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 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 شيماء ماضي امحد احلازمي 1791889811  1

 خلود يوسف حممد مبارك 1700811147  8

 جمد طويريق عوض العنزي 1189181171  4

 روان فيصل حممدسعيد احليدري 1711401171  3

 شروق فضي حرميس النومسي 1797491110  1

 خلود خلف ساري العنزي 1711008171  1

 ريهام عبداهلل علي الفيفي 1701381017  0

 رمحة جاسم حمسن اجلابر 1791117941  9

 حصه سامل عبداهلل اجلويف 1701818174  1

 نورة صاحل حممد احلمادي 1701490891  17

 ريم كامل عبداهلل الفرحان 1701813438  11

 أنوار خالد حممد العاصمي 1701119774  18

 واجد االدعس عقيل الشمري 1704111794  14

 سامية مفلح عبداهلل البلوي 1701117191  13

 اهلنوف شاقي دخيل الرويلي 1700719438  11

 مرام عبداجمليد سامل السلمي 1791113008  11

 ويطيبدور محاد عوده احل 1797311937  10

 هال سعيد عبدالعزيز اخلالدي 1709148414  19

 آالء فوزي عيسى القظيب 1709971141  11



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 رندا علي العاني العنزي 1701910011  87

 شذى ميزان هليل العنزي 1703101311  81

 موضي مزعل دغيمان الشمري 1791110148  88

 روان منصور علي الرباح 1719083044  84

 رفاء حسن حممد خضري 1793111971  83

 خلود محدان علي الغامدي 1173381717  81

 روان حممد علي الشريف 1790793170  81

 مروه مخيس عنان الدغماني 1701131834  80

 مريم حممد حيي حيدر 1174710117  89

 صفيه حممد ناصر حويس 1791791171  81

 داليا عنرت بوكر أيوب 1701118983  47

 مسية حسن حممد بامؤمن 1799934491  41

 حممد علي الرباعي عبري 1700141717  48

 امتنان أبوبكر صاحل بابعري 1791371119  44

 رانيه علي عبداهلل التدالوي 1178907191  43

 وديان حيى عبداهلل دعوجى 1791937194  41

 ساره حممد خالد العازمي 1791879138  41

 مها محد خالد سحاقي 1791171419  40

 بشاير حممد شوميان العطيشان احلربي 1794318191  49

 انفال عبدالكريم خليفة العنزي 1718034118  41

 ابرار محزه علي االمسري 1718487148  37

 ساره فايز حميسن العنزي 1700717404  31

 ريم حممد سعد القحطاني 1711181110  38

 فاطمه علي ناصر القدحيي 1710139031  34



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 اوجاد هليل قنتان الرويلي 1701101311  33

 سارة فهد فرحان اجلعيدي 1701384193  31

 أمساء ناصر مرعي القرني 1701810939  31

 وعد عمر حممد االهدل 1791117144  30

 امساء عبداهلل حسن الفقيه 1790181171  39

 صفا علي محد زميم 1791001348  31

 ريم حممد امحد فقيه 1791709778  17

 عهود علي مرزوق املطريي 1703114039  11

 أحالم حممد امحد عريشي 1798801110  18

 مد امحد مناعيخلود حم 1700408941  14

 نعمة جابر سليمان معيين 1719973141  13

 عايشه عيسى امحد زكري 1711043800  11

 امساء سعيد علي الشهري 1709111188  11

 مجيله مهدي موسى زيد 1701949141  10

 جباره علي أمحد عقيلي 1709111711  19

 عائشه الوليد محد الرومي 1791141319  11

 أحالم عائض عمر الشهري 1791800183  17

 تغريد مبارك حممد الدوسري 1704171783  11

 يارا أمني ياسني عالم 1797419990  18

 خلود متعب دبي الشمري 1703019983  14

 هياء فايز إبراهيم الدوسري 1790111383  13

 عزيزه علي امحد كعيب 1797831107  11

 سارة بريك براك املولد 1797009191  11

 حسن كاملي سحر حممد 1710313313  10



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 ندى قبالن محود املقاطي 1798811988  19

 يقني سعد جزاع الراشد 1798771170  11

 عال عيسى ابوطالب بكاري 1701311111  07

 عهود عبداهلل علي صالم 1791491470  01

 أماني سامل ابراهيم الفرحان 1701173881  08

 هديل حممود نور حسني حممد 1798843381  04

 يم اجلهينعفراء عياد سل 1797407711  03

 امساء حييى امحد جرييب 1700147831  01

 أمل صاحل ابراهيم الشنيرب 1701093141  01

 مها عيسى عيسى عقيل 1793817419  00

 مليس حممد عمر العبداللطيف 1701014101  09

 أجماد غامن حممد الفريدي 1714181110  01

 نوره عبداهلل صاحل محدان 1703890119  97

 ن فقيهبيان عبداهلل حس 1791111137  91

 عائشه امحد حيي شبيلي 1717808031  98

 هيام صلف سيف املطريي 1791811313  94

 نوره علي حسني زعله 1793011181  93

 االء امحد عبيداهلل الغامدي 1798889491  91

 امل ابراهيم علي بهكلي 1794117084  91

 غدير جاسم حممد زاهري 1701801711  90

 افنان ابراهيم حسني بغدادي 1791371908  99

 جواهر خالد علي صلوي 1718491030  91

 جناح علي امحد اخلريي 1701119137  17

 غفران عبدالعزيز عباس اجليالني 1709174110  11



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 دالل سويلم رازق الرشيدي 1700147804  18

 أريج صاحل علي الشهري 1719381711  14

 آالء عبداإلله عبدالرمحن األنصاري 1711881481  13

 يمسرية امحد حيي عل 1799191111  11

 لبنى حسن علي فقيه 1791711141  11

 عهود عويضه محود العتييب 1794910831  10

 جميده ناحي قاران الرويلي 1704017144  19

 وفاء جلوي فهيد العفنان 1701919779  11

 ريم حمسن علي شراحيلي 1791011188  177

 ساره ناصر عبيد اجلريد 1174178331  171

 اميان خالد يوسف العقيل 1701310809  178

 أثري فهد مرحوم املرحوم 1790011713  174

 فاطم عمر حممد حناني 1701171747  173

 هيفاء علي ابراهيم غروي 1710017714  171

 منرية ناصر عبداهلل اهلديان 1700119903  171

 غادة علي ناصر األمحري 1791891177  170

 بشائر طارق عبيداهلل اخلضريي 1794711770  179

 فاطمه علي أمحد عوض 1799111917  171

 دالل مسلط سلطان العصيمي 1794188141  117

 شروق مذود زهزوم السويلمي 1793111431  111

 عالاهلل فتح الدين قاسم خواجي 1711918714  118

 منريه حممد طنف الدوسري 1701191811  114

 شروق مهدي حممد عتني 1711743971  113

 فاطمه حممد أمحد جنمي 1711109141  111



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 أمساء بكر أمحد الشريف 1793981017  111

 


