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 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التسلسل الرقم الجامعي االسم
	رائد لفا المطیري 271002378	 1	

	271002379 محمد حامد الغامدي 2	
	271002370 یوسف فرج العطوي 3	

	271002371 شھريیحي محمد ال 4	
	271002372 معاذ حامد شویكان 5	
	271002375 معتز سلیمان البلوي 6	
	272000037 زیاد محمد الحربي 7	

	272000038 سلطان سالمھ الحویطي 8	
	272000039 عبداللطیف فحیمان العطوي 9	

	271002291 محمد احمد العنزي 10	
	271002330 فھد ثامر المطیري 11	
	271002333 العبیدي عبدالرحمن ساعد 12	
	الحسین احمد عجیم 271002335	 13	
	271002376 وائل سعدي العنزي 14	
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معيالرقم الجا االسم  التسلسل 
	أحمد سالم العطوي 271002295	 1	
	281002818 خالد سعود العنزي 2	
	282000054 صائل مسلم العطوي 3	
	272000036 ماجد عوده العطوي 4	
	272000040 سلطان قالط الحمراني 5	
	271002293 فھد مسعد العوفي 6	
	271002332 محمد علي الغامدي 7	
	271002334 ظافر عبدهللا الشھري 8	
	271002336 نایف مشوح العنزي 9	

	271002337 عبدالعزیز محمد الوادعي 1	
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 التسلسل الرقم الجامعي االسم
	محمد سالم القرعاني 281002378	 1	

	2 281002380 نواف عبدالكریم الرشیدي
	3 281001971 خالد حسن الفیفي
	4 281002601 عیسى الفي العنزي
	5 281002603 فیصل علي األسمري
	6 281002604 احمد محمد عسیري

	7 281002606 عبدالوھاب جمیل غبان
	8 281002608 محمد سالم العطوي
	9 291004788 خالد عبدهللا البدیوي
	10 281002597 فؤاد محسن طوھري

	11 281002598 عبدالرحمن علي الشھري
	12 281002950 ولید فالح البلوي

	13 281002952 احمد محمد الحویطي
	14 281002953 ناصر حمدان الحویطي
	15 281003532 نادر عطاهللا العطوي

	16 282000055 عبدالرحمن علي البلوي
	17 281001972 عبدالرحمن علي عدوان
	18 281001975 مھدي دویشر العطوي
	19 281001977 محمد سعید القحطاني
	20 281001980 عبدهللا مسعود غزواني

	21 271002373 محمد احمد العلي
	22 271002374 عبدالمحسن سلیمان البلوي

	23 281001997 أحمد منصور العنزي
	24 271002327 جبران سالمھ فقیر
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 التسلسل الرقم الجامعي االسم
	ممدوح عبدهللا البلوي 271002292	

	
1	
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ریوسالدرجة العلمیة: البكالو  
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 

 
  

 التسلسل الرقم الجامعي االسم
	فواز مونس العنزي 281002378	 1	
	2 281002380 محمد صالح البلوي
	3 281001971 محمد صیاح البلوي
	4 281002601 انس احمد الشریف
	5 281002603 عامر سالم الشھري
	6 281002604 سامي سالم الشھري
	7 281002606 محمد منصور العنزي
	8 281002608 مھند عبد هللا العسیري
	9 291004788 خالد سلمان البلوي
	10 281002597 محمد طالع المطیري

	11 281002598 عبدالرحمن سلیم العطوي
	12 281002950 ابراھیم عواد البلوي

	13 281002952 عبدهللا محمد المسلماني
	14 281002953 مالك محمد البلوي
	15 281003532 عماد محمد الجھني
	16 282000055 حسن سالم العمري
	17 281001972 محسن محمد البلوي
	18 281001975 ماجد محمد البوق
	19 281001977 محمد عائد البلوي

	20 281001980 عبد الرحمن عیضھ األزوري
	21 271002373 عبدالرحمن سعود الجھني
	22 271002374 مشاري فیصل العنزي
	23 281001997 محمد احمد سالمي

	24 271002327 عبدالرحمن سعود العنزي
	احمد منصور عریشي 291003358	 25	
	291003359 عبدهللا محمود القبلي 26	

	291003361 سامي عویض الحویطي 27	
	291003362 عبد اللطیف مطیر العطوي 28	

	291003017 سامي حسن الشھري 29	
	291003060 لبلويعزیز ظاھر ا 30	

	291003453 ریان مستور الحیسوني 31	
	291003354 حمد ھزاع العنزي 32	
	291003355 فھد عواد العطوي 33	
	281001976 انور علي العطوي 34	

	281002324 متعب سالمة العطوي 35	
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ریوسالدرجة العلمیة: البكالو  
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
  
  
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم  

	حاتم ركیان الحربي 281002436	 1	
	291003352 خالد الرشید الجھني 2	

	291003364 عبدالكریم محمد فاروق بوھرام 3	
	291003892 صالح محمد السید 4	
	281001978 أنور سعود العنزي 5	
	281001979 مھ السلیميعبدالرحمن سال 6	
	281001981 بندر فضي العنزي 7	
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ھـ ١٤٣٣/١٤٣٤بیانات الطالب الخریجین للفصل الثاني   
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 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 

  
  
  

 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	منصور عبدهللا الفایدي 271002377	 1	

	301000103 ن االحمدينواف حس 2	
	301000125 عمر سالم العطوي 3	
	301000147 نایف سعود العنزي 4	
	301000154 راكان سعید العطوي 5	
	301000168 محمد علي آل طالع 6	

	301000197 عبدالعزیز أحمد حمدي 7	
	301000202 مشعل صالح الدھاسي العتیبي 8	

	301000228 فھد سعید الغامدي 9	
	301000206 الح البلويعبدالعزیز ص 10	

	301000078 عید مرزوق البلوي 11	
	301000093 محمد سعد الحویطي 12	
	301000412 سلطان سلیم العطوي 13	
	301000195 فیصل رزق هللا الحربي 14	
	301000204 حمود جزاع العنزي 15	
	301000207 عبدهللا  محمد  البلوي 16	
	301000229 اسامھ سالم الغامدي 17	

	301000144 در حماد البلوينا 18	
	301000100 خالد أحمد البوق 19	
	301000177 نایف نجاء الحربي 20	

	301000200 منصور  صالح البلوي 21	
	301000146 یاسر سلیمان  الحلیو 22	
	301000159 اسماعیل احمد العلي 23	

	301000213 عبدالمحسن صالح البلوي 24	
	301001082 أحمد قاسم العنزي 25	
	301000352 نایف تركي العلي 26	

	291003371 سعود عبدهللا العطوي 27	
	291003109 مروان وراد العطوى 28	
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 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 

  
 
  

 التسلسل الرقم الجامعي االسم
	رائد سعد العنزي 301000188	 1	

	301000181 شریف شاھر المستحي 2	
	301000214 احمد مفلح البلوي 3	
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 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	فالح النخليمحمود  311001538	 1	

	311000823 عبدهللا عطاهللا الجھني 2	
	311000916 عبدالرحمن صالح الحویطي 3	

	311002129 مازن ساعد المحمدي 4	
	311000665 عبد الرحمن راشد العنزي 5	

	311000743 صالح سعید الجھني 6	
	311000657 غازي مدشر الفقیري 7	
	311000406 جابر عبده محزري 8	

	311000266 دهللا فرحان الرویليعب 9	
	311000440 سلطان یحي الزھراني 10	
	311000475 سعود عیظھ  القحطاني 11	
	311000607 جوھر عودة البلوى 12	

	311000673 عبد العزیز سعود العنزي 13	
	311000695 خالد مبارك العنزي 14	
	311000729 جمعھ سعود الخیبري 15	
	311001316 حسام عزالدین حامدي 16	
	311001670 مجدى عطاهللا الجھني 17	
	311001348 النشمي فالح البلوي 18	
	311000944 حمود عیسى العنزي 19	
	311000098 نایف سالم المالكي 20	

	311000318 ناصر ھویمل العطوي 21	
	311000418 بدر محسن طوھري 22	
	311001951 رامي برجس التیماني 23	
	311000093 ولید فریح العنزي 24	

	311000090 عبدالرحمن علي ال طالع 25	
	311000092 فھد ضیف هللا العنزي 26	

	311000263 محمد رزق هللا الزھراني 27	
	311003408 سند حزام الحارثي 28	
	علي سعود الصقیر 301000174	 29	

	301000372 خالد عبدالقادر فرحان 30 
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ھـ ٣٤١٤/١٤٣٥بیانات الطالب الخریجین للفصل الصیفي   

   
 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
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 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	سعد عبدهللا العمري 311000769	 1	
	301000201 طالل منصور العطوي 2	
	301000139 أحمد سلیم العطوي 3	
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 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة
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 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	عبدالرحمن سالم البلوي 311000654	 1	

	311001424 عبدهللا عید البلوي 2	
	311002950 عبدالعزیز جودات البلوي 3	
	301000196 عیسى طویلع الحویطي 4	

	311000873 الد البلويمشعل خ 5	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 
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 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 

  

 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	عبدالعزیز سعود الحویطي 321000769	 1	
	321001156 مشعل  عوده  العنزي 2	

	321001162 المھ  البلويسالم  س 3	
	321000184 عبدالرحمن محمد الشھري 4	
	321000204 حاتم  عبدهللا  الشھري 5	
	321000229 یحي  محایل  الشھري 6	
	321000973 یاسر  أحمد  البلوي 7	

	321000078 سالم  داحش  ال صغیر العمري 8	
	321000082 سعد  داحش  ال صغیر العمري 9	

	321002822 ونيعبدالمجید عصام حس 10	
	321001856 محمد  حامد  المحمود 11	
	321000239 ماجد عوده البلوي 12	

	321000321 مفلح  عتیق  الغامدي 13	
	321000354 عبدهللا سالم العمري 14	
	321002150 تركي خالد المطیري 15	

	321001395 عبدااللھ  ظاھر  البلوي 16	
	321000623 أحمد حمدان الحویطي 17	

	321000177 ري سلمان الخیبريمشا 18	
	321000217 نایف عبدهللا الضوي العنزي 19	

	321000294 ھشام خالد البلوي 20	
	321000165 صالح  عودة  الجھني 21	
	321000999 اسامة علي الشھري 22	

	321000434 مشعل محمد نور الشریف 23	
	321001736 طالل راضي الرشیدي 24	

	321000216 عیسى  ابراھیم  عسیري 25	
	321000227 رعد  شقاء  البقمي 26	

	321000270 عثمان نایف المطیري 27	
	321000291 وائل عبدالرحمن الشھري 28	
	321000463 عبدالعزیز  احمد  عسیري 29	

	321000141 عبدهللا مفلح البلوي 30 
	امین  منصور  عریشي 321000435	 31	
	321000085 عبدهللا فرحان الشھري 32	

	321000093 عبدهللا  الشھري  مازن 33	
	321000109 محمد مزعل العنزي 34	
	321000650 ماھر  علي  الشھري 35	
	321000697 خضر صالح الغامدي 36 
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السما    التسلسل الرقم الجامعي 
	ابراھیم سالم البلوي 311001669	 1	
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ھـ ٦١٤٣/٧١٤٣ األولبیانات الطالب الخریجین للفصل   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	تركي عبدهللا العبیدي 321005473	 1	
	321000203 نایف  سلیمان  العلوان 2	
	301000238 عامر حمود شامان 3	
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ھـ ١٤٣٦/١٤٣٧بیانات الطالب الخریجین للفصل الثاني   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	محمد عبد هللا  السلمي 321000687	 1	
	321004897 حمزه  فیصل  ابوظھیر 2	
	331001938 خالد مبارك القحطاني 3	
	331001451 احمد یحیى قاضي 4	
	331001945 مالك احمد غبان 5	

	331001717 یزید احمد الشھري 6	
	331001696 مسلط ھجاد البقمي 7	

	331001063 عبدالرحمن ناصر البلوي 8	
	331001027 عبدهللا فیصل البدیر 9	
	331001500 صالح علي الزھراني 10	
	331001273 سلیمان سلیم العطوي 11	
	331001345 أحمد عبدهللا مباركي 12	
	331001457 عبدهللا مانع العمري 13	
	331001464 سعود صالح العطوي 14	
	331001474 یحي علي خبراني 15	

	331001720 عبدهللا علي شراحیلي 16	
	331001730 ماجد محمد حمدي 17	

	331001934 صبري جمیل ابوسالم 18	
	331001167 فھد احمد الزھراني 19	
	331001191 محمد احمد علواني 20	

	331001689 عبد العزیز ضیف هللا العمري 21	
	331001290 یوسف فھد البلوي 22	
	331001357 احمد عامر العنتري 23	
	331001360 خالد سمران العنزي 24	
	331001277 ھاني محمد الشھري 25	

	331003080 عبدالرحمن رشید البلوي 26	
	331003084 انور  محمد العنزي 27	
	331003504 ھاشم فھد الشھري 28	
	331004524 فھد عواد العطوي 29	

	331003623 سلیمان فارس الفقیر 30 
	321000624 نزار بسام الكعابنھ 31	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ١٤٣٦/١٤٣٧بیانات الطالب الخریجین للفصل الصیفي   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	عادل عبدالحمید القبلي 331001142	 1	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٧١٤٣/٨١٤٣بیانات الطالب الخریجین للفصل الثاني   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

لمقر: تبوكا  
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	محمد عبدالرحمن الرشیدي 341005418	 1	
	341002442 عادل  تركي  العنزي 2	
	341002307 بدر  الفي  العنزي 3	
	341004969 بندر  احمد  العطوي 4	
	341004084 منصور أحمد روثان 5	

	341007640 فیصل عقیل المسعودي 6	
	341007732 نایف بخیت الخمعلي 7	
	331001547 سعید أحمد باراجي 8	

	331001062 سعود  عبدالعزیز  حجازي 9	
	331001297 عبدهللا موسى العبیدان 10	
	331003129 محمد حمدان الحویطي 11	
	331011697 حسین أحمد الجنیدي 12	
	341001930 بندر عبدالمجید األمام 13	
	341000284 ماجد بشیر الشمري 14	
	341000701 سعد حسن خبراني 15	

	341001996 صالح  سالمھ  الحویطي 16	
	341000854 عبدهللا مرزوق الثمالي 17	
	341002092 ولید ھادي مباركي 18	

	341000160 عبدالكریم مطلق العطوي 19	
	341000726 محمد  عریف  الغامدي 20	
	341002154 فیصل  عبدهللا  الجھني 21	
	321001077 محمد  عبدهللا  االسمري 22	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٧١٤٣/٨١٤٣ الصیفيبیانات الطالب الخریجین للفصل   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

لمقر: تبوكا  
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	مشاري صالح الحربي 331002372	 1	
	321000494 فاید عتیق البلوي 2	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٨١٤٣/٩١٤٣ األولبیانات الطالب الخریجین للفصل   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	351008446 سلیمان عبدهللا العطوي 1	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٨١٤٣/٩١٤٣بیانات الطالب الخریجین للفصل الثاني   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

لمقر: تبوكا  
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	علي محمد جوفى 351000505	 1	
	351002411 عبدالرحمن ولید الصقعبي 2	

	351001750 بدر محمد البلوي 3	
	351000525 عبدالرحمن سلمان ابوحمود 4	
	351002816 عبدالرحمن علي حكمي 5	

	351003992 فھد محمد فراج 6	
	351002119 محمد خلف الخلف 7	

	351004502 خالد مرعي القحطاني 8	
	351004571 سامي محمد عسیري 9	
	351004823 عبدهللا علي الشمراني 10	
	351005245 فواز سعید الزھراني 11	
	351000865 محمد خالد الشمري 12	
	351000885 رائد احمد عسیري 13	

	351003729 عبدالعزیز زعل العنزي 14	
	351001643 نایف محمد عتیق 15	

	351003950 عبدالمحسن حسن الحویطي 16	
	351002022 فیصل علي سھلي 17	
	341000266 طالل  ظاھر  البلوي 18	
	341000694 سلطان  سعد  العنزي 19	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٨١٤٣/٩١٤٣ الصیفيبیانات الطالب الخریجین للفصل   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

لمقر: تبوكا  
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	محمد  احمد  العساف 341002352	 1	
	341003846 سلیمان  سعود  العطوي 2	
	351008425 محمد عبدهللا الفیفي 3	
	341001096 محمد  مفلح  البلوي 4	
	341002380 خالد  عبدهللا  الجھني 5	
	341005134 ممدوح مفضي البلوي 6	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٩١٤٣/٤٠١٤ األولبیانات الطالب الخریجین للفصل   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

لمقر: تبوكا  
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	احمد  حسن  الحجیري 331001909	 1	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٩١٤٣/٤٠١٤بیانات الطالب الخریجین للفصل الثاني   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

لمقر: تبوكا  
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	فیصل بن عیسى بن عید الجھني 361000631	 1	
	361000755 الغنامي الحویطيمشاري  بن سلیمان  2	

	361001157 الموسى الحویطيعوض  بن محمد  3	
	361000460 ال الفقھاء الجھنيمنصور  بن عبدهللا  4	

	361001653 آل سلمان الخثعميفھد بن محمد  5	
	361000937 العنزيفیصل  بن عبدالعزیز  بن مبارك  6	
	361007494 علي  بن خالد  بن عیسى عبسي 7	

	361001628 الجھنيبن معتق فھد  بن عبدهللا   8	
	361003233 الفیفيفھد  بن أسعد  بن مفرح سلمان  9	
	361001052 حسن بن مسعود بن محمود جان 10	

	361000497 احمد  بن عبدالقادر  بن مخضور المولد 11	
	361001393 عبدااللھ  بن محمد  بن علي جوفى 12	

	361000466 الغامديعبدهللا  بن محمد  بن عطیھ  13	
	361001658 صالح بن سلیمان بن حماد الزبن البلوي 14	

	361000569 مد  بن جابر سحاريسلیمان  بن مح 15	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ١٤٤١ول لطالب الخریجین للفصل األات ابیان  
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	331001524 بن احمد عسیري بن علياحمد  1	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

 
ھـ ٤١١٤ت الطالب الخریجین للفصل الثاني بیانا  

   
 الدرجة العلمیة: البكالوریوس

 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة
لمقر: تبوكا  

الرقم  االسم    
 الجامعي

 التسلسل

	العطوي عوده سلیمانفیصل  341005418	 1	
	341002442 ابراھیم الشریف خالدابراھیم  2	

	341002307 البلوي طویلع ابراھیمعبدالرحمن  3	
	341004969 محمد  بن عوض  بن محمد دلیھ 4	

	341004084 عسیريمحمد  ریان  بن احمد 5	
	341007640 بن محمد الزھرانيمحمد  بن عبدهللا  6	

	341007732 العطويبن محمد محمد  بن فایز  7	
	331001547 راكان  بن احمد  بن محمد الحبالني 8	

	331001062 العنزيعبدهللا  سلطان  بن  جزاع 9	
	331001297 عبدالرحمن الشمراني سعد عبدالعزیز 10	

	331003129 عبدهللا  بن سعید  بن علي فندي 11	
	331011697 فالح الفلیحاني الشراري حمود عنان 12	
	341001930 البلوي عوده بن أحمدمھند  13	

	341000284 صبیح العطوي محمدسویلم  14	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

 
ھـ ٢٤١٤ األولبیانات الطالب الخریجین للفصل   

   
 الدرجة العلمیة: البكالوریوس

 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة
لمقر: تبوكا  

 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	الجھنيصالح نایف بن فھد  341005418	 1	
	341002442 مرزوق البلويتركي بن الفي  2	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٢٤١٤ت الطالب الخریجین للفصل الثاني بیانا  
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

لمقر: تبوكا  

الرقم  االسم  
 الجامعي

 التسلسل

	الشھرانيسعید بن مفلح بن محمد  371000336	 1	
	371001244 رامي بن علي بن ھادي عسیري 2	

	371003936 أنس بن محمد بن احمد طعیمھ الحربي 3	
	381006676 األشجعينیتول عبدالرحمن بن عبدهللا  4	

	381006840 أسامھ بن علي بن سالمھ البلوي 5	
	381009044 الجھنيفیصل بن فالح بن علي  6	

	381009732 عبدالرحمن بن ثالب علي ھارون عمرو 7	
	381009766 العطويفیصل بن سالمھ بن محمد  8	
	381011071 البلويیوسف بن احمد بن حماد  9	

	381012142 سلمان بن نایف بن أحمد عبدلي 10	
	381012743 البلويعبدهللا بن عفاش یاسر بن  11	

	381013403 العنزيھاني بن فھد بن صیاح  12	



 
 
 
 
 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

ھـ ٤٢١٤/٤٣١٤ الصیفيبیانات الطالب الخریجین للفصل   
   

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

لمقر: تبوكا  
 
 

 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	351006041 عبدهللا حمدان خلیف العنزي 1	
	381012050 مازن محمد سعید المطیري 2	


