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 مرتب ترتيب أبجدي

 00600303824500  إبراهيم البعيز د.   (1

 00600388001045  إبراهيم عبدهد.    (2

 00600303860000 املستشار إبراهيم محمد ناظر   (3

 00600303408611    حليقةبو أحسان د.إ  (4

 00600303818206  أسامة الكردي م.   (5

 00600300868686 د. بسمة التويجري   (6

 00600305222205 د.الجازي محمد الشبيكي  (7

 00600308000804 أ. جمال مالئكة  (8

 00600335560008 حامد الشراريد.   (9

 00600305000022 أ. حسام بحريي  (11

 00600338800848 د. حسني الحكمي  (11

 00600303080116 د. حسني الفي الجحدلي   (12

 00600300080086 د. حمد الربيثن   (13

 00600303888543 حمزة بيت املالد.   (14

 00600305804602 د. حميد الشايجي  (15

 00600308200113 د. خالد الرديعان  (16

         734 5446 0096655  العثمانخالد م.   (17

 00600303000051    خالد الفهيدد.   (18

 00600300210403 أ. خالد الوابل  (19

 00600303820303 د. خالد بن دهيش  (21

 00600303281026    راشد العبدالكريمأ. د.   (21

 00600305083420 م. راكان الفايزي  (22

 00600303822346  رياض نجممعالي د.   (23

 00600382805550 د. ريم الفريان   (24

 00600333535322      زهري رضواند.   (25

 00600303802025 د. زياد الدريس  (26
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 00600356003846 أ. زيد عبداهلل الشبانات   (27

 00600333804856       لخضرييزينب اد.   (28

 00600308660002 سالم املريم.   (29

 00600333380010      سعود كاتبد.   (31

 00600308006340 أ. سعيد الدحية الزهراني  (31

 56365455500600 سعيد العموديد.   (32

 00600300022264 د. سعيد الغامدي   (33

 00600380000034 د. سلطان املورقي  (34

 00600308300844 د. صدقة فاضل  (35

 00600354088655 د. طلحة فدعق  (36

 00600352844400   عائشة االحمديد.   (37

 00966504124621 أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى  (38

 00966500145652 معالي د. عبداإلله عثمان الصالح  (39

 00600303200105 د.عبدالرحمن الشقري  (41

 00600303868800 عبدالرحمن الطريريأ.   (41

 00966551223344 د.عبدالرحمن الهدلق  (42

 00600303868600 أ. عبدالرحمن با سلم  (43

 00600330000085 عبدالعزيز الحرقاند.  (44

 00600300218144 أ.عبداهلل الضويحي  (45

 00600300066866 د. عبداهلل العساف  (46

 00600302302302 عبداهلل صالح الحمودد.   (47

 00600308800088 د. عبداهلل ناصر الحمود  (48

 00600333302511 د. عبداهلل محمد بن صالح  (49

 00600333815044 املطريي ءد. عبداهلل نجا  (51

 00600333166200     برهمني عبدالرحمن عبريد.   (51

 00600333082343 أ. د. عثمان العثمان  (52

 00600303833122 علي الحارثياللواء د.   (53

 00600308888853 أ. علي بن عبداهلل علي  (54

 00600303810182 د. علي الطخيس  (55
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 00600308802026 علياء البازعيأ.  (56

 00600305000660 د. عفاف األنسي  (57

 00600303835130 اللواء م. فاضل القرني  (58

 00600303200015 أ. فائزة العجروش  (59

 00600308886480    فايزة الحربيد.   (61

 00600303203200 د. فهد العرابي الحارثي  (61

 50546707500600 فهد القاسمأ.   (62

 00600300230230 فهد اليحياد.   (63

 00600333888361 أ. فهد محمد األحمري  (64

 00600305002220 فوزية البكرأ.د.   (65

 00600303236833 أ.د. مجيدة الناجم  (66

 00600305511333     محمد الدندنيأ.   (67

 00600308403386    محمد امللحمد.   (68

 00600300202806 د. مرام موسى الحربي  (69

 00600333886640 د. مساعد املحيا  (71

 00600306000011 د. مسفر املوسى  (71

 00600303655166    مشاري النعيمد.   (72

 50514719200600 مطلق البقميأ.   (73

 00600308860221 منصور املطرييد.   (74

 00600308822123 أ. منى أبوسليمان  (75

 00600303800680 د. مها العيدان   (76

 00600303800240 د. مها املنيف   (77

 00600305001355 أ. مها عقيل  (78

 00600300000820 د. ناصر آل تويم   (79

 00600303826560 ناصر القعودد.   (81

 00600303546513 نبيل املباركأ.   (81

 00600331340006 د. نجاح القرعاوي  (82

 00600330100803    نوال الضبيباند.   (83

 00600300018003 د. نورا منصوري  (84
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 00600303838062 معالي أ. نورة الفايز  (85

 00600303200102 د. نورة الصويان  (86

 00600300000002 نوف الغامديد.   (87

 00600303020400 أ. الحم حمد الناصر  (88

 00600303621084 د. هناء الفريح   (89

 00600303403401 عبدالعزيز املسلط ءد. هنا  (91

 00600308085005     هند الخليفةد.   (91

 00600308880041 د. هند العتيبي  (92

 00600334442130 أ. هيلة املكريش  (93

 00600338685555    وفاء الرشيدد.   (94

  00600303208603 د. وفاء طيبة  (95

 00600301564454 الحارثيأ. وليد   (96

 00600303255020 أ. يحيى األمري  (97

 00600331510085    يوسف الرشيديد.   (98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


