
 5ّ  فين دعِ َطاعد
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 االضِ ايسباعٞ زقِ اهلٜٛة ايٛطٓٝة ّ

 فٗد ابساِٖٝ عبداهلل اهلرًٜٞ 1161781811  1

 جسبٛؽ حطني ذلُد محدٟ 1155118511  1

 ذلُد ضعٝد ذلُد األمحسٟ 1111851585  1

 عبداملًو ضًُٝإ عبدايسشام ايعٓصٟ 1161118171  1

 َٓؿٛز دزٜعٞ بٓدز ايطبٝعٞ 1118571111  5

 ٖاْٞ عبٝد ذلُد ايسًٜٚٞ 1155165118  8

 عًٞ حيٞ عبداهلل عطريٟ 1111751156  5

 خايد عبدايعصٜص عبداهلل ايػًٛإ 1151111711  6

 عبداهلل أبٛ حاضسَسغد ذلُد  1155585187  7

 ٖراٍ ضعٛد ذلُد ايدٚضسٟ 1171561751  11

 عبداإلي٘ عبداهلل عبدايسمحٔ اخلٜٛطس 1155675158  11



 5ّ  فين دعِ َطاعد

 

 االضِ ايسباعٞ زقِ اهلٜٛة ايٛطٓٝة ّ

 ضٛحيٞ عبداهلل َبازى ايدٚضسٟ 1171157856  11

 ابساِٖٝ خايد ابساِٖٝ ايسَٚٞ 1181815816  11

 َطاعد عبداهلل َطاعد احلسبٞ 1151161151  11

 ايعٓصٟذلُد عبداهلل فازإ  1185715511  15

 ذلُد فٗد حطني ايعحُٞ 1157167817  18

 خبٝت َسضٞ ضعٝد آٍ طٝػإ 1161811581  15

 شٜاد شٜد عبداهلل بٔ خٓني 1156156511  16

 زباح عطهس ذلُد احلسبٞ 1158181755  17

 عاٜد عبداهلل عاٜد ايدٚضسٟ 1177185577  11

 تسنٞ غامن غامن ايدٚضسٟ 1158111751  11

 ضعد ايدزِٜٗأمحد عبد ايعصٜص  1175111187  11

 عٛض ؾٝاح عٛض احلسبٞ 1165111778  11

 حطني ٖادٟ فساج ايطبٝعٞ 1111765875  11

 ذلُد خايد ٚضخإ ايدٚضسٟ 1155811151  15

 بدز ذلُد زضد ايدٚضسٟ 1176161511  18

 زائد إبساِٖٝ حطني ايكعٝضب 1186556517  15

 فاحل عبداهلل فاحل ايدٚضسٟ 1151175856  16
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 االضِ ايسباعٞ زقِ اهلٜٛة ايٛطٓٝة ّ

 ايضٝفعًٞ حطٔ عًٞ  1115861511  17

 امحد غرت ضامل ايعفريٟ 1111581158  11

 حصاّ عًٟٝٛ ضعد آٍ عًٟٝٛ 1186116156  11

 حطٔ امحد ذلُد ضاَسٟ 1151515185  11

 ذلُد ضعد خايد ايكثاَٞ 1155611518  11

 ٖاٜف عبٝد َٓاحٞ ايعتٝيب 1111111715  11

 ذلُد َٗدٟ ضعٝد اٍ احلازث 1111111571  15

 ايٓػُٝػٞفٗد عبداهلل محد  1111176517  18

 ضعد فٗد ضعد ايطٓبٌ 1151118811  15

 أمحد زاضٞ عبداحملطٔ احلطني 1151811117  16

 ذلُد شٜد ذلُد ايؿرياَٞ 1188581116  17

 ذلُد محد عبداهلل اهلحسع 1111611518  11

 دلدٍ َبازى دلدٍ ايدٚضسٟ 1151111861  11

 زاغد عٝد عبدايسمحٔ ايعتٝيب 1151118516  11

 عٛدٙ ْاؾسزٜإ ذلُد  1151188811  11

 ذلُد َطًل جاضس ايبكُٞ 1156658751  11

 ذلُد عٝد زاغد املؿازٜس 1175655575  15
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 االضِ ايسباعٞ زقِ اهلٜٛة ايٛطٓٝة ّ

 فاحل ضامل فاحل ايعٓصٟ 1155785117  18

 عبداجملٝد عبداهلل عبدايسمحٔ اخلٜٛطس 1171181111  15

 ذلُد جِٗٝ ضعد ايدٚضسٟ 1161116717  16

 ذلُد ابساِٖٝ فٗد ايعطسج 1168118115  17

 َطفس ؾكس ايفٗسٟذلُد  1117561866  51

 ذٜب َطفس ؾكس ايكٗسٟ 1117561878  51

 ذلُد ؾاحل زاغد املٗٝين 1156111511  51

 بدز فٗد عبداهلل ايكخطاْٞ 1171171116  51

 عكٌٝ عبداهلل ًَفٞ ايػُسٟ 1165177111  51

 َاجد ثبٝت عحري ايعتٝيب 1166111781  55

 فٝاض ناتب خًف املسعضٞ 1158115787  58

 َطعٛد ايكخطاَْٞطعٛد زاغد  1171618611  55

 ْاٜف ضًُإ زفاعٞ ايعتٝيب 1161561115  56

 فٗاد عبد اهلادٟ ذلُد ايدٚضسٟ 1168558611  57

 خايد ذلُد زجاء ايدضسٟ 1161188171  81

 ضعٛد ذلُد عٛض٘ ايعُسٟ 1167511555  81

 ضعد ابساِٖٝ ضعد ايعبالٕ 1175756878  81
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 االضِ ايسباعٞ زقِ اهلٜٛة ايٛطٓٝة ّ

 عبدايسمحٔ امحد ابساِٖٝ املكٛغٞ 1157811111  81

 ضًطإ ضعد ذلُد اجلٗين 1155111168  81

 ابساِٖٝ تٛفٝل عبداهلل ايػبعإ 1151566516  85

 َػعٌ َؿًح عُٛؽ ايسًٜٚٞ 1187117118  88

 امحد عصٜص امحد ايعٓصٟ 1111766556  85

 منس عاٜؼ اليف احلسبٞ 1151115611  86

 َاجد ٖصاع محٛد احلسبٞ 1161811167  87

 زانإ عًٞ فاحل ايبدٜسٟ 1181561111  51

 ابساِٖٝ عبداهلل شٜد ايصٜس 1166817661  51

 ذلُد ؾاحل عبد احملطٔ املطريٟ 1161115611  51

 َكبٌ خايد َكبٌ َكبٌ 1161161111  51

 فٗد خايد ٚضخإ ايدٚضسٟ 1178111511  51

 عبداهلل ؾاحل عٛض املطريٟ 1158881561  55

 عطاف َتعب ؾعٝكس املطريٟ 1157117751  58

 ذلُد امحد حيٝى نعيب 1117111575  55

 عبداهلل َبازى فٗٝد ايٛدعاْٞ 1166116111  56

 فٗد عبداهلل حطني ايعحريٟ 1178155151  57
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 االضِ ايسباعٞ زقِ اهلٜٛة ايٛطٓٝة ّ

 ضعٝد عًٞ ضعٝد ايصٖساْٞ 1175111185  61

 فالح ايعٝاط غدري ايعٓصٟ 1115111111  61

 ْاؾس عبداهلل ضعد عتى 1171681667  61

 فٗد فسٜح فسٜح احلٓٝين 1151818755  61

 اجلٌُٝعبداهلل ذلُد عًٞ  1165751515  61

 ضعد عادٕ ضعد ايػُسٟ 1161151111  65

 ضعد َٓؿٛز ضعد ايدٚضسٟ 1171681157  68

 عثُإ عبدايسمحٔ عبداهلل ايدُٖٝٞ 1161156155  65

 َػعٌ عبدايعصٜص زاغد ايدزِٜٗ 1158857117  66

 َعحب امحد َعحب ايدٚضسٟ 1175818115  67

 َكسٕ عٛاد َسشٚم ايضبٝب 1158158516  71

 ذلُد ابساِٖٝ ايسبٝعإابساِٖٝ  1166571516  71

 زائد ذلُد َٛضى احلسبٞ 1161518116  71

 ْػُٞ ضعد عبداهلل احلسبٞ 1187151518  71

 طازم فٗد عًٞ املايهٞ 1151115886  71

 عبد اهلل ذلُد عبٝد ايعتٝيب 1155511815  75

 َٛضى حيٞ ذلُد مناشٟ 1171111111  78



 5ّ  فين دعِ َطاعد

 

 االضِ ايسباعٞ زقِ اهلٜٛة ايٛطٓٝة ّ

 عبدايطالّ محد ْاؾس املسشٚم 1151155111  75

 ذٜب حضسّ غدٝتٌ ايكبابٓة 1161751575  76

 عاَس ذلُد ضًطإ ايدٚضسٟ 1111571155  77

 ٚايف ذلُد ضًطإ ايدٚضسٟ 1111571111  111

 فٗد فٗاد ذلُد ايدٚضسٟ 1151715186  111

 َطاعد عُسإ َبازى ايدٚضسٟ 1178178751  111

 ذلُد عبدايسمحٔ ضامل ايدٚضسٟ 1186611815  111

 زائد ذلُد عٛدٙ ْاؾس 1115557116  111

 ذلُد طاٜع حطٔ ايطاٜع 1111756115  115

 ٚضاّ ذلُد فاحل ايدٚضسٟ 1156511115  118

 فدسايدٜٔ امحد ابساِٖٝ غاغِ 1151511751  115

 امحد ذلُد محاد ايػُسٟ 1171188111  116

 َٗٓد عبٝداهلل عبداهلل ايًكُاْٞ 1165151557  117

 خايد ضًُإ عبداهلل ايدٚضسٟ 1181151515  111

 ايعسمي٘ضعد ذلُد ؾاحل  1161118611  111

 عبداهلل ابساِٖٝ عبداهلل اهلرًٜٞ 1185551111  111

 عبدايسمحٔ ٖراٍ ابساِٖٝ ايدٚضسٟ 1155517665  111
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 االضِ ايسباعٞ زقِ اهلٜٛة ايٛطٓٝة ّ

 عًٞ أمحد ابساِٖٝ غٜٛعٞ 1151511186  111

 


