
التخرج تاريخالدفعةالهاتف رقم التقدير الدرجةاالسمم

May-16-0564291143222جداً جيد80الفقه محسن سليمان ابراهيم1

Sep-16-0505264227301جيد75منامس آل محمد علي ابراهيم2

May-16-0551449471222جداً جيد85عرضين ابو حسين علي احمد3

Feb-16-0506338810123مقبول62قن محمد منصور احمد4

Feb-16-0501685229123جيد70غانم منصور محمد اسماعيل5

Nov-17-532903830605جيد75عباس آل صالح هللا عبد الحسن6

Jul-19-05370701641222جيد75صالح آل مانع هادي الحسين7

Jun-17-0548248804406جداً جيد80الحازمي عبدهللا يحيى المهند8

May-18-509677188803جداً جيد83العنزي ابراهيم هللا عطا  إبراهيم9

Nov-17-536364894605ممتاز90المغربي إبراهيم بلقاسم إبراهيم10

Nov-17-0565697604605جداً جيد85الزهراني محمد جمعان إبراهيم11

Nov-17-0560782725605جيد73العنزي عشوان خالد إبراهيم12

Nov-17-507540427605جداً جيد80القحطاني ابراهيم سالم إبراهيم13

Feb-18-553411526720جداً جيد82اليامي مفلح سالم إبراهيم14

Nov-17-537799661605جداً جيد81اليامي الحارث ال علي ظافر إبراهيم15

Jun-17-0543157908506ممتاز97اللحيانى المجنونى على الرحمن عبد إبراهيم16

Nov-17-502757472605جداً جيد80 الشهي ال هادي عبدهللا إسماعيل17

Jun-17-0507800058406ممتاز90 السلمي عياضة ختيم  أحمد19

May-18-0557587999803جيد76الرشيدى الملفى الرحمن عبد حاكم أحمد20

Nov-17-0582999850605ممتاز90الجهني عيد حامد أحمد21

Nov-17-0591119855605جيد75غيثة آل مرزوق حمد أحمد22

Nov-17-0534486429605ممتاز94الشمري حمد حمود أحمد23

Feb-18-0552465034720جيد70الرحيلي مرشد سعود أحمد24
Nov-17-0593901516605ممتاز96 العبدلي جبران سلمان أحمد25

Jun-17-551624039506ممتاز93الشهري علي صالح أحمد26

Feb-19-05541343461004جداً جيد80المطيري دحيم ضاوي أحمد27

May-18-0554703721803جيد71الشمري الطوالة مزيد عايد أحمد28

Feb-19-5574969461004جداً جيد82الجهني دهيس عبدالعزيز أحمد29

May-18-0500091045803ممتاز93 العقيلي صالح عبدهللا أحمد30



Nov-17-0500155925605جداً جيد83اللهيدي محمد عبدهللا أحمد31

Feb-18-567600101720جيد73العقالء تركي علي أحمد32

Jun-17-0599609994506ممتاز96العنزي مسبل ماطر أحمد33

Jul-19-05669223951222جيد76جراح أحمد محمد أحمد34

Jun-17-0535411092406ممتاز90حاظري حسين محمد أحمد35

Feb-18-567502454720جداً جيد84المقرن صالح محمد أحمد36

Jun-17-506جيد74العمري عبدهلل مرعي أحمد37

Nov-17-0535695153605ممتاز99الرويلي طرموث بدر أمجد38

May-18-531142460803ممتاز96النبهان حمدو أنس39

Jun-17-0533823382406جداً جيد86الرويلي ناوي فرحان أنور40

Jan-20-05088668861602جداً جيد86الهندي حمد عبدالعالي أيمن41

Jun-17-0534333698406مقبول62الغامدي حامد أحمد أيوب42

Nov-17-0540240807605جداً جيد87السهلي سالم مبيريك باسل43

Apr-19-05455881881124جيد70العنزي طريد مشرف باسل44

Nov-17-530976579605جيد75المالكي جابر حيان باسم45

0534111144جيد70العنزي شافي ديسان  بدر46

Feb-18-0502423163720مقبول66المطيري عياد خليف بدر47

Sep-19-05444497911525جيد71القحطاني منشط محمد بدر48

Jul-19-05500036301222جداً جيد86غوله آل محمد شار بسام49

Jul-19-05583123661222ممتاز90برناوي بكر علي بكر50

May-18-536355509803جيد71ذيبان ال علي صالح بن بندر51

May-18-509804414803جداً جيد84جواد ال مانع مبخوت سالم بندر52

Apr-19-05579992451124جيد70الشمري غربي غانم بندر53

Jun-17-0562234838406جداً جيد83 المطيري سعيد راشد تركي54

Jun-17-505431470406 جيد72علي ال سند سعود تركي55

Feb-18-533898840720جيد76حشوان ال أحمد صالح تركي56

Feb-19-5046977231004جيد70العتيبي تراحيب محمد تركي57

Jun-17-560204489506جداً جيد80الحربي عواضه مصلح ثامر58

Jul-19-5013451441222جيد74ذيبان ال حسين عبدهللا جابر59

Feb-19-5671909961004جيد72القشانين ظافر مانع جابر60



Oct-18-0530086502923جيد74ذيبان ال جابر حسين محمد جابر61

Oct-18-507742878923جداً جيد82اليامي محمد مهدي جابر62

Nov-17-0595355503605جيد70السبيعي علي نافل جدي63

Nov-17-0541410159605ممتاز95الفضلي سالم هللا عبد جراح64

Nov-17-566102520605ممتاز96الحربي عيسى خالد جهاد65

Jun-17-0565381285506جداً جيد80 المغيري مويسان بنيدر حاتم66

Feb-19-05657228981004جداً جيد81 منصور ال محمد سالم حاتم67

Apr-19-05576475551124جداً جيد80العنزي حشتر نزال حاتم68

Feb-20-05693202211920جداً جيد83الشمري حماد فرحان حامد69

Feb-18-530201764720جداً جيد83النخلي ابوعيفه حبيب احمد حبيب70

May-16-0509830100222جيد73زيد حسن بن موسى بن حسن71

Oct-18-0552120826923جداً جيد80الفيفي يحيى سالم حسن72

Nov-17-0536982889605جداً جيد83الحربي مستور عواض حسن73

Apr-19-05037819991124مقبول65اليامي علي محمد حسن74

Feb-18-530840740720جيد76الدوشان زبر حسين عادل حسين75

Jun-17-0501686390506جداً جيد84 عيفة أبو جعفر العزيز عبد حسين76

Nov-17-545201187605جداً جيد84عبيدي ال عبدهللا علي حسين77

Feb-18-533644143720جيد70منصور ال علي فارس حسين78

Feb-19-5506937011004مقبول64مردف ال حسن محسن حسين79

Apr-19-05004800151124جيد71كريري علي محمد حسين80

Feb-18-530326383720جداً جيد80قريع ال هادي محمد حسين81

Nov-17-530335573605جداً جيد85منصور ال طراح هادي محمد حسين82

Jul-19-5084793811222مقبول60 الربيعي مسفر منصور حسين83

Jul-19-05006997681222جيد77بوزبده آل محمد مهدي حسين84

Jul-19-5567821521222جيد70هميم بني حسين ناصر حسين85

Oct-18-549737595923جيد72لسلوم هميم بني علي ناصر حسين86

Apr-19-05592223531124جيد71الشاعر حماد علي حماد87

Jul-19-5598319521222مقبول62منصور آل حسن علي حمد88

May-18-0538606014803مقبول66جواد ال صالح علي حمد89

Jul-19-5366496021222جيد74المطيري عقاب علي حمد90



Feb-18-505538917720جداً جيد87منصور ال غلبان حمد محمد حمد91

Feb-20-05326212511920جداً جيد80حوكاش آل ناصر مصلح حمد92

May-18-590050055803جيد74المحامض حسين مهدي حمد93

Jul-19-05569626751222جيد70الزبيدي محمد يحيى حمد94

Apr-19-05053244221124جيد72الزهراني حمود خضران حمود95

Feb-19-05086003111004جيد75العتيبي ردعان نشاء حمود96

Nov-17-605ممتاز98الزهراني عقاب أحمد خالد97

May-18-535252278803جيد70 ذيبان ال جابر حمد خالد98

Feb-18-592299767720ممتاز90بوغنوم فرحان راشد خالد99

Feb-20-05099399061720جيد74  حشوان  محمد صالح خالد100

May-18-0537247654803جداً جيد83الطلحى احمد عايش خالد101

May-18-0530381561803جداً جيد82 العنزي مردود عائش خالد102

Sep-16-0553261612301جيد73ناصر علي هلل عبد خالد103

Feb-19-5023811211004جيد72العنزي صالح عبدهللا خالد104

Apr-19-05546499581124جداً جيد84العنزي مشحن فرحان خالد105

Jun-17-550995090506ممتاز90السندي العزيز عبد محمد خالد106

Jan-20-05547797631702جيد76راكه آل غريب محمد خالد107

Jun-17-0535531533406 جيد74العنزي القدعاني قعيد محمد خالد108

Feb-18-557148968720ممتاز90شيبان صالح مسفر خالد109

Oct-18-567312333923جداً جيد80العنزي خالد مقبل خالد110

Nov-17-544589890605جيد77الصيعري صالح مقبل خالد111

Feb-18-550926995720جيد71الدوشان عبدهللا حسين خلف112

Jul-19-05325743921222جداً جيد80الفهيقي القسعاء خليف فهد خليف113

Jul-19-05084204711222جداً جيد80العنزي رمضان محمد خليل114

May-18-803جيد70ذيبان ال عبيد علي خليوي115

Jun-17-0598278331406ممتاز93المبارك محمد سعود خميس116

Nov-17-533446088605ممتاز94القحطاني حمد ال سعد علي دبيس117

Sep-16-0503417505301جيد76الزهراني سعد محمد راشد118

Jan-20-5088898751602مقبول60هديسان آل راشد  ميهاط راشد119

Jul-19-5381118371222جيد77منصور آل محمد حسن راكان120



Oct-18-594422700923ممتاز90الضلعان قالم عبدهللا راكان121

Nov-17-509155086605جداً جيد81غزوانى حسن جبران رامى122

Jan-20-05985844201602جداً جيد80النخلي ناصر حسين رامي123

Feb-18-569191174720جيد70الحربي المخلفي عويض فريح رامي124

May-18-803مقبول62 مهري ال حسين غانم رايد125

Jul-19-05016841421222جداً جيد81غوله آل شارمحمد رائد126

May-18-545508033803ممتاز92 الشواكر محمد صالح رائد127

Jun-17-0566629077506جداً جيد86العنزي رباح محمد رباح128

May-18-556999667803جداً جيد86العالي وهب محمد رضا129

Jul-19-05061550551222جداً جيد86الخضير ابراهيم عثمان رياض130

Sep-16-0566645960301مقبول62المطيري عيد جمال ريان131

Jul-19-05683631621222جيد70المجاهد عبدهللا خالد ريان132

Feb-16-0598645285123جيد75الخفيس عبدالرحمن سعد ريان133

Nov-17-058831806605جداً جيد86البالدي قويعان منيف ريان134

Nov-17-0506411105605ممتاز96الزهراني عبدالخالق زهير135

Jul-19-05329777031222جيد71العنزي مناور مهل زياد136

Sep-16-0591316121301جيد74المنيع محمد عبدالعزيز زيد137

Feb-20-05817010761720جيد71الحربي حويان فالح زيد138

Jul-19-05388945881222جداً جيد87عقدي محمد موسى زيد139

Feb-18-532289151720جداً جيد81شيبان ال صالح حسين سالم140

May-18-803جيد70 ذيبان ال محمد حسين سالم141

Apr-19-05019686091124جيد70سليم آل محمد حمد سالم142

Jul-19-5091660961222جيد74زبيد محمد صالح سالم143

May-18-509995420803جداً جيد80 اليامي سالم عبدهللا سالم144

Feb-19-5371382321004جيد74اليامي سالم علي سالم145

Feb-18-532812336720جيد75اليامي الحارث محمد مهدي سالم146

May-18-537855697803مقبول66شرية ال سالم هادي سالم147

Nov-17-0558753680605جداً جيد86العنزي عشوان خالد سامي148

Sep-19-05352606911425مقبول65المطيري مسيعيد معيض سامي149

Nov-17-0533871872605ممتاز90غانم ال يحي عبدهللا سرور150



Sep-16-0550573857301جيد76الجالل عبدهلل ابراهيم سعد151

May-18-0592040812803مقبول62 العنزي شحاذة غازي سعد152

Jul-19-05371984761222مقبول60العنزي ديسان محمد سعد153

Jun-17-0599102899506جداً جيد80ريفل ال سعيد مرزوق سعد154

May-18-0508931211803مقبول65المطيري سعد معزي سعد155

May-18-0552157941803مقبول61الحارث هللا عبد حمد سعود156

Feb-18-0555198939720جيد74األشجعي البدري انحيطر راضي سعود157

Nov-17-566708244605جيد76الصالح علي عادل سعود158

Feb-18-555420288720جيد75سلمه بن صالح عبدالعزيز سعود159

Apr-19-05310849931124مقبول64الدلبحي مسفر منصور سعود160

Jun-17-0564445537506جداً جيد83النفيعى طلق منير سعود161

Jun-17-532308869506جداً جيد87االحمدي خليل ابراهيم سلطان162

Nov-17-0562644827605جيد74القحطاني الخنفري عايض حويزي سلطان163

Feb-16-0592202233123جيد75باهبري سلطان خالد سلطان164

Jun-17-0549091490506جداً جيد85الجهنى العروي مفلح راجى سلطان165

Feb-19-5094547661004جداً جيد80بحري ال محمد صالح سلطان166

Jan-20-05661445671302جيد71المطيري الحديري عبدهللا سلطان167

Apr-19-5064037441124جداً جيد80الروقي محمد مناور سلطان168

Jun-17-0530885819406جيد70 العنزي مرعي موسى سلطان169

Feb-18-533491828720جيد71الشهراني حبيب ال يحي محمد سعيد سلمان170

Jun-17-0506073752406جداً جيد87الرويلي حسين عناد سلمان171

Nov-17-501043517605جداً جيد86الدوسري سعد محمد سلمان172

Nov-17-537708216605ممتاز99المحزري عمران محمد سلمان173

Jun-17-0566323221506ممتاز96العماري هللا يعن محمد سلمان174

Jul-19-05000867101222جيد74المطيري مسيعيد معيض سلمان175

Jun-17-0505725268406مقبول65 العنزي مرعي موسى سلمان176

Jun-17-0546271986506ممتاز93الشمري سليمان سعود سليمان177

Nov-17-569909345605جداً جيد84الجهني سليمان علي سليمان178

Jan-20-05825208621802ممتاز91السلوم سليمان محمد سليمان179

Jun-17-0553539618406جداً جيد84الرويلي معيوف الوندي سيف180



Jun-17-0552778511406ممتاز94الجعيد ساير محمد سيف181

Apr-19-05344373471124جيد76مردف آل سعود محمد سيف182

Jun-17-537717509506 جيد76السهلى الظهران سيف محمد سيف183

Feb-19-5320322261004جداً جيد85الحربي فالح مساعد سيف184

May-18-555865771803جداً جيد84الشيباني ساتر سعود شجعان185

Feb-20-5044199981720جيد70معجبة آل عوض حسين شيبان186

Nov-17-0541996411605ممتاز92الزهراني احمد صالح187

May-18-0542867767803جداً جيد87السعيد صالح احمد صالح188

Feb-18-550116819720جيد75منصور ال محمد حسين صالح189

Sep-19-05546585501625مقبول61المحامض هادي حسين صالح190

Nov-17-0533676328605ممتاز92الكربي عايض سالم صالح191

Jun-17-0500109322506ممتاز93البيوض صالح سعد صالح192

Nov-17-0583278969605جداً جيد86 الحمود هللا عبد طاهر صالح193

Jun-17-0557277039406جداً جيد80الوكر صالح عبدهللا صالح194

Jan-20-05664713471202جيد72سليمان آل سعيد علي صالح195

Jun-17-0559068004506ممتاز90قريع ال محمد علي صالح196

Jul-19-5536293441222جداً جيد80منصور آل محمد علي صالح197

Feb-20-05565466961520جيد73اليامي راشد عليان صالح198

Feb-19-5064003931004ممتاز90لسلوم صالح مانع صالح199

Jun-17-0580473374406مقبول66الغامدي احمد محمد صالح200

Feb-19-5656151141004مقبول64 اليامي صالح محمد صالح201

Feb-18-590963099720ممتاز96 شيبان صالح مسفر صالح202

Jul-19-5376886201222جيد70الدوسري عبدهللا مفلح صالح203

Nov-17-0554517066605جيد70البالدي معوض دعيرم طالل204

Jun-17-0508320533506 جيد77الشمري غريميل ربيع طالل205

Nov-17-0542205478605جداً جيد86الشمرى الربيعيه كاظم غباش طالل206

Jun-17-546404565506 جيد77 العوفي مرشد منور طالل207

Jun-17-0544023233406 جيد75 الرشيدي دغيمان سليم عادل208

Feb-18-568137610720جداً جيد83شيخ امين حامد عاصم209

Jun-17-537523254506ممتاز92هتانى احمد معيد عاصم210



Jun-17-558252643506 جيد76العمري الرحمن عبد محمد اإلله عبد211

May-18-0544602682803جداً جيد80العتيبي فالح محمد اإلله عبد212

Sep-16-0544260791301جداً جيد84العياف عبدهلل ابراهيم الرحمن عبد213

Jun-17-592522855506ممتاز97القحطاني ثابت الرحمن عبد214

Sep-19-05561909281425مقبول63العنزي سالم الرحمن عبد215

Sep-16-0555208481301جيد77التميمي زيد سعد الرحمن عبد216

Oct-18-530483872923ممتاز90الحربي منور سويلم الرحمن عبد217

Jun-17-0506211977406جداً جيد80الرويلي الوندي عايد الرحمن عبد218

Feb-18-547002555720جداً جيد83حميده محمد عبدالفتاح الرحمن عبد219

Feb-18-0564442073720جداً جيد85الدلمان سعيد علي الرحمن عبد220

Feb-19-05586423481004جيد70الزهراني عبدالرحمن عيد الرحمن عبد221

Nov-17-0557372750605جداً جيد86النهدي ناصر مبارك الرحمن عبد222

Jun-17-553259120406جداً جيد86هزازي محمد محمد الرحمن عبد223

Sep-16-0549311918301جداً جيد85طحيش مشبي محمد الرحمن عبد224

Jun-17-0566232527506ممتاز90الجابرى عواد مطر الرحمن عبد225

Nov-17-0552852006605ممتاز90الشمري الحميدي الرحمن عبد السالم عبد226

Sep-16-0566825651301مقبول62السلمي مفرح حسين العزيز عبد227

Nov-17-0569035818605جداً جيد80الحربي البدراني محمد حمد العزيز عبد228

Nov-17-0533982275605جيد70 الدوشان مسعود خالد العزيز عبد229

Nov-17-0541640441605ممتاز92مجرشي علي سليمان العزيز عبد230

Jun-17-0599767926506ممتاز90السحيبانى الرحمن عبد صالح العزيز عبد231

Nov-17-501741407605جيد77 الحماد العزيز عبد هللا عبد العزيز عبد232

Jun-17-0596818103506جداً جيد87الحربى عواد غالب العزيز عبد233

Feb-19-05384139881004مقبول65 الحميد محمد فهد العزيز عبد234

Nov-17-0556408098605جداً جيد87الرويلي نزال محمد العزيز عبد235

Nov-17-0557098411605ممتاز92 العنزي هالل محمد العزيز عبد236

Nov-17-0503183328605جداً جيد80الرويلي حييان األسمر هللا عبد237

Nov-17-0549274990605جداً جيد82الصفواني جابر إسالم هللا عبد238

May-18-0507776226803جيد77الغبيني صالح خليف هللا عبد239

Jun-17-0564682944406 جيد71البيشي عبدهللا عبيد هللا عبد240



Nov-17-0502819497605جداً جيد80 الخثعمي محمد علي هللا عبد241

Nov-17-543653665605جيد71الحربي محمد عيسى هللا عبد242

Jun-17-502587821406ممتاز98المطيري محمد مثيب هللا عبد243

Jun-17-0532430504506ممتاز90العنزى االيداء رباح حمود المجيد عبد244

Feb-18-0555117919720جداً جيد83العنزي صعفق سيار المجيد عبد245

Jun-17-0537383511506جداً جيد85الزيادى زبن مفلح المجيد عبد246

Jun-17-0508318314506ممتاز97الشمرى الفضيلى سلطان فزع المحسن عبد247

Jun-17-0581311414406ممتاز91القثامي عويض محمد المحسن عبد248

Nov-17-0551787143605مقبول66الشمرى الجحيشى فهيد ممدوح الوهاب عبد249

Sep-16-0552578592301جيد70الدوسري خلف شبيب هلل عبد250

Feb-19-05676724621004مقبول63 المطيرى البديرى سليمان هلل عبدا251
Feb-19-05059509961004جيد75 المطيرى الصعيبى مناحى مارق هلل عبدا252

Jun-17-0556640323406جداً جيد81 الشدوخي صالح سلمان عبداإلله253

Feb-19-1004جيد74القحطاني معيض عايض عبداإلله254

Jun-17-0546921480406ممتاز90الدوسري عبدالهادي عبدهللا عبداإلله255

Jun-17-0534389001506ممتاز96العمري ظافر رفيع عبدالحميد256

Feb-16-0550941526123جيد72العنزي االسمر بدر عبدالرحمن257

Jul-19-05581605221222جداً جيد85صوفي جابر جبران عبدالرحمن258

Jul-19-05355894331222ممتاز94السنيدي ابراهيم علي عبدالرحمن259

Sep-19-05321385341625مقبول61الشراري مكمن سالم عبدالرحيم260

Apr-19-5343931391124جيد73السبيعي عبدهللا ثامر عبدالعزيز261

Sep-16-0581455226301جيد76المطيري عيد جمال عبدالعزيز262

Feb-20-05358585361820جداً جيد82العنزي علي عبدهللا عبدالعزيز263

Sep-19-05680478071625جداً جيد85الفضلي موسى علي عبدالعزيز264

Sep-16-0508385581301مقبول61الدوسري عبدهلل فهد عبدالعزيز265

Feb-20-05341719521720جيد74العنزي مهلي فهيد عبدالعزيز266

May-18-500342282803جداً جيد80البلوشي ابراهيم مبروك عبدالعزيز267

Sep-16-0595484454301جداً جيد80الجمعه ابراهيم محمد عبدالعزيز268

Feb-19-05418667751004جداً جيد85البراهيم علي محمد عبدالعزيز269

May-18-534348006803جيد73العنزي لهد مصلح عبدالعزيز270



Feb-19-5544998831004جداً جيد82الرويلي ناوي فهد عبدالكريم271

Jul-19-05564156061322جيد73العمري علي مشرف عبدالكريم272

Jul-19-05415950141222جداً جيد87العنزي حشتر نزال عبدالكريم273

Feb-20-05614202311820جيد72الغامدي محمد إبراهيم عبدهللا274

Apr-19-05358658901124جيد71السبيعي عبدهللا ثامر عبدهللا275

Jan-20-05343339901702جيد71دعير آل محمد حسن عبدهللا276

Apr-19-5313068231124جيد77معجبه ال ظافر رجاء عبدهللا278

Apr-19-5656910171124جيد77عباس آل فهد سالم عبدهللا279

Jul-19-05557401861222جيد70منصور آل صالح علي عبدهللا280

Apr-19-05085784421124ممتاز92المنهالي محمد عمر عبدهللا281

Oct-18-559082010923جيد71جليح عون فالح عبدهللا282

Jul-19-05004318071222جداً جيد81زبيد  صالح فالح عبدهللا283

Jan-20-05594469931502جيد74العنزي عناد فهد عبدهللا284

Feb-18-566933833720ممتاز94الحربي مضحي فيصل عبدهللا285

Apr-19-5698333211124جيد75القحطاني فهد مبارك عبدهللا286

May-18-536172271803جيد77المحامض هادي محمد عبدهللا287

Jul-19-05501801661222جداً جيد80السراني عبدربه مرزوق عبدهللا288

Sep-19-05335385111525جداً جيد81القحطاني عبدهللا منصور عبدهللا289

May-18-534800097803جيد76منصور ال محمد هادي عبدهللا290

May-18-556466191803جداً جيد81 ذيبان ال علي هديبان عبدهللا291

Oct-18-551127725923جداً جيد84المنصور هادي يحيى عبدهللا292

May-16-0554404386222جيد75المالكي مسفر سعيد عبدالمجيد293

Feb-19-05421954491004جيد70العنزي شالل صالح عبدالمجيد294

Feb-20-05537746621720جيد76المطيري دهيكل عبدهللا عبدالمجيد295

Sep-19-05497959541625جيد77المطيري تراحيب محسن عبدالمجيد296

Jul-19-5338979081222جيد77الشراري بشير مرزوق عبدالمجيد297

Feb-16-0541449719123جيد74العمودي عبود محمد عبود298

Nov-17-508664422605جداً جيد87الزهراني حمود خضران عزام299

Nov-17-552737239605ممتاز90الهمالن ملوح سلطان عزام300

Feb-18-561356007720جداً جيد81الزهراني صالح محمد عزام301



Sep-16-0566612915301جيد70الخيبري صالح ابراهيم هلل عطا302

Nov-17-0530549314605جداً جيد86الرويلي غازي منور عفيف303
Jun-17-0538378078506مقبول64المالكى محمد جابر على304

Feb-18-532011265720جداً جيد85منصور ال علي عزالدين على305

Nov-17-0540609778605جداً جيد83الهالل حسين أحمد علي306

May-18-0545766518803ممتاز90المزين سلمان حسن علي307

Nov-17-0556616521605جيد70اليامي حشوان آل حسين علي308

May-18-538827899803جيد71ذيبان ال سعيد حسين علي309

Feb-18-503332887720ممتاز90منصور ال مهتم محمد حمد علي310

Feb-18-0534634449720جيد70اليامي هادي حمد علي311

May-18-803جيد76جواد ال مبخوت سالم علي312

Nov-17-0545937722605جداً جيد85خاطر ال حسن صالح علي313

May-18-0542090688803جداً جيد80 شيبان ال سالم صالح علي314

Apr-19-5332288931124جيد70اليامي سوار آل مهدي عبدالرحمن علي315

Jun-17-0596944645406جداً جيد80العيوني علي عبدهللا علي316

Feb-16-0566632021123جداً جيد84قنعان حسين عبده علي317

May-18-0555752485803جداً جيد84جواد ال صالح مانع علي318

Feb-18-549205844720جيد75قربان احمد محمد علي319

Sep-16-0531047668301جيد74الغامدي سعد محمد علي320

May-18-533809098803جيد70ذيبان ال عبيد محمد علي321

Nov-17-0595100715605ممتاز94الحارثي نوار علي محمد علي322

Jan-20-05951585581702جيد75المحامض هادي محمد علي323

Jun-17-0552843323406جداً جيد87المطيري علي مقبل علي324

Jul-19-5610783991222جداً جيد86الغامدي سعيد ناصر علي325

Nov-17-530234301605ممتاز99الفضلي سالم هللا عبد عمار326

Jun-17-0567674919406ممتاز90الحربى العلوى شليل خالد عمر327

Apr-19-05038602031124جيد70العنزي ميس رداد عمر328

Jan-20-05978849491602جيد71القاسم ابراهيم عبدالعزيز عمر329

Jun-17-552400664406جداً جيد82هديب بن محمد عبدهللا عمر330

May-18-803جداً جيد81 الغامدي احمد عثمان عمر331



Sep-16-0583733654301جداً جيد84الخثعمي عائض محمد عمر332

Nov-17-0552455203605ممتاز95الشراري مزكي مدهللا عمر333

Jul-19-05596938801222ممتاز90عبدالمتعالي محمد علي عمران334

Feb-19-5320151241004جيد70معجبه ال ظافر رجاء عوض335

Sep-16-0582769860301جيد70العنزي علي جمعة عويد336

Jul-19-05651603291222جداً جيد80العنزي عياد ناصر عياد337

Sep-16-0536475065301ممتاز90السعدي خليف البوجي عيد338

Jul-19-05662996001222ممتاز90شعبى محمد يحيى عيسى339

Feb-18-559090838720جداً جيد80الدوشان يحيى عبدهللا غازي340

Feb-19-5588699861004مقبول66المطيري عقاب علي غازي341

Jun-17-0552521120406جداً جيد82الغريميل سالم عبدالرحمن غريميل342

Feb-20-05653606331820جيد70الشيباني فيحان ثقل فارس343

Sep-16-0558977958301جداً جيد82السالم العزيز عبد ماجد فارس344

Jan-20-0564232204802مقبول60الشمري أحمد موسى فارس345

Feb-18-538922441720جيد70قريع ال  حمد يحيى فارس346

Nov-17-0594811119605جيد74السبيعي الصميلي مسلط محمد فالح347

Oct-18-556914317923جداً جيد80الحربي العلوي عبدهللا خلف فايز348

Jun-17-0500923833406جداً جيد87الزعبي حمود هاشم فايز349

Nov-17-542313288605جيد76الحربي زابن نايف فائز350

Nov-17-0548010083605جيد72المطيري بشير خالد فريد351

Jun-17-503217575406 جيد73 القويفلي ابراهيم احمد فهد352

Nov-17-0560853043605ممتاز95الشمراني محمد أحمد فهد353

Feb-19-5332804881004مقبول62المطيري عياد حجاج فهد354

Nov-17-582515222605ممتاز92القريعان على العزيز عبد فهد355

Sep-16-0553354580301جيد73سيد عبدهلل علي فهد356

Feb-19-05635500051004جيد72المطيري  هلل عبدا ماجد فهد357

May-18-509275354803جيد75 ذيبان ال حمد مانع فهد358

Apr-19-5028247251124جيد73القحطاني فهد محمد فهد359

Sep-16-0504438211301جيد77المطيري بندر مشعل فهد360

May-18-0568846446803جداً جيد80اليامي صالح هادي فهد361



Feb-20-5523636881720جيد74العنزي علي هادي فهد362

Jun-17-0557769973506 جيد74الشمرى الجحيشى فهيد ممدوح فهيد363

Apr-19-5484649041124جيد77المطرفي صغير عايد فواز364

Feb-18-598596868720ممتاز90شيبان ال صالح عائض فواز365

Jan-20-05575700871202جيد76محزري علي موسى فواز366

Nov-17-590744545605جداً جيد80قنفذ آل علي بن حامد  فيصل367

Jul-19-5097422501222مقبول65العنزي قديم احمد فيصل368

Feb-18-720 0558282575جيد73العنزي سليم خالد فيصل369

Apr-19-5004231191124جداً جيد84العنزي سكات عايد فيصل370

Jun-17-551411142506جداً جيد86الحربي معالء عايض فيصل371

Sep-16-0547886675301جيد70مجرشي احمد عبدهلل فيصل372

Jul-19-5662195521322جيد70الرحيلي مرشد علي فيصل373

Nov-17-0554310993605جيد72زعرر آل علي محمد فيصل374

Sep-16-0533953005301جداً جيد80الزهراني احمد مهنا فيصل375

May-18-0580659556803جداً جيد81 القحطاني معيض ناصر فيصل376

Feb-19-05033947111004جيد70واصلي مبجر يحيى فيصل377

Feb-20-05556355301720مقبول66الوعله مهدي محمد قبالن378

Nov-17-0553727627605ممتاز96مسيعد ال عبدالرحمن راشد قتاده379

Sep-16-0533199975301جيد72العتيبي كايد تركي كايد380

Feb-18-504499176720جيد76الشراري الهمالن عويد مهدي ليث381

May-18-0549319474803جيد70برقاوي عثمان اللطيف عبد ماجد382

Nov-17-0538656788605جداً جيد82الزيد إبراهيم محمد ماجد383

Feb-19-5073049821004ممتاز90محفوظ علي محمد ماجد384

Nov-17-500298835605جداً جيد85لسلوم صالح مسفر ماجد385

Nov-17-0582403322605ممتاز90العيد عبدالعزيز سليمان مازن386

Jul-19-5577542601222جيد77القحطاني الراسي حسين مفلح مازن387

Apr-19-05567502181124مقبول63العنزي رمضان محمد مالك388

Nov-17-508989949605جيد77 الشهي ال مانع حمد مانع389

Jul-19-5000189041222مقبول60منصور آل مانع عبدهللا مانع390

Feb-18-551018311720مقبول64شهي آل مانع علي مانع391



Jul-19-5999976431222مقبول60شهي ال مهدي علي مانع392

Feb-18-559215635720جيد70اليامي منصور ال مانع فارس مانع393

Jun-17-0500696561506ممتاز90الدوسري الودعاني مسفر حمد مبارك394

May-18-502250560803جداً جيد81 اليامي مانع سالم متعب395

May-18-533121729803جيد71زندان ال محمد سالم متعب396

Jul-19-5563462071222جيد73لسلوم سالم جابر محسن397

Sep-19-05642003661425مقبول62السرواني هللا ضيف حسن محسن398

Apr-19-5044594351124جداً جيد86مجرشي عبدهللا طالب أبو محمد399

Jun-17-0502669415506جداً جيد82متنبك عواك علي أحمد محمد400

Feb-19-05493359221004مقبول61الشمراني محمد أحمد محمد401

May-18-0549585981803مقبول63المغامس العزيز عبد بدر محمد402

Nov-17-532317400605جداً جيد87المجيديع محمد بدر محمد403

Apr-19-5582792961124جيد70زبيد آل صالح جابر محمد404

Jan-20-05520242191602جداً جيد85السبيعي فواز جالي محمد405

Feb-18-0556818956720جيد77العنزي الحلو حامد محمد406

May-18-541577737803جداً جيد82سنان ال سالم حسين محمد407

May-18-553619099803جيد73منصور ال محمد حصين محمد408

Oct-18-509276455923جداً جيد82المحامض رفعان حمد محمد409

Feb-18-0567807551720جيد77الدعجاني صالح حمود محمد410

Oct-18-923جداً جيد87الحربي محمد خلف محمد411

Oct-18-502501896923جيد70المطيري الميموني عياد خليف محمد412

Apr-19-5073386331124مقبول66قحل محمد رمضان محمد413

Feb-19-5442427101004جداً جيد86القحطاني محمد سالم محمد414

Oct-18-544242710923جداً جيد84اليامي هميم بني  ظافر سعد محمد415

Nov-17-0500269153605ممتاز90العروان ناصر سعد محمد416

Nov-17-0552465034605جداً جيد82الرحيلي مرشد سعود محمد417

Feb-18-550773543720مقبول66منصور ال صالح سعيد محمد418

Jun-17-0553435169406ممتاز90 الدوسري محمد سعيد محمد419

Jul-19-05548664531222جيد72منصور آل حسن صالح محمد420

Nov-17-0536624069605جداً جيد85الشمري صخيل صالح محمد421



Feb-19-05436628211004جيد72بحري آل محمد صالح محمد422

Jul-19-05937399641222جداً جيد80زبيد محمد صالح محمد423

Nov-17-0549317177605ممتاز99 العنزي عيد الهادي عبد محمد424

Feb-18-540453745720مقبول63الزهراني محمد عبدالرحمن محمد425

Feb-19-5658877881004جداً جيد82المفرج عبدالعزيز محمد426

May-18-501885471803جيد76الحارث ال علي عبدهللا محمد427

Sep-19-5053864441625جداً جيد80العنزي عناد عبدهللا محمد428

Feb-19-05578892481004جيد76القشانين مسفر عبدهللا محمد429

May-18-551393258803جيد70زينو الدين عالء محمد430

May-18-537113639803مقبول63خريم ال حمد علي محمد431

May-18-0501153339803جداً جيد87الفقيه قاسم علي محمد432

Feb-18-0551018317720جيد77 شهي آل مانع علي محمد433

Apr-19-5565677151124جيد74حربي محمد علي محمد434

Feb-18-599227470720ممتاز90النخيلي مطلق علي محمد435

Apr-19-05002572591124مقبول60اليامي هادي علي محمد436

May-18-0500276577803مقبول63الحربي نمران عليان محمد437

Feb-19-5097967671004مقبول61المطيري مرزوق عمر محمد438

Feb-18-0566466627720جيد74 المطيري عبدهللا عيد محمد439

Sep-16-0553321358301مقبول63بالل أمان فصال محمد440

Apr-19-5365565241124جيد76العقيلي علي محسن محمد441

Jan-20-05560797121702جداً جيد83البقمي جفين مسعد محمد442

Jun-17-0503559805406جداً جيد83 الربعي معيض معدي محمد443

Nov-17-605 0506147601جيد77اليامي الحارث محمد مهدي محمد444

Apr-19-5549199181124مقبول60 الغشام ناصر موسى محمد445

Oct-18-559111833923مقبول65شريه ال محمد نادر محمد446

Jun-17-558699452506 جيد74 العنزي ظاهر ناصر محمد447

Jul-19-5554657351222جيد74العنزي محمد ناصر محمد448

Nov-17-0560930350605ممتاز93الرويلي ثفيالن نافع محمد449

Feb-18-534402732720جداً جيد80حسنه ال عبدهللا هادي محمد450

Jan-20-05519519141702جيد75لسلوم علي هادي محمد451



Jun-17-536045981506ممتاز90عسيرى الزهر ال محمد يحى محمد452

Nov-17-559794051605ممتاز90قريع ال هادي محمد مدهش453

Nov-17-0547713118605ممتاز98البوقري مرزوق فايز مرزوق454

Nov-17-502606161605جداً جيد80منصور آل صالح عبيان مرضي455

Apr-19-05368833921124جيد71العنزي ضحوي الضمني مروان456

Oct-18-582010060923جداً جيد84الفهادي عبدالرحمن بليه مسفر457

Apr-19-05404812721124ممتاز92زبيد آل صالح جابر مسفر458

Nov-17-557136645605جيد71الحارث ال هادي مشبب مسفر459

Jul-19-05510349151222مقبول66الدويش صحن احزام مشاري460

Jul-19-05380007491222جيد75 العتيبى مرزوق يوسف مشاري461

Jul-19-5085661111222ممتاز95العنزي مطارد خلف مشعان462

Nov-17-531588812605جيد71المطيري بشير خالد مشعل463

May-16-0540817227222مقبول63على آل سند سعود مشعل464

Feb-19-5514289001004ممتاز90العنزي نايف عبدالعزيز مشعل465

Jun-17-599633234406جداً جيد81العنزي شطي عسكر مشعل466

Jul-19-05556736141222جيد72العنزي كليب محمد مشعل467

Nov-17-544833766605ممتاز90العبدهللا محمد حسين مصطفى468

Nov-17-605ممتاز93العلويات علي علوي مصطفى469

Sep-16-0507123675301مقبول66الصدعان عبدهلل فهد مصعب470

Feb-18-0559009024720جيد71الحارث سالم صالح مطلق471

Nov-17-0546822447605ممتاز93الغامدي قليل عبدهللا معاذ472

Nov-17-567389991605جيد76عسيري مسفر ال عبده ابراهيم عبدالمعطي معاذ473

Jun-17-0540376492506ممتاز92الزيادى خراص فالح معتز474

Jul-19-05041160291222جيد70المحامض حمد هادي معجب475

Nov-17-0530379984605جيد76الحويطي محمد سليم ممدوح476

Feb-19-5362033731004مقبول60العنزي السبيعي قاسم عوده ممدوح477

Feb-19-05369733201004مقبول64 الربيعي منصور حسن منصور478

Apr-19-05479892221124جيد74 سليم آل منصور سعيد منصور479

May-16-0595999733222جداً جيد80الطالسي ابراهيم عبدالعزيز منصور480

Sep-19-05575024401525جيد70اليامي علي حمد مهدي481



Feb-20-05964000561720جيد72نميس آل رجا ظافر مهدي482

Jul-19-5077763781322جداً جيد81اليامي المحامض محمد مانع مهدي484

Feb-19-05531496081004جيد73هميم بني مهدي مانع مهدي485

Feb-18-550095090720جيد71المحامض شويل محمد مهدي486

Feb-18-536978887720جيد76سميطان هادي محمد مهدي487

Oct-18-530511358923جداً جيد82المحامض شرجاب هادي محمد مهدي488

Jul-19-5358775671222جداً جيد86برقاوي عثمان عبداللطيف مهند489

Jun-17-0504633982506ممتاز98ابوسبعه احمد على مهند490

Feb-19-05542041171004جيد75الحربي مفلح فالح مهند491

Feb-18-546549632720ممتاز90الخلف حسين ابراهيم مؤيد492

Nov-17-0598052368605جداً جيد82الدين زين ال طاهر الحميد عبد مؤيد493

Nov-17-0555723577605ممتاز90الحربي سويعد علي مؤيد494

Nov-17-0565446460605ممتاز97طالب آل هللا عبد  النبي رب عبد ميثم495

Feb-18-0534556904720جيد73المطيري بشير مخلد نادر496

May-18-0550726064803مقبول60العنزي شنيور حميد ناصر497

Apr-19-05078946561124جيد73قحل محمد رمضان ناصر498

Jun-17-0535368707406ممتاز90 حصنان ناصر صالح ناصر499

Feb-19-05993334181004جيد70العنزي الحلو مطارد ناصر500

Jul-19-5034103451222جيد76 العنزي عيد فياض نافع501

Jul-19-05527773181222ممتاز96العنزي سعد سالمه نايف502

Feb-19-1004جيد71سليمان آل سعيد علي نايف503

Nov-17-0550584989605ممتاز96الشمري مشرف نواف نايف504

Feb-19-5540872601004مقبول66المسعودي معايل يحيى نايف505

Sep-19-05685554511625جيد77مردف آل محمد حمد نمر506

Nov-17-553578739605ممتاز90الدوشان مسعود خالد نواف507

Sep-16-0508777860301جداً جيد80العنزي حمدان صالح نواف508

May-18-0505493106803جيد70االسمري يوسف ظافر نواف509

Jun-17-0590260004406 جيد77 الزهراني حسن عبدهللا نواف510

Sep-16-0502098933301جيد76خديش آل مشبب محمد ناصر نواف511

Jul-19-05005856821222مقبول63ذيبان ال سعدان جابر حسين هادي512



Nov-17-0507914705605جيد75قريع ال هادي صالح هادي513

May-18-534800072803مقبول61المحامض هادي صالح هادي514

Feb-19-5339889721004ممتاز90لسلوم صالح محمد هادي515

Feb-18-536959466720جداً جيد85هديسان ال راشد مساعد هادي516

Jul-19-5336733891222جداً جيد83المحامض حمد مهدي هادي517

Feb-19-05635500051004جيد72المطيري دهيكل عبدهللا هديب518

Jan-20-05333680131702جداً جيد81العنزي معزي شارع هيثم519

Nov-17-0567418738605جداً جيد80 الشمري  ضيدان سعد وليد520

Apr-19-05587536291124جيد75الشمري عويد نائف وليد521

Apr-19-05087630471124جيد75القناص حيدر حسين ياسر522

Feb-20-05989875761520جداً جيد80الشمري مرسال حمدان ياسر523

Jul-19-5306943591222ممتاز90مقلد سرحان عبدالرحمن ياسر524

Nov-17-0555935844605ممتاز95الزهراني محمد عطيه ياسر525

Jul-19-05584393131222جداً جيد81مردف آل يحيى صالح يحيى526

Sep-16-0566669158301مقبول66الشهري يحيى فراج يحيى527

Nov-17-566659868605ممتاز90الحربي محمد بجاد يزيد528

Feb-19-5492289211004جيد77الزهراني عبدالخالق يزيد529

Feb-18-505457704720جداً جيد85الرشيد رشيد عبدهللا يزيد530

Nov-17-557553969605ممتاز90الشمري لهد محمد يزيد531

Jun-17-0558699452506ممتاز92الحربى هللا عبد على يوسف532

Feb-20-05449681651620جيد74العنزي غربي محمد يوسف533


