
   

 

 

 

 

 

 

 املىمهٛ العضبٗٛ الغعٕرٖٛ

 الزواًداوعٛ 

 نمٗٛ الرتبٗٛ باجلبٗن

 

Kingdom of Saudi Arabia 

University of Dammam 

College of  Education in Jubail 

 

 

 الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ  بأمساٞبٗاُ  

 139صقي الكاعٛ :     أ اجلٍاح :     عّٕر ٖٕعف الفّزً/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170004656 اثري سغَ سغني املاله٘ 

 2 2170006727 اثري عمطاُ بَ ساد٘ املطريٙ 

 3 2170004133 اثري عبزاهلل بَ ٌافض العتٗيب 

 4 2170004540 اعضاٞ ابضاِٗي بَ عامل الغبٗع٘ 

 5 2170005657 اعضاٞ عبزاهلل بَ ذلىز احملٗغَ 

 6 2170000221 اعضاص فٗقن عاوض آه ؽكٗح 

 7 2170003812 امساٞ امحز بَ ذلىز سهى٘ 

 8 2170004021 امساٞ عطْٗ امحز الظِضاٌ٘ 

 9 2170006440 اؽٕام وٍقٕص بَ عبزاهلل الػاوزٙ 

 10 2170000306 افٍاُ ابضاِٗي بَ ذلىز الظِضاٌ٘ 

 11 2170001246 اآلٞ مخٗػ فاحل الظِضاٌ٘ 

 12 2170000556 البٍزصٙ رغؿ عبزاهلل الكشطاٌ٘ 

 13 2170006464 اجلِٕضٓ فّز بَ عم٘ العٗز 

 14 2170005546 الؾٗىاٞ عبزاهلل بَ ذلىز الكضعأٙ 

 15 2170000742 العٍٕر بزص وباصك اخلالزٙ 

 16 2170003110 العٍٕر ععٗز بَ ععز الكشطاٌ٘ 

 17 2170005736 فٗقن الؾىضٙالعٍٕر عمٗىاُ بَ  

 18 2170002333 العٍٕر عم٘ ذلىز الؾّضٙ 

 19 2170001034 العٍٕر ذلىز بَ ععز الؾىضاٌ٘ 

 20 2170000530 العٍٕر وطض بَ عبزالضمحَ الظِضاٌ٘ 

 21 2170002410 الهارٙ خالز ابَ عم٘ البٕٖت 

 22 2170003064 المٕلٕ ابضاِٗي فاحل املكضٝ 

 23 2170001059 بَ عبزاهلل العربٙ املّا ٌافض 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 املىمهٛ العضبٗٛ الغعٕرٖٛ

 الزواًداوعٛ 
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University of Dammam 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 139Aصقي الكاعٛ :     أ اجلٍاح :     آوٍٛ وغمي الٕابق٘أ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170006371 اهلٍٕف ذلىز وّزٝ آه عمٕاُ 

 2 2170001161 ؽذاع العتٗيباواٌ٘ فٗقن بَ  

 3 2170007311 اون ذلىز بَ عم٘ الكالف 

 4 2170006745 اوٗىْ عبزاهلل بَ وغمي الطام 

 5 2170005334 اوٗىْ ذلغَ بَ عم٘ الكضٌ٘ 

 6 2170006696 أبتغاً عم٘ بَ دٕٖعْ العٍظٙ 

 7 2170000973 أبتغاً غضب٘ ابَ رخٗن الؾىضٙ 

 8 2170004506 أثري ععز ذلىز اهلادضٙ 

 9 2170002894 أثري عبزالضطام بَ ذلىز الضعتن 

 10 2170000578 أثري عم٘ بَ ذلىز العظواُ 

 11 2170007336 أصٔٝ عبزاهلل بَ عم٘ الظِضاٌ٘ 

 12 2170005962 أصٔٝ عبزاهلل ٌافض ؽبري 

 13 2170006392 أصٔٝ وؾعن بَ عبزالعظٖظ التىٗى٘ 

 14 2170004739 الػاوزٙأمساٞ عبزالعظٖظ ٌافض  

 15 2170006924 أمساٞ عبزاهلل بَ طالع الػاوزٙ 

 16 2170006751 أعٗن فاحل بَ ذلىز الزٖٔؿ 

 17 2170005067 أفضاح وظٖز وؾعاُ احلضب٘ 

 18 2170007316 أواٌ٘ ععز وباصك الكشطاٌ٘ 

 19 2170003346 أدلار أبضاِٗي بَ عبزالعظٖظ املادز 

 20 2170005424 ذلىز امحز أدلار عبارٙ بَ 

 21 2170004663 أدلار ذلىز ؽزٖز اه فّار 

 22 2170002033 أون ابضاِٗي بَ ٖٕعف آه عمٗىاُ 

 23 2170001147 أوريٓ ذلىز أمحز البشريٙ 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 املىمهٛ العضبٗٛ الغعٕرٖٛ
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University of Dammam 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 140صقي الكاعٛ :     أ اجلٍاح :     امياُ عبزالضمحَ الٗشٗاُأ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170006871 إٌٔاص ِاٌ٘ بَ عم٘ آه ٌّاب 

 2 2170000334 آعٗا وؾبب بَ عٕض الكشطاٌ٘ 

 3 2170002964 آون عبزالعظٖظ بَ فّز اهلضٖؿ 

 4 2170004817 آوٍْ عبزالضمحَ عبزاهلل اخلاطض 

 5 2170004353 آوٍْ عم٘ بَ سغَ احلغأٙ 

 6 2170003410 آوٍْ ذلىز بَ سغَ آه رصٖٔؿ 

 7 2170003943 آوٍْ ذلىز بَ صاؽز البٕعٍٗني 

 8 2170006526 بتٕه سغني بَ ذلىز املطأعْ 

 9 2170007037 بتٕه عبزالعظٗي بَ امحز الؾٗخ 

 10 2170001552 بتٕه عبزاهلل بَ ؽانض اجلضاـ 

 11 2170003538 بتٕه عبزصب  الٍيب بَ ذلىز العبزالعاه 

 12 2170002292 بتٕه عم٘ بَ حي٘ آه فٍٗػ 

 13 2170006560 بزصْٖ فالح بَ ٌافض احملغَ 

 14 2170003968 بزصْٖ غٍٗي عبزاهلل املطريٙ 

 15 2170000555 بزٔص وطمل بَ عبزاهلل اخلالزٙ 

 16 2170006460 بغىْ بٍت ذلىز بَ وباصك دشٌاُ 

 17 2170005933 بؾاٖض طَٖ العابزَٖ بَ ؽرياط املضطا 

 18 2170001622 بؾاٖض عابز محٕر املظٍٖٜ 

 19 2170000431 بؾضٝ وباصك وضطٔم الضؽٗزٙ 

 20 2170004267 بٗاُ عم٘ بَ دعفض آه غظٔٙ 

 21 2170001417 بٗاُ عم٘ بَ سغَ البؾضأٙ 

 22 2170003599 تػضٖز ذلىز وٍٕص العٍظٙ 

 23 2170000409 متامض محٕر بَ قعٗز العٍظٙ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 141صقي الكاعٛ :     أ اجلٍاح :     ٌٕصٚ عبزاهلل البّٗذاًُ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170001384 تّاٌ٘ محز بَ وضطٔم الػباصٙ 

 2 2170002459 تّاٌ٘ عٍز بَ سغني احلاصث٘ 

 3 2170002446 دٍٜ طِري بَ عم٘ آه دعفض 

 4 2170004273 دٕاُ عبزاهلل بَ أمحز الػاوزٝ 

 5 2170007303 دٕاِض عم٘ بَ ابزاح اخلالزٙ 

 6 2170005152 دٕطاٞ وٍأص بَ وعزٙ العتٗيب 

 7 2170001043 البٕعٍٗنيدّٗاُ عبزالضمحَ بَ ٖٕعف  

 8 2170005650 سقْ محزاُ بَ امحز العٍظٙ 

 9 2170003580 سقْ عبزاهلل بَ ععز اخلالزٙ 

 10 2170005181 سقْ ذلىز عبزالعظٖظ املغٗعز 

 11 2170006276 سٍاُ صاؽز بَ عبزاهلل الكشطاٌ٘ 

 12 2170006322 سٍاُ ععٗز بَ عم٘ اجلبٗم٘ 

 13 2170004036 الكشطاٌ٘سٍاُ فّار بَ وغفض  

 14 2170003555 سٍاُ ٌافض ذلىز الػاوزٙ 

 15 2170006768 سٍني ذلىز وضع٘ الكشطاٌ٘ 

 16 2170002365 خزجيْ بٍت ابضاِٗي بَ وغمي الضٖٔؾز 

 17 2170006742 خزجيْ ععز عبزالضمحَ الؾىضاٌ٘ 

 18 2170004249 خزجيْ ذلىز بَ عم٘ الؾٕٗذ 

 19 2170005120 فىع خزجيْ حي٘ بَ عم٘ 

 20 2170005380 خمٕر دربٖن امحز وقعٕر 

 21 2170005359 خمٕر محز بَ ِذاز اخلالزٙ 

 22 2170000662 خمٕر خالز بَ ذلىز الػاوزٙ 

 23 2170000032 رالٗا وباصك عبزالعظٖظ القفاص 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 142صقي الكاعٛ :     أ اجلٍاح :     ِٗا عٗغٜ الزٔعضًٙ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170005039 راٌْ ععز بَ ٌافض الزٔعضٙ 

 2 2170000679 رعاٞ سغني بَ عم٘ بَ عبز 

 3 2170001263 راله بٍت دعفض بَ عىري الكشطاٌ٘ 

 4 2170000525 راله سغَ بَ امحز الظِضاٌ٘ 

 5 2170002264 راله عم٘ بَ عبزاهلل الظِضاٌ٘ 

 6 2170000738 راله فاٖظ بَ عبزاهلل املزصع 

 7 2170001628 رميا محٕر بَ وفضح اخلالزٙ 

 8 2170005676 رميا فّز ابَ ذلىز الكقٗى٘ 

 9 2170005595 صابعْ ذلىز عبزالعظٖظ الؾضٖزٓ 

 10 2170003525 صباب دعفض بَ امحز آه صمٕاُ 

 11 2170001381 صبٜ ععز بَ عىاص الؾىضاٌ٘ 

 12 2170006333 صبٜ وطمل بَ وغفض البكى٘ 

 13 2170002414 صبٜ وٕعٜ بَ ذلىز املٕعٜ 

 14 2170001958 صساب عٕض بَ ععٗز الكشطاٌ٘ 

 15 2170005748 صطاُ مٗف  اهلل بَ مجعاُ الػاوزٙ 

 16 2170000934 صطاُ عباؼ ذلىز ذلبٕب 

 17 2170003774 عبزاهلل بَ عم٘ الظِضاٌ٘صطاُ  

 18 2170006804 صطاُ غضً اهلل ابَ ععز الػاوزٙ 

 19 2170005528 صطاُ وغعٕر بَ عم٘ وٍكاـ 

 20 2170001038 صطقْ ٌاد٘ ابَ سغَ وّادض 

 21 2170006734 صغز ابضاِٗي بَ ذلىز املكاط٘ 

 22 2170004809 صغز بٍت  فاحل ابَ  امحز املضبٕع الػاوزٙ 

 23 2170004474 صغز بٍت صؽٗز بَ صبٗع الغبٗع٘ العٍظٙ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 143صقي الكاعٛ :     أ اجلٍاح :     صٖي سذ٘ الؾىضًٙ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170002740 صغز وتعب فضساُ الكشطاٌ٘ 

 2 2170003813 صغز ٌافض بَ وؾعاُ الػضب٘ 

 3 2170005731 صغز ِارٙ بَ وّزٙ اه دعضٚ 

 4 2170000138 صفعْ ذلىز بَ عبزاحملغَ اهلادضٙ 

 5 2170004507 صقْٗ صاؽز بَ فاحل الؾاٖع 

 6 2170005724 صٌار أمحز بَ عامل العبٕـ 

 7 2170001900 صٌار عبزاهلل بَ عبزاخلالل الكضٌ٘ 

 8 2170005729 صٌٜ فاٖظ ٌافض البٗؾ٘ 

 9 2170003272 صِاً سغَ بَ سضباُ احلضٖق٘ 

 10 2170006748 صِاً ذلىز بَ عٕض آه قضٖٕٙ 

 11 2170003044 صِف ابضاِٗي بَ سغَ الظِضاٌ٘ 

 12 2170003799 صِف بٍت فّز بَ غاطٙ العتٗيب 

 13 2170004376 صِف ساوز بَ محٗز احلضب٘ 

 14 2170003108 صِف عم٘ عبزالضمحَ الؾّضٙ 

 15 2170003289 صِف ذلىز بَ عبزالضمحَ العىضٙ 

 16 2170001082 صِف ذلىز بَ فاحل اخلالزٙ 

 17 2170001624 صٔاب٘ ععٗز بَ سغني الػاوزٙ 

 18 2170001017 صٔاب٘ عٗز عبزاهلل العٍظٙ 

 19 2170002194 صٔاُ امحز بَ وطض الظِضاٌ٘ 

 20 2170005475 صٔاُ سغَ بَ ذلىز فكّٗ٘ 

 21 2170002233 صٔاُ ععز عم٘ اخلجعى٘ 

 22 2170001426 صٔاُ ععٗز بَ وغفض آه عُٕ 

 23 2170000952 صٔاُ عبزاهلل بَ فاحل النشٗاُ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 160صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     ٔفاٖف ذلىز البٕعٍٗنيأ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170004813 صٔاُ فّز بَ داصاهلل الضاؽز 

 2 2170003374 صٔاُ فٗقن بَ صادػ الزٔعضٙ 

 3 2170003794 صٔاُ ذلىز بَ امحز الؾّضٙ 

 4 2170002336 صٔاُ ذلىز فاحل اجلّٕصٙ 

 5 2170004699 الكضؽ٘ الظِضاٌ٘ صٖي بٍت خالز بَ وغفض 

 6 2170006126 صٖي محٕر بَ عاٟض ِظاطٙ 

 7 2170001004 صٖي خالز بَ عبزالضمحَ اجلرب 

 8 2170004426 صٖي عم٘ بَ ابضاِٗي الظبٗزٙ 

 9 2170003248 صٖي عم٘ بَ سغني الػاوزٙ 

 10 2170004444 صميا مجعاُ بَ وؾضف الػاوزٙ 

 11 2170005822 احلاصخ صميا عم٘ بَ صادح اه 

 12 2170003984 صميا ٖغمي عاوض القٗعضٙ 

 13 2170002240 صٍٖار ظار بَ ٌافض املطريٙ 

 14 2170004469 صٍٖار صاؽز وٕيف اهلادضٙ 

 15 2170006278 صٍٖار ذلىز بَ عم٘ الٗاوٜ 

 16 2170003122 طاِضٓ ذلىز ٌافض الزٔعضٙ 

 17 2170003396 ابٕالغعٕرطنْٗ ِاٌ٘ بَ عبزاهلل  

 18 2170002543 طِضاٞ ابضاِٗي بَ امحز آه خامت 

 19 2170006656 طِضاٞ امحز بَ وٍقٕص آه ٌاؼ 

 20 2170000202 طِضاٞ سغَ بَ ذلىز ِبٕب 

 21 2170000428 طِضاٞ محظٓ ذلىز اهلاؽي 

 22 2170004676 طِضاٞ عم٘ بَ ذلىز آه عارٙ 

 23 2170006981 املريطاطِضاٞ عم٘ ذلىز  
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 162صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     ٍِاٞ عم٘ ابٕ الغعٕرً/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170006214 طِضاٞ ذلىز بَ سغَ االبٗض 

 2 2170006463 الزغاوني احلضب٘طِضٓ بٍت عٕض بَ عبزاهلل  

 3 2170004048 طِضٓ سغني بَ ٖاعني العباؼ 

 4 2170005127 طٍٖب سبٗب عم٘ آه ذلغَ 

 5 2170004651 طٍٖب سغني ابَ عم٘ احلبٗب 

 6 2170006101 طٍٖب عبزاخلالل بَ امحز الغبع 

 7 2170002172 طٍٖب ذلىز بَ عم٘ آه ؽّاب 

 8 2170000691 طالبطٍٖب ٌافض بَ ٖٕعف آه  

 9 2170005154 عاصا خالز ٖٕعف العٕار 

 10 2170000066 عاصا ٖاعني بَ عجىاُ الفضٖاُ 

 11 2170001187 عاصٚ بٍت ٖاعض بَ عٗغٜ الكقاب 

 12 2170001134 عاصٓ امحز بَ ابضاِٗي القاٖؼ 

 13 2170001135 عاصٓ امحز بَ بضنات الظِضاٌ٘ 

 14 2170003927 عبزاهلل الزٔعضٙعاصٓ احلىٗزٙ بَ  

 15 2170002217 عاصٓ بٍت عبزاهلارٙ بَ عم٘ ابٕ لٗمْ املضٙ 

 16 2170000340 عاصٓ خالز امحز املٍّاٞ 

 17 2170001056 عاصٓ خمٗن بَ ذلىز البمٕٙ 

 18 2170006682 عاصٓ ععز ابَ وطمل الغبٗع٘ 

 19 2170001279 عاصٓ عاٖض بَ عم٘ الؾّضاٌ٘ 

 20 2170005396 عاصٓ عبزاهلل بَ عبزالعظٖظ العكٗن 

 21 2170002171 عاصٓ عبزاهلل ذلىز العبزالمطٗف 

 22 2170006530 عاصٓ عجىاُ بَ ععٗز الزٔعضٙ 

 23 2170001289 عاصٓ غقاب بَ محز ابٕعؾبْ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 161Aصقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     امحز وزٌٌٕ٘صا أ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170004721 عاصٓ نضٖي عتٗل الضؽٗزٙ 

 2 2170007301 عاصٓ ذلىز سغَ غظٔاٌ٘ 

 3 2170004020 عاصٓ ذلىز وباصك الزٔعضٙ 

 4 2170005418 عاصٓ وٍقٕص بَ فامن الزٔعضٙ 

 5 2170001295 عامل الكشطاٌ٘عاصٓ ِارٙ بَ  

 6 2170004437 عاصٓ ٔلٗز بَ خالز العظواُ 

 7 2170007332 عذٜ سغني بَ عم٘ اجلاعي 

 8 2170001671 اهلاؽي عشض طالب ذلىز الغٗز 

 9 2170006251 عزٖي محٕر عاطب االمحضٙ 

 10 2170006326 عهٍْٗ طالب بَ سغَ املكبن 

 11 2170003241 عهٍْٗ فامن بَ عباؼ أٔاه 

 12 2170002970 عمىٜ ذلىز بَ عبزاهلل التىٗى٘ 

 13 2170003499 عمٕٝ بٍت فنن بَ عفٕ الضبٗعْٗ الؾىضٙ 

 14 2170000744 مسض عامل بَ ذلىز اخلالزٙ 

 15 2170005386 مسض عاٟض بَ فكض الكشطاٌ٘ 

 16 2170006990 مسْٗ بٍت عبزاهلل بَ عٗغٜ  الشٔارٙ 

 17 2170000244 عبزاهلل عمٗىاُ الغٗزمسْٗ  

 18 2170000541 ؽارُ بٍت وادز بَ سكٗن احلكٗن 

 19 2170002046 ؽشٝ بٍت  عٕرٓ بَ فاحل الغبٗع٘ العٍظٝ 

 20 2170005342 ؽضٔم ععز بَ عامل البكى٘ 

 21 2170005713 ؽضٔم ععٗز بَ عبزاهلل الكشطاٌ٘ 

 22 2170002698 ؽضٔم عم٘ بَ عبزاهلل اخلمٗفْ 

 23 2170002700 ؽضٔم ذلىز بَ عم٘ باؽْ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 161Bصقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     اهلٍٕف عاٟض الزمحاُأ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170000023 ؽضٖفْ عمٗىاُ بَ عمٗاُ الضؽٗزٙ 

 2 2170001413 ؽضٖفْ ٌاٖف فالح اخلالزٙ 

 3 2170000650 ؽعاع وٍاع ِاله البعٗذ٘ 

 4 2170005175 ؽعٗع ذلىز بَ عشى٘ اهلادضٙ 

 5 2170004118 ؽّز امحز بَ ذلىز الغّٗى٘ 

 6 2170003206 ؽّز أمحز بَ عم٘ محزٙ 

 7 2170000322 ؽّز بارٙ بَ عاٖض املطريٙ 

 
 8 2170006983 ؽّز بٍت  مٗف اهلل بَ  ذلىز البؾريٙ الظِضاٌ٘

 9 2170004251 ؽّز سغني بَ عم٘ الضاوػ 

 10 2170002250 ؽّز محز بَ عبزالعظٖظ احملٗغَ 

 11 2170000986 ؽّز محٗك ثٕاب الغبٗع٘ 

 12 2170001775 ؽّز خالز بَ دابض االٌقاصٙ 

 13 2170006558 ؽّز خالز ِارٙ آه عباؼ 

 14 2170005041 ؽّز عاوٜ بَ ذلىز الػٍٗي 

 15 2170001225 ؽّز عشى٘ بَ عفض الػاوزٙ 

 16 2170003269 ؽّز لٗح بَ عبزاحلىٗز الكٕط 

 17 2170000258 ؽّز وباصك عم٘ االنميب 

 18 2170005879 ؽّز ذلىز وغفض الكشطاٌ٘ 

 19 2170003370 ؽّز ِارٙ بَ وّزٙ الٗاو٘ 

 20 2170000404 عبزالضمحَ احلىزاُ ؽٕم اععز بَ 

 21 2170001475 ؽٕم بٍت  بزص بَ عبزالهضٖي الزصٖٕٖؿ 

 22 2170006800 ؽٕم بٍت سغني بَ عم٘ الكضٖؾ٘ 

 23 2170000661 ؽٕم عبزاهلل امحز الظِضاٌ٘ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 161صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     احلاصث٘ وضاً بضٖهاُأ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170004256 ؽٕم غاطٙ بَ عم٘ الػاطٙ 

 2 2170004517 ؽٕم ذلىز فاٖظ العتٗيب 

 3 2170004683 ؽٗىاٞ ابضاِٗي بَ عٗغٜ الزٔعضٙ 

 4 2170003287 فبا ععٗز بَ ذلىز آه مضٖف 

 5 2170002340 محزابَ سغني الػفضاُ املضٙفزف بٍت  

 6 2170002328 ففْٗ فاحل بَ ذلىز الؾىضاٌ٘ 

 7 2170007338 م٘ سغَ بَ ذلىز الكشطاٌ٘ 

 8 2170002718 طضفْ فّز بَ عبزاهلل اخلالزٙ 

 9 2170001547 طٗف بٍت ٌاطح بَ ٌظاه الطٕٖمعٜ العٍظٝ 

 10 2170001979 عالْٗ امحز بَ عم٘ اجلضٖفاٌ٘ 

 11 2170004037 عالْٗ خالز بَ عىض العتٗل 

 12 2170005040 عاٖؾْ عبزاحملغَ بَ عامل البٕعٍٗني 

 13 2170000288 عاٟؾْ أوني بَ ذلىز الظعيب 

 14 2170004635 عاٟؾْ عبزالضمحَ ٌارص احلغَ 

 15 2170004654 عبري خمٗفْ بَ ٌافض الظٔصٙ 

 16 2170004742 عال صم٘ عم٘ آه غظٔٙ 

 17 2170003280 عمٗاٞ بٍت مجاه بَ عم٘ الظٔصٙ 

 18 2170000628 عمْٗ بٍت فٗقن بَ امحز الغىري 

 19 2170003275 عّز ععز بَ سٖب الؾّضاٌ٘ 

 20 2170006869 عّز ٌافع بَ طبَ احلضب٘ 

 21 2170002038 عّٕر بٍت ظافض بَ عفض املظاصقْ 

 22 2170001050 عّٕر عاوض بَ حيٜٗ وعؾ٘ 

 23 2170002991 عّٕر عبزاهلل ابضاِٗي قٕطٙ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 163صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     وٍاه ذلضٔؼ عبزاحلىٗز/راعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170005623 عّٕر ِشاه بَ عمطاُ العتٗيب 

 2 2170006732 عٕٖمي بَ صاؽز الضؽٗزٙعٗزٓ  

 3 2170001178 غارٚ سبٗب عبزاهلل الضِني 

 4 2170002470 غالْٗ باعي بَ ذلىز العٕار 

 5 2170002045 غالْٗ عم٘ ذلىز الكضٌ٘ 

 6 2170005285 غزٙ ذلىز عبزاهلل الؾىضاٌ٘ 

 7 2170006352 غزٖض عجىاُ بَ ععٕر اخلالزٙ 

 8 2170002235 اخلالزٙغزٖض عم٘ بَ عامل  

 9 2170004424 غزٖض عم٘ بَ غضً اهلل الظِضاٌ٘ 

 10 2170003696 غزٖض وّزٝ بَ سغَ اسبٗن 

 11 2170001793 غظٖن ذلىز بَ عبزالهضٖي الؾاٖع 

 12 2170005848 غٗزاٞ بٍت عمىاُ بَ ععٗز آه فضساُ الٗاو٘ 

 13 2170006499 غٗزاٞ خالز بَ محز الفضز 

 14 2170006064 عبزالعظٖظ بَ عبزاهلل املٍّاغٗزاٞ  

 15 2170007215 غٗزاٞ عم٘ بَ ِارٝ املاله٘ 

 16 2170006802 فاطىٛ بٍت عبزاهلل بَ عم٘ ؽاِني 

 17 2170006663 فاطىٛ فارم بَ عم٘ فاحل الؾاٖب 

 18 2170006822 فاطىْ ابضاِٗي بَ صم٘ آه وضُِٕ 

 19 2170002561 فاطىْ بٍت  عاره بَ ذلىز آه ٌافض 

 20 2170000776 فاطىْ بٍت سغَ بَ ذلىز املفمح العذى٘ 

 21 2170001027 فاطىْ بٍت عم٘ بَ سغَ أه أمحز 

 22 2170004487 فاطىْ رخٗن اهلل بَ ععٗز الظِضاٌ٘ 

 23 2170001346 فاطىْ صداٞ عبزالضمحَ الظِضاٌ٘ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 165صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     عاصٚ عاره الزاعرً/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170006527 فاطىْ طنضٖا بَ عم٘ املغبح 

 2 2170002573 فاطىْ طاِض بَ عم٘ الٍٕٖقض 

 3 2170001608 فاطىْ عبزاحلىٗز بَ عبزاحملغَ الفنٗم٘ 

 4 2170002701 فاطىْ عبزاهلل بَ محز اه ؽٗباُ 

 5 2170000427 فاطىْ عبزاهلل بَ وباصك البٕعٍٗني 

 6 2170004724 فاطىْ عبزاهلل بَ ذلىز احلذ٘ 

 7 2170001353 فاطىْ عبزاهلل بَ وّزٙ عٕٖز 

 8 2170000105 فاطىْ عزٌاُ بَ ذلىز احملغَ 

 9 2170004240 فاطىْ عم٘ بَ فضز الفضز 

 10 2170004709 فاطىْ عم٘ بَ وٍقٕص الظاٖض 

 11 2170000472 فاطىْ فاٖظ بَ عم٘ آه عاؽٕص 

 12 2170003386 فاطىْ نىاه بَ ذلىز اهلاؽي 

 13 2170003449 فاطىْ وقطفٜ بَ سغَ الضاِب 

 14 2170007325 فاطىْ ٔلٗز بَ مجعْ الضؽزاُ 

 15 2170006941 فاٖظٓ بٍت ؽبٗب بَ وضٖط الزميْ العذى٘ 

 16 2170000560 فتشْٗ امحز ابَ ذلىز العزٌاٌ٘ 

 17 2170003795 فتُٕ عبزالضمحَ خنضاُ العاطو٘ 

 18 2170002568 فتُٕ ومف٘ بَ فاطع احلضب٘ 

 19 2170000140 فضح طن٘ بَ امحز آه طٕٖمب 

 20 2170003402 الزٔعضٙفضح عمطاُ ذلىز  

 21 2170006094 فضح ذلىز بَ فاحل القارم 

 22 2170005116 فنْ عامل عٕرٓ العٕرٓ 

 23 2170003061 يف عاٟض بَ ععٗز الكشطاٌ٘ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 166صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     ٌّاٖٛ امساعٗن غظاهر/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170003135 يف ذلىز بَ ٌقٗب فضز 

 2 2170000783 يفٞ بٍت مشٗاُ بَ ابضاِٗي النشٗاُ 

 3 2170003850 قٍٕت عباؼ بَ ٌافض آه عامل 

 4 2170006876 جلني سبٗب بَ عبزاهلل اجلٍيب 

 5 2170007055 لطٗفْ عبزالضمحَ بَ فاحل العٕار 

 6 2170003306 لطٗفْ اليف ابَ وطمل الغبٗع٘ 

 7 2170007334 ملا فٗقن بَ سؾض العتٗيب 

 8 2170005537 ملٜ عبٕر ذلىز الكشطاٌ٘ 

 9 2170004667 ملٜ عم٘ سغَ الظِضاٌ٘ 

 10 2170003710 ملٜ ذلىز بَ ذلىز العىضٙ 

 11 2170006859 ملٜ ذلىز بَ ٖٕعف احلىٕرٙ 

 12 2170001041 ملٗاٞ سغَ بَ امحز الظِضاٌ٘ 

 13 2170002458 ملٗػ فالح ذلىز بَ مخٗػ 

 14 2170006737 لٕلٕٓ بٍت ععز بَ ععٕر الجٕاب 

 15 2170006182 لٕلٕٓ عاره عاٖز الؾىضٝ 

 16 2170007126 لٍٗٛ أمحز بَ ذلىز الؾّضٙ 

 17 2170003380 وادزٓ فٗقن بَ صادػ الزٔعضٙ 

 18 2170005388 مجاه بَ سغَ احلغنيواصْٖ  

 19 2170002419 واصْٖ عبزالضمحَ بَ ذلىز الطدٗػ 

 20 2170002854 وباصنْ عم٘ ابضاِٗي العذالٌ٘ 

 21 2170005999 وجاٖن عامل بَ عبزاهلل الٍافض  

 22 2170001399 دلز ابضاِٗي ذلىز الػاوزٙ 

 23 2170000518 وضاً خالز ؽضٖزٓ الؾعالُ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 167صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     راله صٖاض املّٗزبً/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170003249 وضاً ذلىز بَ فضز العىريٙ 

 2 2170006490 وضٔٓ عاٖز فىٗزاُ العٍظٙ 

 3 2170002229 الؾّضاٌ٘وضٖي ععٗز عٕمْ  

 4 2170004000 وضٖي عم٘ بَ عكالٞ العكالٞ 

 5 2170002203 وضٖي فّز عٗف الكشطاٌ٘ 

 6 2170005164 وضٖي ذلىز عمٗىاُ الغمٗىاُ 

 7 2170001926 وضٖي ٖاعض بَ عم٘ آه رعبن 

 8 2170006603 وظٌْ بزص بَ طاون اخلالزٙ 

 9 2170001918 وؾعا سذاب عٗز الزٔعضٙ 

 10 2170006961 وٍاص بٍت ذلىز بَ حيٜٗ بَ عاملْ العغريٙ 

 11 2170001592 وٍاص طاِض بَ ذلىز الؾّضٙ 

 12 2170004810 وٍاص عٕض بَ ععٗز الكشطاٌ٘ 

 13 2170004792 وٍاه عم٘ بَ درباُ الكشطاٌ٘ 

 14 2170001158 وٍاه ذلىز بَ عامل املضٙ 

 15 2170003704 وٍاه حي٘ بَ وّزٙ اه احلاصخ 

 16 2170003950 وٍٜ بٍزص بَ ظافض الكضٌ٘ 

 17 2170000581 وٍريٓ بٍت ععز بَ ععٕر الػٍٗي املطريٙ 

 18 2170004153 وٍريٓ بٍت عبزاهلل بَ وغتٕص آه دالب 

 19 2170006119 وٍريٓ محٕر بَ وضم٘ العاطو٘ 

 20 2170005996 وٍريٓ ِظاع ذلىز املطريٙ 

 21 2170002840 ذلىز الكشطاٌ٘وّا محز بَ  

 22 2170002040 وّا محزاُ بَ ٌافض الزٔعضٙ 

 23 2170001778 وّا ذلىز بَ عم٘ املكبن 

 24 2170000981 وٕطٓ ذلىز بَ عم٘ اخلاطض 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ

 168Aصقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     امساٞ عمٗىاُ الؾاٖعً/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170001189 و٘ ذلىز بَ محٕر اخلالزٙ 

 2 2170002882 زلز بزص بَ ذلىز الزاٖن 

 3 2170007584 زلٕر عفض عٕض الكشطاٌ٘ 

 4 2170006222 زلٕر عم٘ محز البكعأٙ 

 5 2170007323 زلٕر وٍقٕص بَ عبزاهلل الغىاعٗن 

 6 2170001036 ٌزٝ ثضٔٙ بَ ٌظاه الؾىضٙ 

 7 2170006115 ٌزٝ سغَ بَ عبزالعظٖظ الؾىضاٌ٘ 

 8 2170005609 ٌزٝ ععز وٕعٜ الزٔعضٙ 

 9 2170006188 ٌزٝ ععٗز عبزاهلل الكشطاٌ٘ 

 10 2170003550 ٌزٝ ٌافض سغَ الكشطاٌ٘ 

 11 2170001048 ٌزٝ ِزاز بَ سظٙ العىاصٙ 

 12 2170003174 وطمل الضٖٔمٌ٘ؾٕٝ عذالُ بَ  

 13 2170005109 ٌٕص عم٘ بَ ذلىز بٕمخغني 

 14 2170003961 ٌٕص وٍقٕص بَ عبزاهلل املػاعمْ 

 15 2170002875 ٌٕصا طاله بَ مشضٔذ الغامل 

 16 2170002100 ٌٕصا ذلىز بَ عبزاهلل اهلادضٙ 

 17 2170003769 ٌٕصٚ ععٕر بَ فكض اخلالزٙ 

 18 2170002416 عبزالعظٖظ بَ فاحل احلىٗزٌٕٙصٚ  

 19 2170002534 ٌٕصٓ بٍت عبزاهلل بَ داص اهلل آه عتىْ 

 20 2170004705 ٌٕصٓ عامل بَ فكض الٍعٗى٘ 

 21 2170005863 ٌٕصٓ عاو٘ بَ عمٗىاُ احلىار 

 22 2170003320 ٌٕصٓ فػري ذلىز اه وطمل 

 23 2170003797 ٌٕصٓ عبزالضمحَ سغَ الػاوزٙ 

 24 2170003274 ٌٕصٓ عبزالعظٖظ عبزالِٕاب املتٗعب 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ

 168Bصقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     زلالٞ محظٚ ِٕعأًٙ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170004905 ٌٕصٓ عبزاهلل بَ اؽمٕٖٗح اهلادضٙ 

 2 2170005629 ٌٕصٓ عبزاهلل بَ ذلىز طمك٘ 

 3 2170000940 ٌٕصٓ عبزاهلل عبزالضمحَ الٍعٗي 

 4 2170004253 ٌٕصٓ عم٘ بَ مجعاُ الظِضاٌ٘ 

 5 2170005673 ٌٕصٓ عم٘ بَ ذلىز الكشطاٌ٘ 

 6 2170000674 ٌٕصٓ فاِز بَ صاؽز الزٔعضٙ 

 7 2170005998 ٌٕصٓ فاٟظ ععز الؾّضاٌ٘ 

 8 2170004276 ٌٕصٓ فؤار بَ عبزالعظٖظ املزٖين 

 9 2170000012 ٌٕصٓ ذلىز بَ عم٘ الفضٖح 

 10 2170001537 ٌٕصٓ ذلىز دمٕٝ الزٔعضٙ 

 11 2170001392 ٌٕصٓ وغاعز بَ ععز الجكف٘ 

 12 2170004229 ٌٕصٓ وٍقٕص عبزالضمحَ العبٗزٙ 

 13 2170000353 ٌٕصٓ وٍقٕص ذلىز الغبٗع٘ 

 14 2170002145 امحز دابض املالهٌٕ٘ف  

 15 2170005938 ٌٕف امحز سغني رٔاصٙ 

 16 2170000318 ٌٕف عبزاهلل فالح العذى٘ 

 17 2170006598 ٌٕف عم٘ بَ ِارٙ الٕعمْ 

 18 2170004039 ٌٕف فّز فضز العتٗيب 

 19 2170000037 ٌٕف نضٖي بَ صمٗىاُ احلضب٘ 

 20 2170005606 ٌٕف وربٔك ععز احلاصث٘ 

 21 2170006065 ٌٕف ٌافض امحز اخلمف 

 22 2170005861 ِادض بٍت  أعاوْ بَ  فاحل املاٌع 

 23 2170003384 ِادض عبزاهلل بَ عٗغٜ الشٔارٙ 

 24 2170006103 ِادض ذلىز بَ عمىاُ آه غظٔٙ 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 169صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     بؾاٟض فاحل الؾّضٙأ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170001597 ِادض ذلىز بَ مأٙ الػاوزٙ 

 2 2170003729 ِادض ذلىز عامل المشاصخ 

 3 2170007261 ِالٛ بٍت ٌاد٘ عبزاهلل الرباِٗي 

 4 2170002563 ِبْ ذلىز بَ فاحل الغمٗي 

 5 2170005649 ِزٝ عم٘ بَ ععٕر احلقٗين 

 6 2170002662 ِزٝ وؾبب بَ عبزالضمحَ الكشطاٌ٘ 

 7 2170006725 ِزٖن ععٕر عبزالعظٖظ الجبٗيت 

 8 2170001396 ِزٖن عبزاهلل بَ ذلىز الكشطاٌ٘ 

 9 2170001465 ِال بٍت فٕطٙ بَ عبزاهلل الغٕٖح 

 10 2170003694 ٍِز ساوز بَ امحز الػاوزٙ 

 11 2170002209 ِٗا وباصك رلمف الؾىضٙ 

 12 2170002937 ِٗا ٌٕاف بَ محز اخلالزٙ 

 13 2170000253 ِٗفاٞ عمطاُ بَ عبزاهلل اخلالزٙ 

 14 2170006420 ٔدزاُ عمىاُ بَ وطض العٍظٙ 

 15 2170002789 ٔدزاُ عبزاهلل بَ دضواُ العىضٙ 

 16 2170005620 ٔدزاُ ِؾاً بَ عبزالمطٗف الغٗز 

 17 2170000479 ٔدٍاٞ عم٘ بَ واٌع سٗزص 

 18 2170006753 ٔدٕر ؽايف بَ بظٖع اخلالزٙ 

 19 2170000579 ٔر وغاعز ععٗز الؾّضاٌ٘ 

 20 2170005208 ٔصرٓ ذلىزدٕار بَ أمحز آبٕسغُٕ 

 21 2170007309 ٔعَ سغَ سغني اه دشٗف 

 22 2170007321 ٔعَ خالز بَ عبزاهلل الزصعاُ 

 23 2170001737 ٔفاٖف فاحل بَ ٌافض الزٔعضٙ 

 24 2170004008 ٔمشٜ بٍت  امحز بَ ذلىز البٕعٍٗني 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 170Aصقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     ٌّار امحز عغريًٙ/اعي املزصبٛ : 

 ً اجلاوع٘الضقي  اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170000344 ٔمشٜ عظاً بَ محز اخلالزٙ 

 2 2170004688 ٔمشٜ فاِز بَ صاؽز الزٔعضٙ 

 3 2170007328 ٔمشٜ ذلىز بَ فضز املضٙ 

 4 2170004423 ٔمشٜ ٌافض بَ عمطاُ القفضاٞ 

 5 2170005986 ٔمشٜ ٔلٗز بَ ذلىز احلقشٕل 

 6 2170007594 ٔعز امحز بَ ععز ٌاد٘ 

 7 2170003264 عم٘ بَ امحز عبزاهللٔفاٞ  

 8 2170003212 ٖاصا طاٟز ذلىز الكشطاٌ٘ 

 9 2170006977 ٖامسني ععٗز دابض الػاوزٙ 

 10 2170006944 ٖغضٝ عٗغٜ بَ ذلىز آه عٗاب 

 11 2170007499 اعضاٞ سغَ العتٗيب 

 12 2170007505 العٍٕر امحز املضٖؾز اخلالزٙ 

 13 2170007529 اهلٍٕف عم٘ الػٍاً 

 14 2170007521 اون حيٜٗ عٕارٙ 

 15 2170007498 امياُ وطمل العتٗيب 

 16 2170007511 أبضاص أمحز الٍافض 

 17 2160002288 أعٗن ذلىز بَ عبزالضمحَ الػاوزٙ 

 18 2170007517 أالٞ عباؼ اهلاؽي 

 أدلار عمطاُ الؾىضٙ 
2170007492 19 

 20 2170007493 أون فاحل باحلاصخ 

 21 2160001684 أون ذلىز ؽاص الؾّضٙ 

 22 2170007518 إٌٔاص عم٘ آه طضوٕذ 

 23 2170007507 إٌٔاص وٕعٜ البمٕٙ 

 24 2170007509 آوٍْ عبز اهلل القاٌع 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 170Bصقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     أواٌ٘ عمٗىاُ البٕاصرًٙ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170007510 آٖات وه٘ رصٖػ 

 بتٕه وّزٙ املضع٘ 
2170007504 2 

 3 2170007490 بؾاٖض دلزه الكشطاٌ٘ 

 4 2170007515 بؾاٖض وغاعز االمحضٙ 

 5 2170007501 بؾضٝ فّز اخلؾٗي 

 6 2170007508 بٍْٗ ذلىز املضٙ 

 7 2160004227 تكٜ ابضاِٗي آه ِاؽي 

 8 2160001866 دٕاِض عبزالضمحَ بَ فاحل الفظٖع 

 9 2170007512 دٕاِض فّز الظعيب 

 10 2160005781 راٌْ داصاهلل بَ وغعٕر الكشطاٌ٘ 

 11 2170007489 صاٌٗٛ وغعٕر وٍكاـ 

 12 2170007494 األمحضٙصطاُ وغفض  

 13 2160004294 صغز تضن٘ الِٕيب 

 14 2170007514 صغز فاحل الػاوزٙ 

 15 2160004802 صغز وٍقٕص احلىٗزٙ العتٗيب 

 16 2170007497 صٌٗي صباح االمحزٙ 

 صِف ذلىز عغريٙ 
2170007525 17 

 18 2160002521 صِف وضطٔم وؾعن العتٗيب 

 19 2160001958 عغريٙصٔاب٘ سٍؿ بَ سغَ  

 20 2170007500 صٔاُ خالز اخلالزٙ 

 صٔاُ عبزاهلل املطريٙ 
2170007520 21 

 22 2160004330 طٍٖب سبٗب احلىٗز 

 2160006249 عاصٓ عم٘ ععز الكشطاٌ٘ 
23 
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 بٗاُ بأمساٞ الطالبات لٕصؽٛ وّاصات احلٗاٚ اجلاوعٗٛ 

 171صقي الكاعٛ :      باجلٍاح :     عّٕر ابضاِٗي الزصعاًُ/اعي املزصبٛ : 

 ً الضقي اجلاوع٘ اعي الطالبٛ  والسظات

 1 2170007516 عاصٓ ِارٙ الكشطاٌ٘ 

 ؽشا عبزاهلل احلمٗف٘ العتٗيب 
2170007522 2 

 3 2150002372 ؽٗدْ ابضاِٗي عم٘ الكضُٔ 

 4 2160006358 عبري ٌافض بزص املطريٙ 

 5 2170007488 غزٖض ذلىز الؾىضٙ 

 6 2170007491 غزٖض ذلىز فؤار الطضٖف٘ 

 7 2170007502 فاطىْ سغني العبٗز 

 8 2160007356 يف امحز اجلٍٛ 

 9 2170007524 نٕثض سغَ الزصٖٔؿ 

 10 2170007530 لطٗفٛ عبزاحلىٗز الضبٗعٛ 

 11 2150003454 وباصنْ عم٘ سغَ العذالٌ٘ 

 12 2170007513 وضاً عم٘ الكشطاٌ٘ 

 13 2170007506 الجكف٘ والك رهلاً 

 14 2170007523 وٍاص عم٘ ععٗز الؾّضاٌ٘ 

 15 2170007526 زلالٞ اليف احلضب٘ 

 16 2170007519 زلٕر عم٘ األمحضٙ 

 ٌزٝ عامل الؾّضٙ 
2170007527 17 

 18 2170007503 ٌٕصٚ ذلىز الكشطاٌ٘ 

 ٌٕف وغفض الغبٗع٘ 
2170007528 19 

 20 2150003202 ِٗا ذلىز عبزاهلل اخلالزٙ 

 ِٗاً ؽضيف الغبٗع٘ 
2170007495 21 

 22 2170007496 ٔدزاُ ذلىز الظِضاٌ٘ 

 23 2160000473 ٔفاٞ ععٗز عبزاهلل الػاوزٙ 

 


