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 االضٍ َ

إبسآٍٚ محصٝ إبسآٍٚ أب٘ غاي   1

 إبسآٍٚ عادي عبداهقادز ق٘تٞ  2

 إبسآٍٚ عادي ذلٌد خصُداز  3

 أبٛ عبداهسمحّ ذلٌد زض٘اْ  4

 أمحد أب٘ املعاهٛ عبداهوطٚف عبداهلل  5

 أمحد بلس أمحد غٚذ عٌس  6

 أمحد حطّ ضعٚد اهعٌ٘دٜ  7

 أمحد حٚدز عوٛ فاضى  8

 أمحد خضس غسَ اهلل اهػاًدٜ  9

 أمحد ضٚف اهلل أمحد اهقسُٛ  10

 أمحد عاًس ضعٚد اهؿٚعسٜ  11

 أمحد عبداهعصٙص أمحد رلتاز  12

 أمحد عٌس ضامل بامسح  13

 أمحد ف٘شٜ قاضٍ اخلٚاط  14

 أمحد ذلٌد أمحد األمحدٜ  15

 أمحد ذلٌد حطّ ثابت  16

 أمحد ذلٌد عوٜ٘ باعقٚى  17

 أمحد ذلٌد ٙ٘ضف عبٚد  18

 أمحد ُادز اهطٚد عباع  19

 أضاًٞ خاهد عوٛ ضعٚد  20

 اهرباء عادي ذلٌد شٗاٜٗ  21

 اهسٙاْ فؤاد أمحد سلاع  22

 املِٔد عوٛ أمحد احلاشًٛ  23

 اه٘الء ذلٌد أمحد اهثقفٛ  24

 أدلد حتطني عطٚٞ جسازعٞ  25
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 أُظ ضعٚد جربٙى أمحد حيٟٚ  26

 إٙاد ؾدقٞ حيٟٚ فاضى  27

 أميّ ً٘ضٟ عاهٛ اهػاًدٜ  28

 إٙٔاب عادي ذلٌد ٗشٙس  29

 بدز ٓالي ضامل بارلري  30

 بطاَ أمحد محٚد اهطٔوٛ  31

 بطاَ عبداملِعٍ عبداهقادز عسب  32

 تسكٛ ذلٌد دزٗٙؼ ٗهٛ  33

 ثاًس ذلٌد ٓصاع اهػٌساُٛ  34

 جاضس ؾدٙق ً٘ضٟ اهػٔسٜ  35

 حامت ذلٌد باشي اه٘جٕٚ  36

 حامت ًِرز ًؿطفٟ اهلوٚظ  37

 حاًد ذلٌد حاًد اهؿايف  38

 حطّ مجاي أمحد خوٚفٞ  39

 حطّ عوٛ عٌس غطا  40

 حطّ ًؿطفٟ حطّ ٗادٜ  41

 حطني ضعد مجعٞ ًؿطفٟ  42

 حطني عوٛ حطني جابس  43

 محصٝ ٗحٚد محصٝ ٓاغٍ  44

 خاهد ضعٚد ذلٌد اهعٌ٘دٜ  45

 خاهد عاٙد ذلٌد احلازثٛ  46

 خاهد ًِؿ٘ز ذلٌد اهثبٚيت  47

 زائد خوف ث٘اب املطريٜ  48

 زائد عبداخلاهق ضعٚد اهػاًدٜ  49

 زائف ذلٌد إهٚاع فتين  50
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 زاكاْ أمحد عبداهلل اهصزُ٘قٛ  51

 زاًص أمحد ذلٌد اهصٓساُٛ  52

 زاًٛ عبداهلل أمحد بازاع  53

 زغاد عبداهلل ضعٚد اهػاًدٜ  54

 زغاد ًسعٛ زغاد أب٘غحادٝ  55

 زضا ؾاحل إبسآٍٚ اهرٙاب  56

 زٙاْ عوٛ عبداحلٌٚد عوٛ   57

 زٙاْ ذلٌد ضعٚد ًوٚبازٜ  58

 ضاًس ضاًٛ عٌس أب٘ضعدٝ  59

 ضعد عوٛ ضعد زافعٞ اهػاًدٜ  60

 ضوطاْ أمحد ؾاحل اهصٓساُٛ  61

 ضوطاْ عبداهعصٙص عٌس بادخّ  62

 ضوٌاْ ذلٌ٘د ذلٌد جاْ  63

 ضٔٚى عبداهلل ؾدٙق جطتِٚٞ  64

 ؾالح أمحد عبدٖ شقٚى  65

 طازق أمحد محد اهطسحيٛ  66

 طازق زًضاْ ضعٚد بافسٙج  67

 طازق شٙاد محصٝ أب٘غسازٝ  68

 طالي عبداهسمحّ محادٜ اهع٘ٙضٛ  69

 عادي تسكٛ ضعٚد اخلسميٛ  70

 عادي عدُاْ محصٝ شآد  71

 عاًس ٙ٘ضف ؾاحل احلسبٛ  72

 عبداهسمحّ أمحد ذلٌد اهقسُٛ  73

 عبداهسمحّ أُٚظ إبسآٍٚ أمحد  74

 عبداهسمحّ عوٛ ُاؾس اهػاًدٜ  75
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 عبداهسمحّ فؤاد ضامل اهِٔدٜ  76

 عبداهسمحّ ٙ٘ضف عبداهعصٙص اهرتكٛ  77

 عبداهعصٙص ضع٘د ذلٌد أفِدٜ  78

 عبداهعصٙص عادي عبداهلسٍٙ فدا  79

 عبداهعصٙص عبداهلادٜ عوٛ اهِ٘ٙالتٛ  80

 عبداهلل أمحد ت٘فٚق مس٘ز  81

 عبداهلل أمحد عبداهلل اهعسٙاُٛ  82

 عبداهلل أمحد عبداهلل باخلٚ٘ز  83

 عبداهلل أمحد ذلٌد ؾاحل خبازٜ  84

 عبداهلل زافع داٙى اهقسُٛ  85

 عبداهلل شٙد عاٙض اهدٓاع  86

 عبداهلل ضعٚد عبداهلل اهقسُٛ  87

 عبداهلل ضوٌٚاْ عبداهلل املط٘ع  88

 عبداهلل عؿاَ ؾاحل عامل  89

 عبداهلل عٚعٞ ؾاحل اهقسً٘غٛ  90

 عبداهلل غاشٜ عبداهلل باقازؽ  91

 عبداهلل غصاٜ غاشٜ اهعتٚيب  92

 عبداهلل فؤاد ذلٌد عوٛ قسباْ  93

 عبداهلل ذلٌد محاد اهطوحٛ  94

 عبداهلل ذلٌد عبٚد اهؿبحٛ  95

 عبداهلل ذلٌد عصًٛ ضباْ  96

 عبداهلل فؤاد ذلٌد عوٛ قسباْ  97

 عبداهلل ُاؾس عبداهلل املوٚـ  98

 عبداجملٚد ًتعب عبداهلل اهعتٚيب  99

 عدهٛ حطّ عبداهلل اهطوٌٚاْ  100
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 عٌاد عبداهباقٛ عبداحلق أٗغٛ  101

 عٌاد عبداهلل إبسآٍٚ اهعجسيف  102

 عٌاز إمساعٚى عوٛ دّفع  103

 عٌاز ؾاحل أمحد باعب٘د  104

 عٌاز عبداهلل جِٚد باٗشٙس  105

 عٌاز ٙاضني غاز عطريٜ  106

 عٌس خطاب عٌس أب٘ضعدٝ  107

 عٌس شكٛ محصٝ سلاع  108

 عٌس عبداهلل عبداهقادز احلبػٛ  109

 عٌس ذلٌد عٌس باضٔى  110

 عٌس ٓػاَ عٌس قدع  111

 فؤاد ذلٌد ضامل باحيٛ  112

 فؤاد ٙ٘ضف فؤاد شٓريٜ  113

 فازع طالي ُاؾس اهعٌسٜ  114

 فساع حتطني عطٚٞ جسازعٞ  115

 فساع مجاي أًني ٙ٘ضف  116

 فساع عبداهلل أمحد اهعٌ٘دٜ  117

 فٔد ضع٘د ضعد اهدٗضسٜ  118

 ف٘اش إمساعٚى ذلٌد قادزٜ  119

 فٚؿى حطّ خوٚى اهضابط  120

 فٚؿى ذلٌد أمحد حاكٍ  121

 ًاجد عبداهلل ًطسب اهػاًدٜ  122

 ًبازن فؤاد ضامل اهِٔدٜ  123

 ذلٌد أمحد ضامل اهبٚيت  124

 ذلٌد أمحد عبداه٘ٓاب خوٚى  125
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 ذلٌد أمحد ذلٌد اهػاًدٜ  126

 ذلٌد حبٚب اهلل ذلٌد زحٍٚ اهرتكطتاُٛ  127

 ذلٌد حطاَ اهدّٙ ذلٌد فاٙد  128

 ذلٌد حطني عبداهلل بودري  129

 ذلٌد خاهد أب٘بلس اهلسبٛ  130

 ذلٌد زجب كساًٞ حٚاْ  131

 ذلٌد زفعت ذلٌد ُؿاز  132

 ذلٌد زٙاض ٗدٙع ضامل  133

 ذلٌد شكٛ ذلٌد اهػاًدٜ  134

 ذلٌد ضاًٛ عبداهقادز حِبعاظٞ  135

 ذلٌد ضعد أمحد حِاٜٗ  136

 ذلٌد ضع٘د ًِري اهبقٌٛ  137

 ذلٌد ؾاحل ذلٌد باهعٌؼ  138

 ذلٌد عبداهسمحّ عٌس باذٙب  139

 ذلٌد عبداهلل اهػٔساُٛ  140

 ذلٌد عبداهلل حبٚب اهلل مجعٞ  141

 ذلٌد عبداهلل ضعٚد كدًاْ  142

 ذلٌد عبداهلل عبداهعصٙص اهدزٙيب  143

 ذلٌد عبداهلل عبداهلل اهبٚضاُٛ  144

 ذلٌد عدُاْ أمحد مح٘دٝ  145

 ذلٌد عوٛ اهعسبٛ عبداحلٌٚد عوٛ  146

 ذلٌد عوٛ احلسبٛ  147

 ذلٌد عوٛ ذلٌد باطسيف  148

 ذلٌد عٌس ذلٌد بابطني  149

 ذلٌد ًآس ُعٌٛ اهدزدزلٛ  150
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 ذلٌد ًِؿ٘ز عبدٖ اهقدضٛ  151

 ذلٌد ُبٚى اهطٚد ً٘ضٟ  152

 ذلٌد حيٛ عوٛ اهسداعٛ  153

 ذلٌ٘د عبداإلهٕ ذلٌ٘د عساقٛ  154

 ذلٌ٘د ذلٌد حسضٛ حطّ  155

 ًساَ مسري ًطوٍ  اهددا  156

 ًستضٟ حطني ضامل اهعطاع  157

 ًػعى أمحد داٗد األغعسٜ  158

 ًؿطفٟ ضاًٛ أًني ٙ٘ضف  159

 ًعاذ ذلف٘ظ عوٛ املدٗدٜ  160

 ًِؿ٘ز طالي عبداملوم زادبّ  161

 ًِٚف ث٘اب ًِٚف اهطبٚعٛ  162

 ًِٔد ذلٌد ضعٚد اهػاًدٜ  163

 ُادز فٚؿى إضحاق دٙ٘اْ  164

 ُاٙف ذلٌد عبداحلٌٚد احلاشًٛ  165

 ُصاز ع٘ض ح٘فاْ اهػٌساُٛ  166

 ٓاُٛ عبداهلل حطّ اهػٚدٛ  167

 ٓتاْ عبداهلل ؾاحل اهػاًدٜ  168

 ٓػاَ خوف ًطسب اهػاًدٜ  169

 ٓػاَ عبداهلل عوٛ اآلُطٛ   170

 ٌٓاَ ذلٌد ضعٚد األمحدٜ  171

 ٗهٚد خاهد عبداهلادٜ ؾائب  172

 ٙاضس دخٚى عبداهلل اهسفاعٛ  173

 ٙصْ زاجح ذلٌ٘د كساجٞ  174

 ٙ٘ضف ضاًٛ ٙ٘ضف خاْ  175
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 ٙ٘ضف طازق ٙ٘ضف ٓاغٍ  176

 مكتب شؤون الطالب
 


