أمساء املقبولني مو طالب املهح الداخلية (املقيمني) للفصل
الدراسي الثاني للعام اجلامعي 9331/9341هـ
م
1

االسم

اجلهسية

رقم اهلوية

Abdullah Momin Shah Rajab

أفػاْٞ

2144959992

2

Ijaz Muhammed Khan Taj

بانطتاْٞ

2210951840

Muhammed Khan Faqiray Khan

3

Mhammed Abdul Rab Nayyer
Abdul RAB

بانطتاْٞ

2333268957

4

Sayfulrahman K Abdulrahman
Abdulsattar

أفػاْٞ

2149981330

5

أمحد زٜاض زجب داٚد

َصسٟ

2163422310

6

أمحد عبداهلل أمحد بافطٌ

ميين

2159832852

7

أمحد حمُٛد عدْإ اقٓٝين

أزدْٞ

2167330410

8

أْظ ضاَح فٛش ٟناٌَ

َصسٟ

2190073334

9

إبساٖ ِٝنُاٍ حطين عبدايكادز

أزدْٞ

2153375445

11

إبساٖ ِٝحمُد بٗجات ضًُٝإ املكداد

ضٛزٟ

2163095892

11

أبٛبهس عباع ايص ٜٔعباع

ضٛداْٞ

2292012669

12

أمحد أغسف حمُد ضًٝط

َصسٟ

2330976990

13

أمحد فسج حمُد إمساعٌٝ

َصسٟ

2161420415

14

أمحد ْبَٓ ٌٝري محاَ٘ٝ

ضٛزٟ

2157504784

15

أضٝد املصسٟ

ضٛزٟ

2179462672

16

ايطٝب ايػٝذ خبٝت عبدايباقٞ

ضٛداْٞ

2184874523

17

أْظ عاطف حمُد ايطاٖس

َصسٟ

2156598381

18

باضٌ نُاٍ حاَد أب ٛصعًٝٝو

فًططٝين

2152096497

19

جٗاد طالٍ – ايطبٝعٞ

ضٛزٟ

2159292818

21

حطاّ ايد ٜٔحمُد عبدايػين عسْٛع

ضٛزٟ

2160768863

21

محص ٙحمُد عبداحلُٝد قػٛع

ضٛزٟ

2154892653

22

محص ٙايػافع ٞايبدز ٟزاغد

َصسٟ

2155742774

23

خايد شنسٜا ايطٛاغٞ

ضٛزٟ

2205115351

24

خايد فائل عبداحل ٞايٓجاز

أزدْٞ

2153859745

25

خايد حمُد حمُد تساب

َصسٟ

2157077120

26

خايد ٚيٝد خايد احلُد

أزدْٞ

2346308303

27

خايد حي ٢ٝحمُد حمٓيب

ميين

2166789210

28

شٜاد أغسف حمُد ايٓجدٟ

َصسٟ

2206788768

29

طازم ٜٛضف

فًططٝين

2163304567

31

عاصِ حطٔ حمُد إمساعٌٝ

َصسٟ

2151252018

31

عبداهلل حمُد صبخ ٞأمحد

َصسٟ

2171425438

32

عبدايسمحٔ حمُد عبداملٓعِ زفاعٞ

َصسٟ

2160140428

33

عبدايسمحٔ حمُٛد عجُإ اجلٓدٟ

َصسٟ

2150625065

34

عبدايسمحٔ أمحد حمُد ايطٝد

ضٛزٟ

2262782192

35

عبدايسمحٔ خًف اهلل أمحد حمُد

ضٛداْٞ

2159601166

36

عبدايسمحٔ ضاَ ٞعً ٞغٓ٢ُٝ

َصسٟ

2261397109

37

عبدايسمحٔ َطٗس عً ٞأمحد

ميين

2179912551

38

عبدايعصٜص أمحد صاحل باقًب

ميين

2195889973

39

عبدايعصٜص ضٝف َكبٌ ايطساجٞ

ميين

2204820175

41

عبداهلل حطٔ

َصسٟ

2144148927

41

عبداهلل إبساٖ ِٝأمحد ايدٜاضطٞ

َصسٟ

2157889375

42

عبداهلل أمحد حمُد غسبط

ضٛزٟ

2156964302

43

عبداهلل ضامل أمحد َطعٛد

ميين

2171313907

44

عبداهلل حمُد أمئ عاغٛز

ضٛزٟ

2157029139

45

عً ٞأمحد حمُٛد عبداملكصٛد

َصسٟ

2153427287

46

عً ٞذٜاب عً ٞايػاَٞ

فًططٝين

2145275349

47

عً ٞعٝد عً ٞايباش

َصسٟ

2210955114

48

عُس حمُد أمحد بابهس

ضٛداْٞ

2151378177

49

عُس ٚعبدايٓاصس فؤاد عً ٞعطهس

َصسٟ

2195995291

51

فساع محٛد عً ٞاحلُٛد

ضٛزٟ

2229442633

51

فٗد عصاّ عجُإ املكٝد

فًططٝين

2155291491

52

َاشٕ عً ٞعبد ٙايرَازٟ

ميين

2160435729

53

َايو أضاَ ١نُاٍ عبدايسشام

َصسٟ

2159326475

54

حمُد إبساٖ ِٝخً ٌٝايعامسٞ

ضٛزٟ

2264879533

55

حمُد أمحد صاحل باقٝظ

ميين

2172693984

56

حمُد أمحد ضعطٞ

ضٛزٟ

2150445159

57

حمُد أمحد ض ٟٛضًِٝ

َصسٟ

2391978844

58

حمُد أمحد َاجد ايبٛاب

ضٛزٟ

2151527211

59

حمُد أنسّ ضًُٝإ

ضٛزٟ

2152483893

61

حمُد خايد أَني بدٟٚ

َصسٟ

2160484834

َصسٟ

2218785497

62

حمُد عبداهلل حمُد عبداهلل

ضٛداْٞ

2237572777

63

حمُد عُس صاحل حمطٔ

ميين

2195923723

64

حمُد فازع عً ٞبَٞٛٝ

َصسٟ

2161129412

65

َستط ٢عبدايسمحٔ ضامل ايصبٝدٟ

ميين

2241476379

66

َعاذ حطني حطني أمحد

َصسٟ

2123716934

67

َٗد ٟعٛض َبازى عُسٙ

ميين

2165268570

68

ٜاضس حمُد عدْإ اهلٓدٟ

فًططٝين

2170354381

69

حي ٢ٝحمُد إبساٖ ِٝحمُد

َصسٟ

2181010428

71

ٜصٕ عُاز فسٖٛد دعاٟ

ضٛزٟ

2217853387

71

ٜٛضف ٚيٝد عبدايعاط ٞعبداحلًِٝ

َصسٟ

2175893377

72

تسن ٞعبدايسمحٔ صاحل بازجاء

 61حمُد عبداملٓعِ حمُد عبداملٓعِ خطاب

2158825923

73

زٜإ عُس حمُد ايبًٛغٞ

2121030197

74

ٚائٌ فطٌ حمُد

2155904903

75

ADEEL MUHAMMAD
ABDULLATIF

بانطتاْٞ

2186257776

76

AHMMAD MOHAMMAD

بانطتاْٞ

2162996751

77

FAISAL SARDARAHMAD
JAMAL KHAN

بانطتاْٞ

2157273497

78

MAAZ SAHBBIR AHMAD

بانطتاْٞ

2157961182

79

OMAR ABDULAZIZ

بانطتاْٞ

2149132993

81

إبساْٖ ِٝاج ٞحطٔ عُسٚ

أزدْٞ

2157117499

81

أمحد خري ٟأمحد إبساٖ ِٝمحاد

َصسٟ

2199824761

82

أمحد َصإ ٜكطإ عكد٠

ضٛزٟ

2152134516

83

أمحد ٜاضس أمحد ايٓابٛ

ضٛزٟ

2148496363

84

أضاَ ١حمُد ْاج ٞاملداليف

ميين

2154886945

85

أْظ عً ٞحمُد محٛد

ميين

2157743739

86

إبساٖ ِٝإٜاد ٜٛضف دٜب

فًططٝين

2153119876

87

إبساٖ ِٝحمُد إبساٖ ِٝباداٚد

ميين

2181695369

88

امحد عجُإ امحد عٝط٢

َصسٟ

2144197511

89

أمحد عً ٞأمحد أب١ٖٝٓٛ

أزدْٞ

2181422921

91

أمحد حمُد مجاٍ ايد ٜٔاخلٛاص

َصسٟ

2176199114

91

ايرباء اْٛز ضبٝت باَطسف

ميين

2161491211

92

ايطٝب نُاٍ ايطس نساز

ضٛداْٞ

2157764156

93

املعتص مجع ١قدز ٟعكٌٝ

ضٛزٟ

2159175874

94

اْظ أمحد حطني شٜدإ

ميين

2149114163

95

اْظ عادٍ ايطٝد امحد دزٜٚؼ

َصسٟ

2159144334

96

اٜاد ٜاضس حمُد احلُادٟ

ضٛزٟ

2195499328

FAZAL

97

بالٍ ايطٝد ضعٝد جاد احلل

َصسٟ

2219845714

98

محص ٠ضامل عبد ايٖٛاب عُس

َصسٟ

2174514881

99

خايد ابساٖ ِٝعبد زب٘ غًيب

أزدْٞ

2144271836

111

زغاد حمُد زغاد عبد ايفتاح

َصسٟ

2159315536

111

زٜإ عادٍ صاحل باْبً٘ٝ

ميين

2158818234

112

صفٛإ حطني حطني ابساِٖٝ

َصسٟ

2242747218

113

صالح ايد ٜٔحمُد عبدايك ٟٛحطٔ

ميين

2158189131

114

طازم عالء عبد زب٘ عط٘ٝ

َصسٟ

2421111425

115

عاَس غسٜف دمِ

أزدْٞ

2151468689

116

عبدايسمحٔ َدحت عبدايعً ِٝايعدٍ

َصسٟ

2155892314

117

عبدايسمحٔ حمُد فازٚم حمُٛد

َصسٟ

2139537318

118

عبداحلُٝد بهس عبداحلًٖ ِٝساع

َصسٟ

2217231115

ضٛزٟ

2152619869

111

عبدايسمحٔ أمحد

ميين

2182426731

111

عبد ايسمحٔ محد ٟضعد غًيب

َصسٟ

2217958145

112

عبدايسمحٔ ضامل حمُد ْصس

َصسٟ

2327815822

113

عبدايسمحٔ ضًُٝإ مجعإ جسٚإ

ميين

2241989981

114

عبدايسمحٔ عبدايهس ِٜايطًُٝإ

ضٛزٟ

2158112143

115

عبدايسمحٔ قٓد ٌٜعبد احل ٞعط١ٝ

َصسٟ

2243162178

116

عبدايسمحٔ نُاٍ حمُد نُاٍ

َصسٟ

2242154331

117

عبدايعصٜص حمُٛد حمُد ْٜٛظ

َصسٟ

2167877214

118

عبدايعصٜص حافظ ضعٝد األغا

فًططٝين

2171514571

119

عبدايعصٜص حمُد عُاد ضهٝو

فًططٝين

2142361332

121

عبداهلل أمحد حمُد محد

ضٛداْٞ

2162827791

121

عبداهلل حاشّ إبساٖ ِٝثعًب

َصسٟ

2226846117

122

عبداهلل حطٔ

ميين

2151685185

 119عبدايسمحٔ زضا عبدايسمحٔ ايطٛادٟ

123

عدْ ٟاٖض عً ٞإدزٜظ

أزدْٞ

2159777263

124

عصاّ اْٛز خً ٌٝأب ٛقسٕ

فًططٝين

2151151625

125

عًْ ٞط ِٝعًَ ٞسض ٞعًٞ

َصسٟ

2392792178

126

عُاز ٜطس ٟحمُد حمُد

َصسٟ

2391119712

127

عُس فٗد ضعد ايفٗد

ضٛزٜا

2159861455

128

عُس أدٜب حمُد احملُد

ضٛزٟ

2262156143

129

عُس مسري عٛض احلًيب

ضٛزٟ

2231516269

131

حمُد خايد عبداهلل خمتاز

ضٛداْٞ

2121724188

131

حمُد زائف حطاّ ظاٖس

أزدْٞ

2152743619

132

حمُد ضٝد فالح

بانطتاْٞ

2131243351

133

حمُد صاحل أمحد باشزع١

ميين

2161753213

134

حمُد صالح حطاّ أمحد ايطٓهالٟ

ضٛزٟ

2223126515

135

حمُد عبدايسمحٔ ايطٝد بهس

َصسٟ

2293372213

136

حمُد عبداهلل عً ٞاملعُسٟ

ميين

2171576579

137

حمُد عبد املًو حمُد غصاٍ

ضٛزٟ

2158394617

138

حمُد عصاّ إبساٖ ِٝتريٚ

فًططني

2149248152

139

حمُد عُاد عبدايٖٛاب ايػسن١

ضٛزٟ

2356131581

141

حمُد ٖٝجِ حمُد حداد

ضٛزٟ

2161977191

141

حمُد ٜاضس حمُد مشٝط

ضٛزٟ

2157932795

142

َصطف ٢حمُد

بانطتاْٞ

2167265376

143

َٗتد ٟضعٝد حمُد ضامل

َصسٟ

2149791515

144

َٗد ٟعصاّ حمُد حمُد عًٞ

ضٛداْٞ

2159186994

145

َٗدَٗ ٟدٟ

ضٛداْٞ

2172491811

146

حي ٢ٝحمُد ضامل

ميين

2163343111

147

ٜٛضف عادٍ إمساع ٌٝضامل

َصسٟ

2153811161

148

ٜٛضف َٓري

بانطتاْٞ

2176649412

149

عُس عبداهلل غايب أمحد

ميين

2165164969

151

عُس غدٜإ ضًُٝإ احملتطب

أزدْٞ

2143296561

151

عُس فتخ ٞزَطإ حمُد

َصسٟ

2151112331

152

عُس حمُد إبساٖ ِٝايهَٞٛ

َصسٟ

2151521686

153

عُس حمُد ٜٛضف عًٞ

َصسٟ

2155128156

154

عُس َصطف ٢ضٝد عبدايتٛاب

َصسٟ

2212185481

155

عُس ٚخايد حمُٛد أَني

َصسٟ

2151511598

156

غٝالٕ عبداهلل صاحل غٝالٕ

ميين

2188116519

157

غٝالٕ حمُد حمُد فكعظ

ميين

2323862629

158

فؤاد عبدايٛاحد عً ٞايكعطٞ

ميين

2211249948

159

فٗد ْاصس عً ٞزضاّ

ميين

2168284717

161

يؤ ٟعبدايسمحٔ حمُد ضعٝد بسَٛ

ضٛزٟ

2157425551

161

َؤَٔ أمحد حمُد ٜٛضف

َصسٟ

2293694631

162

َؤَٔ حطٔ حمُد ٜٛضف

َصسٟ

2375118412

163

َاٖس حمُد حطني حطٓا

ضٛزٟ

2228632441

164

حمُد فٛش ٟعبدايسح ِٝجابس

أزدْٞ

2152118821

165

حمُد ْصس ٟحمُد أب ٛايسب

أزدْٞ

2349577276

166

حمُد أمحد حطٔ بابهس

ضٛداْٞ

2149953859

167

حمُد أمحد حمُٛد َتٛيٞ

َصسٟ

2361718361

