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الثقفي عطية بن حمدأ يادإ ٥4٠٥٥4٠ الصومالي دمآ حمدا ملا ٥2٥٥4٥٠   

الثبيتي محمد بن عبدالرحمن حسام ٥4٠4٥٥٥ بوجان عبداملطلب صديق ةبسم ٥٠44٥٥4   

املالكي العصماني عائد بن هللا دخيل أحمد ٥4٠4٥٠2 خياط عبدهللا سعيد محمد ةسار  ٥٠44٥٥٠   

براهيمإبا عامر بن عبدهللا حمدأ ٥2٠٥9٠٠ ثابت عمر خالد برارأ ٥٠44٥٥٠   

الباللي عبدهللا بن محمد عبدالرحمن ٥2٠٥4٥1 فتياني علي مروان ىلم ٥٠44٥4٠   

قزاز صالح بن فاضل حمدا ٥2٠٥٠٠٠ فطاني براهيمإ سليم ةنير  ٥٠44٥4٠   

نمنقاني سماعيلإ بن سامي سامح ٥2٠٥٠٠1 تركستاني عبدالقادر عبدهللا ةفاطم ٥٠44٥41   

الحمدان علي بن عبدالعزيز فيصل ٥٠9٠4٠9 عنبر حمدأ عمادالدين هللا ةهب ٥٠44٥4٥   

الثبيتي محمد سعيد يوسف ٥٠9٠4٠4 بافقيه هاشم علوي  مانيا ٥٠44٥4٠   

بهاءالدين بهاءالدين بن عبدالرحيم عمار ٥٠9٠4٠٠ جمال صالح حسن مها ٥٠44٥4٠   

 بايزيد محمد منصور  ىرؤ  ٥٠44٥4٠ بالقاسم محمد بن عبدالهادي محمد ٥٠9٠4٠9

الشريف علي بن ثابت شاكر ٥٠9٠4٠4 العمودي محمد حسين روىأ ٥٠44٥4٠   

املالكي الحساني حاسن بن حسن ةعطي ٥٠9٠4٠2 سماعيلإ سعيد نبيل دعاء ٥٠44٥41   

الخليوي  منيع بن عبدهللا فارس ٥٠9٠4٠٠ باكدم عبدهللا سالم ةراني ٥٠44٥2٥   

الصعب هاشم آل هاشم بن عبيد هاشم ٥٠9٠4٠٠ سالم عبداملاجد رياض رهام ٥٠44٥29   

القرني الجوفي عبدهللا بن حمدأ ماجد ٥٠9٠4٠1 العمودي محمد خالد مريم ٥٠44٥٠٠   

العطوي  العسوفي فريج بن محمد ياسر ٥٠9٠4٠9 العالم عبدالوهاب جميل البتول  ٥٠44٥14   

الزهرانى جمهور  ال محمد بن سعيد محمد ٥٠9٠4٠4 بغدادي محمد عبدالعزيز شواقأ ٥٠44٥1٠   

شحبر حامد بن نبيل عالء ٥٠9٠414 شربتلي يوسف نور أ لجين ٥٠44٥1٠   

املولد بريك بن محمد فهد ٥٠9٠2٥4 الشريمي عبدهللا سليمان ةفاطم ٥٠44٥11   

شعراوي  سعيد محمد بن وليد محمد ٥٠9٠2٥٠  جمبي الواحد عبد زكريا سيلأ ٥٠449٥٥ 

الشهري  نشوان ال علي بن سعيد عبدهللا ٥٠9٠29٠ النعمي حمدأ طيب ةعائش ٥٠449٥9   

باجنيد صالح حمدأ اشتياق ٥٠449٥4 كوشك عبدالقادر بن عماد عبدالرحمن ٥٠9٠29٠  

الحرشني محمد بن مبارك عصام ٥٠9٠244 الشيخ علي محمد رزان ٥٠449٥٠   

الجنهي العروي سنيد بن راشد سامي ٥٠9٠24٠  الغانم غانم محمد ملياء ٥٠449٥٠ 

نعيم محمد اخون  مينأ ترسن محمد دعاء ٥٠449٥1 الحربي الجابري  جبير بن جابر محمد ٥٠9٠249  

بوعيشأ محمود بن سمير محمود ٥٠9٠244 السريحي معتق علي الاء ٥٠44999   

الحجاج عمر بن رشيد حمدأ ٥٠9٠242 املقاطي الرحمن عبد عبدهللا منال ٥٠44994   

 باناصر حسن محمد غدير ٥٠4499٠ البدراني راجح بن نواف بن عفتان عمر ٥٠9٠24٠
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جنيد محمود عبدهللا سهيل ٥٠4499٠ الهيفاني محمد بن عدنان عبدهللا ٥٠9٠24٠  

الحربي اللقماني سعيد بن سعد عدنان ٥٠9٠24٠ بافيل محمد سعيد روان ٥٠4499٠   

محروس نذير بن جمال أحمد ٥٠9٠241 العدواني حيسون  عون  ةمهر  ٥٠4499٠   

ينبعاوي  أحمد بن رضا أحمد ٥٠9٠224 حجار الحميد عبد محمد ةبراء ٥٠44991   

كليب لآ علي بن مرزوق  علي ٥٠9٠222 الحبش ي بكر بوأ علوي  سهى ٥٠4494٥   

دباعي محمد عمر محمد ٥٠9٠22٠ املرزوقي عبدالرحمن سعد صفا ٥٠44949   

الشهري  عبيد لآ محمد بن سلطان فهد ٥٠9٠22٠ الجواد عبد حسين سمير برارأ ٥٠44944   

املهدي مصطفى بن خالد مهدي ٥٠9٠22٠ العصالني سعدون  حسن هديل ٥٠44942   

الشهراني منبه بني ملهي بن محمد سلطان ٥٠9٠221 الشريف الحارثي سعد حسين عهود ٥٠4494٠   

الربياوي  حمدان بن اسماعيل حمد ٥٠9٠2٠٥ ابوزيد محمد ماهر مرام ٥٠4494٠   

العطاس محسن علوي  أحمد ٥٠9٠2٠9 الجبار عبد يحي نبيل هناء ٥٠4494٠   

حكمي ابراهيم بن يحي القاسم ٥٠9٠4٠٠  الصواط مطلق عبدهللا ةسامي ٥٠4494٠ 

املغربي عبدالهادي بن عبداملعتني مرعي ٥٠9٥4٠4 قاض ي حسين غسان تهاني ٥٠44941   

املالكي العاصمي جنيدب بن سالم حمدان ٥٠9٥4٠2 بنجر صبران محمد نهى ٥٠4494٥   

الجفري  هاشم محسن دعاء ٥٠44422 الغزاوي  سمير بن صبحي علي ٥٠9٥4٠٠  

بروق محمد جمال يمانإ ٥٠444٠9    

عسيري  موس ى علي ملأ ٥٠444٠4  

باعقيل سعيد حسن ريم ٥٠42149  

شقرون هاشم حسن عهود ٥٠4٥4٠٠  

 الشهري  شار حنش ةغاد ٥٠٠٠٠94

  : خريج 44عدد الخريجين 
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