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ً

اضي الطالب

1

إبساِٗي أمحد ضعٗد اخلسمي٘ الغاودٙ

2

إبساِٗي جرب إبساِٗي جرب

3

إبساِٗي محد عبداهلل الٕمش٘

4

إبساِٗي ٔلٗد الطٗد زاغد

5

أمحد إبساِٗي ضامل الؿاعدٙ

6

أمحد بدز أمحد الٍغساٌ٘

7

أمحد مجٗن ضمٗىاُ الٍجاز

8

أمحد حطَ عٗاؽ جاب٘

9

أمحد محاد عطٗ ٛاجلدعاٌ٘

10

أمحد محص ٚحطني الؿخف٘

11

أمحد شٖداُ ذلىد إمساعٗن

12

أمحد ضامل ذلىد بازبٗع

13

أمحد ضعٗد عطٗ ٛالغاودٙ

14

أمحد ضمطاُ عبداهلل بَ ذلفٕظ

15

أمحد ؾاحل ذلىد اجلٍٗدٙ

16

أمحد طاله ؾدق ٛاحلسب٘

17

أمحد عىس أمحد العىٕدٙ

18

أمحد غاش ٙعبداحلىٗد خبؼ

19

أمحد ذلىد ذلىد املسابع

20

أمحد ذلىٕد وٍٗج غُٕ واٙ

21

أدٖب ضاملني أمحد بالغؿُٕ

22

أضاو ٛخالد بهس العاوٕدٙ

23

أضاوٕٖ ٛضف فؤاد شِريٙ

24

إضالً أمحد وؤوَ وؿطف ٜعبدالباضط

25

إمساعٗن عبداخلالل عبدالعصٖص الغاودٙ

26

الرباء بٍدز وضٗاُ الظاِسٙ
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27

الرباء وأوُٕ ٖٕضف بٍجس

28

الفضن عاده أوني قطاُ

29

أدلد ذلىد ِاغي فمىباُ

30

أٌظ أميَ الطعٗد جبٛ

31

أٌظ عاوس ذلىد قبٕع

32

أٌظ عبداهلل ٌاؾس آه حطني

33

أٌظ عم٘ حطَ باقازؽ

34

أٌظ ذلىد حاود شٖين وتٕنن

35

أٌظ ذلىد عبدالسمحَ باؾسٚ

36

أمناز عبدالسحٗي محداُ الػسٖف

37

أع ذلىد ٌبٗن ضمٗىاُ عباع

38

أميَ عبداهلل أمحد بازاع

39

أميَ عصالدَٖ ذلىد السدٖط٘

40

بهس ذلىد ؾاحل الدحٗي

41

بٍدز عبدالسمحَ عم٘ والٔٙ

42

تسن٘ عم٘ إبساِٗي الغاودٙ

43

تسن٘ عم٘ أمحد الغاودٙ

44

ثٍٗاُ ؾاحل ِادٌ ٙاؾس

45

مجاه وعتٕم ضمٗىاُ اجلّين

46

جّاد ذلىد ؾاحل االٌؿازٙ

47

حامت حطني ذلىد اجلبن

48

حامت عبدالهسٖي ؾاحل خطٗب

49

حطاً أواُ اهلل وسشا عامل خبازٙ

50

حطاُ عٗط ٜأمحد حهى٘

51

حطاُ ٌبٗن عم٘ بابٗضاُ

52

حطني ضامل الطكاف

53

حطني عم٘ عبداهلل العٗدزٔع
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54

محص ٚإبساِٗي ذلىد احلىصٙ

55

محص ٚلكىاُ ذلىد وسشٔم

56

خالد إبساِٗي عٕٖض احلازث٘

57

خالد أمحد عبداهلل الغاودٙ

58

خالد بطاً ٖٕضف الساغد

59

خالد عبدالسمحَ محداُ اجلّين

60

خالد عبداهلل زابح اجلّين

61

خالد عبداهلل رلٗضري احلسب٘

62

خالد ذلىد أضاو ٛعبداحلىٗد نٕضْ

63

ذا الٍُٕ عبدالسمحَ بَ غُّٕٗ

64

زائد عبدالعصٖص مجاه الصوصو٘

65

زائف فسٖد حطَ أعظي

66

زاو٘ عبداهلل عطا اهلل السدادٙ

67

زجائ٘ فتخ٘ ذلىد المبدٙ

68

شٖاد أضاو ٛذلىد قطيت

69

شٖاد عم٘ وعال املٕزع٘

70

ضعد عبداهلل ضعد غٗباُ

71

ضعد عبداحملطَ ضعد البٕاب

72

ضعد ذلىد ؾالح الدَٖ إدزٖظ الطىاز

73

ضعٗد ذلىد ضعٗد باغامن

74

ضعٗد ذلىد وطاعد العطريٙ

75

ضمطاُ عبداهلل عم٘ املكبن

76

ضّٗن ضساج عبدالغين وريٚ

77

ؾاحل عتٗل ؾاحل الغاودٙ

78

ؾاحل ٖٕضف أمحد اهلدٖاُ

79

ؾفٕاُ عبداهلل بَ وفسج األمحدٙ

80

ؾّٗب خالد ذلىد فسٖد غافع٘
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81

ضٗاء عبدالٍاؾس ذلىٕد ذلىد ِاله

82

طازم حطَ عٕاد الطسحي٘

83

طازم غسٖف ذلىد محد ٙالٕنٗن

84

طازم ذلىد عبدالػهٕز االوني

85

طازم ذلىد عم٘ بَ ضٍهس

86

طازم ٌاؾس ؾكس املطريٙ

87

طاله حطَ مجاه احلسٖسٙ

88

عبدالسمحَ ذلىد أمحد األمحدٙ

89

عبداجلباز عبدالسحٗي ٌاؾس احلاشو٘

90

عبدالسمحَ أمحد ضساج خٕقري

91

عبدالسمحَ شَٖ حطني العطاع

92

عبدالسمحَ ضاو٘ عبداملعني فٗاض

93

عبدالسمحَ ؾادم ضعٗد ذلسٔع

94

عبدالسمحَ عبداهلل عاوس الٍّدٙ

95

عبدالسمحَ عىس ذلىد احلاشو٘

96

عبدالسمحَ عٕض عبداملعط٘ ذلىد

97

عبدالسمحَ ذلىد ضعٗد العىٕدٙ

98

عبدالسمحَ ذلىٕد أمحد غمىاُ

99

عبدالعصٖص ؾاحل فسج وكسً

100

عبدالعصٖص عٗداهلل إمساعٗن احلاشو٘

101

عبدالعصٖص ذلىد عصو٘ ضباُ

102

عبدالكادز خالد عبدالكادزوفيت

103

عبدالكدٖس عبداهلل عبدالكدٖس بَ ذلفٕظ

104

عبداهلل خالد عبداهلل الؿٗعسٙ

105

عبداهلل خالد عبداهلل باقٗظ

106

عبداهلل خالد ذلىد بأشٖس

107

عبداهلل زغٗد عبٕد باعبٕد
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108

عبداهلل ضامل ضمٗىاُ العٕٖض٘

109

عبداهلل ضعد عبداهلل العٕٖض٘

110

عبداهلل ؾاحل إبساِٗي العمٗاُ

111

عبداهلل طازم عبدالسمحَ ٖطمي

112

عبداهلل عبدٓ أمحد ضالو٘

113

عبداهلل عم٘ أمحد الػّسٙ

114

عبداهلل عم٘ عبداهلل الغاودٙ

115

عبداهلل عىسذلىد الكثى٘

116

عبداهلل واِس ٌظى٘ الدزدزل٘

117

عبداهلل ٌاؾس عبداهلل الكسٌ٘

118

عبداهلل ِىاً بدز الدَٖ اجلٍدٙ

119

عبداجملٗد ضعد عمٗث ٛاحلاشو٘

120

عدٌاُ خالد ذلىد املاله٘

121

عكٗن ٌبٗن عىس وطمي

122

عالء حطني عم٘ بَ طالب

123

عم٘ محد ضٗف بتاه

124

عم٘ عبداحلىٗد ذلىٕد جبم٘

125

عىاد واجد حطين غصاه

126

عىاز نىاه محص ٚأمحد

127

عىس عؿاً أضعد وتبٕل٘

128

عىسٔ وٕض ٜضٗف اهلل حطاُ

129

عٍاُ خالد ؾاحل الكاض٘

130

فازع طازم أمحد السٖظ

131

فازع عبداهلل ضعٗد الغاودٙ

132

فازع ذلىد ضامل باحي٘

133

فازع ذلىد عٗد الؿاعدٙ

134

فّد ذلىد أمحد ذٖباُ
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135

فٕاش عبدالطىٗع عبدالغفٕز ٖٕضف

136

فٕاش فؤاد عاوس الػبٗيب

137

فٗؿن أمحد عىس باؾسٖح

138

فٗؿن جبازٓ محٗد احملٗأٙ

139

فٗؿن عىس عبٕد حداد

140

فٗؿن فّد ضعد احلسب٘

141

فٗؿن لٗتي ضهازلٗت

142

فٗؿن ذلىد ذلىٕد حجاشٙ

143

فٗؿن ٔلٗد ؾاحل زفٗع

144

واجد عبداهلل أمحد وػّٕز

145

واجد وسٔاُ أمحد نٍداضٛ

146

واشُ عبدالكادز ادزٖظ غسٖف

147

دلاِد شِري عم٘ الغاودٙ

148

ذلطَ ذلىد ذلطَ الغاودٙ

149

ذلىد إبساِٗي ذلىد الغاودٙ

150

ذلىد أمحد ضعٗد ٌعىاُ

151

ذلىد إٌٔز عىس الكبطاٌ٘

152

ذلىد بَ مجعاُ قادز ٙالصِساٌ٘

153

ذلىد جاله عبدٓ غٕلل

154

ذلىد حطَ محٗد احلٍٗط٘

155

ذلىد حطَ عباع قىؿاٌ٘

156

ذلىد حطَ وػهٕز ٙوسٖه٘

157

ذلىد محص ٚعبداهلل حٍٗف

158

ذلىد دخٗن اهلل فاضن فاضن

159

ذلىد شاِد ذلىد ٌٕز عطاز

160

ذلىد ضامل ذلىد الطكاف

161

ذلىد ضعٗد حٍؼ العىسٙ
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162

ذلىد ضعٗد ذلىد بابهٕز

163

ذلىد طازم عم٘ املٍؿٕز

164

ذلىد طازم ذلىد الكسٌ٘

165

ذلىد عبدالسمحَ ذلىد باجعفس

166

ذلىد عبدالغين ذلىد الكامس٘

167

ذلىد عبداهلل أبٕبهس بَ عفٗف

168

ذلىد عبداهلل عبدالكادز تسنطتاٌ٘

169

ذلىد عبداهلل ذلىد الػّسٙ

170

ذلىد عبداهلل ذلىد املٗػع الغاودٙ

171

ذلىد عبداهلاد ٙوبازك غكداز

172

ذلىد عبدٓ أمحد ضالو٘

173

ذلىد عٕٖد عاٖد العٕٖض٘

174

ذلىد فّد ذلىد الػىسٙ

175
176

ذلىد وبازك عاوس الٍّدٙ
ذلىد وعٗض عباهلل الغاودٙ

177

ذلىد وٍؿٕز أمحد الربنات٘

178

ذلىد وٍٗف عاوس الٍّدٙ

179

ذلىد وٕض ٜزغٗد الطّم٘

180

ذلىٕد ؾدق ٛدٔن٘ ضٍدٙ

181

ذلىٕد عبداحلىٗد ذلىٕد جبم٘

182

ذلىٕد عثىاُ ذلىٕد الؿٗين

183

وسٔاُ عىس عبداهلل اجلّين

184

وػعن أوني ذلىد الهسٖت

185

وؿطف ٜواِس وؿطف ٜجاوٕع

186

وؿعب ذلىد ضعٗد العٕٖض٘

187

وؿعب ذلىد فؤاد اخلطٗب

188

وؿعب وٕضٔ ٜحٗد ٙالصِساٌ٘
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189

وؿعب حي٘ أبٕبهس احلاود

190

وعاذ أمحد نداف عاٖؼ أمحد ضامل

191

وعاذ ؾاحل وبازك باعثىاُ

192

وعاذ عبداهلل جابس أمحد

193

وعاذ عٕض ذلىد الكسٌ٘

194

وعاذ ذلىد زلٗب أمحد ناغكسٙ

195

وٍؿٕز ضعٗد وٍؿٕز الكسٌ٘

196

وٍؿٕز عبداهلل ضعد الكسٌ٘

197

وٍّد عبداحلىٗد ذلىد غّاب

198

وٍّد ِػاً ذلىد بالبٗد

199

ٌٕاف عبدالطالً حطني املفمخ٘

200

ِاغي بهس عم٘ الػٗخ

201

ِاٌ٘ ضعٗد ضعد البػري ٙالصِساٌ٘

202

ِاٌ٘ عٕاد ٔاِظ الربٗاٌ٘

203

ِاٌ٘ فٗؿن ذلىد حطني زفٗع

204

ِىاً عم٘ عبداهلل اجلابسٙ

205

ٔائن ٌاؾس البكى٘

206

ٔلٗد عبداهلل العىٕدٙ

207

ٖصٖد فّد ضمٗىاُ العجالُ

208

ٖٕضف خالد عبدالسحٗي وٗىين

209

ٖٕضف ضمٗىاُ ٖٕضف الفضم٘

210

ٖٕضف طازم ذلىد عبدالغفاز

211

ٖٕضف فؤاد ضعٗد ؾٕزٙ

212

ٖٕضف ِػاً خمٗن أبٕ الٍجا

