أمساء طالب الصف الثالث الثانوي3313/3311هـ
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اسم الطالب
إبراهيم جالل علي الكولي
إبراهيم عبدهللا إبراهيم متساه
إبراهيم محمد عمر باجري
إبراهيم مرعي رشاد أبوشحادة
أبوبكر محمد أبو بكر باموكرة
أحمد بديع أبوالفتوح السواح
أحمد جعفر علي زارع
أحمد حسين محمد شيواي
أحمد سالم أحمد بادابود
أحمد عاصم حمدان الغامدي
أحمد عبدهللا أحمد الزهراني
أحمد عبدهللا أحمد جعبل
أحمد عمر صالح باريان
أحمد محمد إدريس بخش
أحمد محمد حسن باعشر
أحمد محمد سلطان زمزمي
أحمد نبيل فضل الحق عبدهللا
أحمد يوسف أحمد الشويعر
أسامة أحمد سعيد بالعمش
أسامة صالح  ........باحفي
أسامة عبدهللا عمر البعسي
أسامة عبدهللا عمر الغامدي
أسامة عيظة صالح القرموشي
أسامة محمد سالم بن محفوظ
أسامة محمد نجيب كاشقري
أسامة محمود عبدالرحمن الجنيد
أسيد محمد عبدالرحمن حلواني
أصيل سالم محمد بانوير
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اسم الطالب
الباسل بندر مضيان الظاهري
البراء مجدي عبدرب النبي ريحان
البراء محمد أحمد بالعمش
البراء محمد عوض بازهير
الحارث عبدهللا سالم باهبري
الحسن عبدالباسط العمودي
الحسن عبدهللا أحمد فرحان
الوليد عبدالرحمن عبدهللا المطوع
الوليد علي أحمد الحازمي
أمجد محمد شفيق الدهلوي
أمين محمد سعيد الغامدي
أنس خالد محمد الزعبي
أنس عابد عبدهللا الشيخ
أنس عبدهللا عبدالعزيز الدوسري
أنس مالك غازي بن طالب
أنس محمد عبدهللا الجفري
أواب مجتبى حسن بابكر
إياد محمد سعيد الغامدي
أيمن حمزة موسى مليباري
أيمن عبدهللا علي المليص
إيهاب سمير مسلم الددا
باسم محمد خالد حسون
بدر عبدالوهاب سعد المالكي
بدر علي مصلح الزهراني
بسام أيمن محمد عاشور
بالل مقصود غالم أحمد
بندر عودة عويض الصبحي
تركي أحمد سعيد الشيباني
تركي أنس محمد المدني
تركي عقيل فيحان العتيبي
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اسم الطالب
تميم عوض هللا حامد الخديدي
ثامر مخلد جابر السلمي
حاتم مخلد جابر السلمي
حاتم هيثم محمود خفاجي
حازم عبدالكريم صالح خطيب
حامد محمد علوي السقاف
حسام عبدا هلل مخيضر الحربي
حسام عدنان عبدهللا شاولي
حسن خالد محمد رهبيني
حسين علي شطا
خالد مشهورعبدهللا العكبري
خالد بركات فهد القرني
خالد سالم سعيد عسكر
خالد صالح مبارك بن محفوظ
خالد عبدالرحمن صالح الحمراني
خالد كمال علي بكير
خالد ماجد محمد النبيه
خالد مازن عوده العويضي
خالد محسن حسن الزهراني
خالد وليد أحمد باعيسى
خالد يوسف سعيد باوزير
خير عماد خير الخضراء
رامي سعود دخيل هللا السريحيى
رضا هاشم رضا فدا
رضوان عبدالعزيز مصطفى فقيرة
ريان حمد محمد القرني
زياد حسن محمد الزبيدي
سالم خالد سالم بن مساعد
سالم صالح سالم باجعفر
سالم محمد سالم باشطح

اسم الطالب

م
 89سامر إبراهيم علي العطوي
 91سامي سعيد عبدهللا نايته
 91سامي سمير كمال خان
 92سعد سالم محمد القحطاني
 93سعد مشل مبارك القحطاني
 94سعود أحمد محمد الغامدي
 95سعود محمد مظفر عطرجي
 96سعيد أحمد سعيد باوزير
 97سعيد ياسر سعيد بن عمران
 98سلطان خالد عبود العمودي
 99سلطان عبدالرحمن حمدان الجهني
 111سلطان عبدالمحسن الخثالن
 111سلطان محمد زاهر الزبيدي
 112سلمان أحمد عبيد باواكد
 113سيف صالح حسن السيوفي
 114شاكر سعيد محمد الشهري
 115شاهر سعود محسن عوض
 116شاهر محمد شاهر الفضلي
 117شرف عون محمد البركاتي
 118صالح أحمد صالح الزهراني
 119صالح محمد عبدالرحيم الهواري
 111صفوان محمد سلمان األحمدي
 111عاصم ياسر صالح حلّس
 112عبدا لرحمن خالد محمود درويش
 113عبدا لعزيز حسني عزيز الرحمن
 114عبدا لقادر داود علي الجيالني
 115عبداإلله إبراهيم أبو النجا
 116عبداإلله عادل يسلم بن محفوظ
 117عبداإلله عبدهللا سعد الهالل
 118عبداإلله عوده سالم األحمدي

اسم الطالب

م
 119عبداإلله محمود رشاد النمر
 121عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عفان
 121عبدالرحمن حسن محسن السعدي
 122عبدالرحمن حسين علي بن طالب
 123عبدالرحمن زياد بسام البسام
 124عبدالرحمن سعيد أحمد فالته
 125عبدالرحمن سمير محمد المنصوري
 126عبدالرحمن عبدهللا أحمد بادابود
 127عبدالرحمن عبدهللا حسن الشيخي
 128عبدالرحمن عمر محمد بالعمشن
 129عبدالرحمن محمد حسين اليماني
 131عبدالرحمن محمد خفير القرني
 131عبدالرحمن محمد عبده السعدي
 132عبدالرحمن معروف أحمد باذيب
 133عبدالرحمن ناصر سمير راضي
 134عبدالرحمن نايف صالح شلهوب
 135عبدالرحمن وجيه عبدهللا عبدالهادي
 136عبدالعزيز أحمد عبدهللا الدريهم
الكريم
 137عبدالعزيز صالح عبدالعزيز ّ
 138عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الصبحي
 139عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز العريفي
 141عبدالعزيز علي سعيد بسحم
 141عبدالعزيز فيصل عبدالعزيز الصفار
 142عبدالعزيز يوسف حسان الكريت
 143عبدالقادر أحمد عبدالقادر صالح
 144عبدهللا إبراهيم عبدهللا الغامدي
 145عبدهللا أحمد عبدهللا العماري
 146عبدهللا جمال عمر المعبري
 147عبدهللا حسين محمد العمودي
 148عبدهللا خالد حسين المطري

اسم الطالب

م
 149عبدهللا طارق عبدهللا فلمبان
 151عبدهللا عبدالقادر شيخ باعباد
 151عبدهللا عبدالمجيد محمود باكير
 152عبدهللا عدنان محمد النهدي
 153عبدهللا عمر عبود باعبود
 154عبدهللا كريم سيف الدين سماقية
 155عبدهللا مازن عبدهللا باداود
 156عبدهللا محمد بنيان الحربي
 157عبدهللا محمد عبدهللا الغامدي
 158عبدهللا ياسين بوسو ياسين
 159عبدالمجيد أسامة معتوق حسنين
 161عبدالمعز بشرى هارون عباس
 161عبدالوهاب محمد عبدهللا خبتي
 162عدنان عبدالعزيز عبدهللا الجفري
 163عالء أحمد عبدهللا فاضل
 164علي عبداإلله علي بن مشيط
 165علي عبدالعزيز عبدهللا الجفري
 166عماد محمد جابر العويضي
 167عمار عبدالحافظ حسين بن شيهون
 168عمار علي سالم بن محفوظ
 169عمر أسامة يحيى فياللي
 171عمر تركي سعيد الخريمي
 171عمر سامي سعيد حبيب
 172عمر سراج بادي الزبيدي
 173عمر محمد األحمدي الحربي
 174عمرو خالد زكريا شمس الدين
 175عيد محمد عيد الردادي
 176فارس أسامة حسن عارف
 177فارس علي مسفر الغامدي
 178فهد رشيد جديع البردي

اسم الطالب

م
 179فهد صالح محمد نمر
 181فواز عبدالعزيز عبدالعالي األنصاري
 181فيصل سلطان علي النهدي
 182فيصل صالح حسين الكثيري
 183فيصل عبدالحميد محمد الحازمي
 184فيصل عبدالرحمن عبيد اليوبي
 185مؤيد عبدهللا محمود عراقي
 186مؤيد محمد سعيد الغامدي
 187ماجد حسن حميد الحنيطي
 188ماجد خالد أحمد باعيسى
 189مازن عبدا هلل جار هللا الحارثي
 191محمد إبراهيم صالح القرشي
 191محمد أحمد رجب أوتيدة
 192محمد أحمد محمد الشيخي
 193محمد أحمد محمد جابرة
 194محمد أنس محمد النمر
 195محمد بسام محمد العامري
 196محمد حمد حميد السهلي
 197محمد حمدان عليان الجهني
 198محمد خالد محمد الهقاص
 199محمد خالد محمد بارميم
 211محمد خالد محمد علي
 211محمد سعد محمد الدوسري
 212محمد سمير سعد أبوجبارة
 213محمد عباس عطيان السيد
 214محمد عبدالرحمن علي الوهط
 215محمد عبدهللا سعيد عسيري
 216محمد عبدهللا عبدالخالق الزهراني
 217محمد عبده غالب ياسر
 218محمد عبيد سالم العفيف

اسم الطالب

م
 219محمد علي صالح الزهراني
 211محمد عيدروس محمد العيدرس
 211محمد مزيد محمد العرابي
 212محمد مسفر مفرح الغامدي
 213محمد ياسر سعيد القثمي
 214محمد ياسر عبدالرشيد ع ّطار
 215محمد ياسر نعمان طاشكندي
 216محمد يحيى عي الشهري
 217محمد يحيى محمد القحطاني
 218محمود محمد أحمد اليهري
 219مشاري كمال محمد الحربي
 221مشعل أحمد عبدهللا الضبيبان
 221مصطفى أحمد مصطفى دباس
 222مصعب سيد محمد الشنقيطي
 223مصعب مروان يحيىى الشريف
 224معاذ عوضة حمدان الزهراني
 225معتز سمير محمد جان مال
 226معتز عبدالعزيز يوسف فطاني
 227معيض سعيد ميعض الغامدي
 228مهند أحمد محمد الجيزاني
 229مهند صالح محمد بالعمش
 231مهند طالل غرم هللا الغامدي
 231مهند عبدهللا غانم الهدباني
 232ناصر عبدالسالم حسين المفلحي
 233نايف أحمد ناصر المطلق
 234نايف ناحي عساف بن محيا
 235نزار طه عبداللطيف الميمني
 236نمير محمد أحمد حاكم
 237نواف بندر عايش الحازمي
 238نواف عبدالعزيز عيد العوفي

اسم الطالب

م
 239نواف علي محمد القحطاني
 241نواف فهد حميد السهلي
 241نورالدين محمد زيد المصطفى
 242هادي علي هادي اليامي
 243هاشم أحمد إبراهيم القبيعي
 244هاشم عبدالرحمن علي العطاس
 245هاشم عدنان مصطفى البار
 246هاشم محمد عبدالرحمن قطان
 247هاني عادل عمر عماري
 248هشام عبدالرحمن محمد النهدي
 249هيثم أحمد أحمد الجحيفي
 251هيثم سعدي أحمد الزهراني
 251وائل بخيت معيض الزهراني
 252وليد خالد سالم بن محفوظ
 253ياسر عبدهللا محمد باربيع
 254ياسر عمر محمد الحازمي
 255يحيى إبراهيم يحيىى الزهراني
 256يزن عبدالعزيز عابد الصبحي
 257يزيد عبدالجليل علي عبدالقادر
 258يوسف أحمد سالم بن عفيف
 259يوسف الخضر أحمد حسن
 261يوسف عبدالرحمن ناصر الحازمي
 261يوسف عبدهللا علي بن محفوظ
 262يوسف فتحي يوسف الخطيب
 263يوسف محسن محمد الزهراني

