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 التطبیقیة الطبیة العلوم : الكلیة
  ةكلینیكیاإل المختبرات علوم : التخصص

  الرقم الجامعي  أسم الطالب  التسلسل
 422000579 كریري سراج عبدهللا بن عبدهللا بن عبدالرحمن 1
 423100971 الحازمي حامد بن سعود بن أیمن 2
 423101795 عقیلال سلیمان بن عبدهللا بن ماجد 3
 423101546 مدخلي صالح بن محمد بن فیصل 4
 423101151 الشبانات عبدهللا بن محمد بن عبدااللھ 5
 423101857 الجھني الصیادي سلیمان بن مبارك بن احمد 6
 423100754 البقمي منصور بن ثالب بن منصور 7
 423100921 المداني محمد أحمد بن علي بن عبدالمنعم  8
 423101587 الغامدي شریم ال هللا غرم بن سعید بن رعد  9

 423102533 البارقي حسن بن عبدهللا بن حسن  10
 423101211 الدخیل حسن بن دلعا بن ھادي  11
 423100790 قیراط محمد بن عیسى بن عمر  12
 422000501 النظیف امین بن حسن بن احمد  13
 423101015 شیره ابراھیم بن عبدالوھاب بن مازن  14
 423102227 الجلیفي سعد بن زید بن ولید  15
 423102406 المطیري الھجلھ باخت بن عایض بن عبداللطیف  16
 422000698 المطلق محمد بن ناصر بن عبدهللا  17
 422001239 المختار سیداحمد بن محمدمحمود بن احمد  18
 423101065 الشمري الجحیشي اسینی بن نجم بن احمد  19
 423101125 الرویس محسن بن عید بن فھد  20
 423101277 جعبور محمد بن عبدهللا بن ابراھیم  21
 421000210 ھزازي احمد بن محمد بن علي  22
 423101573 القبالن قبالن بن ناصر بن عمر  23
 422001105 الرویلي الفریجي معیوف بن علي بن محمد  24
 422001892 الزھراني القد سعید بن حسن بن عبدهللا  25
 422001148 الشمري عجالن بن نشمي بن ممدوح  26
 423101368 الدریس یدسع بن خالد بن ولید  27
 422035076 الشھري سالم بن عوض بن فیصل  28
 422002003 الرباح عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز  29
 421000596 فردان ال عبدهللا بن محمد بن حسین  30
 421005357 جرید عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن تركي  31
 422001199 ابوطایر ال علي بن محمد بن طارق  32
 421006046 العولھ ابراھیم بن سعد بن نایف  33
 420006765 الرشود عبدالعزیز بن محمد بن سعد  34

  


