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ن ف 2020/2019أسماء الطلبة المقبولي 

0511كلية الطب1351-ابتسام فرحان سعيد الرشيدي

1100كلية الصيدلة0314-ابتسام ماجد مد هللا البذاىل

1212كلية طب األسنان1821-ابتهاج عىل فهد الهاجرى

ي
ول0914-ابداح مسير صباح العدوان  0661الهندسة الصناعية والنظم االدارية/كلية الهندسة والبير

ول0933-أبرار أحمد فرحان البصمان 0631الهندسة الميكانيكية/كلية الهندسة والبير

ي
ول1631-أبرار بدر منصور البقش  0611الهندسة الكهربائية/كلية الهندسة والبير

ول0421-أبرار خالد سلطان الخميس 0641الهندسة الكيميائية/كلية الهندسة والبير
ول0712-أبرار خلف عايض سعد الميمون  ول/كلية الهندسة والبير 0651هندسة البير

ى ول0321-ابرار روضان محسن العي   0621الهندسة المدنية/كلية الهندسة والبير

ول0411-أبرار سلمان محمد عبدهللا السلمان 0612هندسة الكمبيوتر/كلية الهندسة والبير

زا ي/كلية العمارة0411-أبرار صفر مختار مير
1621علوم التصميم المرن 

1631العمارة الداخلية/كلية العمارة1341-أبرار عادل حميد صحن العازمي

1610العمارة/كلية العمارة0713-أبرار عبد اللطيف أحمد العثمان

0314اللغة العربية/كلية االداب0873-أبرار غازي صالح الشمري

ي ية/كلية االداب1351-أبرار ماجد سليمان العي   0321اللغة االنجلير 

0391اللغة الفرنسية وثقافتها/كلية االداب0867-ابرار محمد جابر الهاجرى

0331التاري    خ/كلية االداب0511-أبرار محمد مزعل عوض

0361الفلسفة/كلية االداب0858-ابرار مشعل صنهات الحرنى

ي 0381االعالم/كلية االداب0641-أبرار مطلق راشد المطير

ي يعة والدراسات االسالمية0321-أبرار نواف منيف المطير 0933الفقه وأصول الفقه/كلية الش 

يعة والدراسات االسالمية0712-أبرار وليد كاظم الشماىل عية/كلية الش  0941الفقه المقارن والسياسة الش 

يعة والدراسات االسالمية1351-ابراهيم اركان فوزى جنب 0914التفسير والحديث/كلية الش 

ي يعة والدراسات االسالمية1361-ابراهيم خليل ابراهيم العتيبى 0921العقيدة والدعوة/كلية الش 

0493بيولوجيا الحيوان/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم1007-ابراهيم سالمه ابراهيم بن سالمه
0494بيولوجيا النبات/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم0641-ابراهيم صالح ابراهيم الثويب 

0495علم الميكرو بيولوجيا/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم0933-ابراهيم غنام ابراهيم الحمود

0496علم الكيمياء الحيوية/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم0200-ابراهيم محمد أحمد جعفر

0497علم البيولوجيا الجزيئية/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم0855-أثمار بدر عبد هللا العازم

0411الرياضيات/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0858-أثير عويد شويش الشمرى

0412الرياضيات المالية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0865-أجوان جاسم الهاجري

0421الكيمياء/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0641-أجوان مؤيد صالح الشعبان

0422الكيمياء التطبيقية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0381-أحالم محمد عبد هللا عطا هللا

ي   المطير
ياء االساسية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1371-أحالم هادي جعيث  0432الفير 

ياء الهندسية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0314-أحمد ابراهيم خليل عوض 0435االستشعار عن بعد/الفير 

ياء الهندسية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0200-أحمد أنور باقر العىلي ر واالتصاالت البرصية/الفير  0436اللير 

ي ياء الهندسية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0493-أحمد جار هللا خريص المطير 0434نظم رقمية/الفير 

ي 0461الجيولوجيا/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0851-احمد جمال احمد العنير 

ى 0464علوم البحار/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1032-احمد حسثر  سعود العي  

ي 0481االحصاء وبحوث العمليات/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0381-احمد حميد زويد العي  

ي
ي/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1007-أحمد خالد عبد المجيد العوض 

0482االحصاء التطبيقر

0418علوم الحاسوب/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1004-أحمد سالم جدعان الفالح

1371علم االجتماع/كلية العلوم االجتماعية0621-أحمد سعود جهيم الصليىل

1372الخدمة االجتماعية/كلية العلوم االجتماعية0861-احمد سعود طائع الرشيدي

1351علم النفس/كلية العلوم االجتماعية0464-أحمد سعود عبد العزيز الغريب

ي 1341الجغرافيا/كلية العلوم االجتماعية1004-أحمد ضحوي سليم الظفير

1361العلوم السياسية/كلية العلوم االجتماعية0863-احمد عايد محمد الحرنى
 

1022المحاسبة/كلية العلوم االدارية1009-أحمد عبد العزيز أحمد المراغ

1022المحاسبة/كلية العلوم االدارية1007-أحمد عبد اللطيف أحمد عبد الرضا

1004اإلدارة/كلية العلوم االدارية0421-أحمد عبد هللا أحمد المحارب

1004اإلدارة/كلية العلوم االدارية0651-أحمد عبدالرحمن أحمد جالل الفيلكاوي

ي 1006التسويق/كلية العلوم االدارية0641-أحمد عىل عبد اللطيف الضفير

1006التسويق/كلية العلوم االدارية0314-أحمد عىل محمد شهاب

ي  الحرنى
1007التمويل والمنشآت المالية/كلية العلوم االدارية1821-أحمد عماد ياسثر 

1007التمويل والمنشآت المالية/كلية العلوم االدارية0861-احمد عواد مطر الشمرى

ي 1032االقتصاد/كلية العلوم االدارية0418-أحمد فهد ثروي الظفير

1032االقتصاد/كلية العلوم االدارية0421-احمد فهد سليم المقيحط

1009نظم المعلومات اإلدارية/كلية العلوم االدارية0200-أحمد فهد سمير المطوع

ى 1009نظم المعلومات اإلدارية/كلية العلوم االدارية0421-احمد فهد مسعد العي  

1023إدارة العمليات واإلمدادات/كلية العلوم االدارية1022-أحمد فيصل احمد الفاضل

1061االدارة العامة/كلية العلوم االدارية0921-احمد فيصل ترىك سليمان الشمرى

ي 1061االدارة العامة/كلية العلوم االدارية0411-أحمد ماجد عبد هللا المطير

1822علوم األغذية/كلية العلوم الحياتية0859-أحمد محسن زياد الشمري

1821علم التغذية/كلية العلوم الحياتية1341-أحمد محمد أحمد القطان

1851إدارة التقنية البيئية/كلية العلوم الحياتية0496-أحمد محمد عبيد شبيب

1811اضطرابات التواصل/كلية العلوم الحياتية0921-أحمد محمد فالح الصليىلي

1831علوم المعلومات/كلية العلوم الحياتية0200-أحمد محمد مال هللا الكندري

ي
0713العالج الطبيعي/كلية العلوم الطبية المساعدة0381-أحمد محمد مزيد الديحان 

ي/كلية العلوم الطبية المساعدة1022-أحمد مشعل حثالن العجىم
0716العالج المهب 

ي 0731تكنولوجيا األشعه التشخيصية/كلية العلوم الطبية المساعدة0314-احمد منصور منصور المطير

ات الطبية/كلية العلوم الطبية المساعدة0314-أحمد نواف أحمد الصقر 0712علوم المختيى

0711المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية/كلية العلوم الطبية المساعدة1361-أحمد هاشم حسثر  الغربلىل

0200كلية الحقوق1371-أحمد وليد احمد المجرن

1900كلية الصحة العامة1004-أحمد يوسف عبد هللا الربيعه

بية 0200-احمد يوسف عبدالرحيم بوكيى ي/علىمي- كلية الير
0867العلوم/برنامج االبتدان 

بية 0493-أحمد يوسف عبدالعزيز العازم ي/علىمي- كلية الير
0865الرياضيات/برنامج االبتدان 

بية 0731-أرزاق خالد طلق العازم ياء/علوم/برنامج متوسط وثانوي/علىمي- كلية الير 0863الفير 

بية 0857-ارزاق سالم عوض الهبيدة 0862الكيمياء/علوم/برنامج متوسط وثانوي/علىمي- كلية الير

بية 0511-أرناج عيد عايد الرشيدي 0864البيولوجيا/علوم/برنامج متوسط وثانوي/علىمي- كلية الير

بية 0421-اروى حامد عايد الحريجى 0866الجيولوجيا/علوم/برنامج متوسط وثانوي/علىمي- كلية الير

بية 0511-أروى خالد غانم زبن  مرزوق 0861الرياضيات/برنامج متوسط وثانوي/علىمي- كلية الير

بية 0391-أروى سعد عايد الصليىل ي- كلية الير 0857برنامج رياض األطفال/أدنى

ي بية 0511-اروى شهاب احمد الظفير ي- كلية الير ي/أدنى
0872اللغة العربية/برنامج االبتدان 

بية 0461-اروى صالح فالح النامي ي- كلية الير ي/أدنى
ية/برنامج االبتدان  0858اللغة اإلنجلير 

بية 1004-أروى فواز عجيل الشمري ي- كلية الير ي/أدنى
0873الدراسات اإلسالمية/برنامج االبتدان 

رموز الكليات



بية 0621-أروى فيصل خالد المكراد ي- كلية الير ي/أدنى
0879اجتماعيات/برنامج االبتدان 

بية 0621-أروى مبارك فالح العازم ي- كلية الير 0851اللغة العربية/برنامج متوسط وثانوي/أدنى

بية 0716-اروى نايف عىلي الشمري ي- كلية الير 0859الدراسات اإلسالمية/برنامج متوسط وثانوي/أدنى

ى بية 0852-اروى هزاع ضيدان المطير ي- كلية الير ية/برنامج متوسط وثانوي/أدنى 0852اللغة اإلنجلير 

بية 1100-أروى وليد سليمان الربيعه ي- كلية الير 0853التاري    خ/االجتماعيات/برنامج متوسط وثانوي/أدنى

بية 0864-أروى يوسف عبد المحسن الفضىلي ي- كلية الير 0854الجغرافيا/االجتماعيات/برنامج متوسط وثانوي/أدنى

ي بية 0879-أرياف خالد مشل المطير ي- كلية الير 0856الفلسفة/االجتماعيات/برنامج متوسط وثانوي/أدنى

بية 1372-أرياف مبارك مصلح الحرنى ي- كلية الير 0855علوم اجتماعيه- علم النفس /برنامج متوسط وثانوي/أدنى



ي
1351-أرياف مشعل نارص القحطان 

1341-ارياف مطر ضيف هللا العازم

0321-اريام الرويس راشد المرى

0361-أريام سعود بريك العتيبى

ى 0321-اريام ماجد عبيد المطير

ى 0921-اريام محمد طليحان المطير

ى 0611-أري    ج الهاب ابجاد المطير

0857-أري    ج جاسم عليان الحرنى

0631-أري    ج عادل مبارك الطوارى العازم

0859-أري    ج عبد العزيز سعود الخالدى

ي
0858-أري    ج عبد العزيز سعود العدوان 

0612-أري    ج عبدهللا مبارك البذال

0511-أري    ج عماد حسن العسعوىس

0921-أري    ج غازى نايف الشمرى

0331-أري    ج فهد سعود الرشيدي

0496-أري    ج نارص راشد العازم

1811-اري    ج هان  يوسف الحمادى

ي 1341-أري    ج يوسف قطيم المطير

ي سعود الرشيدي
0731-أزهار ثان 

0731-أزهار عىل رفاغ العتيبى

1900-أسامه خليفه فياض الشمرى

ي 0200-أسامه سعد صفوق المطير

ى 0200-أسامه عبد هللا سعيد المطير

ى 0731-أسامه عبد المحسن صج  العي  

ي 0511-اسامه فايز عايد الظفير

ي 0495-أسامه محمد عىلي المطير

1361-اسامه محمد مرزوق المبارك

ق خالد محمد النيباري 1631-استيى

ق عدنان عبد هللا الخالدى 0612-استيى

0713-ارساء أحمد عىلي عبد الرحمن

0381-ارساء احمد عىل مطر

0731-ارساء اسماعيل فلكناز كندري

1361-ارساء خالد حسن نارص

ى 0933-ارساء خلف صفوق العي  

0321-أرساء سمير عبد اللطيف النسيم

0496-ارساء شعبان محمد عبدالمقصود

0314-ارساء عبد هللا خاتل حرونى الحمد

0731-ارساء عىلي حسثر  الموسوي

0200-ارساء فيصل محمد الفودرى

ى 0200-ارساء مبارك فرحان العي  

ي 0321-ارساء مشاري جاسم سعود بن حجى

1631-ارساء مصطق  عبدالرضا

0712-ارساء يارس حسن العوض

1631-ارسار قيس عبداللطيف الصقر

0863-ارسار ماجد نجم عطيه الفضىلي

ي 1900-أسماء أحمد عوض المطير

0941-اسماء بتال عبدهللا الرشيدي

1351-أسماء بخيت حرنى الدورسى

0941-أسماء جاسم عبد هللا المذن

0391-أسماء حامد انغيمش الشمرى

1372-أسماء حامد زيد العازمي

1900-اسماء حمد صالح الخباز

0856-اسماء حمود فريان الغضورى

1811-أسماء خالد العازمي

0867-أسماء خالد سعد العازم

0716-أسماء خالد عبد هللا الرميجي

0200-أسماء خالد عياد العصيىم

0511-أسماء ذياب صباح الفضىل

0361-أسماء زبن مناور الرشيدي

0321-اسماء سحيم فالح عيد العازم

ي 0865-أسماء سعد خلف المطير

ى 0873-اسماء سعد فرحان العي  

0914-أسماء سعد مدلول غامض الشمري

1351-اسماء صالح خلف السعيدي

ى 0361-أسماء طالل محسن العي  

0867-اسماء عادل فالح العازم

0867-أسماء عارف مرض  العازم

ي 0511-اسماء عازل فيحان المطير

0864-أسماء عامر مكراد المحفوظ
0873-أسماء عبد الحكيم عبد الغفار العوض 

1351-اسماء عبد الرحمن مطر البذاىل

1100-أسماء عبد العزيز عبد الرحمن الملحم

1900-اسماء عبد هللا سعود العازمي

1351-اسماء عبدالكريم سليمان دغيم الخالدي

0866-أسماء عدنان خلف السعيد

ى 0314-أسماء عىل ضيف هللا العي  

0866-أسماء عىلي محمد العازمي

ى 0866-اسماء عليان علوش المطير
1900-اسماء عيد محمد الهرشان 

0497-أسماء عيش محمد الغانم

0497-اسماء فالح مناىح العازم

ي 1821-أسماء فهد حامد العي  

0873-أسماء فهد عبد هللا العازمي

1351-أسماء فهد محمد العتيبى

ي 0200-أسماء فيصل محمد العتيبى

0418-اسماء مبارك محمد السهىل



1022-أسماء محمد خليفه اللوغان 

ي 0461-أسماء محمد رسور الجرمان المطير

0858-أسماء محمد سلمان العازمي

1004-أسماء محمد عبد هللا الفيلكاوي
0941-أسماء محمد فالح الحسيب 

0314-أسماء محمد نارص بادي

0941-أسماء محمد نافع السعيدي

1821-أسماء مداح سعدي العفيصان

ي ي محمد المطير
0857-أسماء مرض 

0716-أسماء مشعل مصيخ الشمرى

1341-أسماء مصلح يحبر الرشيدي

0856-أسماء مقبل عيد الرشيدى

ى 0711-أسماء مناور حامد الظفير

ى 1100-اسماء منيف راشد المطير

1022-أسماء نارص عبد هللا السبيع

0641-أسماء يارس عبد الوهاب الدليىم

ى 0872-أسماء يوسف حسن العي  

0314-اسماء يوسف عبد العزيز البىط بوطيبان

1361-اسماعيل ابراهيم اسماعيل العباىس

ي 1006-أسيل احمد ابراهيم الزعانى

1004-اسيل احمد عويد الشمرى

0381-أسيل أحمد نارص الحسينان

0321-أسيل حسن حمد أبوربيع

0418-أسيل سام ابراهيم بوزيد

ي 0200-أسيل رساح محمد رساح العي  

0856-أسيل سعود الدباغ ارفاغي العازم

0381-أسيل سلطان مساعد العريفان

0436-اسيل طالل معب  الرشيدى

0200-أسيل عبد الرحمن محمد العصفور الشمري

0621-اسيل عبد هللا عزيز العازم

0200-اسيل عثمان عبد هللا العتيبى

1022-أسيل عدنان حسن الكندري

0621-اسيل عىل ظاهر الرشيدى

0612-أسيل فهيد راشد الهاجرى

1631-أسيل فيصل سعد الدويله

0321-أسيل محمد ثواب المطوطح

1821-أسيل محمد رفعان العجىم

0200-أسيل محمد سالم الحديب

0200-أسيل مرزوق حمود الصواغ العازمي

ي 1621-أسيل مساعد فهد المطير

1341-اسيل نايف غصثر  الهاجري

0200-أسيل نواف عيد العويدان العازم

1212-أسيل هشام أبورزق

0621-آسيه عبدالمانع محمد العجىمي

0200-آسية مبارك عوض الركله

0651-أشواق صالح محمد العجىم

0612-أصايل احمد عبيد العتيبى

ى 0921-اصايل بدر حابس المطير

0361-أصايل خالد احمد الكندرى

1006-أصايل سعود مرزوق الغضوري

ي 1372-أصايل سالمه مطلق المطير

0711-أصايل فهد مبارك الزعبى

ي 0200-أضوى خالد مبارك المطير

0511-أطياب بدر نارص الحسينان

ي 1821-اطياب عبد العزيز عبدهللا المطير

ى 0854-أطياف نارص عبد هللا العي  

0864-افراح احمد عبد هللا الشمرى

1351-افراح بدر مبارك عطيه

ى 0381-أفراح خليل مناور العي  

0621-أفراح سعود صفران الرشيدي

ي يدة عبدهللا الظفير 0314-أفراح رس 

0865-افراح عايض حمود العازم

0200-افراح عبد هللا ضيدان سابق

ي 0496-أفراح عبيد ملهي المطير

1371-افراح فالح جهاد الهاجري

1100-أفراح فهد صباح الشمري

0921-أفراح مانع ضيدان الشمري

0612-افراح مبارك سميليل العازم

ي 0391-أفراح مجبل بريز المطير

0621-أفراح محمد عبد العزيز الهويدى

ي
1351-أفراح مسعد مرزوق الديحان 

0422-أفراح مفلح فالح الرشيدى

0866-أفراح يوسف ذياب العازم

0361-أفراح يوسف يعقوب البنوان

0611-أفنان ابراهيم عبد الرحمن الصقر

1004-أفنان أحمد سعد العازمي

1811-أفنان ايمن يعقوب الفرحان

ي 0621-أفنان جابر حميدي المطير

0941-أفنان حمد هذال الصليىل

1821-افنان خليل احمد اسماعيل الرشيد

1821-أفنان رائد احمد البناى

1004-أفنان رياض ثليث الثليث

0641-أفنان سلطان عبد العزيز الشمري

0611-أفنان عبد هللا حمود المجرب

ي 0321-أفنان محمد جاسم بن حجى

1361-أفنان محمد سالم فرحان



0661-أفنان مساعد عبد اللطيف النجدي

ي 1811-أفنان مطلق عبدهللا المطير

0612-أفنان نصار منصور العجىم

ي 0863-اقبال سالم مطش  العي  

ي 0391-اقبال سلطان مطلق المطير

0621-آالء أنور عبدهللا بستىك

0713-آالء بسام محمد القناغ

ي
0314-أالء جهاد جواد القريب 

1610-آالء عارف عبد الرزاق القالف

1351-االء محمد حسثر  سالم

ى 0321-آالء محمد عوض المطير

ي
1341-آالء نارص جديع العدوان 

0314-آالء نارص عىل الشمرى

0713-آالء نارص عىلي العيد

0361-آالء يوسف نايف عالىط

ى 0872-البتول سعود نعمه العي  

ي غضنفر 1900-البتول عبدالهادي حجى

0411-البتول مشعل منصور الصفار

ي 0861-البندر غانم فايز بىطي العي  

1361-البندري أحمد عبد الرحمن حمدان

ي 0863-البندري أحمد فرج الحرنى

ي 1341-البندري أحمد ماجد العي  

ى 0921-البندرى بدر راشد المطير

1341-البندري بدر نارص الرويشد

0321-البندري بندر سحاب المويزري

0200-البندري جمال ماجد السالم

ي 0621-البندرى خالد نايف ابورميه المطير

0933-البندرى طالل سعد الجالل السهىل

ي 0864-البندرى طالل سليمان العي  

0853-البندرى عايض عبد هللا العبيدان

1372-البندرى عبد العزيز محمد الزعبى

0865-البندرى فرحان خلف الشمرى

0864-البندري مبخوت مفرح الزمانان

0859-البندرى متعب فهد العجىم

0361-البندرى محسن برجس العجىم

0921-البندري مساعد حسن راشد العجىمي

0314-البندري مشعل ربيع الخرينج

ي 0511-البندري مطلق حنس العتيبى

0853-البندري نارص فدغوش الهاجرى

0933-البندرى نواف محمد الرشيدى

ي 0921-الجادل مشاري عماش المطير

ي 0361-الجازي بركات فراج المطير

0381-الجازي خالد ردن الدويش

0914-الجازى خالد سعد الهاجرى

0200-الجازي خالد فهد محمد احماده

ي الرشيدي 1900-الجازي راشد حجى

0854-الجازي راشد محمد العجىم

1621-الجازى سالم دخيل هللا الهاجري

1341-الجازي سعد عبد العزيز العتيبى

1004-الجازى صنيدح سعود الرشيدي

0511-الجازي عبدهللا العجىمي

ي 1821-الجازي عىل ثامر المطير

1022-الجازى فهد محمد برجس محمد بن عيد

1900-الجازى مانع قبالن العجىم

1631-الجازي مبارك عبد هللا العجىمي

ك يوسف العازم 1371-الجازى ميى

0361-الجازى محمد عىل العازم

0651-الجازى مطلق سعد العجىم

هان 0511-الجود بدر احمد الش 

1610-الجود عماد البعيجان

ي 0621-الجوري راشد سعد الزعبى

يف ابجاد العتيبى 1341-الجورى رس 

ي 0641-الجورى عبد الرحمن هادي العتيبى

ي 0921-الجوري محمد كمعان المطير

0863-الجوري محمود هوي    ج العجىم

0865-الجوزا فراج عبد هللا الدورسي

ي 0314-الجوهره جاسم محمد الظفير

ي 0200-الجوهره عبدالرحمن محمد الزعبى

0314-الجوهرة عبداللة زبن الهذال

ج العازم 0391-الجوهره فالح سعد ميى

0421-الجوهره ماجد مطلق الدويش

ى 0716-الجوهره منصور مياح المطير

0314-الحره محمد ترىك الدورسى

0712-الحوراء طارق عبد الرضا العىلي

0511-الحوراء محمد عبد الرضا بن صفر

0200-الدانه خالد حمد الخضير

0200-الدانة خالد عىل الكندرى

ي 0921-الدانه سلطان سهو المطير

0716-الدانه فايز فهد الحرنى

0641-الدانه قاسم حسثر  الكندرى

ى 1900-الدانه نارص هنقل المطير

0200-الرتاج محمد عبد هللا عابدين

0321-الزهراء محمود غلوم قاسم

0621-الزين صالح الهويدي

ة 1100-الزين عبدالرحمن فهد العمير

0858-الزينه محمد سعد السبيع



0481-الشيخ سعود صباح محمد الصباح

0933-الشيماء أحمد فري    ح الشمرى

1022-ألطاف أحمد سعيد محمد سعيد الفيلك

0321-ألطاف أحمد مبارك ريحان العازمي

0866-الطاف جمعان عيد العقاب

ي 0496-الطاف سليمان هايف الظفير

ى 1811-الطاف عبد هللا المطير

ى 0866-ألطاف عويد غانم الظفير

ى 0200-العنود احمد حسثر  العي  

1351-العنود احمد حصيب  الشمرى

0856-العنود أحمد حمدان السعيد

ي 0716-العنود ثامر ناىحي المطير

0941-العنود جابر عايض الهاجرى

ي 0621-العنود خالد بجاد المطير

ي 0853-العنود خالد غازي المطير

0921-العنود سعد حامد بن صبح الرشيدي

ي
0865-العنود سعود جعفر البسام القحطان 

ي 1621-العنود سلطان ضيف هللا العتيبى

0872-العنود صالح سعيد صقالن الصواغ

0314-العنود عبدهللا حمد

ى وك المطير
0381-العنود عقاب مير

1851-العنود عىلي حسثر  الشمري

0859-العنود عوض احمد الحقان

ي 0933-العنود فري    ح عواد العي  

ي 0865-العنود فهد صنيتان الضفير

1341-العنود فهد هالل الشمرى

0621-العنود محمد موىس العجىم

ى 1631-العنود معزى عليان المطير

0496-العنود نارص غنام العجىمي

0200-العنود نواف نارص العصيىمي

1371-العهود طالل خميس السعيدى

1831-الغاليه فهد حمود الحيص

0421-الغال مشعل عىل السعيدى

1811-الفاطمه حيدر حسن أل محمد عىلي الصايغ

ي 0511-الكادي محمد مسعود المطير

1361-الماس حمود عماش الهاجري

ى 0864-الماس محمد مضج العي  

ي 1361-الماس منصور مشاري الظفير

0200-المها عايد سعد الرشيدى

1900-المها فهد محمد العصفور الشمري

0621-المها فيصل مرزوق الرشيدى

زا 1100-المها محمد مير

0921-المها محمد نارص الرشيدي

0621-المها مطلق نايف العتيبى

0381-الناريز احمد برغش الشمرى

1631-النبدري خالد الربيع

ه مناور محمد العازم 0651-النير

ي 0851-الهنوف فهد عويض المطير

ي 0361-الهنوف متعب نايف المطير

0200-الهنوف نارص عوض الغضوري

0621-الوسم حسن عوض الرشيدى

ي 0418-الوليد بندر بدر المطير

ى 0873-اليمامه سعود حميدى العي  

1022-آمار زهير منذر الزهير

1004-آمار عبد هللا غصاب منيف

1361-أمان  ابراهيم عبدهللا بىط بوطيبان

1004-امان  بدر مفلح العازم

 سالم
 
0914-أمان  حمود شاف

ي داود سليمان الراجج
0641-أمان 

1371-امان  ضويج خالد السبيع

ي عايد حمود الرشيدي
0641-أمان 

ي
0314-أمان  عبد هللا راشد الرميض 

0200-امان  فالح حرفان العازم

يعضي ي مجبل اليى
 
ي الف

0314-أمان 

ي مشعل سالم الوطري
0857-أمان 

ي منيف عبيد عوض
0381-أمان 

0464-أماير عبد هللا خليفه عبد هللا

1372-أمثال خالد مناىح الخالدى

0314-أمثال نهار فاخر فحيمان

0864-أمثال يوسف عايض العازمي

0391-أمجاد فالح نارص العجىم

0713-أمل احمد محمد الكندرى

0862-أمل الحميدي مطلق العازمي

0879-أمل بدر عبد الهادي الصواغ العازمي
0200-أمل حمد شلوا الديحان 

ي 0873-أمل حمود سعود المطير

ي 0381-أمل حمود عوض سند المطير

0866-امل خالد حمد وتيد

ى 0857-امل خالد خلوى المطير

ي 0411-أمل خلف عيد العي  
1372-أمل زايد عبد هللا العدوان 

ي 0867-أمل سعد نواف العي  

0641-أمل سعود سيف العازمي

1006-أمل سعود منيف بن جدعان منيف

0434-أمل عادل عبد العزيز البالول

0712-أمل عبد هللا صوي  هد الصليىل



0861-أمل عبد هللا عبد الهادى اليعقوب

0716-امل عبداللطيف الهندي

0914-امل عبدهللا مال احمد المال

ي 0314-امل عشق عىلي المطير

0651-أمل عىل مساعد الرشيدى

0865-أمل عيش مسلم الرشيدى

0381-امل فارس نايف الشمرى

1341-أمل فرحان سعد العازم

0859-امل فهاد نارص الهاجرى

0872-امل فهيد مجالد العازمي

ي 1004-أمل محمد راشد المطير
0200-أمل مساعد سعيد الديحان 

0851-أمل مسفر عىلي العجىم

0862-امل نزيل عواد عزيز

ي 0200-امل هزاع عايض المطير

ي الخالدي
0879-أمالك خالد ثويب 

0381-أمالك عاىلي صياح الرشيدي

1009-امالك محمد خلف الخيوىط

0651-آمنه أحمد محمد الحمادي

0716-آمنة أنور محمد الشىط

1341-آمنه بدر جمعه حسن

0851-امنه بىط فهد الشمرى

ى 1372-آمنه ثان  خلف الظفير

0200-آمنه جعفر محمد المقصيد

0331-آمنه حسثر  عويش الرشيدى

0200-آمنه حمد راكب العجىمي

1821-آمنه دخيل سالم الشهاب

ي ي محمد حجى 0495-آمنه راشد حجى

1631-آمنه رضا ابراهيم المطوع

0314-آمنه عادل محمد فتح هللا

0621-آمنه عبد الرحمن جعفر الزقاح

0200-آمنه عبد العزيز عبد هللا الدهش

ي 0321-آمنه عبد هللا عقاب العتيبى

ى 0921-آمنه عبدهللا ازعيىل العي  

ى 0713-آمنه عيد حامد الضفير

0200-آمنه عيش سليمان بورسىلي

0914-آمنه فرج فريجان السعيدى

ي 0857-آمنه فهد مزعل الظفير
0851-آمنه محمد عبد الرحيم نقر

ي محمد جوهر حياه
1821-آمنه مصطق 

0511-آمنه نارص عباس عبد هللا

1006-آمنه نهار الهاده الرشيدي
0611-امير مهدى محمد القزويب 

ي ه أحمد عقاب المطير 0200-أمير

ه احمد عيدان الخالدى 0621-امير

ه خالد ساير العازم 0863-أمير

ه رياض صاىح الهندال 0321-أمير

ه عبد هللا عويد البلحىطي ا العازمي 0854-أمير

ه علوان عىل العتيبى 1351-أمير

ي ه عىلي بىطي حمد بىطي الزعبى 1351-أمير

ه غانم فهد الخالدى 0200-أمير

0651-امينه انس محمد االنصارى

1009-امينه جاسم سعد القديرى

1351-أمينه جاسم محمد الفهد

1100-أمينه خلف عيش الشىط

0391-أمينه سالم محمد اليعقوب

0631-أمينه عثمان خلف سيف الختالن

0933-أمينه عواد عليان سالم

0941-امينه يوسف حباب الرشيدى

ى 0381-اناف عوض فهد عوض المطير

1811-انتصار بدر اخزيم الفضىل

ى 1372-انتصار حايف حمد العي  

0621-أنفال أحمد ابراهيم الفيلكاوي

1009-أنفال أحمد مبارك الخزيم الشمري

0321-انفال اسماعيل عبدالقدوس شاه زاده

1371-أنفال جاسم مصطق  صادق

ي 0651-أنفال حسن عىلي العي  

0865-انفال حمد طلق السبيع

0361-أنفال سالم حمدان العازمي

0421-أنفال سالم سليم المقيحط

0381-أنفال سالم عىل المطوع

1341-انفال شايع يارس الفضىل

0921-أنفال طالل مفلح الرشيدى

0716-انفال عادل نواف المسلم

1371-انفال عايد عىل العازم

ي 0921-أنفال عباس مقبل المطير

ي ي المطير
 
1061-انفال عبد العزيز الف

0495-انفال عبد هللا محمد العجىم

0493-أنفال عبد هللا معيكل العجىم

ى 1900-انفال عىل حسثر  العي  
1361-انفال عمار حمدان الديحان 

ى 0621-أنفال فرحان محمد المطير

1372-انفال محمد جابر الهاجرى

0857-أنفال محمد عبد هللا السبيع

0200-أنفال محمد عبد هللا العتيبى

ي 0200-أنفال نافل طليحان المطير



0511-أنفال وليد صالح الصالح

1007-أنفال يوسف محمد الغنام

ي 0314-أنهار حسثر  مطلق الزعبى

0331-أنهار فيحان زيد العازم

0381-أنوار احمد سالم الفرج

1351-أنوار بدر سيف الصابري

0866-أنوار جابر احمد حسن

1822-أنوار جاسم رجعان العازم

0641-انوار حمد مهلهل المري

1022-أنوار خالد عبد الكريم جاسم

0200-أنوار خالد عبد هللا الصانع

ي 0865-أنوار راشد فراج العتيبى

1341-انوار رجاء مرزوق العازم

1351-أنوار رشيد فالح العازم

0200-أنوار زايد عجران العازمي

0857-انوار سعد عطاهللا الشمرى

1372-انوار عادل راشد الدماك

ي 0461-أنوار عبد الرحمن خالد المطير

ي 0858-أنوار عبد الرحمن ربيع العي  

0853-أنوار عبد العزيز عبدالوهاب الحمود العبدالوهاب

1822-أنوار عبد هللا محمد القبندي

ى 0933-أنوار عبد هللا محمد المطير

0941-انوار عبد هللا نفل العجىم

0863-أنوار عبد هللا يوسف فالح الشالل

0314-انوار عبداالله فيحان الهاجرى

0863-انوار عبدهللا رمام الجميىلي

ي العصيىمي
 
0941-أنوار عجير الف

0511-انوار عىلي حسثر  الشامي

1351-أنوار عيش عويس الرشيدي

1621-أنوار فالح هادي الرشيدي
0651-أنوار فهد حمود العدوان 

0200-انوار فهد قبالن العازم

ي فالح العازمي
 
0621-أنوار الف

0858-انوار مبارك سعيد الخالدى

ى 0854-أنوار مبارك عبد هللا المطير

ي
0867-أنوار مخلد صاىطي العارض 

0321-انوار مساعد مطر الشمري

0418-أنوار مسفر عبد الهادى العجىم

0872-أنوار معيض مطلق العازمي

ى 0381-أنوار نارص فرحان العي  

1351-انوار نايف حسيان الدورسي

0493-انوار نايف سعد الوليد

ي الخرينج الرشيدي 0314-أنوار نشىمي ناىحى

ى 0851-أنوار نواف جبار العي  

0851-أنوار وليد أحمد الكندري

1004-أنور فهد عبد هللا البليس

ي 0381-انيسه يعقوب يوسف الخارىحى
1004-أوراد احمد محمد العوض 

ي 0321-أوراد احمد هديب المطير

ي الكندري
0200-اوراد حمد سببر

ى 0862-أوراد خالد عبدهللا المطير

0321-أوراد سامي محمد الرشدان

1811-اوراد صالح مناىح العتيبى

1351-اوراد مفرح خلف الخيوىط

ي 0863-أوراد نارص حمد المطير

0200-أوضاح صالح حمود الصالل
1900-آيات أحمد محمد حسثر 

0493-ايات سالم محمد بوهدور

0464-آيات عدنان خزعل الفرس

1631-آيات عىلي حسن حسن

0200-آيات عىل زيدان الالم

0857-ايات نارص بنيان الخالدي

0716-اياد محسن احمد

0200-ايالف سالم محمد العجىم

1100-إيالف فؤاد حيدر بوشهري

0511-ايالف نارص حسن احمد الكندري

0621-ايالف هان  عبد الهادى حاجيه

1372-ايالف هيثم عباس احمد

0612-ايالف يحبر حمزه عبد عىل

ى 0855-إيمان جزاع فتيخ العي  

ي 0200-ايمان حسثر  عبد هللا العتيبى

ى 0411-ايمان حسثر  عوض المطير

ي 0872-ايمان خالد عوض العي  

1341-ايمان رشيد سعد الرشيدي

ي
0621-ايمان سامي عواد السليمان 

0200-ايمان طارق عبد المحسن الفضىلي

0713-ايمان طالل خليفه الشمرى

ى 0511-ايمان طالل محمد العي  

0422-ايمان عبد العزيز موىس اللنقاوى

1006-ايمان عبد الوهاب جابر الجابر

ي 0851-ايمان عبدالعزيز سعود المطير

0200-ايمان عىل احمد المسباح

0731-ايمان فراج فهد الزعبى

0611-ايمان فهد مبارك العجىمي

0851-ايمان فيصل عىل مظفر

ي 0497-ايمان مسير ابراهيم المطير



ى 0853-آيه احمد دميثير العي  

0200-آيه أحمد سالم الفيلكاوي
0461-آيه أحمد مبارك الهرشان 

1610-آيه احمد مصطق  الخباز
0852-آيه جاسم عبد هللا الخرص 

1007-آية حسن دهداري
1371-آيه سليمان عبد هللا حسثر 

1631-آية عادل حبيب قميى

1811-آيه عىلي عبد الرضا الصفار

ي
 
ف 0381-آيه عىل مىك الصير

0314-آيه محمد خالد احماده

1009-آيه محمد عبد العزيز البناي

0511-ايه محمد عبد هللا الكندرى

0200-آيه نارص بدر الحداد

1351-آيه نارص عىلي النجدي

0361-آيه هيثم محمد اسكندر

0621-باسل عبد العزيز عبد المحسن الفهد

0933-باسمه جاسم عبدالعزيز المير

0853-باسمه عبد اللطيف يوسف السمحان

1006-باشه خالد فالح الفضىلي

1341-باشه عادل حمد الرشيدي

0712-بتال مناور عبد هللا الرشيدى

ي 0461-بتله عيد هنقل المطير

0321-بتول احمد يونس مظفر

0857-بتول اسامه منصور الحواج

0411-بتول ثابت محمد األمير

1811-بتول جابر محمد حسثر  انىك

0713-بتول حسن جاسم القالف

0716-بتول رضا درويش عباس

0716-بتول سالم بديوى عرفج

0495-بتول سامي محمد الجدي

0321-بتول عادل حسثر  قميى

0716-بتول عادل محمد أكيى

0381-بتول فاضل عباس محمد

0855-بتول فهد رصد العجىم

0461-بتول محمود عبدهللا الشىطي

ي 1212-بتول مطلق عفار العتيبى

1621-بتول يوسف حسثر  العطيه

0200-بثينه عبد الرحمن حمد المرى

0200-بخيته عىلي عبد هللا العجىمي

ى 0200-بداح كليب بداح المطير

0621-بدر احمد عوده عىل

ي 0200-بدر احمد محمد العجير

ي 0461-بدر حامد عوض العي  
0381-بدر ذياب محمد الديحان 

0861-بدر سالم عبدهللا الرشيدي

0651-بدر ضيف هللا محمد القحص

ي
0731-بدر طارق جاسم السببر

ى 1361-بدر عاشور خليل سناسير

0314-بدر عامر محمد السعيد

0631-بدر عبد العزيز عيش الكندرى

1007-بدر عبد هللا عيش العبد الجادر

0914-بدر عىلي محري عليان البذاىلي

ي 0200-بدر عيش محمد سلمان المطير

1006-بدر فاضل محمد ماجىك

0496-بدر فهد مساعد العبيدان

ان 0381-بدر مرزوق فالح مطير

0631-بدر نارص بدر محمد

1007-بدر نارص راشد السنان

ي
0621-بدر نارص سعد الديحان 

0321-بدر نواف خالد الصقعبى

ي 0381-بدر نواف محمد المطير

ي
0321-بدريه الهامي ابراهيم العوض 

ي
1811-بدريه بندر هالل الديحان 

1022-بدرية خالد الطاحوس

1361-بدريه سعد عبد هللا الضبيبى

1361-بدريه سعد عوض المسيلم

ى 0641-بدريه سعد هالل العي  

0314-بدريه ضويجي مصبح التيشي

1610-بدرية عبدهللا المطوع

0921-بدرية غازى شليوي    ح الحرنى

0866-بدريه فالح جاسم ظاهر

1341-بدريه محمد سليمان البكر

0314-بدرية مسلم عوض الرشيدي

ي 0712-بدريه وليد محمد العي  

1100-بدريه يوسف عثمان الرباح

0200-بدور إبراهيم محمد الكندري

1372-بدور بدر راشد العازمي

0941-بدور براك فهد السبيعي

ى 1821-بدور حمود سليمان الظفير

ي 0859-بدور حمود مطلق العي  

0713-بدور خالد عبد هللا الضبيبى

1372-بدور سعد عبد هللا الكندري

0495-بدور سعدون حمود الرشيدي

ي 0200-بدور سعود رشيد الظفير

1007-بدور صالح عىل الحويس



0731-بدور صالح ابراهيم محمد الكندري

ي 0381-بدور طالل نهار المطير

0857-بدور محمد اوقيان العازم

ى 0914-بدور مذكر ترىك المطير

ف سليمان الشمري 0321-بدور مش 

ي 0856-بدور نارص سعد المطير

1061-بدور وليد محمد الرصاف

ى 0914-براءه عبد الكريم صالح العي  

ي
0933-براك أحمد براك الهيق 

0200-براك حامد العمار
1009-براك عبدالمحسن البابطثر 

0941-برق شاكر عايد الشمري

ي 0200-بسام صالح سعد البحير

0867-بسمه رجعان مبارك العازم

ى 1372-بسمه سماح فهد المطير

ي 0200-بشائر منصور عبد المحسن العتيبى

ي 1372-بشاير أحمد بطاح المطير

0496-بشاير اسماعيل محمد الكندري

1023-بشاير بثر  فالح العجىم

0461-بشاير حسن ابراهيم سلطان

 الشمرى
 
0711-بشاير حسثر  الف

0867-بشاير حمد حسثر  العجىمي

ي ي المطير
0493-بشاير خالد ماض 

ي 0314-بشاير صالح جابر العي  

ي 0711-بشاير صاهود شقير المطير

1621-بشاير طالل خالد الربيع

1004-بشاير عامر ترىكي رحيل

ي 0361-بشاير عبد الرحمن خميس العتيبى

ى 0200-بشاير عبد الكريم ماطر الظفير

ي 0855-بشاير عطا هللا فياض العي  

ي 0914-بشاير عىل ماطر العتيبى

ي 0861-بشاير غازي نارص زيد العتيبى

0314-بشاير فالح شجاع عايض العجىم

1821-بشاير فالح عبد الرحيم رشيد

1004-بشاير فهد سالم ختالن العازمي

0941-بشاير فيصل حمد المري

0418-بشاير مجبل رشيد مرشد الرشيدى

يف 0711-بشاير محمد خلف رس 

0314-بشاير محمد عبدهللا فهد

1351-بشاير محمد فالح الهاجرى

0461-بشاير مزيد عيد مخيليف فارس

ي 0864-بشاير منصور سعود الظفير

0461-بشاير منصور مسفر العجىمي

0864-بشاير نارص سعد العازم

ى توفيق أحمد الجراح 1900-بش 

ى خالد عباس الرشيدى 0941-بش 

0933-بالل محمد سعيد أحمد نارص

0495-بلقيس جابر حسثر  العىل

0331-بلقيس عبد هللا سعد مطلق العازم

1372-بناء عىلي دغىمي المويزري

1351-بنان عبد الرزاق عبد اللطيف الربيع

ي 1831-بندر خالد شجاع العتيبى

ي 0321-بندر عادل فرحان العي  

1621-بندر نارص حامد الفضىل

0651-بندر نارص شبيب العازم

0859-بنه جمعان زنيفر العازم

ي انور راشد الجويشي 0200-بيبى

ي بدر سلمان السعيدي 0200-بيبى

ي جاسم محمد الفيلكاوي 0422-بيبى

ي
ي حمد العوض  1022-بيبى

ي عبدالفاضل بختيارى 0496-بيبى

ي فيصل حيات 1212-بيبى

0851-تاض  مشعل يوسف الشمرى

ى 0851-تذكار مرض  بدر العي  

ى 0464-ترف حمود عوض المطير
0321-ترف خالد عبدهللا المحيب 

 العصيىم
 
0314-ترف عجير الف

0914-ترفه مبارك عبد هللا النومس

0411-ترىك حامد عبدالكريم الشمرى

0852-ترىك عبد العزيز حمد المحمد

ي 0861-ترىكي مجبل دخيل المطير

0314-ترىكي هجاج مطلق العبيوي

0858-تركيه مبارك غانم فرحان

1006-تسنيم محمد جاسم الشمروخ

ي
0621-تغريد احمد موىس القحطان 

ى 0867-تغريد معيجل دهام الظفير

0873-تهان  احمد محمد العازم

ى ي جاسم محمد المطير
1811-تهان 

ك ي حسن المحمد اليى
0851-تهان 

0855-تهان  خالد منصور العجىم

ي فالح مفرح الرشيدي
0461-تهان 

ي فهد محمد سهيل الشمري
0859-تهان 

ي فيصل عىل العجىم
0461-تهان 

ي
0941-تهان  محمد عويض الديحان 

0867-تهان  محمد مرزوق العازم

0941-تهان  محمد منصور حسثر  العجىم



ي عبدهللا الشمري
0621-تهان  مشعل مطلق ثويب 

0381-ثامر حسثر  مخلف المويزري

ي
1341-ثامر حمود صالح الديحان 

ي 1006-ثامر رفاغي ثامر العي  

0611-ثامر شعيب شباب المويزري

1022-ثريا جمال عبد العزيز المزيرغي

ى 0464-ثريا خالد عبد هللا العسير

0314-ثريا عبد هللا نجيب سالم

0872-ثريا مبارك عايد سبيل العازم

1821-ثمره شالل خليفه الشالل

0321-جابر خليل خلف محمد

0933-جابر عبداللطيف جابر الفضىلي

1371-جازه محمد عبد هللا العجىم

1900-جاسم احمد صالح مهنا

0200-جاسم أحمد عثمان الرباح

0314-جاسم شاهثر  محمد النجار

0314-جاسم طارق جاسم التمار

0314-جاسم عادل احمد الصايغ

0200-جاسم عادل جاسم العبيد

0621-جاسم عبدالوهاب الماجد

ي 0361-جراح بندر رسحان المطير

ى 0411-جراح خالد هجيج العي  

0200-جراح سالم ضياء الوهيب

ي 0914-جراح صبيح سعد عبدهللا العي  

ى 0621-جراح عبدهللا أكياد الظفير

1900-جراح محمد عبيد عوض

ى 0464-جراح نواف فراج الظفير

0497-جعفر محمد عبد الصمد عبد هللا

0461-جمان صالح حسثر  العبد هللا

1023-جمانه ابراهيم صالح حمد

0200-جمانه جابر عبدالرسول مال يوسف

0856-جمانه جاسم محمد عبدالكريم

1361-جمانه خالد عبدهللا الحمر

0200-جمانه طارق شعيب العبد السالم

0713-جمانه طارق عبد الكريم الصفار

ي
0716-جمانه عبد اللطيف محمد الخليق 

0612-جمانه عبدالكريم يوسف خاجه

0856-جمانه عىل عباس الفرس

ى 0200-جمانه عيد موىس المطير

1822-جمانه موىس مجيد محمد

ي 1361-جمايل عايد ابريدان المطير

ى 0859-جميله بدر محمد المطير

ي 0933-جميلة حباب دحيم العتيبى

1361-جميله عبد العزيز عامر نوري

0496-جميله نارص عبد هللا زوير

1032-جنا صالح محمد العمر

1610-جنا عىلي حسان عبدالجادر

1004-جنا فواز جاسم السهىلي

1610-جنا محمد فالح الراجج

0391-جنات فالح معيوف الهندال

0651-جنان ابراهيم كاظم الفضىلي

ي
0495-جنان اسحق عىلي البلوىس 

ى 0496-جنان حامد مطلق العي  

1341-جنان حسثر  محمد حسن

ى الهمالن 1361-جنان سعد حضير

0200-جنان سعود عبدهللا الشمرى
0641-جنان سلمان يوسف حسثر 

ي 0862-جنان صالح نعمه حايف خلف العي  

ي
1100-جنان طارق صالح الرهيمان 

1811-جنان عبد هللا بدر الكندرى

0914-جنان فهد محمد فيلكاوى

0713-جنان فيصل عيش بوعليان

0497-جنان محمد احمد القطان

0731-جنان محمد دركوش حيدر

ي
0391-جنان محمود ابراهيم البلوىس 

0651-جنان يوسف أحمد الكندري

1610-جنة خالد المقيصب

0200-جنه محمد صالح العمارى

1821-جنه محمد عواد عبالن

1631-جب  بدر فؤاد الرفاغي

1212-جب  سامي عبدالرزاق الصالح

0661-جب  صالح النرصهللا

1100-جب  عبد الرحمن هشام النصف

0511-جب  عمران داود

0200-جب  فارس عبدالرحمن الفارس

1372-جب  فهد خالد الهوىل

0381-جب  هشام مبارك المضاحكه

1341-جواهر أحمد شبيب رجا البغيىلي

1100-جواهر خالد عبدالرحمن الفضىل

ي 0321-جواهر خلف عناد العي  

0200-جواهر عبدهللا عبدالرزاق الهاجري

ى 0494-جواهر نارص ضحوى العي  

0863-جواهر وليد محمد الزعبى

0933-جود جاسم سعود المفرح

ي
0661-جود جمال الخليق 

0200-جود صالح يوسف آل بن عىل



0461-جود محمد بصيص العجىم

1631-جود منصور فهد العجىم

ي 1100-جود نايف راشد الركيبى

1100-جورى حسثر  عىل الحوىط

ي 1100-جوري دعيج عبد هللا الركيبى

0200-جوري راشد سعود الحشان

0200-جوري سعد غمالس الخرينج

0612-جوري شعيب العبدالسالم

1006-جورى عصام بدر الطاحوس

1621-جوري فيصل سالم الدورسي

ى 0611-جوري محمد سلطان المطير

0713-جورى نارص عيد الوعالن

0391-جورى نايف شبيب ترىكي الخالدى

1372-جوري نواف عىل الرشيدى

ى 0418-جوزا حمد منصور الظفير

1372-جوزاء فيصل نغيمش الدويش

0381-جوزه خالد مشبب العتيبى

1007-جوى عبدالعزيز البسام

0391-حامد عبد الهادى فهاد العازم

ى 0933-حبايب فهد معييى الظفير

0314-حسن احمد هالل الشمرى

0314-حسن راض  جعفر عبدهللا ابومجداد

1004-حسن شمج  جبار خلف

1004-حسن طالل حسن العجىم

0933-حسن عبد الرحمن عويضه العجىمي

0381-حسن عبد الرضا حسثر  حمزاوى

0631-حسن عبد الكريم يوسف شمس الدين

1007-حسن عىلي حسن ابراهيم

0494-حسن فهد مرزوق الفضىلي

ي يده العي   0493-حسنا محمد رس 

0200-حسنا مطلق عىلي الرشيدي

0914-حسناء ترىكي فالح الحجيالن

0461-حسناء عبد هللا نارص الدورسى

0511-حسثر  أحمد حسثر  الخياط

1004-حسثر  بدر حسثر  حطب

0631-حسثر  سعيد معروفيان

0612-حسثر  صادق حسثر  العبدالرزاق

ي
1007-حسثر  صالح حسثر  اللوغان 

1100-حسثر  عادل عىلي األمير

ي
0200-حسثر  عباس يوسف البلوىس 

0861-حسثر  عىلي جاسم عىلي

1361-حسثر  عىلي حسثر  عىلي

0641-حسثر  عىل حميد القالف

1100-حسثر  عىل عبد هللا بن حسن

يف 0716-حسثر  محمد خلف رس 

ي 1007-حسثر  محمد غالب المطير

0321-حسثر  نارص فرحان نارص

ي 1371-حصه احمد خفران المطير

0711-حصه أحمد طعمه الظاهر

ى 1821-حصه ترىك حامد المطير

ي
0200-حصه جمعان نارص العدوان 

0200-حصه حسثر  سعد العجىم

0361-حصه حمود فهد العازم

0495-حصه خالد عبد الرحمن العجىم

1007-حصة خالد محمد الثليث

ي 0331-حصه خالد نهار المطير

ى 0464-حصه راشد عىل المطير

0314-حصه رسام نايف العتيبى

0331-حصه سعود براك العازم

0314-حصه سعيد حمد المري

0464-حصه سلطان مطلق الدويش

0621-حصه سهيل محمد الجالهمه

ي 0862-حصه شجاع ابراهيم المطير

1631-حصه صالح عبد هللا العثمان

0314-حصه ضاوى حمود العتيبى

0867-حصه عادل نارص العدوان

ى 0381-حصه عايد مطر العي  

1006-حصه عبد العزيز سليمان المضاحكه

1022-حصه عبد العزيز محمد الصبيج

ي 0852-حصه عبد هللا عبيد العتيبى

ي 0852-حصه عبد المنعم مطلق العتيبى

0314-حصه عبدهللا قطيم الشالىحي

ي 0914-حصه عبيسان المطير

ي 0933-حصه عىلي محمد المطير

0713-حصه عماد حسن الفارس

0879-حصه فهد حمود الزعبى

1621-حصه فهد مطلق الضويجي

0391-حصه كريدي عبيد الدورسي

0495-حصه ماجد عبيد الشمرى

ي 1822-حصه ماجد مزعل العتيبى

ى 0321-حصه محمد حامد المطير

ى 0858-حصه محمد سعود المطير

ى 1004-حصه محمد عشبان المطير

ي 1811-حصه محمد مبارك المطير

0391-حصه محمد مبارك الهاجرى

ي
1361-حصه مرزوق عليثه الديحان 



ي
0712-حصه مشاري منصور العوض 

0511-حصه مشعل مرزوق الصنيدح

0314-حصه مصارع متعب زامل

ي 0861-حصه مطر رمضان العي  

ي 0859-حصه مطلق سعود المطير

0858-حصه منصور الفضىلي

0481-حصه منصور عيد عيد الشمري

0731-حصه نارص سعود السهىل

0331-حصه نايف سعيد الصواغ

0461-حصه نبيل خالد عبدالجبار

0921-حصه نهار سعود جديع

0851-حصه نواف فالح بن سلما

1821-حصه وليد عبد الرحمن مطلق

0497-حصه يوسف عبد الهادى الحمدان

0933-حفصه وائل جاسم الفضاله

ي 0511-حال حمود مرزوق الظفير

ي 0863-حال حمود هزاع المطير

1371-حال عواد فراج السبيع

 المتلقم
 
0314-حال فالح شاف

1372-حال محمد سعيدان الماجدى

ى 1100-حال مشعل ابداح المطير

1372-حليمه عبد االمير احمد

0464-حليمه مجيد محمد جمشير

ي 0864-حمد احمد جابر المطير

1821-حمد بدر محمود مال هللا

1361-حمد ترىك زيد الفهد

0200-حمد ترىكي فاضل السبع

0621-حمد حميدى فالح الرشيدى

1007-حمد خالد احمد شهاب الكندرى

ي 0611-حمد سالم عوده المطير

0851-حمد صقر حمد بن زري    ج العازمي

0200-حمد غازي حمد الشمري

ي
0641-حمد فهد فديع العدوان 

0200-حمد ماجد حمد الغنيم

1022-حمد مساعد العبدىلي

1004-حمد نارص حمد العجىمي

0497-حمد وليد سالم الخليفه

0872-حمده راجح فدغوش الهاجرى

1004-حمزه طالب ابراهيم عاشور

0411-حمزه طه عبد الحميد الرفاغي

0611-حمود حمدان ابراهيم القاشم

0651-حمود زيد سعود العازم

0331-حمود سالم حمود السعيدي

1004-حمود يوسف حمود الحداد

0496-حميده محمد عىل المطوع

0859-حنان أحمد نارص الطواري العازمي

0200-حنان براك نارص الدويله

ي العجىمي 1372-حنان حسثر  ناىحى

0612-حنان خالد حمد الرشود

ى 1900-حنان خالد عموش المطير

1351-حنان راشد صقر الغوينم

ى 1351-حنان سليمان فراج العي  
1372-حنان شجاع خالد الهرشان 

0200-حنان عبدهللا جابر الشمري

ي 0381-حنان عوض فالح وتيد حدران العي  

ي 0933-حنان فالح حمود الزعبى

0859-حنان محمد عبد هللا الشماىل العازم

0314-حنان مفرح هليل الحرنى

1341-حنان نافع راشد الجوي    خ العازمي

0621-حنثر  خالد حنيتم العازم

1372-حنثر  صالح مرزوق راشد مرزوق الحريص العازمي

0716-حنثر  محمد رضا قايدى

1900-حنثر  منصور عبد هللا الدورسى

0859-حنثر  نارص سويلم الرشيدي

ي 0651-حنثر  نايف عبد هللا صالح العي  

ي 0435-حور زيد هالل العتيبى

1212-حور صالح النمران

1022-حور عماد عبد اللطيف الفليج

ي 0621-حور غريب فهد المطير

0381-حور محمد سعيد عىلي فيلكاوي

ي 0941-حور منصور فايز المطير

1631-حور وائل أحمد الهنيدي

ى 0933-حور وليد محمد البصير

0853-حوراء ابراهيم صالح بارون

ي 0314-حوراء أحمد خضير الظفير

1032-حوراء بدر موىس خشوه

0314-حوراء حمد عىل العجىم

0497-حوراء ساير مجيد حمدان
0381-حوراء صالح عبد األمير رضا حسثر 

0651-حوراء صالح عبد الكريم الصفار

1100-حوراء طارق يوسف األسد

0495-حوراء عبد الرزاق جواد الجدي

0865-حوراء عبد المحسن مطر فرج مطر

1341-حوراء عالء سيد عىل الموسوى

ي
0856-حوراء عىلي حسثر  اشكنان 

1821-حوراء عىل حسثر  هزاع



0495-حوراء عمار ابراهيم خليل جمال

0493-حوراء عمار حسثر  الصايغ

0200-حوراء مزيد نايف الفضىل

0200-حوراء مهند عبدالرسول الخياط

1811-حوراء نارص ابل صادق

ي 0321-حوريه عواض محماس المطير

1007-حياة اسامه جاسم امير

0651-حياة خلف ترىك الرشيدى

ى 0493-حياة عبد هللا سالم العنير

0712-حياة عىلي عباس يوسف

0495-حيدر جاسم يوسف كريم

0461-حيدر خلف مزعل الهندال

0432-حيدر محمد عبود عجرش

0200-حيدر يعقوب احمد حسن عباس

0321-خالد احمد راشد الحجيالن

1032-خالد أحمد عبدهللا الربيع

0321-خالد احمد نارص الشقيج

0621-خالد براك نارص الصليهم الهاجري

ى 0612-خالد جمال خليفه البدر العي  

0511-خالد جمال عبد هللا السمحان

1022-خالد حمد عبدهللا البصيىلي

0381-خالد خلف سلطان المرزوق

0381-خالد سعد ضويجي الخالدي

0432-خالد طالل فيصل العون

1022-خالد عبد العزيز سليمان العبد الجليل

0381-خالد عبد هللا خالد العوي  هان

0493-خالد عبد هللا عمر العتيبى

ى 0331-خالد عبدالرحمن الهيلم الظفير

0331-خالد عبدهللا فهد شجاع العجىم

ي 0941-خالد عجيل فراج الظفير

0621-خالد عدنان ماجد بورسىل

0321-خالد عىلي حميد عباس عبد

0641-خالد عىلي سالم ارحمه

0381-خالد عيد شميخ الدواي الرشيدي

0863-خالد فيصل خلف خلف الخيوىطي

0731-خالد مبارك جابر الشمرى

ي 0611-خالد محمد عبد هللا العتيبى

0381-خالد محمد عبدهللا حمدان الشمري

ي 0200-خالد محمد مطلق المطير
0200-خالد محمود عيش المليق 

0851-خالد مزيد صامل الخالدي

ي 1061-خالد مساعد سلمان القضيبى

0321-خالد مشعل حمد الحمد

ي 0651-خالد مصلح سفر المطير

0331-خالد مصلح فري    ح الرشيدى

1004-خالد ملق  مبارك الشمرى

0418-خالد نارص خالد العيش

0933-خالد نبيل خالد الفرحان

1212-خالد وليد عبدهللا الغانم

0914-خالده محمد بن شنوف العصفور الهاجري

0200-خالده نارص فهد الرندي

1341-خالده يوسف مفلح الهبيده

0511-خديجه خالد خلف الرامزى

0941-خديجة رجعان محمد الرشيدي

1100-خديجه سعود عبد العزيز الرشيدى

0411-خديجه سعيد يوسف الحايىكي

0852-خديجه شاكر نورى اجباره

0511-خديجه عادل عبود المنصور

1822-خديجة عادل عىل الخباز

ي
0391-خديجه عوض خليفه البلوىس 

0464-خديجه فاضل يوسف المرهون

0621-خديجه فهد سالم العازمي

ي 0612-خديجه مبارك عبد هللا العي  

0858-خديجه محمد شهاب النعمه

ي 0851-خديجة محمد هالل العي  

ي ي حمزه أسير
0867-خديجه هان 

0731-خزنه زيد حمود الهاجري

0464-خزنه صحن مطر الهاجري

0331-خزنه ضاىح حجى الرشيدى

ي 0941-خزنه عبدهللا منور المطير

0856-خزنه مشبب مطلق الجالل سعود السهىلي

0867-خزنه مطلق هليل شماىلي

ي
0716-خزنه يوسف غالب الميمون 

0857-خشوع فايز عيد الغريب

1022-خلده سعود ذياب العازم

0921-خلده عيد مستور فهيد

0314-خلف مقعد زيد العتيبى

0859-خلود بندر سعد الصواغ

ى 0711-خلود ثامر عبدهللا المطير

ي 1371-خلود حماد مصلح المطير

ى 0314-خلود خالد ابراهيم العي  

0853-خلود خالد غانم المدعج

1361-خلود سالم محمد العازمي

0921-خلود صالح عبد هللا العازم

ى 0200-خلود عزيز عايد الظفير

1900-خلود عىلي صحن الهاجري



0872-خلود غايب ترىكي العصيىمي

0873-خلود فالح اقريب  العازم

0862-خلود فهد محمد الشمري

0713-خلود فهيد محمد العجىم

ي ي موىس المطير
 
0497-خلود الف

ي 0933-خلود محمد العتيبى

0861-خلود محمد رفعان العجىم

1822-خلود مخلد بدر العتيبى

0621-خلود مفلح فالح العازمي

1351-خلود يوسف عوض العازم

1900-خليفه سالم عبداالمير النصار

1631-خليفة عصام النصف

0200-خليفه عىل خليفه الجناع

ي ي رسحان المطير
 
0331-خليفة الف

ي 0200-خليفه مشعل خليفه العمير

1900-خولة خالد سليمان الذوي    خ

1006-خوله عبد هللا أحمد الجيى

ى 0865-خوله عبداللطيف خلف العي  

0865-دارين منيف مبارك الماجدي

0321-داليا محمد أحمد الكندرى

1022-داليا محمد عبدهللا العويضي

0321-دانا عىل مزيد العازم

ي 0200-دانه أحمد الحميدي المطير

1341-دانه أحمد حمود الرشيدي

اك الرشيدى 0731-دانه أنور نارص اليى

ي
0854-دانه بدر سعد المشحب 

0612-دانه بدر عبد هللا العجىم

0497-دانة بدر نارص عبد العزيز الشميمري

0611-دانه بدر يوسف الغانم

ى 0314-دانه بندر عقاب العي  

0867-دانه ثامر حمد اللميع

ي 0873-دانه جزاء مطلق المطير

0712-دانه حسثر  راشد الفضىلي
1006-دانه حسثر  سالمثر  جمعه سالمثر 

1371-دانه حسثر  عىلي الفيلكاوي

0867-دانه حمد نارص العازمي

1006-دانه حمود أحمد المقاطع

0412-دانه خالد سالم مديد

0641-دانة خالد سعد المفرح العازمي

يد مسلم الرشيدي 0200-دانه خالد رس 

ي 0612-دانه خالد محمد العي  

ى 0611-دانه خالد محمد المطير

0200-دانه خالد هادى الشمرى

م العازم 1372-دانه خلف عجير

0872-دانه خليفه منصور العازم

ي 0361-دانه خميس بشير العي  

0858-دانه زياد خالد الوهيب

0859-دانه سالم خليفه العازم

0381-دانه سالم ريحان محسن

ي 1361-دانه سحىمي فيحان المطير

0941-دانه سعد ضيدان العتيبى

1341-دانه سعيد عىل نويعم

0867-دانه سلطان محمد العازمي

ي 0200-دانه سلطان مطلق بالل العتيبى

0941-دانه صالح عباس القالف

0865-دانه صالح عىل جاوىل

1004-دانه صالح محمد الحمدان

1371-دانه طالل محمد العازم

1811-دانه عادل عبد هللا الغانم

0361-دانه عادل عيد العازمي

ان 1007-دانه عبد العزيز حمود الجير

1004-دانه عبد العزيز سعود العبهول

ي 0711-دانة عبد العزيز عوض العي  

0852-دانه عبد هللا حسثر  العجران

0855-دانه عبد هللا سعود صنيدح

1006-دانه عبد هللا محمد العبدالعزيز بن نارص

0612-دانه عبدالكريم يوسف خاجه
0381-دانه عبدهللا عبدالقادر حسثر 

0621-دانه عبيد عبد هللا الرشيدي

0200-دانه عالء عىلي الصدى

1831-دانه عىل شداد الحرنى

0200-دانه عىلي عبد هللا العجىمي

1610-دانه عماد العنجري

ى 1900-دانه عيد سعود المطير

0200-دانه عيد محمد العازمي

1371-دانة فايز فراج السبيعي

1621-دانه فالح حسن العباد

0859-دانه فهاد قبالن العازم

0857-دانه فهد مبارك الطشه الرشيدي

ي 0200-دانه فواز دخيل المطير
0712-دانه فواز عبد هللا الديحان 

0873-دانه فوزي ابراهيم السبيعي

زا 0621-دانه فيصل مير

0851-دانه متعب عىلي معصب

ي 1351-دانة متعب فيحان المطير

ي ي المطير
0200-دانه مجبل ناىس 



0651-دانه محسن محمد المعلم

0865-دانه محمد حمود العيبان

0716-دانه محمد سالم الفرج

0200-دانه محمد سليمان الصليىل
يده الديحان  1009-دانه محمد رس 

0421-دانه محمد طاهر المرى

ي 0641-دانة محمد عايد المطير

0497-دانه محمد عبد اللطيف السليم

0511-دانه محمد عبد هللا المعتوق

ي
0511-دانه محمد عبدالوهاب الطبطبان 

ك العازم 0914-دانه محمد ميى

ي
0361-دانه محمد نايف الديحان 

0852-دانه مرتض  حسثر  عبد هللا

ى 0200-دانه مشارى رسحان العي  

1361-دانه مشعل صالح الشحوم

0200-دانه منصور حسثر  العمر

0200-دانه منصور دمشق العجىم

1351-دانه نارص حسثر  العجىمي

0381-دانه نارص نافع الرشيدي

0731-دانه نايف سعيد العراده

0381-دانه نواف عىل الروم

ي سفر
 
0621-دانه وليد معرف

1372-دانه يوسف سالم الوطري

1341-دره محمد يارس الصفران

0511-دعيج حمود دعيج الصباح

1822-دالل ابراهيم محمد العبيد

1351-دالل أحمد جلوي الجلوي

ي
1361-دالل أحمد حمدان العدوان 

0865-دالل احمد خالد العازم
1351-دالل احمد خنفر الديحان 

ي 1621-دالل أحمد زيد المطير

0200-دالل احمد عبد هللا االبراهيم

0712-دالل اسماعيل عبد الفتاح اسماعيل

0631-دالل انور سليمان العبد الجليل

0200-دالل باسم سعود السنعوىس

ي
0381-دالل بدر حسثر  العدوان 

ي 0511-دالل بدر عبد هللا الزعبى

0621-دالل بدر عىلي الطريري

0314-دالل بدر نارص بوعرىكي

1361-دالل بسام ابراهيم العصفور

0200-دالل بسام شويص عىل

ي 1100-دالل ثامر صقر العي  

1351-دالل جابر نايف العتيبى

0651-دالل جاسم عبد هللا عىلي

0321-دالل جمال سالم جريان العازمي

0314-دالل حسن سليمان جابر

0621-دالل حمد زايد العجىمي

0621-دالل حمد شحنان الشحيتاوي

1610-دالل حمود حمد العجىم

ى 0200-دالل حميد جمعه العي  

ي 1361-دالل حنس عبيد المطير

0381-دالل خالد جمعه العىلي
0872-دالل خالد عبد الرحيم العوض 

0321-دالل خالد محمد بهبود

1900-دالل خالد مطر العازمي

1900-دالل خلف عبد هللا الدورسي

0381-دالل رائد صالح المعييف

1610-دالل راكان سالم الصباح

0611-دالل رحمان جول سوداكر

0200-دالل رياض نارص المقيط

1821-دالل زياد خالد الدبوس

1100-دالل سعد فرحان الخرينج

1009-دالل سعد محمد العجىمي

1351-دالل سعود عناد الخالدي

1372-دالل سلطان محسن الدورسي

0857-دالل سلمان فهد حشه

0862-دالل صالح مبارك العازم

0856-دالل صالح عىلي العليوى

0641-دالل طارق عىلي الشىطي

1371-دالل عايض صالح العجىمي

1007-دالل عبد العزيز عبد السالم العمر

0381-دالل عبد العزيز عبد هللا الحساوى

وز 1100-دالل عبد هللا محمود فير

0716-دالل عبد هللا نارص السدره

1631-دالل عبدالرحمن سلطان الخلف

0200-دالل عبدالرحمن مصطق  الحمد المجرن

0851-دالل عبدهللا محمد هالل فراج

1900-دالل عىل حسثر  العبد هللا

0933-دالل عىل فالح الميع

0867-دالل عىل محمد الزعبى

ى 0200-دالل عىلي محمد العي  

0864-دالل عيد فراج العازم

0872-دالل فايز نزال عويمر

ى 0866-دالل فالح غازى عبدالعاىل المطير

0493-دالل فواز بديوى البذاىلي

0381-دالل فوزى يوسف العيد



0511-دالل فيصل مرزوق الرشيدي

0631-دالل ماجد نارص الغمالس

0361-دالل مبارك سالم الرشيدي

0856-دالل محسن عىل صفر

0314-دالل محمد عايض العتيبى

1351-دالل مطلق مبارك الرشيدي

0495-دالل منصور راشد المبارك

1811-دالل ناىحى عبد هللا المرهون

ي 0873-دالل نارص مطلق العتيبى

0716-دالل نايف فيحان العتيبى

0641-دالل نواف محمد الخالدى

0933-دالل نواف مطر الرشيدى

0865-دالل هادى مبارك الهاجرى

0631-دالل وليد خالد العازم

ي 1341-دالل يوسف عىل المطير
1811-دالل يوسف يعقوب الثويب 

0200-دليل خليف عواد العازمي

1361-دليل مبارك محمد العجىم

0856-ديم حمد عبد الرحمن الجمعه

0867-ديما أحمد عبد الكريم الشمري

0200-ديما جاسم محمد الرشيدى

0864-ديما جمال مبارك العازم

1621-ديما ذياب مزعل الشهيد

1100-ديما راكان ظافر المحفوظ

0511-ديما سامي عبدالرحمن العواد

1631-ديما سعد جابر الجعيدى

0611-ديما سعد حمود السعيدي

0854-ديما سعد سالم ثويب

ى 1341-ديما سعود عطيه الظفير

ي 0873-ديما سعيد محمد المطير

1100-ديما طام حمود الهاجرى

ي
0711-ديما طالل متلع نايف القحطان 

0391-ديما عبد الرحمن حشاش العازم

0933-ديما عبدهللا سعد الهاجري

1811-ديما عىل قبالن العازم

0941-ديما عىل مبارك الهاجرى

0852-ديما عىل مساعد الحميده

0862-ديما فهد جابر العتيبى

1361-ديما فيصل فهد السبيع

0853-ديما فيصل هادى الغريب العازمي

ي 0391-ديما محمد جريو الزعبى

ي 0621-ديما محمد حسثر  المطير

1371-ديما محمد دهام الشمرى

1371-ديما محمد هزاع الرشيدي

ي 0511-ديما مساعد فايز المطير

0200-ديما مشارى خالد الهاجرى

ي 0381-ديما منصور مطلق المطير

1212-ديما مهدي العجىمي

1371-ديما يعقوب يوسف الحمادي

1610-ديمه أنور بدر الصقعبى

ي 1351-ديمة ترىكي فرحان العي  

ي 0361-ديمه حمد عبدالرحمن العمير

ي 0641-ديمه حمود عبيد المطير

ي 0731-ديمه خالد الحميدي الجميىلي الحرنى

0641-ديمه خالد العبدالهادي

0200-ديمه خالد بخيت الرشيدي

0854-ديمه خلف فرحان العازم

ي 1821-ديمة دخيل هللا غازي العتيبى

0331-ديمة راشد محمد الرشيدي

0621-ديمه رشيد يوسف العجيل

0200-ديمه صالح ضاىح الفضىل

0941-ديمه طالل فارس الهاجرى

0361-ديمه عامر محمد العجىمي

0856-ديمه عبدالكريم حميدي العازم

1100-ديمة عيد صالح الرشيدي

1351-ديمه عيد مرزوق دخنان العازمي

ى 1821-ديمه فايز سمير المطير

0873-ديمه فهاد مصبح العازم

ي
1821-ديمه فهد عبدالمحسن العدوان 

0857-ديمه فهد مبارك الطشه الرشيدي

0412-ديمه فهد مجبل المسانع

0859-ديمه فهد منصور الخالدي

0621-ديمه فهيد محمد العجىمي

يد العازم 0411-ديمه فيصل رس 

0651-ديمه مبارك طلق الرشيدي

0862-ديمه مبارك عويضه العجىمي

ي 0482-ديمه مبارك مسند المطير

1007-ديمه محمد جاسم الزايد

0858-ديمه محمد خالد الهاجري

0200-ديمه محمد هادي الحويله

0621-ديمه منيف سداح الحويله

0200-ديمه نارص صويان الهاجرى

1351-ديمه نارص عبد الهادى مبارك الحوري

0651-ديمه نارص فهد مفرح

1351-ديمه يوسف طعمه الشمري

ي الذايدي
1361-دينا أحمد ثويب 



ى 0200-دينا احمد عبدالرحمن العي  

1900-دينا خالد ابراهيم

0865-دينا سعود خلف الرشيدى

0200-دينا وليد أحمد التويم

ي
0200-ذكرى بدر كميخ الديحان 

ي 0511-رؤى أحمد الصقعبى

1610-رؤى صالح عيد المزرم

0716-رؤى عبد العزيز محمد الرشيدى

0200-رؤى محمد نارص الروي    ح

0461-رؤى نواف مهنا الحمدان

0621-رؤى هشام احمد العمير

0511-رابحه ابراهيم سالم الحاي

1341-راشد جمال خالد الدندن

0200-راشد سعد ابراهيم القاشم

0361-راشد عبد العزيز سعود عبد هللا

0200-راشد عبد هللا راشد الشبىل

ي العازمي 1004-راشد فؤاد حرنى

0200-راشد فالح عامر الهاجري

ي 0661-راشد مساعد مخلد المطير

0914-راشد نادر عايض العجىم

1022-راشد نارص راشد السنان

ى 0200-راشد هادى معتق الضفير

0200-راشد هان  عبد هللا الصدى

0651-راكان حمد عماش العجىم

1372-رتاج احمد سعدون الشمرى

ي 1371-رتاج احمد فالح المطير

0511-رتاج بدر خليفه الهيلع

0864-رتاج ترىك نارص ابو شلفه
1610-رتاج جاسم عبدالوهاب الخرص 

0941-رتاج جاسم محمد الصواغ

0879-رتاج حمود فالح العازم

0867-رتاج راشد سعد العازم

0314-رتاج زاىه منحر الشمرى

0314-رتاج سالم نارص المري

ى 0865-رتاج سعد عبدهللا العي  

ي 0612-رتاج سلطان خالد المطير

0495-رتاج سلمان عبد هللا العطار

0712-رتاج سمير محمد حيات

0381-رتاج سمير نارص العبد هللا
0200-رتاج صقر يوسف الخشبر

0314-رتاج عبد اللطيف ساهر الخالدى

1851-رتاج عبد الهادي محمد المري

0857-رتاج عبدالعزيز هالل العجىمي

0641-رتاج عبدهللا فهاد العازمي

ي 0511-رتاج عبدهللا مسعد المطير

0314-رتاج عىلي أحمد المالك

0314-رتاج فؤاد فايد الرشيدى

0421-رتاج فيصل محسن عمر

1621-رتاج محمد جاسم السعيد

0200-رتاج محمد خالص الهاجرى

1100-رتاج محمد مرزوق المدعج

0361-رتاج مسلم سالم العازمي

ي
0200-رتاج مشاري عادل القريب 

0200-رتاج مشعل ترىك العازم

0381-رتاج مشعل مصلح البالود

0854-رتاج هادي نزال الفرحان الهاجري

0200-رتاج يوسف عىلي الكندري

0200-رتاج يوسف عىلي بوصويحب

0495-رتاج يوسف هاشم رمضان

0711-رحاب عادل سعد العازم

0411-رحب عويد سارى الثويمر

ى 1007-رحمه سعود سند المطير

0361-رحيمه جارس ثقيل راشد العجىم

0200-رذاذ عبد الحميد محمد جاسم المطر

1371-رزان احمد عبد الرحمن العتيبى

1900-رزان اسامه ظاهر الشمرى

0716-رزان بدر مجبل الحرنى

1821-رزان حسن زايد الديثان

1631-رزان خالد محمد العريفان

ي
0713-رزان خلف نافع العدوان 

ي
1212-رزان سعد العريق 

ي 0631-رزان فالح محمد المطير

ى 0866-رزان محمد حمدان العي  
0641-رغد احمد خالد المنيب 

0712-رغد اسماعيل محمد القشام العازمي

1900-رغد امان سالم عبد هللا

1821-رغد بدر عبد هللا عبد العزيز

ي 0331-رغد بندر صعب الظفير

0864-رغد جمال عبد هللا العتيبى

0200-رغد حسثر  عىل الحمادى

1341-رغد حمد فرحان العازم

0873-رغد حمد فالح العازم

0200-رغد خالد سعد الربيعان

ي
1100-رغد خالد محمد الهطالن 

1007-رغد خلف عبد السالم النجار

0321-رغد دهام عيفان الصليىل



1006-رغد راشد سالم الهاجرى

0314-رغد رشيد مفرح العازم

ي
0621-رغد سامي صالح الحريبر

0921-رغد سعد خالد الهاجرى

0200-رغد سعود خليفه الطبيخ

0381-رغد صباح حمدان العازمي

0321-رغد صباح عدنان عىلي
0713-رغد صقر يوسف الخشبر

0200-رغد صالح ابراهيم الحوىطي

ى 1361-رغد طالل جهز المطير

ي 1372-رغد عايش راشد المطير

0321-رغد عبد العزيز جاسم الفضاله

ى 0200-رغد عبد هللا سعود المطير

ى 0865-رغد عىل سعد العي  

ى 0641-رغد عىلي مروى المطير

ي 1621-رغد عماد يوسف العي  

0862-رغد فالح حلوان العازمي

1351-رغد فهد محمد العجىمي

1100-رغد فيصل محمد الكندرى

 عبد هللا الحرنى
 
0641-رغد الف

0731-رغد ماجد سعود العتيبى

ى 0314-رغد مجبل هذال المطير

1631-رغد محمد ابراهيم المال

0411-رغد محمد سليمان الحداد

1811-رغد محمد عبيد الدورسي

ى 0621-رغد محمد غازي المطير

0865-رغد محمد فراج العازم

0914-رغد محمد فهد العجىم

ي 0631-رغد محمد محسن المطير

0381-رغد محمد نايف العجىمي

0866-رغد مناور فهد العازمي

ى 1811-رغد نايف عطا هللا العي  

ي
1811-رغد وليد فري    ج السليمان 

0200-رغداء جواد عبد هللا جابر

1032-رفاع السيد انور عىل الرفاغ

0941-رفعه بدر محمد مهنا

1022-رفعه خالد سعود المطوطح

ي
0421-رفعه ذياب خالد الديحان 

1351-رفعه عايد برغش العجىم

ي
0731-رفعه مسلط غالب الديحان 

ي يف المطير 1212-رفعه مسلط قويعان الش 

0866-رفعه نادر فالح العازم

1631-رقيه أحمد فهد الرشيد

1610-رقيه رضا ابراهيم المطوع

ى 0321-رقيه طالل ابراهيم الظفير

0712-رقيه عبد اللطيف بارون عىل بارون

0712-رقية نادر جاسم بوعباس

0853-رقيه وبران عىل السيحان

ى 0314-رنا صنهات غازى المطير

0421-رنا فوزي عبدهللا الحنيان

0464-رنا مشعان االدعس السعيدى

0331-رنا مشعل مبارك العازم

0461-رناد زيد سعود الرويجح

حبيل محمد روىحي كتانه 0461-رند رس 

0621-رنيم مجبل ظاهر السعيدي

1022-رهام جاسم أحمد العامر

0712-رهام صقر سيف العضيله

0314-رهف جابر جمعان العازم

0867-رهف جيى فالح الرشيدى

0854-رهف جمال عوض الدوي    خ

0321-رهف خالد صالح الشعبان

0314-رهف راشد رزيق الرشيدى

0867-رهف راشد مبارك العازم

ي  المطير
0621-رهف زبن ملق 

ي 0713-رهف سعد ماجد نهار العتيبى

0914-رهف سعيد عىلي المري

0314-رهف سلطان فايز خميس

ي 1100-رهف صالح عشوان العي  

1361-رهف طالل خالد الطشه الرشيدي

0314-رهف عايض خالد القصاص

0641-رهف عبد الرحمن سعود المنيع

1100-رهف عبد العزيز حسثر  الفيلكاوى

ي 0314-رهف عبد هللا رشيد الحرنى

0651-رهف عبد هللا يوسف الفضىلي

0867-رهف عىلي بعيجان السبيعي

ي 1351-رهف عىلي طلق العتيبى

1372-رهف فالح صويان العازم

1351-رهف فهد صالح الخميس

1851-رهف فهد فالح الهاجرى

0621-رهف فيصل سيف الصابري

0856-رهف مبارك فهيد العازمي

0621-رهف محمد الشايع

ي 0853-رهف محمد ترىكي المطير

1621-رهف محمد جابر مال هللا

0321-رهف محمد عايض العتيبى

0862-رهف محمد عوض الرشيدى



0854-رهف محمد عيد العازم

1371-رهف نعير سعيد الهاجرى

0418-رهف هادي حمد العجىمي

ي 0461-رهف هادي راشد العي  

0314-رهف هدلك مبارك الرشيدي

ي 0867-رىه دليم سالم المطير

0641-رواء يوسف عىل الكندرى

ك جابر الهاجرى 0200-روانى مير

0381-روان احمد جاسم يوسف

0859-روان احمد محمد مطلق العازم

ى 0461-روان احمد يعقوب العي  

0331-روان ارشيد محمد الهاجري

0859-روان بداح حماد الدورسى
1900-روان بدر جاسم الحسيب 
1811-روان بدر منصور حسثر 

1372-روان حمد فالح الهاجرى

ى 0331-روان خالد بعيجان المطير

0495-روان خالد عبد العزيز الفليح
0314-روان خالد فهد الديحان 

1811-روان خالد محمد السلمان الغربه

0321-روان خالد مطلق السبيع

1341-روان سعد سلمان الرشيدي

1371-روان سوهج شالح الشمرى

1361-روان عادل جاسم الماجد
0361-روان عادل نعمه بوفتثر 

0200-روان عارف محمد الشمرى

ي 1811-روان عبد العزيز مفلح العتيبى

1022-روان عبد هللا فالح راغ الفحماء

1900-روان عبد هللا منور الحرنى

0200-روان عبدالعزيز سعود العىلي

ي
0331-روان فهد سعود الديحان 

ى 0493-روان قاسم عبدهللا العي  

0200-روان مجدي احمد الشبيىكي

0941-روان محمد فالح العجىمي

ي 1341-روان مرزوق دغيم المطير

0858-روان مساعد حمد الصويان

0858-روان مساعد فهيد العازم

0511-روان نارص محمد النمران

ى 0200-روان هزاع نهار العي  

1900-روان هويمل جعيالن الحرنى

1372-روان وليد جهاد سلمان العازمي

0921-روان وليد خالد المعصب

0641-روح أحمد الفرحان

ي
0381-رودان عبد اللطيف عباس دشبر

0381-روعه نارص بدر حسثر 

0661-روى نادر العيش

ي
0661-ري نواف المنيق 

0865-ريام عبدالرحمن محمد الهاجري

0867-ريان احمد عايض الرشيدى

ي 1351-ريان أحمد عبدالعزيز الضفير

0461-ريان أحمد غلوم محمد الكندري

1022-ريان براك الهاشم

0612-ريان حمد محمد العجىمي

0862-ريان حمدان مهاوش السعيدى

0661-ريان عبد الرحمن محمد الحمد

0418-ريان فالح سعود الحريص

1341-ريان فهد محمد العازم

1341-ريان فهد مرزوق الشحيتاوى العازمي

0200-ريان فيصل بدر عيدان

ي 0858-ريان فيصل خلف الحميدي المطير

0511-ريان مؤيد سيد عبد الوهاب سيد عبداللطيف الرفاغي

0493-ريان محمد بردي العازمي

ي 0200-ريان محمد عايض ابراهيم العتيبى

0862-ريان محمد نزال مجبل العازم

ي 0200-ريان منصور نارص العي  

0314-ريان هزاع غصثر  الهاجري

0381-ريان يعقوب يوسف حيدر

0391-ريانه حماد نارص العجىم

0914-ريانه حمد عايض العتيبى

0381-ريانه راشد محمد العجىم

0314-ريانه عايض مهدي العجىمي

1022-ريانه عبد الرزاق عبد العزيز المعجل

ى 0381-ريانه عبد العزيز خليف العي  

0641-ريانه محمد سعد العجىم

0713-ريتاج خليفه صويلح الماجدى

0621-ريتاج فهد مبارك العازم

0641-ريف نارص فهد العجىم

1100-ريم أبوبكر محمد
0321-ريم احمد سيف الهرشان 

0851-ريم أحمد عىل العازم

ى 0421-ريم احمد نايف الظفير

ى 0651-ريم ارشيد هاجد المطير

0713-ريم أسعد خليل الدهيم

1004-ريم انور سالم العليىم

0461-ريم باين حرنى الحرنى

ي
1361-ريم بدر محسن الديحان 



ي 1811-ريم بدر نور المطير

1341-ريم بسام فهد الغانم

1610-ريم بشار العيش

ى 1371-ريم تريحيب عىل المطير

0511-ريم جاسم زمان

0941-ريم جمعان سعود العازم

1100-ريم حامد عىلي ادوي  هس العازمي

0941-ريم حبيب مرزوق الرشيدى

باح 0857-ريم حسثر  رشيد الرص 

ي 0511-ريم حمد عوض المطير

0436-ريم حمد فهد العازم

0865-ريم حمود فهد العازم

ي 1821-ريم خالد العي  

ي 0611-ريم خالد سلطان المطير

ي 0641-ريم خالد صنهات المطير

0621-ريم خالد محمد الدورسي

0864-ريم خلدون مبارك الضويج

1361-ريم راكان عبد هللا العجىمي

1341-ريم رجاء مرزوق العازم

0381-ريم زايد خلف الزايد العتيج

0200-ريم زيد بدر الدويش

0511-ريم سالم خالد الصواغ العازمي

0865-ريم سعد فهد العازمي

ي 0914-ريم سعد مبارك العتيبى

0857-ريم سعد محمد التويم

1821-ريم سعود مبارك العازم

1372-ريم سلطان راشد العتيبى

ي 1061-ريم سلطان محمد المطير

0859-ريم سند عيد العازمي

 حمد الهاجرى
 
1212-ريم شاف

0321-ريم صالح شبيب نارص الشباك

0461-ريم صالح فرحان الشمرى

ي 1351-ريم ضاىحي حسثر  المطير

0873-ريم طالل مروى العازم

1022-ريم عادل الجويعد

ي 0914-ريم عادل خلف المطير

0941-ريم عادل قعيد العتيبى
 

0621-ريم عبد العزيز احمد المراغ

0712-ريم عبد العزيز سعود الصواغ العازمي

ي 0391-ريم عبد الكريم الحميدي القحص العي  

ي 0716-ريم عبد هللا نارص المطير

1610-ريم عبدهللا حمود الشمرى

0853-ريم عثمان عبدهللا الكندري

0866-ريم عدنان عوض كليب الهدية

ي 0863-ريم عىلي كريم العي  

ي 0941-ريم عىلي محمد المطير

1371-ريم عمار سالم عبد الهادي العجىم

0914-ريم عيد فالح غالب السبيع

0464-ريم عيش احمد عنان احمد

ي
0511-ريم عيش حماد العدوان 

0856-ريم فارس عيد الشمرى

0872-ريم فهاد صياح صغير العازم

ي 0914-ريم فهد مفرج المطير

ي 0631-ريم فيصل حمدان المطير

1351-ريم قبالن فراج العازم

 مفلح السبيت العازم
 
0314-ريم الف

0941-ريم مبارك حمود الرشيدي

0496-ريم مبارك غانم الرشيدي

0933-ريم مبارك محمد الرشيدي

ي 0865-ريم مبارك مطلق المطير

0731-ريم محسن سويد العجىم

0495-ريم محمد ابراهيم جاسم

1821-ريم محمد جاسم الحيدر
0381-ريم محمد خليفه الخرص 

ي
1372-ريم محمد سلمان الحسيب 

0612-ريم محمد عبيد العجىمي

ي 0853-ريم محمد عىلي المطير

0331-ريم محمد قمدان دري    ع

1006-ريم محمد مساعد البناي

0853-ريم مرض  بردى العازم

0852-ريم مشعل ابراهيم الخالدى

ي 0611-ريم مشعل رسحان العي  

0361-ريم مشعل فهد الهاجرى

ي 1361-ريم مطلق عبد هللا المطير

ي 0857-ريم مطلق عيد المطير

0872-ريم ملق  منيخر العازم

1851-ريم مناور موىس الشمرى

0381-ريم منصور مرزوق الفضىل

ى 0712-ريم منصور ناىس  الظفير

ي 0421-ريم مهدي راشد العي  

0852-ريم موىس عيد حنيان الرشيدى

0854-ريم نارص براك العازم

ي 0855-ريم نارص سلطان المطير

ي الشمري
 
0862-ريم نارص سناف

0621-ريم نافع محمد الفيله

0381-ريم نايف خالد محمد المتلقم



ي 0867-ريم نايف عايد الظفير

1821-ريم نجيب غانم الغانم

ى 0857-ريم ندى فالح المطير

0713-ريم نواف سالم الدعسان
1900-ريم نواف مرسال الحسيب 

1610-ريم وليد بن سالمه

0857-ريم يوسف جاسم المير

0421-ريم يوسف خلف الشمرى

ى 0621-ريما بندر جاىس المطير

0866-ريما خالد حسثر  العجىمي

0867-ريما سالم عيفان الصليىلي

ي 0494-ريما عبدالرحمن حسن العتيبى

ي
1351-ريما مسفر عبدالهادي القحطان 

0861-ريما نواف حايف الفضىل

0731-ريناد محمد عايض الرشيدى

0361-ريناد محمد عوض ضاىحي مطر

0631-ريناد نارص فهد العجىمي

ي
0496-زايد حمد زايد العدوان 

0731-زبيده عبد المجيد عباس شهاب

1371-زمزم حسثر  بنيان الخالدي

0621-زمزم يوسف محمد الجدى

0421-زهراء ايوب عىل بارون

ي تنديل 1821-زهراء جواد عبد النبى

0511-زهراء حبيب ابراهيم محمد

0391-زهراء حسن عىلي المطوع

0381-زهراء خالد عبد الوهاب طارش

0321-زهراء سالم ياسثر  العريعر

وك 0731-زهراء سمير محمد المير

1610-زهراء صادق عىل سيد هاشم

0511-زهراء صادق محمد عبد الرسول

0461-زهراء طارق محمد االستاد

0381-زهراء عادل عىل الشويكر

0321-زهراء عباس عبد الرضا قاسم

0641-زهراء عبدهللا محمد الخميس

0872-زهراء عبدهللا مىكي الربيعه

0621-زهراء عقيل غلوم محمد
0200-زهراء عىلي حسثر  عباس حسثر 

0496-زهراء محمد عبد الحسثر  غلوم

0612-زهراء محمد غاىلي الرشيدي

ي
0861-زهراء محمد يوسف دمج 

1821-زهراء مرتض  محمد مهدى

0864-زهراء هاشم حبيب سيد حسن

0511-زهراء هالل عبد الرحمن الفضىل

0495-زهره اسماعيل حسن عابدين حسن

1900-زهره عبد هللا سيد عباس القالف

0200-زهره محمد هان  الجميع

0493-زهره منصور صيوان الشمرى

1022-زهره يوسف يعقوب الوزان

0200-زياد طارق ابراهيم الصقالوى

0612-زيد حمد النمش

ي 1061-زيد محمد هالل العتيبى

1351-زينب ابراهيم سيد احمد السيد ابراهيم

0857-زينب أثنيان سبع عبد هللا الشمري

0497-زينب أسامه محمد بهمن

1004-زينب اسماعيل ابراهيم اسماعيل

0496-زينب الحوراء عباس عبد الجليل الصفار

ى عىل حسثر  غلوم 0716-زينب الكيى

0321-زينب باسل عبدالنبى عبدالرحيم

0857-زينب بدر عبدالرسول سعد

0314-زينب جامع عمر العازمي

0200-زينب حسثر  ابراهيم البالم
0716-زينب حسثر  عىلي دشبر

1351-زينب حمزه عباس القالف

0361-زينب حميد مزعل الشمرى

0200-زينب خالد مدغم العازمي

1821-زينب سالم عىل العازم

1009-زينب سيد صالح سيد احمد الصالح

0511-زينب سيد عىل سيد حسن ابو الحسن

ي
1371-زينب صادق محمد اشكنان 

0496-زينب صالح عبدالرضا قاسم

0200-زينب صباح محمد رجب

0864-زينب ضيدان راشد صبيح

ي 1351-زينب عبد القادر محمد طاهر العي  

1372-زينب عبد هللا خميس العريىم

0381-زينب عدنان عبدهللا النجاده

1341-زينب عىلي حسثر  عبدهللا

0858-زينب عىلي حمدي القطان

1631-زينب عىلي طالب عبد الرحيم

1351-زينب عىلي عبد هللا البغىل

0391-زينب عىل عبد هللا العويد
1610-زينب عىلي عبدالحسثر 

1004-زينب عيش حجى بوشهرى

ي
0855-زينب فواز محمد العوض 

0855-زينب فيصل سبهان اسماعيل الصالح

ى 0461-زينب فيصل عوض المطير

0200-زينب مبارك عمران الحبيب



ي
0381-زينب محمد عىلي بلوىس 

1361-زينب محمد مصلح الرشيدي

1900-زينب محمد منصور الشىطي

1631-زينب محمود حسثر  باقر

0422-زينب محمود محمد بهزاد

0464-زينب مساعد عايد الفضىل

0495-زينب مناف عىل القطان

0464-زينب منصور حسثر  القالف

ي
0381-زينب مهدي مرتض  كاظم بهبهان 

0200-زينب نايف محمد العطار

0716-زينب نوري جاسم االستاذ

0200-زينب هشام عىل الفيىل

0612-زينة خالد المبارك المبارىكي

ى 1361-زينه خالد عشوى الضفير

ي
0200-زينة رشيد السيد يوسف الطبطبان 

0421-زينه سلطان عقاب العجىم

1821-زينه مدعث محمد العجىم
0712-سارا جلعود مدعث القحطان 

1212-سارا سعود سليمان العصيىمي
0200-سارا سلمان مزيد الهرشان 

0200-سارا سليمان درويش حسن

1621-سارا صالح سعد المرشاد

0497-سارا عبد الرزاق سالم الوهيب

0200-سارا فراج فالح الحجرف

0851-سارا فهد راشد العازم

0511-سارا فوءاد ابراهيم رضوان

0200-سارا محمد فهد العجىمي

0200-سارا نارص محمد العجىمي

0865-ساره ابراهيم سعود الجالل السهىل

0331-ساره أحمد براك العازم

0864-ساره احمد جامع العازم

ي
0321-سارة أحمد دخثر  العدوان 

ي 1022-ساره أحمد سهو المطير

1610-ساره أحمد عبدهللا الحمود العبدالوهاب

0651-سارة أحمد عبيد العياده الشمرى

0200-ساره احمد عىل الغريب

1900-ساره أحمد فهد الرشيد

0200-ساره بداح جربوع ذياب

ى 0321-سارة بدر حسن الظفير

0314-ساره بدر حمد سعود العازم

ي 0200-ساره بدر عبد هللا العتيبى

0921-ساره بدر محمد العتيبى

ي 0511-ساره بدر محمد المطير

0331-ساره بدر نايف الحجرف

0856-ساره براك سعد الرشيدي

ي ي شديد المطير
0852-سارة ثان 

1811-ساره جابر أحمد عواد

ي 0511-ساره جمال سعود بن عيد المطير

0314-ساره جمال عىل الشعيبى

1821-ساره حامد ابجاد العتيبى

0200-ساره حامد سليمان الرجيبه

1351-سارة حامد عبيد هللا الرشيدي

0863-ساره حباب عبدهللا الحرنى

ى 0200-ساره حراب سماح المطير

1004-ساره حسثر  ابراهيم الدريس

1212-ساره حسثر  عىل الكندرى

0621-ساره حمد سند المطر

ي 0865-ساره حمد كعيد الظفير

1006-ساره حمد محمد المرى

0641-ساره حمدان بويتل الرشيدي

0879-ساره حمود حمد الهبيده

0867-ساره حمود فهد العازمي

0200-ساره خالد ايوب القيص

ي 0611-ساره خالد خميس المطير

0621-ساره خالد راشد صنيدح

0621-ساره خالد سعود السنعوىسي

0859-ساره خالد سعود العازم

0859-ساره خالد سليمان العجىم

0873-ساره خالد شعوف الشالىحي

0200-ساره خالد عبد المحسن الطيار

0200-سارة خالد عوده الفضىل

0200-ساره خالد عيد الشماىل

0621-ساره خالد محمد العثمان

0857-ساره خالد هايف العازم

0314-ساره خلف هجرس العازمي

0857-ساره خويران فهد حسن العجىم

0641-ساره رائد عبدهللا عثمان القصبى

0933-ساره راشد مبارك العازم

د العازمي 0864-ساره راشد هادي مبارك كميخ مشير

1351-ساره رجعان نزال البذاىل

ي 1351-ساره رشاد عتيق العتيبى

1351-ساره رشيد عبدهللا المويزري الرشيدي

ي 0941-ساره زياد محمد الحرنى

ى 0200-ساره زيد عواد المطير

يده 0200-ساره سالم محمد الش 

1351-ساره سام محمد الحرنى



1061-ساره ساير جويعد الصهيبى

ي الخالدي 0711-ساره رسحان ذياب حرنى

0914-ساره سعد حميدان الرشيدى

ي 0200-ساره سعد صالح المطير

0621-ساره سعد ضافر الهاجرى

0321-ساره سعد عبد هللا المخلف

0857-ساره سعد فهد العجىمي

0921-ساره سعد محمد العازمي

0511-ساره سعود ضيدان العجىم
0200-ساره سعود عبد العزيز حسثر 

ي 1900-ساره سعود فهيد العي  

0651-ساره سعيد عبد العزيز العتيبى

ان العازم 0879-ساره سعيد عبد هللا دهير

0331-ساره سلطان سعود السهىلي

0200-ساره سند نايف الهده

ى 0321-ساره سودان جمعان المطير

0381-ساره سيف عبد هللا الرميجي

0661-ساره شايع سعود الشايع

0731-ساره شكرى عبد هللا التويتان

ي 1212-ساره صالح عبدهللا العي  

1341-ساره صالح فهد عىلي الدويله

0314-ساره صباح عيد الهاجرى

1022-ساره صالح جمعان بن سلما

0872-ساره طارق رزقان الرشيدي

0933-ساره طالل حمد الشيخ أحمد الفارىسي

ي
1022-ساره طالل محمد العوض 

0914-سارة عادل حمود الغريب

0857-ساره عايد فالح سيف المويزري

0879-ساره عايض صالح الغريب

0314-ساره عايض عبيد الرشيدي

0859-ساره عباس عبد الرزاق الخياط

ي
0641-ساره عبد الرسول محمد البلوىس 

0921-ساره عبد العزيز ارشيد العازم

0314-ساره عبد العزيز غالب الدورسي

ي 0496-ساره عبد الكريم نارص المطير

0921-سارة عبد هللا تويس العازمي

0859-سارة عبد هللا جاسم الكندري

0200-ساره عبد هللا عايض العازم

0858-ساره عبد هللا عىل المرى

0873-ساره عبد هللا فدغوش الهاجرى

0857-ساره عبد هللا مبارك الحجيالن العازمي

0921-ساره عبد المحسن مبارك العجىم

0713-ساره عبد المنعم زبن الشمرى

0867-ساره عبد الهادى صالح فراج

1351-ساره عبدالعزيز هزاع العازم

1006-ساره عبدهللا عبدالكريم الركيان

0200-ساره عبدهللا مثعي الرشيدي

ى 0391-ساره عبيد حرير الظفير

ي
0865-ساره عبيد رافع الديحان 

1341-ساره عبيد محمد الرشيدي

0713-ساره عدنان سليمان سالم

0862-ساره علوان محمد علوان العجىمي

1351-ساره عىل احمد االحمد

0321-ساره عىل ثويب  العراده

0713-سارة عىلي سلطان السالم

0496-ساره عىل محمد الزامل

0864-ساره عىلي مهدي

0200-ساره عىلي هاجد العازمي

0461-ساره عماد جاسم البعنون

0321-ساره عمر حمدان العازم

1004-ساره عويضه جويعد العجىمي

1100-ساره عيد برجس العجىم

0857-ساره عيد حنيان الرشيدي

0854-ساره عيد مسلم العجىم

ي الجشعم 0200-ساره غازي حرنى

ى 0863-ساره غانم سبيل المطير

ان السعيدى 0497-ساره غنيم مطير

0713-سارة فؤاد زوربا

ي المعصب 0941-سارة فالح حجى

ي 0857-ساره فالح محمد المطير

ى 0933-ساره فايز بستان العي  
0914-ساره فايز نياف الديحان 

0872-ساره فهد دغيم الداهوم العازم

0879-ساره فهد منصور العازم

0712-ساره فهيد حمد مسامح العجىمي

0464-ساره فواز الحميدى الجميىل الحرنى

0314-ساره فيصل عبد هللا الهاجري

ي 0511-ساره فيصل غازي المطير

1061-ساره فيصل محمد التميىم

1022-سارة قتيبه محمود اليوسف

ي العازمي
0879-ساره مبارك ثب 

ي 0933-ساره مبارك حسن الحرنى

ى 0200-ساره مبارك محمد المطير

0858-ساره مبارك هديب الخالدى

0495-ساره متعب عبد المحسن البسام

0200-ساره محمد ابراهيم الفارس



1341-ساره محمد حبيب المطوع

ي الزعبى 0200-ساره محمد حرنى

0921-ساره محمد حليس سلطان الدورسي

1212-ساره محمد خليفه االصفر

ى 0865-ساره محمد دميثير العي  

0381-ساره محمد سالم

ي 0855-ساره محمد صالح العي  

0862-ساره محمد صقر الرشيدي

1811-ساره محمد عايد الهاجري

0941-ساره محمد عوض الرشيدي

ي 0432-ساره محمد فراج المطير

1100-ساره محمد فهاد العتيبى

1341-ساره محمد مرزوق العازم

0331-ساره محمد مناىح العازم

ى 0852-ساره محمد هذال المطير

ى 0496-ساره مد هللا امان العي  

ي
0865-ساره مساعد أحمد الموىس القحطان 

ي 1009-ساره مشعل حميدي الظفير

1372-ساره مشعل سالم الدورسى

0855-ساره مشعل سعد الهاجرى

ي 1007-سارة مشعل طالع العي  

0200-ساره مشعل محمد النمالن

1341-ساره مضجي مرزوق الغريب

0200-ساره مطلق بطيحان الرشيدي

0511-ساره مطلق فهاد العازم

1022-ساره مطلق مناىح رشدان
0200-ساره معير  سعود عبد الرزاق العمان 

ي براك العازم
0856-ساره ملق 

ي 1372-ساره منصور مشعل العتيبى

0651-ساره منصور مفرح الهاجرى

0361-ساره مهدى مبارك العازم

ي 0391-ساره موىس عىلي العي  

0361-ساره موىس محمد الموىس

0921-ساره نادر محمد نادر العجىمي

ي
0631-ساره نارص خالد الديحان 

1372-ساره نارص دغيم العتيبى

0879-ساره نارص سعد شوي    ع

0879-ساره نارص عبد هللا العتيبى

ي 0872-ساره نارص عبدهللا العتيبى

0314-ساره نارص محمد الزعبى

0200-ساره نارص هاشم الغريب

ى 0321-ساره نايف عايد العي  

1821-ساره نايف نهار الحجرف

0941-ساره نصار مجبل العازم

ي 0872-ساره نواف دغش مناىحي المطير

0200-ساره نواف مطر الشمرى

0321-ساره هادى عشق العجىم

ي خلف الحماد
0651-ساره هان 

0200-ساره هالل مرزوق العتيبى

1022-ساره وليد دعيج الفهد

0391-ساره وليد عباس عبد الرحمن

1009-ساره يعقوب يوسف ذياب

ى 0914-ساره يوسف ستار العي  

ي
0200-سالم ابراهيم سالم الكتيبر

1351-سالم أحمد سالم الدماج

0314-سالم جمعان عميم العازم

0422-سالم حمود عبد هللا الهاجرى

0941-سالم حمير سالم الرشيدى

1361-سالم سعد سالم الرشيدي

0421-سالم عبدهللا قبالن الشمرى

0412-سالم عدنان احمد الوهيب

0381-سالم عىل مرزوق المساعيد

0200-سالم فالح سالم العازمي

0611-سالم محمد سالم العجىم

ي 0861-سالم مفرح عواض المطير
0314-سام فواز سام المزيب 

0921-سام مشعل معيض العتيبى

1371-ساميه محمد عبد هللا الهاجرى

ي 1621-ساميه محمد فالح المطير

0651-ساير غازي سائر الشمري

0511-سجى عدنان عايش الشماىل

0933-سحر احمد شهاب الشمري

0314-سحر عبدهللا مطر شعبان الشمري

0661-سدن أحمد الغنام

1022-سدن باسم عىلي العىلي

ى 1100-سدن وليد نادى العي  

0200-رساء عبد المانع عىلي العجىمي

0381-رسور سعد رسور الرشيدي

ي 0621-رسى صالح جابر الدواس المطير

0712-سعاد حسثر  صالح الهاجري

ي 0879-سعاد سعيدي حمدان الحريجى

0421-سعاد ماجد مال هللا عيد

0712-سعاد نايف عبد العزيز الرندى

0381-سعد جعفر حمد العازمي

ي عىلي العصفور 0933-سعد حجى

0381-سعد سعود سعد البطاح



ي 0914-سعد عبد هللا صالح المطير

1007-سعد عبدهللا سعد السعيدي

0621-سعد فارس مطلق العويد

ي
0496-سعد مبارك نصار الحريبر

0331-سعد محمد عبيد الدورسي

0412-سعد محمد ناىحى العجىم

ي
 
1004-سعد مشعل سعد الالف

0933-سعد نارص سيف السامح

ى 1004-سعد نهار سعد المطير

0863-سعد هويدى نداء الرشيدى

ى 0200-سعدى طالب سعدى طلب الظفير

0855-سعديه طالل فهد العازم

0612-سعود أحمد ادريس الزامل

0200-سعود أحمد سعد النيصان الرشيدي

ي وك العي   0496-سعود بدر مير

0381-سعود حش  نهار المتلقم

ى 0852-سعود حمد سعود المطير

0494-سعود حميد جاسم الشمري

1007-سعود خالد نمش النمش

0200-سعود خلف سليمان الخالدى

ى 0511-سعود راشد سعود العمير
0321-سعود ردن ظاهر الحسيب 

ي 0651-سعود سعد سعود المطير

0418-سعود سعد سعود غريب

0612-سعود ضيدان سالم العجىم

0200-سعود عبد العزيز أحمد الكندري

0914-سعود عبد العزيز سعود هادي

0853-سعود عبد هللا ليىل الفضىل

1831-سعود عبدالعزيز نارص الخلف

0611-سعود عبدهللا عبدالعزيز البىطي بوطيبان

ي 0200-سعود عبدهللا مطلق العتيبى

0331-سعود عدنان شاكر عبدهللا الشىطي

0200-سعود عزام حمد المؤمن

ي 0200-سعود عىلي سعود المطير

0200-سعود فيصل عبد هللا االنصارى

0200-سعود محمد سعود السهو

1022-سعود محمد سعود الفاضل

0381-سعود محمد فرج المهنا

ى 0434-سعود مرزوق سند المطير

ي 0200-سعود مرزوق مسعود العتيبى

1006-سعود مساعد محمد العراده

ى 0381-سعود مشهور محمد العي  

0381-سعود نصار سطام الخمسان

ي
0863-سعيد محمد عويض الديحان 

ي 0314-سفر عوض محمد المطير

0391-سكينه ابراهيم كرم

0511-سكينه محمد جواد القالف

0611-سكينه يونس مرهون المرهون

0856-سلسبيل عبدالحميد عثمان مال هللا

0731-سلسبيل فاضل عباس محمد

0863-سلسبيل محمد ترىك العازم

0321-سلسبيل نارص شامان الشمرى

ي 0361-سلطان أحمد ستار العي  

1004-سلطان خالد مناىحي العصيىمي

0914-سلطان سليمان عايد الشمري

0914-سلطان ضيف هللا مران الحرنى

0381-سلطان عىل محمد الرشيدى

0914-سلطان مبارك فارس الجوير

0861-سلطان محمد راشد البذاىلي

0200-سلطان محمد سعد الحرنى

1361-سلطان محمد ضيدان العجىم

ى 1851-سلطان محمد محمود العي  

0200-سلطان يعقوب فاضل ربيع

ي 0611-سلمان سعود قناص المطير

ي 0314-سلمان عبدهللا برجس العي  

1372-سلمان عبدهللا عبدالرحيم الفارىسي

ي 0861-سلمان عذال بشير الظفير

0941-سلمان فهد سالم العازم

ي 1371-سلمان متعب حجاب المطير

ي 0411-سلمان محمد مطر المطير
 
0493-سلمان نواف حجى المطرف

0314-سلىم أحمد حمود الجناغ

0857-سلىم بدر نارص الرشيدي

0862-سلىم حامد عبيد الشمرى

1032-سلىم خالد مبارك البيدان

0200-سلىم خالد مزعل العتيبى

ي ان العي   0314-سلىم سالمه مطير

ي 0200-سلىم سليمان متعب المطير
0853-سلىم عبد الرحمن فهد الرميض 

ي 0716-سلىم عبد هللا ترىك المطير

0867-سلىم عبيد محمد العازم

0381-سلىم عقيل يوسف محمد

0872-سلىم عىل عيد الجرمان

0859-سلىم مبارك راشد الشحوم

1371-سلىم محمد سعد العازم

0200-سلىم محمد عبد الهادى الهاجرى



0873-سلىم محمد مبارك العازم

ي 1372-سلىم محمد هويدي المطير

0855-سلىم يوسف عوض العازم

1610-سلوى سعود الغانم

0867-سلوى فيصل منصور الهاجرى

0611-سليمان ابراهيم حجى المزين

ي
1007-سليمان أحمد الخنيب 

0631-سليمان داود سليمان الرشيدى

0511-سليمان داود سليمان المسيليم

1004-سليمان طالل الفهد

ى 0921-سليمان عبدهللا محمد المطير

0631-سليمان عدنان عبد هللا الدورسى

ي سعيد حسن 1371-سليمان عذنى

1004-سليمان فهد عبد الرحمن العمهوج

0321-سما ابراهيم عبد هللا الداحس

1022-سما خالد الفضالة

يف 0933-سماح خفيف مزيد الش 

ي    ع 0854-سميه مطر فالح المصير

1631-سناء طارق راشد العازم

0873-سناء عوض عبد المنعم العتيبى

1007-سنابل عبدالنارص محمد السمحان

0200-سندس أحمد محمد الهاجري

1212-سندس ترىك بادى الشمرى

ي 1100-سندس سلمان هزاع المطير

ي
0200-سندس محمد عيش بلوىس 
0496-سهام احمد سلطان بوفتثر 

0862-سهام انور موىس الشمرى

0853-سهام خالد ساير العازم

0314-سهام سعيد منير العجىم

0314-سوى صويان عبد هللا الدورسى

0731-سويره وخيرص  عبدالعزيز الهاجري
0421-سيد عىل سيد موىس سيد عىل سيد مصطق 

0914-سيف فالح عامر الهاجرى

 الهاجرى
 
 عايض شاف

 
0421-شاف

ي بوعجيم
 
ي مبارك شاف

 
1361-شاف

0621-شام عبد العزيز جاسم الشمروخ

0314-شامه حمد فهد ابوشيبه

1621-شاهه أسامة عبدالمحسن الروضان

1811-شاهه محمد مطر الشمرى

0716-شاهه نارص حامد الحيص

ي 0200-شاهه نواف قطيم المطير

0854-شاهينة زهلول فرحان قعود

0933-شايع مفرح فالح الرشيدي

م خالد م مطش  شيى 0863-شيى

ي 1851-شبيب خالد محمد الزعبى

ي 0200-شجون خالد عىلي العتيبى
1212-شدن شاهثر  عىلي شاهثر 
1621-شذر مصطق  رجب اشكنان 

ي ي صالح المطير
0200-شذى ملق 

وق بدر فهد الشمرى 0713-رس 

وق خالد مبيوع الشجي 0381-رس 

وق راشد عبد هللا العجىم 0879-رس 

وق عبد هللا محمد خلف 0321-رس 

وق محمد عىلي السبيعي 0914-رس 

وق مزيد عبد هللا راشد 1811-رس 

وق معاذ محمد الكندري 0321-رس 

وق يوسف حسثر  الفيلكاوي 1811-رس 

ى وق يوسف عىل العي   0495-رس 

يفه أحمد عىلي ارشيد 0461-رس 

يفه باسل عبد العزيز الثى  عىل 0200-رس 

ى يفه حسثر  عىل العي   0314-رس 

ي
يفه سعد امهدي القحطان  0331-رس 

ي يفه عبد الرحمن عيد المطير 0713-رس 

يفه عبد المجيد عىلي اكيى 0621-رس 

يفه عدنان أحمد الجوهر 0511-رس 

ي
يفه عمر جابر الحارن  0321-رس 

يفه محسن حمود الصالجي 1621-رس 

يفه محمد ابراهيم محمود 0381-رس 

يفه محمد جاسم العباىس 0511-رس 

0933-شفاء سليمان بدر البدر

0933-شفاء محمد حسثر  الكندري

0873-شفيا محسن حقان العجىمي

0621-شفيقه مروان هشام العيش

0873-شقراء خالد صنيتان الزعبى

ى 0941-شما مطر دريميح المطير

0861-شمعة فالح سويد العازمي

0921-شموع ترىك لزام السعيدى
0611-شهد ابراهيم حمود الحبيب 

ي
1900-شهد أحمد بداح السليمان 

0641-شهد أحمد خليفه الهيلع

0381-شهد احمد سالم بوعلوا

ي
0865-شهد احمد عثمان العدن 

0494-شهد احمد عقيل الشعالن

0381-شهد أسعد نارص العبد هللا

0496-شهد أنور سعد الصالح المشعان

0712-شهد بدر محمد الكندرى



0496-شهد توفيق محمد العبادي

0861-شهد جاسم غانم حاتم

يل ابو الحمد السمان 0921-شهد جيى

1100-شهد جالل فرحان عويد

ي 1212-شهد جمال الحجى

0855-شهد حامد فالح أبوغنيج

ي ي جبان العي   0866-شهد حجى

1811-شهد حسن محمد العجىم

0856-شهد حمد سالم العازم

0612-شهد خالد عىلي العيد

0858-شهد دغيم حمود الشمرى

0853-شهد رائد راشد العازم

ى 1821-شهد زيد حمود العمير

ي 0873-شهد سعد عوض العتيبى

ى 0612-شهد سند عيد المطير

1212-شهد صادق يحبر بو مجداد

0511-شهد صالح اكيى رضا

0314-شهد صقر حمدان الحريجى

0712-شهد صالح حمد الصانع

0933-شهد طالب محمد العجىمي

0200-شهد طالل سالم اليحيوح

0941-شهد طالل صالح الشمري

0621-شهد طالل عبد هللا العتيبى

ي 0858-شهد طالل غزاى العتيبى

0422-شهد عايد سالم الحرنى

1371-شهد عباس سالم مصلح

ي
 
0200-شهد عبد الرحمن عيد السناف

0496-شهد عبد الرحمن مناور الرشيدى

1811-شهد عبدهللا حاجيه سنا

0511-شهد عثمان يوسف الحجى

1821-شهد عدنان روضان غدنان الشمري

0497-شهد عىل عبدهللا سليمان

ي الرشيدي
1371-شهد عىلي مرض 

0852-شهد عماد خالد االبراهيم

0863-شهد غانم نمر غاىطي
يده الديحان  1821-شهد فالح رس 

ى 0621-شهد فالح عايش المطير

0862-شهد فايز خليفه الجويشى

0712-شهد فالح عىلي سلطان

0200-شهد فهاد فهد العجىم

0866-شهد فواز حمد العازمي

0511-شهد فيصل محمد الكندري

0200-شهد قبالن فهد العازمي

0200-شهد ماجد ابراهيم العليىمي

ي 0861-شهد مانع رسور الجرمان المطير

ى 0381-شهد مبارك فيحان المطير

1341-شهد محمد حمد الختالن

1004-شهد محمد فالح الصويل

1007-شهد محمد فهد العتيبى

1900-شهد محمد مسلم الرشيدي

ي الرشيدي
0200-شهد مساعد مرض 

1006-شهد مشعل عىلي الهزيم

1007-شهد مطلق زايد الحربش

0941-شهد مطلق هزيم العازم

1821-شهد موىس مريزيق العازمي

0621-شهد نافع عوض الرشيدى

ى 0411-شهد نزال فارس العي  

0321-شهد نواف سمير السعيد

1341-شهد هادى عباس الخالدى
0200-شهد هشام سلمان الشاهثر 

0621-شهد وليد نارص العساف

ي 0651-شوق أحمد عواض المطير

0867-شوق أحمد يوسف داود

ى 1061-شوق بدر سعد المطير

0866-شوق جهز عوض الرشيدى

ي ي حمد الظفير 0873-شوق حرنى

ي 0464-شوق حزام ابجاد المطير

ي
0851-شوق حسثر  فالح الديحان 

ي
ي فارس القحطان 

 
0331-شوق خالد ضاف

0872-شوق خالد فراج العازمي

0641-شوق خليفه خلف بهلول الشمرى

0200-شوق سالم محمد الشمري

ي
0621-شوق سعد فدعوس الهرشان 

0381-شوق صالح ظاهر الهجاج

0621-شوق صالح نارص الجطيىلي

0712-شوق طالل محمد العازمي

ي 0314-شوق عبد العزيز شعيل القاسىمي الظفير

0391-شوق عبد هللا عامر الهاجري

0200-شوق عبداللطيف عبدالمحسن العيد

0861-شوق عبدهللا نواف الشمرى

0713-شوق عدنان مرشد السليمان

0731-شوق عزيز راشد العجىم

0731-شوق عطاهللا مدلول الشمرى

0314-شوق عىل محسن الحرنى

0200-شوق فهد صايل العازم

0314-شوق مبارك هادى العازم



ي ادبيس 0651-شوق محمد حجى

0200-شوق محمد خالد المذن

1610-شوق محمد عىلي محمد بن صعنون

ى 0611-شوق محمد مطلق المطير

1341-شوق مشعل حمود الهاجري

ي الرشيدي 1100-شوق مشعل نانى

0421-شوق معن ضيدان الشمرى

0651-شوق هشام وليد نمر

1022-شيخه ابراهيم عبد العزيز عبد هللا

1621-شيخه أحمد ابراهيم الشىط

0200-شيخه أحمد سعود العازم

0511-شيخه أحمد نايف عوي  هان

1006-شيخه أنور عىلي القدفان

0200-شيخه انور فارس الشام

0511-شيخه بدر خالد المقهوى

ى 1351-شيخه بدر قبيل العي  

0856-شيخه ثقل عامر محمد الهاجرى

ي
1006-شيخه جابر عبدهللا دشبر

1361-شيخه حبيب دحام الشمري

1212-شيخه حمد عبد هللا الكندرى

0857-شيخه حمود احمد المسباح

0314-شيخه خالد أحمد الكندرى

ى 0866-شيخه خالد جدوع العي  

ي
0914-شيخه خالد راشد الرميض 

0867-شيخه خالد سالم العصيىم

ى 0381-شيخه خالد سالم المطير

ان سعود المطرقه 1371-شيخه خرص 

1631-شيخه خلف ابراهيم الرامزي

1004-شيخه سامي مبارك السويد

0200-شيخه سعد حمود الفضىل

0872-شيخه سعود محمد العجىمي

ى 0863-شيخه سعود نايف المطير

0200-شيخه شاكر يحبر العتال

0200-شيخه صالح جابر العيدان

0321-شيخه صالح سالم الجعيب

0621-شيخه صقر راشد الصقر

ي
1007-شيخه طارق جاسم الخشبر

1361-شيخه طالل أحمد المنصور

0200-شيخه عادل صالح حماده النهابه

0494-شيخه عبد الجليل حبيب الخالدى

0641-شيخه عبد العزيز عىل الخالوي

1006-شيخه عبد القادر سعدون عنيى

ي 1811-شيخه عبد هللا خالد العي  

0495-شيخه عبد هللا رشيد العازمي

ي 0461-شيخه عبد هللا زيد المطير

1621-شيخه عبد هللا فالح الخالدى

0879-شيخه عبد هللا محمد العجران

0200-شيخه عبد المحسن ابراهيم الشىطي

ي 0933-شيخه عبدهللا محمد الطريجى

0914-شيخه عبدهللا محمد العجىمي

0858-شيخه عبيد عىل العجىم

1831-شيخه عدنان عىل المانع

1361-شيخه عسكر سليمان العساكر

ي 0641-شيخه عقاب صحن المطير

1900-شيخه عىل سام العىل

0873-شيخه فالح بداح العازمي

ى 1811-شيخه فالح فاطم المطير

0200-شيخة فهد سعود الرغيب

ي 1811-شيخة فيصل محمد المطير

0933-شيخه مبارك حمد الهاجرى
0314-شيخه مبارك حمود المزيب 

1006-شيخه محمد احمد الجريوى

1610-شيخه محمد الحمدان

0200-شيخه محمد جاسم الشهاب

ي
0621-شيخه محمد سليمان الهطالن 

0631-شيخه محمد عبد هللا الزير

0200-شيخه محمد عبد هللا العتيبى

1811-شيخه محمد كميخ العجىم

0321-شيخه محمد معجب الهاجرى

ي 0361-شيخه محمد منير المطير

1351-شيخه محمد نارص العكشان

ي ي المطير
1007-شيخه محمد نزال الديحان 

0867-شيخه مرزوق بجاد العتيبى

0858-شيخه مزعل نارص العنقودى

0661-شيخة مشاري عيش المطوع

ى 0496-شيخه مشعل برغش المطير

0493-شيخه مشعل خلف العازم

ي
1821-شيخه مضجي حمد السليمان 

0854-شيخه مفرج محمد السبيع

ي 0493-شيخه منيف سعد المطير

ي 0511-شيخه نادر عبد هللا الحرنى

1009-شيخه نارص الهيلم الرشيدي

1212-شيخة نبيل عبد هللا بستىكي

ي الصالح
0511-شيخه هان 

0314-شيخه هشام حمد العون

0321-شيخه وليد يوسف الفالح



0200-شيخة يوسف عيش النومس

يف الكندري 0461-شيخه يوسف محمد رس 

ين عبد العزيز حاىحى ابو الحسن 0200-شير

0933-شيماء ابراهيم مطلق الدغباىسي

ى 1900-شيماء احمد الياس العي  

ى 1351-شيماء احمد صقر المطير

0200-شيماء خالد سعد االحمد

ي 1341-شيماء خلف ضيدان المطير

0361-شيماء سالم عىل مشارى

0712-شيماء سعد بداح حمد جدعان بداح
0200-شيماء سالمه بشير السليمان 

0731-شيماء عبد هللا احمد العويض

ي يوسف القطان 0200-شيماء عبد النبى

0200-شيماء عىل احمد رمضان

0314-شيماء فالح عبدهللا الرشيدى

0857-شيماء متعب ثامر صغير الفضىلي

0867-شيماء محمد جابر العازم

0494-شيماء مساعد سعد الرويع

0933-شيماء نارص ضيدان الهاجرى

1004-شيهانه خالد مناىح السبيع

0331-شيهانه سعود عيد عبدهللا

ان 0321-شيهانه منصور فرحان ازبير

ى 0511-شيهانه نواف ملعب الظفير

1341-صابرين منيف حسن الجميىل

ك محمد الهاجرى 0712-صافيه مير

0494-صالح حمد طعمه الظاهر

0381-صالح عبد الكريم صالح مهاوش سلمان

0200-صالح عبد اللطيف عىل الرجيب

0200-صالح عبد هللا احمد الشيحه

ي 0493-صالحة محمد شكبان المطير

يف 1007-صبا حسثر  جيى الحامد الش 

0852-صبا وليد عجيل الفضىل

ين محمد عواد سالم 0933-صيى

0493-صقر عايد جزاع الصليىل

0858-صيته حسثر  فهيد احبيط العجىمي

0941-صيته خالد حسن العجىمي

0921-صيته سعد شاجع العجىمي

1351-صيته سعد محمد العجىم

0933-صيته عبد هللا فالح العجىمي

0941-صيته عبدهللا فالح السبيعي

0200-صيته منديل محمد الزعبى

1811-صيده سعود عىل العجىم

0641-ضارى جمال احمد عبدهللا االحمد

0422-ضاري خالد مطلق الخرشان

0321-ضاري عبد هللا محمد الهران

0651-ضاري عىل جاسم العباىس

1004-ضارى عىل عبدالمحسن المرى

0611-ضاري عىلي نارص راشد

0914-ضارى محمد عبيد الرشيدى

ي 0495-ضاري محمد نداء الظفير

1022-ضارى وليد حسثر  الزايد

1341-ضج بدر نارص العازم

0854-ضج جاسم حسثر  محمد

0496-ضج حسن عباس شمران

0611-ضج حمود براك العتيبى

0858-ضج سعود شداد العازم

0621-ضج سليمان عبد هللا السالم

ي
يان ضاىحي اللوغان  0852-ضج رس 

0856-ضج عىلي عبد هللا العرفان

ي 1372-ضج فهد جهاد العي  

0418-ضج مبارك راشد مجبل العازم

1621-ضج محمد عبيد الرشيدي

0855-ضج نصار مبارك العازمي

 العتيبى
 
1022-ضج نواف الف

1341-ضحيه عويد مطلق العازم

0611-ضويجي سعد ضويجي الخالدي

ي راشد ثالب الهاجرى
0200-ض 

ي سالم خليل سميط
1811-ض 

ي سعد محسن عتيج
0361-ض 

ي فيصل مشعان رجا
0200-ض 

1022-ض  محمد احمد الضويج

ي وليد ابراهيم العصفور
1022-ض 

ي 0866-ضياء عجاب صالح العتيبى

1361-طارق أديب عبد الوهاب العثمان

0200-طارق عبدهللا جريد الجريد

0612-طالب عبد الرحمن طالب الرفاغي

0861-طفله فهاد فهيد العجىمي

ى 0314-طالل ابراهيم شخير العي  

0496-طالل خالد عبدالجليل الماجد

0914-طالل عبد الرحمن سعود عبد هللا الشمري

0921-طالل عبد هللا مرزوق الفضىلي
0914-طالل مشعل صنت العدوان 

ى 1004-طالل مشعل فراج مزيد المطير

ي
 
0941-طلق نارص عايد النصاف

1004-طيب طالل فاهم عفيصان

ي ي العي  
0716-طيبة جمال ثب 



0641-طيبة خالد يوسف التويتان

وز وز مرزوق فير 0200-طيبه سالم فير

ق  فير
0611-طيبه سليمان مصطق 

0496-طيبه عبد الكريم عىلي النجار

0314-طيبه عىل عبد هللا الراجج

1006-طيبة فهد سعود الرغيب

1006-طيبه مؤيد عبد هللا الدليىم

1610-طيبة محمد الصقر

0200-طيبه نارص عبد هللا البعيجان

0497-طيبه نبيل عيش عبد هللا

0314-طيبه نبيل محمد الفيلكاوي

0867-طيبه نواف عبيد الشمرى

0731-طيبه وليد خالد الرشيد البدر

0418-طيف األسود أحمد الماجدي

ي 0421-طيف بدر صالح العي  

0879-طيف جابر محمد العازم

0641-طيف حامد سعود السنعوىس

ى 0862-طيف حمد مالبش العي  

1007-طيف دخيل نايف الشمري

0731-طيف سعد جاسم الشمرى

0314-طيف شاكر عايد الشمري

0361-طيف طارق فيصل الجميىلي

ى 0621-طيف طالب عبد هللا العي  

0321-طيف ظاهر فهد الهاجري

0200-طيف عادل صالح الرقم

ي 1372-طيف عبدالهادي عايد الحريجى

0331-طيف عىل دريول الشمرى

ي
1351-طيف فهد ضيدان خلف العارض 

0381-طيف محمد عىلي الوجهان

ي
1361-طيف محمد عوض العدوان 

0859-طيف محمد محسن العتيبى

0641-طيف مفرح فري    ج السبيعي

1372-طيف نارص عبد هللا الهاجرى

0857-طيف نافل فرحان العازم

ي 0921-طيف نواف عىلي المطير

اح 1621-عائشه ابراهيم عبدهللا الش 

ي
0511-عائشة ابراهيم محمد الخليق 

1361-عائشه أحمد سعود النويبت

0331-عائشه أحمد صبج العازمي
0200-عائشه احمد يوسف الخشبر

0713-عائشه اهالل مطر الرشيدى

1900-عائشة إياد سعدهللا

0321-عائشه بدر عبد هللا الصطام

0941-عائشه بدر فالح العازمي

ى 0857-عائشه ترىك فالح المطير

0200-عائشه جاسم محمد العازمي

1621-عائشه حمد عطيه صياح

ي 0200-عائشه حمد عىلي العي  

0933-عائشه حمد غازى عراده

1811-عائشه حمود سيف العجىم
1006-عائشه خالد ابراهيم سالمثر 

0716-عائشه خالد حزام الزعبى

0200-عائشه خالد راشد الطراد

ى 0865-عائشه خالد ضحوى الظفير

ي 0941-عائشة رفدي فارس المطير

0713-عائشه سالم فهد القصبا

1821-عائشه سالم محمد المرى

ي 0933-عائشه سعد عبد هللا الظفير

0914-عائشه سعود عبيسان الحرنى

1900-عائشه سلطان جاعد العتيبى

0331-عائشه سلطان عىل العتيبى

0200-عائشه سمير سالم عنيى

0872-عائشة صباح مبارك العازم

1100-عائشة طالل غازى العرادة

قاوي 0381-عائشه عادل يوسف الش 

1361-عائشه عامر عبدالرحمن الرفاغي

0921-عائشه عايد مطلق عويد الحريص

1341-عائشه عبد العزيز ابراهيم الميعان

1212-عائشه عبد القادر محمد احمد

0941-عائشه عبد هللا رجعان العازم

ي 0621-عائشه عبد هللا محمد المطير

0857-عائشه عبد هللا منصور المنصور

0321-عائشه عبدهللا عواض غاىلي العازمي

1621-عائشه عبدالهادي احمد محمد احمد

0493-عائشه عدنان نارص العتال

0621-عائشه عىل حسثر  العجىم

ى 0861-عائشه عىل دهام المطير

1351-عائشه عىل عبد المحسن البسام

0418-عائشه عىل نادر العجىم

ي
0712-عائشه عويد عوض الديحان 

0864-عائشه عيد عايد العازم

1371-عائشه عيش فهد الرشيدي
0651-عائشه فارس نياف الديحان 

1900-عائشه فالح حبيب غافل

ي 0511-عائشة فالح مزيد المطير

ي 0941-عائشه فالح نارص العتيبى



ي عبد هللا الرشيدي
0914-عائشه فض 

ي
0859-عائشه فهد سعود المشحب 

ى 0914-عائشه فهد مفرح العي  

1007-عائشه مبارك فهد الرشيدى

0863-عائشه مبارك محسن الدورسي

ي العازمي 0873-عائشه محمد حجى

0421-عائشه محمد حسن عىلي محمد

0641-عائشه محمد سعد المسعود

0200-عائشة محمد سعود الفاضل

1371-عائشه محمد ضاوي العصيىم

0314-عائشه محمد عىل شبكوه

ي 0641-عائشه محمد فهاد المطير

0865-عائشه محمد مرزوق مبارك
0873-عائشه محمد نصار الحريبر

1372-عائشه محمد نوران الرشيدى

0857-عائشه مرزوق سالم العازم

ف عىل العجىم 0418-عائشه مش 

ك مفرح العازمي 0321-عائشة مشعل ميى

ي الشمري
1631-عائشة مشعل مطلق ثويب 

0731-عائشه مفرح طماح السبيع

ي
0314-عائشه مفلح نارص القحطان 

0872-عائشه منصور محمد الرشيدي

0621-عائشه نارص مسلم العجىم

يم 1022-عائشه نزيه عبد هللا المخير 
1900-عائشه هجاج محمد الميمون 

1006-عائشه هالل مفرح الخيوىط الحرنى

0858-عائشه وليد احمد العوىس

0321-عائشه يحبر غافل جازع

0381-عائشه يوسف عبد هللا السعودي

0933-عائشه يوسف فرحان الشمري

0621-عائشه يونس محمد النيباري

0200-عادل عبد هللا محمد المرزوق

1821-عادل عبدهللا طالب بخيت

0612-عادل نارص امير الصباغ

0641-عاليه بجاد نايف رسور

1061-عالية حامد حمود الجسار

0863-عاليه حسثر  عليان المطرقه

ي شنيف زعول
1372-عالية راض 

0914-عاليه رشيد فالح الهاجرى

ي 0641-عالية زيد صالح المطير

0381-عاليه سعود سالم الرشيدي

0361-عاليه عايد سعد العازم

ي 0361-عاليه عىلي حمود العتيبى

0495-عاليه عىلي مرزوق السحيب

0200-عاليه غازي حامد الفضىلي

ى 0496-عاليه مبارك عايد العي  

0621-عاليه محمد مطلق الرشيدى

0200-عاليه منصور عبد الرزاق الخالدى

ي 0867-عاليه نارص بكاي المطير
1821-عاليه نارص مدعج الديحان 

0381-عاليه هادي مروي العازمي

0421-عامر عىلي عامر كريم

0200-عامر محمد ضيدان العجىم

ي 1900-عايد مرسال سويحل الظفير

1621-عايدة جمعان محمد العازم

ي العازم
0879-عايشه جمال قبالن رديب 

يده العدوان  0873-عايشه صالح رس 

0921-عايشه عيد مرزوق العازمي

0421-عايشه مبارك منيف السهىلي

0865-عايشه مجبل عوض مجبل

0867-عايشه محمد  سالم العازمي

ي 0914-عايشة محمد غنيم المطير

ي 0200-عايشه معيكل برغش المطير

0914-عايض حمود فهد الهاجري

0200-عبد االله فارس خالد الرشيدي

0200-عبد الرحمن أنور صقر الصقر

ي 0641-عبد الرحمن بندر نارص المطير

0411-عبد الرحمن حمد راشد الشحوم

0321-عبد الرحمن خالد أدغام العازمي

0321-عبد الرحمن خلف غنام خليف

ي
0496-عبد الرحمن زيد محمد العارض 

يده يده الش  1831-عبد الرحمن سعد رس 

ى 0859-عبد الرحمن صباح مهدى العي  

1361-عبد الرحمن طالل جزاع السعيدى

ي
ر
0464-عبد الرحمن عادل عبد هللا الروف

0941-عبد الرحمن عبد الرؤوف محمد الكماىلي

ي 0381-عبد الرحمن فهد سعد المطير

0641-عبد الرحمن فهد محمد الجعيدى

0612-عبد الرحمن مانع بندر الخالدي

0200-عبد الرحمن مانع محمد العجىم

0381-عبد الرحمن مبارك محمد النمران

0641-عبد الرحمن متعب غازى العتيبى

0321-عبد الرحمن محمد جابر مرشد

ي
1009-عبد الرحمن محمد جمعان الديحان 

0933-عبد الرحمن محمد عبد هللا فهد

ى 1004-عبد الرحمن محمد عيد المطير



0731-عبد الرحمن مساعد هذال الدباىسي

ي ي مساعد العتيبى
0200-عبد الرحمن ملق 

ي 0651-عبد الرحمن نواف ماهل الظفير

1023-عبد السالم خالد يعقوب البكر

ي 0921-عبد السالم عبد العزيز ندى العتيبى

0200-عبد العزيز احمد مفلح العازم

0712-عبد العزيز اسكندر عىل محمود

0314-عبد العزيز حجاج بطثر  الخالدي

1621-عبد العزيز حسثر  راض  عطيه

وك 0418-عبد العزيز حمد سعيد ميى

0381-عبد العزيز حمد عبد هللا الصقهان

ي
1007-عبد العزيز خالد القاض 

1004-عبد العزيز خالد عثمان القعود

0716-عبد العزيز سعود ماجد الفضىل

0314-عبد العزيز صباح محمد القرنوص

0421-عبد العزيز ضيف هللا عايض العصيىمي

0381-عبد العزيز عبد هللا عىل الشىط

0200-عبد العزيز عدنان احمد السيف

1004-عبد العزيز فؤاد عبد العزيز العسعوىسي

ى 0200-عبد العزيز فيصل صالح العي  

0631-عبد العزيز فيصل عبد العزيز الخطيب

ي
1007-عبد العزيز محمد عبد العزيز سببر

ى 1004-عبد العزيز محمد مزعل العي  

0421-عبد العزيز مسعود محمد المرى

0854-عبد العزيز نارص امير صباغ

ي 0381-عبد العزيز نواف عجىمي المطير

0621-عبد العزيز هاشم محمد رضا محمد رضا

0933-عبد العزيز يوسف عبد الرحمن الكماىلي

0941-عبد الكريم سعد مطلق الحرنى

ى 0200-عبد الكريم محمد عبد الكريم المش 

1004-عبد اللطيف براك عبد المحسن الغانم

0381-عبد اللطيف خالد ياقوت العواد

0200-عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف الياقوت

زا 0200-عبد اللطيف عىلي محمد مير

0200-عبد اللطيف عمر سليمان العبد هللا

1009-عبد اللطيف عيش محمد عيش

0314-عبد هللا ابراهيم عيد الرشيدي

1022-عبد هللا أحمد خليل بشير

0641-عبد هللا احمد عبد الرحمن العربيد

1007-عبد هللا احمد عبد هللا البدر

0461-عبد هللا احمد مثال العازم

0432-عبد هللا اياد هاشم العبيد

0381-عبد هللا بداح مطلق الشوي    خ الرشيدى

1007-عبد هللا بدر محمد بوهندي العىلي

يىك 0381-عبد هللا بدر نارص اليى

0921-عبد هللا جابر مبارك الحيان

0200-عبد هللا جاسم محمد سكثر  الكندري

ي 0493-عبد هللا جالل عبد هللا العتيبى
0200-عبد هللا جمال محمد الرميضثر 

1006-عبد هللا جمال محمد بن نارص

0461-عبد هللا حمد عبد هللا المحيميد

ي 0921-عبد هللا حميدى عبدهللا العتيبى

0855-عبد هللا خالد عباس الدورسي

0200-عبد هللا خلف عىل الطواش

كه 1361-عبد هللا خليفه مبارك اليى

0321-عبد هللا سعد سعود الجوهر

ي 0200-عبد هللا سعود عبد هللا المطير

1851-عبد هللا سعود عىل البسيس

0200-عبد هللا سليمان عبد الرحمن المضاحكه

ي
1022-عبد هللا سليمان محمد توفيقر

1900-عبد هللا صالح حمد السهيل

1361-عبد هللا طارق خالد عيش
0432-عبد هللا طارق رضا النقر

ى 1007-عبد هللا عادل عجيل الضفير

0621-عبد هللا عادل محمد الباتل

0461-عبد هللا عايد خلف العتيبى

0421-عبد هللا عبد العزيز صباح الفضىل

0461-عبد هللا عبد الواحد سلطان الفرحان الحمادي

ي
 
0381-عبد هللا عىلي حسثر  معرف

0651-عبد هللا عىلي عبد هللا السبيعي

0411-عبد هللا عىلي عبيد الغربه

0381-عبد هللا عىل عناد سعد

1022-عبد هللا عمر عبد هللا الشهانى

0381-عبد هللا عمر محمود عبد الخالق محمود

ى 1004-عبد هللا عيد محيل الضفير

1822-عبد هللا عيش عبد هللا العليم

1341-عبد هللا فارس محمد العجىمي

0381-عبد هللا فالح ضحوى الرشيدى
0914-عبد هللا فرحان عبد هللا الديحان 

0641-عبد هللا فالح صقر بن عيد

ي
يده العدوان  0381-عبد هللا فهد رس 

0421-عبد هللا فوزى عبد هللا الخميس

1610-عبد هللا فيصل صالح يوسف العيدان

ي 0511-عبد هللا فيصل قطنان العي  

0631-عبد هللا محمد عبد هللا الدريبى

0200-عبد هللا محمد عبد هللا الزمانان



1341-عبد هللا محمد عصيليل العازم

0861-عبد هللا محمد قاسم برده أحمد

1361-عبد هللا محمد مبارك سعيد مبارك

ى 0933-عبد هللا محمد هايف المطير

1821-عبد هللا محمود غريب عبد هللا

ى 0862-عبد هللا مزيد فهد المطير

1851-عبد هللا مشعل سعود الهاجرى

ي
0511-عبد هللا ملحان عىلي القحطان 

ي 0493-عبد هللا ملحم سودان المطير

0200-عبد هللا نارص عبد هللا القنيضي

0411-عبد هللا نارص فالح الجسار

ان 1341-عبد هللا نارص محمد الجير

ي 0200-عبد هللا نايف محمد المطير

1341-عبد هللا نجم عبد هللا األستاد

يعان 0200-عبد هللا نواف شبيب الش 

0651-عبد هللا نواف فليطح الموعد الشمرى

ى الغربلىل 0200-عبد هللا يوسف صيى

0381-عبد هللا يوسف عبد العزيز يوسف العسعوىسي

1004-عبد هللا يوسف عىلي الحبيب

ي 0361-عبد هللا يوسف محسن العتيبى

0321-عبد المحسن حمد راشد المري

ي
1371-عبد المحسن عىلي عبد الكريم البلوىس 

0861-عبد المحسن فهد حمود المسيلم

0200-عبد المحسن مجدل عايض العتيبى

ي 0493-عبد المحسن محمد خالد ضبيان المطير

0321-عبد المحسن محمد هزاع الخالدي

0914-عبد الهادى مسفر مانع العجىمي

1372-عبد الوهاب احمد مجيد كرم

0611-عبد الوهاب بدر عبد هللا الخميس

1004-عبد الوهاب بسام خالد الجناغ

0933-عبد الوهاب حماد عايد الهاجرى

0941-عبد الوهاب خالد عايش العازم

0411-عبد الوهاب طارق عىلي المزيعل

0418-عبد الوهاب عادل احمد العبيد

0511-عبد الوهاب عبد الرحمن مهدي العجىمي

ي 0418-عبد الوهاب محمد صبار العي  

0921-عبدالبارى فيصل عباس الرشيدى

1811-عبدالرحمن حمد اشعبان سليمان العالوش

0418-عبدالرحمن خالد حسن كندري

ي 0631-عبدالرحمن خالد مقبل العي  

0861-عبدالرحمن دهش عياده الشمرى

ي الشمري
 
0421-عبدالرحمن سالم شاف

ي 0361-عبدالرحمن سعود شويحان العنير
0461-عبدالرحمن طارق اسماعيل العوض 

ى 0861-عبدالرحمن عايد تومان الظفير

0493-عبدالرحمن عبدهللا نارص الداهش

ى 0461-عبدالرحمن فهد خلف العي  
0200-عبدالرحمن مطلق فالح الحسيب 

ى 0422-عبدالرحمن مناىح عايد العي  

0621-عبدالرحمن وليد يوسف الهاشل

0611-عبدالرزاق عبدهللا الفوزان

0200-عبدالعزيز أيمن أحمد التمار
0863-عبدالعزيز بدر نارص الحسيب 

ي
0611-عبدالعزيز جاسم العوض 

ي 0611-عبدالعزيز جاعد المطير
1061-عبدالعزيز حمود الحميدى الديحان 

0933-عبدالعزيز خالد بداح الهاجري

ى 0314-عبدالعزيز خالد عزيز العي  

0621-عبدالعزيز سعود عائد الشمرى

0314-عبدالعزيز سعود محمد الربيعه

1007-عبدالعزيز عبدهللا الدعيج

1007-عبدالعزيز عبدهللا سعد السعيدى

0200-عبدالعزيز عىل عبيد العجىم

ي القيشي 1100-عبدالعزيز عيش حاىحى

ى 0612-عبدالعزيز فهد عتيق الظفير

0200-عبدالعزيز محمد عبدهللا بوغيث

0314-عبدالعزيز نارص جاسم السيوىحي

0495-عبدالعزيز يوسف سعود الوهيب

0641-عبدالكريم محمد أبوطالب

0200-عبداللطيف محمد جعفر المويل

0314-عبداللطيف محمد عبدهللا السعيد

0716-عبدهللا احمد عبدهللا الدغ

ي 0412-عبدهللا أحمد عبدهللا القضيبى

0314-عبدهللا اسماعيل داخل سلمان

ي 0511-عبدهللا بدر عبدهللا الركيبى

1004-عبدهللا حمد المخيال

ي 0621-عبدهللا خالد عبدهللا الركيبى

0852-عبدهللا راشد حمد الشمري

 الشمرى
 
0200-عبدهللا سعد شاف

1004-عبدهللا عادل احمد صالح نارص

1004-عبدهللا عادل عبدهللا العبيد

0381-عبدهللا عادل فهد الرقم

0200-عبدهللا عبدالرحمن عىل السالىح

0200-عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الحميدى

ي
0933-عبدهللا عىلي سعود الحيان 

0200-عبدهللا عىل سليمان االمير



ي
0381-عبدهللا عىلي هالل الدوىح 

0464-عبدهللا عماد جعفر العبدهللا

0314-عبدهللا عيش عبدهللا المطر

0933-عبدهللا فهاد زنيفر العجىم

0200-عبدهللا فوزى عىل فرج
0612-عبدهللا قتيبه عبدهللا العتيقر

0418-عبدهللا مبارك عبدهللا الحماد

0200-عبدهللا محمد حسثر  اسماعيل

0314-عبدهللا محمد عايض العجىمي

0321-عبدهللا محمد عبدالعزيز الشعيل

0511-عبدهللا محمد فوزان العجىمي

0495-عبدهللا محمد مدلول الخالدى

ي
0321-عبدهللا مخلد عبدهللا العدوان 

هان 0418-عبدهللا مصطق  اسماعيل الش 

ي
0200-عبدهللا مفلح سعود الميمون 

ى 1361-عبدهللا نواف عواد العي  

ي الصانع
0496-عبدهللا وليد بان 

0713-عبدهللا وهاب شهاب احمد

1007-عبدالمجيد يوسف الثاقب

0200-عبدالمحسن انور خليل قميى

0200-عبدالمحسن عىلي عبدالمحسن الموىس

0713-عبدالمحسن عىل نارص سيف

ي
0711-عبدالمحسن محمد أحمد أصفهان 

0200-عبدالهادي عبدهلل الدورسي

1004-عبدالوهاب داود سليمان المطر

0641-عبدالوهاب سالم صالح بويابس

1821-عبدالوهاب سليمان مزعل الشمرى

ي ي مصحب الضفير
 
1004-عبدالوهاب شاف

0712-عبدالوهاب عدنان حسثر  الرفاغي

0200-عبدالوهاب وليد عبدهللا جميعان

0381-عبيد أحمد عبيد الرشيدي

ي 1004-عبيد سلمان هزاع المطير

ي 0421-عبيد صالح فالح العي  

0493-عبيد عامر فهاد العجىم

1341-عبيد عايد عىل حميدان

1004-عبيد فراج عبيد عراده الرشيدي

ى 0933-عبير بدر زحزي    ح العي  

0496-عبير ترىكي حمود الهاجري

ي 0865-عبير ثامر جاعد الحرنى

0511-عبير خالد محمد المسانع

1351-عبير سالم عبيد الوليد

ي
1007-عبير شبير مراد اشكنان 

0434-عبير صالح عمر المال

0872-عبير طالل عبد هللا جابر

0862-عبير عادل مرزوق العازم
0852-عبير عبد هللا سالم الهيق 

0321-عبير عبد هللا سعد الهاجرى

ى 0872-عبير عبد الهادى عىل العي  

0314-عبير فهد محمد خليل

1100-عبير فيصل عبد هللا الغانم

ي 0933-عبير محمد المطير

0864-عبير مفرح ظرمان العازمي

0933-عبير منصور عبدالعزيز الهاجري

0716-عبير نوران مدعج الرشيدي

0651-عبير هادى صغير العازم

0641-عثمان بدر ابراهيم الحميدي

0933-عثمان حسثر  عىلي األثري

1007-عثمان صالح صالح السهىلي

0381-عثمان عبد هللا عويد الصليىل

0941-عثمان عىلي ابراهيم العليىم

1007-عثمان عمر عثمان الغانم

0461-عثمان محمد بردى العالىطي

0914-عثمان مطلق نارص الخالدى

0331-عجايب سعود مذكر الهاجرى

0432-عدنان حسن مراد جاسم

0381-عدنان حمد مبارك العازمي

ي 0851-عذاري خلف جزا الحرنى

ى 0621-عذارى سعد محمد العي  

0866-عذاري سعيد فالح العازمي

ي 0621-عذاري عيد مبارك الحريجى

1007-عذارى عيش صالح الجيماز

ي
0631-عذبة حسن تيفون 

ي
1821-عذبة سالم الشيبان 

0641-عذبه عبد الوهاب عبد الكريم الغانم

0200-عذنى عبد هللا هادى العجىم

ي غازي سائر الشمري 1900-عذنى

ى ي يوسف عبدهللا المطير 1361-عذنى

ي
0914-عذبيه عداى حامد الحسيب 

ي 0933-عذوب بادي لوفان القاسىمي الظفير

1061-عذوب خالد عبد اللطيف الهويدى

ه 1811-عذوب عىلي نارص الجفير

0921-عذوب محمد براك الصليهم الهاجري

ي 0716-عروب ترىك الحميدى العتيبى

0381-عروب خالد فاضل فيلكاوى

0712-عروب صالح سالم الحيمر

1007-عروب طالل عىل المكيىم



0361-عروب عىلي خالد الصليهم

0712-عزيزه فيصل حمود مساعد الخضاري

ى 0200-عسكر عياد عسكر العي  

ي
0731-عسالء نبيل حمد العتيقر

0867-عفاف حمود زنيفر العازمي

0496-عفاف سامي أحمد المريفع

ي 0933-عفاف عبدهللا صنهات الحرنى

ي
ر
0866-عقيل عىل عقيل البناف

ي
0482-عال محمد سيد عبد العزيز الطبطبان 

0631-عىل احمد جاسم غلوم

0461-عىلي أحمد مهنا المهنا
0611-عىلي باسل حسثر  الدشبر

0381-عىلي بندر عىلي الصانع

1007-عىلي جاسم محمد السليمان

0200-عىلي جاسم محمد عباس

0621-عىلي حافظ احمد الحداد

ي عىلي العصفور 0941-عىلي حجى

1022-عىلي حسثر  صالح بوردارا

0611-عىلي حسثر  عايش الشماىل

0200-عىل حسثر  محمد حياة

0612-عىلي حيدر عبد الرسول األربش

يم 0641-عىل خالد عىل المخير 

0200-عىلي سالم راجح الهاجري

1361-عىل سلطان ابراهيم الشهاب

0200-عىلي سمير يونس النصار

1212-عىل عادل عبد هللا شاوي القالف

0361-عىلي عادل محمد الرغيب

0641-عىلي عايد جواد الشمري

1007-عىل عبد الرحمن عمر العصيىم

0321-عىلي عبد الرسول كاظم الخميس

0200-عىلي عبد الوهاب عبد الهادي فرج
يق  0418-عىل عدنان جار هللا الش 

ي
0321-عىلي عصام اسماعيل البلوىس 

0914-عىل عيد راض  العازم
0200-عىل فيصل جمعه تقر

ي 0621-عىلي محسن عىلي العتيبى

0391-عىلي محمد أحمد المطوطح

0713-عىلي محمد سلمان عطا هللا

0864-عىلي محمد عىلي األمير

0314-عىلي محمد عىلي العجىمي

0200-عىل محمد عىل عبد هللا

0314-عىلي محمد قاسم محمد

0611-عىلي محمود جواد النرص

1361-عىل مرزوق عىل العتيبى

0461-عىلي مطلق عىلي سيحان

1007-عىلي منصور صالح السلطان

ي
0321-عىل نادر محمد محمد تقر

يم 0612-عىل نواف عىل المخير 

0511-عىلي هيثم عبدالمحسن الخواجه

1022-عىلي يعقوب كرم شهاب

0321-عىلي يعقوب محمد مراد

0862-عىلي يوسف خضير نجم

ي ي المطير
0865-عليا صنت دوىح 

ي 0511-عليا مساعد العي  

0461-علياء خالد محمد المال

1372-علياء صالح دابس الرشيدي

0731-علياء فؤاد محمد القطان

0933-علياء مشعل عوض العتيبى

0361-عليه عوض ناجم الهاجرى

0621-عماش مصعب سعيد السعيدى

0461-عمر اضميد نومان العازم

1631-عمر توفيق سعود الوهيب

1009-عمر جمال محمد االنصارى

0861-عمر حسثر  جمعه السناوي

0200-عمر سامي عىلي الطراروه

0712-عمر سعد فهيد العجىم
0314-عمر صالح حسثر  السليطثر 

ى 0861-عمر عايض معيض المطير

0200-عمر عبد الرحمن راشد الحقان

1007-عمر عبد السالم عيش السعيد

1361-عمر عبد العزيز أحمد الديوىلي

0381-عمر عبد العزيز داود النرص هللا

1007-عمر عبد هللا عيش عيش الهاشم

1361-عمر عبد هللا يوسف االنصاري

1007-عمر عبدالعزيز عايد جفيان

0511-عمر عبدهللا المزروغي

ى 0933-عمر عبدالمحسن زبن المطير

0381-عمر عثمان حسن أحمد حسن

0381-عمر عىلي عبد هللا الكندرى

ي 1900-عمر عىلي غزاي المطير

ي
0641-عمر عىل فالح الهلق 

0631-عمر عماد عبدالوهاب

ي
ر
0863-عمر عيد سعد مذخر البناف

0933-عمر فايد محمد فالح الرشيدي

0641-عمر فهد المال

ي
0200-عمر محمد حمود العدوان 



0381-عمر محمد راشد الخمسان

ي 0381-عمر محمد صفوق المطير

0941-عمر محمد عبدهللا الرشيدي

1004-عمر محمد يوسف عبد هللا

ي محمد الصقر 1007-عمر ناىحى

0321-عمر يوسف عبد هللا العثمان

ي
1361-عمشه صعب ماطر الديحان 

1372-عمشه مشعل عايض العازم

0921-عمشه مفرح فهيد الهاجرى

ي
 
ي النصاف

0200-عنود حمود مرض 

0851-عنود سليمان شعيب الطراروه

0314-عنود عويد حجى العازم

0941-عنود فالح مسفر الهاجرى

ي 0314-عنود مشعل سوعان العي  

1621-عنود يارس راشد البذاىلي

0861-عهد احمد سعيد الرشيدي

0933-عهد حماد ساير صاوى الشمرى

0321-عهد رياض الحماد

0651-عهد عواد عبد هللا الصانع

1372-عهد فيصل داوي الشمري

ى 1061-عهد قويعان صحن المطير
0941-عهود سعد نافع العدوان 

1371-عواطف جاسم محمد المانع

0914-عواطف خلف حمدان العازمي

1361-عواطف عبد هللا السبيعي

1900-عواطف محمد سالم الرجعان الهليىلي
0200-عواطف نواف مشعل الخرص 

0381-عوده يوسف عوده الشايجى

ي 0321-عوض محمد عوض المطير

0464-عيدان بسام عيدان العيدان

0921-عيده حمود صبجي العازمي

0381-عيده خالد مهنا الرشيدي

1831-عيدة فارس فهد الهاجري

0497-عيده مشعان عزيز العازم

0200-عيش خالد عبدهللا الخالد

1004-عيش عادل بريجان الحيص

0712-عيش عبد الرحمن عبد هللا الراشد

1004-عيشي عبدالرحيم عيش الهاشىمي

0432-عيش عثمان عىلي العثمان

ي عبدالهادي 0200-عيش يوسف حاىحى

0866-غاده راض  سلمان الجنفاوى

ي 0418-غاده سالم عوض الحرنى

ي 0391-غاده عىلي عويض المطير

0865-غاده فالح عايض الدعسه

0856-غاده مشعل سالم االصفر

ي 0851-غاده مشعل محمد المطير

ى 0857-غاده نارص خلف المطير

ي 1900-غادة يوسف الضفير

0511-غازي صالح الرومي

ي 0314-غازي محمد عبيد العي  

ي 1009-غازي هالل غازي المطير

1610-غاليه أحمد عبد المحسن الهاشم

1621-غاليه أحمد عبدالرحمن السلطان

ي 1004-غاليه بدر عبد هللا العتيبى

0858-غالية جاسم محمد الرشيدي

ي 0921-غاليه حامد ثامر المطير

0321-غاليه حامد حمد الشمالن

0314-غاليه حمران نارص خشمان

1821-غالية خالد خليل الساغي

ي 0411-غاليه عايد سمير الظفير

1610-غاليه عبد الرزاق جاسم المطوع
0200-غاليه عبد العزيز مزيد الديحان 

ي 0731-غالية عبد هللا مجبل فجحان الجبير

ي
0511-غاليه عىلي تقر

1006-غاليه عىلي هزيم الهزيم

ى 0914-غاليه مبارك عبدالرحمن المطير

0941-غاليه محمد عايض العبيدان

1371-غاليه محمد عىل حسن درنى

0418-غالية نادر محمد السبيعي

1351-غاليه نارص صباح الخالدى

ى 1900-غاليه نواف عبد هللا المطير

0200-غاليه نواف محمد الخالدى

1007-غانم جاسم محمد الغانم

0411-غايه نايف مشوط العجىم

0713-غدير أحمد عىلي حسن

0914-غدير احمد محمد عبد الرحيم الكندري

ي 0200-غدير أحمد مطلق الظفير

ى 0495-غدير راىحى معتق الضفير

0641-غدير طارق مهدى فيصل

0862-غدير ظاهر فالح الشماىل العازم

0461-غدير عبداالمير حسثر  بن زيد

0200-غدير عبدالجليل خليل العكراوى

0921-غدير عتيق راشد العازم

0712-غدير عىلي مصطق  علوي

0873-غدير غازي عبد هللا الجنفاوي

ي
0921-غدير فهم عيد الركيبان 



ى 0611-غدير فيصل شدهان العي  

0361-غدير قفيدي ارشيد القفيدي الكعىمي

0418-غدير كردى تراك الشمرى

0381-غدير محمد حسثر  بوحمد

0867-غدير محمد غنيم العنقودي

0879-غدير محمد مصبح مبارك الوسىم

ى 0914-غدير محمد هديرس العي  

ي 0856-غدير محمد يوسف العي  

ي 0391-غدير مطلق مخلد مطلق العتيبى

0511-غدير نارص منصور الدالل

0858-غدير نواف خليل الجنفاوي
0857-غرام حسن جمعه الحسثر 

1372-غرام عبد هللا عبد الرحمن العربيد

ى 0851-غزالن بدر رفيد العي  

0321-غزالن حمد بداح جدعان بداح

0854-غزالن حمد بريدان العازم

ي 1900-غزالن خالد برجس المطير

ي
0914-غزالن خالد فالح الحسيب 

0861-غزالن سالم راشد العاردي

ي 0711-غزالن سعد ذياب العي  

ى 0865-غزالن عياد فايز الظفير

0651-غزالن عيد سالم الشمرى

ي 0731-غزالن مرزوق أحمد العتيبى

ي 0421-غزالن نايف عماش العي  

ي 1341-غزالن نواف زايد المطير

ي 0641-غزوه سعد عبد هللا العتيبى

0494-غزيل عيد مدعج الشالىح

0879-غزيل محمد حثلثر  سبعان العجىم

0914-غزيل محمد راكان العجىم

0200-غصون ترىك عىل الخالدى

ي 1811-غال أحمد فالح العي  

ى 1821-غال بدر مشعل المطير

ي 0865-غال حماد عقيل المطير

1821-غال خالد عيد الرشيدى

0361-غال زيد فالح صعيوان الرشيدى

ي ي العتيبى 0713-غال سعود محمد المورىحى

0511-غال ضيف هللا ثامر العتيبى

ى 0712-غال عبدالنارص حرنى الشبيىلي العي  

0641-غال عثمان بورسىلي

0651-غال عىل نايف العتيبى

ى 1371-غال عوض فهد المطير

ى 0200-غال فهد محمد المطير

1900-غال محمد سعد العتيبى

ى 0411-غال نجيب عايد العي  

1631-غال نزار العواد

ي ار المطير 1631-غال نواف بدر رس 

0872-غال هزاع اخزيم الفضىلي

ي 0200-غند جلوى ماجد المطير

1007-غب  فيصل عثمان الفهد

0200-غنيمه حمد خلف فرج مطر

0864-غنيمه عطا هللا محمد الفريش

0862-غنيمه عىلي مطلق الهيم

0381-غنيمه محمد حسن التويتان

0200-غنيمة محمد عبدالرحمن فهد بوزبر

ي
0852-غيداء سالم محمد فهد محمد العاطق 

0852-غيداء فيصل محمد العجىم

ي 0941-غيداء محمد عزيز العتيبى

ي 0314-غيوض دليم عبد المحسن المطير

1007-فائزة خالد الغانم

0497-فاتن عبد الهادى ذعذاع السهىل

0361-فاتن عيد محمد الهاجرى

0933-فاتن محمد الشمري

1341-فاتن محمد عبد هللا الشمرى

0651-فاتن مسير فهد الخرينج

0933-فادية محمد عواد الشمري

1821-فارس بندر صباح الشمرى

0200-فارس مبارك سويد السويد

ى 1100-فاطمه أحمد خلف العي  

0496-فاطمه احمد خليفه العازم

0511-فاطمه أحمد عبد الهادى أحمد

0464-فاطمه احمد عتيق العتيبى

0496-فاطمه أحمد عىلي بو صخر

0857-فاطمه أحمد فالح العازم

0933-فاطمه أحمد مجبل الغريبه

0621-فاطمه احمد محمود محمد

0361-فاطمه احمد مزيد العازم

1371-فاطمه أحمد هايف العازم

1610-فاطمه اسامه عىلي العمر

0421-فاطمه الزهراء عبد هللا مصطق  العىلي

ي
 
ف 0497-فاطمه الزهراء عمار عبد العزيز الصير

0495-فاطمه ام البنثر  عبد هللا موىس الخياط

0861-فاطمه أنور راشد الحمدان

0495-فاطمه ايمن نقيب عريان

1821-فاطمه ايوب عبد هللا بخش

0361-فاطمه بدر خلف يارس

1007-فاطمه ترىك مكراد المكراد



0381-فاطمه ثامر بديوى عرفج

1351-فاطمه جاسم سببر الكندرى

301040400681- 0621-فاطمه جاسم عىل الكندري

301082100847- 1100-فاطمه جاسم عىلي الكندرى

0864-فاطمه جاسم محمد أنىكي

0621-فاطمه جاسم محمد مراد

0381-فاطمه جمال حسن األنصاري

0612-فاطمة جمال حسن مراد
1900-فاطمه حسن عبد هللا الدشبر

1821-فاطمه حسن عىل الدري    ع

1341-فاطمه حسثر  عىل الشحوم

1009-فاطمه حمد ابراهيم الشعبان

1361-فاطمه حمد بشيت عىل

0321-فاطمه حمد زيد سعود البسيس

0873-فاطمه حمد شبيب العازم

0611-فاطمه حمد عبد هللا الطليج

1007-فاطمه حمد فارس الفارس

0641-فاطمه حمود سيف العازم

ي 0933-فاطمة حمود شداد المطير

0716-فاطمه حمود منصور العازمي

0200-فاطمه خالد جاسم الشمري

0864-فاطمه خالد حمزه حسن صديق

0864-فاطمه خالد سعد الشمرى

1341-فاطمه خالد عبد هللا الرشيدي
0321-فاطمه خالد عبد المجيد النقر

0641-فاطمه خالد عىلي الشهاب

0421-فاطمه خالد مجبل العازم

ي 1372-فاطمة خالد محمد المطير

0497-فاطمه خزعل مهدى الرشيدى

1621-فاطمة داود محمد االنصاري

0511-فاطمه راشد محمد أسد

0853-فاطمه رشيد فرحان العازم

0914-فاطمه سالم براك العازم

0859-فاطمه سالم سعود العازم

ان المعيوف 1371-فاطمه سامي خير

1371-فاطمه سعد مشعل البشير

0314-فاطمه سعود فيصل الشمري

0411-فاطمه سعيد ابراهيم الرشيدي

ى 0421-فاطمه سالمه اديلم العي  

ي 0381-فاطمه سليمان مطلب العي  

1631-فاطمه صادق خالد كرم

0872-فاطمة صالح حمود البادي

0711-فاطمة صالح عبيد الهاجري

0865-فاطمه صالح مرزوق العازم

1821-فاطمه صالح عبد الرزاق المويل

0612-فاطمه صالح مبارك عبدهللا بودي

ى 0511-فاطمه طارق شهاب المطير

1007-فاطمه طارق عبدهللا الفضل

0200-فاطمه طاهر محمد عبدالرضا

0200-فاطمه طالل عبد الرحيم السويدى

0914-فاطمه طالل عبد هللا العجىم

1610-فاطمه طالل عبد هللا الفضل

0361-فاطمه طلق حسثر  الرشيدي

0391-فاطمة عادل غافل خلف

0859-فاطمه عادل نارص الكعىمي الرشيدي

0200-فاطمه عادل يوسف المزيدي

0863-فاطمه عباس عجيل عىل
0865-فاطمه عبد العزيز جاسم ماحسثر 

0859-فاطمه عبد العزيز حقان العجىم

0461-فاطمه عبد العزيز محمد الحمد

0495-فاطمه عبد العزيز مصطق  شعبان

0867-فاطمه عبد هللا سيف الهاجرى

ي 0852-فاطمه عبد هللا ضعيان العي  

0862-فاطمه عبد هللا مجبل الرشيدى

0712-فاطمه عبد هللا محمد العجىمي
0858-فاطمه عبد الهادى مسفر العدوان 

1004-فاطمه عبدالرحمن فرج حمود اللميع

0712-فاطمه عبدالرزاق عبدالرزاق الدورسي

0713-فاطمة عبدالعزيز احمد النجار

0872-فاطمة عبدهللا ابراهيم عبدهللا

0914-فاطمه عبدهللا عبدالحميد البسام

ى 0496-فاطمه عبدهللا فراج خلف العي  

1351-فاطمه عبدهللا مبارك الرشيدي

0941-فاطمه عبيد عبد هللا العتيبى

1371-فاطمه عجاب سعد الرشيدى
0921-فاطمه عقاب نارص الميمون 

0461-فاطمه عىلي أحمد خلف

1610-فاطمة عىلي العجىمي

0611-فاطمه عىلي حسن الشمري

0857-فاطمه عىل حمود الردهان

0511-فاطمه عىل سعود الصويلح

0856-فاطمه عىل عباس الفرس

ي
1811-فاطمه عىلي عبد الرحمن تقر

0200-فاطمه عىلي عبد هللا الفهد

0511-فاطمه عىل فهد النويعم

0496-فاطمة عىلي محمد



300072300824- 0314-فاطمه عىل محمد الرشيدي

301122101052- 0851-فاطمه عىل محمد الرشيدي

1212-فاطمة عىلي محمد عبد عىلي

0731-فاطمه عىلي يحبر التميىمي

1821-فاطمه عماد حسثر  الصفار

1007-فاطمة عمر احمد المواش

0861-فاطمه عويد خلف الصليىل

1100-فاطمه عيش  نارص

ى 1032-فاطمه غنام شخير العي  

ي
0641-فاطمه فؤاد غالب محمد تقر

0712-فاطمه فالح ابراهيم العبودي

0461-فاطمه فالح عطاهللا الصليىل

0862-فاطمه فالح محمد العازم

0941-فاطمة فايد محمد الرشيدي

ي الرشيدي 0859-فاطمه فرج مطلق المرىحى

ي 0611-فاطمه فهد شفاقه العي  

0331-فاطمه فهد عبد هللا البوص

0861-فاطمه فهد عبد هللا العسعوىس

1610-فاطمه فهد عيش بوشهرى

1007-فاطمه فواز مشاري الكليب

1061-فاطمه فوزي يوسف التويتان

1821-فاطمه فيصل جابر العتيبى

1821-فاطمه فيصل حسثر  الخواجه

0200-فاطمه فيصل حمد الشمرى

0651-فاطمة فيصل عىلي الربيعة

0861-فاطمه فيصل محمد النعمه

ى 0853-فاطمه فيصل محمد سطام المطير

ي 0661-فاطمه فيصل يوسف المكيي  

1372-فاطمه قاسم سالم الشمرى

ي ابراهيم الخميس
1004-فاطمه ماض 

0496-فاطمه مبارك راشد العاطق 

ان الهاجرى 1006-فاطمه مبارك عنير 

ي 1821-فاطمه مبارك فارس العي  

ي العازمي
0867-فاطمه مبارك مرض 

0200-فاطمه محسن جابر الفضىلي

ي
1100-فاطمه محمد ابراهيم الخليق 

ي
1022-فاطمه محمد أحمد دشبر

ى 0914-فاطمه محمد ثان  العي  

0612-فاطمه محمد حمد الرشيد

0921-فاطمه محمد دغيم المحيش الرشيدي

1351-فاطمه محمد سالم السبيعي

1361-فاطمه محمد سالم السحيب

0331-فاطمه محمد سعود الفزير

اهيم 0851-فاطمه محمد عبد هللا اليى

1212-فاطمه محمد عىلي الجسىمي

1821-فاطمه محمد عيش الحمر

0461-فاطمه محمد غلوم محمد الكندري

ي 0511-فاطمه محمد فرحان العي  

0200-فاطمه محمد فهد العجىم

0712-فاطمه مرزوق عزيز السعيدي

0200-فاطمه مشعل سعود الخشاب

0497-فاطمة مشعل عىلي سعيد عىلي

1004-فاطمه مطلق بداح العتيبى

0731-فاطمه مطلق مرزوق سلطان

1371-فاطمه مفلح فهيد العجىم

0381-فاطمه ملق  مبارك الشمرى

1371-فاطمه مليجان سماح الرشيدي

0621-فاطمه منذر محمود الربيعه

ي ي النجدي العي  
 
1351-فاطمه منصور الف

0493-فاطمه منيف فليح الشمرى

0864-فاطمه ميثم بدر البالم

1004-فاطمه نادر حسثر  رجب حسن

ي 0314-فاطمه نارص سعيد رباح العتيبى

ى 0200-فاطمه نافع غزاى المطير

ي 0857-فاطمه نامي حراب المطير

0421-فاطمه نايف بخيت العتيبى

ى 1811-فاطمه نايف معييى الظفير

0851-فاطمه نشىمي صحن الهاجري

ي 0851-فاطمه نواف نايف العتيبى

1351-فاطمه هادى فهد الزعبى

1022-فاطمه وليد أرحمه اللحدان

0511-فاطمة يحبر ابراهيم القطان

0731-فاطمه يوسف حسن الكندري

0200-فاطمه يوسف حسن عبدهللا الكندري

0511-فاطمة يوسف مجبل الغريبه

0421-فاطمه يوسف هالل الشمرى

1811-فاطمه يونس محمد خوارى

0641-فالح سعود فالح الرشيدي

ي 0861-فايز مشعل فايز العتيبى

0200-فايزه عبد هللا حمد عايض العجىم

0200-فتوح عىلي حسن القالف

0852-فتون خالد صالح العجىم

ي 0321-فتون خالد محمد المطير

ي
0713-فتون سالم فهد الديحان 

0361-فتون صالح عزوز الرشيدى

1006-فتون صالح محمد طميهير



0921-فتون عايد خلف الشالىح

0497-فتون عىلي حمود حبيب الدورسي
0852-فتون نواف عىل الهيق 

0200-فتون يوسف عيد العازم

ي 0621-فجر أحمد جابر العي  
0921-فجر أحمد سعود الصديقر

0879-فجر حمد فهد الهيلع

0391-فجر حمود سعد الزعبى

0200-فجر خالد نافل الحرنى

ي 0381-فجر زيد العي  

0914-فجر ضاوي حسن العجىمي

1351-فجر طارق عبد العزيز القوز

0853-فجر عايش عايض العازم

0381-فجر عبد اللطيف عبد هللا الشويب

0866-فجر عبد هللا حمود السنان

1022-فجر عبد هللا عىلي الكندري

ي 0711-فجر عبد المحسن فرج المطير

ي 0200-فجر عبدالكريم العي  

0856-فجر عىلي طويحن فالح العازمي

0872-فجر غازى فهد الشمرى

ي 0872-فجر فالح سلطان رجا المطير

0511-فجر فيصل عبد هللا عىلي

0867-فجر ماجد راشد العازم

0857-فجر محمد عبد هللا العجىمي

0921-فجر محمد عبدهللا الشمرى

1371-فجر محمد فراج العازم

0854-فجر مساعد محمد الرشيدي

0200-فجر مصطق  سيدعىلي سيدأحمد الرفاغي

0872-فجر مضج فالح العازم

1341-فجر ملق  فري    ح العازم

0200-فجر منصور ابراهيم اللهو

ى 0621-فجر نارص غالب المطير

ي
1900-فدك سليمان محمد رفيع أشكنان 

0941-فراج شمروخ ضويجي السبيعي

0200-فرح أحمد فالح العازم

0200-فرح احمد محمد السعيدي

0856-فرح أحمد مصبح الخياط العازمي

0867-فرح بدر عيش رضا

ي 0731-فرح بدر مكاري العي  

0200-فرح جابر مبارك راغي الفحماء

0321-فرح جمال محمد العصيىمي

0621-فرح جمال مرزوق الضاوى

0863-فرح حسثر  ضاىح شداد

0321-فرح حمد عىلي المري

0200-فرح حمود عايض الرشيدي

1006-فرح خالد عىلي الصباغه

1831-فرح خالد محمد عبد هللا

0854-فرح راشد مبارك العازم

0713-فرح سالم دوىس  العراده

0879-فرح سعد ضيف قبيل

1372-فرح سعد عوض العازم

0859-فرح سيف رجا العازمي

0200-فرح سيف محمد الخشاب

يف سيد محمد يوسف 0713-فرح رس 

0421-فرح عادل راشد عراده

0314-فرح عبد العزيز عبد هللا الفزي    ع

0861-فرح عبد اللطيف عطيه العتيبى

0861-فرح عبد هللا مطلق العازم

0200-فرح عبد المحسن محمد السهىل

ى 1004-فرح عبيد سلمان المطير

0200-فرح عدنان عبد العزيز أحمد

0921-فرح عىلي صنت الغضوري

1351-فرح عىلي صياح الرشيدى

0716-فرح عىل فهد النويعم

0641-فرح عماد حسن العسعوىس

0511-فرح غانم حمد الشمري

0711-فرح فايز محمد الفيحان

0314-فرح فالح شعيب عبيد

ي 0731-فرح فهاد ساير الضفير

0200-فرح فهد سعد العجىم

0852-فرح فهد محمد العجىمي

0713-فرح فيصل حمد العمر

1811-فرح محمد أحمد حاجيه

ي
0621-فرح محمد جمعان الديحان 

0200-فرح محمد حسن الكندرى
1100-فرح محمد دخثر  العدوان 

1851-فرح محمد سعود العازم

ي
1372-فرح محمد صنهات الديحان 

1811-فرح محمد عبد الوهاب السعد

0612-فرح مخلد سعيد الصواغ

ي 0200-فرح مطلق حمود المطير

ي 0611-فرح نارص بكاي المطير

0858-فرح نجيب سعود العازم

ي 0862-فرح نشىمي شلفان الظفير

0731-فرح هويدي مليح الرشيدي

0879-فرح وليد خلف الصميع



0200-فرح وليد راشد الصدى

0612-فرح وليد محمد يوسف بدر

0493-فضل سعود فهد الخالدي

0621-فضه عادل عبد الهادي حاجيه

ى 0200-فضه فهد مشعل المطير

0621-فضيله جاسم عبد العزيز الرشيدان

0464-فضيله جاسم محمد بن سلطان

1900-فالح عبد هللا فالح الرشيدى

ي 0651-فنار فوزي غازي المطير
0621-في  نايف جاسم الحبش 

1007-في  يوسف حامد الفهد

ي العازمي
0641-فهاد حزمي ملق 

0511-فهد بداى مرزوق الضاوى

1361-فهد حامد احمد طاهر

0495-فهد حامد حمود الحميده

1851-فهد خالد رشيد الشحوم

0864-فهد خالد عدهان الرشيدي

0200-فهد دغيم عواد العازم

0381-فهد سام محمد الكندري

0941-فهد سعد تميم الدورسى

0381-فهد سعدون مطلق الرشيدى

ان الرشيدي 0381-فهد عبد الرحمن عنير 

0200-فهد عبد الرحمن محمد الفضل

1007-فهد عبد العزيز مشعان المشعان

0200-فهد عيد مبارك الصابري

ى 1900-فهد فايز هاشم العي  

0412-فهد فيصل يوسف الدريس

0361-فهد مشعل عيد الحتيته

1007-فهد مشهور حثالن العجىمي

0461-فهد مصطق  حمد بوحمد
0496-فهد مناىح عايض الميمون 

0611-فهيد محمد فهيد الهاجرى

0200-فواز بكر عوض الرشيدي

ي 0418-فواز خالد شجاع العتيبى

1022-فواز خالد فهد العبدالجادر

0381-فواز سعود عبد هللا الشمرى

1007-فواز سلطان محمد العتيبى

0200-فواز عبد هللا عوده الخالدى

ى 0381-فواز عبد هللا عوض المطير

0200-فواز عبدالحكيم أحمد الكندري

0200-فواز عماد عبدالرحمن الحويل

0200-فواز محمد صالح العتيبى

ي 0867-فوازه نوران صنيتان العي  

0852-فوز أحمد نايم العازم

0200-فوز حمد نايف الفضىل

1022-فوز خالد السيف

0381-فوز راشد عايض الثويمر

0200-فوز سالم راشد الشمري

زا نورالدين 0331-فوز سهيل مير

0314-فوز صالح عبدالحميد الشمرى

1361-فوز عبد اللطيف مسعود المسعود

ى 0461-فوز عبد المجيد زايد العي  

0381-فوز عبدالحميد ابراهيم االحمد

ي 1361-فوز فواز صاهود العي  

ى 0731-فوز فواز عبدهللا العي  

0862-فوز فيصل عبد هللا السهىل

0861-فوز ماجد عطاهللا سلمان

ي 0851-فوز ماجد نارص العتيبى

0361-فوز مبارك عبدهللا العجىم

ى 0200-فوز مبارك غالب المطير

1851-فوز مجرن فالح الضويج

ى 0861-فوز محمد عياض العي  

0641-فوز محمد ليىل السعيدى

0661-فوز مساعد سميح السعيدى

1004-فوز مشعل ردن الفرتاج

0495-فوز مشعل مبارك فالح بن شوق

1361-فوزان خالد سعود باقر

1610-فوزيه اسعد مانع المانع

ي 0314-فوزية عبدالعزيز الحرنى

1004-فوزيه عدنان ترىكي الصالح

ي 1811-فوزيه فهد عىلي العتيبى

1372-فوزيه ماجد حمدان العتيبى

ي 0314-فوزيه محمد جميعان الحرنى

0200-فوزيه محمد مبارك الدريعي

0933-فوزيه نارص غليفص الدورسى

0921-فوزيه هادى منصور الهاجري

ي احمد جدعان منيف
 
0361-ف

ي احمد فالح العازم
 
1004-ف

ي جمال عبد هللا العرفان
 
1610-ف

ي حسن اجلوي العربيد
 
0496-ف

ي  خليل سامي خليل العنير 
 
1631-ف

ي سحىم عبد هللا السبيع
 
0865-ف

ي عبد الرحمن سعد الموىس
 
0200-ف

ي عىلي خليفه العازمي
 
0866-ف

ي فايز خليفه عقيل
 
0852-ف

ي فهد عبد هللا العسعوىس
 
0511-ف



 محمد عىل فهاد العجىم
 
0361-ف

ي مشعل سليمان الكوح
 
1821-ف

ي ي منصور مناىحي العتيبى
 
0731-ف

ي نارص عبد هللا الهاجري
 
0331-ف

ي نارص عىلي فرج
 
1821-ف

ي نايف مسلط العتيبى
 
0641-ف

ي وليد خالد الراشد
 
0713-ف

ء احمد عبد هللا الزاير ي
 
0862-ف

ي
0857-فيحاء عىلي مطلق عوض الهلق 

0493-فيحان ذعار فيحان العبدىلي
1371-فيحه عزيز مقبل الميمون 

ى وز احمد سليمان العي   0200-فير

ى 1004-فيصل احمد بتاع المطير

0200-فيصل بندر سهو العجىمي

1631-فيصل حسام صالح التنيب

1004-فيصل زامل ابراهيم الزامل

ي ساير
0493-فيصل ساير ثويب 

ي 1371-فيصل سند ثويران المطير

ى 0381-فيصل شعالن سالم الضفير

0621-فيصل صالح نارص السديراوي

1371-فيصل عبد هللا شاجع العجىمي

1371-فيصل عبد هللا عبيد السبيعي

ى 0381-فيصل عبدالرزاق عبدالكريم الضفير

1851-فيصل عيش فارس شايع

ي 0200-فيصل غازي سليم الظفير

0200-فيصل فضاله حسن الفضاله

0200-فيصل نارص احمد النرصهللا

ى 0716-قطر الندى دحام فارس العي  

1022-قماشه عادل محمد الشي    ع

وان سعود حفر الجميىل 0321-قير

0314-كفايه سلطان سالم الفضىلي

0716-كلثوم سعيد بارون  بلوج

0314-كنوز بكر نزال البذاىلي
0621-كوثر ابراهيم جعفر بوخمسثر 

0391-كوثر أحمد سعود الدواي العازمي

0200-كوثر جابر محمد المحمد

0381-كوثر حميد مصطق  مراد

1621-كوثر خالد عبد الرزاق المويل

0914-كوثر رجا محمد العازمي

1004-كوثر رضا حمزه شعبان
0861-كوثر طارق صالح بوخمسثر 

0713-كوثر عباس محمد الحواج

0381-كوثر عبد العزيز حسثر  الحداد

0497-كوثر عماد عبد الكريم خضير قطافه

0331-كوثر غازي فيصل الشمري

0314-كوثر غانم مخلد العتيبى

ي 0651-كوثر محمد عىلي العي  

ي
0712-كوثر مصطق  عىلي الخليق 

0865-كوثر نايف ممدوح الشمرى

0200-كوثر يوسف عىل الصفار

ى ي المطير
 
 فالح الف

 
1004-الف

0200-لجثر  جراح سعد المياس

1631-لجثر  خالد الباتل

 راشد محمد مبارك العازمي
1372-لجثر 

0641-لجثر  طالل عبد هللا الزير
1006-لجثر  عبد المناف طالب حسثر 

0612-لجثر  مبخوت محمد مبخوت سالم الدورسي

1100-لجثر  محمد مهدى العجىم

1821-لجثر  نارص خالد بوحمد

0711-لطيفه أحمد عبد الرحمن الدعيج

1821-لطيفه أحمد عبد المحسن أبل

0641-لطيفه احمد محمد الخميس

ى 0321-لطيفه بدر لفته الضفير

ي 0621-لطيفه بندر شباب المطير

ي
0712-لطيفه ثامر محسن الديحان 

0461-لطيفه حسن عىل مراد

0314-لطيفه حماد خلف الشمري

0862-لطيفه حمد جابر المرى

ي
1022-لطيفة خالد الخنيب 

0641-لطيفه خالد سالم السويلم

0712-لطيفه راشد صقر الجيماز

0611-لطيفه سعد عبد الهادى الزعبى

0200-لطيفه شعيب شباب المويزري

1811-لطيفه طالل عطيه الشويحان

0611-لطيفه عىل عبد هللا أحمد

0611-لطيفه فاضل عقيل جمال

1100-لطيفه فهيد نارص الكفيف

ي ي حمود عامر المطير
 
0621-لطيفه الف

0495-لطيفه مجبل جارس الطواش

0851-لطيفه محمد مطلق الجويشى

0854-لطيفه مشاري محمود الخباز

0856-لطيفه نايف محمد العازم

1022-لطيفه وائل محمد القبندي

0641-لطيفه يعقوب يوسف التمار

0853-لما عبيد سالم العجىم

0859-لىم سالم محمد العجىم



1009-لىم سعد العجىمي

ي
1351-لمياء فيصل أمثر  العوض 

0865-لمياء يوسف عبد هللا الرشدان

1621-لنا سعود عبد المحسن الغانم

ي 0612-لورا زيد خلف العي  

1361-لورا سالم راشد البذاىل

0321-لورا محمد حمود العجىم

0496-لولوه احمد مضج الفضىل

1022-لولوه احمد يوسف الفهيد

0611-لولوه اسماعيل يوسف الحمدان

1610-لولوة بدر العجيل

1821-لولوه بدر صالح الحوال

0853-لولوه بدر محمد محمود

0381-لولوه جابر عىلي مشاري

1004-لولوه جمال حمد السعيد

0200-لولوه حمد الصوله

ي 1821-لولوة خالد سعد المطير

0612-لولوه سالم فرحان الروم

0712-لولوه صالح عبد الرحمن اليحيوح

ي 1022-لولوه عادل خلف العي  

1900-لولوه عادل سالم الخالدى

0381-لولوه عبد الرحمن عبد القادر الشدي

0464-لولوه عبد هللا محمد العصفور

0200-لولوه عبدالرزاق عىلي أبوطالب

1022-لولوه عبداللطيف محمد العيبان

0497-لولوه عبيد سالم العجىمي

ي 0381-لولوه عصام بندر المطير

0497-لولوه عصام سلمان الدبوس

ي 0861-لولوه عصام عساف العي  

1004-لولوه عماد عبد هللا السنان

0851-لولوه عمر محمد عمر عبدهللا المقيصيب

0200-لولوه فهد عبد هللا المقلد

0314-لولوه فهد عبدهللا الحرنى

0511-لولوه فيصل عبد العزيز الحسينان

0864-لولوه ماجد جعفر الحمدان

1372-لولوه مبارك رجعان الرشيدى

0854-لولوه محمد عبد هللا القنيضي

1006-لولوه محمد يوسف العىلي

0418-لولوه مساعد مبارك البذاىل

1004-لولوه نبيل حافظ الحافظ

0361-لولوه وليد يوسف الربيعه

ي المعتوق 0661-لولوه يعقوب حبر

1022-لولوه يوسف محمد الحمد

1631-لولوه يوسف يعقوب السجاري

0200-لياىل خالد محمد الخالدي

0200-لياىلي غزاي منور السعيدي

0852-ليان أحمد السويل

0661-ليان خالد فهد الراجج

ي 0432-ليىل بدر عىلي العي  
1610-ليىل بسام بدر الخرص 

0941-ليىل جاسم صالح الهاجري

0621-ليىل حمد محمد الدورسي

0497-ليىل خالد محمد مال هللا

1821-ليىل رفاغ فالح العجىم

0858-ليىل سلطان محمد العجىم

0641-ليىل صالح فهاد العجىم

0200-ليىل عبد الرضا عبد الرسول االربش

0200-ليىل عىل سالم الشمرى

0381-ليىل عىلي سعد الحديب

0621-ليىل عىل سعود العازم

1621-ليىل عىل عبد هللا الرميح

ى 0200-ليىل غازى خالد المطير

0200-ليىل محمد حسن عىل
0731-ليىل هان  محمد باقر القريب 

0200-لينا حمود محمد المطوع

0200-لينا سعد سعود العضيله

1061-لينا طالل نادر العتيبى

0361-لينا محمد عبد هللا العتيبى

ي 0200-لينه سامي عبدهللا الحبيليص المطير

ي
1022-لينه عادل محمد العدوان 

0418-ماجد حسن ماجد العجىم

ي 0381-ماجد شنيف ماجد المطير

0418-ماجد عبد الرحمن سمحان ماجد السمحان

0314-ماجد عيد فالح السبيعي

0933-مارية شاهثر  عبد هللا الفودري

ي
0331-مانع ربيع عايض الميمون 

0314-مانع عبدالعزيز مبارك العجىمي

0381-مبارك حمد فهد المرشاد

ي
 
0200-مبارك خالد مبارك النصاف

0381-مبارك سالم مبارك الهاجرى

1361-مبارك صالح مرض  الرشيدى

0511-مبارك عبدهللا مبارك العجىمي

0711-مبارك غازي حمود الرشيدي

1351-مبارك فرج خضير العازمي

0381-مبارك فالح مبارك العازم

ي 1900-مبارك مسامح مبارك المطير



ي 0941-متعب ماجد دغيليب العتيبى

ات 1372-مثايل ضيدان المطير

ي العازمي
1341-مثايل عبد العزيز قنعص الشقق 

ي 1811-مثله محمد مطلق العمير

0314-محسن هضيب عامر العجىم

0511-محمد ابراهيم حباب الرشيدى

ي
1004-محمد ابراهيم محمد أمثر  توفيقر

0314-محمد احمد طالب الحرز

ي
0651-محمد أحمد محمد الديحان 

0200-محمد أحمد محمد بوكيى

0612-محمد احمد مهدي

0612-محمد أحمد يوسف العبدهللا

0711-محمد اسماعيل عبدهللا الكندري

0855-محمد أنور بدر الهالل

0863-محمد بدر صالح ساكت

0852-محمد بدر محمد العبدهللا

0493-محمد بسام عىلي الرشيدي

ي
1361-محمد جاسم محمد دشبر

ى 0461-محمد جالل عبيد العي  

0852-محمد حسام محسن رمضان
 
0381-محمد حمد السناف

0851-محمد حمد سيف الحريص

يعان 1009-محمد خالد درج الش 

ى 0421-محمد خالد ضيف هللا العي  
 
0421-محمد خالد عبدهللا السناف

0314-محمد خالد عوض الدوي    خ

ي 0421-محمد خالد مجبل عىلي فجحان الجبير

ي
0711-محمد خالد محسن الحسيب 

0200-محمد خالد محمد العمران

ي الشالىحي 1004-محمد خلف براك العواىحى

1032-محمد خير هللا حسثر  دهش

0866-محمد راشد سالم العجىم

0381-محمد رشيد محمد الرشيدى

ى 1004-محمد زيد خلف العي  

0641-محمد سامي راشد النجدي

0411-محمد سعد بدر الهاجري

ي
0421-محمد سعد شارع الديحان 

0621-محمد سعد عائد الشمرى

0200-محمد سعد عىلي المويزري

0631-محمد سعد قطيمان العصيىمي

1361-محمد سعد محمد الرشيدي

0200-محمد سعود دهام السعيدى

0511-محمد سعود طعمه كريم كساب

1361-محمد سعود محمد الحجرف

0914-محمد سعود محمد الشمرى

0493-محمد سليمان صالح الشمري

ى 0482-محمد سليمان محسن المطير

ي 0381-محمد شجاع غازي المطير

0933-محمد صابر السيد عبد العزيز

يان جاوىلي
0321-محمد صادق رس 

0321-محمد صالح حمد الفضىل

ي 0200-محمد طارق يارس العي  

0921-محمد طالل رخيص المهمل

0621-محمد عادل عبد هللا الرشود

ي 0200-محمد عادل مشقاص الفجى

0200-محمد عادل يوسف محمد

1361-محمد عامر سالم العجىمي

ى 1022-محمد عايد عشوى العي  

0200-محمد عبد الحميد عبد القادر الشحان

0314-محمد عبد الرحمن محمد الزعبى

0200-محمد عبد الرحمن محمد الفضل

0861-محمد عبد هللا ظاهر السعيدي

0200-محمد عبد هللا فهد الهاجرى

0941-محمد عبد هللا محمد العجىم

ي 1032-محمد عبد هللا مزيد المطير

0200-محمد عبد الهادى محمد العتيبى

0495-محمد عبد الهادى نهار العصفور الهاجري

0852-محمد عبدالعزيز محمد البىطي

1100-محمد عبدهللا ابراهيم الكندري

ى 1361-محمد عبدهللا محمد العي  

0862-محمد عبدهللا محمد اليام

1900-محمد عبدهللا مهدي العجىمي

1006-محمد عبدهللا نارص الدورسي

0381-محمد عدنان عذال الماجدي

1004-محمد عىلي جاسم الحيدر

0391-محمد عىل محمد شهاب

0621-محمد عيش محمد العيش

0200-محمد عيش محمد بو قميى

0321-محمد فالح ضاىح الفضىل

0200-محمد فالح قبالن العازم

1022-محمد فواز العبدىلي

0381-محمد مبارك سعدون المطوع

ي 1061-محمد مبارك عبد الرحمن المطير

0464-محمد مبارك عبد هللا عبد الكريم

0933-محمد مبارك محمد عبود عىلي

ي 1831-محمد مرزوق حمود المطير



0412-محمد مرزوق نارص عبد هللا

ي 0381-محمد مشعان مزيد العتيبى

ي 0381-محمد مشعل كامل برغش الضفير

0381-محمد مشعل محمد الفارس

ى 0464-محمد مضج عازم العي  

0461-محمد مطلق محمد عواد الحريجى

0461-محمد مناىحي ضيدان الشمري

ي 0494-محمد منصور عبد هللا المطير

0434-محمد نارص حمد نارص

0321-محمد نارص كليفيخ الهاجرى
0200-محمد نايف كريم حسثر 

0921-محمد هادي عيد حجاج

ي أحمد القالف
1372-محمد هان 

ي محمد عبد الرضا
0200-محمد هان 

ي العازمي
ي مرزوق الحبيب 

0200-محمد هان 

ي 0461-محمد هزاع ساري العي  

0381-محمد وليد أحمد المحارب الحمود

0381-محمد يوسف حسثر  الفيلكاوى

0941-مخلفه براك خالد الصليهم الهاجرى

ي 0418-مراحب رباح زايد المطير

0853-مراحب عبد هللا مسلم الحجيالن

0855-مراحب فالح مبارك العازمي

0421-مراحب فهد متعب الحرنى

ى 0200-مراحب مشارى وارد الظفير

0611-مرام ارديب  الحميدى العتيبى

ي 0921-مرام جارس خليف المطير

0854-مرام جمعان فالح العازم

0858-مرام حمود مرزوق الجويشى

0495-مرام زيد ضويج فرحان

0321-مرام طالل راشد العازم

0314-مرام عايض مطلق الشمرى

0200-مرام عواد فهيد الشمري

ي
1371-مرام عيد عوض الديحان 

1372-مرام فهاد سعد العجىمي

0411-مرام فهد منصور الرشيدي

1900-مرام يوسف حماد الصليىل

0611-مرداس نواف مرداس البصمان

ى 0200-مرزوق خالد مرزوق المطير

ي 0200-مرزوق محمد فالح المطير

0200-مرزوق محيسن مرزوق الرشيدي

ى 0921-مرزوق نايف مرزوق المطير

ي 0641-مرزوق نواف مرزوق المطير

0851-مرزوقه حمود عويض العازم

0314-مرفت محسن محمد العجىمي

0200-مروه جعفر حسثر  محمد

0711-مروه شفاقه محمد عسكر

1621-مروه محمد عيش الهدهود

0858-مروه مشعل عقيل خليفه العقيل

0511-مريم ابراهيم جواد الموىسي

0497-مريم ابراهيم خليل عباس

1006-مريم احمد بن عيد
1007-مريم احمد سعيد اليمان 

0200-مريم أحمد سلطان المسباح

0661-مريم احمد سليمان الرضوان

ان 0851-مريم أحمد صالح الجير

0873-مريم أحمد عىلي العازمي

ي 0651-مريم احمد عويد العي  

1371-مريم أحمد عيش العويد

0495-مريم أحمد محمد الحمدان

0511-مريم اسامه جاسم شهاب

0200-مريم اسامه محمد بوشهري

0200-مريم اسحاق محمد عبد هللا
يده الديحان  0914-مريم اعجىم رس 

1372-مريم بدر سعد السعيدي

0716-مريم بدر عىل احمد

0854-مريم ترىك سعد العازم

0314-مريم توفيق محمد يوسف

0712-مريم جابر عىل الزيد

0621-مريم جاسم حمد العوفان

0495-مريم جاسم محمد الجاسم

0866-مريم جاسم محمد اللهيدى

0713-مريم جمال دحل الحرنى

1821-مريم جميل خليفة سويدان

1341-مريم جوهر عبدالرحمن مرزوق

0321-مريم حامد حمد العىلي

0421-مريم حامد حمود حصثر  العازم

0879-مريم حامد غنيم الصويلح

0495-مريم حجى حمدان النويعم

ي
1631-مريم حسن حسثر  البحران 

0716-مريم حسن حسثر  الكندري

0712-مريم حسن محمد القمرك

1006-مريم حسثر  عىل العوام

1351-مريم حسثر  فرج الجوهر

1007-مريم حمد سعود المنيع

0200-مريم حمد عبدالهادى الرشيدى

0200-مريم حمود سالم بن مطلق



0711-مريم حويكم طريد الصقري

1100-مريم خالد حسثر  مطر

1621-مريم خالد صقر العتيبى

ى 0716-مريم خالد عزيز المطير

ى 0391-مريم خالد عيش العي  

1100-مريم خالد عيش المهنا

0865-مريم خالد فرج صالح فرج

ى 0857-مريم خالد متعب المطير

1821-مريم خالد هذال العيبان

1341-مريم راشد عبد هللا العجىم

1361-مريم رجاء ابنيان المويزري

0422-مريم رشيد سعد الحرنى

0321-مريم زبن حماد الشمري

0612-مريم زبن مران فهيدان

1372-مريم زيد سيف العازم

ي 1900-مريم زيد محل الضفير

0200-مريم سالم راشد العازم

0865-مريم سالم شباب الهاجرى

1631-مريم سامي محمد الدري    ع

0859-مريم سعد حمود العجىمي

0864-مريم سعد راشد الحجيالن

1811-مريم سعد عايف العازم

ى 0496-مريم سعد عبد الرحمن المطير

1007-مريم سعد عبد هللا معجب العجىم

0859-مريم سعد مبارك الرشيدي

0381-مريم سعدون مطلق الرشيدي

ي ي المطير
 
1022-مريم سعيد الف

ي 1610-مريم سلطان المطير

1821-مريم سلمان احمد اسماعيل احمد

1022-مريم سليمان عبد العزيز المديرس

0873-مريم سليمان عبد هللا فالح

ي 0921-مريم شعوان صقر العتيبى

0862-مريم صادق ثجيل سالم

0361-مريم صقر جهاد الهاجري

1372-مريم صنت دليم العازم

0921-مريم صنيتان فهد الزعبى

0933-مريم طارق حسثر  مال هللا

1341-مريم طارق محمد الصقيهي

1631-مريم طال زيد الطواري

1009-مريم طالل محمد الهاشل

ي
1610-مريم عادل حسن حسثر  دشبر

0621-مريم عادل عىل الحبش 

0712-مريم عادل غافل محسن
0381-مريم عبد الحميد حسثر  السليطثر 

0713-مريم عبد الرحمن حمد العتيبى

0859-مريم عبد الرحمن عبد العزيز عبد هللا

ي ي المطير
0914-مريم عبد العزيز نقر

0857-مريم عبد اللطيف نجم عبد هللا

0864-مريم عبد هللا الحميدي الشمري

ى 0857-مريم عبد هللا ردن المطير

0511-مريم عبد هللا عيش الكندري

0321-مريم عبد هللا مطلق الرشيدى

ى 0200-مريم عبد هللا هادى المطير

0621-مريم عبدهللا الصانع

1100-مريم عبدهللا الكندري

0853-مريم عبدهللا فالح العجىم

0511-مريم عبدالهادي صالح الشمرى

0621-مريم عبيد مساعد المجرن

1351-مريم عدنان بدر المسلم
1361-مريم عدنان عيد العدوان 
0712-مريم عصام عباس حسثر 

1900-مريم عصام عبدالفتاح احمد

0200-مريم عىلي دليم العازمي

1610-مريم عىلي رمضان محمد عىل

1022-مريم عىلي عبد اللطيف مال هللا

0314-مريم عىلي عبد هللا الصغير

1371-مريم عىلي عوض الرشيدي

ي 0873-مريم عىلي لفته المطير

0321-مريم عىل محمد السليم

0381-مريم عىلي محمد عىلي محمد

ى 0867-مريم عىل مطلق العي  

0422-مريم عىل وائل المهنا

0856-مريم عمر فالح العازم

ي الصليىلي
1821-مريم عمران ملق 

ي 0200-مريم عواض هزاع المطير

0493-مريم عيش دخيل الرشيدي

ى 1821-مريم عيش غرنى العي  

0712-مريم غانم مطير غضبان

0855-مريم فارس خليفه العازم

0321-مريم فاضل عبدالرضا القالف

0321-مريم فالح محمد العجىم

0941-مريم فالح حمد المخيال

0853-مريم فالح حمود العازمي

0314-مريم فالح عبيد العجىم

0861-مريم فهاد قعيد العازم

1351-مريم فهاد نارص العجىم



ي 0641-مريم فهد خالد العتيبى

1004-مريم فهد عبد الرحمن مال هللا

ي 0381-مريم فهد مبارك المطير
0873-مريم فيصل محمد العدوان 

ي
0859-مريم قاهر محمد الكريبان 

 مناىح العازم
 
0941-مريم الف

0651-مريم ماجد عيد بن فهد

0852-مريم مبارك تميم عبد الهادي راشد عبد هللا الدورسي

0867-مريم مبارك جار هللا العجىمي
0314-مريم مبارك عوض ادحيان الديحان 

ي وك نايف المطير 0361-مريم مير

1341-مريم محسن محمد الهاجري

0621-مريم محمد اسماعيل عثمان اسماعيل

1610-مريم محمد الغانم

ي 0865-مريم محمد حامد المطير

0391-مريم محمد خلفان سعيد

ى 0200-مريم محمد راشد العي  

0862-مريم محمد سحاب المويزرى

0200-مريم محمد سعود العجىمي

ي 0933-مريم محمد طاحوس العتيبى

0641-مريم محمد عبد هللا التميىم

0511-مريم محمد عىل الكندرى

0863-مريم محمد عيد صايل

ى 0713-مريم محمد فالح المطير

ي
1009-مريم محمد فالح الهلق 

0314-مريم محمد نارص عبد هللا

0511-مريم محمود محمد الرصاف

0391-مريم محمود محمد القطان

0422-مريم محمود محمد جماىل

ي 0933-مريم مخلد محمد المطير

ى 1371-مريم مخلد ملعب الظفير

0511-مريم مذكر مبارك القوب  ع

ي 0716-مريم مزيد فيحان المطير

0921-مريم مساعد عيد العازم

0331-مريم مسلم عمير ضبيب العازم

0921-مريم مشاري رشيد السبهان العازمي

1610-مريم منديل جعفر الحداد

0511-مريم منصور أحمد العوىس

0200-مريم موىس حسن الكندري

0381-مريم نارص بدر االشوك

1372-مريم نارص مبارك العويس

0713-مريم نايف سعد البذاىل

ي
1610-مريم نايف مناىحي القحطان 

اهيم 0511-مريم نبيل يوسف اليى

ي جابر الجابر
0314-مريم هان 

ي محمد عبد الرضا
0621-مريم هان 

0200-مريم هان  يوسف الفصام

0314-مريم وائل جاسم الفضاله

1007-مريم وائل خالد الجابر

0495-مريم وليد خالد المزعل

0495-مريم وليد فرحان عويد

0713-مريم يوسف احمد عىل

0866-مريم يوسف فالح النويعم

ي 0731-مريم يوسف هالل العي  

1631-مزنه حمد عايض العجىمي
1821-مزنه سالم محمد الماض 

ي 0464-مزنه محمد عجاب المطير

0464-مزون أحمد محمد الطريجى

ى 0321-مزون سالم راجح المطير

0200-مزون طارق احمد المناغي

ي 0200-مزيد مشعل شارع المطير

ي
1007-مساعد حمد عبدالوهاب العدوان 

ي 1371-مساعد سحاب وصل هللا المطير

1004-مساعد عبد هللا محمد الرشيدي

0851-مساعد يوسف عيد الذايدى

0933-مسك صالح سعد الدعاس

ى 0863-مسك فواز سند المطير

ي
0200-مسك وليد خالد الديحان 

0863-مسلط ماجد مسلط العتيبى

0631-مسلم حمد ماجد الرشيدي

ه خالد فهيد العجىم 0361-مسير

0381-مشاري احمد عبد هللا الطواش

ي
0200-مشاري جمال أحمد الطبطبان 

0933-مشاري حميد خليفه عىلي العازمي

0200-مشارى طالل يعقوب الشىط

1004-مشاري عبد هللا محمد العبيان

0321-مشاري فارس هاجد الرشيدي

1007-مشاري وليد الروضان

يده المزيد 0862-مشاري وليد رس 

0857-مشاعل براك محمد الفويطر العازم

ى 0641-مشاعل بندر غالب المطير

ي  المطير
 
0941-مشاعل حمد الف

0331-مشاعل حمود نارص الرشيدي

ي 0872-مشاعل سعود عبدهللا العتيبى

0716-مشاعل عوض ضايد الرشيدى

ي 1372-مشاعل غازي عارف العي  



ي
1371-مشاعل متعب فالح العارض 

ي 0511-مشاعل مشعل سلطان المطير

0879-مشاعل مشعل غازى محمد العازم

ي 0314-مشاعل مناىحي خالد المطير

ي 1100-مشاعل نايف فيحان العتيبى

0867-مشاعل يوسف سالم سعد فهيد العازم

ى ى الضفير 0914-مشعل بدر مش 

0321-مشعل بثر  نايف العتيبى

ى 0200-مشعل حمود عويد العي  

0321-مشعل داود سالم السعدون

0200-مشعل عبد هللا محمد الكندرى

ي 0852-مشعل عبد هللا مطلق المطير

1851-مشعل فهد عوض الرشيدى

0381-مشعل مبارك مطلق الخالدي

1851-مشعل محمد ثامر الشمرى

1004-مشعل نارص محمد جمران

0421-مشعه مبارك محمد العجىم

ى 0361-مضاوى ابراهيم شجاع المطير
0941-مضاوي الحميدى فالح الحسيب 

1361-مضاوى انور سالم المال

ى 0422-مضاوى ترىك نارص المطير

ي
0482-مضاوي حراب عبد الرحمن الديحان 

0855-مضاوى حمود محمد العازم

0361-مضاوى خالد فالح العازم

1900-مضاوى خلف حامد الشمرى

ي 1831-مضاوي دحيم متعب المطير

0381-مضاوي صالح محمد البناي

1100-مضاوي عبيد محمد العصيىمي

0651-مضاوي عىلي سالم البالود

0854-مضاوى عيد فالح الوطرى

ي 0865-مضاوى عيد نارص الظفير

0621-مضاوى غاىل فالح العازم

0862-مضاوي غاىل فالح العازمي

ى 0321-مضاوى غانم سعود الظفير

0314-مضاوى فارس مناىح الضويج

0461-مضاوي مبارك مطلق الميع العازمي

0495-مضاوي مبارك نارص العازمي

0857-مضاوى محمد باجيه الشمرى

1631-مضاوى محمد حبيب الهاجري

ي 0494-مضاوي محمد ضاوي المطير

0391-مضاوى محمد عايد الذايدى

0855-مضاوي محمد عبد الرحمن الشمري

1351-مضاوي مساعد منصور بذال الرشيدي

1371-مضاوى مطلق حمود الرشيدى

0731-مضاوى نارص محمد الهاجري

1372-مضاوى وليد عوض الهدية

ي العجىمي
1811-مضاوى يوسف شنيق 

0651-مطره صالح سالم البالود

1361-مطلق صالح مطلق مطر الحصم الرشيدي

ي 0200-معاذ عيش نارص الظفير

0496-معاذ محمد عطاهللا سلمان

ى 0914-معاىل غنام غزاى غنيم المطير

0854-معاىلي مساعد محمد العازم

ي 0611-معاىلي مطلق بطجي المطير

0713-معاىلي نايف مطر الرشيدى

ي حميد رانوف الشمري
1361-معان 

0200-معصومه داود سليمان حسن

0411-معصومه رضا محمد مظلوم

0381-مفلح معجب مفلح المسيلم

1341-مكيه مفلح مصبح العازمي

0856-مالك حسثر  عباس شموه

0852-مالك راشد محسن المرى

1811-مالك زباران سالم العجىم

ي 1372-مالك عبد السالم عليان الحرنى

ه 0611-مالك عبد هللا فالح العمير

ي الصفار
ي نقر

0493-مالك عبد الهادي تقر

1831-مالك عبدهللا هابس الشمرى

0867-مالك فهد بريجان العازم

ي 0200-مالك فهد نومان العي  

0641-مالك فيصل حسن الكندري

0412-مالك محمد عيش عىل

0321-مالك مشعل عىلي الهاجري
1372-مالك مشعل محمد القحطان 

0852-مالك ياسثر  نارص الفري    ح
0435-ملوح سالم ملوح الهرشان 

0314-منار ابراهيم زيد الحجيالن

ى 0511-منار احمد كاظم العي  

ي 0381-منار ثقل عمر العتيبى

0712-منار جاسم محمد الشايجى

ى 0941-منار حابس مجبل العي  

0854-منار حامد نارص الرشيدي

1371-منار حسثر  حميد الحالق

0200-منار حسثر  عىلي الغريب

0496-منار حمد محمد المنيس

ي الهديه
0200-منار حمدان ملق 

0731-منار حمود سلمان الدماج



ي 1851-منار خالد رميح المطير

1004-منار خالد صالح العمران

ي 0331-منار خالد فهد المطير

0861-منار خليفه فالح العازم

1341-منار راشد منصور العازم
0914-منار سعد حمود الخرفش 

1372-منار سعد صالح الغيص

ي 0200-منار سعود غازي المطير

0631-منار سلطان غالب العتيبى

ان الرشيدي 1361-منار سلمان عنير 

ي 0321-منار سليمان رحيان العي  

ي 1822-منار صالح فالح العي  

1851-منار عايد فاضل الفضىل

0200-منار عبد العزيز عىلي الصحاف

0713-منار عبد هللا معيض العجىم

0496-منار عبدالكريم محمد المطوع

ي
1007-منار عبدهللا مطلق العدوان 

0464-منار عبيد فرحان فرحان

0621-منار عالء مبارك الوطرى

0872-منار عيد مفلح العازم

1372-منار فهد جمعان العازمي

ي 0493-منار فهد عبد العزيز العتيبى

0314-منار كماخ عىلي الرشيدي

0321-منار ماض  شجاع العجىم

ي 1900-منار مانع عبيد العتيبى

0867-منار متعب ساير الحرنى

ي 0511-منار محمد  العي  

0200-منار محمد عىلي الكندري

0859-منار مشاري راشد الخشم

0200-منار مشعل حمود الجريد
0511-منار مشعل فنيس القحطان 

ي 1372-منار مشل سالم الضفير

0495-منار مطلق عبد هللا الزعبى

1100-منار مناور حلوان منير عويض العازم

1361-منار منصور أحمد المحارب الحمود

0418-منار نارص سعود العجىمي

ى 1351-منار نارص عبيد العي  
1006-منار نارص عىل المرض 

ي 0731-منار هزاع محمد الحرنى

1631-منار وليد جاسم الحربان

ي 1631-منار يوسف سعد البحير

0200-منال أحمد كرم عىلي

ى 0716-منال اسعد غنام العي  

ي العازمي 0879-منال حامد سعود المحيلبى

0321-منال خالد عبدالعزيز الرقوه

0861-منال خضير سعد زيدان الرشيدى

1371-منال زياد خليفه الشمرى

0873-منال سام خلف العازم

1351-منال سعد محمد العازمي

0864-منال صالح رضوان الشمرى

1372-منال صالح عبد هللا الحداد

ي
1821-منال صالح محسن الحسيب 

0858-منال عامر هادي عامر هادي

0611-منال عبد الرحمن فالح الرشيدي

0495-منال عبد العزيز حمود الشمري

0873-منال عىل خلف الفضىل

0867-منال فالح عايض الدعسه

ي 0867-منال فايز سعد الحرنى

ى 0863-منال فايز مشهور العي  

1341-منال فالح غازي الرشيدي

1006-منال مبارك محمد الخالدي

0866-منال محمد براك العازم

1341-منال محمد مطلق الرشيدي

1371-منال مطلق حمود مركز

1341-مناهل عىلي خلف طويان

ي 0851-مناي محمد صعيب العتيبى

0200-مناي معجب عبد هللا العجىمي

0314-مناير احمد جمعه عىلي الكندري

0495-مناير أحمد سليمان الخاتم

1351-مناير بدر فهد هزاع

0879-مناير حمد حمود بن منازل

1900-مناير حمود محمد الشمرى

0855-مناير شايع راشد الهاجرى

0631-مناير عامر ترىكي رحيل

ى 0631-مناير عايش نزال العي  

ي 1341-مناير عبدهللا حمود الجيى

0200-مناير عبيد سعود السبيعي

ي 0621-مناير عمر نايف العتيبى

ي
1341-مناير عوض عويض الديحان 

0855-مناير فالح حمود هداب

0391-مناير فالح جعيالن الرشيدي

0321-مناير فالح فهد العجىم

0854-مناير فالح مبارك الرشيدي

ى 1821-مناير فهد دحام الضفير

0314-مناير ماجد عبادي عبد المجيد الجدي

0200-مناير محمد خشان الخالدى



0411-مناير محمد عبد العزيز الجار هللا

ى 0711-مناير مشعل عوض العي  

ي 0621-مناير مطر صنيهيت المطير

ي 0200-مناير نايف جابر الضفير

1351-مناير نايف نارص العصيىمي

0933-منذر خالد مطلق الحرنى

ى 0321-منصور جابر كريم الظفير

0381-منصور عىل منصور القطان

1061-مب  بدر نارص العازم

ى 0851-مب  براك عرنان العي  

0200-مب  بشير دابس الرشيدى

0641-مب  حافظ محمد التناك

0331-مب  سالم مناىح الخالدى

ى 0361-مب  صياح هزاع المطير

 بوره ىكي
0321-مب  عادل امثر 

ي 0921-مب  عىلي غاىلي العي  

0731-مب  فهد كمدان العجىم

0200-مب  فيصل جاسم ابوعجل

0854-مب  نايف مبارك عقيل

1341-منير نارص عىلي محمد

ة بدر حمد العجىم 0200-منير

ي ه بدر حمدي المطير 0865-منير

ه بدر عبيد الميع 0461-منير

ه بندر سعد العتيبى 0857-منير

ي ه ثامر شجعان المطير 1371-منير

ة جاسم الربيعة 0200-منير

ه حمد عبد العزيز البعيجان 0864-منير

ه حمود حمد االذينه 0611-منير

ه خالد بدر العثمان 0200-منير

ي ة خالد عايض العتيبى 0611-منير

ى ه خالد نهار المطير 1900-منير

ه داود سليمان العبدالجادر 0381-منير

ه راشد حمد العازم 0511-منير

ه راشد عبد العاىلي الجيى 0200-منير

ه رمضان رمضان غلوم 1341-منير

ي
ه سالم سيف العتيقر 0200-منير

ى ه سالم مسدح العي   0321-منير

ه سعد راشد ابوردن 0914-منير

ه سعد عايض الرشيدي 0321-منير

ه سعد عبد هللا الرشيد 1007-منير

ه سعود همالن السهىلي 1351-منير

ي ه سلطان سفر السمير 0200-منير

ي ه سمير سليمان سمير العتيبى 1371-منير

ه شبيب نايف العتيبى 0857-منير

ه شداد عبد هللا الشمرى 0381-منير

ه طارق أحمد الجالهمه 1341-منير

ة طارق فريد العثمان 1610-منير

 العازم
 
ه طالل الف 0864-منير

ى ه عايد داخل الظفير 1821-منير

ه عبد الرزاق وادى سليمان 0381-منير

ه عبد العزيز مطر الشمرى 0314-منير

ه عبد هللا راشد الرباح 0497-منير

ي ه عبد هللا سعود المطير 0856-منير

ه عبد هللا عبيد الدورسي 0855-منير

ه عبد هللا عىل الرشيدى 1371-منير

ه عبد هللا مجبل الطشه 1372-منير

ه عبدالرحمن طه األنصاري 1022-منير

ه عثمان كليفيخ الهاجرى 0361-منير

ه عىل عوض الزنيف 0200-منير

ه عىلي فالح محمد الهاجري 0864-منير

ه عىلي فهد الخالدي 0495-منير

ه عىلي مروي الهديه 0621-منير

ه غازى بدر العتيبى 0511-منير
ه فالح رافع الحسيب  0200-منير

ه فهد عايض العتيبى 0857-منير

ي ه فهد محمد الزعبى 0621-منير

ه فهد مروى الهديه 1212-منير

ه فيصل عبدالرحمن القمالس 1610-منير

ه فيصل محمد العجىم 0866-منير

ه مبارك عواد العازم 0859-منير

ه مبارك فالح السبيعي 0361-منير

ك الدورسي ه مبارك مير 1371-منير

ه مبخوت حمد مهنا العجىمي 0914-منير

ه محسن محمد العجىمي 0496-منير

ه محمد خليفه العازمي 0314-منير

ه محمد سالم العجىمي 0731-منير

ه محمد عىلي العجىمي 0921-منير

ة محمد عىل العجيل 0621-منير

ى ه محمد عىل المطير 1821-منير

ه مرزوق عبد العزيز الهاجري 0314-منير

ه مسفر مانع عبد الهادي العجىمي 0200-منير

ه مشعل عبد العزيز النصار 0933-منير

ه مشعل هادى الحرنى 0200-منير

ه مفرج فهد احماده 0866-منير

ي ه مفرج مقعد العتيبى 0621-منير

ه نارص عبد هللا دغيم 1007-منير



ى ه نارص فرحان العي   0200-منير

ه نافع رويشد الرشيدى 1351-منير
ه نواف حسثر  العدوان  0914-منير

ه هادى عامر الجعيدى 0914-منير

ه يوسف سعد محمد العازمي 1372-منير

ه يوسف عبد الرحمن الفيلكاوى 0495-منير

1831-منيفه زيد قضيان الهاجري

ي 0941-منيفه عوض حليس الحرنى

0331-منيفه متعب مناور دحام

0314-منيه احمد حميد ضاىحي

ي
1610-منيه أحمد عيش اللوغان 

ي الهذال
0321-منيه زيد مرض 

ى 0641-منيه عبد المحسن محمد المطير

0941-مها أحمد عزيز العازمي

0914-مها أحمد مبارك الجميعه

0511-مها احمد مبارك الحميدي

0711-مها انور عبد هللا جديع الغانم

0611-مها بخيت عبد هللا الرشيدي

0941-مها ثامر جلوى الشمرى

0867-مها جابر عوده الشمري

1371-مها جاسم مسير الخالدي

0200-مها جبار عاشور عباس

0611-مها حمد سعود العازمي

0851-مها حمود سعد ارتيبان العازم

0859-مها خالد جمعان العازم

ي 1900-مها خالد عىلي العتيبى

1372-مها راشد نارص العجىمي

0314-مها سالم برغش العجىم

0873-مها سالم ثالب الهاجرى

0200-مها سعود فرج الشمرى

0711-مها سند بداى الحرنى

0713-مها عبد العزيز عوض الرشيدي

ي 0941-مها عبد هللا سعد العتيبى

ي 1631-مها عبدالكريم فرحان العي  

0858-مها عبدهللا سعد االسيحم

0381-مها فاهد عىلي معتقه
0851-مها فايز غازى خلف العدوان 

1361-مها فايز نارص العالج

ي 0418-مها فهد حمد الشتيىلي المطير

0933-مها فواز مفرح الرشيدى

جس 0200-مها فيصل جاسم اليى

0862-مها فيصل عىلي العازمي

ي
0857-مها فيصل عويض الديحان 

0711-مها قاسم مسفر العتيبى

1341-مها محمد خليفة الهيلع

0321-مها محمد رشيد رشيد

1341-مها محمد عىل العازم

0933-مها محمد عىلي المري

0857-مها محمد عواد العازم

ى 0863-مها محمد مشعل المطير

ى 0314-مها مسامح محسن سعد المطير

0857-مها مشعل مبارك الرشيدى

0200-مها موىس سالم الرشيدى

ي 0200-مها نارص ذريان العي  

1372-مها نارص عبد الرحمن العتيبى

0857-مها يحبر عايد الرشيدي

0381-مهاوي عبيد فهد السهىلي

0464-مهدي خلف مزعل الهندال
0611-مهدى قاسم محمد حسثر 

1851-مهره هوي    ج سعود العجىم

ي
0321-مهنا محمد مهنا القحطان 

ى 1009-مهند خالد الحميدى العي  

0200-موزه فهد بدر محمد

ي 0861-موىس فالح عطيه العي  

0200-موىس نارص جاسم السعيد

ي
0511-موىس نارص قاض 

ي ي أحمد جاسم العي  
1100-موض 

1061-موض  احمد عبد هللا القنيض

ي بسام عبدالعزيز الدعيج
0361-موض 

ي جابر سيف العازم
0867-موض 

ي
 
ي جاسم محمد الخراف

0631-موض 
1851-موض  خالد رسور الديحان 

ي خليفه عبدهللا العصفور
0200-موض 

ى 0200-موض  زويد حسثر  المطير

ي ي سالم حواس العي  
1341-موض 

ي ي سعود شجاع العتيبى
0716-موض 

ي
ي سعود عويض الديحان 

1821-موض 

0661-موض  صقر عبد هللا الحلبى

0857-موض  طارق عبدالوهاب العبدالوهاب

ي طالل عبد الوهاب الزمام
1004-موض 

0712-موض  طلق نارص االشيقر

0511-موض  عادل محماس العتيبى

ي عارف عىلي العريفان
1004-موض 

ي عبدهللا أحمد الذوي    خ
1100-موض 

0200-موض  عىلي عبد العزيز القطيق 

ى 0200-موض  عىلي عبد هللا المطير



ى 1022-موض  عىل عيد العي  

ي ي عوض فهد المطير
1100-موض 

0852-موض  فالح مطلق العازم

1821-موض  فهيد صنيتان الزعبى

0200-موض  ماجد احمد القمالس

ي مجبل زبن الصانع
1351-موض 

ي ي محمد بادي العتيبى
1009-موض 

ي محمد عبد العزيز الرباح
1900-موض 

ي محمد عىلي الصواغ العازمي
0200-موض 

ي ي مطلق متعب المطير
0914-موض 

ى 0865-موض  منصور كريم العي  

1821-موض  نارص خلف الشمرى

ى 0200-موض  نارص عىل الجيى

0731-موض  نارص مطلق العازم

1821-موض  نارص وسىم الدورسى

ي
ي نايف حمدان الديحان 

0418-موض 

1004-موض  ياسثر  عبدهللا النرصهللا

0852-م خالد زيد مسيلم

ي 1821-م راشد حسيان المطير

1351-مي صالح فهد الهران

ى 0331-مي عبد العزيز نارص الجيى

ي 1004-مي عىلي محمد المطير

0461-مي عيد حمود الرشيدى

0641-مي عيش عبد هللا الرشيدى

ي 0200-مي غازي جريد المطير

0200-مي فالح عواد الشمري

ي 0200-مي فهد عيد العتيبى

0314-مي فهد محمد الهاجرى

0511-مي فوزي عتيق الماجد

0200-مي محمد زيد الصانع

0631-مي محمد شمروخ العازم

1361-ميثاء طالل فيصل الوهيب

0511-ميثم حسثر  عبد العزيز العطار

0851-ميثه نارص العازمي

0200-ميس بسام العسعوىسي

ي
1900-ميس فوزان محمد مندن 

0914-ميعاد حمود حبيب الشمري

0641-ميعاد شلوان نايف العتيبى

0933-ميمونه عبد هللا فهد السبيعي

0314-ناديا محمد احمد الجراح

0858-ناديه أحمد خالد المسيكان الرشيدي

ى 0200-ناديه احمد سعود العي  

1811-ناديه اسامه ابراهيم الصالح

ي
0200-ناديه بدر جارس العدوان 
0651-ناديه خالد محمد الديحان 

0200-ناديه طارق يوسف آل بن عىل

ي 0863-ناديه عبد العزيز خليف العي  

ى 0921-ناديه عوض محمد المطير
0863-ناديه محمد عطاهللا السليمان 

ي 1900-نارص أحمد عيد المطير

0661-نارص أسعد البنوان

1009-نارص السيد عىل عدنان الرفاغ

0200-نارص بدر نارص الحمد

0641-نارص ترىكي نارص الرشيدي

0200-نارص جلوى نارص العتيبى

ي 0641-نارص جمال شليوي    ح المطير

0496-نارص حسثر  محمد العجىمي

1007-نارص حمد عبد هللا الخميس

1004-نارص حمد نارص الهايف

0941-نارص خليفه عىلي الصليىلي

0321-نارص ربيع وليد الصيداوي

1009-نارص سامي بدر ابوقماز

0621-نارص سام فالح النويعم

0641-نارص صالح سليمان الخطاف

ي 1851-نارص صقر عبدالرحمن المطير

0421-نارص صالح مشوط العازمي

ي 0421-نارص عبدهللا هابس المطير
1100-نارص عوض عايض الميمون 

0321-نارص عيد عبيد العجىم

0863-نارص فايد سالم النومشي

ى 1009-نارص فالح غازى المطير

0200-نارص فهد راشد الصادر

0321-نارص فهد عبيد الرشيدي

ى 0422-نارص فهد عطا هللا المطير

ي 0852-نارص فهد نايف الضفير

0941-نارص فهيد حزام العجىم

ي
0381-نارص محمد الحميدي مسيلم العدوان 

0381-نارص محمد عبد هللا العجىم

0861-نارص محمد مجول السعيدى

0853-نارص محمد نارص العجىم

1900-نارص نواف نارص العتيبى

ى 0651-نارص وليد مخلف ملوح العي  

ي
1006-نارص وليد نارص العدوان 

0854-ناهده احمد عىل الشحوم

1022-نايف حمد عبدالكريم السعيد

ي 0914-نايف دىلي أمان العي  



1371-نايف سعود محمد العجىمي

0493-نايف سمير خلف صنهات

0381-نايف صالح عبد الكريم السعيد

ي 0381-نايف طالل عايض المطير

ي 1621-نايف عبيد سلمان المطير

ى 0381-نايف فرج منور المطير

ي اصل
0200-نايف كاظم عبدالزهرا ريحان 

0381-نايف محمد سعود الشامري

ى 0496-نايف مرزوق عبيد المطير

ي 0933-نجاح خويلد مرزوق المطير

0381-نجاة طالل سليمان الحداد

0496-نجاة عبد الجليل عبد هللا العبد الجليل

0859-نجد خالد فيصل الهاجرى

0361-نجد خليل غزاى مبارك العتيبى

0857-نجد عبد هللا مبارك الدورسى
ي القحطان 

 
ي ضاف

0866-نجد ماض 

1100-نجد نارص النارص

1212-نجال خالد محمد الزامل

0381-نجال عبد هللا سعد الدعاس

ى 1006-نجال فهد سعود المطير

1212-نجال فواز المشعان

0862-نجالء حزام محمد الهاجرى

1004-نجالء حمود محمد العتيبى

0853-نجالء خميس نارص العجىمي

1351-نجالء سعد محمد عايض عيد العجىم

0867-نجالء عبد هللا عىل الرشيدى

0611-نجالء عبد هللا محسن كليب

0921-نجالء فهد سعد العازمي

0421-نجالء نارص عبد هللا العجىم

0661-نجالء يوسف خليفه الشنفا

ى 1341-نجود احمد خلف العي  

0865-نجود أحمد مجبل العازمي

0314-نجود بندر نارص الفضىل

0865-نجود عبدالرحمن سالم الرشيدي

1372-نجود عيش عيد الرشيدي

ي 0866-نجود ماجد محمد الحرنى

1811-نجيبه عباس حمزه عىل

0873-ندى جابر عبد هللا العازم

0711-ندى خالد حسثر  العازم

1821-ندى سعد عىلي القطان

1372-ندى عبد هللا نارص العقيىل

ى 1372-ندى عبدهللا عذاب العي  

1004-ندى فهد عبدهللا العازم

0200-ندى نادر مطلق العصيىم

ى 0200-ندى نواف محمد المطير

1900-نرجس خليل حمود الشمرى

1004-نسيمه أحمد محمد بودي

0331-نشميه احمد سالم الصويلح
0855-نشميه مشعل منور العارض 

0496-نشوى مشعل حمود الغدير العيبان

0863-نعمه مفرج حمد العجىمي

ى 0511-نمارق وليد نادى العي  

0713-نهروان عىل عبد هللا جوهر

0511-نه فالح محمد الشالىحي

1811-نواف بدر منور الشمرى

ي
0200-نواف راشد عوض عويد راشد الهطالن 

ي 0381-نواف سعود غنام العي  

ى 0641-نواف طالل معاىس  العي  

ي ار المطير 0461-نواف فازع صنيهيت رس 

ى 0464-نواف فواز فالح العي  

0511-نواف مبارك هليل الشمري

ي 0863-نواف مشعل بطاح المطير

0866-نواف مشعل نواف الشمرى

0661-نواف نبيل عىلي النجدى

ى 0381-نواف نجم عبد هللا العي  

ي الشمري
0651-نوال جاسم راض 

0461-نوال رسور عقال الرشيدى

0331-نوال عبدهللا فهاد العجىمي

1631-نوال ماجد سلطان الزعبى

0621-نوال محمد الفارس

ى 1100-نوال محمد غالب المطير

ي 0432-نوال منصور مطلق المطير

0914-نوال مهنا دريميح الرشيدي

0314-نوح يوسف أحمد الكندري

ي 0497-نود فهد بدر العتيبى
1610-نور ابراهيم يوسف الخرص 

ي
1006-نور اسماعيل محمد العوض 

0865-نور باسل عباس العىلي

0200-نور بدر شبيب العازم

ى 0851-نور بدر محمد العي  

1811-نور جمال عبد الرحمن الكوح

1006-نور جمال محمد الشويرد

ي 1610-نور حسن طالب شهانى

0461-نور حسثر  محمد بوعباس
0421-نور حمد عوض حسثر 

1821-نور خالد سمير احمد



1007-نور خالد عىل الحرنى

ي 0611-نور خالد محمد المطير

0852-نور خليل ابراهيم جاسم محمد يعقوب المزين

يوج 0858-نور راشد محمد اليى

ي اك المطير 0631-نور سليمان محمد المرجاح اليى

ي 0852-نور ضيدان فالح المطير

0731-نور طارق عبد الرحمن الحيدر

0200-نور طلق عواض العتيبى

0879-نور عادل مصبح العازمي

1022-نور عبد اللطيف حمد العبد الجليل

1361-نور عبد هللا محمد الصيخان

0432-نور عبدهللا أحمد الكندري
0857-نور عىلي عبداللطيف حسثر 

ي
1621-نور عىل مزيد عىلي العدوان 

ى 1351-نور عىل نارص العي  

1821-نور فاضل جعفر المشى

1351-نور فهد سعد الصليهم الهاجري

ي 1372-نور فهيد مزعل الظفير

1351-نور ماجد رشيد الجميىل

0511-نور محمد مجيد ابراهيم

0381-نور مطر عبد الرحمن العتيبى

ي 1821-نور منذر حمود الظفير

0873-نور نارص محمد خشمان

ى 0921-نور نايف عىل الضفير

0314-نور نمر محسن منش

ي 1372-نور نواف عبدهللا العي  

0464-نور هاشم أحمد رصخوه

0661-نور هاشم عيش الهاشىمي

0862-نور هواري ابراهيم الخالدي

0511-نورا بدر عقيل الخالدي

0621-نورا حرفان محمد السهىلي

1351-نورا خالد شاهر الخرينج

0314-نورا خالد مبارك المدلج

0418-نورا خالد محمد العتيبى

0621-نورا خليفه ابراهيم التناك

0611-نورا راشد عواد العازمي

0494-نورا ربيح منصور العجىم

0641-نورا رعد احمد الهزاع

1610-نورا طارق الفهد

1610-نورا عبد السالم حمود السميط

0612-نورا عبد العزيز حمود السويلم

ي 1821-نورا عبد العزيز ساري المطير

0631-نورا عبد هللا سعود الرويجح

0621-نورا عبد هللا محمد المويزرى

0867-نورا عبدالرزاق عبدالرحمن العوهىل

ي 1361-نورا عىلي جابر الدواس المطير

0321-نورا عىلي عيش حسثر  عىلي بورقبه

ي 1621-نورا فهد فالح المطير

0200-نورا فهيد محمد العازمي

0464-نورا فيصل شحيتان العازم

0872-نورا مبارك محمد الفويضل الهاجري

0321-نورا محمد سالم العجىم

ي 0651-نورا مرزوق محمد المطير

0641-نورا معجب سعود العجىمي

0461-نورا هادي رجا السهىلي

0611-نوران حسن يعقوب عىل

ي    ع 0863-نوره ابراهيم عىل المصير

0511-نوره ابراهيم محمد جعفر

1022-نوره احمد اسماعيل ارحمه

0914-نوره احمد عبد هللا العازم

1341-نوره أحمد مبارك السالم

ي 1022-نورة أحمد يوسف المكيي  

0661-نوره اسامه عبداللطيف الزيد

0859-نوره انور جدعان عباس

0200-نوره أنور حمد الصوابر

1351-نوره انور غازى الهاجرى

قاوي 0331-نوره بدر خالد الش 

1351-نوره بدر راشد المرى

0321-نوره بدر عبيد السعيدي

ى 0314-نوره بدر نارص المطير

0314-نوره بصيص فهد العجىم

0941-نوره جابر فاضل المرى

0858-نوره جزاء غائب العتيبى

0418-نوره حارص  طماح السبيع

1022-نوره حامد محمد الماجد
 القحطان 

 
0857-نوره حزام ضاف

0873-نوره حسثر  فالح الدورسى

0641-نوره حمد أحمد

0200-نوره حمد الحمد

ى 1100-نوره حمد عوض المطير

0461-نوره حمدان عىلي العجىمي

0314-نوره حمود راشد البوص

ي 0867-نورة حمود محمد المطير

0381-نوره خالد ابراهيم حذيفه

0464-نوره خالد حسن الطويل العجىم

ي
0314-نورة خالد حسثر  العدوان 



0716-نوره خالد حمد اليحيوح

1900-نوره خالد سعود العمران

0511-نوره خالد سليمان الفوزان

يد يد فالح رس  0879-نوره خالد رس 

0711-نوره خالد ضيف هللا العتيبى

0933-نوره خالد فالح الهاجري

1821-نوره خالد محمد ابا الخيل

1100-نوره خالد محمد الهاجري

0200-نوره خالد يعقوب طالب

1811-نوره زيد حمدان الحرنى

0331-نوره سالم دهيمان الشمري

0857-نوره سعد ضاوى العصيىم

0321-نوره سعد عبد هللا المبايعي

ي 0641-نوره سعد عبد الهادي العي  

1822-نوره سعد عبدهللا العجىم

1372-نوره سعد فهاد العازم

0857-نوره سعد مطر الخشاب

ي 0391-نوره سعد نارص الجيى

0859-نوره سعد هادي العازمي

0873-نوره سعود ابراهيم الرشيدي

1372-نوره سعود عقيل الدورسى

0861-نوره سعود فرج الشمرى

0864-نوره سعود محمد الدورسي

1372-نوره سعيد حمد المري

ي 0861-نوره سويلم صالح العي  

ي محمد العجىمي
 
0854-نوره شاف

1100-نوره صالح أحمد الروم

ازي 0200-نوره صالح خلف اليى

0200-نوره صالح عبدهللا الخالدي

0914-نورة صالح الصويان

0862-نوره صالح محارب الجميىل

0418-نوره طارق أحمد الدعيج

1372-نوره طالل ضحوي الرشيدي

1610-نوره طالل مبارك العازم

ى 0867-نوره طالل مكىم العي  

0381-نورة ظافر صالح الدورسي

0361-نوره عادل الهاجري

0611-نوره عادل عيش المناغ

0914-نوره عايد عماش الهاجري

0712-نوره عايض عبد هللا الرشيدى

1351-نوره عباس سليمان العجىم

ى 0641-نوره عبد الرحمن عبد هللا العي  

0493-نوره عبد الرحمن عبد هللا المبايعي

ى 0493-نوره عبد هللا خلف العي  

1621-نوره عبد هللا راشد التمار

ي 0200-نوره عبد هللا عوض العتيبى

0361-نوره عبد هللا فرج السهىل

0858-نوره عبد هللا مانع بندر

0361-نوره عبد هللا محمد العجران

0879-نوره عبد الهادى فالح الراجج

1022-نوره عبدهللا راشد الوهيب

0381-نوره عبدهللا فهاد العجىمي

0314-نوره عبدهللا محمد الهاجري

ي 0200-نوره عبدهللا مرشد العي  

ي 0200-نوره عصام يوسف الزعانى

1341-نوره عصمان مجدل السهىل

0495-نوره عىلي جمعه العيدان

ى 0861-نوره عىلي عبد هللا المطير

0321-نوره عماد كريم جاسم السعيد

ي العازمي 0857-نوره عواد عيد العمير

ي 0867-نوره عواد فرحان العي  

ي 0941-نوره عوض عيد المرتجى

0200-نوره عويد عبدي الجسار

0200-نوره عيد نايف العتيبى

0511-نوره غنام الغنام

ي
1372-نوره غنام نارص القريب 

0941-نوره فارس طراد العتيبى

1361-نوره فالح خالد الفالح

0855-نوره فالح سند العجىم

0921-نوره فالح محمد السبيعي

0200-نوره فايز فالح العجىم

0464-نوره فري    ح مضيان عقال

0361-نوره فالح عايف العازم

0200-نوره فالح عبد هللا الذروه

ي
0361-نوره فهد راشد العاطق 

ى 0858-نوره فهد سعد المطير

1361-نوره فهد عيد العليوي

0921-نوره فهد فهيد العجىم

1212-نورة فهد محمد العبدالقادر

1351-نوره فهد محمد الهاجرى

ي 0621-نوره فهيد هادي المطير

1811-نوره فواز غصثر  الهاجري

0321-نوره فوزي حمد األحمد

0873-نوره فيصل متلع الدورسى

0391-نوره كريدي محسن زريبان

1900-نوره مبارك سالم سليمه



0621-نوره مبارك عايض برجس الهاجرى

0200-نوره مبارك عواجه الرشيدى

ي
0314-نوره مبارك محمد الديحان 

ي 1821-نوره متعب ذاعر الحرنى

ي 0857-نوره محمد جزاع العي  

ى 0914-نوره محمد جمعان المطير

0200-نوره محمد حاجم العتيبى

0421-نوره محمد خالد الهاجرى

0933-نوره محمد ذيب العجىم

ي 0863-نوره محمد ردن المطير

ي
1351-نوره محمد سعد عوض الديحان 

1371-نوره محمد عيد العازم

1100-نوره محمد غزاى الحرنى

0914-نوره محمد فالح الفندى

0862-نوره محمد فالح الهاجرى

0862-نوره محمد فيصل السبيع

1341-نوره مخلد منادى العازم

1351-نوره مساعد خالد العازمي

ي
0731-نوره مشارى جاسم الشيبان 

0867-نوره مشعل عبيد محمد

0611-نوره مشعل فالح المحجان

ي 0621-نوره مشعل متلع المطير

0200-نوره مطلق فالح جفيدان

0857-نوره مطلق مرزوق الجويشى

0511-نوره مفرح شجاع العتيبى

0921-نوره مناىح جلوى العجىم

1100-نوره مهند المسباح

ي محمد العجىمي 1007-نوره ناىحى

1621-نوره نارص حسثر  العجىم

1900-نوره نارص سالم العجىم

1372-نوره نارص عبد هللا العجىم

1006-نوره نارص عبد هللا الهاجري

0858-نوره نارص عبيد العجىم

0857-نوره نارص فالح العازم

يف الكندري 0495-نوره نارص محمد رس 

ي 1100-نوره نافع جيى العتيبى

0621-نوره نافع راشد الجوي    خ

0914-نوره نواف مناور العتيبى

ي
ي ابراهيم المهيب 

1361-نوره هان 

0511-نوره هذال محمد الدورسى

1351-نوره هيف مبارك الحجرف

ي 0872-نوره وليد خلف العي  

ي 1006-نوره وليد عبد الهادى البحير

0716-نوره يوسف شالل الشمري

0879-نوره يوسف محمد العازم

0921-نوره يوسف مرزوق سعد العجران

0321-نوريه ابراهيم محمد العتيق

0914-نوريه راشد عبد هللا العجىمي

1811-نوريه عبد العزيز فهد العسالوي

يده 0857-نوريه مشعل محمد الش 

1821-نوضه محمد مبارك الهاجرى

0713-نوف بدر سلمان محمود

ي
0651-نوف بدر سليمان خليوي الديحان 

1004-نوف بدر عبد هللا الجابر

ي 0711-نوف بدر نايف العي  

0914-نوف تويم محمد الهاجرى

ي
0200-نوف جاسم محمد العوض 

0421-نوف حسثر  عابر حميد

1100-نوف حمد عىل المرى

ي 0314-نوف خالد رمضان الدعيجى

0200-نوف رجاهلل مجبل الرشيدي

0731-نوف رياض عبد الكريم الشايجى

0863-نوف زايد هادي العجىمي

1821-نوف سالم طالع الصليىلي

0713-نوف سالم مبارك فهيد

ي
1851-نوف سالم مهنا العدوان 

0321-نوف سامي نحيطر الجريد

0321-نوف سعد عبد هللا المخلف

ي 0641-نوف سعود عمر العتيبى

ي 0200-نوف سلطان محسن العتيبى

ى 0941-نوف صقر دحيم المطير

ي 0381-نوف ضيدان مطلق المطير

0612-نوف عاطف محمد طميهير

0872-نوف عبد هللا فالح العازمي

0494-نوف عبدهللا ادبيان العجىم

ى 0863-نوف عطاهللا سباح المطير

ي
0914-نوف عىلي دغيمان العدوان 

1371-نوف عىل سعد الهاجرى

0713-نوف فالح جمعان الدورسي

0861-نوف فالح محمد الهادى

1022-نوف فهد الثاقب

ى 0914-نوف فهد راشد المطير

0872-نوف فهد عبدالرحمن اليوسف

0853-نوف فهد كميهان جعيالن العازم

0200-نوف ماض  محمد الهاجرى

0381-نوف محسن ضيدان الشبعان



0713-نوف محمد مهاوش السعيدى

0314-نوف مد هللا مجبل الرشيدى

1351-نوف مرزوق هادى العجىم

ى 0716-نوف مزيد محمد المطير

ي
0200-نوف مسلط غالب الديحان 
 
0853-نوف مشعل حمود القرياف

0331-نوف مشعل مرزوق العازم

ي
ي قويل الديحان 

0361-نوف ملق 

0631-نوف نايف سعد الزعبى

0872-نوف نواف كساب صحن

ي 0852-نوف نواف نايف العتيبى

ى 1007-نوف نواف نهار المطير

0495-نوف يوسف محمد الخالدي

0321-نوفا عوده عوده الرويعي

1371-نوير أحمد سعد شحيتاوي العازم

0200-نوير حماد محمد العجىم

0921-نوير حمود دريميح العازم
0914-نوير سالم ابراهيم البطحان 

1100-نوير سالم عبد هللا وسىم

0641-نوير فالح محمد العجىم

ي
ي الديحان 

0621-نوير فواز ملق 

ى 0859-نوير ماض  جاسم العي  

0461-نوير محمد حسثر  العجىم

1372-نوير مناور مطير الرشيدي

0321-نوير نايف مرزوق العتيبى

 هابس الشمرى
 
0418-هابس الف

ى 0712-هاجر احمد جهير الظفير

0854-هاجر احمد سالم العازمي

0941-هاجر أحمد غنيم العازم

0858-هاجر أحمد مبارك العليوى

1372-هاجر اسامه سعد العازم

0855-هاجر بدر عبد هللا العجىمي

ي ان المطير 0873-هاجر بدر مغير

0858-هاجر براك ضبيب العازمي

ي
 
0914-هاجر بندر عايد النصاف

0418-هاجر ثامر مرزوق السحيب

0200-هاجر حميد موهج الشالىح

0858-هاجر خالد عايض العازم

ى 0651-هاجر خالد عواض المطير

ي 0933-هاجر خالد فالح العتيبى

0321-هاجر خالد فهد العازم

ي 0867-هاجر خالد مجعد المطير

0713-هاجر خالد محمد الهاجرى

0621-هاجر دويم فالح المويزري

0361-هاجر راشد فارس العازم
0855-هاجر راشد محمد الحميدان 

0864-هاجر سالم سعود الجبعرى

ى 0200-هاجر سعود حنيف الظفير

0859-هاجر سليمان جاسم بوغيث

0872-هاجر سليمان حسن مجبل

 عايد السبيع
 
0941-هاجر شاف

ي
يان ضاىحي اللوغان  0852-هاجر رس 

0381-هاجر طارق جاسم الحشاش

0941-هاجر طالل عياد العازمي

0914-هاجر عادل هادى العازم

1821-هاجر عبد اللطيف عبد النبى الهندال

ي
0496-هاجر عبدالرحمن أحمد الخليق 

ي 1811-هاجر عبدالرحمن دغىمي المطير

ي
0200-هاجر عبدهللا محمد البلوىس 

0863-هاجر عبدالهادى شبيب الزعبى

ي 0713-هاجر عطيه صويان الظفير

0859-هاجر علوان محمد علوان العجىمي

0712-هاجر عىل خلف نايف

0914-هاجر عىلي ذياب فالح العجىمي

0855-هاجر عوض مصبح غريب العازم

ي 0855-هاجر عيد سعد الحرنى

1371-هاجر فايز حجاب الفليج

1372-هاجر فالح ذعار عواد

ي 1621-هاجر فهد شجاع المطير

ى 1821-هاجر فهد عمر العي  

0621-هاجر فهد مطلق راشد السبيت العازمي

0862-هاجر فهد مهدي الخياط

0941-هاجر فوزي مرزوق العدوان

0381-هاجر فيصل عبد اللطيف النجم

0713-هاجر فيصل مطلق الفضىل

ي مطلق العازمي
 
1341-هاجر الف

ى 0861-هاجر مانع بردى العي  

0321-هاجر مبارك حمود الخرينج

1811-هاجر مبارك ضاىح الخالدى

0418-هاجر مبارك مرزوق حسن العجىم

1821-هاجر مجدي الماص

0331-هاجر محمد حسثر  العجىمي

0854-هاجر محمد حمود الشحيتاوي

1351-هاجر محمد سليمان مطلق العازمي

0314-هاجر محمد شبيب الهرف

0856-هاجر محمد عبد هللا الجامع



ي
0612-هاجر محمد عسكر البلوىس 

ى 0200-هاجر محمد فالح المطير

0862-هاجر محمد منشد الخالدى

ي 0914-هاجر مروي محسن الظفير

0852-هاجر مزيد مهنا الفضىل

0921-هاجر مشعان شويص عىلي

ى 0495-هاجر مشعل محمد العي  

1621-هاجر مفرج مبارك الدورسي

0200-هاجر مناىح محمد العجىم

1351-هاجر موىس سويد الرشيدى

0856-هاجر نواف محمد الهاجرى

ي 0873-هاجر يوسف حمود الحرنى

0493-هاشم عبد اللطيف هاشم الكندري

1004-هان  جاسم محمد الفضىل

ي محمد
ي مندن  ي سعود عبد النبى

0493-هان 

ي عبد االمير عبد الرحيم نجف
0361-هان 

1004-هانيه هشام عىلي الخزام

ي
1007-هايف راشد هايف العدوان 

1811-هبه بدر اخزيم الفضىل

ف 1631-هبة خالد ابراهيم الش 

ى 0381-هبه عادل عيش العي  

0381-هبه عارف حمود التوره

ى 0481-هبه عامر رشود العي  

1610-هبه فؤاد مبارك المجدىل

ي الرشيدي
0200-هبه محمد مرض 

1372-هبه محمد يتيم الفضىل

ى 0941-هبه مناىح حمود الظفير

0464-هبه وليد محمد الكندرى

1821-هبه يوسف عيش الوزق

0200-هجير عبد الرحمن فهد أباالصفا

0496-هدايه سعيد حمود الرشيدي

ي ي العي  
1821-هدايه فهد ثب 

0731-هدوه مفلح كنيان الهرشان 

ى 0314-هدى احمد عىل العي  

1351-هدى بدر محمد العيش

ي 0381-هدى حسن نغيمش العي  

0200-هدى حمزه احمد

ي
0873-هدى خالد مجبل الرميض 

ي
1371-هدى سعود الديحان 

ي 1371-هدى عبد الهادي نهار المطير

0200-هدى عىلي أحمد العامر

0914-هدى محمد سليمان الرشيدى

0314-هدى مقبل عبدالمحسن غيالن

0866-هديل جالل رجعان العازمي

ى 0321-هديل حزام ابداح المطير

0857-هديل حسن فهد بداح العجىمي

1371-هديل خالد عبد الهادى الهاجرى

1631-هديل خلف عويد الشمري

0867-هديل خميس سعد العازم

1372-هديل راشد صايل العازم

1212-هديل سالم عبدالهادي

ي 1372-هديل سعود سند العي  

1351-هديل عادل محمد الفيىلي

0361-هديل عبد الرحمن عثمان سعيد

0641-هديل عبد الرزاق احمد الزايد

0865-هديل عبد العزيز مبارك العازم

0914-هديل عبد هللا مسلط الهاجرى

ي 1621-هديل عبدهللا العي  

1007-هديل عماد الدين جاسم امير

0314-هديل غازى هابس الشمرى

0461-هديل غانم مناىح الخالدى

ي 1372-هديل غنام عايد المطير

0461-هديل فالح سويد الرشيدي

ي الرشيدي
 
0863-هديل فهيد الف

ي ي عىلي  فهيد الضفير
 
0611-هديل الف

0381-هديل مبارك محمد الشمري

ي
 
0711-هديل محسن عىلي المطرف

0865-هديل مرزوق مبارك العازم

ي العازمي
 
0866-هديل مشعل الف

1372-هديل منصور حمدي العازمي

ي 1372-هديل نصار ضحوي العي  

0361-هديه بدر نهار شنوف الهاجري

ي سيف العجىمي
 
1351-هشله واف

0853-هقاوى نارص سعود العازم

0631-هال عبد الحميد صالح العازمي

ي 0661-هال عبدالعزيز خليف العي  

0511-هال عبيد هباس السهىلي

 زايد العازم
 
0852-هال الف

0381-هال محمد عوض الهاجري

يك 0511-همس سليمان محمد امبير

1061-هناء عىل سالم حمد المرى

0861-هناء محمد حسثر  الجبىل

0933-هناء محمد خلف عوض

0855-هناء هادى ذياب العازم

0854-هنادى جوده هالل الشمرى

0873-هنادى محمد سالم العازم



1032-هنادى محمد مسعود المرى

0200-هند خالد ضويج الرسيس

ي 0321-هند سعدون نشىمي الظفير

0859-هند سعود نارص فجرى

1900-هند سعود نشىم الحريجى

ي محمد العجىمي
 
0933-هند شاف

1371-هند صالح فالج السعيدي

ى 1822-هند طالل حمود العي  

0856-هند عبد هللا مجبل العازم

0857-هند عبد هللا مطلق مسلم السبيع

0941-هند عيد عياد معتاد الرشيدي

ي 1811-هند فرحان منصور العي  

ي ي الظفير
0861-هند فالح سببر

0711-هند فيصل صالح ملك

ي 0200-هند مساعد صالح المطير

0495-هند مشعل عبدهللا الشىطي

0852-هند مطلق مبارك العازم

ي 0731-هند منديل فهد المطير

0511-هند نايف الحساوي

ي
0641-هنوف محمد عبد الحميد السب 

ى 0713-هنوف مدب نومان الظفير

0711-هنوف ياسثر  مطر بادي

0391-هيا أحمد عبد هللا المعصب

اك 0855-هيا احمد فالح اليى

ي 0713-هيا أحمد مرزوق المطير

ي الفضىلي 0856-هيا أحمد نومان العجاىحى

0497-هيا اسعد عبدهللا السليم

0866-هيا اسعد مرزوق العازم
1372-هيا بدر نداء الديحان 

1351-هيا ثامر نهار الشمرى

0611-هيا ثالب فراج العوام الشمري

0321-هيا جاسم عبداللطيف السعيد

اح 1371-هيا حمزه عباس الش 

0851-هيا حمود ابراهيم العبودي

1022-هيا داود سليمان عىلي الحمود

ي 1811-هيا سعد دعيج العتيبى

0853-هيا سعد راشد سعد عايد العازم

0461-هيا سعد عبد الهادي الهاجرى

ي 0321-هيا سعود مارج هايف العتيبى

1851-هيا سعيد حمد الهاجرى

ي 0661-هيا صالح عبد هللا المطير

0861-هيا عامر عبد الرحمن الفضىلي

ى 0314-هيا عايد عسكر العي  

1341-هيا عايش هادى شميالن العازمي

0511-هيا عبد الرحمن عيد المجيبل

ي 0200-هيا عبد العزيز عبد هللا المطير
1900-هيا عبد هللا راجح القحطان 

0361-هيا عبد هللا محمد العجران

0716-هيا عبد هللا يوسف شبكوه

0381-هيا عىل ابراهيم النصار

1351-هيا عىل مسعود العجىم

1341-هيا فالح جلعود الهاجرى

1371-هيا فراج خالد هرماس العازم

ب الشمري 0914-هيا فهد دهير

0853-هيا فهد سعد الحميدي
0461-هيا فهيد محمد الديحان 

1351-هيا محسن محمد عبيد

0461-هيا محمد راشد الرشيدى

1811-هيا محمد عبد المحسن التويجرى

1811-هيا محمد عجرم الصليىل

بر 0314-هيا محمد فالح اليى

1811-هيا محمد فهاد العجىم

ى 1811-هيا مصلح مزهد العي  

0712-هيا مطلق محمد العتيبى

0872-هيا منيخر سعود العجىم

ى 0862-هيا نافل تنوش العي  

0867-هيا نواف عبد هللا العازم

1341-هيا وليد محمد الهندى

0856-هيا يوسف عيد االذينه

0854-هيا يوسف مبارك العازمي

0641-هيا يوسف يعقوب السابج

ي
0361-هياء نايف حمود الديحان 

0631-هيفاء بدر العجىمي

0361-هيفاء محمد سيف الهاجرى

ى 1009-هيال فهد برغش المطير

0621-واجد عادل مطر الشمرى

0853-وافيه نارص عبد هللا العجىم

0200-وجد عبد الهادي حفيظ نفخان

0331-وجدان خالد بىط العازم

ى 0321-وجدان خالد حمود العي  

0863-وجدان خالد عوض العازمي

0421-وجدان صالح مسيعيد رغيالن

ي 0711-وجدان عبد هللا راشد المطير

0867-وجدان فايز سعود العازم

1351-وجدان فهد نصار العجىمي

0493-وجدان معير  حسثر  عياد



يف 0711-وجود صباح هالل رس 

0200-وحش جمال بويش السعيدى

باح 1341-وحش خالد ارشيد الرص 

ى 0914-وحش مساعد سالمه العي  

0612-وحيد مساعد درويش ضيف

0381-ود هاشم خليل السيد عمر

1821-وديان حبيب مطلق العازم
يف عبداللطيف حسثر  0731-وديان رس 

0712-وديان محمد مبارك العجىم

0314-وديان محمد مرزوق العازم

1372-وديان نارص محمد المخيال

ى 0941-ورد عبد اللطيف محمد البصير

0712-ورود سيد اسماعيل سيد عىل سيد هاشم

0391-ورود عادل عليان البذاىل

0200-وسم محمد سعيد الهاجري

0716-وسميه حامد عبد هللا الحجيالن

0855-وسميه خالد سالم العازم

ي 0321-وسميه خالد هجاج المطير

0859-وسميه عبد العزيز عبد هللا العازم

1900-وسميه عبد هللا عايض الهاجرى

0866-وسميه فالح عيد العازم

0200-وسميه محمد عجالن الشمري

1371-وسميه نواف صحن الصليىلي

0621-وسن راشد الراشد

0314-وصال دعيج خليفه الموىسي

0621-وصايف أحمد مبارك الرشيدي

0851-وصايف ادهام عبد هللا العازم

0941-وصايف بدر مجبل الصواغ العازمي

0731-وصايف سيف عبد هللا الرويس

0866-وصايف محمد حمود العازم

0921-وصايف محمد سعد الزعبى

1900-وصايف هزاع عطاهللا الشمرى

ي
0864-وضحا فرج عبيد الديحان 

ي
1007-وضحه أحمد جاسم البلوىس 

ي 0855-وضحه بجاد محمد المطير

0851-وضحه حسن محمد العجىم

1007-وضحه حمد فهاد الفهاد

0713-وضحه خالد عىل العتيبى
0941-وضحه رشاش سعد القحطان 

ى 0612-وضحه عايد عشوى العي  

1371-وضحه عبد هللا صلبى محمد

0933-وضحه عىل مسفر العجىم

م السهىل 1009-وضحه فهد حرص 

0200-وضحه فواز عبد هللا العصيىمي

0314-وضحه كريم عطشان مثقال

ي 0200-وضحه ماجد حامد المطير

0866-وضحه محمد فالح السبيع

ي
0631-وضحه محمد فهيد القحطان 

0495-وضحه مدعج ماجد الدورسى

0864-وضحه مرزوق خليفه العازم
1621-وضحه معضد سعد الخنثر 

1371-وضحه منصور سعد البوص

1371-وضحه مهدي محمد المري

1372-وضحه هادى فجرى العجىم

0853-وضج طالل نام النام

0861-وضوح هزاع الهاجري

0867-وفاء زيد سالم الرشيدى

0857-وفاء مبارك دعسان عقيل

0855-وفاء وليد ترىكي الرويىلي

0511-وفاء يوسف صالح الدهيىمي

ي 0461-وليد أحمد محمد العتيبى

0641-وليد حمود جاسم االبراهيم

ى 0331-وليد خالد عايد العي  

0381-وليد خالد عىل التناك

ي 0314-وليد خالد عىل المطير

0641-وليد عصام فوزي عبد المنعم

0493-وليد عوده محمد الشمري

1361-وليد نمر فالح الشمرى

0651-وهج خالد فهد المعراج

0867-وهج عادل اجبير الفضىل

ي ي العي  
ر
1900-وهج عبد هللا الطرف

0731-وهج مبارك فهد الدورسى

0200-وهج مزيد هريسان العازمي

0321-وهج يوسف عوض سلطان

0641-يارس حسن محمد آتش

ي 0381-يارس عبدهللا محمد الحبانى

ي
0511-ياسمثر  بشار العوض 

0496-ياسمثر  بنت نواف بن حمود الشمري

0712-ياسمثر  دغيم طعيس رويعي

1372-ياسمثر  راشد دغىم الرشيدى

0711-ياسمثر  مجبل عبدالواحد الهندال

0321-ياسمثر  محمد عبد الخرص  عبدال

ي 0200-ياسمثر  محمد هادي المطير

1371-ياسمثر  مطر سالم الصليىل

0464-ياسثر  عادل ياسثر  الشىطي

ي الشىطي 0321-يحبر محمود حجى



ي
1811-يزيد عبدالمحسن عايض القحطان 

0381-يعقوب جاسم محمد ابراهيم

0461-يعقوب خالد يعقوب العمران

0381-يعقوب داود عبد العزيز مراد

0859-يعقوب سالم فرحان الهاجري

0621-يعقوب عىل خالد الصليهم

0941-يعقوب فيصل سعد العصفور

0914-يعقوب محمد يوسف عىل

0641-يعقوب يوسف محمد اكيى

ي
1361-يعقوب يوسف يعقوب دشبر

ي 0200-يقثر  عيد محمد العتيبى

ي 0858-يمامه منيف مسفر العتيبى

0611-يوسف ابراهيم يوسف العبدهللا

0493-يوسف احمد حسن الكندرى

ي 0421-يوسف أحمد فراج العي  

ي 1371-يوسف حسثر  حمود الحتيته المطير

0461-يوسف خالد سالم غريب

يف الخالدي 0611-يوسف خالد رس 

0381-يوسف سعد حمود الشمري

ي 0381-يوسف سفر محمد العتيبى

0200-يوسف سليمان عبيد الرشيدي

1341-يوسف شليوي    ح دغيم الهاجرى

0631-يوسف صقر عبدهللا الغانم

0200-يوسف صالح بدر القطان

1351-يوسف صالح عىل الجطيىل

ه 0200-يوسف عادل عبد الهادى العمير

ي
0200-يوسف عبد هللا بندر الديحان 

0661-يوسف عبد هللا جاسم الحقان

ي 0200-يوسف عبدهللا المطير

ى 0381-يوسف عزيز صفوق العي  

0200-يوسف عويد الثويمر

ي 1004-يوسف فهد حميم العي  

1821-يوسف فيصل عىلي المنصوري

1371-يوسف ماجد سالم ابراهيم

0314-يوسف مالك دريول الشمرى

0381-يوسف مبارك حامد الضعينة

ى 0314-يوسف مبارك غريب المطير

0200-يوسف محمد عبد العزيز التميىمي

0511-يوسف محمد عبدالهادي محمد قريطم

0200-يوسف محمد عويد الرشيدي

1007-يوسف محمد يوسف المحمود

1361-يوسف مشعل يوسف الزايد
0200-يوسف وائل يوسف المنيق 

0381-يوسف وليد يوسف بن شعبان

0321-يوسف يعقوب احمد الكندرى

ى 0914-يونس حميد خلف الظفير


