
 

  ِـ1430/1431اخلسجيني وَ الدفعٛ التاضعٛ  
 

 

 اضي الطالب ً

 إبساِٗي أمحد ضعٗد اخلسمي٘ الغاودٙ  1

 إبساِٗي جرب إبساِٗي جرب  2

 إبساِٗي محد عبداهلل الٕمش٘  3

 إبساِٗي ٔلٗد الطٗد زاغد  4

 أمحد إبساِٗي ضامل الؿاعدٙ  5

 أمحد بدز أمحد الٍغساٌ٘  6

 أمحد مجٗن ضمٗىاُ الٍجاز  7

 أمحد حطَ عٗاؽ جاب٘  8

 أمحد محاد عطٗٛ اجلدعاٌ٘  9

 أمحد محصٚ حطني الؿخف٘  10

 أمحد شٖداُ ذلىد إمساعٗن  11

 أمحد ضامل ذلىد بازبٗع  12

 أمحد ضعٗد عطٗٛ الغاودٙ  13

 أمحد ضمطاُ عبداهلل بَ ذلفٕظ  14

 أمحد ؾاحل ذلىد اجلٍٗدٙ  15

 أمحد طاله ؾدقٛ احلسب٘  16

 أمحد عىس أمحد العىٕدٙ  17

 أمحد غاشٙ عبداحلىٗد خبؼ  18

 أمحد ذلىد ذلىد املسابع  19

 أمحد ذلىٕد وٍٗج غُٕ واٙ  20

 أدٖب ضاملني أمحد بالغؿُٕ  21

 أضاوٛ خالد بهس العاوٕدٙ  22

 أضاوٛ ٖٕضف فؤاد شِريٙ  23

 إضالً أمحد وؤوَ وؿطفٜ عبدالباضط  24

 إمساعٗن عبداخلالل عبدالعصٖص الغاودٙ  25

 الرباء بٍدز وضٗاُ الظاِسٙ  26



 

  ِـ1430/1431اخلسجيني وَ الدفعٛ التاضعٛ  
 

 

 الرباء وأوُٕ ٖٕضف بٍجس  27

 الفضن عاده أوني قطاُ  28

 أدلد ذلىد ِاغي فمىباُ  29

 أٌظ أميَ الطعٗد جبٛ  30

 أٌظ عاوس ذلىد قبٕع  31

 أٌظ عبداهلل ٌاؾس آه حطني  32

 أٌظ عم٘ حطَ باقازؽ  33

 أٌظ ذلىد حاود شٖين وتٕنن  34

 أٌظ ذلىد عبدالسمحَ باؾسٚ  35

 أمناز عبدالسحٗي محداُ الػسٖف  36
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 ذلىد إٌٔز عىس الكبطاٌ٘  151

 ذلىد بَ مجعاُ قادزٙ الصِساٌ٘  152

 ذلىد جاله عبدٓ غٕلل  153

 ذلىد حطَ محٗد احلٍٗط٘  154

 ذلىد حطَ عباع قىؿاٌ٘  155

 ذلىد حطَ وػهٕزٙ وسٖه٘  156

 ذلىد محصٚ عبداهلل حٍٗف  157

 ذلىد دخٗن اهلل فاضن فاضن  158

 ذلىد شاِد ذلىد ٌٕز عطاز  159

 ذلىد ضامل ذلىد الطكاف  160

 ذلىد ضعٗد حٍؼ العىسٙ  161



 

  ِـ1430/1431اخلسجيني وَ الدفعٛ التاضعٛ  
 

 

 ذلىد ضعٗد ذلىد بابهٕز  162

 ذلىد طازم عم٘ املٍؿٕز  163

 ذلىد طازم ذلىد الكسٌ٘  164

 ذلىد عبدالسمحَ ذلىد باجعفس  165

 ذلىد عبدالغين ذلىد الكامس٘  166

 ذلىد عبداهلل أبٕبهس بَ عفٗف  167

 ذلىد عبداهلل عبدالكادز تسنطتاٌ٘  168

 ذلىد عبداهلل ذلىد الػّسٙ  169

 ذلىد عبداهلل ذلىد املٗػع الغاودٙ  170

 ذلىد عبداهلادٙ وبازك غكداز  171

 ذلىد عبدٓ أمحد ضالو٘  172

 ذلىد عٕٖد عاٖد العٕٖض٘  173

 ذلىد فّد ذلىد الػىسٙ  174

 ذلىد وبازك عاوس الٍّدٙ  175

 ذلىد وعٗض عباهلل الغاودٙ  176

 ذلىد وٍؿٕز أمحد الربنات٘  177

 ذلىد وٍٗف عاوس الٍّدٙ  178

 ذلىد وٕضٜ زغٗد الطّم٘  179

 ذلىٕد ؾدقٛ دٔن٘ ضٍدٙ  180

 ذلىٕد عبداحلىٗد ذلىٕد جبم٘  181

 ذلىٕد عثىاُ ذلىٕد الؿٗين  182

 وسٔاُ عىس عبداهلل اجلّين  183

 وػعن أوني ذلىد الهسٖت  184

 وؿطفٜ واِس وؿطفٜ جاوٕع  185

 وؿعب ذلىد ضعٗد العٕٖض٘  186

 وؿعب ذلىد فؤاد اخلطٗب  187

 وؿعب وٕضٜ ٔحٗدٙ الصِساٌ٘  188



 

  ِـ1430/1431اخلسجيني وَ الدفعٛ التاضعٛ  
 

 

 

 

 وؿعب حي٘ أبٕبهس احلاود  189

 وعاذ أمحد نداف عاٖؼ أمحد ضامل  190

 وعاذ ؾاحل وبازك باعثىاُ  191

 وعاذ عبداهلل جابس أمحد  192

 وعاذ عٕض ذلىد الكسٌ٘  193

 وعاذ ذلىد زلٗب أمحد ناغكسٙ  194

 وٍؿٕز ضعٗد وٍؿٕز الكسٌ٘  195

 وٍؿٕز عبداهلل ضعد الكسٌ٘  196

 وٍّد عبداحلىٗد ذلىد غّاب  197

 وٍّد ِػاً ذلىد بالبٗد  198

 ٌٕاف عبدالطالً حطني املفمخ٘  199

 ِاغي بهس عم٘ الػٗخ  200

 ِاٌ٘ ضعٗد ضعد البػريٙ الصِساٌ٘  201

 ِاٌ٘ عٕاد ٔاِظ الربٗاٌ٘  202

 ِاٌ٘ فٗؿن ذلىد حطني زفٗع  203

 ِىاً عم٘ عبداهلل اجلابسٙ  204

 ٔائن ٌاؾس البكى٘  205

 ٔلٗد عبداهلل العىٕدٙ  206

 ٖصٖد فّد ضمٗىاُ العجالُ  207

 ٖٕضف خالد عبدالسحٗي وٗىين  208

 ٖٕضف ضمٗىاُ ٖٕضف الفضم٘  209

 ٖٕضف طازم ذلىد عبدالغفاز  210

 ٖٕضف فؤاد ضعٗد ؾٕزٙ  211

 ٖٕضف ِػاً خمٗن أبٕ الٍجا  212


