
اسم الطالب#
صالح  عمر  صالح بن جبير 1

عبدالرحمن بن عثمان بن سعد العقيل 2

فيصل بن ابراهيم بن عبدالمحسن العبدالكريم 3

خلف بن عبدالرحمن بن سليمان الفضيلي 4

وليد بن غازي بن محمد دهيليس الحربي 5

ايمن بن علي بن عزيز ال مطرف الحارثي 6

عبدالعزيز بن حسين بن سعد القحطاني 7

راكان بن دمس بن مفرح ال بطاح الزهراني 8

ناصر بن احمد بن ناصر الخلب 9

بندر بن محمد بن محمود احمد 10

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدهللا العبيدي 11

هادي بن محمد بن علي حصامي شراحيلي 12

عبداالله بن صالح بن محمد الهيري الخيبري 13

عيسى بن نايف بن هالل السحيمي 14

محمد بن مسعد بن سواعد الحلفي المطيري 15

سعود بن عبدهللا بن محمد العريفي 16

نايف بن خلف بن نايف المطيري 17

تركي بن خالد بن تركي التركي 18

ابراهيم بن سعد بن ابراهيم السويد 19

عبدهللا بن محمد بن مرشد الجبيل المطيري 20

محمد بن علي بن محمد العتيبى 21

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم البتيري 22

محمد بن عبدالعزيز بن سعد الصالح 23

عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز ال سعد 24

أسامه بن عبدالعزيز بن علي اليوسف 25

انس بن صالح بن ابراهيم طعمان 26

مشعل بن جالس بن محمد العنزي 27

خالد بن فهد بن علوش  العتيبي 28

نايف بن عبدالعزيز بن جمل بن لبده 29

مناحي بن شجاع بن مناحي البقمي 30

عبدالملك بن منصور بن عبدالعزيز القاسم 31

محمد بن سعود بن مستور المطيري 32

خالد بن حسن بن مشبب السبيعي 33

علي بن مسفر بن ناصر القحطاني 34

هزاع بن رشيد بن هزاع الرشيد 35

عثمان بن احمد بن عثمان خرمي 36

طالل بن عبدالرحمن بن حسن الغانم 37

عبدالمحسن بن مساعد بن بندر التوم العتيبي 38

فيصل بن يحي بن محمد سنه 39

فيصل بن عبدالوهاب بن فيحان الشدادي الحارث 40

محمد بن عبدالوهاب بن محمد الزنان 41

مساعد بن وهيب بن عبدهللا العلي 42

مطلق بن محمد بن مطلق العصفور 43

الوليد بن محمد بن ابراهيم الحسين 44
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عبداللطيف بن عطاهللا بن عبدهللا القميشي المط 45

نادر بن محمد بن عواض الغنامي العتيبي 46

عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز السعود 47


