
 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 احمد رداد محمد الهرجان  98 1

 ياسر عبدربه محمد قوطة  908 2

 نوال مكي سقطي 975 3

 نبيل هاشم  امير  9014 4

 أسماء محمد السلومي 9109 5

 موفق عبدهللا العوض العوض  9128 6

 ازهار ياسين حسين سمكري   9191 7

 فاطمه صغير أحمد شيخ  9228 8

 حامد احمد محمد عالي االنصاري   9234 9

 امل ابراهيم طه الشيخ  9254 10

 منى مهيوب أحمد الوهابي  9268 11

 مريم غالب محمد غالب  9270 12

 الرحمن عبدالعليم الصافي عائشة فضل  9271 13

 فيصل عمر سليم الصبحي  9308 14

 نادية تركي سليمان القرش ي  9317 15

 فاطمة علي باسلوم  9340 16

 ايمان سعد صالح صباغ  9343 17

 صباح محمد بخاري   9345 18

 ليلى عبدالرزاق اسماعيل حافظ  9453 19

 حسني بكر مرس ي حسن  9456 20

 ليلى محمد علي جسومة  9459 21

 ميمونة اصمعي منديلي  9461 22

 شهيرة سعيد البركاتي  9463 23

 فردوس ابراهيم بخاري   9464 24

 محمد ابراهيم كاظم  9474 25

 عبدهللا عبدالحميد انعام دهلوي   9476 26

 ايمان صالح مريكي  9479 27

 رقية أحمد عثمان حكمي  9480 28

 خالد صالح محمد باجحزر   9488 29

 عيشة حسين ابراهيم حجازي   43051 30



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 ايمان دخيل هللا حميد العصيمي 90173 31

 عبدهللا محمد عمر علي  90199 32

 ملياء عبدهللا باقادر  90239 33

 زهريه محمد  الساعاتي  90301 34

 خالد فوزي عبدالحميد حمزة  90342 35

 محمد اشر بخش كبير  90351 36

 محمد  نورعبدالرحمن علي الزرمة  90376 37

 حسان حسين محمد شعبان  90378 38

 مريم حسين عليان الحربي  93009 39

 نسيبة محمد احمد بشير  93011 40

 امل أحمد سعيد عقالن  93013 41

 فائزة عبدهللا غطيش الخزاعي  93197 42

 صفية سراج عبدالسالم شافعي  93198 43

 حنان حسن املكالوي   310110 44

 هدى واني توه يال عبداللطيف  310123 45

 حبيبة فاضل احمد الشعبي  310136 46

 عيده سعدي الذبياني 310163 47

 أسماء زكريا فلفالن 310174 48

 فاطمة عبدهللا فارح آدم  310195 49

 مريم محمد محفوظ املهدي  310197 50

 هبه ياسين عبدالرحمن بدري   310205 51

 رحمة عمر فالتة  310214 52

 منال حسين عمر خرد  310225 53

 فيصل بن محمد العصيمي  310247 54

 فاطمة خضر مطلق العصيمي  310259 55

 فاطمة ياسين جراد الزبيدي  310274 56

 صباح أبكر علي االهدل  310294 57

 سلطان عالي السفياني  432073 58

 شيماء احمد نبيه طويلة  433018 59

 عائشة محمد محمود الهاشمي  433019 60



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 عبدهللا أحمد عبدهللا التوم  433023 61

 0محمد بوزيان روابحية   433045 62

 احمد عبدهللا حسن مباركي  433046 63

 محمد عبدالعزيز علي القبيس ي  433058 64

 رأفت علي عبد الشكور عزت  433059 65

 حبيبة عبدالعزيز علي ميهوب  433138 66

 رقية محمد عبدهللا املحمود  433139 67

 إنعام غالب إبراهيم األهدل  433140 68

 نورة عبد الرحمن دسمان القرش ي  433142 69

 رقية يوسف سليمان االسطل  433239 70

 عزيزة حسن صالح كوشك  433240 71

 اميرة احمد علي زنيم  433258 72

 حليمة ماسائي عبدهللا دومولوه  433262 73

 زينب محمد محفوظ املهدي  433263 74

 االء عبدهللا سعيد العامودي  433269 75

 كلثوم عنايت علي ميان لبو  433271 76

 خديجة داود عبدالرحمن السيامي  433273 77

 أميمة عبد القيوم عبد رب النبي عبد هللا  433274 78

 امنه محمد محمود الهاشمي  433294 79

 عبدالرحمن عبدهللا عثمان احمد  434015 80

 عبده حسين مبروك البركاتي  434024 81

 ايناس احمد علي الرشيد  434028 82

 محمد آدم علي عثمان  434034 83

 يوسف عثمان معلم العباس ي  434036 84

 اماني عبده احمد الزيلعي  434042 85

 عفت محمد حسن حجازي   434085 86

 فاطمة عبدهللا مهدي 434102 87

 سندس راشد سعيد شهوان  434173 88

 مريم مصطفى علي  مصطفى  434175 89

 صالح رزيق عبدالغني اليزيدي  434176 90



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 زينب مسلم سالم املطرفي  434182 91

 عبدهللا زيد مبارك الرشود  434193 92

 محمد سليم الحربي 434194 93

 فاطمة خليل ابراهيم الشيخ الخليل  434204 94

 راوية عثمان مبروك فتيني  434209 95

 اسراء طارق سيد البكري   434212 96

 سميه ياسين جعفر السقاف  434223 97

 شروق عبدالرحمن محمد فقيه  434224 98

 فاطمة أحمد محمد ماحي  434225 99

 نادية وايو سوه بوسو عبدالقادر  434226 100

 عائشة محمد صالح باصمد  434245 101

 عايده حمدان النعماني  434246 102

 زمزم احمد زيد سلمان  434257 103

 هويدا حسين عبدالرحمن ابوالخيور   434260 104

 يحي ايوب محمد دوال  434272 105

 عبدهللا عبدالحميد السيد ناجي  434273 106

 خالد احمد محمد دومان  434274 107

 محمد حسين يحيى الشيعاني  434276 108

 عوض حمد زاهر الحسني  434290 109

 خلود ثابت الريمي 435007 110

 عبدالقادر خضر عامر النويمي  435016 111

 نوال محمد الصوفي  435018 112

 عائشة شاكر حمود املجنوني  435024 113

 موض ي مرشد معتاد العتيبي  435025 114

 هاجر عبد املعطي حمدان الحربي  435026 115

 صالحة احمد محمد باسندوة  435034 116

 مالح ياسين جراد الزبيدي  435035 117

 نوير عطية هللا رجا الفهمي  435052 118

 سمية محمد عبدالنبي 435062 119

 هاني محمد عمر سنان  435063 120



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 تركي عطية حسن القرش ي  435064 121

 سامية صالح اسماعيل ناجي  435074 122

 اسماء صالح اسماعيل ناجي  435075 123

 مريم محمد املاس يعقوبي  435086 124

 أسما عبدهللا فارح  435096 125

 امل عبدهللا محمد عمدة  435109 126

 عبدهللا سيد احمد الغرابلي 435143 127

 حامد السيد عبداملقصود 435144 128

 مها محمد عباس سليماني  435173 129

 بندر زيد سالم االمير  435174 130

 هيف احمد عبده الناشري   435177 131

 امنه يحيى عمر الجليمي  435179 132

 هاجر سعود ابراهيم الشريم  435231 133

 مروة فصيل محمد يماني  435232 134

 أميرة حامد معيش النمري   435250 135

 اماني سراج صالح مطر  435251 136

 هالله عبدهللا الزهراني 435256 137

 عزيزة صالح صديق 435259 138

 هند علي عايش املزيني  435269 139

 سميرة صقر غميض اليزيدي  435270 140

 هدى علي يحيى أبو عقار  435271 141

 رؤى سامي مرزوق فلمبان  435278 142

 روان عبدهللا املنعمي الشريف  435279 143

 ميمونه حسن عبده حوباني  435281 144

 هناء فلحان القرش ي  435283 145

 أماني سليمان سفر العوفي  435285 146

 زينب سريج مسرج الجميعي  435286 147

 خلود محمود سالم بن صديق  435291 148

 شيماء زكي شاكر صديقي  435292 149

 صافيناز السيد مهدي الفيومي  435294 150



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 سحر محسن علي األحمدي  435297 151

 عبير محمد سعد النفيعي  435303 152

 رحاب صالح أحمد باجنيد  435304 153

 ليال سعد مفرج األحمدي  435305 154

 رحاب محمد نويل املجنوني  435306 155

 دالل نوراالسالم فايز 435311 156

 عاطي عطيه غطيش العمري   435313 157

 أماني صالح محمد الزهراني  435314 158

 محمد احمد محمد النعيري   435316 159

 محمد مهدي حسن البركاتي  435317 160

 محمد حامد الزبيدي  435319 161

 رشا فوزي محمد سعيد قاض ي  435323 162

 بشرى عبدالرحمن محمد فاضل الشنقيطي  435325 163

 نسيبة عواض الحتيرش ي  435326 164

 دعاء محمد نعيم عمر بيك  435327 165

 سفانة علي محمد باروم  435331 166

 بدرية رزيق حميد الصاعدي  435335 167

 فاطمة عبدهللا ناصر الصبيحي  435337 168

 أسماء يا عبد الحليم مورس ي  435338 169

 أفراح فيصل عبدالعزيز امليمان  435348 170

 احمد طاهر الدين عباس الخضري   435363 171

 أحمد موس ى بيال سوادغو  435365 172

 عبدالغفور عبدالرؤوف محمد خان  435366 173

 خليل الرحمن عبدالشكور عبدالحق عبدالحق  435367 174

 أحمد مصطفى عمر برناوي   435368 175

 سيد كامل سيد سالمه  435369 176

 محمود عبدالرحمن علي احمد  435370 177

 محمد نور مصطفى الرهوان  435371 178

 عبدهللا حسن علي االسمري   435372 179

 لطفي عابد محمد االنصاري   435376 180



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 عبدهللا عيد سال املالكي  435378 181

 بكر صديق  وترا  435382 182

 عبد العزيز علي خان أحمد  435383 183

 مريحة درويش الغامدي 435390 184

 بينات عبدالرحيم محمد بالطو  436019 185

 شريفة داؤود سليمان رواس  436020 186

 عماد أحمد جميل كش ي  436022 187

 ماجدة عبدهللا الدعدي الدعدي  436023 188

 عبدالعزيز درويش عابد املالكي 436034 189

 فهد غرم هللا حسن الزهراني  436035 190

 اسماعيل احمد عبدهللا الحارثي  436040 191

 سعدية علي حسين الزيلعي  436045 192

 سامي عبدالقادر محمد يوسف  436047 193

 جريدي سلطان املنصوري  436060 194

 رحاب يوسف عبدالحميد كمفر  436061 195

 ندى حسني عبدهللا خراش ي  436062 196

 غدير علي ثالب املحامدي  436063 197

 عهود عبداالله سعيد الشريف  436066 198

 رقية حسين محمد فالته  436067 199

 نوره متعب بادي الدوسري   436068 200

 هديل مصطفى فرحان اليماني  436069 201

 مرام محمد عبدالرحيم كلنتن  436070 202

 عالء الزناتي ابو زيد احمد  436084 203

 ماجد محمود محمد نصر  436089 204

 زايد محمد ارحيمة الخوالدة  436091 205

 محمد طه راشد العقيلي  436092 206

 احمد ياسين صالح ابو رمان  436093 207

 معن بهجت طحان جرادات  436094 208

 خالد عبدالرحمن ياسين احمد  436096 209

 محمد فكري فتحي صادق  436098 210



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 محمد معوض عبدالحميد العجواني  436100 211

 احمد سمير احمد بدر  436101 212

 ابراهيم ابراهيم احمد نور   436102 213

 مسعود جابر سعد ابراهيم  436103 214

 دعاء مصطفى سليمان  436106 215

 سعيد نجم الدين سعيد فضل  436111 216

 مسفر خضر القرني  436118 217

 محمد علي مرزوق الزبيدي 436119 218

 نبيل الشناوي منصور  436131 219

 االء سالم عبداملحسن الحساوي   436132 220

 الجنيدي جباري مسعود بالبل  436135 221

 مازن نجم الدين انديجاني  436139 222

 عبدالرحمن مليباري  436140 223

 محمد عبدالكريم نيازي  436141 224

 راكيش اناند راجناالل ديو نار ايان  436142 225

 براءة محمود خياطه  436145 226

 مصباح شهزاد محمد شاه  436146 227

 خديجة عمار علي قادي  436147 228

 فاطمة عبيد عبدهللا الثبيتي  436163 229

 منى محمد شاهد 436164 230

 منال محمد عمر السقاف  436165 231

 أبرار زكي قاري محمد صادر  436166 232

 هند محمد عارف بختار  436168 233

 محمود عمر مسعود  436177 234

 أحمد جمعان محنوس العمري   436179 235

 فاطمة بلغيث علي الشريف  436190 236

 عزيزة عبدهللا صويلح املالكي  436191 237

 فواز صالح جبارة السلمي  436196 238

 محمد عيس ى شنان الزهراني  436197 239

 علي أحمد عبدهللا املنتشري   436198 240



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 عطية يتيم عطية الهاللي  436199 241

 بندر أحمد شويل الغامدي  436200 242

 فاطمه خاتم ابراهيم املالكي  436204 243

 امل محمد حسين الحضريتي  436205 244

 سامية عبدهللا عبد الرحمن املالكي  436209 245

 سحر معلوي املالكي 436210 246

 منى عبدهللا صالح الثقفي  436213 247

 مزهره علي محمد الشميلي  436214 248

 خديجة سريج مسرج الجميعي  436215 249

 صباح محمد العامودي 436217 250

 صالحة صالح عوض املالكي  436218 251

 شريفة بحوس عالي الجميعي  436219 252

 علي ابراهيم احمد الفقيه  436227 253

 ناصر ياسين ناصر الخطيب  436232 254

 عبدالدائم ياسين ناصر الخطيب  436233 255

 فاطمة محمد عبدهللا الشهري   436280 256

 عال محمود محمد أحمد  436282 257

 عبدالرحيم سهراب محمد حياة البلوش ي  436284 258

 أمونة جابو عبده جدة  436286 259

 ريم عبدالرحمن مسفر الغامدي  436287 260

 حياة صديق عبدالواحد األنصاري   436288 261

 محمد برك خميس عبد  436291 262

 عادل محمد أحمد الثبيتي  436292 263

 حصة محمد آدم ابراهيم  436293 264

 حنان حامد ابكر محمد  436294 265

 ايمان يحي احمد مطهر  436295 266

 عبدالصمد عبدالغفور محمد اسماعيل  436296 267

 أمينة أحمد محمد الجندي  436297 268

 عبدالعزيز عبدهللا احمد البلوش ي  436301 269

 عبدهللا أحمد محمد عالي األنصاري   436302 270



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 عبدهللا ناصر دشن القحطاني  436303 271

 ابتهاج يوسف محمد هوساوي   436304 272

 ابتهال يوسف محمد هوساوي   436305 273

 إسراء طارق محمود كاشقري   436306 274

 آمنة علي حسين أفراح  436309 275

 خولة طاهر صالح بوقس  436311 276

 هدى علي حسن األهدل  436314 277

 عائض سعيد محمد القحطاني  436326 278

 عبدالرحمن محمد عبداملنعم همام  436327 279

 هيله عبدهللا ابراهيم السعيدي  436328 280

 مريم عبد الخالق عبد الكريم الغامدي  436330 281

 حصة عبد العزيز محمد املنيع  437008 282

 أبرار زكي قاري صادر  437016 283

 افنان محمد احمد األزوري   437023 284

 وسام محمد صالح باقادر  437036 285

 ايناس محمد عبدالواحد خضري   437042 286

 سارة غالي محمد الحكمي  437046 287

 اريج احمد شريف العصماني  437053 288

 سعود جابر جبير اليزيدي  437059 289

 وفاء عبدهللا عبدربه الغني القرش ي  437061 290

 سمية أحمد محمد الحضريتي  437067 291

 نوره عطاهلل عطيه هللا الحسناني  437072 292

 عبدية امبارك محمد اليعقوبي  437074 293

 فوزيه فتحي علي خليل  437075 294

 زهراء حبيش العوادي الزبيدي  437078 295

 أريج حامد محمد العتيبي  437082 296

 زيلعية ناصر إبراهيم عسيري   437083 297

 شيماء عبد امللك محمد أبا فالته  437086 298

 عبير محمد حسين العمودي  437088 299

 آمنة علي مناع السيد  437089 300



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 مالح ياسين جراد الزبيدى  437093 301

 فاطمة ياسين جراد الزبيدى  437094 302

 فاطمه أحمد عبدهللا الزهراني  437095 303

 السر محمد عبدهللا البشير  437127 304

 ايهاب محمد سعيد محمود السيد  437129 305

 رامي عبداللطيف محمد النقيب  437132 306

 سلمى عبدالرحمن عبداملاجد محمد  437134 307

 عادل رحمةهللا محمد رحةهللا  437135 308

 علوية الشيخ حاج الزين  437136 309

 علي عبده محمد الفقيه  437137 310

 عمر محمود علي مومني  437138 311

 محمد صالح عبيد الزبيدي  437142 312

 محمد عبداملجيد عبدهللا قرقز  437143 313

 مختار احمد نعيم  437144 314

 هاله املهدي بشير  437146 315

 وضحى محمد شرف الشريف  437147 316

 محمد زكي وائل صدقي  437150 317

 رحاب غالب سلمان املشيخي  437153 318

 احالم ابراهيم يعقوب قدح  437154 319

 رحاب مساعد مبارك املالكي  437155 320

 انهار عبيد هللا معلى الصبحى  437157 321

 عثمان شداد املالكي  437168 322

 محمد عبدهللا جمعان الزهراني  437170 323

 شوقي عثمان ضيف هللا الزهراني  437173 324

 محمد بالغيث محمد الشهري   437174 325

 وافي صالح شليويح الزلفي  437175 326

 عبدهللا فالح مشعان العتيبي  437176 327

 محمد سلمان عبدهللا الغامدي  437178 328

 عبدالعزيز  عبدالرحمن عبدالعزيز الكلية  437180 329

 محمد سعد حسين العبدلي  437183 330



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 نورة سعود ابراهيم الشريم  437186 331

 بشاير عبدهللا حسين الشريف  437187 332

 نوف علي عبدهللا الزهراني  437188 333

 سندس علي سعد الغامدي  437189 334

 مها حمدان عواد الرفاعي  437190 335

 سالفة عبداللطيف دخيل هللا زيني  437191 336

 فهد شرف محمد الزهراني  437192 337

 ساعد سعيد مستور الثبيتي  437193 338

 جزاء عبيد العصيمي 437195 339

 بندر عبدالعزيز قليل الحارثي  437196 340

 فاطمه راشد على البارقى  437201 341

 ابرار الفي عبدهللا السلمي  437216 342

 اسماء عبدهللا احمد الغامدي  437217 343

 امجاد عمر علي املروعي  437218 344

 بلقيس محمد خان  437219 345

 تهاني رمزي سين جئ  437220 346

 جواهر عبدهللا قزعار العتيبي  437221 347

 رنيم طارق عمر عولقي  437222 348

 رهام عدنان محمد فطاني  437223 349

 سراء عبدالوهاب فايز آل رويجح  437224 350

 سندس ابراهيم محمد النبهاني  437225 351

 شذى طالب محمد األحمدي  437226 352

 لجين خالد علي هرساني  437227 353

 ناهد عايد حجيج الصاعدي  437228 354

 هبه حميد احمد قائد  437229 355

 وفاء محمود بن وان قدح  437230 356

 خالد علي معيض الزهراني  437231 357

 خديجة عثمان العباس ي  437235 358

 سلطان مرعي محمد العمري   437246 359

 سعد عبد الرحمن عبد هللا الحواس  437247 360
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 عبد الهادي علي غثيان الذيابي  437248 361

 نورة بنت إبراهيم علي الدوسري   437249 362

 شفاء قاسم محمد األهدل  437253 363

 بسمة عباد عيضة السالمي  437264 364

 ابتسام عباد عيضة السالمي  437265 365

 نجا راجح نجاء الغامدي  437282 366

 شيخة فواز ضيف هللا العتيبي  437288 367

 زينب علي احمد عمر  437294 368

 رزان علي فراج العقال  437296 369

 فاطمه أحمد سعد الغامدي  437312 370

 فيصل بن محمد بن سعد آل سعود  437314 371

 طالل سعود مصلح العصيمي  437315 372

 أماني إسماعيل هاشم هوساوي   437318 373

 صفية ادريس عيس ى فالته  437319 374

 بشاير سعد مساعد البشرى   437322 375

 مشاري بن مثيب بن دخيل هللا السويهري   437330 376

 عبدهللا بن عبدالفتاح بن عبدالرحمن صبري   437331 377

 منصور بن سويلم بن حسين املالكي  437332 378

 احمد بن حسين بن صالح الغامدي  437333 379

 نادية هاشم عابد اللحياني  437336 380

 سهى سالم سليمان اللهيبى  437337 381

 تهاني متعب سليمان الطيار  437347 382

 أمجد العجمي يوسف الصانع  437368 383

 حوريه عبداالله سعيد السملي  437380 384

 صالح احمد علي املزيني  438001 385

 سمية محمد فرج الوافي  438003 386

 ميمونه صالح عبدهللا الفريح  438004 387

 وفاء حمزة محي الدين مليباري   438005 388

 منال سالم الحسني الزهراني  438006 389

 يسرى عبدالحميد جعفر داغستاني  438007 390
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 أفراح مسعود الحسيني الشريف  438008 391

 نجاح عبدالولي القويعي السلمي  438009 392

 شريفه فالح مرزوق البشري الحربي  438010 393

 هشام محمد حسين محمد  438011 394

 نبيل محمد سعيد اليوسفي  438013 395

 ربيع محمد عمر العامودي  438014 396

 مشاري هالل فرحان العتيبي  438015 397

 عبد هللا احمد عبد هللا القرني  438016 398

 روضة إبراهيم فالته فالته  438018 399

 موض ي إبراهيم عبدالعزيز السديس  438019 400

 سعود سعد محمد االنصاري   438020 401

 محمد عبد الاله صالح املنصوري  438021 402

 عبد الرحيم محمد مكين فارس  438022 403

 إبراهيم محمد عبد البديع شلبي  438023 404

 محمد دل محمد بزرق مياه عمر  438024 405

 املنهال أحمد محمد عكيري   438025 406

 محمد عواد عايد الرشيدي  438026 407

 عبد هللا سلطان مسلط العصيمي  438027 408

 محمد زكريا مقبول أحمد  438028 409

 شامي جابر شامي عسيري   438029 410

 نبيلة فخري مصطفى األغا  438032 411

 سوزان رفيق إبراهيم املشهراوي   438034 412

 نهى صالح درباش الزهراني  438035 413

 شيماء صالح عبدهللا الدرويش  438036 414

 سناء صالح درباش الزهراني  438037 415

 أمل عواض حبيب القرش ي  438038 416

 كامل احمد عبدالدائم القاض ي  438039 417

 محمد محمد صغير عليط  438040 418

 محمد حسن سعيد محمد مشافي  438041 419

 امير ابراهيم احمد زيدان  438042 420
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 عبدالرحمن سعد عبدالرحمن بدري   438043 421

 نواف صالح حسني خياط  438044 422

 أماني سعود خيشان القرش ي  438045 423

 والء فايز سالم الخزاعي  438046 424

 طالل احمد عبدهللا الزهراني  438047 425

 متعب احمد محمد البدواني  438051 426

 عزيزة عبداللة حباب املالكي  438052 427

 راشد عبداللة فهيد البقمي  438056 428

 ثمراء عوض سالم القحطاني  438057 429

 ايمان عمر عبدهللا األخضر  438069 430

 عائشة أحمد البدر الحسيني  438070 431

 محمد عبدربه حسن التركي  438074 432

 علي احمد بركات الزبيدي  438075 433

 نوره الحسن نوري السيد  438077 434

 ابراهيم عبدهللا محمد الشاووش  438078 435

 شاره عمر احمد املحمودي  438079 436

 احمد عطيه عطيه الغامدي  438080 437

 علي حسين عمر املغربي  438081 438

 غالب سليمان ابوطالب السيد  438082 439

 عثمان عبدالحفيظ عثمان قاض ي  438085 440

 محمد إبراهيم محمد أبو راس  438088 441

 عبدالفتاح سيف الدين محمد العروس ي  438089 442

 سلمان علي سرحان املدهش  438090 443

 سماح خلف منديل املالكي  438093 444

 غدير خليل محمد العيس ي  438128 445

 بخيت شعيل بخيت املطرفي  438131 446

 تركي بن عبدهللا عبدالقادر التركي  438132 447

 عبدالعزيز بن مطلق سبيان املطرفي  438133 448

 عبدهللا بن معتوق طامي الدعدي  438134 449

 محمد بن رجاء باتع الثبيتي  438135 450
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 عباس سعيد عباس عبدهللا  438148 451

 محمد عثمان عبدالرحيم زومة  438150 452

 أحمد عامر عمر السفياني  438152 453

 أميره سعد سالم السبيعي  438153 454

 اسمه هاشم احمد جفري   438154 455

 امل عبده عايض االسمري   438156 456

 بدرية جارهللا فهيد الشمري   438157 457

 مشاعل عبدهللا محمد الغديفي  438158 458

 تركي سليمان حمد املحيسني  438159 459

 هاجر يحي عبدهللا السنافي  438160 460

 اسماء عبدهللا عايض الشهراني  438161 461

 اروى محمد علي العقال  438162 462

 فهده عبدهللا محمد الخضيري   438163 463

 نورة سالمة محمد الحويطي  438164 464

 إبراهيم محمد صديق فضل كريم غالل  438166 465

 هناء محمد سليمان جوهرجي  438167 466

 عبير عبدالوهاب حامد عويس  438169 467

 دانيه حامد حسن برنيه  438171 468

 هدى راتب بكري العبد  438172 469

 افنان عبد الصمد عبد الغفور خياط  438173 470

 افنان عبد هللا يحي حميده  438176 471

 امل رده حطيحط اللقماني  438177 472

 مي سعود حمود العصيمي  438178 473

 دالل نور اإلسالم جعفر أحمد  438181 474

 بلقيس محمد خان 438182 475

 هدى صالح محمد سادس  438183 476

 خضراء حمزة موس ى عمرت  438188 477

 ود محمد هاشم الفوتاوي   438189 478

 اريج خالد عبد الرحمن املتروك  438191 479

 هند عبد هللا محمد عشري   438192 480
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 محمد سعيد محمد عسيري   438194 481

 عبدالعزيز ناعم سعيد الشهري   438196 482

 حسن محمد هادي الرفيدي  438197 483

 عبدالرحمن مرزوق محمد الهذلي  438198 484

 غادة محمد ذاكر الزبيدي  438201 485

 محمد احمد سراج املعافى  438205 486

 محمد سعيد سعد العلياني  438206 487

 سامي بشير علي حافظ  438207 488

 محمد عبدهللا صالح بلعفير  438208 489

 حنان مسلم خلف الحارثي  438209 490

 نوال علي محمد الزهراني  438210 491

 جمالة ياسين محمد الفقيه  438211 492

 علي سالم شريف املالكي  438212 493

 طارق محمد مقبول مقرني  438213 494

 تركي محمد محفوظ النفيعي  438214 495

 فهد عبدهللا عمر املالكي  438215 496

 محمد احمد احمد الدنكير  438217 497

 هند سعود نابي املقاطي  438218 498

 عبد املحسن سراج أحمد زرداد  438219 499

 ممدوح أحمد عبده الجبيري   438220 500

 أيمن صفوت محمود سالم  438221 501

 مرام محمد طلعت ينكصار  438222 502

 ماجد منور حسان القرش ي  438223 503

 عبد هللا محمد عبد هللا الغنيمي  438224 504

 عبد العزيز حميد حامد  األنصاري   438225 505

 سامي يحيى هادي عواجي  438226 506

 محمد عوض أحمد الشمراني  438228 507

 حنس سالم بادي املعبدي  438229 508

 علي سعد غصاب الشمراني  438231 509

 حاتم محمد مبارك الحارثي  438232 510
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 محمد عبده علي حمدي  438233 511

 عبدالرحمن نغيش علي العلياني  438234 512

 محمد يحيى محمد علي  438235 513

 فهد مشعل عزيز الغامدي  438236 514

 اسماء عبداللطيف محمد احمد  438241 515

 تهاني سالم محمد غالم  438242 516

 أماني صالح عبد هللا بامرحول   438243 517

 عهود محمود سالم بن صديق  438245 518

 هيفاء ركا كرار محمد  438246 519

 وفاء عبدهللا عبدهللا جان  438247 520

 اسماء محمد أحمد جالل  438248 521

 هند حامد عوض السحيمي  438249 522

 عائشة محمد سعيد شمس الدين  438250 523

 حنان مسفر محمد الوادعي  438251 524

 محمد عبدالرحيم حسن الحسني  438252 525

 عبدالعزيز علي عيضة الزهراني  438253 526

 سعيد منصور مرعي القحطاني  438254 527

 عبداللطيف مقبل محمد األحمد  438255 528

 عبيد مرشد خلف العتيبي  438256 529

 اماني عبدهللا صادق مغربي  438257 530

 رحمه عبدهللا محمد عسيري   438258 531

 ياسر محمد عبدالكريم القشعمي  438259 532

 سلمى علي سترهللا املجنوني  438262 533

 ليلى عبد الرحمن مسفر العبود  438263 534

 وليد مغرم مفرح الشهري   438270 535

 عبدالرحمن سعود عبدالعزيز بخاري   438273 536

 احمد محمد مشيع الثبيتي  438293 537

 محمد محمود محمد فالته  438301 538

 عبدالرزاق علي زين هيج  438302 539

 علي هالل هليل العميري   438303 540
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 معاذ محمد عبده الخيري   438304 541

 عبدالعزيز فايز مرزوق السلمي  438305 542

 مجاهد عبداملجيد عوادى ابراهيم  438306 543

 عبدالرحمن عبدهللا علي القحطاني  438308 544

 نصر مبارك ناصر البركاتي  438313 545

 بشائر حميد ابراهيم العتيبي  438338 546

 اسماء مصطفى محمد الشنقيطي  438339 547

 مزنة عبدالعزيز علي اللحيدان  438340 548

 افنان خالد صالح باطوق   438341 549

 احالم عبيدهللا عبدالعزيز الشيخ  438342 550

 وجدان احمد عبدالعزيز الخثعمي  438343 551

 روضة امين ادريس فالته  438344 552

 عالية احمد مسفر الغامدي  438345 553

 مرام محمد عبدهللا حامد  438346 554

 غيداء مستور حمد املطرفي  438347 555

 عبدالعزيز حسن علي الفيفي  438350 556

 ناصر سعد ناصر القرني  438351 557

 وليد صالح علي الحجاج  438352 558

 عاصم صويلح حاسن اللحياني  438353 559

 سليمان أحمد سليمان القوزي  438355 560

 ماجد أحمد مريزيق الصبحي  438356 561

 ابراهيم مستور عبدهللا القرش ي  438357 562

 سعد طالع عبدهللا عسيري   438358 563

 عماد عمر أحمد السليماني  438359 564

 بدر فهد علي القحطاني  438360 565

 عبدالعزيز صالح عبدالعزيز املزيني  438361 566

 عبدالرحمن دخيل هللا محمد الصمداني  438362 567

 باسم عبدالغني مكي منشاوي   438363 568

 عبدالعزيز عبدهللا محمد القرني  438365 569

 عبدهللا عبد الهادي زيد املقاطي  438367 570
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 فايز سليمان مسفر الشريف  438369 571

 عبدهللا رزيق عطاهللا الحازمي  438370 572

 غازي علي ثويمر العتيبي  439001 573

 ضحى عبدالرزاق عبدالرزاق الدويري   439002 574

 سمية عبالحميد محمد العمري   439003 575

 وديان حسين محمد جابر اللحياني  439004 576

 حليمة العبيد الزبير عبدهللا  439005 577

 سارة حمود جابر الحارثي  439006 578

 عقالخولة محمد علي ال  439007 579

 هنوف عبدهللا بنيان العنزي   439008 580

 ماجد محمد علي الجابري   439009 581

 دخيل هللا طالل دخيل هللا الحارثي  439010 582

 محمد فهيد فهد القحطاني  439011 583

 حسن محمد حسن حامظي  439013 584

 عبداإلله حبيب يحي الزبيدي  439014 585

 محمد بكر محسن املسعودي  439015 586

 سلطان جبير عبدالجبار السلمي  439016 587

 سمية دخيل ربه سلطان السلمي  439018 588

 اسراء عايض سويلم القثامي  439019 589

 مسعود محمد سالم  439021 590

 ياسر مصلح خضر الثبيتي  439022 591

 حسن علي حسن الشمراني  439023 592

 محمد صالح ناصر الغامدي  439025 593

 راشد محمد شرف الشريف  439026 594

 ابراهيم محمد عبد هللا الشهراني  439027 595

 احمد توفيق محمد فليفالن  439028 596

 بندر محمد عوض مسعود  439029 597

 زمزم احمد حسن غروي  439030 598

 سمية خالد عبداملحسن الشريف  439031 599

 بشاير حمزة عبدهللا بنونه  439032 600
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 غيداء عمر مصلح الحتيرش ي  439034 601

 افنان عدنان سعيد حسنين  439035 602

 سمية علي عبدالرحمن الحذيفي  439036 603

 نور حسن محسن اليحياوي   439037 604

 آمنة بخيت علي الزبيدي  439038 605

 نايلة رزيق مرزوق السفياني  439039 606

 خديجة عنايت علي ميان لبو  439042 607

 رقية سعد دهيران الشلوي   439043 608

 صالحة علي أحمد فقبهي  439044 609

 عزيزة رمضان محمد الزهراني  439045 610

 محاسن يحيى إدريس الهوساوي   439046 611

 ديمة عبد الرزاق بخش  439047 612

 صقر مويسان فاض ي الروقي  439048 613

 محمد جابر عبد الجابر القرش ي  439049 614

 أروى عبدالباسط عبدهللا املليباري   439050 615

 أضواء محمد صويلح اللحياني  439051 616

 اسماء محمد محمد الشربيني  439053 617

 حمدان سلمان عبد هللا الغامدي  439054 618

 محمد عبدهللا غرم هللا العمري   439056 619

 منيرة محمد سعد عميرة  439058 620

 معتز محمد احمد برناوي   439059 621

 روان عبدهللا محمد الصبان  439060 622

 منى عبدالرحمن ناصر املاض ي  439062 623

 عائشة فرحان سعود العنزي   439063 624

 يونس عثمان أحمد قرموش  439064 625

 عبدهللا ناصر يحي عسيري   439065 626

 محمد حسن داود أحمد  439066 627

 أحمد محسن علي العبيدي  439067 628

 محمد األمين لنصاري  439068 629

 يوسف علي حامد عيس ى الورتي  439069 630
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 حسن علي علي عريش ي  439070 631

 بدر إبراهيم رجاء الذيابي  439071 632

 تودد محمود محيسن اللحياني  439074 633

 خديجة جميل عبد الرحمن ريس  439075 634

 نوره عواض مويس العلوي   439081 635

 ميساء عبدهللا عوض هللا االحمدي  439083 636

 سامي شتيان درويش البشري   439087 637

 سالم عبد هللا سالم املالكي  439088 638

 أحمد محمد أحمد ال مرعي  439091 639

 عبدهللا محمد جاكر األنصاري   439095 640

 أحمد ضيف هللا محمد الشربي  439098 641

 عليه عامر حمود العمري   439099 642

 خديجة عبدهللا احمد الزهراني  439100 643

 صالح عبدالرحمن صالح الفايز  439102 644

 هاجر سعد الرشيدي الشمراني  439104 645

 حسن حسين الزبيديجواهر    439107 646

 هالة حمزة بركات الزبيدي  439108 647

 ديريك يان اليكساندر كاميرون  439113 648

 رشيد أحمد أحمد عيدن  439114 649

 نايف جازي مشرع البقمي  439115 650

 أحمد حسن محمد القرني  439118 651

 ابراهيم رافع ابراهيم الغامدي  439133 652

 رحاب عبداملحسن حسين القرش ي  439141 653

 لطيفه علي محمد النباتي  439142 654

 مريم احمد عبيدان الحساني  439155 655

 ناصر هادي فرحان العجمي  439162 656

 محمد معتوق عبدالرحيم قماش  439172 657

 احمد السيد عبدالعظيم  439173 658

 أمنية عبدالغني عبدالسالم الهندي  439177 659

 محمود سيف الدين محمد عبدالفتاح  439179 660
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 فاطمه علي ابراهيم الشيخي  439180 661

 عبير علي محمد عقالن  439181 662

 عائشة جمعان حمدان الزهراني  439182 663

 انس فتحي محمد الفزاني  439187 664

 معاذ سعيد معلث الصاعدي  439188 665

 محمد سعيد جار هللا الزهراني  439189 666

 رقية عبدالرحمن محمد الغامدي  439190 667

 نهى خالد عبدهللا املصلح  439191 668

 جيهان فهد عبدهللا آل عجيان  439192 669

 مشاعل سليم سليم الحربي  439193 670

 سماح فهد محمد الحازمي  439194 671

 صالح علي راشد الراشدي  439202 672

 محمد حامد ناجي الرفاعي  439205 673

 وليد محمدسعيد عبدهللا الفقيه  439206 674

 محمد رجاء هللا اتع الثبيتي  439212 675

 مطلق علي الثبيتي 439229 676

 سعود علي بطي العلياني  439238 677

 عبدهللا ساملين ناصر سليم  439239 678

 عبداملجيد عبدالحكيم مبارك علي  439240 679

 محمود أحمد محمد األنصاري   439241 680

 وهيب علي عمر البيتي  439243 681

 سعيد جابر علي الطيب  439244 682

 عبداملجيد صالح حبيب هللا السلمي  439245 683

 سلطان معيوض عوض العصيمي  439246 684

 نصار محمد ضفيدع الحارثي  439247 685

 فاطمة محمد بلو أحمد قاض ي فالتة  439279 686

 فهد يحيى محمد سميح  439281 687

 حسن هاشم احمد املالكي  439295 688

 محمد ياسين ناصر الخطيب  439297 689

 روضة عبد هللا موس ى املنتشري   439298 690



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 عايض محمد منصور ابوهتله  439299 691

 بندر مستور نافع البشري   439305 692

 بندر جبير جابر العتيبي  439306 693

 سالم سعود مسلم املعبدي  439308 694

 فيصل فهد محمد الصاعدي  439309 695

 عبد هللا يوسف عبد العزيز النافع  439310 696

 طاهر عبد الستارمرشنت موس ى مرشنت  439311 697

 فاطمة احمد ابراهيم الصعب  439312 698

 نجود محمد زايد ال مجحود  439313 699

 محمود سيف الدين محمد العروس ي  439314 700

 غازي محمد حسن حجازي   439316 701

 محمد خالد سليمان علي  439317 702

 مصلح زويد مصلح العتيبي  439320 703

 عبدهللا خالد علي الغامدي  439321 704

 لينه ياسر سالم شريم  439322 705

 عبد العزيز أحمد حميد الشيخ  439323 706

 خالد عبدالرحمن سليمان الراجحي  439324 707

 خالد محمد علي العمري   439325 708

 عبد هللا محمد سفر العصيمي  439326 709

 عبدالرحمن رزق هللا محمد السلمي  439327 710

 مجد عبدالعزيز محمد املفرجي  440001 711

 مريم محمد صالح باصمد  440002 712

 جوهرة علي يوسف الزهراني  440003 713

 يوسف عبدهللا يوسف الوابل  440004 714

 بندر فواز جنيدب الدهاس  440006 715

 مطلق علي عثمان الثبيتي  440007 716

 هبه محمد سعيد سندي  440008 717

 طارق لطفي عبد رب الرسول جيالني  440009 718

 عمر حمزه عبدهللا عقيل  440010 719

 محمد أحمد محمد هزازي   440011 720



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 يوسف عمر يوسف تكروني  440012 721

 محمد سعود الهاشمي األمير  440013 722

 سراج تسليم علي جيش ي  440014 723

 محمد علي جويبر املسعودي  440015 724

 ناصر عبدالكريم سيف مقبل  440016 725

 حسين سيد محمد إحسان  440017 726

 عبد اللطيف أبو البشر أبو الخير تميم  440018 727

 عيناء شرف عبدهللا جساس  440019 728

 عطية حسن محمد السهيمي  440020 729

 بدور صالح صالح الدعدي  440022 730

 شوق محمد عبدهللا العبدلي  440023 731

 محمد عيد قائل العتيبي  440024 732

 عبداإلله محمد غرم هللا الغامدي  440025 733

 فاطمة محمد بلو فالتة  440027 734

 مشاعل مشعل مفلح البشري   440029 735

 مختار مصطفى محمد عبود  440030 736

 مريحة درويش غرم هللا آل محفوظ  440031 737

 حسينشيماء محمد توفيق    440032 738

 زينب صالح صمصوم اللحياني  440033 739

 جمانة علي محمد باروم  440034 740

 امامة علي محمد باروم  440035 741

 لطيفة علي محمد النباتي  440037 742

 خضر يوسف محمد املهداوي   440038 743

 حسين محمد ردة الزهراني  440039 744

 غالية حامد شديد الرفاعي  440045 745

 اسامه ابراهيم جميل خان  440049 746

 نوره علي محمد العساف  440051 747

 آالء حرب محمود الجوفي  440053 748

 محمد هادي محمد القوزي  440054 749

 سمير حاجي كاالنيا 440055 750



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 فالح شعوي عويض املطيري   440057 751

 خديجة عقيل شيبان الراشدي  440059 752

 حسين عمر حسين الكديس ي  440060 753

 منى محمد علي حداد  440061 754

 اسماء رمضان محمد الزهراني  440062 755

 فرج فريج فرج العوفي  440063 756

 سمية عبداللطيف رابح السلمي  440064 757

 شيماء احمد عبداملؤمن بخاري   440080 758

 إبتهال محمد عثمان عبدالغني محي الدين  440081 759

 عبده محمود محمد عبد العزيز  440082 760

 شيبان عقيل الراشدي 440084 761

 سمية عبدهللا م الحسيان  440091 762

 ملياء عمهوج ا العتيبي  440092 763

 هند صالح سعيد الصحفي  440093 764

765 900009   

 بالل غالم قادر بخش  900032 766

 صالح محمد صغير مقبل  900080 767

 شريف عثمان احمد سقاف  900083 768

 عثمان معلم يوسف محمد  900085 769

 سحر علي دعدع 900095 770

 سامي صالح ثابت علي  900162 771

 اكرام هللا امداد الحق  901203 772

 خديجة محمد متولي  903101 773

 رجاء حسن عبد الرحمن زمزمي  903102 774

 فاطمة وارس وارجو الجاوي   903103 775

 مها صالح عبد العزيز العثيمين  903104 776

 فاطمة محمد قاض ي  903107 777

 فاتنة سليم أحمد اروادي  903136 778

 سارة محمد عبدالسالم حماد  903140 779

 اسماء محمد سعيد شمس الدين  903141 780



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

 إيمان عبد هللا محمد حلواني  903145 781

 محاسن عبد هللا أحمد العجالن  903150 782

 ابتسام عزيز صالح سامانج  931100 783

 أبرار عبد هللا اسحاق عطار  931101 784

 آمنه آس ي التيه جاال  931103 785

 مروى احمد موس ى عطا هللا  931108 786

 منى واني توه يال عبد اللطيف  931109 787

 عفاف شامان قبالن الوذيناني  931120 788

 فضيلة قستي  931124 789

 محمد علي العجالني  931183 790

 مودة فؤاد مصطفى كمال الحسن  931194 791

 حسنة عائش الدعدي  931197 792

 جميلة محمد صالح عزاني  931200 793

 منى حسين علي الغامدي  931204 794

 ازدهار جمال بكر قطب  931224 795

 عائشة عبداملالك سلطان محمود  931228 796

 ايناس بكر هوساوي  931247 797

 نوف محمد املالكي  931249 798

 عبير فائق حريري  931250 799

 خلود محمد زين الدين  931252 800

 لطيفة محمد قاسم احمد  931255 801

 رفعة احمد الغامدي 4281003 802

 عبدهللا محمد الصبح 4320576 803

 حسن محمد الزعارير 4330084 804

 أسامة الدمق 4340610 805

 احمد محمد صعيدي 4350207 806

 مرشد عالم مفيد الرحمن محمد اسماعيل   9001137 807

808 
435302 

 إيمان عمار علي قادي 
438179 

 رانيه خالد فريج الجنهي  438168 809



 االسم  رقم املنسوب العدد
 

439296 

810 
435168 

 الزهرانيسارا حسن سعيد  
440046 

811 
439076 

 سمية خالد عبد الرحمن املسفر 
439302 

812 
438174 

 سوزان صالح محمد الرحيلي 
439300 

813 
439185 

 صابر سيد عويس شلبي 
439315 

814 
438083 

 عبيدي علي عبيدي الزبيدي 
439103 

815 
435061 

 علي محمد عبدهللا الزهراني 
440050 

816 
437236 

 فايزة مسفر عاتق اللحياني 
440048 

817 
433275 

 نجالء عبداللطيف بكر مليباري  
440026 

818 
435301 

 هناء غانم عمري الصاعدي 
438180 

819 
439080 

 وفاء سالم محمد الحربي 
439304 

 


