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  -الخريجين حسب فصل االلتحاق  بأسماءقائمة 

   
 371 فصل التخرج:

 العلوم الطبية التطبيقية)بنين(مدينة جامعية المقر:

 العلوم الطبية التطبيقية الكلية :

 

 التسلسل رقم الطالب اسم الطالب التخصص االلتحاقفصل  المالحظات

 1 430810048 سعيد بن الحميدي بن محمد الرساسمه  العالج الطبيعي 301 

 2 432100525 محمد بن حمد بن صالح ال منصور اليامي  العالج الطبيعي 321 

 

  

 362 فصل التخرج:

 العلوم الطبية التطبيقية)بنين(مدينة جامعية المقر:

 العلوم الطبية التطبيقية الكلية :

 

 التسلسل رقم الطالب اسم الطالب التخصص فصل االلتحاق المالحظات

 1 431810070 صالح سعيد صالح آل ضاعن  العالج الطبيعي 311 

 2 431820625 ابراهيم يحي  سعيد ال الحارث  العالج الطبيعي 312 

 3 432100287 محمد سالم عبد هللا معيض لسلوم  العالج الطبيعي 321 

 4 431100049 علي محمد سلطان العسيري  العالج الطبيعي 321 

 5 432204263 مندوب محمد احمد لسلوم  العالج الطبيعي 322 

 

 

 
 361 فصل التخرج:

 العلوم الطبية التطبيقية)بنين(مدينة جامعية المقر:

 العلوم الطبية التطبيقية الكلية :

 

 التسلسل رقم الطالب اسم الطالب التخصص فصل االلتحاق المالحظات

 1 431810197 صالح ملفي حسن الوليدي الشهري  العالج الطبيعي 311 

 2 431820456 اسماعيل حمد بن مسعود آل عقيل  العالج الطبيعي 312 

 3 432100439 فيصل حسين فيصل الشريف  العالج الطبيعي 321 مرتبة الشرف الثانية 

 4 432100317 عبدهللا محمد صالح علي لسلوم  العالج الطبيعي 321 

 5 432100126 حسين صالح عبدهللا رخيم ال منصور  العالج الطبيعي 321 

 6 432100217 علي حسين علي الكنفري ال زريع  العالج الطبيعي 321 

 7 432100231 عبدالكريم سعيد علي ال مشاوي القحطاني  العالج الطبيعي 321 

 8 432100015 عبدالكريم عامر محمد سالم ال فلكه  العالج الطبيعي 321 

 9 432100221 صالح مانع علي جليدان ال عباس  العالج الطبيعي 321 

 10 432100016 علي محسن ناصر لسلوم  العالج الطبيعي 321 

 11 432100091 علي مرشد علي سدسان ال قريع  الطبيعيالعالج  321 



 

  
 352 فصل التخرج:

 العلوم الطبية التطبيقية)بنين(مدينة جامعية المقر:

 العلوم الطبية التطبيقية الكلية:

 التسلسل رقم الطالب اسم الطالب التخصص فصل االلتحاق المالحظات 

 1 431810084 محمد صالح مهدي ال زمانان اليامي  العالج الطبيعي 311 

 2 431810113 يحي علي احمد مرضمه ال مقبول  العالج الطبيعي 311 

 3 431810349 عبدهللا حمد محمد ال عباس اليامي  العالج الطبيعي 311 
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  -قائمة باسماء الخريجين حسب فصل االلتحاق 

 

 

 

 352 فصل التخرج:

 العلوم الطبية التطبيقية)بنين(مدينة جامعية المقر:

 العلوم الطبية التطبيقية الكلية :

 التسلسل رقم الطالب اسم الطالب التخصص الجنسية فصل االلتحاق المالحظات 

 4 431810405 عبدهللا غرم عبدهللا الرياعي الشهري  العالج الطبيعي سعودي 311 

 5 431810270 ثواب سعد ثواب العيضاني العتيبي  العالج الطبيعي سعودي 311 

 6 432203364 احمد علي احمد الشخص  العالج الطبيعي سعودي 321 

   
 351 فصل التخرج:

 العلوم الطبية التطبيقية)بنين(مدينة جامعية المقر:

 العلوم الطبية التطبيقية الكلية :

 التسلسل رقم الطالب اسم الطالب التخصص الجنسية فصل االلتحاق المالحظات 

 1 428810043 محمد بن سالم بن مليح حمدان ال مخلص  العالج الطبيعي سعودي 281 

 2 430810108 علي منصور بن محمد ال دردب اليامي  العالج الطبيعي سعودي 301 

 3 430810240 فيصل بن محسن بن عبدهللا العريف  العالج الطبيعي سعودي 301 

 4 430810460 محمد بن علي بن محمد آل دشان القحطاني الطبيعيالعالج  سعودي 301 

 5 431810664 عبيد بعيجان دغيليب الذيابي العتيبي  العالج الطبيعي سعودي 311 

 6 431810215 صالح سعيد هادي ال الحارث  العالج الطبيعي سعودي 311 

 7 431810086 بدر حسن محمد دعكم  العالج الطبيعي سعودي 311 

 8 431810248 صالح سعيد علي ال كليب اليامي  العالج الطبيعي سعودي 311 

 9 431810388 محمد جابر محمد ال حطاب  العالج الطبيعي سعودي 311 

 10 431810397 راجح حسين علي ال منصور اليامي  العالج الطبيعي سعودي 311 



   
 343 فصل التخرج:

 العلوم الطبية التطبيقية)بنين(مدينة جامعية المقر:

 العلوم الطبية التطبيقية الكلية:

 التسلسل رقم الطالب اسم الطالب التخصص الجنسية فصل االلتحاق المالحظات 

 1 430810025 حسين ناصر الحارثي نعبد الرحم  العالج الطبيعي سعودي 301 

 


