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د.أحمد األنصاري د.يعقوب الرفاعي

أسماء 3764 طالبًا وطالبة مقبولين في كليات ومعاهد ودورات »التطبيقي«
محمد المجر

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي نتائج قبول الطالب 
واملتدرب���ن في كليات ومعاه���د الهيئة ودوراتها 
التدريبية اخلاصة في الفصل الدراسي الثاني من 
العام الدراسي 2010/2009 والذين بلغ عددهم 3764 
طالبا وطالبة. وأعرب د.الرفاعي عن خالص متنياته 
بالتوفيق والنجاح جلميع ابنائه الطلبة والطالبات 
املقبولن بالهيئة، وحثهم مع بداية مشوارهم العلمي 
على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة للحصول على 

ما يصبون اليه وخدمة وطنهم العزيز.

م���ن جانبه، أوضح عميد القبول والتس���جيل 
د.احم���د االنصاري ان اجمال���ي املقبولن للفصل 
الدراسي الثاني 2010/2009 من الطالب الكويتين 
وغير الكويتين بلغ 3764 طالبا وطالبة، والطالب 
املقبول���ون موزعون على خمس كليات هي: كلية 
التربية االساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية 
الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية وكلية 
التدريب. واضاف د.االنصاري  التمريض وقطاع 
ان الطالب املقبولن بالهيئة ميثلون في اجماليهم 
شرائح الطالب املستجدين، احلاصلن على االجازات 
الدراسية، احملولن من خارج الهيئة، طلبة االستكمال 

الدراسي، الشهادات القدمية، طلبة املنح الدراسية، 
ابناء الكويتيات وزوجات الكويتين من محددي 
اجلنس���ية وغير محددي اجلنسية، ابناء الشهداء 
واالسرى، احلاصلن على قرار معاملة كويتي، ابناء 
دول مجلس التعاون اخلليجي، ابناء العاملن وابناء 
اعضاء هيئة التدري���س والتدريب بالهيئة، ابناء 
العس���كرين من محددي اجلنسية وغير محددي 

اجلنسية، ابناء الديبلوماسين وابناء الوافدين.
هذا، وهنأت عمادة القبول والتس���جيل الطلبة 
والطالب���ات الذين مت قبولهم ف���ي كليات ومعاهد 
ودورات الهيئة وتتمنى لهم دوام التوفيق وتنبههم 

الى ضرورة احل���رص على معرف���ة كل اللوائح 
والقوان���ن والنظ���م من خالل حض���ور اللقاءات 
التنويرية والتواصل املستمر مع االرشاد االكادميي 

في االقسام العلمية.
وقد حرص د.االنصاري على توضيح النقاط 
التالية: لق���د مت قبول جميع املتقدمن من الطالب 
الكويتين ممن تنطبق عليهم ضوابط القبول، ومت 

قبول عدد من الطالب غير الكويتين.
وعن طالب التحويل الداخلي مت قبول طلبات 
التحويل للطالب الكويتين فقط، ومت اس���تبعاد 

باقي الفئات.وفيما يلي األسماء: 

الجدول الزمني لمراجعات الطلبة لكلياتهم ومعاهدهم
1 � املقبولون )بنن، بنات( بجميع كليات الهيئة عليهم مراجعة 
كلياتهم يوم االثنن املوافق 2010/2/15 ألداء امتحان مستوى اللغة 

االجنليزية الساعة التاسعة صباحا.
2 � املقبولون )بنن، بنات( بكليات التربية األساسية والعلوم 
الصحية والتمريض عليهم مراجعة كلياتهم يومي االثنن املوافق 
2010/2/15 والثالثاء املوافق 2010/2/16 الساعة التاسعة صباحا 

إلجراء املقابلة الشخصية.
3 � املقبول���ون )بن���ن، بنات( بجميع كلي���ات الهيئة عليهم 
مراجعة كلياتهم يومي االثنن املوافق 2010/2/15 والثالثاء املوافق 

2010/2/16 حلضور الندوات التنويرية للطالب املستجدين الساعة 
التاسعة صباحا.

4 � ستكون فترة اإلرشاد والتسجيل جلميع الطالب املستجدين 
)بنن، بنات( في جميع كليات الهيئة صباح يومي األربعاء املوافق 

2010/2/17 واخلميس املوافق 2010/2/18.
5 � بداية الدراس���ة للفصل الثاني 2010/2009 بجميع كليات 

الهيئة يوم األحد املوافق 2010/2/21.
أما عن املقبولن مبعاهد التدريب والدورات التدريبية اخلاصة 

فمواعيد مراجعتهم ستعلنها الهيئة في وقت الحق.

األنصاري: قبول جميع الكويتيين ممن تنطبق عليهم الش�روط وعدد من الطالب غير الكويتيين وقبول طلبات التحويل للطالب الكويتيين فقط

بدر ياسن حسن حيدر 0114 ٭
بدر يوسف احمد البالول 0210 ٭
بدهان سعود بدهان املطيري 2300 ٭
براك علي محمد العصيمي 2300 ٭

برجس  غ����ازي برجس  الدوس����ري   ٭
0432

بريك صنيان شباب العتيبي 0901 ٭
بسام صالح ابراهيم الذويخ 0201 ٭
بشار فيروز فرج الهندى  0405 ٭
بندر حمد فالح املطيري 0800 ٭
بندر خالد جاعد العتيبي 0901 ٭
بندر سعد عايد الشراكي 2300 ٭
بندر سعد عبداهلل العجمي 1501 ٭
بندر سعود مشجر السعيدي 0115 ٭
بندر عبداهلل ثامر العجمي 0210 ٭
بندر نافع مرجي املطيري 1501 ٭
بندر هزاع سعد املطيري 0901 ٭
تركي صالح مسعد القهيدي 0800 ٭
تركي مبارك سالم الهاجري 1501 ٭

تركي محس����ن نهارش����هاب اخلالدي   ٭
0114

تركي محمد فهيد العجمي 0402 ٭
تركي ناصر تركي الهاجري 0443 ٭
تركي نايف مطلق العتيبي 1501 ٭
ثامر احمد طنا العنزي 0412 ٭
ثامر خالد عويد املطيري 0210 ٭
ثامر خلف خالد الرشيدي 1501 ٭
ثامر سمير عباس  دشتي 1501 ٭
ثامر طالب سالم املري 0462 ٭
ثامر محسن هندى  العنزي 0115 ٭
ثامر ناصر نداء املطيري 0212 ٭
جابر احمد عبدالرحيم رشيد 1501 ٭
جابر حمد غنيم العازمي 0901 ٭
جابر عبدالرضا عامر البلوشي 2300 ٭
جابر علي محمد العجمي 0462 ٭
جابر علي مريع القحطاني 0901 ٭
جابر فالح عامر ماضي 0114 ٭
جابر محمد هامل العجمي 1501 ٭
جابر معيض  فنيخر العنزي 1501 ٭
جاسم ابراهيم مختار خضير 0432 ٭
جاسم احمد معراج بندر 1501 ٭
جاسم رفيع محمد العوضي 0800 ٭
جاسم سامي جاسم كلداني 0115 ٭
جاسم محمد ابراهيم املاجد 0403 ٭
جاسم محمد احمد الكندري 0405 ٭
جاسم محمد جاسم الصفي 0462 ٭
جاسم محمد جاسم الطويرش  0210 ٭

جاس����م محمد سميرصليهم الهاجري   ٭
0842

جاسم محمد غلوم عوض  0401 ٭
جاسم محمد نعمان العمر 0455 ٭
جاسم محمد يعقوب القالف 0800 ٭
جاسم محمد يوسف احلسن 0443 ٭
جاسم محمد يوسف الصديقي 0462 ٭
جاسم ناصر علي العزران 0114 ٭

احمد عامر احمد مطر 0800 ٭
احمد عبدالرحمن احمد العبيد 0109 ٭

احم����د عبدالرضا عباس  البلوش����ي   ٭
2300

احمد عبدالعزيز احمد القطان 0201 ٭
احمد عبداهلل احمد العثمان 2300 ٭
احمد عبداهلل احمد حجي 0800 ٭
احمد عبداهلل حسن الشمري 0455 ٭
احمد عبداهلل علي عبداهلل 0800 ٭

احمد عب����داهلل عليمحمد املنصوري   ٭
0114

احمد عبداهلل غلوم حسن 0401 ٭
احمد عبداحملسن محمد املنيع 0901 ٭
احمد عبدالواحد احمد الشريده 2300 ٭
احمد عجالن مجبل العنزي 1501 ٭
احمد علي بن علي رضا 0203 ٭
احمد علي حبيب الفضلي 0901 ٭
احمد علي محمد علي 0800 ٭
احمد عمر احمد العنزي 0115 ٭
احمد عوض  مطير الظفيري 0203 ٭
احمد عويض  خشمان املطيري 1501 ٭

احم����د عيد هادي العمي����ري العازمي   ٭
1501

احمد غازي مطلق املطيري 1501 ٭
احمد فاضل علي البلوشي 0901 ٭

احم����د فاضل كرم جوه����ر محمدعلي   ٭
0201

احمد فالح حزام السبيعي 1501 ٭
احمد فرحان حسن العازمي 2300 ٭
احمد فرحان غاطي الرشيدي 0112 ٭
احمد فال ح رجعان الصواغ 0402 ٭
احمد فالح مطلق مناور 0201 ٭
احمد فهد ناصر املطيري 1501 ٭
احمد مبارك حماد العازمي 1501 ٭
احمد مبارك عبيد العازمي 0800 ٭
احمد مجبل زيد املطيري 0901 ٭
احمد مجبل محمد املطيري 0802 ٭

احم����د مح����ارب غمي����ض  الديحاني   ٭
0402

احمد محسن جهز املطيري 0901 ٭
احمد محسن سعد الدوسري 2300 ٭
احمد محمد ابراهيم املاجد 0901 ٭
احمد محمد جلعود محمد 0402 ٭

احمد محمد حس����ن احمداالنصاري   ٭
0107

احمد محمد عبدالهادي املطيري 1501 ٭
احمد محمد علوش  العازمي 0834 ٭
احمد محمد لفته مشعل 0212 ٭
احمد محمد مبارك بنالبحر 0901 ٭
احمد محمد مرزوق املطيري 0401 ٭
احمد مزعل عطيه ربيع 0210 ٭
احمد مشعل احمد اخلراز 0207 ٭
احمد مشعل عنيف العنزي 0461 ٭
احمد مصبح مفلح العازمي 0802 ٭

احم����د منادي مزعل الف����راع العازمي   ٭
0210

احمد موسى شهيد عيسى   0901 ٭

احمد ناصر ابراهيم العمار 0403 ٭
احمد ناصر سالم اخلشتي 0800 ٭
احمد ناصر عبداهلل السعيدي 0107 ٭
احمد نافع ونيس  الرشيدي 1501 ٭
احمد نايف محمد الشمري 0800 ٭
احمد نزار احمد الرومي 0115 ٭
احمد هاشم ياسن سليم 0800 ٭
احمد يونس  محمد ميرزا 0109 ٭
ادهم محمد ادهم العنزي 0462 ٭
ارقيب محمد مجبل العازمي 1501 ٭
اسامه راشد سعد اخلرافي 0421 ٭
اسامه محمد عبداهلل اخلزي 0802 ٭
اسامه مشفي سكران السهلي 0107 ٭

اس����ماعيل فوزي اس����ماعيل الشطي   ٭
0800

احل����ارث محس����ن حم����ود الصاحلي   ٭
0403

اخلشتي فرج خالد اخلشتي 2300 ٭
الفهد نوار غازي العتيبي 0109 ٭

املبارك س����الم مبارك سعوداحلس����ن   ٭
0115

انس  سعيد محمد مندني 0203 ٭
انور سالم عبدالكرمي ناصر 0203 ٭
انور عياد حماد العازمي 1501 ٭
امين ضياء قاسم صالح 0800 ٭
ايوب علي عبداهلل محمد 0201 ٭
باسل انور احمد حسن 0107 ٭
باسل جبر محمد العتيبي 1501 ٭
بخيت راشد بخيت املري 0841 ٭

بداح س����عد بداح حم����د جدعان بداح   ٭
0406

بدر براك صالح سلمان 0443 ٭
بدر ثامر خليل اجلنفاوي 0212 ٭
بدر جاسم محمد عابدين 0404 ٭
بدر جمال ابراهيم علي 0405 ٭
بدر حسن محمد العجمي 0106 ٭
بدر حمد مطلق العازمي 1501 ٭
بدر سعد عبداهلل العجمي 2300 ٭
بدر سعود مهنا الرشيدي 0901 ٭
بدر سودان عوض  العنزي 0800 ٭
بدر شامخ فالح الرشيدي 0800 ٭
بدر شاهر رغيان الفضلي 0834 ٭
بدر صالح بدر العويشير 1501 ٭
بدر عبداحلميد يوسف كمال 0800 ٭
بدر عبيد سعود العتيبي 0212 ٭
بدر علي محمد الهندى  1501 ٭
بدر عويد فزع الشمري 0212 ٭
بدر فراج ضيدان الشمري 0901 ٭
بدر محمد احمد سلمان 0800 ٭
بدر مناحي ذعار املطيري 0800 ٭
بدر ناصر ابل صادق 0210 ٭
بدر ناصر اسماعيل جعفر 0212 ٭
بدر ناصر بدر البليهيص  2300 ٭
بدر ناصر حمد الصميط 2300 ٭
بدر ناصر حمد الظفيري 0212 ٭
بدر ناصر سبهان العيباني 0201 ٭
بدر هادي عبدالهادي العجمي 0406 ٭

كويتي بنين
ابراهيم جابر فالح العازمي 0834 ٭
ابراهيم جاسم محمد العطار 1501 ٭

ابراهيم جواد واصل املديرسي احلربي   ٭
0901

ابراهيم حسن علي العبداالله 0113 ٭
ابراهيم رميض  غنيم الظفيري 0107 ٭
ابراهيم سالم احمد صالح 0431 ٭
ابراهيم سليمان علي الضاحي 0401 ٭

ابراهي����م صال����ح عب����داهلل املطيري   ٭
0403

ابراهي����م ص����الح ابراهي����م الفرحان   ٭
0802

الكندري  ابراهيم عبدالرزاق هاش����م   ٭
0800

ابراهي����م عبدالعزيز ابراهيم مال اهلل   ٭
0207

ابراهيم عبداهلل فهاد العازمي 0834 ٭
الدويس����ان  ابراهيم  ابراهيم محم����د   ٭

0210
ابراهيم محمد حمد املشيطي 0212 ٭
ابراهيم محمد منصور العجمي 1501 ٭
ابراهيم محمد يوسف عبداهلل 2300 ٭
ابراهيم محمود حيدر محمد 0901 ٭
ابراهيم ناصر عبداهلل العتيبي 0201 ٭

ابراهيم نعيس  رويش����د الرش����يدي   ٭
0901

احمد ابراهيم احمد طاهر 0901 ٭
احمد بادي بداي املطيري 0203 ٭
احمد بدر حسن القطان 2300 ٭
احمد بندر حمد العدواني 0115 ٭
احمد جابر ناصر مبارك 1501 ٭
احمد جابر يوسف ابراهيم 0818 ٭
احمد جاسم محمد علي 0800 ٭
احمد جواد عبدالكرمي محمد 1501 ٭
احمد حجي احمد حجي 1501 ٭
احمد حرميس  جيحان ضحوي 1501 ٭
احمد حسن علي القتم 0443 ٭
احمد حمد الفي املطيري 0210 ٭
احمد خالد سعودعيد الهدبه 2300 ٭
احمد خالد عبيد امليع 0210 ٭
احمد خضر خالد العنزي 0210 ٭
احمد خلف حمدان العازمي 0800 ٭
احمد خليل منشد الهندال 0800 ٭
احمد رائد احمد العاشور 0115 ٭
احمد راشد عبداللطيف القصار 0210 ٭
احمد رجعان مطلق العازمي 0210 ٭
احمد رشيد محمد املطيري 1501 ٭
احمد رفاعي احمد الرفاعي 0800 ٭
احمد زايد حمدالداهوم العازمي 0818 ٭
احمد سالم محمد الرشيدي 0901 ٭
احمد سعود مطلق املويزري 0800 ٭

احم����د ضي����ف اهلل محم����د العتيبي   ٭
0800

احمد عادل محمد البغلي 0201 ٭

للفصل الدراسي الثاني وموزعين على 5 كليات هي »األساسية« و»التجارية« و»التكنولوجية« و»الصحية« و»التمريض« إلى جانب قطاع التدريب
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جراح جاسم محمد البشير 0800 ٭
جراح جندل مناحي العازمي 0834 ٭
جراح خالد حسوني الشمري 0401 ٭
جراح خالد صالح بوبشيت 0210 ٭
جراح صالح جابر املري 1501 ٭
جراح طلب مطلق العجمي 1501 ٭
جراح عبدالكرمي محمد القطان 1501 ٭
جراح مبارك عبدالهادي مبارك 0411 ٭
جراح محمد عبداهلل الهشام 0800 ٭
جراح ناصر علي العنزي 0107 ٭
جعفر عبدالرسول علي البناي 0115 ٭
جفن شارع جفن الهاجري 0800 ٭
جلوي الفي جلوي العتيبي 0201 ٭
جمال عبداهلل محمد شايع 0800 ٭
حامد خلف ابهيدل الشمري 0203 ٭
حامد فلجي عوض  العنزي 1501 ٭
حبيب محمد حبيب العنتري 0431 ٭
حربي ثويني بردي العنزي 0201 ٭

حس����ن احمد عبداللطيف عبدالغفور   ٭
0114

حسن احمد فاضل اخلياط 0800 ٭
حسن جاسم قاسم املطرود 0444 ٭
حسن راشد راشد العجمي 0401 ٭
حسن سالم عايش  الرشيدي 0210 ٭
حسن عادل حسن حيدر 0107 ٭

حس����ن عباس  عبداهلل احمدالكندري   ٭
1501

حس����ن عبدالرسول حس����ن اجلمعه   ٭
0401

حس����ن عبداللطي����ف ناص����ر عباس    ٭
0405

حسن عدنان صالح بوحمد 2300 ٭
حسن علي حسن الشمري 0210 ٭
حسن جاسم علي احلداد 2300 ٭
حسن سعد مبارك العجمي 0212 ٭
حسن عبدالغني احمد البزاز 2300 ٭

حس����ن عبداللطيف جاس����م عبداهلل   ٭
0800

حسن عبداهلل احمد املجادي 0401 ٭
حسن عبداحملسن محمدعلي معرفي   ٭

0443
الغريب  حسن عبداحملسن موس����ى   ٭

0800
حسن علي جاسم كمال 0107 ٭
حسن علي سعيد اجلويسري 1501 ٭
حسن علي عباس  كمال 0207 ٭
حسن علي مبارك العازمي 0901 ٭
حسن علي محمد اشكناني 0406 ٭
حسن علي محمد الصفار 0800 ٭

حس����ن عيس����ى   حس����ن بوصخر   ٭
0443

حسن فاضل حسن القضيب 0201 ٭
حسن قاسم رمضان قاسم 1501 ٭
حسن محمد ناصر التميمي 2300 ٭
حسن محمود احمد عبدالرضا 0107 ٭
حسن محمود حسن كمال 0405 ٭
حسن مسعود مسفر العجمي 0210 ٭
حسن مصطفي حسن احلداد 0455 ٭
حسن نادر حسن نزر 0462 ٭
حسن نادر محمد العجمي 0800 ٭
حسن هاني سيدنعمه علي 0107 ٭
حسن وليد رجب احمد 0210 ٭
حماد دغيم حماد العازمي 0834 ٭
حمد باسم محمد العومي 0800 ٭
حمد بخيت علي املري 0432 ٭
حمد بدر حمد اخلنيني 0901 ٭
حمد بدر عبدالرحيم االنصاري 0800 ٭
حمد براك خليفه عقيل 0800 ٭
حمد جزاء عامر املطيري 0501 ٭
حمد خالد عبداهلل احلويله 0901 ٭
حمد خالد يوسف املال 0210 ٭
حمد خلف خدام العتيبي 0404 ٭
حمد دمشق محمد العجمي 0800 ٭
حمد راشد عبداهلل العازمي 2300 ٭
حمد راشد عوض  اجلويسري 0901 ٭
حمد سالم سعد عبداهلل 0107 ٭
حمد سالم علي العدواني 1501 ٭
حمد ستار جابر العنزي 0107 ٭
حمد سمير محارب القحطاني 0901 ٭
حمد شاكر حسن سليم 0431 ٭
حمد صالح محمد العويصي 0210 ٭
حمد عادل محمد العوضي 0210 ٭
حمد عامر عبداحلميد املسافر 0210 ٭

ابراهي����م احلليل  حم����د عبداللطيف   ٭
0800

حمد عبداهلل سالم عبداهلل 0901 ٭
حمد عبداهلل عبدالرحمن محمد 0800 ٭
حمد عدنان عبداهلل العلي 0842 ٭
حمد علي حسن الفاضل 0802 ٭
حمد علي عبداهلل الدمخي 0203 ٭
حمد فالح حميد العازمي 1501 ٭
حمد فرحان عوده العنزي 0107 ٭
حمد فهد فخري الرشيدي 0841 ٭
حمد فيصل حمد الديحاني 0901 ٭
حمد محمد حمد العازمي 0443 ٭
حمد محمد دويح العجمي 1501 ٭
حمد محمد عوض  السعدي 0800 ٭
حمد محمود اسحاق حسن 0113 ٭
حمد مسفر سعود العجمي 1501 ٭
حمد مطلق سعد الساقان 0800 ٭
حمد منصور هويج العجمي 0114 ٭
حمد مهدى روباج العازمي 0201 ٭
حمد ناصر محمد الشطي 0901 ٭
حمد ناصر محمد حسن 0800 ٭
حمد نوح سلمان بوحمد 1501 ٭
حمد هادي حمدان صايد 0201 ٭
حمدان خلف حمد احليص  0114 ٭
حمدان نزال حمدان العازمي 0853 ٭
حمود جاسم محمد العازمي 0431 ٭

حم����ود حاكم علي املهنيي الش����مري   ٭
1501

حمود حماد خميس  العجمي 0800 ٭
حمود خالد حمود الهران 0842 ٭
حمود سعد عطيه الفضلي 0800 ٭
حمود سعد مسلم الزوم 0210 ٭
حمود سليمان حمود احلوميان 0401 ٭
حمود عوض  حمود اخلالدي 0800 ٭
حمود فالح طليحان الشمري 0800 ٭
حمود مبارك فالح ناجم 0212 ٭
حمود مسعود حسن العجمي 0432 ٭

حمود يوس����ف عبداللطيف اليعقوب   ٭
0802

حميد عقاب حميد العجمي 0841 ٭
حيدر عبداحلميد احمد حس����ينعلي   ٭

0901
خالد ابراهيم احمد الفيلكاوي 1501 ٭
خالد احمد حمد ساملن 0210 ٭
خالد احمد علي احلمادي 0203 ٭
خالد بجاد سلطان العجمي 0841 ٭
خالد جاسم محمد املطيري 0455 ٭
خالد حمد محمد السهيجان 0901 ٭
خالد حمزه عباس  عبداهلل 1501 ٭
خالد ختالن ضاحي ختالن 0203 ٭
خالد خلف خالد الدواي 0210 ٭
خالد خليفه مبارك البركه 0802 ٭
خالد سعد عبيدسيف العازمي 0901 ٭
خالد سعد فهيد العازمي 0901 ٭
خالد سعود رغيان الشريع 1501 ٭

خالد سلطان مطلق البحيري الزعبي   ٭
0203

خالد شباب راشد املطيري 1501 ٭
خالد صالح حسن العجمي 0901 ٭
خالد صالح عبدالباقي احلامت 0800 ٭
خالد صالح ناصر السديراوي 0201 ٭
خالد طالل سعود الدويسان 0210 ٭
خالد عايض  طعيسان املطيري 0461 ٭

الفضلي  خالد عبدال����رزاق جلي����دان   ٭
0901

خالد عبدالعزيز احمد عبداهلل محمد   ٭
0443

النخيالن  خال����د عبداللطيف س����عد   ٭
0107

خالد عبداهلل ابراهيم اخلليفي 0107 ٭
خالد عبداهلل طاهر عبداهلل 0210 ٭
خالد عبداهلل مزيد املطيري 1501 ٭
خالد عبداهلل مناور العازمي 0901 ٭
خالد عواد عتيق سعيدي 0800 ٭
خالد فالح فهيد العازمي 0901 ٭
خالد فراج نايف العتيبي 0800 ٭
خالد فهد غازي احلسيني 0432 ٭
خالد فيصل سعود العنبري 0210 ٭
خالد كنعان فهاد الشمري 0800 ٭
خالد محمد اهتيمي اسحيم 2300 ٭

خالد محم����د دهام الرزني الش����مري   ٭
0431

خالد محمد عيد املطيري 0210 ٭
خالد محمد غنام املطيري 0800 ٭
خالد محمد فالح الهاجري 2300 ٭
خالد محمد مهنا املطيري 1501 ٭
خالد مخلد خالد املطيري 0432 ٭
خالد مصلح سعدون العتيبي 1501 ٭
خالد مناور صالح العازمي 1501 ٭
خالد ناجي علي الشطف 2300 ٭
خالد نادر نايف احلربي 1501 ٭
خالد ناصر عبداهلل العقيلي 0114 ٭
خالد ناصر مهدى العجمي 1501 ٭
خالد نواف محمد احلميلي 0212 ٭
خالد هزاع خالد املطيري 1501 ٭
خالد وليد ابراهيم العنجري 0853 ٭
خالد وليد عبداهلل السعيد 2300 ٭
خالد وليد عيسى   العود 1501 ٭
خالد وليد عيسى   محمد 0800 ٭
خالد وليد محمد العماني 0901 ٭
خالد وليد محمد جالل 0109 ٭
خالد يوسف حاجي سبزالي 1501 ٭

خالد يوس����ف نافل حب����اج العازمي   ٭
0800

خليفه حمود جنم الشمري 0432 ٭
خليفه علي خليفه املذن 1501 ٭
خليفه محفوظ الفي الرشيدي 0901 ٭
خليفه يوسف خليفه سويدان 0207 ٭
خيراهلل عايد جابر العنزي 0109 ٭
دالي سعود عبيد العدواني 1501 ٭
داود سلمان عبداهلل القالف 0107 ٭
داود عبدالعزيز غلوم محمد 0800 ٭
دخيل عبداهلل علي الدخيل 0800 ٭
دعيج محسن خليفه جنم 1501 ٭
ذيب حسن عايض  العجمي 0203 ٭
راجح حمود خميس  العجمي 0818 ٭
راجح فالح راجح البوص  1501 ٭
راجح فالح محمد الهاجري 0212 ٭

الكندري  ابراهيم محمدس����كن  راشد   ٭
0201

راشد احمد سهيل العربيد 0800 ٭
راشد احمد عباس  محمد 0401 ٭
راشد خالد ذياب الديحاني 0201 ٭
راشد سالم ثويني الدوسري 0841 ٭
راشد سالم عبداحملسن املري 1501 ٭
راشد سليمان فهد سعود 0114 ٭
راشد عباس  سالم خدادا 0841 ٭

القحطاني  راش����د عبدالرحمن محمد   ٭
1501

راشد علي عبدالوهاب القالف 0210 ٭
راشد فالح خالد العازمي 0901 ٭
راشد مجبل مبارك مجبل 0901 ٭
راكان براك عبداحملسن البناق 0431 ٭
راهي ضحوي ونس  الشمري 0842 ٭
زايد سالم مهدى العجمي 0406 ٭
زايد محمد زايد احلربش  0901 ٭
زايد مطلق زايد احلربش  0107 ٭
زياد مبارك زياد العتيبي 0800 ٭
زيد جدعان درج اجلويسري 0432 ٭
زيد شاكر محمود عوض  0107 ٭
سالم امير سالم امير 0461 ٭
سالم بداح حزام الدوسري 1501 ٭
سالم جابر سالم الهاجري 0210 ٭
سالم دخان علي عقله 0901 ٭
سالم سالم فرحان اجلروان 1501 ٭
سالم سليمان زامل الرشيدي 0842 ٭
سالم شداد عباد العازمي 1501 ٭
سالم صالح سالم املذكور 0212 ٭
سالم عوض  عبداهلل العازمي 1501 ٭
سالم عياد فراج العنزي 0901 ٭
سالم فالح غضيان سلطان 0107 ٭
سالم فرحان نومان الفضلي 0212 ٭
سالم فالح عجيب املفرج 0443 ٭
سالم فهد سالم العجمي 1501 ٭
سالم الفي سالم احمليلبي 0212 ٭
سالم مبارك محسن العتيبي 0901 ٭
سالم محمد هادي العازمي 0405 ٭
سالم معيض  محمد العجمي 0842 ٭
سالم مفلح مخلد املطيري 0431 ٭

سالم ناصر س����الم بصيرات العازمي   ٭
0834

سالم ناصر مرزوق العتيبي 0800 ٭
سالم وسمي صاوي الشمري 0462 ٭
سرحان علي احمد علي 0901 ٭
سطام علي مطر املطيري 0201 ٭
سعد احمد محمد املشوح 1501 ٭
سعد جديع عواد الشمري 0210 ٭
سعد حطاب ذعار العنزي 0113 ٭
سعد حطاب سعد العجمي 0203 ٭
سعد حمد سعد رميان 0402 ٭
سعد سالم بندر الديحاني 0901 ٭
سعد سعود سعد الهاجري 0842 ٭
سعد سعود مرزوق العتيبي 0800 ٭
سعد سفاح ذعار املطيري 2300 ٭
سعد عبدالعزيز احمد الكندري 2300 ٭
سعد عبداهلل عايض  العتيبي 0114 ٭
سعد عبداهلل هالل العتيبي 0901 ٭
سعد علي بريدان العازمي 1501 ٭
سعد فارس  سعد العجمي 1501 ٭
سعد ماطر بصري حسيني 0403 ٭
سعد مبارك خالد املسفر 0800 ٭
سعد محمد احمد النعار 0210 ٭
سعد محمد عبداهلل جدعان 0818 ٭
سعد محمد غنام السهلي 1501 ٭
سعد محمد فالح العجمي 0901 ٭
سعد مرزوق فليح الصواغ 1501 ٭
سعد مساعد راشد الشنفاء 0901 ٭
سعد مسباح عواد العازمي 1501 ٭
سعد مسعد غصاب الفضلي 0201 ٭
سعد نافع ونيس  الرشيدي 0800 ٭
سعد نايف فالح احلربي 0901 ٭
سعد نصار زايد العازمي 1501 ٭
سعدون زيد سعدون العازمي 1501 ٭
سعود احمد جايد الشمري 0403 ٭
سعود احمد سعود مبارك 0201 ٭

س����عود احمد س����لمان احمداخلليفه   ٭
0212

سعود احمد محمد عبدالغفور 0210 ٭
سعود اسماعيل صالح العبيد 1501 ٭

عبدالرحمن اسماعيل محمدامن بستكي   ٭
0800

عبدالرحمن بدر احمد ابراهيم 0800 ٭
عبدالرحم����ن براك عاي����ش  العراده   ٭

0842
العجمي  عبدالرحم����ن جلوي حم����د   ٭

1501
عبدالرحمن حام����د محمود اليعقوب   ٭

0800
عبدالرحمن حبيب ش����بيب اخلالدي   ٭

1501
عبدالرحمن حمدان محس����ن العتيبي   ٭

0210
العنزي  عبدالرحمن حمدان معطش    ٭

0432
عبدالرحم����ن حمود عجيل الش����مري   ٭

0115
عبدالرحمن زي����د عبداهلل الغضوري   ٭

0212
عبدالرحمن س����الم عيس����ى   العلي   ٭

0405
عبدالرحمن س����راح محمد الصليلى   ٭

0901
عبدالرحمن سعود محمدسعود النمران   ٭

0210
عبدالرحم����ن ش����بيب فه����د اخلالدي   ٭

2300
عبدالرحمن شداد اكدمييس  املطيري   ٭

1501
عبدالرحم����ن ص����الح محم����د احلداد   ٭

0201
عبدالرحمن ضاحي محسن الظفيري   ٭

0201
عبدالرحم����ن عايض  س����ند حوران   ٭

0432
عبدالرحم����ن عبداهلل احم����د املديني   ٭

0411
عبدالرحمن عبداهلل حسن الدوسري   ٭

1501
عبدالرحمن عبداهلل عايض  الرشيدي   ٭

0201
عبدالرحمن عبدالهادي ضيدان الهاجري   ٭

0107
الفضلي  عبدالرحم����ن علي حبي����ب   ٭

0901
عبدالرحمن علي عبدالرحمن الكندري   ٭

0201
عبدالرحمن علي مناور العازمي 0841 ٭
عبدالرحمن عماد فايز الرفاعي 0201 ٭

عبدالرحمن عيس����ى   عبدالقادر علي   ٭
0461

عبدالرحمن فهد جاسم العنزي 0901 ٭
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الشيتان   ٭

0210
عبدالرحمن فهد محمد العازمي 0842 ٭

عبدالرحمن فيصل عبدالرحمن الرويح   ٭
0201

العجمي  عبدالرحم����ن مانع حس����ن   ٭
0834

ابراهيم عس����ك  عبدالرحم����ن مبارك   ٭
0800

عبدالرحم����ن محمد ارشيدالش����دقم   ٭
العازمي 1501

عبدالرحم����ن محمد دغي����م احمليش   ٭
الرشيدي 0212

عبدالرحمن محمد ضويحي الهاجري   ٭
0901

عبدالرحم����ن م����ران رجيبان احلربي   ٭
0431

عبدالرحمن مس���اعد س���الم هادي   ٭
1501

عبدالرحمن مس����فر عبداهلل العجمي   ٭
0401

عبدالرحمن جنم عبداهلل طالب 0107 ٭
عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن العبيد   ٭

0201
عبدالرزاق ابراهيم عبدالقادر بن جمعه   ٭

0201
الدمخي  ابراهي����م  عبدال����رزاق احمد   ٭

0405
عبدالرزاق عبداهلل محمود االنصاري   ٭

0455
عبدال����رزاق علي عبدال����رزاق القطان   ٭

0462
العنزي  عبدالس����الم عبداهلل جطلي   ٭

2300

سعود الدباغ مانع العجمي 1501 ٭
سعود ثنيان سعود الثنيان 2300 ٭
سعود جزاع زين املطيري 0115 ٭
سعود جوهر مسعود املسعود 0901 ٭
سعود حجاب سعود العجمي 0901 ٭

س����عود راجي دخي����ل اهلل الراجحي   ٭
0106

سعود طارق محمد جابر 1501 ٭
س����عود عبدالعزيز عس����اف اجلدي   ٭

0901
س����عود عبدالعزي����ز محمد س����باعي   ٭

0818
سعود عبداهلل محمد الكندري 1501 ٭
سعود عبداهلل مطلق العنزي 0115 ٭
سعود علي فهد العجمي 0901 ٭
سعود عوض  مرضي الهاجري 0800 ٭
سعود غازي غامن الشمري 1501 ٭

سعود فيصل سعود الشريع العازمي   ٭
0404

سعود فيصل مبارك الهاجري 1501 ٭
سعود مبارك سعود السبيعي 0210 ٭
سعود مبارك سعود العازمي 0404 ٭
سعود مجحم مشبب جالل 1501 ٭
سعود محمد بريك العتيبي 0406 ٭
سعود محمد عبداهلل العجمي 1501 ٭
سعود يحيي مهنا الرشيدي 0210 ٭

س����عود يعق����وب ابراهي����م الهاجري   ٭
0207

سعيد حمد حسن العجمي 0212 ٭
سعيد دكام عيد العجمي 0115 ٭
سعيد مهدى هامل العجمي 0802 ٭
سعيد هويج ظافر العجمي 0841 ٭
سلطان علي احمد عباس  0443 ٭
سلطان غنام علي املطيري 0106 ٭
سلطان فهد سلطان دهراب 0842 ٭
سلطان متعب زيد العتيبي 2300 ٭
سلطان محمد ناصر العجمي 1501 ٭
سلطان مساري مسلم احلربي 1501 ٭
سلطان مساعد فرحان البذالي 1501 ٭
سلطان ناظم محمد املسباح 0210 ٭
سلمان احمد عبداهلل الفارسي 0403 ٭
سلمان جمال ثني العنزي 0841 ٭
سلمان عطااهلل رضيان عليان 0802 ٭
سلمان عماد دعيج النهابه 0210 ٭
سلمان محمد عبداهلل جرمن 0802 ٭
سلمان محمد مرزوق العازمي 1501 ٭
سلمان مشرع مصلح العتيبي 0901 ٭

س����ليمان احم����د عبدالعزي����ز الدوب   ٭
0800

سليمان احمد محمد عبدالرحمن محمد   ٭
0404

سليمان خالد علي غلوم 0841 ٭
سليمان داود سليمان موسى 0841 ٭

س����ليمان عبداهلل س����ليمان البالول   ٭
0404

سليمان علي سلطان عبداهلل 1501 ٭
س����ليمان عوض  عاي����ض  املطيري   ٭

0901
سليمان فاروق مبارك املشاري 0901 ٭

سليمان محمد سالم الرمضان الهاجري   ٭
0800

س����ليمان معجب ش����مروخ العتيبي   ٭
0401

سليمان يعقوب يوسف الذويخ 0201 ٭
سهيل جاسم سهيل الشمري 1501 ٭

سيدعلي هاشم سيدحسن السيدهاشم   ٭
0201

سيف مفرج سالم الدوسري 0402 ٭
شافي فهيد شافي العجمي 0901 ٭
شافي محمد شافي السبيعي 0106 ٭

 ٭ ش����اهن  محم����د  صال����ح  الهاجري 
2300

شايخ عبداهلل زويد حنيان 1501 ٭
شباب ماضي شباب العتيبي 0406 ٭
شريده سالم هاجد الرشيدي 0800 ٭
شعال ن تركي علي الشمري 1501 ٭

ش���مالن ناص���ر عبداللطي���ف بوعركي   ٭
0901

صادق شهاب احمد العبدالرؤوف 0901 ٭
صالح احمد علي القليش  0201 ٭
صالح حضرم حسن السهلي 0115 ٭
صالح حمد مفلح الفالح 2300 ٭
صالح خالد صالح البخيت 0901 ٭
صالح خالد صالح اخلالدي 0114 ٭

الهاجري  صالح خالد صالح الصليهم   ٭
0800

عبداللطيف جاسم طالب كوت 0901 ٭
عبداللطيف خيراهلل محمد عراده 0114 ٭

عبداللطيف عب����اس  عبداهلل القالف   ٭
0800

عبداللطيف عيسى   عبداللطيف سيف   ٭
0800

عبداللطيف فيصل عبدالرحمن الياقوت   ٭
0406

عبداللطيف مساعد عبدالعزيز السبيعي   ٭
0207

عبداهلل ابراهيم جواد يعقوب 0800 ٭
عبداهلل احمد اس����ماعيل اس����ماعيل   ٭

0113
عبداهلل احمد سليمان اجليعان 2300 ٭
عبداهلل احمد عبداهلل الشعار 1501 ٭

عب����داهلل احمد عبداحملس����ن البكور   ٭
0405

عبداهلل احمد علي محمد 0401 ٭
عبداهلل احمد عياف العياف 0901 ٭
عبداهلل احمد مختار خلف 0800 ٭

العجمي  ادعي����رم عب����داهلل  عبداهلل   ٭
0800

عبداهلل اسحق محمد اتش  1501 ٭
عبداهلل الفوز راشد الظفيري 0212 ٭
عبداهلل انور عبداحلميد فالح 0201 ٭
عبداهلل بدر ناصر مهنا 1501 ٭
عبداهلل براك صياح ظمن 0800 ٭
عبداهلل جاراهلل فهد العجمي 1501 ٭
عبداهلل جاسم احمد الكندري 0207 ٭
عبداهلل جاسم محمد الكندري 0443 ٭
عبداهلل جاعد مطلق الرشيدي 0201 ٭
عبداهلل حجي مخيشم الشمري 0901 ٭
عبداهلل حراب حجيل العتيبي 0800 ٭
عبداهلل حسن سعيد العجمي 1501 ٭
عبداهلل حسن عبيد الشمري 0901 ٭
عبداهلل حسن علي بوحمد 0432 ٭
عبداهلل حسن علي العجمي 0433 ٭
عبداهلل حسن علي العنزي 0201 ٭
عبداهلل حمد احمد الدبوس  0800 ٭
عبداهلل حمد عبداهلل املري 0455 ٭
عبداهلل حمد ناصر العتيبي 0444 ٭

العدواني  عبداهلل حم����دان هدم����ول   ٭
0802

عبداهلل حمود مهنا الرشيدي 0115 ٭
عب����داهلل حمي����د عبدالرس����ول اخند   ٭

0834
عبداهلل خالد احمد بوحيمد 0201 ٭
عبداهلل خالد صقر البنعلي 0201 ٭

عب����داهلل خالد عب����داهلل الزيدالعنقه   ٭
0403

عبداهلل خالد محمد العصفورالهاجري   ٭
0114

عبداهلل خالد مرزوق العازمي 0842 ٭
عبداهلل خضير بركه الرشيدي 1501 ٭

عب����داهلل خليفه غي����اض  الضفيري   ٭
0800

عبداهلل خليل عبدالنبي خاجه 0405 ٭
عبداهلل راجح منير العجمي 0800 ٭
عبداهلل رضا نائل العبداهلل 0201 ٭

عبداهلل رياض عبدالرحمن العبداللطيف   ٭
الدعي 0403

عبداهلل سالم راشد العجمي 0818 ٭
عبداهلل سالم علي تقي 1501 ٭
عبداهلل سالم فرج املري 1501 ٭
عبداهلل سالم محمد الدوسري 1501 ٭
عبداهلل سالم محمد العجمي 0433 ٭
عبداهلل سامي عبداهلل املياس  0401 ٭
عبداهلل سعد حجاب الدوسري 0443 ٭
عبداهلل سعد سالم احملمد 0403 ٭
عبداهلل سعد سعيد الزعبي 0210 ٭
عبداهلل سعد صالح راشد 1501 ٭
عبداهلل سعد عثمان عبداهلل 0800 ٭
عبداهلل سعد مراد البلوشي 0113 ٭
عبداهلل سعد نعمه العنزي 0107 ٭
عبداهلل سعود سعيد العازمي 0802 ٭
عبداهلل سليم ابراهيم العتيبي 2300 ٭
عبداهلل سليمان بندر اخلطاف 0800 ٭
عبداهلل سليمان ناصر الطيار 1501 ٭
عبداهلل صالح عبداهلل العتيبي 0201 ٭
عبداهلل طارق محمود علي 0115 ٭
عبداهلل ظافر عامر احملفوظ 0210 ٭
عبداهلل عادل خالد اجليران 0201 ٭
عبداهلل عادل عبداهلل احمد 0431 ٭
عبداهلل عايد عبداهلل العنزي 0107 ٭

عب����داهلل عايش  س����امح الرش����يدي   ٭
0800

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الفضلي   ٭
0443

عبدالعزيز احمد جاس����م الشرقاوي   ٭
0800

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احلميميدي   ٭
0207

عبدالعزيز جاس����م عوده الضفيري   ٭
0901

الظفيري  عبدالعزي����ز حربي ماط����ر   ٭
0201

عبدالعزيز حس����يان ثام����ر العتيبي   ٭
0210

عبدالعزيز حسن زايد العازمي 0834 ٭
عبدالعزيز حمد احمد العمر 0210 ٭

عبدالعزيز حمد عبدالعزيز احلويس    ٭
0107

عبدالعزي����ز حمد عبدالقادر االبراهيم   ٭
0421

عبدالعزيز راش����د رش����يد الرش����دان   ٭
0431

عبدالعزيز س����عود س����عد املويزري   ٭
0901

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز احلبيشي   ٭
0800

عبدالعزي����ز س����عود فه����اد العتيبي   ٭
0455

عبدالعزيز سلطان عبدالعزيز العتيبي   ٭
1501

عبدالعزيز سليمان عبدالرزاق السجاري   ٭
0115

عبدالعزيز شهاب حمد الشمري 1501 ٭
عبدالعزيز صادق ناصر اجلدي 0401 ٭
عبدالعزيز صالح غلوم مبارك 1501 ٭

عبدالعزي����ز صالح محمد الش����عيب   ٭
0800

عبدالعزيز صغي����ر حرفان الهاجري   ٭
0800

عبدالعزيز صالح محمد احلداد 0901 ٭
عبدالعزيز عادل حسن امير 0901 ٭
عبدالعزيز عامر حماد العازمي 1501 ٭

البغلي  عبدالعزيز عبداحملسن احمد   ٭
0800

عبدالعزي����ز عتي����ق عل����ي الديحاني   ٭
0901

عبدالعزيز علي غلوم علي 1501 ٭
عبدالعزيز عناد مهنا اخلالدي 0201 ٭

عبدالعزيز عيسى   عبداهلل الفيلكاوي   ٭
0107

عبدالعزيز فهيد فهد الطويله العازمي   ٭
0901

عبدالعزي����ز فوزي س����ليمان مرزوق   ٭
0800

عبدالعزيز قاسم محمد حسن 0800 ٭
عبدالعزيز كاظم محسن البالم 0405 ٭
عبدالعزيز الفي عقال الظفيري 1501 ٭

العازمي  عبدالعزيز مبارك عب����داهلل   ٭
1501

عبدالعزيز مبارك مسيعيد الرشيدي   ٭
0109

عبدالعزي����ز متعب مجع����د املطيري   ٭
0901

عبدالعزيز محمد احمد ابراهيم 0802 ٭
عبدالعزيز محمد احمد الكندري 0210 ٭
عبدالعزيز محمد زعل العنزي 0210 ٭

العجمي  عبدالعزي����ز محمد مب����ارك   ٭
0901

عبدالعزي����ز محمد مطل����ق اجلدعي   ٭
0107

عبدالعزي����ز مطلق صنت الرش����اش    ٭
0210

عبدالعزي����ز معج����ب مفل����ح صغير   ٭
0406

عبدالعزيز مفلح مبارك احملجان 1501 ٭
عبدالعزيز ملعب المي الفضلي 0901 ٭

عبدالعزيز منصور عبداحلسن حسن   ٭
0842

عبدالعزيز نور محمد عبداهلل 0203 ٭
عبدالعزيز وليد خالد بويابس  0210 ٭

عبدالعزيز يوس����ف عبداهلل شعيب   ٭
0800

عبدالقادر جاسم جنم الطراروه 0901 ٭
عبدالقدوس  حمد عبدالقدوس  شاهزاده   ٭

1501
عبدالكرمي احمد سفاح املال 0901 ٭

عبدالكرمي حسن عبدالرحمن الراشد   ٭
0207

صالح رشيد سليم العنزي 0406 ٭
صالح عدنان حمد البصيلي 0405 ٭
صالح علي صفر عباس  0800 ٭
صالح فؤاد عبدالرحمن الريش  0818 ٭
صالح فهد هادي العجمي 0800 ٭
صالح محمد جابر العجمي 0412 ٭
صالح منصور محسن العجمي 2300 ٭
صالح هادي سعيد العازمي 0800 ٭

الش����مري  صباح عبداملهدى حس����ن   ٭
0818

صقر محمد جاسم الطويرش  0210 ٭
صقر محمد صقر املطيري 0901 ٭
صالح احمد ناصر العازمي 1501 ٭
صالح الدين علي محمدالكندري 0114 ٭
صالح حسن صالح ابراهيم 0800 ٭
صالح عيسى   سالم القناعي 0114 ٭
صالح مصبح عبداهلل اخلياط 0800 ٭
صالح مطلق منصور العنزي 0901 ٭
صالح مهدى صالح العطار 0455 ٭
صهيب خالد مشعل العتيبي 0107 ٭
ضاري احمد محمد احلسيني 0115 ٭

ضاري جم����ال عبدالوه����اب احلجي   ٭
0800

ضاري عايد فراج الشمري 1501 ٭
الغنيمان  ض����اري عبداحلي دخي����ل   ٭

0201
ضاري عبداهلل احمد السعيد 0405 ٭
ضاري علي شعبان ساملن 0800 ٭
ضاري فريج خلف العنزي 0114 ٭
ضاري محمد محسن هندى  1501 ٭
ضاري محمد مهاوش  الدويش  0115 ٭

ضحوي ضرب����اح ضويحي العدواني   ٭
0842

ضيدان بجاد سلطان العجمي 0834 ٭
ضي����دان محم����د ضيدان الس����بيعي   ٭

0800
ضيفاهلل حباب عباس  شويب 0901 ٭
طارق زياد محمد الغيص  0201 ٭
طارق عبداهلل احمد العلي 2300 ٭

طارق مبارك سلطان احلامدالشريف   ٭
1501

طالب محمد زنكي حسن 1501 ٭
طالل ابراهيم تركي التركي 0201 ٭
طالل ابراهيم محمود مال اهلل 0201 ٭
طالل سامي جهيم اجلهيم 0462 ٭
طالل عادل احمد الناصر 0401 ٭

ط����الل عبدالرحيم جاس����م الفودري   ٭
0901

ط����الل عبدالعزي����ز فه����د اخلضاري   ٭
0842

طالل عجمي متعب احلربي 0802 ٭
طالل عيد عبداهلل الرشيدي 1501 ٭
طالل عيد فنيطل العازمي 1501 ٭
طالل محمد خلف العتيبي 0901 ٭
طالل مشاري عباس  العتيبي 0405 ٭
طالل مطلق هزاع الرشيدي 0201 ٭
طالل مهدى ثميم العنزي 0115 ٭
طالل ناصر مجبل الرميضي 0107 ٭

طالل ناصر مهدى مبيريك الرشيدي   ٭
0201

طالل يوسف سعود اجلاسم 0201 ٭
طلق فهيد صانوت العازمي 0212 ٭
عادل دغش  فالح احلجرف 1501 ٭
عادل عبداهلل سعود العنزي 1501 ٭
عادل فهد سليمان الشهاب 0901 ٭
عادل مطلق رجا العازمي 0842 ٭
عامر جمال عبداهلل الناقه 0800 ٭
عامر حامد سليمان القناعي 0901 ٭
عامر عايش  نزال العنزي 1501 ٭
عامر مشوط محمد العجمي 0800 ٭

عاي����د ضيف اهلل ع����وض  الديحاني   ٭
0901

عايد محمد مجبل الرشيدي 0901 ٭
عايض  حمدان ذيب السبيعي 0201 ٭
عباس  سلمان جابر الشمري 0800 ٭
عباس  سليمان زامل الرشيدي 0842 ٭

عباس  عبدالعظيم عباس حسن علي   ٭
العوض  0114

عباس  مداهلل طعيمس  مسفر 1501 ٭
عبداهلل خالد عبداهلل احلداد 0842 ٭

الكاظمي  عبداحلمي����د ضياء مه����دى   ٭
0107

عبداحلميد عبدالقادر محمد السرحان   ٭
0901

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ابراهيم   ٭
0405

عب����داهلل عبدالرحمن س����عد الطويل   ٭
0203

عبداهلل عبدالرحمن عبدالعزيز املطوع   ٭
0210

عب����داهلل عبدالرحيم ابراهيم ابراهيم   ٭
0901

عبداهلل عبدالرضا اكبر رضا 0107 ٭
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل العطوان   ٭

0210
عبداهلل عبداللطيف عبداهلل الربيعه   ٭

0201
الرش����يدي  عبداهلل عب����داهلل مبارك   ٭

0901
عب����داهلل عبدالهادي حم����د الهاجري   ٭

1501
عبداهلل عبدالواحد علي اجلدي 0431 ٭
عبداهلل عجيل عياده الشمري 0201 ٭
عبداهلل عدنان محمد العميري 0107 ٭
عبداهلل علي احمد االحمد 0210 ٭
عبداهلل علي صالح القحطاني 0800 ٭
عبداهلل علي عبداهلل العيبان 0800 ٭
عبداهلل علي فايز املطيري 0107 ٭
عبداهلل علي مبارك العازمي 0901 ٭
عبداهلل عويد رجا املياس  0107 ٭
عبداهلل عيد بريكان املاجدي 0404 ٭
عبداهلل عيد صبيح الشمري 0210 ٭
عبداهلل عيسى   احمد املؤمن 0800 ٭
عبداهلل غازي عبداهلل البريكي 0842 ٭
عبداهلل غازي محمد العازمي 0210 ٭
عبداهلل فارس  ماجد الديحاني 0432 ٭
عبداهلل فهد سالم العجمي 1501 ٭
عبداهلل فهد مشاري العوده 0201 ٭
عبداهلل فهد هذال السبيعي 0402 ٭
عبداهلل فوزي علي بوفرسن 0113 ٭
عبداهلل فوزي محمد العدواني 0402 ٭
عبداهلل فيصل ابراهيم اجلسار 2300 ٭
عبداهلل الفي حمود الرشيدي 0201 ٭
عبداهلل مانع حمد العجمي 1501 ٭
عبداهلل مبارك جمعه مبارك 0113 ٭
عبداهلل مبارك عبدالرضا رضا 0107 ٭
عبداهلل مبارك عبداهلل العجمي 0107 ٭
عبداهلل مبارك محمد مسامح 0107 ٭
عبداهلل مبارك ناصر العازمي 0901 ٭
عبداهلل محمد احمد املطر 0201 ٭
عبداهلل محمد احمد املال 1501 ٭
عبداهلل محمد حسن السليطن 0401 ٭
عبداهلل محمد خليفه السعد 1501 ٭
عبداهلل محمد خميس  العجمي 1501 ٭
عبداهلل محمد راشد العميري 0800 ٭
عبداهلل محمد سالم الدسمه 0401 ٭
عبداهلل محمد سعد اجلناع 0201 ٭
عبداهلل محمد سعود العازمي 0210 ٭
عبداهلل محمد صالح خريبط 0109 ٭
عبداهلل محمد عباس  دهراب 0455 ٭
عبداهلل محمد عبداهلل اخلليفي 0800 ٭
عبداهلل محمد علي البلوشي 0207 ٭
عبداهلل محمد علي الصعيليك 0800 ٭
عبداهلل محمد فهد فرحان 0203 ٭
عبداهلل مصبح عيد العازمي 0404 ٭
عبداهلل مطر بصري حسيني 0401 ٭
عبداهلل مطلق محمد العجمي 0901 ٭
عبداهلل مطلوب خلف الشمري 0210 ٭

الهرش����اني  عبداهلل مف����رح عبداهلل   ٭
0901

عبداهلل مناحي سعيد العنزي 0802 ٭
عبداهلل منصور حماد الشامري 0841 ٭

عب����داهلل منص����ور ناص����ر الهاجري   ٭
0901

عبداهلل منور نوار العتيبي 0462 ٭
عبداهلل ناصر عبداهلل العجمي 1501 ٭
عبداهلل ناصر مبارك الدوسري 0201 ٭
عبداهلل ناصر محمد بوكبر 2300 ٭
عبداهلل ناظم محمد احلديبي 0212 ٭
عبداهلل نبيل جنم العتال 0901 ٭
عبداهلل جنم عبداهلل العنزي 0203 ٭
عبداهلل ندى  ساري املطيري 0901 ٭
عبداهلل هشام احمد الشطي 0115 ٭
عبداهلل وليد خالد بويابس  0901 ٭

عب����داهلل وليد عب����داهلل احمدااليوب   ٭
0210

عبداهلل يوسف احمد املديني 0201 ٭
عبداهلل يوسف تقي الصفار 0818 ٭
عبداهلل يوسف عبداهلل الفرج 0107 ٭
عبداهلل يوسف محارب اجلسار 0201 ٭

عبداحملسن احمد عبداحملسن الصالح   ٭
0901

التحو  عبداحملسن جالل عبداحملسن   ٭
0107

ابراهيم عبداهلل  عبداحملسن س����امي   ٭
يوسف 0203

عبداحملسن سامي حمد البسام 0901 ٭
عبداحملس����ن س����عود محمد العجمي   ٭

0901
عبداحملس����ن عبيد ش����جاع العتيبي   ٭

0462
عبداحملس����ن فايز جمع����ان العتيبي   ٭

0841
عبداحملسن فهيد علي العجمي 1501 ٭
عبداحملسن محمد سالم املري 1501 ٭

عبدالهادي ابراهيم عبدالهادي س����عد   ٭
0210

عبدالهادي حسن بداح العجمي 0201 ٭
عبدالهادي عطا اهلل فال ح الس����كران   ٭

1501
عبدالهادي فالح هادي العجمي 0818 ٭
عبدالهادي مانع حمود هويشل 0401 ٭
عبدالهادي مسفر علي امليموني 1501 ٭
عبدالهادي مهدى حسن القالف 0800 ٭
عبدالوهاب جاسم محمد جعفر 0800 ٭

عبدالوهاب عبدالرسول حسن ششتري   ٭
0818

عبدالوهاب محمد احمد مالعلي 0802 ٭
عبدالوه����اب محم����د خلف����ان كنعان   ٭

0207
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب حسن   ٭

0404
عبدالوهاب مس����اعد عب����داهلل الزير   ٭

0421
عبيد طماح عامر الرشيدي 0800 ٭
عبيد غنام ناصر القريني 0210 ٭
عبيد فرج عبيد الديحاني 1501 ٭

عثم����ان حامد عبدالصمد بوش����هري   ٭
0210

عثمان سعد مناحي العلي 0461 ٭
عثمان فاروق محمد عبدالرحيم 1501 ٭
عجمي عياده خشمان احلربي 0802 ٭
عدنان احمد السيدعلي القالف 0421 ٭
عذبي سعد شريد املطيري 0401 ٭
عذبي عبدالوهاب محمد الدوب 0800 ٭
عذبي مبارك غازي الصليلى 0802 ٭
عصام فالح عصام العجمي 2300 ٭
عقيل علي مهنا املهنا 0901 ٭
عقيل كاسب محمد عباس  0901 ٭
عالء محمد مطلق رشدان 0800 ٭
علي احمد محمد الصال ل 0842 ٭
علي اعجمي عبيد املطيري 0901 ٭
علي بخيت علي املري 0406 ٭
علي بصير حمود شبيرم 1501 ٭
علي بندر مبارك العازمي 0901 ٭
علي جاسم قاسم املطرود 0412 ٭

البقية ص 17

تتمة المنشور ص 15

تخصصات كلية التربية األساسية
اسم التخصصالرمز

التربية اإلسالمية0101

اللغة العربية0102

العلوم0104

الرياضيات0105

تربية فنية0106

تربية بدنية0107

تربية موسيقية0109

رياض األطفال0110

التصميم الداخلي0112

الكهرباء0113

علوم املكتبات واملعلومات0114

تكنولوجيا التعليم0115

اللغة اإلجنليزية0116

تخصصات كلية الدراسات التجارية
اسم التخصصالرمز

محاسبة0201

إدارة مواد0203

تأمني0206

بنوك0207

حاسب آلي0208

اإلدارة0210

القانون0212

تخصصات كلية التمريض
اسم التخصصالرمز

دبلوم التمريض العام501

بكالوريوس متريض تكميلي502

تخصصات كلية العلوم الصحية
اسم التخصصالرمز

سجالت طبية0304

تخصصات قطاع التدريب
اسم التخصصالرمز

الدورات اخلاصة0800

دورة تدقيق جمركي0802

دورة رسم هندسي0818

دورة مسح أراض0834

دورة تفتيش خدمات بلدية � إعالنات0841

دورة تفتيش خدمات بلدية � نظافة0842

دورة حتفيظ قرآن كرمي0853

املعهد العالي لالتصاالت واملالحة0901

املعهد العالي للطاقة )الكهرباء واملاء(1501

معهد السكرتارية2300

تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية
اسم التخصصالرمز

ميكانيكا قوى محركة0401

ميكانيكا إنتاج0402

ميكانيكا سيارات0403

ميكانيكا تبريد وتكييف0404

ميكانيكا هندسة بحرية0405

ميكانيكا حلام0406

آالت كهربائية0411

نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية0412

الكترونات اتصاالت0421

إنشاء مبان0431

إنشاء طرق0432

مساحة0433

تكنولوجيا تشغيل املصافي0443

تكنولوجيا صناعات كيميائية0444

علوم تطبيقية )فيزياء أساسية(0451

علوم تطبيقية )كيمياء أساسية(0452

هندسة كمبيوتر0455

هندسة بترول استكشاف وتطوير0461

هندسة بترول إنتاج وتصدير0462
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علي جاسم محمد العثمان 0201 ٭
علي جمال عبدالوهاب الزيدان 2300 ٭
علي جمعه غلوم محمد 0901 ٭
علي حامد عبدالكرمي الزلزله 0201 ٭
علي حسن ابراهيم العوضي 0201 ٭
علي حسن شعبان غلوم 0800 ٭
علي حسن علي اليعقوب 0421 ٭
علي حسن جابر الشمري 0203 ٭
علي حسن عبداهلل مال اهلل 0107 ٭
علي حسن محمود فرس  0109 ٭
علي حمد بخيت املري 0421 ٭
علي حمد علي الشطي 0421 ٭
علي حمد ناصر العجمي 1501 ٭
علي خالد علي املستكي 0201 ٭
علي دبيس  حسن الدسم 0841 ٭
علي سالم محمد املري 0443 ٭
علي سالم محمد محسن 2300 ٭
علي طالب فاضل ربيع 0207 ٭
علي عادل ابراهيم البلوشي 0901 ٭
علي عادل عيد العدواني 1501 ٭
علي عاشور سفر املؤمن 0800 ٭
علي عباس  عبداهلل القالف 0841 ٭
علي عبدالرحمن راشد املري 0412 ٭

علي عبدال����رزاق عبدالواحد عبدعلي   ٭
0212

علي عبدالرسول حسن جعفر 0411 ٭
علي عبداهلل علي جاسم 0432 ٭
علي عبداهلل محمد محمود 0113 ٭

علي عبدالهادي موس����ى املوس����وي   ٭
0901

علي فاضل حسن محمد 1501 ٭
علي فاضل محمد املويل 0421 ٭
علي فهاد عبداهلل العازمي 0115 ٭
علي فهد هادي العجمي 0800 ٭
علي قاسم محمد املتروك 0901 ٭
علي مبارك عبدالنبي الشمري 0802 ٭
علي مبارك علي العنزي 0210 ٭
علي محارب عواد العازمي 0106 ٭
علي محمد جاسم عبداهلل 0113 ٭
علي محمد صالح املري 0210 ٭
علي محمد علي العتيبي 0433 ٭
علي محمد علي العدواني 0210 ٭
علي محمد علي الهاملي 0901 ٭
علي محمد مبارك العجمي 1501 ٭
علي مختار عباس  باقر 0114 ٭
علي مختار مسيب عزيز 0201 ٭

علي مصطفي عبدالرس����ول الشواف   ٭
0901

علي ناصر عبداهلل احلداد 0901 ٭
علي هذال سعد املطيري 1501 ٭
عليان سعيد محمد العجمي 0431 ٭
عماد جبر كاظم الشمري 1501 ٭
عماد فيصل احمد العوضي 2300 ٭
عماد مرزوق جدوع العتيبي 1501 ٭
عمار عبدالرزاق مختار تقي 0802 ٭
عمار فؤاد احمد بوقريص  0201 ٭

عم����ار فهيد س����عد الس����بوقالعجمي   ٭
0210

عمر بدر ش����مس الدين شمس الدين   ٭
1501

عمر حبيب فاضل حسن 0107 ٭
عمر ضي����ف اهلل س����ليمان العتيبي   ٭

0402
عمر عبدالعزيز محم����د عبدالرحمن   ٭

0834
عمر عبداهلل عباس  العتيبي 0201 ٭
عمر عبداهلل محمد العباد 0800 ٭
 عمر  عراك  عنتر  الظفيري 0201 ٭
عمر علي عبداملجيد العسكري 0443 ٭
عمر محمد احمد عيسى   0462 ٭
عمر مسلط ذعار العتيبي 0114 ٭
عمر مفلح دهلوس  الرشيدي 0201 ٭
عمر نابي الهيلم العنزي 0406 ٭
عناد عيد غالبامللهوف العازمي 0834 ٭
عيد سعد فهد العازمي 1501 ٭

عيد محمد مرزوق الش����تلي العازمي   ٭
2300

عيد مرزوق فهاد العازمي 0834 ٭
عيس����ى   احم����د عبدالرحمن محمود   ٭

0421
عيسى   اشنيف حامد الشمري 0432 ٭
عيسى   جعفر علي الرمضان 0411 ٭

عيس����ى   عبدالرزاق هاشم الكندري   ٭
0210

عيسى   فؤاد علي الكندري 0901 ٭
عيسى   مبارك سعد احلضيري 1501 ٭
عيسى   محمود حسن علي 0433 ٭

عيسى   ياس����ن عبدالرزاق الشمري   ٭
1501

عيفان مصحى عيفان الهاجري 2300 ٭
غازي حراب حجيل العتيبي 1501 ٭
غازي حربي غازي احلربي 0212 ٭
غازي خالد غازي العتيبي 0800 ٭
غازي فيصل عبداحملسن الوزان 1501 ٭
غازي مانع ناصر صقر 0834 ٭

فارس  عب����داهلل مناحي الس����بيعي   ٭
1501

فارس  فرحان خلف شاهر 0109 ٭
فاض����ل صال����ح عبدالرزاق الش����طي   ٭

0107
فاضل طالب فاضل ربيع 0207 ٭
فاضل محمد حسن السليم 1501 ٭
فالح حسن فالح الهندال 0800 ٭
فالح عبداهلل فالح الدوسري 0800 ٭
فالح غازي عبداهلل العازمي 0901 ٭
فالح محمد هرماس  العازمي 0411 ٭
فالح معيكل عيد العجمي 0800 ٭
فايز زياد حباب احلربي 2300 ٭
فايز سعد عقاب الهاجري 0207 ٭
فايز سلمان براك العدواني 0818 ٭
فايز محمد مرزوق املطيري 0106 ٭

الهرش����اني  فجحان مب����ارك فجحان   ٭
0818

فراج عبيد عبداهلل الردهان 2300 ٭
فراج محسن حميدي احلربي 0802 ٭
فريح ضاحي مبارك الفضلي 0210 ٭
فالح بدر هيف احلجرف 0901 ٭
فالح حمد فالح حمد 0433 ٭
فالح ركان خالد العجمي 0802 ٭
فالح سليمان حمد الصهيل 2300 ٭
فالح محمد فالح الهاجري 0201 ٭

فهد ابراهيم السيدمحمد عبداهلل السيد   ٭
0841

فهد احمد خليفه الهيلع 0201 ٭
فهد احمد خميس  الدوسري 0113 ٭
فهد احمد عبداهلل راشد 0114 ٭
فهد احمد محمد العازمي 0201 ٭
فهد احمد محمد عبداهلل 0901 ٭
فهد احمد هديب الشنفاء 0802 ٭
فهد ارهيف اكياد الفضلي 0406 ٭
فهد اسماعيل سعيد فرحان 0901 ٭
فهد انور عبدالعزيز البشاره 0901 ٭
فهد بدر سعود الدوسري 2300 ٭
فهد بردان خلف الشمري 1501 ٭
فهد جابر عبداهلل العرقان 0842 ٭
فهد جاسر حجي مطلق الهيفي 0210 ٭
فهد جزاء هليل العتيبي 1501 ٭
فهد جمعه فهد العجمي 0210 ٭
فهد حمد سالم العجمي 0461 ٭
فهد حمد فالح العجمي 0113 ٭

فهد حمود علي اخلالدي 0201 ٭
فهد خزعل عوده الفضلي 0901 ٭
فهد خزمي محمد العجمي 1501 ٭
فهد خليل ابراهيم اخلياط 0212 ٭
فهد داود علي بوزبر 0901 ٭
فهد راشد نعير الهاجري 1501 ٭
فهد سالم جابر مطر 0800 ٭
فهد سعد راشد املطيري 0431 ٭
فهد سعد علي الشختلي 0107 ٭
فهد سعود زويد املطيري 0113 ٭
فهد سعود محمد الدوسري 0800 ٭
فهد سفاح مطارد خشمان 1501 ٭
فهد سليمان قحطان العنزي 0210 ٭
فهد سهيل عبدالرضا اسود 0107 ٭
فهد شاكر سعود السبيعي 0834 ٭
فهد شجاع متعب العدواني 0107 ٭
فهد صالح محمد املطيري 0210 ٭
فهد صالح سالم عثمان 0405 ٭

فه����د عبدالرحمن ابراهي����م الضبيان   ٭
2300

فهد عبدالغفار ابراهيم اللهو 0115 ٭
فهد عبداهلل سليمان البالول 0421 ٭
فهد عبداهلل شهاب الطليحي 0210 ٭
فهد عبداهلل عامر املطيري 0901 ٭
فهد عبداحملسن حثالن العجمي 0901 ٭
فهد عطااهلل هادي املطيري 1501 ٭
فهد علي سعد العليمي 0800 ٭
فهد علي عبداهلل القطان 0455 ٭
فهد علي قطيمان السبيعي 0207 ٭
فهد عيسى   عبداهلل علي 0800 ٭
فهد غازي دهيم الظفيري 1501 ٭
فهد غازي نوار العتيبي 0212 ٭
فهد فؤاد محمدعبداهلل يوسف 0212 ٭
فهد فالح سليم نهار اخلالدي 0842 ٭
فهد فالح فهد الدوسري 1501 ٭
فهد فهاد فالح مجالد 0841 ٭
فهد الفي سعود العازمي 0800 ٭
فهد مبارك عبداهلل العجمي 0210 ٭
فهد مبارك هداف الهاجري 0901 ٭
فهد مجبل منصور العازمي 0841 ٭
فهد محمد حسن علي 0800 ٭
فهد محمد سعود الهندال 0402 ٭
فهد محمد عبيد الدوسري 0402 ٭
فهد محمد عواد الزبن 0901 ٭
فهد محمد فالح العازمي 1501 ٭
فهد محمد فهيد الهاجري 0901 ٭
فهد محمد كليفيخ الهاجري 1501 ٭
فهد محمد مبارك سعيدمبارك 0401 ٭
فهد محمد ناصر الهاجري 1501 ٭
فهد مرزوق فرج العازمي 1501 ٭
فهد مشعل مناحي العلي 0107 ٭
فهد مشعل ناصر اجلليدان 0444 ٭
فهد مطلق عبدالهادي املطيري 0115 ٭
فهد مفرح ناصر الهاجري 0210 ٭
فهد مناحي فالح الدوسري 0800 ٭
فهد ناصر بداح الهاجري 0901 ٭
فهد ناصر فهد العجمي 1501 ٭
فهد ناصر كريدي السبيعي 0210 ٭
فهد ناصر محمد العجمي 0431 ٭
فهد ناصر معجب الهاجري 0201 ٭
فهد نايف سالم الشمري 0800 ٭
فهد نايف عبداهلل العنزي 0107 ٭
فهد نهار فهد الشبعان 0212 ٭
فهد وليد علي البطاح 0431 ٭
فهد يوسف يعقوب محمد 0201 ٭
فهيد سالم شافي العجمي 0444 ٭
فهيد سالم فهيد العجمي 1501 ٭
فهيد عقاب حمود املطيري 0401 ٭
فهيد فراج سعود السبيعي 0800 ٭
فهيد محمد معيض  العازمي 0212 ٭
فهيد نهار فهد الزعبي 0800 ٭

فواز س����اري عبدالرحم����ن املطيري   ٭
0421

فواز عامر صليهم العجمي 1501 ٭
فواز عبداهلل محمد الصميط 0901 ٭
فواز عبداهلل محمد الفضلي 0201 ٭
فواز عيد مجحم العازمي 1501 ٭
فواز فؤاد فيصل سليمان 0901 ٭
فواز فهد فراج العربيد 0431 ٭
فواز محمد حمد الرشيدي 0431 ٭
فواز مشعل عبدالرحمن املشعل 0210 ٭
فواز منخي خلف الفضلي 0115 ٭
فواز نايف كرمييس  املطيري 1501 ٭
فيصل ابراهيم مختار اشكناني 0901 ٭
فيصل احمد خالد مدوه 0403 ٭
فيصل جابر حسن الشطي 0800 ٭
فيصل جزاع ضيدان املطيري 0433 ٭
فيصل جمال عباس  غلوم 2300 ٭
فيصل حسن فالح الناصر 0841 ٭
فيصل حمود غضيان الهاجري 1501 ٭
فيصل خالد فرحان العنزي 0107 ٭
فيصل سالم ناصر املري 0114 ٭
فيصل ساير مجبل املطيري 0800 ٭
فيصل سعود رباح العنزي 0901 ٭
فيصل سعود عبيسان احلربي 0421 ٭
فيصل سعود فيحان املطيري 0432 ٭
فيصل سمير صالح الشالحي 0800 ٭
فيصل شبيب فيصل العجمي 0107 ٭
 فيصل  طالب  جابر  املري 0403 ٭

فيصل عبداللطي����ف ثويني الفضلي   ٭
0212

البلوش����ي  ابراهيم  فيصل عب����داهلل   ٭
0113

فيصل عبداهلل ليل املتلقم 1501 ٭
فيصل علي صالح الهران 0841 ٭
فيصل علي محمد احلماد 0901 ٭
فيصل عوض  راشد العجمي 0800 ٭
فيصل غسان سليمان داود 0401 ٭
فيصل مبارك شالش  العازمي 2300 ٭

فيص����ل محس����ن مصلح الرش����يدي   ٭
0402

فيصل محمد جابر محمد 0800 ٭
فيصل محمد حسن علي 1501 ٭
فيصل محمد علي املري 2300 ٭
فيصل محمود علي البلوشي 0210 ٭
فيصل مخرب رفاعي املطيري 0802 ٭
فيصل مشعل عكاش  العبدلي 0212 ٭
فيصل مصبح علي العازمي 0818 ٭
فيصل مصبح مطلق العازمي 0834 ٭
فيصل مناحي زيد العتيبي 1501 ٭
فيصل مناحي فالح الدوسري 1501 ٭
فيصل منصور حسن املطيري 0841 ٭
فيصل ناصر عوض  العنزي 0107 ٭
فيصل وليد جاسم سالم الهولي 0115 ٭
قتيبه محمد علي اللوغاني 0853 ٭
الفي جريد الفي املطيري 0901 ٭
ماجد سعود رباح العنزي 0212 ٭
ماجد هادي مهدى العجمي 0201 ٭
مالك محمد عواد الفكر 2300 ٭
مانع فراج مانع العجمي 1501 ٭
مبارك جاسم محمد املعتوق 0401 ٭
مبارك حسن محسن العتيبي 0210 ٭
مبارك حمد عبداهلل السعيد 1501 ٭
مبارك حميد محمد العنزي 0800 ٭
 مبارك  خليفه صالح الرشيدي 0401 ٭
مبارك دعيج حسن السنافي 0107 ٭

مبارك عبدالس����ال م مب����ارك الدليمي   ٭
0443

مبارك عبداهلل علي القنور 0212 ٭
مبارك عبداهلل مجول مسلط 0210 ٭

مبارك عبداحملس����ن مب����ارك العجمي   ٭
1501

مبارك عوض  صالح الرشيدي 0800 ٭
مبارك عويضه مبارك العجمي 0201 ٭
مبارك فارس  حمود الهاجري 0901 ٭
مبارك فرحان سحيل الرويلي 2300 ٭
مبارك فهد ماضي العازمي 0201 ٭
مبارك فهد محمد العجمي 1501 ٭
مبارك فهيد عبداهلل العجمي 0800 ٭
مبارك محمد حمد العجمي 0841 ٭
مبارك محمد فراج العجمي 0800 ٭
مبارك محمد ماجد السبيعي 0901 ٭
مبارك محمد مبارك الكدادي 0818 ٭
مبارك مونس  مبارك املونس  0800 ٭
مبارك ناصر مبارك الهاجري 2300 ٭
متروك رشيد راشد العتيبي 0800 ٭
متعب صباح محمد الشمري 0800 ٭
متعب عجيل طرقي العنزي 0433 ٭
متعب مطلق حزام السبيعي 1501 ٭

مجبل عبداهلل مجبل جسارالرشيدي   ٭
1501

محسن بركه محمد البخيت 0411 ٭
محسن حمود محسن العازمي 0818 ٭
محسن عايض  سبيل العازمي 1501 ٭
محسن نادر غلوم محمد 0901 ٭
محمد ابراهيم مبارك العرفج 0210 ٭
محمد احمد محمود بوحمد 0421 ٭
محمد احمد مال سعيد 0800 ٭
محمد احمد يوسف البشير 0800 ٭
محمد اسماعيل   زايد 0401 ٭
محمد باسل سلمان بوحمد 0842 ٭
محمد باسل عبداملجيد حيدر 0207 ٭
محمد بدر حمد احلمدان 0114 ٭
محمد بدر رمضان الهندال 1501 ٭
محمد بدر منصور املطيري 0432 ٭
محمد بدر ناصر النشيط 0800 ٭
محمد براك حسن العجمي 0800 ٭
محمد تركي عطيه العنزي 2300 ٭
محمد ثامر جبر العنزي 0901 ٭
محمد جاسم جودي درويش  0431 ٭
محمد جاسم محمد اشكناني 0461 ٭
محمد جاسم محمد البشير 0841 ٭
محمد جاسم محمد املعيلي 0431 ٭
محمد جاسم يوسف احملميد 0210 ٭
محمد جمال محمد البديوي 0802 ٭
محمد جمال محمد الهولي 0802 ٭
محمد جمال ناصر علي 0800 ٭
محمد جمعان سالم الدواي 0212 ٭
محمد حامد حسن الصحاف 0841 ٭
محمد حبيب ظاهر الشمري 0115 ٭
محمد حزام بالدي الظفيري 0800 ٭
محمد حسن عبداهلل احلصينان 0114 ٭
محمد حسن احمد غيث 0401 ٭
محمد حسن علي العدواني 0800 ٭
محمد حسن علي ميرزا 0431 ٭
محمد حصويل زيد العازمي 1501 ٭
محمد حماد ماجد الرشيدي 0210 ٭
محمد حمد فالح الضفيري 0212 ٭
محمد خالد جاسم احلمدان 0800 ٭
محمد خالد سهيل الرشيدي 2300 ٭
محمد خالد عبدالكرمي محمد 2300 ٭
محمد خالد عبداهلل بوظهير 1501 ٭
محمد خالد عبداهلل علي 0462 ٭
محمد خالد عريفج العازمي 1501 ٭
محمد خالد فالح احملجان 1501 ٭
محمد خالد محمد اخلالدي 0841 ٭
محمد خالد محمد الدوسري 0901 ٭
محمد خالد محمد الهاجري 1501 ٭
محمد خالد محمد محمود 0800 ٭
محمد خالد محمد محمود 0901 ٭
محمد خزمي محمد العجمي 2300 ٭
محمد خلف راكان العنزي 1501 ٭
محمد خليف عوض  العنزي 0841 ٭
محمد خليل مبارك الشمري 2300 ٭
محمد داود سلمان مال  علي 0901 ٭

محمد راشد ارش����يد الشدقم العازمي   ٭
2300

محمد راش����د علي ال����درزي العازمي   ٭
0901

محمد راشد ناصر العازمي 2300 ٭
محمد رياض  عبد حسن 0901 ٭
محمد زيد محمد احلربي 1501 ٭
محمد سالم حمدان العجمي 1501 ٭

محمد س����الم عيادهرقي����دان العازمي   ٭
0842

محمد سالم محمد العجمي 0842 ٭
محمد سالم محمد الهاجري 0800 ٭
محمد سعد عبداهلل العازمي 0901 ٭
محمد سعد عنبر الشمري 0201 ٭
محمد سعود عبدالعزيز الربيع 0113 ٭
محمد سعود متعب الرشيدي 1501 ٭
محمد سلطان مبارك العتيبي 0800 ٭
محمد سلمان محمد الناصر 0800 ٭
محمد سند محمدجري العجمي 0210 ٭
محمد سند مخلف الديحاني 0901 ٭
محمد شمروخ ضويحي فراج 1501 ٭
محمد صابر حاجي العوضي 0203 ٭
محمد صالح جاسم دشتي 0107 ٭
محمد صالح عايض  العجمي 0405 ٭
محمد صالح علي الصال ل 0201 ٭
محمد صويان حمود العدواني 0431 ٭
محمد ضحوي جازي العازمي 0834 ٭
محمد ضيدان عبداهلل السبيعي 0201 ٭
محمد طارق عبدالكرمي الشيحه 1501 ٭
محمد طاهر محمد بستكي 0112 ٭
محمد عادل عبداهلل حيدر 0401 ٭
محمد عادل محمد الزكري 0800 ٭
محمد عادل محمد الفيلكاوي 0107 ٭
محمد عايد ملوح الصليلى 0107 ٭
محمد عباس  سوعان العنزي 0201 ٭
محمد عبداجلليل خليل اجلاسم 0212 ٭
محمد عبداحلميد حبيب القالف 0113 ٭
محمد عبداحلميد غريب علي 0210 ٭

محم����د عبدالرحمن محم����د العجمي   ٭
0800

محم����د عبدالرحم����ن محمد ش����عالن   ٭
0109

محمد عبدالرضا ناصر النجدي 0113 ٭
محمد عبدالعزيز س����الم احلش����اش    ٭

0401
محم����د عبدالعزيز يون����س  عبداهلل   ٭

1501
محمد عبداهلل حاضر السبيعي 0432 ٭
محمد عبداهلل خالد املطيري 0841 ٭
محمد عبداهلل خيران املطيري 0421 ٭
محمد عبداهلل دغيليب العتيبي 1501 ٭
محمد عبداهلل راشد العباد 1501 ٭
محمد عبداهلل مجول العجمي 1501 ٭
محمد عبداهلل مشيط العجمي 0432 ٭
محمد عبداهلل منور املطيري 1501 ٭
محمد عبدالناصر علي مراد 0462 ٭
محمد عدنان ابراهيم اال براهيم 0901 ٭
محمد عدنان محمد الربيعان 0109 ٭
محمد عقاب سعود الشمري 1501 ٭
محمد علي عبداهلل العجمي 0201 ٭
محمد عواض  عبداهلل العجمي 0901 ٭
محمد عيد ابراهيم السعيدي 0901 ٭
محمد غازي مرزوق املطيري 0901 ٭
محمد غامن منير السهلي 0461 ٭
محمد غصاب محمد العازمي 0901 ٭
محمد غالب محمد احلربي 0818 ٭
محمد فؤاد فيصل سليمان 0800 ٭
محمد فالح صانوت العازمي 0841 ٭
محمد فالح عبداهلل البريكي 0842 ٭

محمد فالح مبارك الفندى  0212 ٭
محمد فالح مشيط العجمي 0405 ٭
محمد فايز حمد الهاجري 0800 ٭
محمد فرج مساعد العجمي 0210 ٭
محمد فرحان ثاني جاعدثاني 1501 ٭
محمد فالح سويد السعيدي 0800 ٭
محمد فالح شداد املطيري 0802 ٭
محمد فالح محمد العجمي 0114 ٭
محمد فهاد سالم العجمي 0113 ٭
محمد فهاد سيف العجمي 0901 ٭
محمد فهد خليفه الصالل 0841 ٭
محمد فهد فالح العجمي 0115 ٭
محمد فهد محمد العجمي 0212 ٭
محمد فهيد صالح املري 0212 ٭
محمد فيصل داود الفيلكاوي 0210 ٭
محمد فيصل غازي العتيبي 0210 ٭
محمد قطيم عواض  العازمي 0203 ٭
محمد كنعان فهاد الشمري 0841 ٭
محمد ماجد حابس  املطيري 0901 ٭
محمد ماجد حمد شاهر 0433 ٭

محمد مانع عس����اف مناع مش����خص   ٭
الدوسري 0107

محمد مبارك محمد املري 0901 ٭
محمد مجبل بريز املطيري 0901 ٭
محمد مجحم عبداهلل العجمي 1501 ٭

محمد محروس  عبدالعزيز احملروس    ٭
1501

محمد محسن محمد العجمي 1501 ٭
محمد محسن محمد محسن 0107 ٭
محمد محمد رحيم السعيد 1501 ٭
محمد محمود احمد اسماعيل 0201 ٭
محمد محمود احمد علي 0800 ٭
محمد مرتضي مصطفي عيدان 0109 ٭
محمد مسفر حروش  العتيبي 1501 ٭
محمد مسفر مطيع العجمي 1501 ٭
محمد مطلق شافي العجمي 2300 ٭
محمد منصور غلوم الدشتي 0212 ٭
محمد منصور محمد حسن 0115 ٭
محمد ناجع شويرب عسكر 0201 ٭
محمد ناجم ناصر الهاجري 0901 ٭
محمد ناصر عيد املطيري 0107 ٭
محمد ناصر فهد ناصر 0444 ٭
محمد نايف شحاذه املطيري 0401 ٭
محمد نبيل عيسى   العثمان 0210 ٭
محمد جنم عبداهلل مزبان 0401 ٭
محمد نهار محمد املطيري 1501 ٭
محمد هادي فهد العجمي 1501 ٭
محمد هاني حميد السماك 0901 ٭
محمد هزاع عايض  الرشيدي 0106 ٭

محمد هوي����دي نغيم����ش  الهاجري   ٭
0834

محمد وسمي شارع الظفيري 0212 ٭
محمد يوسف ابراهيم القالف 0421 ٭
محمد يوسف جعفر محمد 1501 ٭
محمد يوسف سعد الرشيد 0800 ٭
محمد يونس  عباس  دشتي 0401 ٭
محمد يونس  محمد ميرزا 0462 ٭
محمود احمد محمود مذكوري 2300 ٭
محمود خالد محمود السلطان 0201 ٭

محمود خضر عبداحملسن السويدان   ٭
0201

محمود علي جعفر البيرمي 0412 ٭
محمود علي عيسى   حيدر 0800 ٭
مخلد عيد مسلم الشالحي 0113 ٭
مخلد فهد حويان الديحاني 0212 ٭
مروان ناجي علي الشطف 2300 ٭
مزيد محمد صالح املزيد 0405 ٭
مساعد سعود سعد النومس  0901 ٭
مساعد عبداهلل عريفي واوان 0800 ٭
مسعد ترحيب محسن اجلبلي 0834 ٭
مسعود منصور محمد السهلي 1501 ٭

مس����فر  مب����ارك  عب����داهلل  العجمي   ٭
0800

مسفر محمد مبارك العجمي 0901 ٭
مسفر مسعود مسفر العجمي 0841 ٭
مسير نواف عبداهلل ابوشيبه 0802 ٭
مسيفر فهد عبداهلل العصيمي 0901 ٭

القوس����ي  ابراهيم عبداهلل  مش����اري   ٭
0800

مشاري احمد عبداحلميد البحر 0901 ٭
مشاري باسم محمد جهيم 0406 ٭
مشاري حمد فهد املطيري 0800 ٭
مشاري خالد سعد احلربي 0901 ٭
مشاري سعد ردن العتيبي 0201 ٭
مشاري سعود بريك العتيبي 0800 ٭
مشاري سالمه صعفك العنزي 0444 ٭

مش����اري صادق جاس����م عليجاس����م   ٭
0901

مش����اري صنيدح غميض  الديحاني   ٭
0201

مشاري عبداهلل سعد خلف 0800 ٭
مش����اري عبدالكرمي جزاع الش����عالن   ٭

0201
مش����اري عبداهلل مش����اري احلمدان   ٭

0800
مشاري عماد عبداحلميد العبيد 0113 ٭
مشاري فهد فرحان الفضلي 0901 ٭
مشاري ماجد خالد اللهو 0800 ٭
مشاري مشعل عقيل املطيري 1501 ٭
مشاري ناصر غايب العتيبي 0203 ٭
مشاري يوسف احمد حسن 0107 ٭
مشاري يوسف محمد الزويد 0800 ٭

مش����عل ابراهيم ارديع����ان العدواني   ٭
0201

مشعل ابراهيم ناصر الزايد 0201 ٭
مشعل احمد ابراهيم الشمري 0800 ٭

مشعل حمد عبدالرحمن احلميميدي   ٭
0802

مشعل حمد فرحان جروان 0800 ٭
مشعل حمود محماس  العتيبي 0818 ٭
مشعل خالد عبيد العتيبي 1501 ٭
مشعل راشد علي املري 0431 ٭
مشعل رشيد راشد العازمي 0901 ٭
مشعل شافي فهد بوعجيم 0901 ٭

مش����عل صنهات ضي����دان القحطاني   ٭
1501

مش����عل عبدالعزيز سنيد اخلصيلي   ٭
0800

مشعل عبيد خلف العنزي 0462 ٭
مش����عل عثم����ان عبدالصم����د عبادي   ٭

0800
مشعل عوض  متعب العتيبي 1501 ٭
مشعل غازي محمد املطيري 0405 ٭
مشعل غامن خليل الفودري 0800 ٭
مشعل فالح علي العازمي 0901 ٭
مشعل فالح فهد املطيري 0800 ٭
مشعل فهيد حمود شبنان 0901 ٭
مشعل ماطر سالم العالطي 0800 ٭
مشعل مبارك هجرس  حجرف 0800 ٭

مشعل محمود عبداهلل معتوقبوهان   ٭
0201

مشعل مفرح نافل العجمي 0402 ٭
مصطفي محم����ود عبداخلالق محمود   ٭

0115
مصطفي هاني عباس  ماحسن 0431 ٭

مصعب معجب عبداللطيف الدوسري   ٭
0443

مصلط مبارك عبداهلل السهلي 1501 ٭
مطلق راشد مطلق الزعبي 0800 ٭
مطلق راشد مطلق املطيري 0901 ٭
مطلق محمد شلوان الهاجري 0201 ٭
معجب سعيد علي العجمي 0201 ٭

معيض  عوض  مهدى العجمي 0114 ٭
مفرح حسن حمد العجمي 0406 ٭
مفلح شريده عتيج العازمي 0834 ٭
مفلح محسن محيل العتيبي 1501 ٭
مقصيد محمود محمد املقصيد 0201 ٭
منتصر محمد محمد احمد 0800 ٭
منصور برغش  فيحان العجمي 1501 ٭
منصور حمد فالح العتيبي 1501 ٭

العجمي  منصور ش����بيب منص����ور   ٭
1501

منصور شويرب سالم العجمي 0800 ٭
منصور صالح حس����ن معتاداحلربي   ٭

0401
منص����ور عبدالرض����ا حس����ن ناصر   ٭

0107
منصور نافع ربدي السعيدي 0800 ٭
منصور هادي عبداهلل العجمي 0107 ٭

مهدى حسن قاسم عبدالرسول حسن   ٭
1501

مهدى حمدان حسن العجمي 0210 ٭
مهدى عدنان جاسم احلداد 1501 ٭
مهدى مسعود محمد العجمي 0402 ٭
ميثم ايوب حسن دشتي 0403 ٭
ميثم يوسف علي دشتي 1501 ٭
ناجي محمد سعد احلربي 0800 ٭
نادر سلطان محمد القحطاني 0404 ٭
نادر فالح ماطر العازمي 0901 ٭
ناصر احمد مساعد اجلزاف 0201 ٭
ناصر بدر رجعان عميره 0842 ٭
ناصر بدر فال ح املطيري 1501 ٭
ناصر بدر محمد العازمي 0802 ٭
ناصر حجاب حاضر السبيعي 0201 ٭
ناصر حمود محمد الرشيدي 0201 ٭
ناصر راشد حنيف الهاجري 1501 ٭
ناصر راشد ناصر العتيبي 0201 ٭
ناصر سعود مخلف الشمري 2300 ٭
ناصر سليمان ناصر احلامد 0106 ٭
ناصر سيف محمد العازمي 0901 ٭
ناصر عايض  صالح الرشيدي 2300 ٭
ناصر عبدالرحمن ناصر العبيد 0210 ٭

ناصر عبدال����رزاق عبدالعزيز محمد   ٭
0842

ناصر عبداهلل عماش  العتيبي 0210 ٭
ناصر عبداهلل غريب ذياب 0212 ٭
ناصر عبداهلل فهد الغنام 0201 ٭
ناصر عبداهلل مانع العجمي 1501 ٭
ناصر غازي عبيد البرازي 0841 ٭
ناصر غنام ناصر القريني 2300 ٭
ناصر فرج منير العجمي 0800 ٭
ناصر فهد سحاب املطيري 0212 ٭
ناصر فهد منير املطيري 0800 ٭
ناصر مبارك راجح العبداهلل 0212 ٭
ناصر مبارك غامن احلواف 0800 ٭
ناصر مبارك فالح ناجم 0802 ٭
ناصر محمد خلف العنزي 0212 ٭

ناص����ر محمد عبداحملس����ن الرقيعي   ٭
0444

ناصر محمد فهد العجمي 1501 ٭
ناصر محمد ناصر الرشيد 0212 ٭
ناصر منصور ناصر العجمي 1501 ٭
ناصر منيف ماطر العتيبي 0107 ٭
ناصر مهراس  مطلق الهاجري 0107 ٭
ناصر نادر جاسر حسن 0207 ٭
ناصر هديبان ناصر الدوسري 0201 ٭

ناصر يوس����ف س����ليمان الش����ايجي   ٭
0210

الس����يدعمر  نايف احمد عبدالرحمن   ٭
0421

نايف حزام نايف العجمي 1501 ٭
نايف دكام عيد العجمي 0462 ٭

نايف س����اري عبدالرحم����ن املطيري   ٭
0901

نايف سعد سعدون املطيري 0800 ٭
نايف سالمه نافع احلربي 0210 ٭
نايف عبدالعزيز براز مسعود 1501 ٭
نايف عوض  عبداهلل الهندال 1501 ٭
نايف عوض  عليان احلربي 0800 ٭
نايف عوض  غازي املطيري 0212 ٭
نايف مطر جعدان العتيبي 0212 ٭
نصار راشد محمد الرميضي 0800 ٭
نواف ابراهيم صالح اجلاسر 1501 ٭
نواف حسن علي العنزي 0800 ٭
نواف دغيم سلمان املطيري 1501 ٭
نواف دكام عيد العجمي 1501 ٭
نواف سالم عبداهلل الوزان 0201 ٭

ن����واف س����عود مش����يليح الديحاني   ٭
0800

نواف شباب عقاب املطيري 0800 ٭
نواف صالح سالم علي 1501 ٭
نواف صالح محماس  العتيبي 0402 ٭
نواف عبداهلل مرزوق العتيبي 1501 ٭
نواف علي مباركامليع العازمي 0800 ٭
نواف فالح حمدان بن سلما 2300 ٭
نواف مساعد بخيت البخيت 0201 ٭
نواف نهار ملبس  الفضلي 0841 ٭
نوح جميل نوح بورسلي 0112 ٭
نوح حسن علي غلوم 1501 ٭
هادي دمشق محمد العجمي 0800 ٭
هادي شديد مبارك مرعي 0901 ٭
هادي غالب محمد احلربي 1501 ٭
هاني جواد جعفر مالجمعه 0401 ٭
هاني ساير مجبل املطيري 0800 ٭
هيثم عدنان يعقوب الغريب 0800 ٭
وائل سعيد محمد العنزي 0401 ٭
وائل مجزع هزاع املطيري 0800 ٭

العجمي  واصل سعود سعداخلليفي   ٭
2300

وليد جاسم احمد مبارك 0901 ٭
وليد خالد بشيت اخلالدي 0800 ٭
وليد خالد خليل عبدالكرمي 0455 ٭
وليد خالد طامي العازمي 0901 ٭
وليد خالد عبدالكرمي العنزي 2300 ٭
وليد خالد مناحي اخلالدي 0412 ٭
وليد عايد محمد الديحاني 0203 ٭

وليد محم����د العبدالرحم����ن الفارس    ٭
0800

وليد مصطفي يعقوب البطي 0210 ٭
وليد مصحى نصار اخلالدي 0431 ٭
وليد مفلح سعود االصفر 1501 ٭
ياسر بدر صفرعلي غلوم 0800 ٭
ياسر معيض  عوض  احلربي 1501 ٭
يحيي بدر عايش  احلمد 2300 ٭
يحيي عادل حسن علي 1501 ٭
يعقوب محمد عبداالمير طه 0443 ٭

يعق����وب يوس����ف مريخ����ان عوض    ٭
0800

يوسف ابراهيم محمد احلمود 0107 ٭
يوس����ف ابراهيم يوس����ف العسيري   ٭

0901
يوسف احمد حجي شهاب 0212 ٭

يوس����ف احمد سيدعلي س����يداحمد   ٭
0401

يوسف احمد يوسف امليال 0201 ٭
يوسف اسماعيل صالح العبيد 0462 ٭
يوسف بدر عوده الشايجي 0207 ٭
يوسف بدر ناصر محمد 0112 ٭
يوسف جاسم احمد سناسيري 0802 ٭

يوس����ف جاس����م محم����د صديقمراد   ٭
0207

يوسف جمال جمعه يعقوب 0203 ٭
يوسف جواد علي العطار 0107 ٭
يوسف حبيب ظاهر الشمري 0853 ٭

يوسف خضر عبداحملسن السويدان   ٭
0901

يوسف خليف حسن العنزي 0444 ٭
يوسف راشد جنم العطيبي 0403 ٭
يوسف سالم مجبل الغريافي 0800 ٭
يوسف سعيد بجران العواد 0107 ٭
يوسف سعيد مجبل العازمي 0842 ٭
يوسف عادل عقاب املطيري 0203 ٭
يوسف عبدالرزاق زايد العنزي 0207 ٭
يوسف عبداهلل ابراهيم اسود 0800 ٭
يوسف عبداهلل صالح السالم 0107 ٭
يوسف علي خلف العنزي 0203 ٭
يوسف علي ناشي الفجي 0842 ٭
يوسف فجري قال ب الصايل 0201 ٭
يوسف فهد سلطان دهراب 0462 ٭
يوسف مرزوق فالح العازمي 0901 ٭

يوس����ف يوس����ف عبدالكرمي مبارك   ٭
0841

يونس  سعيد حسن بهزاد 0901 ٭

كويتي بنات
ابتسام جمعه   احمد 2300 ٭
ابتسام جياد عارف بركه 0800 ٭
ابتسام صالح زايد العدواني 0800 ٭
ابتهال مهاوش  وقاف العنزي 0800 ٭

ابرار احمد عبدالرضا علي البلوش����ي   ٭
0901

ابرار جاسم طاهر الدالل 0104 ٭
ابرار خالد عبداهلل الزامل 0901 ٭
ابرار خالد مخلد املطيري 2300 ٭
ابرار خليفه خليفه عباس  0800 ٭
ابرار سعد سيف العتيبي 0853 ٭
ابرار سعد مروي املطيري 0212 ٭
ابرار عادل نعمه رضا 0802 ٭
ابرار عبداهلل مبارك العجمي 0800 ٭
ابرار ماجد جنم الفضلي 0455 ٭
ابرار مسير عايز املطيري 0304 ٭
ابرار يوسف علي الصفار 2300 ٭
اثير نواف مبارك السعيدي 0800 ٭
احرار صالح مجهول موازي 0203 ٭

احرار عبداحلميد اس����ماعيل حس����ن   ٭
0304

احالم رحيم مهدى العنزي 0800 ٭
احالم فيصل خلف العنزي 0206 ٭
اروي خلف احمد عبداهلل 0210 ٭
اروي صالح مبارك بورسلي 0451 ٭
اريج صالح علي القطان 0901 ٭
اريج ناصر سويلم الرشيدي 0800 ٭
استقالل علي مطر الهرشاني 0800 ٭
اسراء راشد شريده الشريده 0116 ٭
اسراء عامر علي النعيمي 0800 ٭
اسراء علي عبدالرحيم الكندري 0421 ٭
اسماء الهيلم فهد املطيري 0102 ٭
اسماء حمد عبدالعزيز الشيحه 0802 ٭
اسماء رحيل فالح الرشيدي 0304 ٭
اسماء سعود حميدي العنزي 0113 ٭

اس����ماء سلمان س����عيدان السليماني   ٭
0451

اس����ماء س����ليمان س����عد العطروزي   ٭
0207

اسماء عامر عقله العالطي 0210 ٭
اسماء عبداهلل دليم فرحان 0901 ٭

اس����ماء عبداهلل غال����ب حنيبل غالب   ٭
اخلالدي 0800

اسماء عبداهلل الزم اجلهيري 0800 ٭
اسماء عبداهلل ماطر العازمي 0451 ٭
اسماء علي جميعان البلوي 0800 ٭
اسماء علي حمد العويدي 0105 ٭

اس����ماء علي س����يدحميد سيدحسن   ٭
0212

اسماء علي صالح سليطن 0110 ٭
اسماء علي عيسى   القيص  0800 ٭
اسماء غازي عواض  املطيري 0800 ٭
اسماء فيصل يوسف عبدامللك 0800 ٭
اسماء ماجد حمد شاهر 0800 ٭
اسماء مانع عبيد الدريع 0115 ٭
اسماء نايف عيد املطيري 0110 ٭
اسوار فالح حمد الهاجري 0110 ٭
اسيل طالل معني الرشيدي 0304 ٭
اسيل علي عبداهلل عبدالرضا 0800 ٭
اسيل مطيران رمضان احلربي 0114 ٭
اسيل يوسف يعقوب بنجبل 0901 ٭
اشواق حسن جعيالن املطيري 0901 ٭
اشواق حمد محمد الهاجري 0203 ٭
اشواق فهد غزاي رميح 0110 ٭
افراح تركي ردن العفاسي 2300 ٭
افراح حمد عبداهلل املنيع 0901 ٭
افراح حمدان نهار العدواني 0800 ٭
افراح حمود دعيلج اخلشاب 0116 ٭
افراح حمود نزال الشمري 0800 ٭
افراح زياد سند املطيري 0800 ٭
افراح ظاري جربوع عبداهلل 0207 ٭

افراح عبداحملس����ن عبداهلل الشمري   ٭
0800

افراح عبيد محمد املطيري 2300 ٭
افراح علي ناصر البغلي 0114 ٭
افراح فهد سمران العتيبي 0901 ٭
افراح فواز عيد العالطي 0901 ٭
افراح هزاع مدلول الظفيري 0800 ٭
افنان سليمان حمدان العازمي 0800 ٭

افنان عبدالعزي����ز محمد عبدالرحمن   ٭
0116

افنان فرج معتوق الفضل 0201 ٭
افنان محمد حمود العتيبي 0208 ٭
اقبال عايد فرحان العنزي 0800 ٭
اقبال محمد حمد العجمي 2300 ٭
اال ء محمد يوسف الصدي 0455 ٭
االء بدر مختار خلف 0421 ٭
االء علي احمد دشتي 0901 ٭
االء فاضل احمد اميري 0800 ٭
االء فهد عبيد العرف 0304 ٭
اجلادل وائل يوسف العنزي 0116 ٭
اجلازي عبداهلل جابر اجلابر 0116 ٭
الدانه سعد علي املسعود 0901 ٭
الدانه مصلط عبداهلل راشد 0207 ٭
الشيماء بدر مشاري محمد 0201 ٭
الطاف ابراهيم صالح الظفيري 0901 ٭
الطاف بدر جاسم العنزي 0112 ٭
الطاف راشد محمد العازمي 0102 ٭
الطاف سطام محمد املطيري 0210 ٭
الطاف عبدالرزاق سلطان سالم 0901 ٭
الطاف ماجد مبارك املزيني 0116 ٭
العنود جمال مطر املصيريع 0901 ٭
العنود صاطي سعد العتيبي 2300 ٭
العنود مبارك عايض  اجلسار 0109 ٭
الهنوف سالم فرج املري 0901 ٭
الهنوف سليم ابراهيم العتيبي 0800 ٭
ام كلثوم محمد غلوم العوضي 0109 ٭
امال رضا عويد العنزي 0901 ٭
امال يعقوب يوسف الدعيج 0800 ٭
اماني سعد احلميدي العتيبي 0800 ٭
اماني سعود محمد الشمري 0800 ٭

العبيدي  امان����ي عبدالعزيز محم����د   ٭
0800

اماني عبداحلميد عبدالرحمن البلهان   ٭
0800

اماني عبداهلل اجفن العازمي 0800 ٭
اماني فالح مبارك الرشيدي 0800 ٭
اماني محمد راشد الدوسري 0901 ٭
اماني محمد غنمان خليف 0210 ٭
اماني ناصر محمد العتيبي 0800 ٭
اماني ناصر منصور املجيبل 0800 ٭

اماني نور الدين باللي 0800 ٭
امثال سند حسن الرشيدي 0106 ٭
امل احمد عبداهلل صغير 0800 ٭
امل حسن علي العنزي 0104 ٭
امل سعد سعود املاجدي 0203 ٭
امل سلمان عايش  املطيري 0800 ٭
امل طلق فالح العازمي 2300 ٭
امل عايد عيد الشمري 0304 ٭
امل عبداللطيف تركي املتروك 0901 ٭
امل عشق علي املطيري 2300 ٭
امل علي عبداهلل العازمي 0800 ٭
امل عيال حمود العنزي 2300 ٭
امل مبارك مطلق العازمي 0210 ٭
امل محمد مطلق املطيري 0800 ٭
امل مفلح غازي الهرشاني 2300 ٭
امل نقي مرزوق املطيري 0853 ٭
امل هزاع ذعار العتيبي 0112 ٭
امالك صالح عبداهلل الشبو 0901 ٭
امنه جاسم عبداهلل اجلاسم 0800 ٭
امنه حسن كاظم عبداحلسن 0115 ٭
امنه سالم عايض  العازمي 0901 ٭
امنه سالم عبداجلبار عبداهلل 0109 ٭
امنه عبدالعزيز خليف العنزي 0800 ٭
امنه عيسى   حسن رمضان 0455 ٭
امنه محمد جفن العازمي 0104 ٭
امنه محمد هاشم اجلزاف 0901 ٭
امنه يعقوب يوسف البابطن 0800 ٭
اميره ماهر عمر احمد 0800 ٭
اميره معيدي زيد البصمان 0800 ٭
اميره هزاع محمد املطيري 0112 ٭
امينه بشر زيد املسيلم 0114 ٭
امينه سعد راشد املطيري 0112 ٭
امينه سمير سليمان العجيري 0901 ٭
امينه محوش  ناصر الرشيدي 0203 ٭

انتص����ار جدعان درج اجلويس����ري   ٭
0800

انتصار حسن حمدان الشمري 0102 ٭
انتصار راضي مجبل العازمي 0105 ٭
انتصار سند حمدي الرشيدي 0102 ٭
انتصار شامي معتق الرشيدي 0110 ٭

انتصار عبدالرضا عيس����ى   القال ف   ٭
0800

انتص����ار علي عبدالرضا الدوس����ري   ٭
0501

انتصار نواف سعد املطيري 0203 ٭
انفال جمال عيسى   الفيلكاوي 0201 ٭
انفال حسن محمد الهالل 0212 ٭
انفال خالد عبداهلل املياس  0104 ٭
انفال خالد عزيز املطيري 0116 ٭
انفال ضيفاهلل ثامر العتيبي 0800 ٭

انف����ال عبدالعزي����ز س����عود العتيق   ٭
0800

انف����ال عبدال����رزاق مب����ارك الدليمي   ٭
0800

انفال عبداللطيف حسن القطان 0110 ٭
انفال فالح حمد العازمي 0110 ٭
انفال مختار محمد شير 0113 ٭
انفال منصور علي الهزاع 0105 ٭
انوار ابراهيم حسن القطان 0421 ٭
انوار احمد فالح املسيلم 0901 ٭
انوار بدر ناصر العربيد 0800 ٭
انوار جابر محمد املري 0800 ٭
انوار حمد مهلهل املري 0452 ٭
انوار حمد هادي العجمي 2300 ٭
انوار حميدي زامل العتيبي 2300 ٭
انوار سعد نور املطيري 0114 ٭
انوار سعود مجبل العازمي 0800 ٭
انوار صالح حبيب الظفيري 0210 ٭
انوار صالح حسن العطيه 0116 ٭
انوار صلبوخ منال ن الرويعي 0800 ٭
انوار ضويحي عبيد السبيعي 0800 ٭
انوار عاطف صالح الشهاب 0452 ٭
انوار عبداهلل ثقل العجمي 0901 ٭
انوار عبداهلل حسن الكندري 0104 ٭
انوار عجير الفي العصيمي 0800 ٭
انوار علي سلطان احلمادي 0901 ٭
انوار علي عبدالستار الرومي 0800 ٭
انوار فهد سعود العجمي 0212 ٭
انوار مبارك نافع العدواني 2300 ٭
انوار محسن راشد الغريب 0800 ٭
انوار محمد عبداهلل العليم 0110 ٭
انوار يوسف محمد احمد 0901 ٭
اوضاح علي سالم العتيبي 0106 ٭
ايات عيال حمود العنزي 0901 ٭
اميان بدر علي الصقر 0901 ٭
اميان بنيه محمد الصانع 0800 ٭
اميان تركي جزاء احلربي 0210 ٭
اميان حمود شداد املطيري 0206 ٭
اميان خالد فالح العازمي 0800 ٭
اميان خالد مطلق احلضن 0106 ٭
اميان راشد علي العجمي 2300 ٭

امي����ان رجعان عايض  اجلويس����ري   ٭
0114

اميان رفاعي عل����ي الصواغ العازمي   ٭
0210

اميان سالم سعيد البذالي 0104 ٭
اميان سعد طالق الهاجري 0304 ٭
اميان سعود عبدالعزيز الفريح 0901 ٭
اميان سعيد ضحوي املطيري 0800 ٭
اميان عبدالرزاق علي الطيار 0800 ٭
اميان عبدالسالم صالح العلي 0800 ٭
اميان علي عامر العجمي 0113 ٭
اميان علي عيدان عبداهلل 0107 ٭
اميان عويد عبداهلل الشمري 2300 ٭
اميان عيد غالب امللهوف 0102 ٭
اميان غريب علي علي 0110 ٭
اميان فاضل عامر خيراهلل 0201 ٭
اميان فهاد محمد العجمي 0110 ٭
اميان مبارك عمر السليماني 0304 ٭
اميان محمد جبر احلريجي 0800 ٭
اميان معيوف عبداهلل الشمالي 0102 ٭

اميان يوس����ف عبداللطيف الضفيري   ٭
0800

بتال مفلح فهد البيدان 0901 ٭
بتول حسن محمد علي 0452 ٭
بخيته سالم مبارك املري 0800 ٭
بخيته شجاع عايض  العجمي 0800 ٭
بخيته محمد عبداحملسن املري 0800 ٭
بدريه ابداح شافي العجمي 0101 ٭
بدريه جابر جلوي العنزي 0502 ٭
بدريه خليفه محمد اجلالهمه 0110 ٭

بدريه عبداهلل عبدالهادي عبداملجيد   ٭
0502

بدريه عبدالهادي حمد املري 0101 ٭
بدريه فاطم زيد املطيري 0901 ٭
بدريه فيحان براك العازمي 0203 ٭
بدريه مجبل صالح العازمي 0800 ٭
بدريه محمد ابداح الهاجري 2300 ٭
بدريه مطلق ناصر العدواني 0800 ٭
بدريه منصور مرزوق العازمي 2300 ٭
بدريه منير عواد العازمي 0800 ٭
بدريه منير فهد العتيبي 0800 ٭
بدور حاجي غالم عبدالرحيم 0212 ٭
بدور سعود بدر املطيري 0800 ٭
بدور عدنان علي الشرجي 0800 ٭
بدور فهد راشد العقروقه 0901 ٭
بدور فهد غزاي املطيري 0901 ٭
بدور فهد ناصر املنيخ 0112 ٭
بدور مرزوق رزيق العتيبي 0901 ٭
بدور يوسف عيسى   عبداهلل 0800 ٭
بروج فيصل عبداهلل الشعيب 0104 ٭
بسايل علي سعد فرج 0901 ٭

بسايل يوس����ف عبداحملسن العجمي   ٭
0800

بسمه سعد عبداهلل العجمي 2300 ٭
بشائر صالح ناصر اجلغيف 0800 ٭

بش����ائر فالح بتال مدع����ج املطيري   ٭
0201

بشائر مرشد راشد العازمي 0800 ٭
بشاير برغش  فهد املطيري 0210 ٭
بشاير جاسم حسن الفارس  0800 ٭
بشاير حمد صالح املري 0113 ٭
بشاير حميد رجا الرشيدي 2300 ٭
بشاير خلف تركي املطيري 0452 ٭
بشاير سعد عبداهلل العجمي 0102 ٭
بشاير سعد مهنا الرشيدي 2300 ٭
بشاير صالح مرزوق فيروز 0421 ٭
بشاير ضرباح نايف املطيري 2300 ٭
بشاير علي سعود دايس  2300 ٭
بشاير فهد سالم الهولي 0106 ٭
بشاير فيحان عبيد املطيري 0800 ٭
بشاير فيصل سعود جمران 0104 ٭
بشاير الفي فالح العازمي 0800 ٭
بشاير مانع زعال العتيبي 0203 ٭
بشاير محمد بريدان العازمي 0203 ٭
بشاير محمد سليمان الفرج 0201 ٭
بشاير محمد عبداهلل عيفان 0116 ٭

بش����اير مطل����ق صنيهي����ت املطيري   ٭
2300

بشاير مفرج عجيل املطيري 0800 ٭
بشاير مهدى مطلق الرشيدي 0800 ٭
بشره عواد مناحي عيدمناحي 0800 ٭

البحراني  ابراهي����م  بلقيس  ناج����ي   ٭
0207

بنا فالح علي الدماك 0203 ٭
بندري سعيد علي املري 0800 ٭
بيبي حسن جاسم البناي 0455 ٭

بيب����ي عبدالناص����ر حس����ن الصائغ   ٭
0800

بيضاء ناصر مفرح السبيعي 0203 ٭
تاجه سامي عيسى   باش  0206 ٭
حترير بركه عساف الديحاني 0101 ٭
حترير جعفر عايد العنزي 0210 ٭
حترير خلف فهد الشمري 0800 ٭
حترير سعد سعود اجلوهر 0452 ٭
حترير سعد ناصر الرشيدي 0901 ٭

حتري����ر ضويح����ي مطل����ق املطيري   ٭
0210

حترير عواد فالح العنزي 0304 ٭
حترير فهد جبار مجيدل 0113 ٭
حترير فهد هليل العنزي 0107 ٭
حترير فيصل متروك العنزي 0110 ٭
حترير كامل شريف اخلالدي 0104 ٭
حترير محمد محارب العنزي 0800 ٭
حترير ملفي صنيتان املطيري 0800 ٭

النهام  حترير يوس����ف عبدالعزي����ز   ٭
0901

تهاني حمود محمد الرشيدي 0800 ٭
تهاني خالد مانع بندر 0105 ٭
تهاني ذياب بداح املطيري 0212 ٭
تهاني رياض  خلف العنزي 0210 ٭
تهاني عباس  حجي شهاب 0800 ٭
تهاني عبداهلل مخلف العنزي 0106 ٭
تهاني علي برغش  املطيري 0901 ٭

تهاني عي����د رجع����ان مباركالعازمي   ٭
0101

تهاني مبارك جهجاه املطيري 0853 ٭
تهاني محرف سند الهاجري 2300 ٭
تهاني ناصر خرصان العجمي 0102 ٭
تهاني نايف حسن الدوسري 0901 ٭
جمانه جاسم محمد عبداهلل 0800 ٭

جمان����ه عبداحلميد اس����ماعيل مقدم   ٭
0455

جمانه محمد علي املصيليخ 0800 ٭
جمانه وحيد احمد اخلباز 0304 ٭
جمانه وليد محمد الفودري 0901 ٭

 ٭ جميل����ه  ش����افي  ش����الح  الهاجري 
0102

جميله ش����وكت عب����داهلل رزق اهلل   ٭
0800

جميله عياد ثعيان الرشيدي 0210 ٭
جميله ملقاط عوض  العنزي 0800 ٭
جنان وحيد احمد اخلباز 0304 ٭

جواهر عب����داهلل بخي����ت العصفور   ٭
0853

جواهر مجبل محمد املطيري 2300 ٭
جواهر محمد سلطان املطيري 0115 ٭
جواهر محمد غلوم محمد 0501 ٭
جواهر مفلح فهيد احلماد 0101 ٭
جوزاء هادي سالم الهاجري 0800 ٭

جوزه حطاب كه����ف حطاب املطيري   ٭
0203

جوزه خالد جديع العازمي 0102 ٭
جيهان ناصر عبداملانع العجمي 0901 ٭
حسنه مرزوق خلف املطيري 0800 ٭
حصه بدر عبداهلل الديحاني 0101 ٭
حصه حمد فالح املطيري 0101 ٭
حصه خالد عبداهلل العميري 0203 ٭
حصه سليم ابراهيم العتيبي 0800 ٭
حصه شارع مفرح السبيعي 0201 ٭

حصه صالح محمد ابراهيم الش����ريج   ٭
2300

حصه عبدالرحمن عبداهلل احلساوي   ٭
0800

حصه عبداهلل سعيد علي 0853 ٭
حصه عبداهلل محمد العجمي 0800 ٭
حصه فؤاد علي الكندري 0800 ٭
حصه مشعل سعود القطان 0105 ٭
حصه مهيزع عايد الشمري 0203 ٭
حصه ناصر محمد العتيبي 2300 ٭

حليمه عبداهلل عبداملجيد عبدالسيد   ٭
0901

حمده عبداهلل مهل����ي صقرالنصافي   ٭
0114

حمي����ده مس����فر محمد مس����فرمعلج   ٭
0210

حنان احمد حمد اخلالدي 0452 ٭
حنان احمد سعد الشيتان 0901 ٭
حنان جاسم محمد عنزه 0800 ٭
حنان حمود شجعان العتيبي 2300 ٭
حنان حمود مصبح العازمي 0800 ٭
حنان سعد سعود القحطاني 0502 ٭
حنان سعد محمد العنزي 0901 ٭
حنان سلمان سالم املطيري 0800 ٭
حنان صقر سعيد احمد 0102 ٭

حنان عبدالرحمن احمد عبداهلل ناصر   ٭
0502

حنان عبداهلل سويلم العنزي 0800 ٭
حنان محمد بدر املطيري 0800 ٭
حنان محمد متعب الرشيدي 0451 ٭
حنان نافل عثمان العازمي 0901 ٭
حنان هليل حمد العنزي 0901 ٭
حنان وليد عيسى   كمال علي 0105 ٭
حنان يوسف عبداهلل قعود 0901 ٭
حنن محمد بدر البدر 0901 ٭
حوراء بدر ناصر عوض  0800 ٭
حوراء عبداالمير حبيب احلداد 0901 ٭

املتروك  ح����وراء عبدالعزيز حم����ود   ٭
0451

حوراء محمود سيد املوسوي 0901 ٭
حوريه راشد ادغيم العازمي 0800 ٭

حوري����ه مرزوق مريزيق الرش����يدي   ٭
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مها زيد عبيد الدوسري 0212 ٭
مها سعود قعيد العتيبي 0102 ٭
مها شخير خدعان العازمي 0201 ٭
 مها  صلفيج  غنام  الشمري 0800 ٭
مها ضاحي مطر العنزي 0501 ٭
مها طلق علي العازمي 0206 ٭

مها عايش  هادي ش����ميالن العازمي   ٭
0800

مها عوض  زبن املطيري 0101 ٭
مها عيد مبرج العازمي 0901 ٭
مها فهد فهاد سعدناصر 2300 ٭
مها مجبل مفضي العنزي 0800 ٭
مها محمد حسن الدويله 0800 ٭
مها محمد رجا الرشيدي 0421 ٭
مها محمد عباس  البكر 0800 ٭
مها محمد عبداهلل املطيري 0901 ٭
مها محمد ماطر مسير 0800 ٭
مها محمد مسفر العجمي 2300 ٭
مها محمود حسن العنزي 0115 ٭
مها مرزوق ناصر العازمي 2300 ٭
موزه ناصر هويج العجمي 2300 ٭

موض����ي زياد ش����حيبان الرش����يدي   ٭
2300

موضي سعود حميد العازمي 0800 ٭
موضي شفاقه عبيد املطيري 0101 ٭
موضي مبارك فهاد العجمي 0800 ٭
موضي محمد حمد املسباح 2300 ٭
موضي محمد نهار العدواني 0421 ٭

موضي محيس����ن عبدالكرمي املطيري   ٭
0800

موضي معدي ميرز العازمي 0210 ٭
مي راشد سعيد الكداري 0105 ٭

م����ي س����امي عبدالعليم مرس����ي وفا   ٭
0800

مي سعد خالد الهرشاني 0102 ٭
مي شليل فالح العتيبي 0800 ٭
مي عيد رومي الفضلي 0109 ٭

الرش����يدي  الهلفي  مي فالح عجي����ل   ٭
0106

مي مساعد علي العميري 0102 ٭
مي مشعان عبدالهادي العتيبي 0115 ٭
ميثاء ابراهيم يعقوب البطي 0901 ٭
ناديه خالد مالوي العازمي 0105 ٭
ناديه عبداهلل مسعر الشمري 0901 ٭
ناديه غنيمان عتيق البريعصي 0901 ٭
ناديه فالح مبارك مسعد 0800 ٭
ناديه مرزوق ناصر بنشبو 0104 ٭
ناديه منصور فالح املطيري 0106 ٭
نبيله علي محمد الشواف 0116 ٭

جند احمد مش����عان فيص����ل اجلربا   ٭
0210

جند محزم حمد السهلي 0901 ٭
جنالء حسن جرمان العجمي 0102 ٭
جنالء عجنان قبالن العازمي 0203 ٭

جن����وي نغيمش  منص����ور العازمي   ٭
0800

نحا عاي����ض  عبدالرحم����ن املطيري   ٭
2300

ندا سند عبداهلل العجمي 2300 ٭
ندى  بدر ابراهيم اجلناحي 0901 ٭

ندى  خضر عبداحملس����ن السويدان   ٭
0800

ندى  مطر هليل اخلالدي 0800 ٭
نزيله محمد ظاهر العازمي 0800 ٭
نسيمه حسن صالح املزيدي 0115 ٭
نفله منصور حمد الدوسري 0800 ٭
نهي بدر عبداللطيف بن ناجي 0853 ٭
نوال حبيب حبيب العازمي 0800 ٭
نوال خالد فالح العازمي 0800 ٭

ن����وال زاهر عبداحملس����ن الش����رهان   ٭
0800

نوال سعود خشيبان السهلي 0114 ٭
نوال فالح غنام العازمي 0800 ٭
نوال فهد محسن ابوشلفه 0112 ٭
نوال ماطر محمد الرشيدي 0102 ٭
نوال محمد براك العازمي 0203 ٭
نوال محمد سعيد العجمي 2300 ٭
نوال ملهاب عيد الرشيدي 0206 ٭
نور ابراهيم خليل ابراهيم 0800 ٭

ن����ور اله����دى عاي����ض  حمدالعازمي   ٭
0212

نور جليل سند املطيري 0800 ٭
نور علي يوسف العبدالرزاق 0106 ٭
نوره احمد عبداهلل العنزي 0800 ٭
نوره بداح طماح املطيري 0800 ٭
نوره بدر مشعاب سحلول 2300 ٭
نوره بدر ناصر الدماك 0110 ٭
نوره حسن هامل العجمي 0901 ٭
نوره حميدان ماطر نويعم 0210 ٭
نوره خالد عبداللطيف الناصر 0800 ٭
نوره ذياب جمعان املطيري 0800 ٭
نوره ربيع سالم اليحيي 0901 ٭
نوره سعد سمران املطيري 0901 ٭
نوره سعد مناحي القحطاني 0800 ٭
نوره سليمان محمد احمليميد 0901 ٭
نوره سيف علي العازمي 0800 ٭
نوره شبيب فهد العنزي 0110 ٭
نوره شعوان غازي العتيبي 0451 ٭
نوره عادل سالم الشيتان 0106 ٭
نوره عادل فهد جعفر 0901 ٭
نوره عباس  مسلم القديحي 0800 ٭

نوره عبدالرحمن فهد املجرن اليعقوب   ٭
0800

نوره عبدالعزيز فراج احلربي 0800 ٭
نوره عبداهلل غنام املطيري 0800 ٭
نوره علي عبداهلل بنعيد 0115 ٭
نوره غازي عبداهلل السعيد 0800 ٭
نوره غايب مجري الرشيدي 2300 ٭
نوره فرج مساعد رابح 0114 ٭
نوره فهد غامن الغامن 0800 ٭
نوره فيصل عبداهلل مزيعل 0802 ٭
نوره الفي خلف العتيبي 0800 ٭
نوره محمد راشد اباالدعيات 0800 ٭
نوره محمد عويضه العجمي 0800 ٭

نوره محمد مفرح السبيعي 0501 ٭
نوره مسعود مسفر العجمي 0901 ٭
نوره مناور صعفك الشمري 0800 ٭
نوره ناصر محمد الدوسري 0800 ٭
نوره نومان رغيان العازمي 0106 ٭
نوره هالل مزيد العتيبي 0109 ٭
نوف بدر عبداهلل العتيق 0901 ٭
نوف جواد خضير احمد 0901 ٭
نوف خالد عبدالستار بندر 0901 ٭
نوف دواس  سالم الدواس  0901 ٭
نوف راشد عمر الهاجري 2300 ٭
نوف سالم عايش  الرشيدي 0210 ٭
نوف سعود عبيد الرشيدي 0110 ٭
نوف شحاذه عبيد سيف 0901 ٭
نوف عادل محمد اخلميس  0800 ٭
نوف عايض  مرضي الهاجري 0800 ٭
نوف عبداهلل محسن العجمي 0800 ٭
نوف عبداهلل محمد العنزي 0455 ٭
نوف عبداهلل محمد الهاجري 0800 ٭
نوف علي كايد العنزي 0800 ٭
نوف عوض  علي املطيري 0455 ٭
نوف فهد حماد العتيبي 0901 ٭
نوف الفي خالد العازمي 0800 ٭
نوف مبارك سالم العجمي 0110 ٭
نوف محمد محان الشمري 0800 ٭
نوف مشعان مجبل العازمي 0800 ٭
نوف مشعل خالد املطيري 0203 ٭
نوف نايف حميد العازمي 0800 ٭
نوفه نايف سعود حماده 0212 ٭
نوير سعد نوار العتيبي 0901 ٭
نوير عبدالهادي محمد العجمي 0800 ٭
 نوير  فهيد  اديغم  الرشيدي 0104 ٭
نوير محمد فهيد العجمي 0102 ٭
ه�ال نشم�ي حم�ود العتيبي 2300 ٭
هاجر احمد قربان محمد 0800 ٭
هاجر جاسم حنون الشمالي 0109 ٭
هاجر راشد فهد املطيري 0800 ٭
هاجر سعود ثروي هادي 0800 ٭
هاجر سعود فالح سمير 0106 ٭
هاجر عايض  حمد العازمي 0901 ٭
هاجر عبداهلل مناحي املطيري 0102 ٭
هاجر مطر حسن دغيمان 0203 ٭
هاجر مفرح عيد املياس  0800 ٭
هاديه هادي عايض  العتيبي 2300 ٭
هبه خالد خضر عباس  0901 ٭
هبه علي عبدالعزيز اخلالوي 0210 ٭
هبه محمد جاسم العبداهلل 0901 ٭

هب����ه مش����اري صال����ح الزيدالناصر   ٭
0455

هب����ه اهلل معاش����ي جل����وي الصانع   ٭
0901

هدايه ختالن شامي العازمي 0451 ٭
هدى سيف راكان الديحاني 0901 ٭
هدى عبداهلل سعود العجمي 0114 ٭
هدى عالء حسن اجلبر 0105 ٭
هدى عماد ابراهيم محمد 0800 ٭
هدى فيصل حمود هويشل 0112 ٭
هدى مروي مياح خشمان 0304 ٭
هدى مسير فالح الشمري 0901 ٭
هدى ناصر علي العجمي 0421 ٭
هديل حسن علي العنزي 0212 ٭
هديه حسن سالم القالف 0206 ٭
هال ضاوي خالد العتيبي 2300 ٭
هال عبيد درمان العجمي 0800 ٭
هال مبارك عايض  الشالحي 0800 ٭
هال محسن مبارك العجمي 0107 ٭
هال هيف راشد الصغير 0800 ٭
هلل عبداهلل سلطان العتيبي 0800 ٭
هله سعدون مزيد الضفيري 0901 ٭
هناء ساير مجبل املطيري 0210 ٭
هناء سهل عوض  الهاجري 0203 ٭
هناء محمد خلف السعيد 0501 ٭
هناء مطلق حمود العنزي 0901 ٭
هنادي خالد غازي العتيبي 0800 ٭
هنادي ذياب ناصر املطيري 0800 ٭
هنادي صادق عبود صبيح 0212 ٭
هنادي صالح سعيد العتيبي 0800 ٭

الهاجري  هنادي عب����داهلل هوي����دي   ٭
0800

هنادي عواد صياح العازمي 0115 ٭
هنادي محمد جاسم العنزي 0800 ٭
هنادي محمد فهمي احللبي 0212 ٭
هند سعود فهد املطيري 2300 ٭

هند عبدالباس����ط احم����د عبدالرحيم   ٭
0800

هند عقله الطرقي الرشيدي 0800 ٭
هند فرحان عائد الطرقي 0800 ٭
هند فهد جمعه صالح 0800 ٭
هند مساعد اعجمي العازمي 0106 ٭

هنوف عب����داهلل عبدالرحمن هجرس    ٭
0800

هنوف محسن مصلط املطيري 0800 ٭
هنوف محمد عتيج احلسيني 0901 ٭
هيا احمد محمد الراشد 0102 ٭
هيا حبيب حمود الشمري 0109 ٭
هيا حجي راشد العازمي 0800 ٭
هيا خليفه حمود العجيل 0901 ٭
هيا سعد رجيان الرشيدي 0800 ٭

هيا ص����الح عبدالق����ادر العبداجلادر   ٭
0800

هي����ا عبدالرحمن احم����د عبدالرحمن   ٭
العوسي 0800

هيا عيد فالح العازمي 0451 ٭
هيا غنيم راجس  العدواني 0901 ٭
هيا مبارك عبدالهادي الهاجري 0110 ٭
هيا معيبد دابس  الرشيدي 2300 ٭
هيفاء رجب عبدالوهاب احمد 0800 ٭
هيله بدر ناصر العبداهلل 0800 ٭
هيله مبارك مهدى العجمي 2300 ٭
وجود حمود شنار الزعبي 0104 ٭
وجيهه حبيب عبدالكرمي جراغ 0800 ٭
ود خالد سليمان العريفان 0210 ٭

0800
حياه خلف جبران الشمري 0800 ٭
خديجه سعد راشد العازمي 0452 ٭
خديجه عبدالنبي علي الزقاح 0105 ٭
خديجه كايد مانع العنزي 0210 ٭
خديجه مبارك مطرود العازمي 0210 ٭
خزنه فالح فهدسالم بن جامع 0102 ٭
خشوع خليفه جليل الشمري 0102 ٭
خلود ابراهيم زيد العليان 0203 ٭

العبيدلي  خلود حس����ن عبدالرحمن   ٭
0452

خلود حمد فرحان العازمي 0901 ٭
خل����ود خالد حاكم املهيني الش����مري   ٭

0104
خلود درويش  عوض  الركله 0115 ٭
خلود سعد خالد املطيري 0800 ٭
خلود سعيد شمروخ املطيري 0901 ٭
خلود شريد براك البذالي 0800 ٭
خلود عبداهلل شبيب السبيعي 0114 ٭
خلود عجيل عايض  امعيض  0800 ٭
خلود عقل سالم الظفيري 0800 ٭
خلود علي فهيد العازمي 0800 ٭

 ٭ خل����ود  ع����واض   ف����راج  العتيبي 
0502

خلود فارع هليل املطيري 0800 ٭
خلود فاضل قطيمان السبيعي 0451 ٭
خلود محمد خالد الفيلكاوي 0800 ٭
خلود مسعود مسفر العجمي 0901 ٭
خلود مفلح مسعر الشمري 0210 ٭
خلود وليد احمد الشطي 0110 ٭
خوله عبداهلل جابر العجمي 0901 ٭
دارين سليمان حمود اجلميلي 0901 ٭
دانه ضيدان سكران السهلي 0800 ٭

دان����ه عبدالرحمن مطلق الرش����يدي   ٭
0304

دانه مبارك سعدون اجلفيره 0800 ٭
دانه محمد عبدالرزاق النجار 0800 ٭
دانه مسعود سالم املري 0114 ٭
دانه وليد احمد التومي 0800 ٭
دانه وليد صالح مسيعيد 0203 ٭
دانيه مصبح عماش  العازمي 0901 ٭
دعاء جاسم محمد الغريب 0107 ٭
دعاء محمد امن خيراهلل 0212 ٭
دعاء محمد محمد خسروه 0112 ٭
دالل احمد عبداحلميد االثري 0901 ٭

دالل احم����د عبدالس����الم عبداجلليل   ٭
0106

دالل انور احمد القالف 0452 ٭
دالل انور علي املزيد 0110 ٭
دالل بدر مسلم الرقاص  0800 ٭
دالل بندر سعود املطيري 0800 ٭
دالل تركي فالح املجاوب 0901 ٭
دالل جاسم احمد الرومي 0501 ٭
دالل حريبان نوار العتيبي 0853 ٭
دالل حمد احمد الشطي 0800 ٭
دالل رمضان عبيد العنزي 0901 ٭
دالل سالم محمد العجمي 0853 ٭
دالل سحلي محسن العازمي 0901 ٭
دالل شبيب منصور العجمي 2300 ٭
دالل ضلعان متلع العازمي 0901 ٭

دالل ضويح����ي ع����وض  ضويح����ي   ٭
0800

دالل طالب مسعود بالل 0800 ٭
دالل عامر عنيزان الرشيدي 0800 ٭
دالل عباس  محمد عبداهلل 0800 ٭

 ٭ دالل  عب����داهلل  مجب����ل  املس����يكان 
0106

دالل عبداهلل مطلق املسيلم 0800 ٭
دالل عدنان سليمان اخلليفه 0800 ٭
دالل علي خميس  بوعركي 0201 ٭
دالل علي سعد الهاجري 0208 ٭
دالل عيد سيف الهمال ن 0800 ٭
دالل فاضل عباس  احمد 0210 ٭
دالل فالح غنيم املطيري 0901 ٭
دالل مبارك فراج شريده 0901 ٭
دالل محمد خليفه العازمي 0203 ٭
دالل محمد دغيم العدواني 2300 ٭
دالل محمد صالح الرشيدي 0800 ٭
دالل محمد عبداهلل البلوشي 0901 ٭
دالل مشعان مجبل العازمي 0800 ٭
دالل مصطفي ناصر الشمري 0800 ٭
دالل مطلق سالم العازمي 0800 ٭
دالل نايف فالح الهمالن 0800 ٭
دالل وليد عبدالرحمن الصقر 0800 ٭
دالل ياسر علي اللقمان 0800 ٭
دليل فالح سيف العازمي 0206 ٭
دنيا عبدالرزاق سلطان سالم 0901 ٭

دوله عبداله����ادي عبدالرحمن املري   ٭
0800

دينا عبدالعزيز خليل الساعي 0800 ٭
دينا مبارك عبداللطيف املالك 0207 ٭
ذكريات سعد مبارك العازمي 0101 ٭

رابع����ه عيس����ى   خورش����يد عوض    ٭
0800

راجحه عي����اد ش����ليويح الضفيري   ٭
0800

رباب عبداهلل حمود العنزي 0800 ٭
رجاء عبداللطيف قاسم بولند 0109 ٭
رحاب محمد مطلق الزامل 0800 ٭
رحمه محمد ظافر العجمي 0116 ٭
رشا حميدي هويدي احلبيني 0800 ٭
رفعه خالد جابر اجلعيدي 0106 ٭
رفعه فالح محمد الهاجري 0901 ٭
رفعه فهيد حسن العجمي 0800 ٭

رفعه منصور عبدالهادي الدوس����ري   ٭
0901

العازمي  ادهي����م  رقيه عام����ر مبارك   ٭
0203

رقيه فرج مرزوق فيروز 0802 ٭
رقيه محمد زكي السويج 0116 ٭
رهام زيد محمد احلربي 0800 ٭
رواء فالح علي العنزي 0800 ٭

روان ابراهي����م عبدالعزي����ز الفضلي   ٭
0800

روان صقر خالد الفالح 0800 ٭
رمي احمد منيزل السعيدي 2300 ٭
رمي بندر عوض  مطر 0116 ٭
رمي تركي ذعار العتيبي 2300 ٭
رمي حجاب شالش  العنزي 0800 ٭
رمي حسن عبداهلل احمدالعيدان 0115 ٭
رمي خالد احمد احلوال 0105 ٭
رمي خالد صياح املطيري 0304 ٭
رمي دغيم سلمان املطيري 0206 ٭
رمي دهام هامل الشمري 0800 ٭
رمي زيد محمد العازمي 0106 ٭
رمي سعود عايض  العجمي 0104 ٭
رمي سلطان الهيبي الهاجري 0304 ٭
رمي شافي حليس  احلسيني 2300 ٭
رمي صالح قبالن احليان 0800 ٭
رمي طالل مطلق الرميح 0901 ٭
رمي عبد جابر محيبس  0800 ٭
رمي علي سعد املطيري 2300 ٭
رمي عواد عبداهلل حسن 0901 ٭
رمي عوض  صغير العنزي 0106 ٭
رمي فيصل بندر الدويش  2300 ٭
رمي محمد عبدالهادي العجمي 2300 ٭
رمي محمد مسفر العجمي 2300 ٭
رمي محمد منر الرشيدي 0800 ٭
رمي مشعان علي العتيبي 0452 ٭
رمي هادي السهدى العازمي 0800 ٭

رمي وليد سعود الشاهن 0800 ٭
رميا محمد طاهر الشمري 0802 ٭

زهراء اس����ماعيل ابراهي����م العبداهلل   ٭
0114

زهراء انور سلمان الهزمي 0901 ٭
زهراء سعيد ناصر عوض  0800 ٭
زهراء عادل علي الهزاع 0901 ٭

زهراء عباس  عبدالرس����ول موسوي   ٭
0800

زهراء علي عبداهلل محمد 0304 ٭
زهراء محمد غامن عباس  0421 ٭
زهره سمير خليل بوحمد 0105 ٭

زهره سيدمحمد سيدعلي سيدمسلم   ٭
0901

زهره صادق خليل بوحمد 0421 ٭
زه����ره عبداحلمي����د عاي����ش  القطان   ٭

0901
زهره عقاب هليل املطيري 0800 ٭
زينب جابر محمد النعمه 0800 ٭
زينب جاسم احمد القطان 0104 ٭
زينب حامد كاظم العلي 0104 ٭
زينب حسن عباس  بلوشي 0304 ٭
زينب سلمان سعيدان اجلميلي 0800 ٭
زينب عايد عسكر العنزي 0901 ٭
زينب عبدالصمد محمد خليفه 0800 ٭
زينب علي حسن محمد 0104 ٭
زينب فاضل محمد املويل 0304 ٭
زينب محمد خالد املسما 0101 ٭

زينب مهدى سيدحسن السيدابراهيم   ٭
0114

زينب ناصر علي البغلي 0106 ٭
زينب نبيل خلف قمبر 0210 ٭
زينب يونس  محمد دشتي 0455 ٭
ساره احمد علي السنان 0800 ٭
ساره انور سعود اخلضير 0800 ٭
ساره بدر عبيد الديحاني 0210 ٭
ساره بدر ناصر الدماك 0110 ٭
 ساره  ثايب  عبداهلل  املطيري 0105 ٭
ساره جمال مطر املصيريع 0901 ٭
ساره حبيب ظاهر باقر 0105 ٭
ساره حسن مبارك العدواني 0853 ٭
ساره حسن نظر حسن 0800 ٭
ساره حمد ابداح الهاجري 0101 ٭
ساره حمد عبيد الدريع 0203 ٭
ساره حمود سالم الناصر 0901 ٭
ساره حمود عويد العضيله 0800 ٭
ساره خالد صالح الربيع 0901 ٭
ساره خالد عايض  العتيبي 0114 ٭
ساره راشد ناصر السعيدي 0901 ٭
ساره سالم ابراهيم احلساوي 0107 ٭
ساره سالم عبداهلل احليان 0800 ٭

ساره سالم علي احلصينان العجمي   ٭
0116

ساره سعد طالق الهاجري 2300 ٭
ساره سعد عاذي العتيبي 0800 ٭
ساره سعدون فارس  العازمي 0116 ٭

ساره سعود شامان الطواله الشمري   ٭
0114

ساره سعود محمد الرشيدي 0901 ٭
ساره س����لمان س����عيدان السليماني   ٭

0901
ساره صاطي سعد العتيبي 2300 ٭
ساره صالح حمود باش  0800 ٭
ساره صالح فهد الدويله 0901 ٭
ساره صال ح فيصل يوسف 0455 ٭
ساره صالح سالم املذكور 0201 ٭

س����اره ضويح����ي ع����وض  اجفيش    ٭
0800

س����اره عادل عب����اس غف����ران فضل   ٭
عبدالرحمن 0800

ساره عايض  سعود املطيري 0104 ٭
س����اره عبدالرحمن عبداهلل فنيسان   ٭

0853
ساره عبدالعزيز عبداهلل منوه 0107 ٭
ساره عبداهلل احمد علي 0901 ٭
ساره عبداهلل احمد كندري 0901 ٭
ساره عبداهلل مصبح العازمي 0800 ٭
ساره عبيد محسن الشمري 0800 ٭
ساره عطااهلل محمد املطيري 0800 ٭
ساره علي سعدون بوفارس  0901 ٭
ساره عيسى   زيد الزيد 0421 ٭

س����اره فالح حربي اللمي����ع العجمي   ٭
2300

ساره فالح مهنا الديحاني 0112 ٭
ساره فهاد مانع العجمي 0101 ٭
ساره فهد رصد العجمي 0800 ٭
ساره مبارك محمد الرشيدي 0800 ٭
ساره محمد ابواحلسن الهاشمي 0112 ٭
ساره محمد حسن دشتي 0110 ٭
ساره محمد عباس  الشراح 0800 ٭

س����اره محمد عبدالرحمن فنيس����ان   ٭
2300

ساره مرداس  مطر املطيري 0452 ٭
ساره مروي صالح العازمي 2300 ٭
ساره مزهر حبيب الشمري 0901 ٭
ساره مشاري علي مشاري 0901 ٭
ساره مطر صياح العازمي 0210 ٭
ساره معدي اصليبي العتيبي 0800 ٭
ساره ناصر فهد اخلالدي 0421 ٭
ساره ناصر مبارك العجمي 0112 ٭
ساره هشام سيف شهاب 0800 ٭
ساره هوشان شريد املطيري 0501 ٭
ساره يعقوب يوسف بومريوم 0455 ٭
ساميه زعل حويان العازمي 0208 ٭
ساميه علي محمد العنزي 0901 ٭
سره محمد مسعود الزوين 0800 ٭
سعاد جديع سعود العازمي 0800 ٭
سعاد حسن علي الشاهن 0800 ٭
سعاد خميس  محمد حسن 0800 ٭
سعاد سالم عجاج الصليلى 0800 ٭

سعاد س����حيمان احلميدي احلسيني   ٭
0800

س����عاد عبداحلميد خليفه الشايجي   ٭
0210

سعده ابراهيم ليلى مسيعيد 0421 ٭
سعده روباج غازي البريكي 0105 ٭
سكينه محمد رجب حسن 0800 ٭
سلمى دخيل فالح الرشيدي 2300 ٭
سلمى غالب عبداهلل العنزي 0106 ٭
سلمى مسفر عوض  العازمي 0210 ٭
سلمى منصور فالح العجمي 0800 ٭
سلوى سعود مجبل العازمي 0901 ٭
سلوى ناصر مبارك راجس  0106 ٭
سماح سيد عبدالصادق محمد 0800 ٭
سمر بدر ناصر العثمان 0201 ٭
سمر سليمان اسود العنزي 2300 ٭
سميره صالح فهد احلربي 0901 ٭

س����ميه منصور عبدالرس����ول االمير   ٭
0106

سناء تنوش  عشوي العنزي 0101 ٭
سناء محمد احمد كالب 0800 ٭

س����ندس  وليد عبدالرسول بوعباس    ٭
0106

سهام حمود سعد املطيري 0901 ٭
سوسن عباس  عبداهلل دهراب 0116 ٭

سيدهس����هام س����يد جابر موس����وي   ٭
0208

شاهه عشوي مطلق الشمري 0210 ٭
شجا سليمان شافي الصانع 0800 ٭
شجن عدنان مصحى السهلي 2300 ٭
شذي غازي حسن الشمري 0304 ٭
شروق احمد ابراهيم الغريب 0901 ٭

شروق احمد مبارك مبارك 0901 ٭
شروق سوعان ضاري العاقول 0101 ٭

شروق ضحوي محمداجلسار الرشيدي   ٭
0800

شريفه عادل محمد العطار 0800 ٭
شريفه عبدالهادي عبداهلل االنصاري   ٭

0800
شعاع سعد سلطان العتيبي 0201 ٭
شعاع عوض  مسعود العجمي 2300 ٭
شعاع مطلق عقاب املطيري 0800 ٭
شهد احمد مانع بندر 0451 ٭
شهد اسماعيل غلوم جعفر 0207 ٭
شهد باتل صالح اخلرينيج 0901 ٭
شهد صالح مناحي الرشيدي 0201 ٭
شهد عبداحلكيم فالح الهنيدي 0901 ٭
شهد علي حسن اخلضر 0201 ٭
شهد علي عبداهلل السبيتي 0901 ٭
شهد فدغم صاهود املطيري 0901 ٭
شهد محمد سعود املطيري 0206 ٭
شهد يوسف احمد حسن 0901 ٭

ش����هدالكويت احمد حس����ن الصائغ   ٭
0853

شهالء مبارك سلطان احلامدالشريف   ٭
0800

شهالء هادي مختار اشكناني 0800 ٭
شوق سامي علي احلمدان 0109 ٭
شوق سلطان عقوب املطيري 0800 ٭

شوق س����ليمان عبدالقادر الدوسري   ٭
0800

شوق طالل ش����عيب جاسم املطيري   ٭
0800

شوق مبارك مفلح العازمي 0114 ٭
شوق مطلق ابراهيم العتيبي 0901 ٭
شيخه احمد محمد غلوم علي 0102 ٭
شيخه براك عبداحملسن الطيار 0116 ٭
شيخه ثاري عبدالعزيز احلربي 0102 ٭

ش����يخه حس����ن مهنان����زال النومس    ٭
0115

شيخه خالد سليمان الشايجي 0800 ٭
شيخه خالد صالح السعيد 0800 ٭
شيخه خالد مبارك الصباح 0800 ٭
شيخه سالم دبيل سالم 0800 ٭
شيخه سالم فهيد العجمي 0800 ٭
شيخه سعود سعد الهاجري 0101 ٭
شيخه شافي حمد الشمري 0802 ٭
شيخه صالح محمد العجمي 2300 ٭
شيخه عادل عبداهلل النوه 0455 ٭

شيخه عبداهلل مساعد يوسف العبيدان   ٭
0107

شيخه فالح سيف زيد 0102 ٭
شيخه فراج كروز العجمي 0853 ٭
شيخه فهد ابراهيم الزيد 0800 ٭
شيخه محمد سليم العنزي 0901 ٭
شيخه محمد عبداهلل العجمي 2300 ٭
شيخه مفرح محمد العجمي 0116 ٭
شيخه منصور ناصر الهاجري 0800 ٭
شيخه يوسف علي الرجيب 0455 ٭
شيماء ابراهيم خليل دشتي 0901 ٭
شيماء احمد بدر العبدلي 0901 ٭
شيماء بدر احمد العوضي 0800 ٭
شيماء بدر محمد اسحق 0800 ٭
شيماء جاسم بدر مراد 0421 ٭

ش����يماء خالد عبداهلل حجي حس����ن   ٭
0901

شيماء شفاقه مطخان عماش  0800 ٭
شيماء طواري محمد احلسيني 0800 ٭
شيماء عدنان يوسف الوتار 0201 ٭
شيماء فاضل مناحي املطيري 0800 ٭
شيماء محمود مندني ناصر 0800 ٭
شيماء وحيد عبداهلل سراج 0104 ٭
صافيه ناصر حمد الهاجري 0800 ٭
صاحله حميدان ماطر العازمي 0207 ٭
صاحله فالح فراج الهاجري 0800 ٭
صاحله محمد جابر العجمي 2300 ٭
صبيحه جابر ناصر الشمري 0501 ٭
صديقه حسن ميرزا عبداهلل 2300 ٭
صديقه مصطفي   شهنيائي 0110 ٭
صفاء محمد عيسى   اخلياط 0901 ٭
صفيه حسن احمد الناصر 0110 ٭
صيته شويرب محمد العجمي 0800 ٭
صيته فجحان مبارك الهرشاني 0901 ٭
صيته ناصر ناصر العجمي 0105 ٭
صحى ثنيان تركي العمران 0800 ٭
صحى خالد ياسن الصفران 0901 ٭
صحى خليل ابراهيم الربيعه 0853 ٭
صحى رعد محمد الهوشه 0901 ٭
صحى سليمان طه الشومان 0901 ٭

صحى ضحوي محمداجلسار الرشيدي   ٭
0800

طاهره عبداهلل محمد حسن 0451 ٭
طيبه حامد حمد العلي 0853 ٭
طيبه عادل احمد محمد 0901 ٭
طيبه عبداهلل حسن املعتوق 0800 ٭
عائشه احلميدي مطر املطيري 0901 ٭
عائشه حمود مصبح العازمي 0203 ٭
عائشه رفاعي ناصر العازمي 0800 ٭
عائشه سعد حجاب العجمي 0207 ٭
عائشه سعد محمد العازمي 0104 ٭
عائشه سعود هذلول الصليلى 0201 ٭
عائشه صاطي سعد العتيبي 0800 ٭
عائشه صالح حسن احلربي 2300 ٭

عائش����ه عبداللطيف خال����د العجيل   ٭
0212

عائشه عبداهلل حسن الرشيدي 0106 ٭
عائش����ه عب����داهلل صياح اس����ميران   ٭

0800
عائش����ه عب����داهلل عبدالعظيم احلمد   ٭

0212
عائشه فؤاد هاشم البدر 0800 ٭
عائشه محسن محمد الهاجري 0901 ٭
عائشه محمد حسن بوزبر 0106 ٭

عائشه محمد عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭
0901

عائشه محمد علي االذينه 0901 ٭
عائشه محمد مطلق الكفيدي 0116 ٭
عائشه محمد هادي العازمي 0101 ٭
عائشه مرشد مدغم العازمي 0102 ٭
عائشه هشام احمد محسن 0800 ٭
عاليه انور احمد الشمري 0901 ٭
عاليه زايد عواد الفضلي 0800 ٭
عاليه عزيز كدموس  الديحاني 0106 ٭
عاليه علي حمد املري 0452 ٭
عاليه عواض  عبداهلل املطيري 0800 ٭
عاليه غامن مطر العدواني 0207 ٭
عاليه مبارك عوض  الديحاني 0901 ٭
عاليه محمد فهيد العجمي 0116 ٭
عايده سمير ابراهيم الصالح 0901 ٭
عايده محمد   عبدالقادر 0800 ٭

عايش����ه جريش  عب����داهلل العدواني   ٭
0115

عايشه شبيب محمد العجمي 0901 ٭
عايشه الفي عبداهلل الصليلى 2300 ٭
عبير تومي ناصر العجمي 0210 ٭
عبير خالد عايض  الديحاني 0110 ٭
عبير سالم عبيد الوليد 0800 ٭
عبير سعد محمد الرشيدي 0800 ٭
عبير ضاحي سرور الرشيدي 0901 ٭

العبيدان  عبي����ر عبدالعزيز محم����د   ٭
0304

عبير عبداهلل معلي املطيري 0304 ٭
عبير علي حسن العنزي 0452 ٭
عبير كنعان ماجد املطيري 0901 ٭

عبير مداد عيدالهرير العازمي 2300 ٭
عبير مساعد ناصر العازمي 0800 ٭
عدويه عواد مناحي عيدمناحي 0800 ٭
عذاري بدر الفي العتيبي 0501 ٭
عذاري حسن خميس  احلسن 0455 ٭
عذاري زامل محمد الزامل 0800 ٭

عذاري س����لطان عب����داهلل الديحاني   ٭
0208

عذاري سليمان ياسن الزيدان 0116 ٭
عذاري صادق علي القطان 0112 ٭
عذاري عايد طليحان العنزي 0800 ٭
عذاري غازي خلف الشمري 0101 ٭
عذاري كثير داود اخلالدي 0800 ٭
عذاري مبارك جاسم العبيد 2300 ٭
عذوب صالح عبداهلل العريفان 0106 ٭
عطاء صالح نصيب الدرعي 0800 ٭
عليا مرزوق رزقان املطيري 0800 ٭
علياء عبداهلل مطر العنزي 0901 ٭
علياء مناور حمود الشمري 0203 ٭
عمشه راشد شاجع العجمي 0116 ٭
عمشه سعد مناع العجمي 0102 ٭
عمشه محمد ظافر العجمي 2300 ٭
عنود جاسم حسن العباد 0201 ٭
عنود سعيد خلف الظفيري 0800 ٭
عنود غالب عبداهلل الشمري 0800 ٭
عنود مشعان فايز املطيري 0203 ٭

عن����ود ناف����ع عبدالرحم����ن املطيري   ٭
0206

عني����ده حم����دان بليب����ص  الصلبي   ٭
0800

عهد فهد سعود السهلي 0304 ٭
عهود حسن احمد احلداد 0800 ٭
عهود راتب هادي العنزي 0115 ٭

عهود راجح سعودالعصفور الهاجري   ٭
0304

عهود سعد محمد الرشيدي 0800 ٭
عهود شعوان صقر العتيبي 0452 ٭
عهود عواض  زايد املطيري 0800 ٭
عهود عوض  عتقه الرشيدي 0203 ٭
عهود عوض  مبارك الذايدي 0800 ٭
عهود فوزي انور العوضي 0212 ٭
عهود مناور جدعان موسى 0901 ٭
عهود نهار عبداهلل السبيعي 0102 ٭
عواطف بندر سهيل العتيبي 0304 ٭
عواطف جمعان حامد ذياب 0800 ٭
عواطف خالد عريفج العازمي 0800 ٭

عواط����ف صالح معيتي����ق املصيبيح   ٭
الرشيدي 0800

عواطف فالح حميدي احلسيني 0102 ٭
عي����ده حجي عيدهضيب����ان العازمي   ٭

0110
عيده حيالن علي احلربي 0102 ٭
عيده قطيم عادي املطيري 0104 ٭
غاليه سعد سيف جمعه 0800 ٭
غاليه فالح راجح البوص  0800 ٭
غاليه فرحان زيد الشمري 0212 ٭
 غاليه  مجعد  ميزر  القعمر 0105 ٭
غاليه محمد عبدالوهاب املسلم 0210 ٭

غاليه منور رجعان اجلسارالرشيدي   ٭
0901

س����يدمحمد  اس����ماعيل  غدي����ر   ٭
السيدعبدالرسول 0201

غدي����ر ب����راك عبداحملس����ن الرقيعي   ٭
0452

غدير رشيد حجي الرشيدي 0106 ٭
غدير سعد عيد العازمي 0800 ٭
غدير صالح محمد الشمري 0115 ٭
غدير ضيفاهلل منور احلربي 0502 ٭
غدير عاشور جاسم الهندياني 0901 ٭
غدير علي شنيفي املاجدي 0800 ٭
غدير فيصل جابر عبد 0800 ٭
غدير وليد حسن احلسن 0106 ٭
غزل عادل زهير خضير 0800 ٭

غ����زوه فهد عبدالرحم����ن اجلحجوح   ٭
0800

غزوه فهد هجاج العيبان 0800 ٭
غزيل مسعود سالم املري 0110 ٭
غفران عبدالعزيز علي حماده 0800 ٭
غنيمه خالد مرزوق الدوسري 0800 ٭

غنيم����ه عبدالوه����اب عبدالس����الم   ٭
العبدالسالم 0800

غنيمه مشعل خليفه العميري 0201 ٭
فاديه جاسم عبداهلل الزامل 0109 ٭
فاضله مسفر سعد الهاجري 0800 ٭
فاطمه ابراهيم جابر الدوسري 0901 ٭

فاطمه احم����د مخلف س����المه محمد   ٭
0901

فاطمه اس����ماعيل ابراهي����م العبداهلل   ٭
0114

فاطمه ثواب سمار العازمي 0800 ٭
فاطمه ج����واد عبدالرس����ول ابراهيم   ٭

0455
فاطمه حاجي محمد حس����ن قاس����م   ٭

0115
فاطمه حبيب مراد جاسم 0455 ٭
فاطمه حسن ابراهيم حسن 0901 ٭
فاطمه حسن عواد الشمري 0901 ٭
فاطمه حسن محمد حاجي 0110 ٭
فاطمه حسن احمد مبارك 0455 ٭
فاطمه حسن مسمار اجلدعي 0800 ٭
فاطمه حمود سعود العتيبي 0206 ٭

فاطمه حم����ود عبدالكرمي التويجري   ٭
0800

فاطمه خالد احمد اجليران 0901 ٭
فاطمه خالد سعيد سعيد 0201 ٭
فاطمه خالد صالح مسري 0800 ٭
فاطمه رجعان جديع العازمي 0106 ٭
فاطمه رمضان عبيد العنزي 0207 ٭
فاطمه زكريا عبداهلل الرويح 0800 ٭
فاطمه سالم خنيفس  العنتري 0901 ٭
فاطمه سالم عايش  الرشيدي 0101 ٭
فاطمه سالم عماش  احلربي 2300 ٭

فاطمه س����عد ادويهيس  الرش����يدي   ٭
2300

فاطمه سعد عواد العازمي 0114 ٭
فاطمه سعد مزبان الزهاميل 2300 ٭
فاطمه سعيد جابر املري 0203 ٭
فاطمه سيد سراج الدين 0800 ٭
فاطمه صادق جاسم كمال 0800 ٭

فاطم����ه صادق محمد حسنالش����واف   ٭
0901

فاطمه صالح بداح العجمي 0800 ٭
فاطمه صالح دبشه املاجدي 0110 ٭
فاطمه عادل حميد الصفار 0901 ٭

فاطمه عادل منصور املنصورالعرفج   ٭
0800

فاطمه عايد عشوي راضي 0901 ٭
فاطمه عباس  حسن اال براهيم 0901 ٭

فاطم����ه عبدالرحمن محم����د مال اهلل   ٭
0201

فاطم����ه عبدالعزي����ز مف����رح الهباس    ٭
0210

فاطمه عبدالكرمي ناصر الهمالن 0210 ٭
فاطمه عبداهلل سويلم العنزي 0901 ٭

فاطمه عبداهلل محمداحلصم الرشيدي   ٭
0800

فاطمه عبدالهادي حس����ن ش����عبان   ٭
0452

فاطمه عبداله����ادي معباس  العتيبي   ٭
0113

فاطم����ه عبداله����ادي يوس����ف فرس    ٭
0452

فاطمه علي سعود العازمي 0800 ٭
فاطمه علي محمد العجمي 0901 ٭
فاطمه عوض  ناصر الرشيدي 0800 ٭
فاطمه عيد رجعان العازمي 0102 ٭
فاطمه عيد مصبح العازمي 0451 ٭
فاطمه فهد سعد فهد 0800 ٭
فاطمه فهد محمد السعد 0800 ٭
فاطمه فيصل عبداهلل احلمادي 0901 ٭
فاطمه لفته محمد املطيري 0800 ٭
فاطمه مبارك ثاني اجلسار 0106 ٭

فاطم����ه متروك عبدالزه����راء املتروك   ٭
0109

فاطمه مثني صالح العليوي 0800 ٭
فاطمه محمد ابراهيم الشطي 0116 ٭
فاطمه محمد رباح احلربي 2300 ٭
فاطمه محمد عوينان العازمي 0800 ٭
فاطمه محمد يوسف عثمان 0452 ٭
فاطمه مرشد عيد اجلميلي 0101 ٭
فاطمه مساعد عبيد املجرن 0800 ٭

فاطم����ه مس����امح صوي����د احلريجي   ٭
2300

فاطمه مطر   كريدي 0502 ٭
فاطمه مطلق محمد الرشيدي 0901 ٭
فاطمه منصور هاشم البلوشي 0116 ٭
فاطمه وليد خالد الشمري 0800 ٭
فاطمه وليد محمد جالل 0901 ٭
فايزه حميد رجا الرشيدي 0800 ٭
فايزه دهام محمد احلسيني 0451 ٭
فايزه عايد عواد الشمري 0800 ٭
فتحيه محمد صالح جابر 0800 ٭
فجر بدر ناصر املقهوي 0901 ٭
فجر خالد عبداهلل كنكوني 0451 ٭
فجر سمير عباس  دشتي 0110 ٭
فجر صالح عبدالعزيز النمش  0800 ٭
فجر عبدالعزيز احمد الراجحي 0901 ٭
فجر عبدالعزيز حسن احلسن 0106 ٭
فجر ناصر نصار النصار 0901 ٭
فجر يعقوب محمد املكيمي 0201 ٭
فدوي ناجي رشيد الظفيري 0800 ٭
فرات عبدالرزاق علي حماده 0206 ٭
فرح حامد احمد البالول 0901 ٭
فرح حبيب جمعه سلمان 0800 ٭

فرح حس����ن ماش����اءاهلل بوش����هري   ٭
0800

فرح حمد مفلح الفالح 0201 ٭
فرح خالد فهد العمار 0800 ٭
فرح محمد عيسى   الصفار 0421 ٭
فرح يعقوب محمد غلوم 0210 ٭
فريحه ناصر مطلق السعيدي 0800 ٭
فضه سعود هذال احلربي 0800 ٭
فلوه ناصر حسن العجمي 0901 ٭
فوز نومان رجعان نومان 0800 ٭
فوزيه سالم مصحى الصليلى 0901 ٭
فوزيه سمير حجاب السبيعي 0455 ٭
فوزيه محمد جاسم كلداني 0107 ٭
فوزيه منور غازي الشمري 0901 ٭
في محمد عبداهلل الديحاني 0104 ٭
في ناصر صنت الغضوري 2300 ٭
فيء خالد ناصر احلبيب 0116 ٭
قبول سعد عامر العجمي 0800 ٭
قبيله حمد صميعر العازمي 0115 ٭
قيروان محمد دويري العاقوي 0800 ٭
كافيه سرحان ذياب الهندال 0901 ٭
كافيه نهار خلف املطيري 0800 ٭

الفضلي  كفايه عبدالرحمن س����لطان   ٭
0853

كلثم جمال غامن الغامن 0800 ٭
كوثر طالب عباس  القطان 0901 ٭
كويت سالم عيسى   الضليع 0109 ٭

العنزي  كويت عبدالعزيز س����ليمان   ٭
0800

لطيف����ه ابراهي����م عب����داهلل القبندى    ٭
0800

لطيفه احمد خضر اخلضر 0901 ٭
لطيفه بدر جاسم العنزي 0112 ٭
لطيفه سعد نوار العتيبي 0800 ٭
لطيفه سليمان فهد السهلي 0112 ٭

لطيف����ه ضيفاهلل عب����داهلل املطيري   ٭
0800

لطيفه عبداهلل خالد العبيدان 0901 ٭
لطيفه عبدالوهاب فهد املطوع 0114 ٭

لطيف����ه عل����ي عبدالرحم����ن عطااهلل   ٭
0901

لطيفه مانع سالم الشمري 0853 ٭
لطيفه مخل����ف طعيم����س  املطيري   ٭

0800
ملياء محمد حماد املطيري 0207 ٭
مليس  غازي حمد ضيف 0800 ٭
لولوه احمد باقر الزنكوي 0206 ٭
لولوه احمد حسن العنزي 0106 ٭
لولوه احمد خلف احلربي 0116 ٭
لولوه احمد سلطان احلمادي 0800 ٭

لولوه احمد محمدش����عيب فيلكاوي   ٭
0115

لولوه جاس����م محمدامن عبدالرحمن   ٭
0800

لولوه حامد سالم احلبيل 0800 ٭
لولوه حسن عوده الشمري 0901 ٭
لولوه سالم سعيد سالم 0901 ٭
لولوه عامر مجيد املقيحط 0901 ٭

لولوه عبدالرحمن خميس  اخلميس    ٭
0800

لولوه عبدالرزاق محمد املطر 0800 ٭
لولوه فيصل محمد الهزمي 0800 ٭
لولوه ناصر صالح بوهادي 0901 ٭
ليال سعود ناصر الرشيدي 0113 ٭
ليالي عبداهلل محمد الكندري 0901 ٭

ليلى اس����ماعيل عبداجلليل اسماعيل   ٭
0901

ليلى جاسم محمد سياه 0102 ٭
ليلى صالح عبدالعزيز العثمان 0110 ٭
ليلى محمد فديع العدواني 0800 ٭
لينه علي صالح البذالي 0901 ٭
ماجده سالم سالمه العازمي 0800 ٭

ماجده عبدالرحمن حس����ن اخلالدي   ٭
0212

مانا عبدالرسول كشتاسبي راد 0106 ٭
مراحب جعفر عباس  ششتر 0800 ٭
مراحب حمود زبن املطيري 0800 ٭
مراحب علي سعود الرشيدي 2300 ٭

مرفت يس����ري عبدالعزيز يوس����ف   ٭
0800

مروه خالد غامن بوراشد 0206 ٭
 مرمي  ابراهيم  علي  عبداهلل 0800 ٭
مرمي احمد صالح محمداحملميد 0901 ٭

مرمي احلميدي عبداله����ادي املطيري   ٭
0101

مرمي براك مرشد الرشيدي 2300 ٭
مرمي بردان خلف الشمري 0901 ٭
مرمي ثامر راشد ادريس  0102 ٭
مرمي حسن حسن عبداهلل 0800 ٭
مرمي حسن علي الشطي 0901 ٭
مرمي حميد محمد باقر 0901 ٭
مرمي ذياب نقا القوزاني 0800 ٭
مرمي سعود مبارك الدماج 0206 ٭
مرمي صادق محمد فرحان 0452 ٭
مرمي صالح علي الطراروه 0800 ٭
مرمي عادل سالم الدوب 0901 ٭
مرمي عافت سعد طويرش  0455 ٭
مرمي عباس  حسن جاسم 0502 ٭

م����رمي عبدالرحمن س����الم الصميعي   ٭
0106

م����رمي عبدالرحم����ن محم����د الهذلول   ٭
0800

مرمي عبدالرضا احمد منصور 0452 ٭
م����رمي عبدالعزي����ز س����عود اخلالدي   ٭

0109
م����رمي عبدالعزي����ز محم����د العبيدي   ٭

0800
مرمي عبداهلل خالد العازمي 0800 ٭
مرمي عبداهلل معراج بندر 0452 ٭
مرمي عبيد عوض  املطيري 0853 ٭
مرمي علي رمضان العنزي 0901 ٭
مرمي علي عبدالرحمن املطيري 2300 ٭
مرمي علي مبارك البغدادي 0901 ٭
مرمي علي مبرك الصليلى 0800 ٭
مرمي علي محمد بوشهري 0800 ٭

مرمي عماد عبداهلل حسن اخلضرالشطي   ٭
0800

مرمي عيسى   علي بلوشي 0455 ٭
مرمي فال ح سعد الطامي 0800 ٭
مرمي فهيد بداح العجمي 0901 ٭
مرمي فيصل حبيب عباس  0105 ٭
مرمي ماجد محسن العجمي 0800 ٭
مرمي مالح مجر الشمري 0800 ٭
مرمي محمد احمد الشايجي 0800 ٭
مرمي محمد حبيب الثويني 0901 ٭
مرمي محمد عبداهلل السعيد 0901 ٭
مرمي محمد نافع العازمي 0800 ٭
مرمي مزيد سعد املطيري 0800 ٭
مرمي مصطفي حسن صفر 0113 ٭
مرمي مطر سالم العازمي 0800 ٭
مرمي مطلق محمد املطيري 0455 ٭
مرمي منصور قنور منصور 0102 ٭
مرمي ناصر شعيب العلي 0802 ٭
مرمي نهار علي املطيري 0201 ٭
مرمي وليد صالح الصالح 0115 ٭
مرمي ياسن عبدالرزاق الشمري 0104 ٭
مرمي ياقوت سليمان ياقوت 0800 ٭
مرمي يوسف هاشم بوفتن 0901 ٭

مزنه عبدالهادي محمدقعصه العجمي   ٭
0800

مزنه مرعي عبيد الشمري 0800 ٭
مستوره عبيد محمد العجمي 0901 ٭
مشاعل بداح فريج املطيري 0110 ٭
مشاعل سعد سعود املاجدي 0853 ٭

مشاعل علي سعدون بوفارس العجمي   ٭
0901

مشاعل فالح عبداهلل الذروه 0800 ٭
مشاعل فهيد محمد املطيري 0901 ٭
مشاعل مجبل عايد العنزي 0800 ٭
مشاعل محمد لفته مشعل 0201 ٭

مشاعل محمد محسن العفاسي املطيري   ٭
0800

مشاعل مطلق يعقوب املطيري 0901 ٭
مشاعل ناجي سالم علي 0800 ٭
مشاعل نايف قبالن الرشيدي 0451 ٭

العجمي  مضاوي عب����داهلل مش����يط   ٭
0112

مطيره سفيح عبداهلل الداهوم 0800 ٭
معالي حمد حسن الرشيدي 0114 ٭
معالي خالد علي السنان 0800 ٭
معالي فالح براك العازمي 0800 ٭
مكيه احمد حسن احلداد 0201 ٭
منار جاسم محمد الفضلي 0901 ٭
منار سعود فراج املطيري 0304 ٭
منار فالح مزبان الزهاميل 0455 ٭
منار محمد زياد السربل 0800 ٭
منال حمود محيميد العتيبي 0901 ٭
منال حواس  خزعل الضويحي 0112 ٭

من����ال خويش����ان عني����زان اجلميلي   ٭
2300

منال رجا سعيد الشمري 0800 ٭
منال س����يف مرش����د بذال الرشيدي   ٭

0901
منال عبداهلل مداد املطيري 0800 ٭
منال عبداهلل منصور خلف 0800 ٭
منال علي حسن شمساه 0421 ٭
منال الفي عوض  العنزي 0800 ٭
منال محمد جابر سالم 0800 ٭
منال محمد علي دواس  0800 ٭
منال مفرح حمد الهاجري 0102 ٭
منال منصور رباح العتيبي 2300 ٭
منال ناصر خلف العتيبي 0110 ٭

مناير مش����اري عبدالرزاق اخلبيزي   ٭
0800

منى احمد معزي العازمي 2300 ٭
منى جمال محمد البنوان 0102 ٭
منى حبيب مبرد الفضلي 2300 ٭
 منى  سالم  عايش   الرشيدي 0101 ٭
منى سعد فهيد العجمي 0115 ٭
منى سفاح عبداهلل الداهوم 0210 ٭
 منى  سميان  شنيف  الفضلي 0502 ٭
منى طالب حجي عبدالرحيم 0452 ٭
منى طالق رشيد الرشيدي 0800 ٭
منى عباس  هاشم طاهر 0201 ٭
منى عبداهلل عبداملجيد الهزاع 0502 ٭
منى عبداهلل علي اخلليفي 0901 ٭
منى علي عبدالرحمن املنصور 0800 ٭
منى فهد راجح العجمي 0800 ٭

من����ى محم����د عبدالرحم����ن القطيفي   ٭
0901

منى مزهر حبيب الشمري 0901 ٭
منى مسلم بداح املطيري 2300 ٭
منى منيخر خضير العازمي 0421 ٭
منى يعقوب يوسف البلوشي 0901 ٭
منيره احمد عبداهلل املطيري 0106 ٭
منيره بدر ابراهيم الزامل 0800 ٭
منيره بدر سليمان املطيري 0800 ٭
منيره حسن راشد العازمي 0800 ٭
منيره زيد زايد املطيري 0800 ٭
منيره سالم طحيشل العازمي 0800 ٭
منيره سالم مبارك اخلنه 0106 ٭
منيره سعد حجاب الدوسري 2300 ٭
منيره سعد حسن العماني 0800 ٭
منيره سعد راشد الدوسري 0116 ٭
منيره سعد شحيبان العازمي 0901 ٭

منيره ش����لعان عبداله����ادي العجمي   ٭
0114

منيره صالح الغفيلي املطيري 0210 ٭
منيره صالح عثمان السعيد 0201 ٭
منيره طالب سالم الهاجري 0901 ٭

منيره عبدالعزيز يعق����وب اخللفان   ٭
0901

منيره عيد فهيد العازمي 0901 ٭
منيره فالح محمد العجمي 0800 ٭
منيره فهد وبران املعتقه 0800 ٭
منيره الفي فالح العازمي 2300 ٭
منيره محمد عبداهلل الهاجري 0110 ٭
منيره محمد منصور الرشيدي 2300 ٭
منيره مساعد عبداهلل الغامن 0901 ٭
منيره مفلح مرزوق الرشيدي 0203 ٭
منيره منصور ناصر الهاجري 0901 ٭
منيره ناصر عبداهلل الثابت 0451 ٭
منيره هشام حمود االبراهيم 0201 ٭
منيفه حمود مدلول الشمري 0502 ٭
منيفه ماطر رويان الظفيري 0800 ٭
منيه محمد علي العجمي 0901 ٭
مها احمد عيد الظفيري 0800 ٭
مها اسامه علي العبيد 0210 ٭
مها بطحي ادحيالن املطيري 0800 ٭
مها جالل مسعد املطيري 0102 ٭
مها حربي فريح املطيري 0800 ٭
مها حسن ذياب حجي 0800 ٭

البقية ص 19

تتمة المنشور ص 17

اس����تعدت مطاع����م فندق س����فير 
انترناش����يونال لالحتف����ال بعيد 
احلب على أنوار الشموع والورود 
احلمراء. حيث االستمتاع  بإطاللة 
ممتعة على اخلليج العربي وآلليء 
الكويت املضيئة، في جو رومانسي 
أنغ����ام املوس����يقى  بدي����ع عل����ى 
الس����احرة. وقد مت إعداد املأكوالت 
بطريقة مميزة لتتماش����ى مع هذه 

املناس����بة مبا فيها م����ن مأكوالت 
بحرية متنوعة ومشروبات راقية. 
وق����د عمل فري����ق اخلدمة اخلاص 
على جتهي����ز كل ما ه����و رائع من 
املزيد  ديك����ورات راقية لتضف����ي 
من الفخامة بهذه املناس����بة.وقامت 
اإلدارة بتق����دمي ع����روض جذاب����ة 
تش����مل أس����عارا خاصة للمطاعم 

والغرف بهذه املناسبة. 

ليلة "فالنتاين" في فندق سفير انترناشيونال



الجمعة 12 فبراير 2010   19محليات
أسماء 3764 طالبًا وطالبة مقبولين في كليات ومعاهد ودورات »التطبيقي«

وداد سليمان مرشد املطيري 0304 ٭
وسميه تراحيب سالم العجمي 0110 ٭
وسميه فيصل سلمان العجمي 0102 ٭

وس���ميه محس���ن عبدالكرمي كليب   ٭
0800

الس���يافي  وس���ن عبدالرضا محمد   ٭
0421

وسن علي رجب علي 0210 ٭
وضحه جاراهلل خمي���س  جاراهلل   ٭

0106
وضحه سعد عبداهلل العجمي 0115 ٭
وضحه شافي احلميدي الفهد 0105 ٭

وضحه ش���افي ش���وميي السبيعي   ٭
0800

وضحه عبداهلل حس���ن اس���ماعيل   ٭
0901

وضحه عبداحملسن هليل الدهيمش    ٭
0800

وضحه عبيد مناحي العجمي 0901 ٭
وضحه عطا اهلل علي املطيري 0110 ٭
وضحه علي بخيت العويدي 0451 ٭
وضحه فالح حمود الزعبي 0207 ٭
وضحه مانع سبعان العجمي 0901 ٭

وصح���ى محس���ن محم���د العجمي   ٭
2300

وعود حمود خالد العازمي 0800 ٭
وفاء جابر حمد املري 2300 ٭
وفاء جاسم ناصر السيوحي 0800 ٭
وفاء مطلق حمود العنزي 0800 ٭

والء عبدالعزي���ز محم���د فتح اهلل   ٭
0800

البلوشي  امير عبدالصمد  ياس���من   ٭
0203

ياس���من راف���ع نغيم���ش  العنزي   ٭
2300

يسرى صبيح سعد العنزي 0800 ٭

غير كويتي بنين
ابراهيم سالم سعد بندر 0444 ٭
ابراهيم سالم سليمان العنزي 2300 ٭
ابراهيم طعمه عشبان عبداهلل 0212 ٭

الهاجري  ابراهيم عبدالهادي فيصل   ٭
0462

ابراهيم عسكر عياط عسكر 2300 ٭
ابراهيم محمود   العبدالعزيز 2300 ٭
ابراهيم مرفع حمد عبيد 2300 ٭
احتاد اياد عبدالودود عبداهلل 0201 ٭
احمد ابراهيم فهد الرشيدي 0201 ٭
احمد احلميدي   العنزي 0461 ٭
احمد اياد   فاخر 0455 ٭
احمد ثقيل الزم مرعي 2300 ٭
احمد جاسم سويد صالح 2300 ٭
احمد حمود عواد سالم 0212 ٭
احمد خالد احمد محمد 2300 ٭
احمد خالد حمود مبارك 2300 ٭
احمد خالد دايخ جزاع 2300 ٭
احمد خلف حمدان خلف 0406 ٭
احمد دغيمان نومان الظفيري 0207 ٭
احمد سالم محمد املشيخي 0421 ٭

احمد ش���لواح حمادظاهر الشمري   ٭
0212

احمد شهاب بسيس  السالمه 0501 ٭
احمد صالح عيد سعدالعنزي 0207 ٭
احمد ضاحي علي حسن 0201 ٭

احمد عبداالمير س���راج احمدسراج   ٭
0404

احمد عبداهلل محمد طه 0201 ٭
احمد علي   الرملي 2300 ٭
احمد عواد فهد راشد 2300 ٭
احمد عوض  سالم بامفتاح 0501 ٭
احمد غايب سويلم العنزي 0115 ٭
احمد فالح حمود سعد 2300 ٭
احمد فرحان   اجلابر 0501 ٭
احمد محمد مخلف العنزي 0444 ٭
احمد محمود العلي العنزي 2300 ٭
احمد مخلف محمد سالم 2300 ٭
احمد مطر شخير فالح 0201 ٭

احمد مط���ر فارس  فرحان الظفيري   ٭
0404

احمد هادي ساير الظفيري 0461 ٭
احمد ياسن محمد عمر 0501 ٭
احمد يوسف علي خزعل 0405 ٭
انس  وائل نصار نصار 0113 ٭
انور محمد سالم النجدي 0210 ٭
ايوب صفر غالم علي 0210 ٭
باسل غالي مطيران عاشق 0501 ٭

باسم مس���يند فياض عبيد العنزي   ٭
0201

بدر احمد   ضغفك 0501 ٭
بدر س���لطان عبداللطيف س���لطان   ٭

0201
بدر صالح بركه املطيري 0106 ٭
بدر عزيز ميرشكاري جاز 2300 ٭
بدر غثيث خلف كريدي 2300 ٭
بدر مبارك مطلق العبد 2300 ٭
بسام حزام نازل املطيري 0411 ٭
بسمان احمد حمد حمود 0501 ٭
بندر حميد مطلق املطيري 0201 ٭

بندر منشد محمد السعيدي الظفيري   ٭
0114

بهاء وجيه محمد مصطفي النواوي   ٭
0462

تركي عواد عليان سالم 0207 ٭
تركي متعب عبداهلل العنزي 0113 ٭
ثامر حميد نهير حسن 2300 ٭
جابر احلر جاسم القديحي 2300 ٭

جابر عجيل سنعوس  فرحانا لعنزي   ٭
2300

جاسم حميدي جاسم محمد 2300 ٭
جاسم خلف جاسم محمد 2300 ٭

جاسم محمد جاسمزاهي عبدالعزيز   ٭
0210

جراح عدنان ضاري الشمري 0444 ٭
جراح كامل حمود صالح 2300 ٭
جراح محمد رحيل ذيبان 2300 ٭
جمال ابراهيم صابر مفرح 2300 ٭
حامد خميس    اخلليف 2300 ٭
حسن احمد قاسم الظفيري 2300 ٭
حسن حمدان جبار ونحي 0115 ٭
حسن نزار حسن صالح 0114 ٭
حسن     عبدالوهاب 0501 ٭
حسن جواد عريبي خضير 0112 ٭
حسن صالح ضعيف حنيان 0201 ٭
حسن علي رضي الشقيقي 0114 ٭
حمد جمعه طارش  عويد 0107 ٭
حمد سعود قطاف براك 0201 ٭
حمد عواد عبداهلل ناصر 2300 ٭
حمد فالح حمد غامن 0210 ٭
حمد ممدوح منيف فهد 2300 ٭
حمد ناظم محمد صالح 0501 ٭
حمدان فواز عبداهلل السعود 2300 ٭
حمود سعد مطشر صغير 2300 ٭
حمود نحيطر سنيد الظفيري 0113 ٭
حميد محمد منوخ خليف 2300 ٭

خال���د احلميدي جنيدل الرش���يدي   ٭
0114

خالد بسام خالد حب الرمان 0800 ٭
خالد جمعان مطر عبداهلل 0210 ٭

خالد جمعه عج���م غضبان العنزي   ٭
0203

خالد دوخي ظاهر سفاح 0405 ٭
خالد رشيد منصور العنزي 0501 ٭
خالد زيدان   غضبان 0210 ٭
خالد سعد   ابراهيم 0210 ٭
خالد شريف علي عبدالسالم 0402 ٭
خالد صبيح خلف ثاني عقيل 0212 ٭

خالد ظاهر جاس���م ناي���ف اخلالدي   ٭
0115

خالد عبر دحام جازع 2300 ٭
خالد عص���ام الدين محمد عبدالغني   ٭

0210
خالد علي   العبيد 2300 ٭
خالد مبارك خالد ناصر 2300 ٭

خالد محمد س���املالعليان القحطاني   ٭
0401

خالد محم���د عبدالعزي���ز املطيري   ٭
0401

خالد مرزوق عبداهلل مرزوق الظفيري   ٭
0201

خالد نايف ربيع الشمري 0412 ٭
خليفه غني ظاهر جبر 2300 ٭
خليفه فرهود عوده جابر 0203 ٭

خليفه ماج���د جواد ناه���ي صغير   ٭
0212

راضي فالح راضي صادق 0210 ٭
راكان عاي���د ثان���ي نزال الش���مري   ٭

2300
راكان محمد احمد حمد 0207 ٭
رامي وليد محمود اعبيد 0501 ٭
راهيم     ساليس  0115 ٭
رضا محمد   عارف 0501 ٭
سالم عبدالكرمي ناصر حسن 0501 ٭
سالم عبداهلل بادي عاصي 0210 ٭

الش���مري  س���الم والي محمدعفات   ٭
2300

سامي سباهي ردام مجبل 0501 ٭
سامي فرحان سداح خضير 0201 ٭
سامي مانع عبيد حسن 0403 ٭
سعد براك نزال الرشيدي 0444 ٭

س���عد عبداهلل علي راضي العنزي   ٭
0212

سعد عمير حميد الظفيري 0455 ٭
سعد فهد مبارك القحطاني 0115 ٭
سعد مخلف بكار خلف 0203 ٭
سعد ناصر سالم احلبالني 0113 ٭
سعد يوسف جابر نايف 0203 ٭

س���عد يوس���ف علي خزع���ل املهنا   ٭
2300

الظفيري  س���عدون رحيل نش���مي   ٭
2300

سعود خليل سعود صالح 0210 ٭
سعود صالح سعود راشد 0115 ٭

س���عود عبدالعزيز ش���حاذه محمد   ٭
0115

الوادي  س���عود عبدالعزيز يوسف   ٭
0800

س���عود عزيز مهدى علي الظفيري   ٭
2300

سعود عوده مشعل الظفيري 0210 ٭
س���عود ماجد عبدالعال���ي املطيري   ٭

0461
سعود معتق حمدان الشبلي احلسيني   ٭

0114
س���عيد منصور فارس  الدوس���ري   ٭

0462
سلطان احمد نزيل الشمري 2300 ٭

س���لطان خلف شخير نزال الشمري   ٭
0853

س���لطان عزيز حضي���ري الظفيري   ٭
0462

س���لطان فرحان حصن���ي الظفيري   ٭
0114

سلطان فزاع محمد الظفيري 0113 ٭
سلطان يوسف علي خزعل 2300 ٭

س���ليمان حميد عبداحلسن مبارك   ٭
0401

سليمان ماجد عباس  هالحملمد 0115 ٭
شروين مهران   سبهي 0501 ٭

صالح عبداهلل صالح عبداهلل الشمري   ٭
0207

صالح عزيز صالح املهيني 0115 ٭
صق���ر عم���اد عبدالرحم���ن احلربي   ٭

0800
صقر غازي جربوع املطيري 0210 ٭
صقر ناصر الزم علي 0201 ٭
صالح انور   العبداهلل 0203 ٭
صالح سعدون عبيد الشمري 0455 ٭
صالح محمد شالش  متعب 2300 ٭
صلبي عبداهلل صلبي محمد 0115 ٭

صلب���ي الفي صلب���ي محمدعبداهلل   ٭
0207

طارق حسن عابر محمدحميد 0203 ٭
طالل ثامر شامان محمد 0212 ٭
طالل غايب محمد شمشير 0210 ٭
طالل فهد مطلق اجلبلي 0210 ٭
عادل حمد نعمه صاحي 2300 ٭
عادل حمود   السالمه 0501 ٭
عادل حمود غليون حبيب 0207 ٭
عادل عبدالعزيز فاضل مهدى 2300 ٭
عادل عبيد خلف عوض  0207 ٭
عادل عناد عكرش  الصلبي 0431 ٭
عادل فهد غامن فرحان 0462 ٭
عادل محمد شطي عبداهلل 2300 ٭
عامر فواز   الصعيجر 0113 ٭
عايد عجير غالي العازمي 0210 ٭
عايد مسير نهار لبدي 0853 ٭

عبدال���رزاق ذي���اب محم���د العنزي   ٭
0207

عبداحلليم محمود عبداحلليم عبداهلل   ٭
0404

عبدالرحمن بشير جنم 0800 ٭
عبدالرحمن حس���ن عباس  شمران   ٭

0201
عبدالرحمن راشد علي العنزي 0201 ٭
عبدالرحمن سالم حميد نايف 2300 ٭

عبدالرحمن عطااهلل س���رحان خلف   ٭
0115

عبدالرحمن عط���ااهلل علي حريش    ٭
العنزي 0114

عبدالرحمن عيس���ى   جوده عيسى     ٭
0107

عبدالرحم���ن متع���ب عويجانعبيد   ٭
العنزي 0461

عبدالرحمن يوسف عبداهلل اليوسف   ٭
0115

عبدالرزاق محمد رضيمان الشميحيط   ٭
العنزي 2300

عبدالعزي���ز جمعه عج���م غضبان   ٭
0207

عبدالعزيز حمدان عشوي الظفيري   ٭
0114

عبدالعزيز حمي���دان رحيل العنزي   ٭
0207

عبدالعزيز دخيل وردي خلف 0401 ٭
عبدالعزيز راشد فياض  حمودطريف   ٭

0115
عبدالعزي���ز رهي���ف عم���اش  هالل   ٭

0201
عبدالعزيز سعود عياط غدير 0444 ٭
عبدالعزيز سمير سيد محمد 0800 ٭

عبدالعزيز صالح حطاب ش���هاب   ٭
اخلالدي 0431

عبدالعزي���ز صياح جلي���دان صالح   ٭
2300

العنزي  عبدالعزيز عب���داهلل محمد   ٭
0210

عبدالعزي���ز عط���ااهلل علي حريش    ٭
0201

عبدالعزيز عطيه فالح شاهر 2300 ٭
عبدالعزيز عوده محمد سمير 0207 ٭

العنزي  عبدالعزي���ز فايز طين���ان   ٭
0210

عبدالعزي���ز فرح���ان مقيش  خلف   ٭
0212

عبدالعزي���ز فه���د عايدع���ذاب فالح   ٭
0210

عبدالعزيز مرضي ش���تيوي مرشد   ٭
2300

عبدالعزي���ز مطل���ق هن���دى  عطيه   ٭
2300

عبدالك���رمي جابر ع���واف الظفيري   ٭
0401

عبداللطيف ضح���وي عاصي ذياب   ٭
العنزي 0203

عبداللطيف عليوي قريطيع العنزي   ٭
2300

عبداللطيف مصحى موس���ى شاهر   ٭
2300

عبداهلل احمد سمير براك 2300 ٭
عبداهلل بنس���عود عقي���ل الظفيري   ٭

0207
عبداهلل جابر حاكم ظاهر 0401 ٭

عبداهلل جاب���ر علي عبداهلل جمعان   ٭
0433

عبداهلل جمال   السالمه 0501 ٭
عبداهلل حسن عرد حسن 0201 ٭
عبداهلل حسن عبداهلل حسن 2300 ٭
عبداهلل خلف   السلطان 0501 ٭

عبداهلل خل���ف محزم هادي العنزي   ٭
0421

عبداهلل رحيم حريز شنان 2300 ٭
الس���بيعي  عبداهلل زوير س���حمي   ٭

0443
عبداهلل سالم   املصيطف 0203 ٭

عبداهلل سعد عبداهلل دهش العتيبي   ٭
0109

عبداهلل سعود خلف عذاب 2300 ٭
عبداهلل سعود قعيد خلف 2300 ٭

عب���داهلل صاه���ود ش���كبان عماش    ٭
0207

عبداهلل عادل عل���ي محمدنصوحي   ٭
1501

عبداهلل عايد خليف سلطان 2300 ٭
عبداهلل علي يوسف عبداهلل العلوي   ٭

0210
عبداهلل عنتر حسن ظاهر 0212 ٭
عبداهلل غازي فرحان حسن 2300 ٭
عبداهلل فايز   عبداهلل 0207 ٭

عبداهلل فهد طواله صالح الش���مري   ٭
0210

عب���داهلل محم���د دواس  ك���ردوش    ٭
0212

عبداهلل محمد راشد محمد 2300 ٭
عبداهلل مرجي غالي عبداهلل العنزي   ٭

0210
عبداهلل مروي عبيد احمد 0421 ٭

عب���داهلل مصلح هليلعل���ي العنزي   ٭
2300

عبداهلل مطر راضي عواد احلسيني   ٭
2300

الش���مري  عبداهلل من���اور جليدان   ٭
0201

عبداهلل هادي ساير الظفيري 0461 ٭
عبداهلل ياسن عبداهلل موسى 0501 ٭

عبداحملس���ن محمد مبعوج احملترك   ٭
العنزي 0212

عبدالهادي محمد راشد مرزوق العنزي   ٭
2300

عبود علي احلسن العنزي 2300 ٭
عبيد عبداهلل   العمر 0207 ٭
عدنان جدعان عوض  حسن 0401 ٭
عدنان ساير عبيد الشمري 0201 ٭
عدنان سفاح بشير عباس  0421 ٭
عدنان عبداهلل حمود الراوي 0501 ٭
عذبي صبيح نعيم ضيدان 0115 ٭
عقيل علي غالم علي محمد 0461 ٭
علي احمد خميس  مدلول 2300 ٭
علي اسماعيل غالم زائري 0401 ٭
علي حمود ثاني العنزي 0115 ٭
علي خالد محمد احمد 0444 ٭
علي خلف فارس  فرحان 0444 ٭
علي غازي محمد جابر 0444 ٭

علي محارب س���كرباهض  الشمري   ٭
0203

عل���ي محس���ن س���يد عبدالرحمن   ٭
0501

علي محمود يوسف االشقر 0501 ٭
عماش  احمد عماش  شطي 0201 ٭
عمر رافع اعبيد املصيخ 0210 ٭
عمر سالم علي بن حميد 0115 ٭
عمر عايد سفاح الظفيري 0212 ٭
عمر عايد مطيران ساري 0207 ٭
عياد احمد عياد صبار 0412 ٭
عيسى   عنيد عقيل الظفيري 0201 ٭
عيسى   لزام عطااهلل مرزوق 0210 ٭
عيسى   وهيب جوده ساير 0112 ٭
غيهب ساير مجهول عمال 2300 ٭
فارس  محمد فارس  خليل 0431 ٭
فايز عبيد خلف عوض  0432 ٭
فرحان فايد خلف الشمري 2300 ٭
فهد ابراهيم مزعل حسن 0201 ٭
فهد تركي دواس  كردوش  0201 ٭
فهد حمزه عبدالباقي املياحي 0405 ٭
فهد رويضان   الفنتوخ 0201 ٭
فهد سالم حميد نايف 2300 ٭
فهد سامي عبداهلل شعالن 2300 ٭
فهد سعود صنت معيتق 2300 ٭
فهد سلمان احلنيلي الدوسري 0401 ٭
فهد شداد عطيه خلف 2300 ٭

فهد ش���نان ش���وكه محمد العنزي   ٭
0201

فهد ع���ادل ش���كبانعماش  الفضلي   ٭
0207

فهد عادل عبدالكرمي ناصر 0201 ٭
فهد عبدالرضا راضي جابر 0207 ٭
فهد عبيد   املوح 0501 ٭
فهد علي سوعان جدعان 2300 ٭
فهد علي عطوان عبداهلل 0800 ٭
فهد عواد صقر سمير 0201 ٭
فهد غازي راشد الشمري 0455 ٭
فهد غامن عبداهلل محمد 0212 ٭
فهد فاضل نايف عاش  0210 ٭

الش���مري  فهد فيصل صباح محمد   ٭
0201

فهد قبالن محمد القحطاني 0901 ٭
العنزي  فهد مرضي شتيوميرش���د   ٭

0501
فهد مفرح رخيص م���روان العنزي   ٭

0443
فهد ملفي مصحى ناشي 0401 ٭
فهد منصور عازم الرشيدي 0432 ٭
فهد منصور عباس  العنزي 0455 ٭
فهد مهلي فالح سميرالفضلي 2300 ٭
فهد ناجي فهد جابرعبطان 0115 ٭

فهد نصيف جاس���م خضير العنزي   ٭
0207

فواز خفيف جحيل علي 2300 ٭
فواز علي عيد محمد 2300 ٭
فواز فهاد فهد املطيري 0402 ٭
فواز ماجد جواد ناهي 0114 ٭

ف���واز هليل طارش  زع���ال العنزي   ٭
0403

فيصل عايد شاهر محمد 0403 ٭
فيصل عبداهلل عطيه سعدون 0210 ٭
فيصل فهد محمد عضيب 0201 ٭

فيص���ل مج���رش  س���هيل العتيبي   ٭
0201

فيصل مجيد حسن مسير 2300 ٭
فيصل مفرح باني عويضان العنزي   ٭

0107
ماجد سعد ترحيب اجلبلي 0113 ٭
ماجد عبيد سعد عياد 2300 ٭
ماجد وليد محمد رحيل 0455 ٭
ماهر عجيل سنعوس  فرحان 2300 ٭
مبارك تركي   سلمان 2300 ٭
مبارك حسن علي داودحمد 2300 ٭
محمد احمد مالك املصري 0114 ٭
محمد احمد محمد الشمري 0501 ٭

محم���د احمد نورمحم���د دورمحمد   ٭
0203

محمد السباعي محمد الفقي 0201 ٭
محمد تركي علي املطيري 0201 ٭
محمد حسن حماد رشيد 2300 ٭
محمد حسن عبداهلل حمد 0455 ٭

العنزي  محمد خال���د مخلدجاس���م   ٭
0210

محمد خضر قعيد العنزي 0461 ٭
محمد دواس  شاوي العجمي 0201 ٭
محمد رسم عطيه غدير 0203 ٭
محمد رهيف جبر نصار 2300 ٭
محمد سالم سعيد املري 2300 ٭
محمد سعد صالح احمد 0501 ٭
محمد سليم مزعل محمد 0201 ٭
محمد سليمان حبيب الرحيلي 0501 ٭

محمد صب���اح صالح نواف العنزي   ٭
0107

محمد صفر غالم علي 0818 ٭
محمد طعمه فاضل مهدى 0210 ٭
محمد طنش  سالم راشد 2300 ٭

محمد ع���ادل عب���داهلل عبداحلافظ   ٭
0501

محمد عادل علي محمد 0114 ٭
محمد عادل غافل خلف 0114 ٭
محمد عايد خليف سلطان 2300 ٭
محمد عبدالرضا علي مياحي 0115 ٭

محمد عب���داهلل ابراهيم كاظم عفات   ٭
0114

محمد عبداهلل محمد سالم 0501 ٭
محمد عكل���ه ناصرعبداهلل الفضلي   ٭

0212
محمد علي موسى فالح 0210 ٭

محمد عواد خل���ف عبداهلل العنزي   ٭
0201

محمد غازي محمد جابر 0212 ٭
محمد فرحان   اجلابر 2300 ٭
محمد فياض  اغكو كومبا 0115 ٭
محمد كرمي علي مطر 0401 ٭
محمد كرمي مختار رجببور 0112 ٭
محمد لفته عبداهلل قيطان 0210 ٭
محمد ماهر فالح صالح 0501 ٭

محمد محمود حسن محمود قاضي   ٭
0201

محمد مرجي غالي عبداهلل 0203 ٭
محمد مطلق سعيد العنزي 0501 ٭
محمد مطلق هليل رعد 0404 ٭
محمد نصيف جاسم خضير 0207 ٭
محمد هادي خلف محمد 0201 ٭
محمد يوسف رافع عماش  2300 ٭
محمد يوسف علي خزعل 0212 ٭
محمود مبارك كاظم كايد 2300 ٭
مزيد حماد فرحان زيد 0401 ٭
مساعد احمد سمير براك 2300 ٭
مساعد جابر عبداهلل حسن 2300 ٭

مس���اعد عبدالعزيز عتيق ش���طي   ٭
0406

مساعد محمد عقاب وقاع 2300 ٭
مساعد مزعل ضايف راضي العنزي   ٭

0212
مشاري عبداهلل حواس فيحان الشمري   ٭

0201
مشاري فالح مفلح الرويشد 0212 ٭
مشاري فهد رجاء عزبه 2300 ٭

مش���اري كامل حمودصالح حطاب   ٭
2300

مش���اري محم���د احمدزويد العنزي   ٭
2300

مشعل جاسم سويد صالح 0207 ٭
مشعل حامد طراد ريكان 0421 ٭
مشعل شاكر براز املطيري 0201 ٭
مشعل عبداهلل بادي عاصي 2300 ٭
مشعل علي كسار جلود 0207 ٭
مشعل علي نزال رغيان 2300 ٭
مشعل فالح نيتول عواد 0114 ٭
مشعل محمد خلف الشمري 0405 ٭
مشعل محمد منوخ خليف 2300 ٭
مشير راشد معيوف عليان 0201 ٭
ملحم خلف ملحم العنزي 0461 ٭
منذر عبداهلل محمد الشمري 0800 ٭

منصور باه تراوري وميبيانزامبهنا   ٭
0115

منيف عايد ساير الشمري 0201 ٭
منيف عيد ساير الشمري 0113 ٭
مهدى صالح طعمه الشمري 0113 ٭
مهند اسعد   ابو بكر 0501 ٭
مهند محمد نصار نصار 0501 ٭
نادر عبدالكرمي   رفيعي 0501 ٭

ناصر احم���د رفاع���ي خلفالعنزي   ٭
0501

ناصر احمد عبداهلل حمران 0901 ٭
ناصر متيم ناصر الهنائي 0800 ٭

ناصر حربي محسن يوسف الشمري   ٭
0210

ناصر حميد سمير رحيل 2300 ٭
ناصر محمد   الكحيص  0462 ٭

ناصر محم���د ناصر حس���ن عبيد   ٭
2300

نايف خلف محزم هادي 0210 ٭
نايف صقر فرحان غدير 2300 ٭
نايف علي لوفان حواس  0501 ٭
نايف عناد سعود محمد 0203 ٭
نايف فالح   السعيد 0201 ٭
نايف كرمي طباع عبداهلل 2300 ٭

نايف محس���ن مهله���ل فايزالعنزي   ٭
0405

نايف محمد حس���ن عن���اد العنزي   ٭
0207

نديب عايد داموك الرشيدي 0207 ٭
نصار حميد سمير رحيل 2300 ٭
نواف توفيق علي اجلمعان 0115 ٭

ن���واف عب���داهلل رويش���د العتيبي   ٭
0402

نواف عبداهلل فهدعبدالعنزي 0210 ٭
نواف علي عطيه عريبي 0501 ٭
نواف محمد حمود الشمري 0462 ٭
نواف هادي عويد عذاب 0212 ٭
هشام حشمت احمد محمد 0210 ٭

وليد ناصر عبدالهادي منبوهي اصل   ٭
2300

يعقوب خال���د دايخ ج���زاع بخيت   ٭
2300

يعقوب عناد حمزه فيحان 2300 ٭
يوسف عايد   الرافدان 0210 ٭
يوسف علي حسن احلوسني 0405 ٭
يوسف فريح فيصل احلربي 0501 ٭
يوسف فهد حمد درويش  0401 ٭
يونس  رشيد   العبيد 0461 ٭

غير كويتي بنات
ابتس���ام مصطف���ي مطي���ر العنزي   ٭

0210
ابرار عبدالرزاق محمد علي 0304 ٭
ابرار مشعل رافع احلسيني 0421 ٭

ابرار مهدى قاسم حسن محمددشتي   ٭
0113

احرار حمي���د ضاحي عوده الفضلي   ٭
0102

احالم زويد زايد املطيري 0105 ٭
احالم سيف حمد السرحاني 0212 ٭

العنزي  اريج محم���د ظاهرمحم���د   ٭
0452

اسراء يسري فهمي احمد 0105 ٭
اسالم شالح مبارك العجمي 0116 ٭
اسماء راكان جابر العجمي 0208 ٭
اسماء سالمه محمد الرويلي 0102 ٭

اسماء عبدالعزيز حمدفياض  العنزي   ٭
0210

اسماء عبيد محمد الظفيري 0451 ٭
اسماء فرحان سلطان محمد 0201 ٭
اسماء وادي مذعر العنزي 0201 ٭
اسيل حمود هادي حمد 0102 ٭
اسيل عبداهلل اسماعيل العمار 0201 ٭

اشجان مراد حصني شبيل احلسيني   ٭
0116

اشواق علي هادي سلمان 0210 ٭
اش���واق عي���اش  عل���وش  خميس    ٭

0207
اشواق ورنس  جالب عقاب العنزي   ٭

0116
اصاله محمود عبداهلل اصالن جوكر   ٭

0501
اعتدال محمد مطيران خليف الشمري   ٭

0304
افراح حامد عقله حس���ن العدواني   ٭

0116
افراح راشد عواد ثاني 0104 ٭
افراح فارس  ناصر عبداهلل 0210 ٭
افراح فالح حسن فالح 0201 ٭

اف���راح فيح���ان محم���د البريعصي   ٭
0109

العنزي  افراح محمد س���المه خلف   ٭
0304

اقدار مبارك مطير فالح 0102 ٭
االء احمد عباس  عبداحلسن 0800 ٭
االء محمد   زهير 0304 ٭

البن���دري محماس  عوض  املطيري   ٭
0110

اخلنساء حبيب ناصر شنوف 0104 ٭
الزهراء سعد مخلف طارش  العنزي   ٭

0115
الط���اف مبارك صعي���ع ظاهرخلف   ٭

0201
الطاف هادي ون���اس عايز الفضلي   ٭

0206
الهنوف حميد زيد املطيري 0203 ٭

الهنوف س���عران ناص���ر القحطاني   ٭
0110

الهذال  اليمام���ه عبدالعزيز عوي���د   ٭
0207

الن���امي املاجدي  اماني بري���كان بن   ٭
0201

اماني زايد علي صويان 0207 ٭
اماني سمير علي خاروف 0116 ٭
اماني نزيل عواد عزيز 0116 ٭

امل جاهل عيس���ى   ضيف العنزي   ٭
0304

امل حماد خلف الشمري 0109 ٭
امل حمدان عبداهلل سويلم 0210 ٭
امل حمود شافي سالم 0102 ٭
امل خميس  جاراهلل الشمري 0210 ٭
امل سالم علي الراسبي 0304 ٭
امل عبداهلل خلف العنزي 0455 ٭
امل عبداهلل غريب فرحان 0201 ٭
امل عبداهلل فريح املطيري 0114 ٭
امل عبداهلل محمد العنزي 0201 ٭
امل فهد عبداهلل املطيري 0207 ٭
امل كرمي حايف الشمري 0304 ٭
امل محمد شطي عبداهلل 0201 ٭
امنه زغير عذاب ضاري 0201 ٭
امنه شهاب احمد عبداهلل 0110 ٭
امنه صقر سحمان العنزي 0208 ٭
امنه فايز   عبداهلل 0501 ٭

امنه يعقوب حاج مصطفي اليعقوب   ٭
0501

امنيه راشد عاصي السعدون 0208 ٭
امواج صالح فالح املطيري 0101 ٭
اميره خليفه حبيني املطيري 0800 ٭
اميره زايد جهاد الظفيري 0109 ٭
اميره مبارك عطا اهلل العتيبي 0110 ٭
امينه بوهان حريبي الظفيري 0106 ٭
انتصار حماد نومان مطر 0109 ٭
انتصار سلمان جيال العاقول 0455 ٭

انتصار صالح حس���ن علي عبداهلل   ٭
0210

القحطاني  انتصار فهد محمدعل���ي   ٭
0201

انتصار مبارك عبداهلل رجا 0105 ٭
انتصار محمد حلوانسالم الشمري   ٭

0201
انتصار محمد عشوي العنزي 0451 ٭
انتصار مناور مطني الشمري 0452 ٭

العنزي  انتصار نايف رفاعي خلف   ٭
0116

انغام مصطفي   محمود 0105 ٭
انفال عالج راش���د عقي���ل الظفيري   ٭

0112
انفال محسن مهلهل فايز 0116 ٭
انفال محمد طريدي علي 0201 ٭
انوار عبدالرزاق بدر فياض  0304 ٭

ان���وار غربي منش  س���اجرالعنزي   ٭
0105

انوار قاسم   عوده 0800 ٭
انوار محمد عبده اسماعيل احلرازي   ٭

0102
انوار محمد ملوح العنزي 0501 ٭

العنزي  انوار مناع حس���ن فيصل   ٭
0212

اميان بدر عبدالرحمن مطشرالعنزي   ٭
0210

اميان حسن علوان عواد 0455 ٭
اميان حس���ن محمد حسن درويش    ٭

0116
اميان حمود غليون حبيب 0102 ٭
اميان سهيل مطشر سهر 0210 ٭
اميان عياده   الطحيمر 0201 ٭
اميان فايز راشد العنزي 0104 ٭
اميان فرحان عبيد العنزي 0115 ٭

اميان محارب مزلوه القاسمي الظفيري   ٭
0800

اميان محمد جاسم زاهي 0210 ٭
اميان محمد سويدان اجلميلي 0210 ٭
اميان محمد كياد ناصر 0116 ٭
اميان مشوح عمر علي 0304 ٭
اميان هندى  بكاي سعيد 0105 ٭
بتول محمد عبداللطيف فاخر 0212 ٭
بدور بدر ناصر الظفيري 0800 ٭
بدور خالد حمود العنزي 0212 ٭
بدور شاكر محمود العنزي 0116 ٭
بسمه سليمان هليل احلربي 0208 ٭

البلوشي  بشاير حسن محمدحسن   ٭
0206

بشاير حسن ملحم يتيم 0304 ٭
بشاير حمود   العلي 0210 ٭

بش���اير عواد مزيد ترك���ي اخلالدي   ٭
0201

بشاير عياف س���ويدصالح العنزي   ٭
0201

بش���اير ف���ارس  خداش  الش���مري   ٭
0212

بش���اير فرحان محمد مطيرامنقرن   ٭
0104

بشاير قبيل سحيمان سودان العنزي   ٭
0102

بشاير نزال منقل العنزي 0104 ٭
بشري مناور فالح املطيري 0114 ٭
بلقيس  حمود هالل الصواعي 0451 ٭
بنفشه شهروز   قايدي 0501 ٭
بيان عبدالقادر   روميه 0501 ٭
حترير بدر قطنان العنزي 0203 ٭

حترير ثامر ش���امان محمدالعنزي   ٭
0210

حتري���ر ش���ريف عقيل الدوس���ري   ٭
0203

حترير عبداهلل حمود خلف 0201 ٭
حترير عبداهلل خل���ف عوادالعنزي   ٭

0105
حتري���ر عويضه س���رحان العنزي   ٭

0210
حترير فرح���ان راش���د منردرباش    ٭

0421
حترير فريح ضحوي حمد 0201 ٭

حترير موحان شامان راضي العنزي   ٭
0207

حترير وهاب محمد خلف 0501 ٭
تركيه راضي محمد احمد 0104 ٭
تهاني تركي ساري ال روق 0212 ٭
تهاني عواد خلف عبداهلل 0853 ٭
جميله ناجي اهل شاخه 0501 ٭
جواهر دحل عبيد الظفيري 0451 ٭

جواهر مهرب رشيد شويش العنزي   ٭
0104

جود حامد ابراهيم الضويحي 0116 ٭
حس���ناء محمد س���لطان الس���عدي   ٭

0212
حس���ناء معتق حمدان احلس���يني   ٭

0800
حصه خلف قبالن العنزي 0210 ٭

حصه عيسى   فرحان عيسى   الشمري   ٭
0210

حصه نايف حاشم احلربي 0210 ٭
حال مساعد فهد مطلق 0101 ٭
حنان الطرقي الفي البناقي 0451 ٭
حنان خلف الفي خلف 0212 ٭

حنان زعيل عيدانالقاسمي الظفيري   ٭
0304

الرشيدي  حنان ش���باب عبدالعالي   ٭
0101

حنان صالح اخللف احملي 0201 ٭
حنان عايش  صفوق مانع 0304 ٭
حنان عواد عبيد الشمري 0304 ٭
حنان غازي   الدبوس  0104 ٭

حن���ان محمد ع���وض  ظاهرودعان   ٭
0102

حنن محمد ابراهيم الشوا 0501 ٭
حوراء محسن جاسم محمد 0201 ٭

ح���وراء هاش���م مصطفي عيس���ى     ٭
0800

خالده نايف خلف حويدر 0800 ٭
خلود حسن عافت الشمري 0207 ٭
خلود حسن عباس  خالوي 0102 ٭

خل���ود طالب عامر حمادالس���ليمي   ٭
0207

خلود عويد عبيد عنتيت 0116 ٭
خلود محمد عسكر خويلد 0210 ٭

العدواني  خلود مهنا عبداللهمط���ر   ٭
0501

دانه ابراهيم   العنزي 0208 ٭
دانه مزيد سلطان الظفيري 0210 ٭
دعاء جاسم حبيب احملاسنه 0206 ٭
دعاء غازي طريف عبدالكرمي 0207 ٭
دعاء هالل عبداهلل الهالل 0110 ٭

دالل عبدالرحم���ن حمدان محس���ن   ٭
0102

دالل عساف فرحان محمد 0112 ٭
دالل عيد مناور الرشيدي 0208 ٭
دالل فرج عوده السليماني 0104 ٭
دالل فهد خليفه جلوي 0451 ٭
دالل يوسف دحام ظاهر 0210 ٭
دميا محمد عبدااهلل اخلليوي 0107 ٭

رؤي عبدالس���الم عثم���ان خيراهلل   ٭
0501

رانيه محمد احمد سبت 0115 ٭
ربيع���ه عاي���د ك���ردوش  الظفيري   ٭

0304
رحمه مشعل صعب ثاني 0203 ٭

رشا محمد ايادسميح محمدسعيدان   ٭
0105

رشا مهدى صالح العنزي 0207 ٭
ابراهي���م مصبح  روان عبدالك���رمي   ٭

0116
روان عماد الدين شقره 0455 ٭

روان محم���ود عبدالوه���اب ماضي   ٭
0207

روان مدلول مراد غالب 0104 ٭
روان هشام   سالمه 0116 ٭
رمي حامد سعيننادي العنزي 0114 ٭
رمي زبن طليحان العنزي 0102 ٭
رمي سعد خليف حزام 0501 ٭
رمي عويد   هزاع 0501 ٭

رمي محم���د رش���يد محمدالعن���زي   ٭
0452

رمي محمد زحامجهيم العنزي 0207 ٭
رمي محمد عوض  الرشيدي 0800 ٭
رمي محمود   ساير 0201 ٭
رمي وادي مذعر العنزي 0104 ٭
رمياس  خالد عجاج العنزي 0101 ٭
رميه متعب عويجان عبيد 0501 ٭
زبيده ذياب سعدون العنزي 0800 ٭
زكيه يوسف عبداهلل الزريح 0112 ٭
زمزم عيسى   جوده عيسى   0212 ٭
زهرا حامت معلعل دورقي 0501 ٭
زهرا سلطاني   زاده 0102 ٭
زهراء قطان شتام خليل 0207 ٭
زهراء مصطفي حسن شكيب 0800 ٭
زينب شمس  نصيف عبداهلل 0201 ٭
زينب عبد هزاع العنزي 0116 ٭

زينب عبدالكرمي عبداالمير س���باتي   ٭
0212

زينب عناد حمزه فيحان 0116 ٭
زينب فاضل مبارك الصالح 0115 ٭
زينب محمد   سرانك 0501 ٭

زينب محم���د عبداجللي���ل معتوق   ٭
0207

زينب هاني خليل فواز 0501 ٭
زينه عبدالكرمي عبدالرضا س���لمان   ٭

0800
ساره جري حسن حمد هالل 0104 ٭
ساره رسول شناوه مرزوق 0104 ٭

ساره سليمان لوفان متعب الشمري   ٭
0207

ساره صالح عويد عبداهلل 0110 ٭
ساره فارس  مسير العنزي 0304 ٭
ساره كتاب نهار لبدي 0210 ٭
ساره مبدع   الطائي 0105 ٭

س���اره محم���د ابراهي���م الصبيحي   ٭
0104

س���اره محمد علي عبداهلل الكندري   ٭
0107

ساره نظام محمود مسعود 0501 ٭
ساره نفاع مطر العنزي 0201 ٭

الش���مري  س���اره والي محمدعفات   ٭
0105

ساميه سليمان خضير خلف 0853 ٭
ساميه فالح حسن العنزي 0853 ٭

سحر عبداللطيف جوادشنان العنزي   ٭
0210

سحر فالح حسن محمد 0116 ٭
سحر منيف فرج العنزي 0210 ٭

سعاد صبري خشان عشبان العنزي   ٭
0201

سعدي عائش  عايد املطيري 0207 ٭
س���لطانه مطلق صنه���ات املطيري   ٭

0110
سلوى مزيد خلف جاسم 0501 ٭
سليمه احمد محمد الراوي 0116 ٭

س���ماح صالح مناورحسن الشمري   ٭
0101

سمر اسامه سمير منصور 0501 ٭
سنا شافي صخيل الشمري 0455 ٭
سندس  ابراهيم احمد مهنا 0210 ٭
سهام هزاع صقر سلطان 0116 ٭
سهيله حاجي بهبهاني زاده 0201 ٭

سوار محمد عبداللطيف فهمي منصور   ٭
0116

س���وير عب���داهلل عس���اف العتيبي   ٭
0105

اكرم عبداللطيف ابوصفيه  سيرين   ٭
0207

شروق محمد ناطور ردام 0110 ٭
شعاع ثامر شامان محمد 0102 ٭
شمايل عيد عبداهلل العدواني 0455 ٭
شهد مشعل جويعد العنزي 0201 ٭
شيخه طالب رميح اخلالدي 0800 ٭

ش���يخه الفي خزعل سميح اخلالدي   ٭
0116

شيماء سالم سرور حنتوش  0101 ٭
شيماء محمد مطشر شاهر 0304 ٭
شيماء منصور رفاعي الهزاع 0501 ٭
صاحله سالم نزال العنزي 0452 ٭

صديقه ماجد حمي���د صالح حمود   ٭
0116

صفاء عيسى   نزار غلوم 0113 ٭
صفيه عمر   املير 0203 ٭
صحى سالم جديع الرشيدي 0201 ٭

صح���ى عبدالك���رمي عبود عيس���ى     ٭
0109

طفله محمد خالد السهلي 0110 ٭
طفله محمد عواد الضاحي 0201 ٭
عائشه امين عبداهلل نصراهلل 0304 ٭
عائشه عادل جبار جاسم 0109 ٭
عاليه محمد عرب نزاد كناوه 0800 ٭
عبير راضي سند الشمري 0110 ٭
عبير زهدى رشيد حكواتي 0501 ٭
عبير شافي فراج عريعر 0451 ٭
عبير علي عياده الشمري 0210 ٭
عبير عوض    الغافل 0210 ٭
عبير ماجد نغماش  محفوظ 0451 ٭
عبير محسن هابس  املطيري 0114 ٭
عبير محمد   الصالح 0207 ٭
عبير ناشي مرزوق الظفيري 0201 ٭

عجاي���ب عري���ان كري���دي املطيري   ٭
0201

عذاري حميد ثروي الشمري 0304 ٭
عزه محمد س���ليمان محمدسليمان   ٭

0116
عزيزه صافي شامان رغوان 0304 ٭
عفاف جضعان سعيد العنزي 0201 ٭
علياء راكان جابر العجمي 0207 ٭
عليه علي الفي حسن 0201 ٭
عهود محمد مرزوق علي 0116 ٭

عواطف م���رزوق خض���ر املطيري   ٭
0110

غدير طلب س���ليمان ظاهرالشمري   ٭
0203

غدير عبطان هليل جابر 0201 ٭
غدير ماجد نغماش  محفوظ 0451 ٭
غزوي غنام شالش  الشمري 0101 ٭

غنم���اء مصحى فارس  الدوس���ري   ٭
0101

فاتن حسن   زهوي 0116 ٭
فاطمه احمد حمد حمود 0501 ٭
فاطمه ثجيل ونان هميم 0201 ٭
فاطمه جابر مؤذمنهنا الفضلي 0116 ٭
فاطمه جواد عبداهلل مطر 0102 ٭
فاطمه جوعان عايد خالد 0210 ٭
فاطمه خليل   اشكوه 0501 ٭
فاطمه رمضان علي كشتكار 0421 ٭
فاطمه زويد فجر الظفيري 0201 ٭

فاطم���ه س���عد عبداجلاب���ر عبدربه   ٭
0210

العنزي  فاطمه س���ليمان رمض���ان   ٭
0304

فاطمه عبداهلل فرحان مبارك الشمري   ٭
0109

فاطمه علي احمد عبداهلل 0800 ٭
فاطمه علي لطس  احلواله 0101 ٭
فاطمه غدير وردان الشمري 0110 ٭
فاطمه قادر شافي طليح 0104 ٭

الظفيري  فاطمه كاظم عوده جب���ر   ٭
0102

فاطم���ه مب���ارك مبروك الرش���يدي   ٭
0304

فاطمه محمد سالم بامخالف 0115 ٭
فاطمه مصطفي حمزه عابدي 0451 ٭

فاطمهالزهراء عدنان رمضان محمد   ٭
0800

فجر صباح رعد خضير 0115 ٭
فجر محمد خلف احلمداوي 0212 ٭
فرح هاني حسن عجن 0210 ٭
فريال احمد يوسف عبداهلل 0501 ٭
فهده دخيل وردي خلف 0853 ٭
كافيه كرمي عطشان مثقال 0304 ٭
كفايه فهد عبدالعزيز الغويري 0101 ٭
لطيفه ثاني سمير فرحان 0210 ٭

لطيفه خليل عيد عبدالرحمن العنزي   ٭
0107

لطيفه عباس    يادكاري 0207 ٭
لطيفه هادي زايد حجاب 0115 ٭
ملياء ثجيل عنيد موسى 0105 ٭
لولوه طايس  نهار الشمري 0201 ٭

لول���وه عبداهلل عيس���ى   العميري   ٭
0901

ليالي سعيد عبدالباري اجليالني 0207 ٭

مائده محمد   رهنماني 0800 ٭
مرام تركي كاسب العنزي 0104 ٭
مرام عواد حسن الظفيري 0104 ٭
مرام محسن ذعار املطيري 0104 ٭
مرضيه غقاري   كوشه 0501 ٭
مرمي خالد مرزوق الدوسري 0207 ٭
مرمي خضر فجر الظفيري 0800 ٭
مرمي شريده هالل الظفيري 0501 ٭
مرمي شنان سالم الشمري 0110 ٭
مرمي عايد ثروي احلربي 0203 ٭
مرمي فاطم غالب املطيري 0116 ٭
مرمي فهد عبداهلل سويد 0452 ٭
مرمي مجيد رحيل داحس  0452 ٭

مرمي محمد ش���حاذه محمد العنزي   ٭
0110

مرمي محمد شريف جهان بن 0501 ٭
مرمي مرزوق حداد الظفيري 0451 ٭

مرمي نذي���ر محمد بشيرعاش���وري   ٭
0105

مشاعل حمود غدير وايل 0201 ٭
مش���اعل خالد حسن سمير العنزي   ٭

0304
مشاعل سالم سلطان الهاشمي 0501 ٭
مشاعل سيف عجيمي كثير 0102 ٭
مشاعل غازي فراج احلسيني 0104 ٭
مشاعل مسلط متعب سدران 0109 ٭
مشاعل معزي بركه املطيري 0116 ٭
مشاعل نداء فريح هادي 0112 ٭
معالي نافع مفلح الشمري 0102 ٭
معالي نداء وادي رجاء 0201 ٭
معصومه كاظم خلف عماره 0452 ٭
مالك هجرس  فرحان العنزي 0105 ٭
منال حسن علي العبداجلبول 0501 ٭
منال دحلي عماش  سالم 0104 ٭
منال عايد ناصر الرشيدي 0201 ٭
منال محمد   احلمادي 0501 ٭
منال محمد رجاء علي 0201 ٭

مناي���ر صحن فرحان س���ايرعبيان   ٭
0201

منى ابراهيم محمد الكثيري 0800 ٭
منى حميد محمد خليفه 0102 ٭
منى سالم حزبائي بور 0212 ٭
منى سيف رزيق املطيري 0206 ٭
منى صقر كتاب املطيري 0800 ٭
منى صيوان صلبي كيف عيد 0452 ٭
منى فرج يوسف اسماعيل 0116 ٭
منى محمد   السليمه 0304 ٭
منيره دهام جيدع مناحي 0501 ٭
منيره ناصر عوض  الشيخ 0201 ٭

منيفه س���عدون عبيدقدمي الشمري   ٭
0212

منيفه مواس  راكان غريب 0102 ٭
مها حس���ن رشيد حس���ن الشمري   ٭

0304
مها عبداهلل راشد فهد 0105 ٭
مها عبيد علي الشمري 0452 ٭
مها محمد عوض  الرشيدي 0203 ٭

مهن���از رحم���ت جعف���ر رجيبان   ٭
0107

موضي محم���د حس���ن املعمري   ٭
0116

مي جزاع طريد مناع 0501 ٭
مي عوادعايد الهيلم العنزي 0210 ٭
مي محمد خليف العنزي 0203 ٭

مي���س  خالد محمد ريحان برازي   ٭
0116

ميساء سعود ضايف عوده 0104 ٭
ميعاد مران خلف دويخ 0853 ٭
مينا حسن   صفاريان 0501 ٭
نائله محمد احمد ساملبحر 0452 ٭

ناديه حميد مسلط حادورالظفيري   ٭
0304

نادي���ه عبدالكرمي ناصر حس���ن   ٭
0116

الظفيري  ناديه عش���وي عمي���د   ٭
0110

ناديه محمد ابريد سلطان 0105 ٭
ناديه ملفي خليف املطرفي 0114 ٭
ناهيد بشير احمد بهبودي 0501 ٭

نرجس  ماجد عباس  هالل محمد   ٭
0116

نسيبه خميس  عبداهلل السنيدي   ٭
0501

نضال مران دخيل مونس  0501 ٭
نغ���م ناج���ي اس���حق عطيه اهلل   ٭

0501
نفال رشيد غنام الرشيدي 0101 ٭
نهله خليفه علي الصقري 0304 ٭
نوال عزيز خليف بري 0501 ٭
نوال محمد عيدان نصير 0501 ٭
نور حامد عبيد العنزي 0421 ٭
نور عبد   احلسن 0105 ٭

ن���ور محم���د موس���ى الضميري   ٭
0501

نوره بندر حرير مشرف 0201 ٭
نوره حزمي مطلق السهلي 0800 ٭
نوره صالح محمد الصليع 0800 ٭
نوره علي هاشم سلطان 0800 ٭
نوره فنيس  ناصر العجمي 0105 ٭
نوره محمد خلف املطيري 0455 ٭
نوره محمد نايف الشمري 0101 ٭
نوره هالل مطر مجبل 0208 ٭
نوف حامد ابراهيم الضويحي 0116 ٭

نوف خل���ف حمدس���خنان العنزي   ٭
0105

نوف سطام كماش  سليمان 0304 ٭
نوف غازي ضاري املطيري 0800 ٭

ابراهيم الرش���يدي  نوف معي���وف   ٭
0102

نومه سليمان لوفان متعب الشمري   ٭
0102

هاجر عبداجلليل احمد حموده 0116 ٭
هاج���ر ماجد حمد عب���داهلل ضاحي   ٭

0210
هاجر محمد خلف الشمري 0203 ٭

هبه رس���ن مدلول مجول الظفيري   ٭
0207

هبه رفيق توفيق معروف 0501 ٭
هبه شاكر ناصر خليف 0112 ٭
هبه عباس  البندر احلمد 0212 ٭
هبه محمد موسى الضميري 0501 ٭

هدى صلبي ج���وده صالح اخلالدي   ٭
0115

هدى لطفي جميل نايفه 0105 ٭
هدى هادي محي الدين 0116 ٭
هديل عامر راشد عناد 0501 ٭

هن���اء حمي���د محم���د عوادالعنزي   ٭
0207

هيا بشير عايد الظفيري 0210 ٭
هيا سعد سلطان السبيعي 0102 ٭
هيام علي املزعل العنزي 0201 ٭
وجدان جميع ناصر املرهوبي 0501 ٭
وديان مبارك حزام عبداهلل 0109 ٭

العنزي  وزيره س����ليمان حس����ن   ٭
0212

وسميه مبارك مفرح املطيري 0304 ٭
وسميه مطلق الفي العازمي 0203 ٭
وصحى فهيد حمد القحطاني 0110 ٭
وصحى ماجد ناصر الهاجري 0101 ٭
وعد عبدالعزيز عذال العنزي 0201 ٭
ياسمن نبي   ابسته 0501 ٭
يسرى احمد سمحان خلف 0853 ٭
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