
االسم رقم املنسوبالعدد

 ابراهيم رافع ابراهيم الغامدي1439133

 احمد ابراهيم احمد عسيري2440242

 احمد الرداد محمد نور الهرجان398

 احمد السيد عبدالعظيم احمد4439173

 احمد طاهر الدين عباس الخضري5435363

 احمد عطيه عطيه الغامدي6438080

 احمد محمد مشيع الثبيتي7438293

 اختر هللا حسن صالح8438278

 ادريس حسن احمد القوزي9440262

 اراز هاشم صاي خان الزنكنه10440297

 اريج مساعد محمد الحواس11440267

 اسراء طارق سيد البكري12434212

 اسراء عبدالعزيز عبدالغني فلمبان13440247

 اسماء محمد سعيد شمس الدين14903141

 اسمه هاشم احمد جفري15438154

 اعتدال مقبول عطية الحربي16440132

 افنان صدقة ضيف هللا املولد17440193

 السر محمد عبدهللا البشير18436110

 املنهال أحمد محمد عكيري19438025

 امامة ابراهيم عبدالعزيز السديس20440195

 امجاد اسامة احمد باجابر21440199

 امل ابراهيم طه الشيخ229254

 امل محمد حسين الحضريتي23436205

 اميرة احمد علي زنيم24433258

 امين محمد السالك الجكني2590356

 انتصار محمد سعيد با حشوان26440254

 انجود محمد زايد ال مجحود27439313

 انهار عبيد هللا معلى الصبحى28437157

 ايمان رشدي احمد اورقنجي29439301

 ايمان عبدالرحمن راض ي الحربي30440226

 ايمان يحي احمد مطهر31436295

 إبراهيم حسن إبراهيم جمال حريري32440259

 إبراهيم محمد صديق فضل كريم غالل33438166

 إبراهيم مطلق حمود الشلوي الحارثي34440184

عبدالرحمن--  إكرام هللا إمداد الحق 35901203

 إنعام عبد العزيز قايد منصور36433237

 إيمان إياد عبدالرزاق النجم37437128

 إيمان جميل محمد خسيفان38440268



 أبرار زكي قاري صادر39437016

 أبرار عبدهللا سعيد العامودي40440210

 أحالم عبدالرحمن صالح حمد41440301

 أحمد خميس فيصل املالكي42440221

 أحمد علي فالح الزهراني43436201

 أحمد محمد رشاد عبدهللا44440212

 أحمد محمد مصطفى ديبان45440260

 أحمد منيف صالح املرشدي46440096

 أريج حامد محمد العتيبي47437082

 أسماء علي يوسف الزهراني48440153

 أشواق خالد حسين باوزير49440233

 أفنان محمد عبدهللا اليماني50440257

 أماني سليمان سفر العوفي51435285

 أماني صالح محمد الزهراني52435314

 أمونة جابو عبده جدة53436286

 أميرة فارس نماس العتيبي54437258

 آالء سيد محمد الخطيب55440189

 آالء صالح عبدالرحمن املحيسن56440205

 باسم سليم علي الجميعي57440217

 باسم صالح محمد صالح58440131

 بثينة مبارك عثمان السعيد59440164

 بدر ابراهيم سعد اليحيا60440097

 بدر إبراهيم رجاء الذيابي61439071

 بدور صالح صالح الدعدي62440022

 بسام أحمد محمد برناوي63440099

 بشاير عبدهللا حسين الشريف64437187

 بشرى أبو بكر عبدالرحيم بافضل65440238

 بشرى حسن أحمد أبو ديغم66440070

 بشرى عبد الرحمن محمد فاضل الشنقيطي67435325

 بشير حزام صالح مهدي68438170

 بشير عبد هللا عبد املحسن الفريح69440178

 بشيره مدشه حسن املالكي70440218

 بكر صديق محمد األمين وترا71435382

 بالل غالم قادر بخش72900032

خان-  بلقيس محمد 73438182

 بندر جبير جابر العتيبي74439306

 بندر عبدالعزيز قليل الحارثي75437196

 بندر فواز جنيدب الدهاس76440006

 بندر مبيريك مبارك القثامي77440185



 بندر مستور نافع البشري78439305

 بهاء الدين عبدالوهاب  عبدالرحمن79440170

 تركية حمود حامد الطويرقي80437278

 تهاني حسن علي فلقي81440194

 تهاني سالم محمد غالم82438242

 تهاني متعب سليمان الطيار83437347

 توفيق علي عبدهللا الكلي84440253

 ثناء محمد سفر الصليمي85440227

 جميلة حسن شبان الفيفي86440198

 جميلة محمد صالح عزاني87931200

 جواهر  حسن حسين الزبيدي88439107

 جوهرة علي يوسف الزهراني89440003

 جوهره صالح ي الغامدي90440204

 حاتم أحمد محمد عبد هللا91440166

 حامد احمد محمد عالي االنصاري929234

 حبيبة عبدالعزيز علي ميهوب93433138

 حبيبة فاضل احمد الشعيبي94310136

 حسان حسين محمد شعبان9590378

 حسن سيد محمد إحسان سيد96440283

 حسن علي احمد البار97440163

 حسن علي حسن الشمراني98439023

 حسن محمد حسن حامظي99439013

 حسن محمد صالح شاويش100437267

 حسن محمد نور احمد101440258

 حسن هاشم احمد املالكي102439295

 حسنة عائش عودة الدعدي103931197

 حسنه محمد إبراهيم الشمري104440229

 حسني بكر مرس ي حسن1059456

 حسين سيد محمد إحسان106440017

 حسين محمد ردة الزهراني107440039

 حصة محمد آدم ابراهيم108436293

 حمد مطر صالح العتيبي109440127

 حمده معيلي غميص العمري110440265

 حمدون محمد محمد األنصاري111440126

 حنان حامد ابكر محمد112436294

 حنان قاسم محمد ابراهيم113440207

 حنان محمد إبراهيم املرحبي114440069

 حنين عبدهللا سالم بافرج115440187

 حواء ابوبكر يحي ابراهيم116440181



 خالد أحمد سليمان الصمادي117439135

 خالد مصلح صليح اللحياني118440244

 خالده محمد حامد املالكي119440264

 خديجة سليم حمدان اللهيبي120440228

 خديجة عقيل شيبان الراشدي121440059

 خلدون محمد تيسير محمود خمايسه122438100

 خيرية سامي شكري نجوم123440171

 دعاء سهيل علي الطويرقي124310212

 دالل محمد احمد بايحى125900072

 رابعة سعود ابراهيم الشريم126440172

 رانيه خالد فريج الجنهي127439296

__ رأفت علي أكبر 128433059

 رحاب حسني جميل اكرام129440118

 رحاب عبداملحسن حسين القرش ي130440222

 رحاب غالب سلمان املشيخي131437153

 رفيف علي عوض الجعيد132440272

 رقية عبدهللا محمد العسيري133440203

 رقية محمد عبدهللا املحمود134433139

 رقية يوسف سليمان االسطل135433239

 رهام إبراهيم عبدهللا الغامدي136440175

 روضة عبدهللا موس ى املنتشري137439298

 رؤى عمر عبد هللا باموس ى138438193

 ريم عبدالرحمن مسفر الغامدي139436287

 ريم محمد صالح الغزالي140440191

 ريهام محمد نصرالدين الهوساوي141440230

 زامل ناصر حمد بن لعبون142440100

 زمزم احمد حسن غروي143439030

 زيلعية ناصر إبراهيم عسيري144437083

 زينب صالح صمصوم اللحياني145440033

 سارا حسن سعيد الزهراني146440046

 سالم حسن حسين األنصاري147440241

 سالم سعود مسلم املعبدي148439308

 سالم عبد هللا سالم املالكي149439088

 سامي بشير علي حافظ150438207

 سامي جمعة الشرفات محمد151439125

 سامي شتيان درويش البشري152439087

 سامي صالح ثابت علي153900162

 سجاد شمس العالم محمد عالم عبدالرشيد154440296

 سراج تسليم علي جيش ي155440014



 سعاد أحمد محمد عبدالرحمن156439134

 سعاد هاشم ابراهيم الشيبي157440190

 سعد محمد سعد الزير158440160

 سعدية علي حسين الزيلعي159436045

 سعود جابر جبير اليزيدي160437059

 سفانة علي محمد باروم161435331

 سالفة عبداللطيف دخيل هللا زيني162437191

 سلطان جبير عبدالجبار السلمي163439016

 سلطان عبدهللا عوض الحارثي164440282

 سلطان عبدهللا فلحان العتيبي165440120

 سلطان معيوض عوض العصيمي166439246

 سماح سعيد مبارك الجنهي167440197

 سمر شداد رجب الثقفي168440232

 سمية أحمد محمد الحضريتي169437067

 سمية صابر املدني املدني170440298

 سمية علي عبدالرحمن الحذيفي171439036

 سمية محمد عيس ى باري172440202

كاالنيا-  سمير حاجي 173440055

 سميرة إدريس عيس ى فالتة174440174

 سميه ياسين جعفر السقاف175434223

 سندس راشد سعيد شهوان176434173

 سهر سعد سعد القحطاني177440251

 سوزان رفيق إبراهيم املشهراوي178438034

 سوزان صالح محمد الرحيلي179439300

 سوسن محمد حسين الرابغي180440141

 شريف عثمان احمد سقاف181900083

 شفيق عبده عبدهللا غالب182440052

 شوق محمد عبدهللا العبدلي183440023

 شيماء محمد توفيق  حسين184440032

 صابر سيد عويس شلبي185439315

 صالح علي محمد املحلفي186440216

. صالح محمد أحمد 187440287

 صالح محمد صغير مقبل188900080

 صالحة صالح عوض املالكي189436218

 صالحه عالس معلس املالكي190440292

 صباح أبكر علي االهدل191310294

 صفاء محمد طاهر عبدالرحمن نور ولي192440273

 صفية ادريس عيس ى فالته193437319

 صفية عطا هللا بلوش بخش194440237



 صالح الدين محمد بن سليمان195440280

 صالح عيد ستير الطفيحي196440089

 طارق لطفي عبد رب الرسول جيالني197440009

 طالل عايد سالم الجنهي198440159

 عابد عبدهللا ضيف هللا البالدي الحربي199440240

 عادل سعد ستر هللا الحارثي200440157

 عادل عبدالرحمن علي القزاز201440285

 عاطي عطيه غطيش العمري202435313

 عامر أحمد سليمان السويداني203436090

 عامر عبدالرحيم ابرنظر بخاري204440119

 عايض محمد منصور ابوهتله205439299

 عائشة جمعان حمدان الزهراني206439182

 عائشة حسن محمد املالكي207440263

 عائشة محمد محمود الهاشمي208433019

 عبد هللا جابر سرور الزهراني209440165

 عبد هللا محمد سفر العصيمي210439326

 عبد هللا محمد عبد هللا الغنيمي211438224

 عبد هللا محمد عبدهللا آل عامر212440101

 عبد هللا يوسف عبد العزيز النافع213439310

 عبد املنعم بشير عمر محمد214440154

 عبداإلله محمد غرم هللا الغامدي215440025

 عبدالحفيظ عثمان عبدهللا القاض ي216433041

 عبدالدائم ياسين ناصر الخطيب217436233

 عبدالرحمن إدريس أحمد العبادي218440275

 عبدالرحمن دخيل هللا محمد الصمداني219438362

 عبدالرحمن سيف الدين محمد عبدالفتاح220434016

 عبدالرحمن عبدهللا عثمان احمد221434015

 عبدالرحمن محمد عبداملنعم همام222436327

 عبدالرحيم سهراب محمد حياة البلوش ي223436284

 عبدالعزيز سليمان محمد السعيد224440098

 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الكلية225437180

 عبدالعزيز عبدهللا احمد البلوش ي226436301

 عبدالعزيز فايز مرزوق السلمي227438305

 عبدالغفور عبدالرؤوف محمد خان228435366

 عبداللطيف حميد حمود القريقري229440085

 عبدهللا إبراهيم عبدالعزيز السويد230440155

 عبدهللا أحمد عبدهللا التوم231433023

 عبدهللا خليفة عيس ى بوعركي232440261

 عبدهللا رزيق عطاهللا الحازمي233438370



 عبدهللا عبد الهادي زيد املقاطي234438367

 عبدهللا عبدالحميد السيد ناجي235434273

 عبدهللا عمر سعد باوشخه236440252

 عبدهللا محمد جاكر األنصاري237439095

 عبداملجيد عبدالحكيم مبارك علي238439171

 عبداملغني عبدالغني سليوع السلمي239440179

 عبدالهادي علي عبدالرحمن الشمراني240440182

 عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب خياط241440246

 عبده محمود محمد عبد العزيز242440082

 عبدية امبارك محمد اليعقوبي243437074

 عبيد علي عبيدي الزبيدي244439103

 عبير عبدالوهاب حامد عويس245438169

 عبير علي محمد عقالن246439181

 عثمان معلم يوسف محمدالعباس ي247900085

 عزه يحي عبدالفتاح باقاس ي248440235

 عزيزة حسن صالح كوشك249433240

 عطية حسن محمد السهيمي250440020

 عفراء عبدالعزيز محسن الحربي251440255

 عال محمود محمد أحمد252436282

 علوية الشيخ حاج الزين محمد253436114

 علي ابراهيم احمد الفقيه254436227

 علي حسن علي البشير255438280

 علي حسين عمر املغربي256438081

احمد-  علي سنوس ي 257439319

 علي عاقب محمد علي258439122

 علي محمد عبدهللا الزهراني259440050

 علي هالل هليل العميري260438303

 عمر حمزه عبدهللا عقيل261440010

 عوض عيضة شريم الزهراني262440286

 عيناء شرف عبدهللا جساس263440019

 غازي محمد حسن حجازي264439316

 غدير قاعد قبالن العصيمي265440196

 فاتنة سليم أحمد أروادي266903136

 فاطمة احمد ابراهيم الصعب267439312

 فاطمة جعفر مصطفى محضر268440133

 فاطمة حسين احمد الحارثي269440201

 فاطمة محمد بلو فالتة270440027

 فاطمة محمد عبدهللا الشهري271436280

 فاطمه موحد خاتم املالكي272440278



 فالح شعوي عويض املطيري273440057

 فايز جابر محسن القرش ي274440161

 فايز سليمان مسفر الشريف275438369

 فائز سعيد جرمان األسمري276440095

 فلوه سويد صالح الغامدي277440043

 فهد غرم هللا حسن الزهراني278436035

 فهد يحيى محمد سميح279439281

 فيصل سالم حامد الزهراني280440103

 فيصل فهد محمد الصاعدي281439309

 لطيفة سعود بركي العصيمي282440256

 لطيفه علي محمد النباتي283440037

 ملياء محمد حمود املطرفي284440215

 لينه ياسر سالم شريم285439322

 ماجد أحمد مريزيق الصبحي286438356

 ماجد مسلم سليم القرش ي287440102

 مجاهد عبداملجيد عوادى ابراهيم288438306

 مجد عبدالعزيز محمد املفرجي289440001

 محمد العماد سعد أسعد290440083

 محمد املأمون نمر أحمد291437141

 محمد أحمد محمد عالي2929176

 محمد أحمد محمد هزازي293440011

 محمد آدم علي عثمان294434034

 محمد آشر رسول بخش كبير29590351

 محمد بكر محسن املسعودي296439015

0 محمد بوزيان روابحية 297433045

 محمد حسن داود أحمد298439066

 محمد حسن علي الشهري299440088

 محمد حمد عثمان الصولي300440156

 محمد خالد سليمان علي301439317

 محمد خلف أحمد عمار302438279

 محمد سالم محد بكار303440121

 محمد سعود الهاشمي األمير304440013

 محمد سميح حميرس العتيبي305440213

 محمد صالح ناصر الغامدي306439025

 محمد عبدهللا جمعان الزيداني307439328

 محمد عبدهللا يوسف العبيس ي308440111

 محمد عواد عايد الرشيدي309438026

 محمد محمد صغير عليط310438040

 محمد ناصر محمد الزهراني311440186



 محمد نجم الوارث محمد وارث312440110

 محمد نور عبدالرحمن الزرمة31390376

 محمد هادي محمد القوزي314440054

 محمد ياسين ناصر الخطيب315439297

 محمود أحمد محمد األنصاري316434280

 محمود سيف الدين محمد العروس ي317439314

 محمود عبدالرحمن علي احمد318435370

 محمود عبدهللا الحاج التمبكتي319440116

 مختار مصطفى محمد عبود320440030

 مروى احمد موس ى عطا هللا321931108

 مريحة درويش غرم هللا الغامدي322440250

 مريم أحمد عباس الحربي323440239

 مريم غالب محمد غالب3249270

 مريم محمد صالح باصمد325440002

 مريم ياسين غالب املقعدي326440294

 مزهره علي محمد الشميلي327436214

 مسعود محمد محمود سالم328439021

 مشاري عبدهللا علي الغامدي329440220

 مشاري هالل فرحان العتيبي330438015

 مشاعل سليم سليم الحربي331439193

 مشاعل مشعل مفلح البشري332440029

 مصعب جعفر عبد الحليم333438108

 مصعب حسن حسن الجهماني334440058

 مصلح زويد مصلح العتيبي335439320

 مطلق علي عثمان الثبيتي336440007

 مطلق محمد مطلق الحربي337440224

 معتز محمد احمد برناوي338439059

 مالح ياسين جراد الزبيدي339435035

 منال محمد عمر السقاف340436165

 منال موس ى عبدهللا الشهراني341440066

 منى حامد محمد املرس ي342436078

 منى عبدهللا صالح الثقفي343436213

 منى محمدالشاهد عبدالستار محمود344440223

 موس ى ابكر علي ادم345438283

 ميادة عبد الباسط عبد الرشيد الصائغ346440309

 ميعاد شهد زايد السلمي347440208

 ميمونه حسن عبده حوباني348435281

 نادر غائب ناصر الدعجاني349440289

 نادية وايو سوه بوسو عبدالقادر350434226



 ناصر عبدهللا ناصر العمري351440158

 ناصر هادي فرحان العجمي352439162

 ناصر ياسين ناصر الخطيب353436232

 نايف علي احمد الزهراني354440276

 نايف فرحان تركي العصيمي355440168

 نايلة رزيق مرزوق السفياني356439039

 نبيل محمد سعيد اليوسفي357438013

 نبيل هاشم  امير3589014

 نبيلة فخري مصطفى األغا359438032

 نجا راجح نجاء الغامدي360437282

 نجالء عبداللطيف بكر مليباري361440026

 نسرين عطية ابراهيم الزهراني362440225

 نسيبه عبدالرحمن محمد فاضل الشنقيطي363440271

 نسيم سليمان سليم الحربي364440279

 نصار محمد ضفيدع الحارثي365439247

 نصر مبارك ناصر البركاتي366438313

 نعيمة إبراهيم سليمان الجيزاني367440211

 نهى ابراهيم يحي بخاري368440188

 نهى عبدهللا أحمد العبدهللا369439129

 نواف صالح حسني خياط370438044

 نواف غازي معتوق سقطي371440243

 نور الدين محمد دالي دالي372440266

 نوره علي محمد العساف373440051

 هاجر علي حسين فقيه374440167

 هبة عبدالعزيز حسن بديري375440269

 هبه حميد احمد قائد376437229

 هبه محمد سعيد سندي377440008

 هبه ياسين عبدالرحمن بدري378310205

 هدى درويش عيد املعاش379440234

 هدى واني توه يال عبداللطيف380310123

 هدى وصل وصل هللا الردادي381440248

 هشام حسين محمد بوقس382440274

 هشام محمد حسين محمد383438011

 هناء غانم عمري الصاعدي384438180

 هند حامد وصل الحازمي385440173

 هند سعود نابي املقاطي386438218

 هند عوض عايد املالكي387440270

 وجدان عبدهللا بكر املحمادي388440236

 وديعة حسين محمدجابر اللحياني389440209



 وسام مبارك فضل هللا سعيد390440200

 وفاء حمزة محي الدين مليباري391438005

 والء ممدوح علي رزق392439127

 وليد محمدسعيد عبدهللا الفقيه393439206

 وهيب علي عمر البيتي394439236

 ياسر عبدربه محمد أبوقوطة395908

 ياسر مصلح خضر الثبيتي396439022

 ياسمين سمير سالم ابوحصيره397440192

 يحى مولوي مختار حسين398440284

 يحي ايوب محمد دوال399434272

 يعقوب محمد يعقوب الهوساوي400440176

 يوسف عبد العزيز صالح التويجري401440169

 يوسف عبدهللا يوسف الوابل402440004

 يوسف عثمان معلم يوسف العباس ي403434036

 يوسف عمر يوسف تكروني404440012


