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 التطبیقیة الطبیة العلوم : الكلیة
  ةكلینیكیاإل المختبرات علوم : التخصص

  الرقم الجامعي  أسم الطالب  التسلسل
 421001491 القویعي سلمان بن علي بن وسیم 1
 421006607 الحویطي علي محمد نایف 2
 419003342 العسیري ھمالن ال علي بن سارح بن محمد 3
 421004250 الصفیان حمد بن عبدهللا بن ثامر 4
 421000481 المھوس ابراھیم بن خلیل بن سمیر 5
 420004643 الشھري عبید ال عبدهللا بن علي بن محمد 6
 421002004 محزري علي بن موسى بن علي 7
 421001108 البندر علي بن محمد بن ھشام  8
 421000697 العنزي السبیعي علي بن مالح بن انور  9

 420009381 األنصاري األمین محمد نافع بن مرداس بن محمد  10
 421001932 العنزي السبیعي قعید بن دخیل بن محمد  11
 420007065 سحاق ال یحیى علي بن احمد بن منصور  12
 421001288 المطیري عوض بن فھد بن محمد  13
 420001517 دغریر لا محمد علي بن عبدهللا بن رامي  14
 421001811 السند عبدالعزیز بن محمد بن علي  15
 421000392 الماجد محمد بن عبدهللا بن مازن  16
 421001063 العنزي السبیعي زاید بن بطاح بن محمد  17
 421001227 السالم غایب بن صالح بن ولید  18
 421004944 عبدالجبار صالح بن زھیر بن عمرو  19
 421001869 الزیدي علي بن عبدهللا بن زیاد  20
 421001781 طلحھ عبدالعزیز بن راشد بن عبدالعزیز  21
 419005890 زانالفو فایز بن رشید بن فایز  22
 421000861 العدیلي زید بن سالم بن زیاد  23
 421000528 الفوزان صالح بن محمد بن عبدالعزیز  24
 421001111 الغصاب محسن بن فھد بن غصاب  25
 420003099 صبار عبدهللا بن سعد بن عبدهللا  26
 420003424 عسیري سعد بن سعید بن سعد  27
 420001302 الصائغ احمد بن ناصر بن رضاء  28
 421001639 القحطاني مریع ال سعید بن مسفر بن سعید  29
 420004451 المزید عبدهللا بن غالب بن عایش  30
 419001936 الحازمي الدرویش ھالل بن محمد بن عبدهللا  31
 418001749 الحربي الوھیبي سعد بن علیان بن عبدهللا  32
 418010073 الشریده سلیمان بن ابراھیم بن سلیمان  33

  


