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Marks out of 60 May 1, 2016 

Group 37556 
 

درجةال اسم الطالب  رقم الطالب تسلسل     

 48 نواف بن يوسف بن محمد بن طلحه  433100231 1

 51 خالد بن جابر بن علي آل كناد القحطاني  433100481 2

ارابراهيم بن عبدالعزيز بن سعود العبدالرحمن العم  433101622 3  19 

 0 محمد بن سعد بن عبدالكريم العبدالكريم  433104080 4

 53 سعدي بن ناصر بن براهيم السعدي  433104275 5

 53 محمد بن عبدالرحمن بن حمد الحمادي  433104568 6

 43 فيصل بن سليمان بن علي التويجري  433105247 7

 46 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الميمان  433105850 8

 34 فهد بن خالد بن فهد السعود  433106654 9

 13 عبدالرحمن بن عبدهللا بن شاهر الحربي  433107388 10

 42 فراس بن سليمان بن عبدهللا الشبنان  433107410 11

 45 عامر بن عمر بن حسن باشا  434100266 12

 52 عبدالعزيز بن عبدهللا بن سليمان العبداللطيف  434100574 13

 47 عبدالعزيز بن خالد بن ابراهيم الدحيم  434101218 14

 53 عبدهللا بن عبدالكريم بن محمد الراجح  434101561 15

 37 محمد بن خالد بن عبدهللا البليهد  434101718 16

 30 معاذ بن سليمان بن عبدالرحمن القضيب  434104272 17

 50 سعود بن مساعد بن عبدالرحمن العتيبي  434105005 18

 0 عبدالعزيز بن سعيد بن سعدي الصعيري  434105071 19

 47 مشاري بن حمدان بن شارع آل سهيله الدوسري  434105803 20

 48 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع  434106900 21

 45 تركي بن عبدهللا بن ابراهيم السراء  434107209 22

 40  الشلهوبعبدهللا بن مساعد بن عبدهللا  434107210 23

 50 سعد بن سعيد بن سعد الشيباني  434107213 24

 42 محمد بن محسن بن خضير المخلفي الحربي  434170105 25

 50 خالد بن ابراهيم بن عبدالرزاق القصير  434170152 26

 41 احمد بن سلمان بن احمد البعيجان  434190202 27
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Marks out of 60 May 1, 2016 
Group 53346 

درجةال اسم الطالب  رقم الطالب تسلسل     

 1 عبدالعزيز بن حمد بن ابراهيم العدوان  430102363 1

 44 عبدالرحمن بن متعب بن ساير العتيبي  431101834 2

 43 فيصل بن وليد بن يوسف الخليوي  432101967 3

 53 سعود بن عبدالرحمن بن عبدهللا ال فهيد  432103861 4

 47 سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سحيم  432104834 5

 46 عبدالرحمن بن عادل بن اعبدالرحمن السحيمي  432105134 6

 4 عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز الميمان  432105289 7

 52 محمد صالح خميس سنكر  432107118 8

بن سامي بن عثمان الرشيد سعود  432108011 9  0 

 48 عبدهللا بن ابراهيم بن صالح النمله  433100274 10

 51 ابراهيم بن مبارك بن ابراهيم القحطاني  433100335 11

 46 جمال بن صالح بن علي الوهابي  433100721 12

 55 فيصل بن عبدالعزيز بن يوسف السويل  433100806 13

دالرحمن بن حسن الخليلهاني بن عب  433100999 14  57 

 43 عبداالله بن عبدهللا بن محمد الغثبر  433101021 15

 46 عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا الناصر  433101186 16

 48 فارس بن فهد بن جويرهللا آل مالح  433102156 17

 51 محمد بن علي بن سعد بن سرحان  433102252 18

بن يحى مشرقي احمد بن موسى  433102270 19  55 

 53 فارس بن عبدالعزيز بن منيع العقيل  433102698 20

 54 فراس بن عبدالرحمن بن حسين الوزان  433102974 21

 52 راكان بن عبدالعزيز بن علي المبايع  433103313 22

 54 عبدالرحمن بن احمد بن صالح بن جبير  433103431 23

د الدريسمحمد بن سعد بن محم  433103473 24  55 

 49 محمود بن ابراهيم بن محمود آل سعيد  433103751 25

 52 محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن البديوي  433104687 26

 51 عبدهللا بن فايز بن محمد الدوسري  433104708 27

 54 محمد بن ابراهيم بن تركي التركي  433105283 28

يابسسعد بن خالد بن سعد ال  433105413 29  39 

 54 عبدالرحمن بن قاسم بن محمد الحميدي  433106053 30

 44 خالد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم الحسون  433106297 31

 52 الوليد بن محمد بن ناصر العريفي  433106612 32

 51 عبدهللا محمد عبدهللا باوزير  433106828 33

لضويانعبدالعزيز بن عبدهللا بن صالح ا  433106967 34  37 

 40 عبدالعزيز بن بدر بن حمد الصالح  433107219 35

 46 عدنان بن خالد بن طالع الخافور  434107225 36

 


