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0511كلية الطب0314-ابرار حمد عجيل صالح

1100كلية الصيدلة0361-أبرار خالد سعد فرج

1212كلية طب األسنان0495-أبرار عبدالرزاق محمد عىل

ول1821-أبرار فوزى يوسف العيد 0661الهندسة الصناعية والنظم االدارية/كلية الهندسة والبتر

ول0314-ابرار كريم محمد الفضىلي 0631الهندسة الميكانيكية/كلية الهندسة والبتر

ول0314-ابراهيم أحمد سليمان عبدهللا صالح الذوي    خ 0611الهندسة الكهربائية/كلية الهندسة والبتر
ول0493-ابراهيم جمال ابراهيم العوضى 0641الهندسة الكيميائية/كلية الهندسة والبتر

ول0464-ابراهيم عبد اللطيف عبد هللا الجمعان ول/كلية الهندسة والبتر 0651هندسة البتر

ول1004-ابراهيم محمد دخيل الخرينج 0621الهندسة المدنية/كلية الهندسة والبتر

ول0381-ابراهيم ناجى ابراهيم المسبىح 0612هندسة الكمبيوتر/كلية الهندسة والبتر

ي/كلية العمارة1821-ابراهيم نبيل اسماعيل االنصاري
1621علوم التصميم المرئ 

ي ى شهاب الزهتر 1631العمارة الداخلية/كلية العمارة0418-ابوالهيل حسير

1610العمارة/كلية العمارة0418-أحمد خالد أحمد مزيد
ى 0314اللغة العربية/كلية االداب0321-احمد رائد احمد السنير

ى ية/كلية االداب0464-أحمد سلطان عايض المطتر ى 0321اللغة االنجلتر

0391اللغة الفرنسية وثقافتها/كلية االداب0314-احمد طالل محمد جمران

0331التاري    خ/كلية االداب1851-أحمد عبد هللا خضى حسن

0361الفلسفة/كلية االداب0381-احمد عبد الملك سليمان محمد

ي عبدهللا 0381االعالم/كلية االداب0361-احمد عبدالفتاح نوئى

يعة والدراسات االسالمية0321-أحمد عىلي عبد اللطيف السعيد 0933الفقه وأصول الفقه/كلية الشر

ي يعة والدراسات االسالمية0314-أحمد فيحان ساير المطتر عية/كلية الشر 0941الفقه المقارن والسياسة الشر

يعة والدراسات االسالمية0861-احمد محمد سعود العازىم 0914التفستر والحديث/كلية الشر

يعة والدراسات االسالمية1831-أحمد محمد عبد العزيز السليم 0921العقيدة والدعوة/كلية الشر

0493بيولوجيا الحيوان/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم1821-أحمد منذر عىلي العجمي

0494بيولوجيا النبات/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم0381-احمد نبيل محمد المال

0495علم الميكرو بيولوجيا/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم0321-أحمد يعقوب جواد الجدي

0496علم الكيمياء الحيوية/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم0495-أروى سعود بىط المتلقم

0497علم البيولوجيا الجزيئية/العلوم البيولوجيه/كلية العلوم0418-أريام مشاري عبد المحسن عبد هللا عادي

ي 0411الرياضيات/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0321-أري    ج راشد صالح العتيبى

0412الرياضيات المالية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0361-أري    ج عىل عبد هللا العجم

0421الكيمياء/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0321-أري    ج فيصل سعد السالم

0422الكيمياء التطبيقية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0481-اسامه خالد جاسم الهوىل

ياء االساسية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0418-أسامة عادل الفايز ى 0432الفتر

ق عبد الرضا جابر محمد ياء الهندسية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1811-استتى ى 0435االستشعار عن بعد/الفتر

ياء الهندسية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1821-ارساء حامد سيد كاظم الموسوى ى ر واالتصاالت البضية/الفتر ى 0436اللتر

ياء الهندسية/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1009-ارساء حسن نجاد طاهري ى 0434نظم رقمية/الفتر

0461الجيولوجيا/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1821-ارساء محمود عيىس بن محمد

0464علوم البحار/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1006-ارساء نايف سعد ال سعد

ي عبداللطيف عنتى الحداد
0481االحصاء وبحوث العمليات/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0464-ارساء يوسف مندئى

ي
ي/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم0432-اسما غازي مشعان الديحائى

0482االحصاء التطبيقر

ي 0418علوم الحاسوب/العلوم الرياضية والطبيعية/كلية العلوم1032-أسماء بدر عيد المطتر

ى عىلي الشمري 1371علم االجتماع/كلية العلوم االجتماعية0496-أسماء حسير

1372الخدمة االجتماعية/كلية العلوم االجتماعية1821-أسماء طارق عبد الرحمن اللهو

1351علم النفس/كلية العلوم االجتماعية1007-أسماء عبد هللا احمد الكندري

1341الجغرافيا/كلية العلوم االجتماعية0495-أسماء عبد هللا زيد الصانع

1361العلوم السياسية/كلية العلوم االجتماعية0381-أسماء عىل حمد يعقوب

1022المحاسبة/كلية العلوم االدارية0493-أسماء متعب عبدهللا الحرئى

ي فهيد الرشيدي
ى
1022المحاسبة/كلية العلوم االدارية0314-أسيل سعود الف

اف عايد فايز الكعمي الرشيدى 1004اإلدارة/كلية العلوم االدارية0314-ارسر

1004اإلدارة/كلية العلوم االدارية0421-أشواق مصلح عايض الشالج

1006التسويق/كلية العلوم االدارية0381-أصايل محمد عامر المرى

ى 1006التسويق/كلية العلوم االدارية0381-أطياف عىل علوش المطتر

1007التمويل والمنشآت المالية/كلية العلوم االدارية0381-أفراح عبد الكريم مسلم الرشيدي

ي ى 1007التمويل والمنشآت المالية/كلية العلوم االدارية0314-االء غالب جاسم العتى
1032االقتصاد/كلية العلوم االدارية0495-آالء محمد المنقى

ى ى 1032االقتصاد/كلية العلوم االدارية1811-البندرى محمد سعد العتى

ي
1009نظم المعلومات اإلدارية/كلية العلوم االدارية1006-الجازى فهد جديع العدوائى

1009نظم المعلومات اإلدارية/كلية العلوم االدارية1822-الجازى محمد سعود العتيبى

1023إدارة العمليات واإلمدادات/كلية العلوم االدارية0314-الجازى محمد عىل الهاجرى

ى ى 1061االدارة العامة/كلية العلوم االدارية0314-الجورى محمد بنيه العتى

1061االدارة العامة/كلية العلوم االدارية1821-الجوهره سالم فاضل المرى

ي 1822علوم األغذية/كلية العلوم الحياتية0361-الدانه خالد فهد الزعبى

ى 1821علم التغذية/كلية العلوم الحياتية0381-العنود احمد مرمس الحضتر

1851إدارة التقنية البيئية/كلية العلوم الحياتية0314-العنود جمال رشيد الجميىلي

1811اضطرابات التواصل/كلية العلوم الحياتية0314-الغال عفيف خلف الشمرى

1831علوم المعلومات/كلية العلوم الحياتية0493-الكوثر محمد ابراهيم الشىط

0713العالج الطبيعي/كلية العلوم الطبية المساعدة1811-الماس مشعل مرزوق الهاجري

ى ي/كلية العلوم الطبية المساعدة0865-الماسه عصام عواض المطتر
0716العالج المهبى

0731تكنولوجيا األشعه التشخيصية/كلية العلوم الطبية المساعدة1811-المها عايض راشد المرى

ي ى ات الطبية/كلية العلوم الطبية المساعدة1821-المها عىلي نايف العتى 0712علوم المختتى

0711المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية/كلية العلوم الطبية المساعدة0314-الهنوف فهد نافع سالم الرشيدي

0200كلية الحقوق0314-اليمامه فهد ساير العتيبى

1900كلية الصحة العامة1811-آمار هالل عبد هللا العتيبى
بية 0861-آمال وليد خميس الخشبر ي/علمي- كلية التر

0867العلوم/برنامج االبتدائ 

بية 0493-امائى خالد عىلي عبدهللا النارص ي/علمي- كلية التر
0865الرياضيات/برنامج االبتدائ 

ي ي عايض عبدهللا فراج المطتر
بية 0461-أمائى ياء/علوم/برنامج متوسط وثانوي/علمي- كلية التر ى 0863الفتر

ي بية 0481-أمثال غثيث عىلي المطتر 0862الكيمياء/علوم/برنامج متوسط وثانوي/علمي- كلية التر

بية 0497-أمل خالد جديان الرشيدي 0864البيولوجيا/علوم/برنامج متوسط وثانوي/علمي- كلية التر

بية 0381-امل سعد دهش الشمرى 0866الجيولوجيا/علوم/برنامج متوسط وثانوي/علمي- كلية التر

بية 0496-امل فهيد جزء الرشيدي 0861الرياضيات/برنامج متوسط وثانوي/علمي- كلية التر

ي ى بية 0361-أمل محمد سعد العتى ي- كلية التر 0857برنامج رياض األطفال/أدئى

ي بية 0314-آمنه جمال صالح العجتر ي- كلية التر ي/أدئى
0872اللغة العربية/برنامج االبتدائ 

ي بية 0321-آمنه طالل نايف العتيبى ي- كلية التر ي/أدئى
ية/برنامج االبتدائ  ى 0858اللغة اإلنجلتر

بية 0495-آمينه عىل ابراهيم الدويسان ي- كلية التر ي/أدئى
0873الدراسات اإلسالمية/برنامج االبتدائ 

رموز الكليات



بية 0381-أمينه ماجد عبد هللا البغىلي ي- كلية التر ي/أدئى
0879اجتماعيات/برنامج االبتدائ 

ي بية 0493-أنفال رسحان فهد المطتر ي- كلية التر 0851اللغة العربية/برنامج متوسط وثانوي/أدئى

بية 0361-أنفال عويد فالح العطيفه ي- كلية التر 0859الدراسات اإلسالمية/برنامج متوسط وثانوي/أدئى

بية 1811-أنفال نايف عبدالمحسن محمد الحرئى ي- كلية التر ية/برنامج متوسط وثانوي/أدئى ى 0852اللغة اإلنجلتر

بية 0381-أنوار عبد هللا ابراهيم المفرج ي- كلية التر 0853التاري    خ/االجتماعيات/برنامج متوسط وثانوي/أدئى

ي
ي الرديبى

بية 0493-أنوار يوسف رديبى ي- كلية التر 0854الجغرافيا/االجتماعيات/برنامج متوسط وثانوي/أدئى

بية 1004-أوراد عبد العزيز عبد هللا نابت ي- كلية التر 0856الفلسفة/االجتماعيات/برنامج متوسط وثانوي/أدئى

ى بية 0482-أوراد عياد حمود المطتر ي- كلية التر 0855علوم اجتماعيه- علم النفس /برنامج متوسط وثانوي/أدئى



0381-ايمان احمد عجاج الشمري

ى 0361-ايمان صلف عىل المطتر

0314-ايمان محسن حزام السعيدى

0418-آية بدر نارص الرشيدي

ي 1006-باسل فهد مطلق المطتر

1821-بتول حبيب عىلي السعيد

0496-بتول خالد محمد السليم

0381-بتول سلمان خلف العريعر

ي 1811-بتول طارق عبيد الظفتر

ى الشماىل 1851-بتول عبد هللا حسير

ي
0381-بدر ابراهيم ارديعان العدوائى

0496-بدر احمد فارس محمد

1006-بدر عهدي مبارك الجمعه

0421-بدر فايز عوض سودان

ى 0381-بدر فيصل فراج المطتر

ي ي سامر المطتر
ى
0314-بدر الف

1007-بدر مشعل عبد الرحمن اللهو

ي 1004-بدر مطلق بدر المطتر

0461-بدر نارص حمد الصميط

ي 0496-بدر نارص ضاجي العتيبى

0361-بدر نارص نافع الرشيدى

1821-بدريه فاروق عبد المجيد الشاعر

1061-بدريه نارص سعود البدهه الرشيدي

ي 0314-بدور نارص ضيف هللا العتيبى

0314-بدور نحيطر محمد الجميىلي

اك 0381-براك خالد عبد الرحمن التى

ي 0361-بسمه سعود مجعد العتيبى

0496-بشائر كاظم صالح السعيد
0464-بشاير حمد نارص العدوائى

0865-بشاير سليمان براك العتيبى

0314-بشاير غانم محمد الشمري

ي 1821-بشاير غثوان راشد المطتر

ك العازىم 0314-بشاير محمد متى

ى ى 0493-بندر خالد مزعل العتى
1009-بيبى سالم محمد دشبر

ى  سعد محمد المطتر
0361-تهائى

0421-ثنوا سعود نارص العجمي

0421-جاسم محمد فاضل فرس

0391-جمانه بدر محمد المرزوق

0418-جمانه شمس مراد شمس الدين مراد

0418-جميله طالل راشد العقيل

ي ه الحميدي عبدالهادي المطتر 0314-جهتر

0321-جواد نارص بدر عريان

0381-جوزه بندر شعف الحرئى

ي 0411-جوهره محمد حجرف العتيبى

1006-حسن خالد عبد هللا القروي

ي خليل القالف
0314-حسيبه هائى

ى عىل عبد هللا االشوك 1851-حسير

ى فهد مرزوق الفضىل 0464-حسير

ي ى ى مهنا ريكان العتى 0436-حسير

1811-حصه احمد عيىس الوزق

1009-حصه جاسم محمد الباز

0461-حصه خالد عبداللطيف العمر

ي 0314-حصه خالد عبدهللا العتيبى

ي
0381-حصه مبارك عادي الهرشائى

1822-حصه محمد جديع مطلق الديحائى

ي 1811-حصه محمد ماجد المطتر

ي
ى
1007-حال لؤي الخراف

ي
0381-حال محمد سند الديحائى

0481-حمد حسن حمد الحمد

1831-حمد عادل صالح عبدهللا العبد هللا

0381-حمد عبد الرزاق عبد هللا محمد

ي 1004-حمد عبد الهادى مجبل المطتر

0461-حمد ماجد محمد الشمري

0321-حمد محمد لفته الشمرى

ى 0461-حمود بدر سالمه المطتر

0496-حمود سعد حمود الشمري

0381-حمود عىل مقذل المنتر

0464-حور أنور حمود الختالن

0314-حوراء أسعد مهدي طاهر
ى 0321-حوراء عىل عباس حسير

0481-حوراء عيىس عبدالصمد الصفار

1004-حوراء فاضل عباس محمد

وك 1851-حيدر اسامه حمود المتر

0464-حيدر مكي جاسم المويل

0495-خالد جامع رفاعي العازىمي

ي الرشيدي
0461-خالد حمد فضى

1022-خالد عادل البدر

0321-خالد عبدهللا يوسف مال هللا يوسف

ي 1009-خالد فهد عيد العتيبى

1811-خالد محمد أحمد الكندرى

ي 0461-خالد محمد عايض المطتر

1831-خالد مسفر عبيد العجمي

ي 1032-خالد نايف شجاع العتيبى

1004-خالد وليد خالد الرشود
0321-خالد وليد فري    ج السليمائى



0314-خديجه صالح مسلم الرشيدى

ي
1032-خزنه مساعد حمود الهرشائى
ى 1831-خلف خالد خلف البابطير

1822-خلود ابراهيم أحمد الصابري

ى 1821-خلود عبد هللا خلف المطتر

ى ى 0464-خلود مد هللا امان العتى

0381-خلود منصور فراج العجمي

ي
0461-داليا خالد سالم بوناشر

1821-دانه أحمد صالح االستاذ

0411-دانه حمد مدعث حزام

1061-دانه خالد عبد الحميد الزامل

ى 1831-دانه سعد مخلد المطتر

ي سعيد الرشيدي
ى
0496-دانه شاف

1821-دانه صالح رجا الديحائى

0493-دانه عبد هللا محمود الخوارى

1851-دانه عبداللطيف محمد الفهد

1004-دانه مسلم بداح الجعيدان

0461-دانه مشعل عبد الحميد الوادي

1821-دانه مهنا عطا هللا الشمرى

0493-داود محمد صالح احمد الرمضان

ي 1821-دعاء نايف أحمد سناستر

1811-دالل جمال محمود العبد الغفور

0321-دالل حمدان رجا العازىم

1822-دالل حميد سيد شتى الموسوى

0482-دالل خالد أحمد القليش

1811-دالل خالد حسن الكندرى

0461-دالل روي    ح نارص الروي    ح

1006-دالل سعود عىلي الحيدر

ي 1004-دالل فواز حميدى المطتر

0493-دالل فيصل شبيب العجم

0314-دالل فيصل عبد هللا الهاجرى

0496-دالل نارص عبدهللا ظوي  هر الرشيدى

0321-ديما عبد هللا عوض العجم

0321-ديما فهد راشد الخمسان

1821-ديما فهد غنيم الرشيدي

ي 0321-ديما مبارك محمد الشالجي المطتر

0361-ديمه خالد عىل الرشيدى

0314-ديمه عىل مسعود المرى

0464-ديمه محمد عبد هللا الصانع

0495-ديمه مشعل حمود العازىم

0361-ديمه يوسف عواد العازىمي

0495-دينا باتع شامخ فالح الرشيدى

0461-دينا مبارك منور الشمري

1061-رؤى عبدالعزيز محمد آل هيد

1032-رابح عمر رابح الرشيدى

ي 1004-راشد زيد سعد الزعبى

0321-راشد سعود راشد العجم

ي 1004-راكان غالب غالب المطتر

ى القالف 0464-رباب عىلي حسير

ي 1821-رتاج بدر يوسف مدوح المطتر

0493-رتاج بسام عبد العزيز العبد المنعم

0464-رتاج عبد الرحمن شهاب الخالدى

1851-رتاج فيصل نارص الحمد

0422-رتاج ماجد مرزوق عايض

0496-رتاج محمد حمزه الجدى

0361-رتاج محمد سعد زري    ج

0464-رتاج وليد عبدهللا عىلي

ان 0314-رزان نارص عىلي خضى

1004-رسام محمد عوض سلطان
1061-رغد طالل حمود الديحائى

ي ى 1821-رغد عىلي سليمان الصقري العتى

ي 0314-رغد محمد عبد الرحمن المطتر

0361-رغد محمد نارص االقعس

1811-رفعه خالد حجاب العجم

0432-رقيه خليفه عبد هللا المسلم

1061-رهام حامد عبد الصمد الضاف

ى 0321-رهف احمد مطر العنتر

0418-رهف بندر محمد ناهي النومىسي

0361-رهف ساىم جديع الفضىل

0314-روائى عبدالرحمن جزا الحرئى

ي 1851-روان الحميدي سالم المطتر

0321-روان بالل حسن زيد

1821-روان طالل يعقوب حسن عبدهللا  محمد

1006-روز نوفل حمزه حيدر

0497-روعه عادل ابراهيم النجار

1061-ريان جار هللا نارص العريفان

0381-ريان سعد عبد المحسن التميمي

ي
0361-ريان عيد ضيدان خلف العارضى

1821-ريانا فهد سالم العصفور الهاجري

ي ى 0314-ريانه فهد زيدان الهذال العتى

0314-ريم احمد محمد دخيل العوض

ى 1821-ريم حابس جاش المطتر

1811-ريم خالد مجحم الخالدي

1032-ريم سعود خالد الحرئى

1811-ريم سعود منصور العازىم

ي افرح العازىم
1851-ريم عىل عبد الرحمن زياد ملقى



ي ي راهي الضفتر
ى
0314-ريم الف

1006-ريم محمد عبد الكريم الشىط

0461-ريم مطر رجاء الخالدي

0321-ريم مطلق حجرف العتيبى

ي 0381-ريم نايف سالم المطتر

0464-ريميه محمد سالم الرجعان الهليىلي

ى 1061-ريناد عبد العزيز شداد الظفتر

ى ى 0361-ري  هام محمد عبد هللا العتى

0411-زهراء شاكر عناد مهنا

وك 0436-زهراء محمد عبد الزهراء المتر

ي ى 0421-زيد سعد تركي العتى

ي 1006-زيد محمد فالح الضفتر

1032-زينب احمد غانم عباس

0496-زينب بدر الحمد

0321-زينب عادل يوسف الصايغ

0464-زينب عبد المحسن كرم تباشتر

0493-زينب هادي عبدالرؤوف المويل

ى 0464-سارا جزا ذياب المطتر

1009-سارا نبيل احمد عىلي خلفان

1821-ساره ابراهيم حسن الحاى

1004-ساره أحمد عبد هللا السميط

1811-ساره ايمن عبدهللا مرزوق العبكل

0361-ساره بدر محمد شمس الدين عبدالرحمن

ي 1811-ساره جزاء ظيف هللا المطتر

0321-ساره طارق مصطقى العىلي

0314-سارة عىل عبد اللة الخياط

0497-ساره عمر عىل الشىط

ى ى 0464-ساره فيصل ثبى العتى

1006-ساره فيصل سعود العتيبى

ي 1009-ساره متعب عبدهللا الحرئى

ى 0361-ساره محمد نمش المطتر

1831-ساره نارص حمود البغيىلي

ي 0493-ساره نارص محمد العتيبى

ي 0381-ساره نايف حمود العتيبى

ي ي المطتر
1006-ساره نومان ملقى

1004-سالم أحمد سالم عابر
ى 0314-سالم عادل نعمه بوفتير

0321-ساىمي عبد هللا ابراهيم القفيىلي

0314-ساير فهد ساير العتيبى

0496-سبيكه يوسف أرحمه صقر اللحدان
0421-سىحى عيد مرزوق الحبيبى

0321-سعاد بدر جاسم السهيل

0421-سعد ثارى سعود الرشيدى

ي
0493-سعد مبارك شارع الديحائى

0461-سعود باسل بدر الماجد

1061-سعود عادل جسار الجسار

0381-سعود عبدهللا مرضى رهيف العجم

ى 1822-سعود فيصل خالد المطتر

0381-سعيد زيد سعيد الرشيدي

0381-سلسبيل نارص سلطان الجوير

0493-سلطان راشد عبيد النومس

0495-سلطان طالل خلف الخيوىط

ى 0314-سلطان عبدهللا عايض المطتر

0421-سلمان احمد عباس باقر

ي 0381-سلمان بدر صنت المطتر

ى عبدهللا الرشيدى 0461-سلمان حسير

0381-سلمان عبد هللا جاسم الصايغ

0418-سلمان غانم حمد الشمري

ي ى 1821-سلمان مرزوق كردى العتى

0321-سلم عبيد حمتر الشمري

1851-سلم فهد محارب العازىم

0321-سلوى محمد عايض الرشيدى

ي
0412-سليمان أحمد فالح الهلقى

0493-سليمان جميل عبد هللا البدر

0321-سمر ابراهيم عبد اللطيف االبراهيم

0481-سنابل خالد سعد الراشد

 سعود عبد العزيز الفالح
ى
0381-سناف

1811-سندس مشعان محمد العتيبى

0381-سيف صالح مبارك الهدب

1061-سيف مساعد سيف السيف

0461-شاجع سعد شاجع العجم

ي ى 1061-شاهه خالد رافع العتى

0381-شاهه عيىس يعقوب الشىطي

ي ى خالد محل الضفتر 1004-شاهير

وق عبد هللا اسماعيل الجدي 0435-رسر

يفه عادل عبد هللا أحمد الكندري 0381-رسر

يفه عبدالعزيز سالم الشيتان 1821-رسر

يفه ماجد صبيح الصبيح 1007-رسر

يفه محمد بدر الفرحان 0361-رسر

0418-شعاع قناد بهار العتيبى

ى 1822-شمس عىلي خليف المطتر

ى ى 0418-شموخ عبد المحسن عىل العتى

0493-شهد احمد عبدهللا العجمي

ي ى 0434-شهد حمد خلف العتى

0314-شهد حمد عماش الرشيدى

ي 0321-شهد حمود جاعد حشاش العتيبى



0434-شهد ربيع مسلوب الرشيدي
1821-شهد عمران عىل تقر

0495-شهد فرج لهيب سعد سعيد

ى 1061-شهد قويعان صحن المطتر

1004-شهد مبارك حمدان الخشاب الرشيدي

0314-شهد محمد عسكر العازىمي

ي 1851-شهود منصور ضاجي العتيبى

0493-شوق حمد دخيل

0461-شوق شبيب مسفر الحيان

0432-شوق عبد هللا احمد الشمار

0361-شوق فهد محمد عبد الىحي

ي ى 0314-شوق نارص مضىحي العتى

1821-شوق يوسف خليف الرشيدي

1004-شيخه خالد عبد هللا الغانم

0381-شيخه عمار عباس الحداد

0314-شيخه مرزوق عبد هللا معجب

0314-شيخه نواف شالح العتيبى

0381-شيماء حسن احمد الصفار

1006-شيماء محمد عىل الحيان

ي 0381-صالح سعيد عبد هللا المطتر

0321-صالح عادل صالح االثري

0481-صالح عبد العزيز ماجد الماجد

0314-صالح عدنان صالح الخزعل

0381-صالح عيىس احمد الذوادي

0381-صالح وليد محمد الديوىل

1821-صيته عبداللطيف سعد الوليد

ى ى ى العتى 1851-ضارى حمود حسير

0496-ضارى راغب محسن عمر

ي 1821-ضىح عىلي حمدي المطتر

0314-ضىح نبيل محمد العازىم

0314-ضىح يوسف نمر السعيدى

ي متعب خلف الشمرى
1821-ضى

0434-طالل انور عيىس الروي    ح

ى 0361-طالل صالح مجالد الظفتر

0411-طالل عىل غنمان الماجدى
1061-طالل فهد سعد الديحائى

0421-طيبه ساىم عدنان الخالدى

0361-طيبه عادل سليمان المحيطيب

0321-طيبه عبد الكريم زيد القريان

1821-طيبه عىل محمد الحمد

ي ى 1821-طيبه مشعل مطر العتى

0495-طيبة هشام جابر احمد المحمد

ى ى 0482-طيف حمود مطر العتى

ى ى 0494-طيف عوض مويس العتى

ى 0321-طيف فواز شاع المطتر

0381-طيف مشعل عبيد الوليد

ي
0381-طيف يوسف فهد الديحائى

1023-عائشه أحمد سالم الخليفه

0361-عائشه أنور محمد الفهد

0314-عائشه طالل مطلق المرشاد

ي ى 0421-عائشه عبود عبد هللا العتى

0418-عائشه فهد مطلق المرشاد

1821-عائشه فيصل ابراهيم العجيل

ي 1811-عائشه محمد طلق العتيبى

0495-عائشة محمد عبد الرحمن الوهيب

0418-عائشه يوسف جمعان الدويله

ي
0361-عاليه محمد هالل الديحائى

1006-عاليه نارص حداد الصوماىل

0314-عامر فالح محمد العجم

0321-عايشه سعد حلوش الصانع

1004-عايشه سعود دخيل الجبىلي

1061-عبد الرحمن نزال مرزوق العازىمي

1821-عبد الرحمن هادي سالم النشوان

ي 1004-عبد العزيز سالم حمد الظفتر

0418-عبد العزيز صالح محمد الرشيدى

0321-عبد العزيز طالل طعمة الشمري

0314-عبد العزيز فارس خالد الدواى

0461-عبد العزيز مبارك عبد هللا بدو

0361-عبد العزيز محمد حميد القالف

1032-عبد العزيز محمد سعد العبيد

1811-عبد العزيز محمد عوض العجمي

1004-عبد العزيز محمد فالح العازىم

1851-عبد العزيز نايف سعد الماجدي

0863-عبد الكريم عدنان عبد الكريم القالف

ي 0314-عبد اللطيف تركي مكمي الضفتر

0381-عبد اللطيف محمد عبد الوهاب السهيل

ي
0464-عبد هللا أحمد عبد الرزاق الكويبر

1851-عبد هللا حمد عيد الزعبى

ي ى 0493-عبد هللا حمود عيد العتى

0495-عبد هللا خالد سعود العازىم

0418-عبد هللا خالد عبد هللا السمحان

0464-عبد هللا سالم منادي الهديه العازىمي

1007-عبد هللا عادل عبدالكريم اليحبر

ي ى 0314-عبد هللا فارس مطرد العتى

0493-عبد هللا محمد رباح عىلي

0495-عبد المحسن محمد عبد المحسن الربيعه



0411-عبد المحسن محمد عبد المحسن العيد

1009-عبد الوهاب احمد ماجد الشىط

0314-عبد الوهاب بدر يوسف الناىم

0314-عبدالرحمن عيىس فالح الرشيدي

1061-عبدالعزيز أحمد عيىس السميط

0421-عبدالعزيز جمال عبدهللا الحمىلي

ى 0314-عبدالعزيز سعد مطلق الضفتر

1004-عبدالعزيز محمد ابراهيم الشهاب

0314-عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشعيل

0418-عبدالعزيز نارص ساكت الساكت
0432-عبدهللا سعود عايش الحسيبى

0434-عبدهللا عادل صيوان عبدهللا الخالدي

1004-عبدهللا عبدالرحمن عبدالعزيز الحسينان

0361-عبدهللا عدنان عبدهللا الدريعي

0461-عبدهللا عيىسي زيد الزيد

0321-عبدهللا فهاد مانع العجم

0381-عبدالمحسن خالد عبدالمحسن الرفاعي

1009-عبدالهادي بدر عبدالهادي الشنفا

ي 0411-عبدالهادي سعود بعيجان العتيبى
0314-عبدالوهاب وائل عباس الخضى

0464-عبتر محمد حمد العجم

1821-عبتر مزعل عزيز الرشيدي

ي 0314-عثمان مشعل فراج الحرئى

0493-عجايب فهيد سالم العازىم

0321-عذئى عماد أحمد المسلم

1821-عروب مساعد قبيالن الشمرى

1821-عىل صالح محمد عىلي الحرز

0464-عىلي محمد عىل الفزير العازىمي

0321-عىل محمد مطر فرج مطر

ي
0412-عىلي مصطقى حسن القزويبى

1811-عىلي مفرح حسن الهاجري

ي ل شايع المطتر ى
1009-عىل متى

0482-عمر أحمد عبد العزيز العوضى

0411-عمر ثارى سعود الرشيدى

1831-عمر خالد شعيل العتيبى

0321-عمر خضى راشد الفضىل

0314-عمر صالح فهيد الحيمر

0464-عمر عبدهللا مصبح الخياط العازىمي

0435-عمر عتيق حييان العازىم

ان 1032-عمر موش حمود الجتر

0418-عمر يوسف مروى الهديه

0321-عمران عىل عبد الهادى حاجيه

0412-عمشه سعد مطلق السبيع

ي 1851-عهد عوض خلف المطتر

0314-عهود محمد سعود الرويجح

ي ى 0321-عواطف شاكر فليحان العتى

0434-عوض صالح حمد العجم

0432-عيىس طالب عبد الرحيم عىلي

0495-غاليه حمد نارص العجم

ي 0494-غالية حمود عواض المطتر

1006-غاليه سعد عبد هللا الخالدى

0314-غاليه عبد هللا فهيد العجم

0314-غاليه فالح عبد هللا العازىم

0464-غاليه فهد عبد هللا العصيمي

ى البغىل 1006-غاليه ماهر حسير

وك الرشيدى 0361-غاليه معزى متر

0493-غدير سعيد عبد الهادى العازىم

1004-غرام أحمد مجرش الرشيدي

ى  غازى المطتر
ى
0493-غرام الف

ي السعدي 0493-غزالن ابراهيم حرئى

0421-غزيل محمد عبد هللا العتيبى

0496-فاضل عباس درويش سلمان

1811-فاطمه ابراهيم رسدار جاسم

1811-فاطمة أحمد جايد الشمري

0361-فاطمه أحمد ذعار الرشيدى

0461-فاطمه احمد نافع الرشيدى

0418-فاطمة الزهراء عبد العزيز جاسم القطان

ى أحمد خالد بدر 0314-فاطمة حسير

ى طالب السواعي 0314-فاطمه حسير

1004-فاطمه حمد جاسم محسن

0314-فاطمه سالم هويدي العصيمي

1821-فاطمه صالح خالد الحمدان

0421-فاطمه عادل محمد العجم

1821-فاطمه عايض عوض الرشيدى

0321-فاطمه عبد الرحمن عبد الكريم عبد هللا

ي 0314-فاطمه عطا هللا عبد الهادي المطتر

0381-فاطمه عىلي عيدان اليوسف

0314-فاطمه فيصل حمد العيىس

ى الخالدي 1006-فاطمه نارص حسير

0422-فتوح حمد داخل العجمي

ي ى 0495-فتون مساعد عقاب العتى

0321-فجر راكان محمد العتيبى

1811-فجر صالح باتل المعصب

0411-فجر صالح سعد العازىم

0418-فجر طالل عبد الحميد أحمد

0411-فجر عبد الرحمن محمد ابراهيم الحوىطي



ي يف المطتر 1821-فجر هايف فيحان الشر

0461-فرح احمد سعد الرشيدى

يكان 1006-فرح خالد عبد الرحمن التى

0461-فرح ذياب جليل الشمري

ي 0496-فرح سلطان عبد هللا الحرئى

0496-فرح صالح راضى عطيه

1006-فرح عبد الرحمن فهد العباد

1007-فرح عبد الرحمن محمد الخميس

ه 0497-فرح عقيل غانم الهبتر

ي
1821-فرح محمد جزا الديحائى

0421-فرح محمد مندئى غالم

1831-فرح مناجي فارس السبيعي

0361-فرح مهدى هادى العازىم

ى 0497-فرح هادى سعود الظفتر

0314-فرحان حمدان فرحان دوجان البذاىلي

0411-فرزه ارشيد فالح الهاجري

0421-فالح سعد بداح الحجرف

0461-فالح فالح فالح العازىم

0435-فتى يوسف عىل الرجيب

ى المانع 0381-فهد خالد حسير

ي 0381-فهد خالد سند بن خضتر المطتر

ى 0421-فهد سليمان مجبل المطتر

0314-فهد عبد هللا عبد الكريم طعمه الخالدى

1004-فهد عبد هللا فهد العثمان

ي 0381-فهد فارس سعد العتيبى

ى ى 0314-فهد محمد فاضل العتى

ي 0493-فهد محمد فهد المطتر

0464-فهد مشعل فيصل العتال

ى ى 0421-فواز فهد فواز العتى

0493-فوز عبد العزيز عىل العراده

1032-فوزيه ايوب عبدهللا الروي    ح

0321-فوزيه عبد هللا سعد ريمان

ي ى 1821-فوزيه فالح مليح العتى

ى ى ي حامد ماجد العتى
ى
0495-ف

ي ي شقران بالل العتيبى
ى
0411-ف

ي ظاهر قناص السعيدى
ى
1822-ف

0418-فيصل حميد عليان الرشيدي

0381-فيصل عبدالرحمن محمد العجم

1851-فيصل مجبل نزال العازىمي

ى 0314-فيصل مساعد ذعار المطتر

0381-فيصل مسلم ظاوي الرشيدي
ى عىل الديحائى وان حسير 1821-قتر

0381-كنده هيثم محمد العنجرى

0496-كوثر جابر حمد طاهر

ى الزنكوى 0361-كوثر عبد الخالق عبد الحسير

ى النارص 1811-كوثر عىل حسير

ى نواف راشد العازىم 0461-لجير

0495-لطيفه سعد أحمد الشمرى

1007-لطيفه عىلي عبد هللا األنصاري

ي 1004-لطيفه فارس محمد الحرئى

0481-لطيفه فيصل عبد هللا الكندري

1811-لطيفه يوسف محسن علوان

0361-لولوه فالح منصور العجم

ي
1811-لولوه مساعد حمد ثابت الحبىسر

0321-لولوه ممدوح خالد الفيلكاوي

1006-لولوه وائل بدر العجيل العسكر

0314-مبارك طلق محمد الرشيدي

ي
1004-مبارك فيصل الحريبر

ي 0314-مبارك محمد دغش المطتر

1006-مبارك مشعل سعد السفيح

0381-مبارك مشعل مبارك العازىم

1004-متعب فهد محمد البىط

0411-مثايل طالل نادر العتيبى

0381-محسن زنيفر محمد العجمي

ي 0381-محمد احمد محمد المطتر

0381-محمد جابر عبدي العرف
ى غلوم اشكنائى 0321-محمد حسير

ي ي السويط الظفتر
0381-محمد دحام راضى

ي 0496-محمد زبن مناور المطتر

0418-محمد سعد عجيل عراده

1006-محمد سليم يوسف عثمان

1851-محمد صالح الدين محمد جعفر

0863-محمد طارق فيصل الضاف
0421-محمد عباس عىل البلوشر

0496-محمد عبد الرضا عبد هللا عىلي

0436-محمد عبد هللا سيف اللميع العازىم

1004-محمد عبد هللا يوسف الخلف

0464-محمد عىل عدنان السيد هاشم

1004-محمد غانم محمد جمران

ي 0411-محمد فايز مخلد المطتر

0314-محمد فهد عبد هللا العجم

0495-محمد فواز خليل السليمان

ى 0464-محمد مفرح غريب المطتر

0381-محمد ناجع محمد العجم

0314-محمد نارص سعد الطاىمي
ى
1004-محمد نايف عبدهللا الالف



ى ى 0482-محمد نواف مطر العتى

1061-محمد يونس محمد جعفر

ي 0411-مخلد ثامر مخلد المطتر

ى حاجيه 1811-مدينه عادل حسير

0381-مراحب صالح مروى العازىم

ي 0411-مرام بندر حمد الظفتر

ي
0411-مرام صالح عبدهللا الديحائى
0381-مرام عبد هللا عيد العدوائى

0321-مرحب نايف جديع الوشيتان

ي ى 1821-مرزوق بدر مرزوق العتى

1006-مروج عبدهللا محمود السبيعي

ى 0461-مريم احمد عويد المطتر

1006-مريم أحمد محمد الورع

ى ى 1009-مريم جدعان غنام العتى

1007-مريم حمد ترك خلف

0361-مريم خالد سمتر الحرئى

1821-مريم داود محمد االنصارى

0314-مريم ذعار فيحان العبدىل

0494-مريم راضى دعسان الشمرى

ي
0314-مريم سليمان داود الخشبر

ي 0361-مريم صالح محسن العتيبى

0314-مريم طلق فالح العازىم

0381-مريم عبد العزيز جمعان العازىم

0361-مريم عبد العزيز عبد هللا الحسن

0496-مريم عبد العزيز عبد هللا العبد الجليل

1821-مريم عبد هللا فالح العازىمي

0461-مريم محمد فهد الهاجرى

1811-مريم محمد مبارك العجمي

0496-مريم مطلق محمد الدغيم

0495-مريم نارص عىلي العازىمي

1831-مريم نارص محمود عبد الرحيم

1061-مريم يوسف سعد النومىسي

0432-مزنه سعود عثمان الدورسى

0361-مزنه عشبان مياح الحرئى

ي 0321-مزون راكان عبد هللا المطتر

ى ى 0381-مسك شايم هزاع العتى

ى 0321-مسك مساعد عوض المطتر

ي
0464-مشاري سعد سالم القحطائى

0381-مشارى محمد جاسم البارود

ى 0314-مشارى نهابه ظاهر الظفتر

ي 1032-مشاعل محمد سعد العتيبى

0496-مشعل راضى مرضى الشمرى

0381-مشعل ماجد دغيليب العتيبى

ي 0321-مشعل وليد نارص العتيبى

1811-مضاوي بدر نوران الرشيدي

ى 0314-مضاوي محمد عبد هللا فالح المطتر

1006-معارج احمد عبد المحسن العمر

0495-مكيه عىل احمد العىلي

1006-مالك محمد بشيت العازىم

0381-مليحه محمد عىل الفضىل

0381-مناج مشعل مناج العىل

0321-منار براك رجعان الرشيدى

ي 1811-منار بندر سلطان المطتر

ى الخزيعل 1006-منار راشد حسير

ى ى 0381-منار رشيد حامد العتى

0314-منار عبد هللا محمد العجم

0464-منار عبدهللا حمد الحسن

1006-منار فؤاد زهتر بوقماز

0381-منار محمد زباران العجم

ى ى 1821-منال جمال ملقاط العتى

0461-منال عيد خلف العازىم

0464-مناير عىلي محمد الشمري

1851-مناير مناجي هادي الرشيدي

0432-منصور عبد هللا برجس العجمي

ي 0314-منوة فيحان جارس المطتر

0496-مبى جمعان مبارك العازىم

ى الفودري 0461-مبى طالل حسير

ه أحمد محمد اليحيوح 1032-منتر

يده يده الشر ه خالد رسر 0493-منتر

ه رشود شطيط رقدان 0421-منتر

ه صالح سعد العازىمي 0494-منتر

ه عبد اللطيف محمد الصالح 0461-منتر

ة عبد هللا عىلي أحمد 0461-منتر

ه عبيد محمد الدورسى 0361-منتر

ه فالح جابر خلف 1831-منتر

ي
ه فايز سعيد العدوائى 0361-منتر

ه فهد سويد العجمي 0461-منتر

ه مجبل عبد هللا الدورسى 0411-منتر

ي ه محمد عبد هللا المطتر 0314-منتر

 العازىم
ى
ه محمد الف 0461-منتر

ه مطلق عبد هللا العجم 0321-منتر

ي
ه مطلق منصور العدوائى 0314-منتر

يده ه منصور خليفه الشر 1811-منتر

ه منصور نارص الهاجرى 0321-منتر

ي ى 0321-مها تركي جربوع العتى

ي ى ي فهد العتى
ر
0314-مها طرف



0495-مها عبد اللطيف سليمان الخلف

0865-مها عبدهللا سالم العجمي

ي
ى
1009-مهدي صالح عبد الرحمن معرف

ى حسن محمد حاجية 0493-مهدى عاشور يعقوب حسير

ي
ي خالد عبد هللا العدوائى

0461-موضى

ي ي عىلي عبدالرحمن المطتر
0381-موضى

كيت 1022-ىمي فؤاد ابراهيم التر

0361-ىمي مشعل محبوب النون

1831-ميمونه مشعان فرحان المياس

1821-نارص بدر محمد الدريس

ى ى 0381-نارص سالم خلف العتى

0461-نارص صباح ظاهر العازىم

0418-نارص عبد الرحيم سالمات

0464-نارص فهد عبد الرحمن المحارب
0381-نارص فهد محمد الديحائى

1811-نارص محمد عىل العىل

0381-نارص مهنا نارص السعيدى

ي 0314-نايفة شبيب مفرج خلف المطتر

0381-نجم نضال نجم العيدان

ى العجم 1061-نجود سالم حسير

ى ى 0314-ندا عبد العزيز عوض العتى

0314-ندى راشد محمد حسن

0418-ندى سعد نارص الهاجرى

0436-نعيمه ساىمي ابراهيم الزايد

1811-نىه عىل محمد الشمرى

ي 0464-نواف ثامر جاعد الحرئى
0321-نواف مليقى يعقوب المليقى

0495-نوال محمد حامد الرشيدي

0381-نوال محمد سعود عامر عزام

ى ى 0464-نور رائد عناد العتى

0461-نور سلمان كامل الفضىل

ي
ان الدلمائى 1821-نور سلمان كعتر

ى 1821-نور عبدالرحيم جواد ششتر

ي 0493-نور نايف مطلق العتيبى

0321-نورا بدر عيد قريعيط

ي 0381-نورا عبد هللا فهد المطتر

1831-نورا محمد سعد االسيحم

0381-نورا محمد عىل العجيل

1811-نورا نايف فهد العالىط

0314-نوره أحمد شبيب الرشيدي

0361-نوره برجس سالم الدورسى

ى 0314-نوره بطاح خلف المطتر

1811-نوره جمال عىل القطان

0314-نوره حمود حرفان الحرفه

0381-نوره خالد فجري العجمي

1821-نوره راجى مطلق العازىم

1061-نوره رعد سعد الدويله

1821-نوره سعد محسن الدورسى

0493-نوره سعد يعقوب السعد

ي 0314-نوره سعود عايض سعود المطتر

ي ى 0361-نوره سالمه جدعان العتى

ي
0481-نوره سليمان حويان الديحائى

ي 0361-نوره شنيان عبد الرحمن العتيبى

0418-نوره ضيف هللا دهيم الرشيدى

0361-نوره عادل محمد السعيدى

0863-نوره عبد الكريم صالح فراج

ى 0321-نوره عبد هللا ماجد المطتر

1004-نوره عبد هللا محمد الهاجري

1004-نوره عبد هللا مشارى الفوزان

0381-نوره عبدهللا محسن العجم

0381-نوره عقيل منور الشمرى

0321-نوره عىلي محمد الديكان

0361-نوره عىل نهار عىل

0391-نوره مانع نايف مانع

0321-نوره محمد سالم العازىم

0411-نوره محمد عبدالرحمن الهاجرى

ى 0493-نوره هزاع مطلق المطتر

0464-نوف عبد الرحمن محمد البذاىل

0421-نوف غانم شميالن العازىمي

ى  محمد المطتر
ى
1851-نوف الف

0321-نوف محمد ثويبى الذايدى

0321-نوف محمد مساعد الفريحان

0921-نوير بداح راشد العجم

0314-نوير فهد راشد العازىم

1811-نوير فهد عواد مطلق العازىم

ي 0381-نيف عىلي نيف المطتر

0314-هاجر أحمد مجزع الشمرى

ي 0421-هاجر ثامر حمود الضفتر

ي ى 0361-هاجر خالد عوض العتى

1851-هاجر سليمان عياد العازىم

1821-هاجر شجاع فيحان العتيبى

ى ى 0381-هاجر صقر مطر العتى

ى ى 0493-هاجر عبد الرحمن كاظم العتى

0361-هاجر عيد هويدي الهاجري

1061-هاجر مسفر بادى الرشيدى

ي
0411-هاشم عبد هللا عبد الرزاق جرجى



0863-هبه عىل رمضان السعيدى

0314-هتون سليمان عثمان الدورسي

ي 0495-هدى أحمد هادى المطتر

ى 0361-هدى صقر عياد المطتر

ى ى 1821-هدى طليحان عكاش العتى

1821-هديل دحام فهد الرشيدي

0381-هديل سلطان فالح عيد العازىمي

1032-هديل عادل خالد االبراهيم

0381-هديل غازى محمد العتيبى

0314-هديل نارص دخنان الرشيدي

0496-هديه مزيد حمد الرشيدى

ي
0493-هال محمد سند الديحائى

ي
0381-هله عىل مزعل الحسيبى

0496-هنادى نارص عبد هللا الثابت

1004-هند احمد خلف الدعاس

1822-هند مبارك خليفه الصليىل

1811-هنوف عبد هللا مبارك العازىمي

ى ى 1851-هيا ثامر بندر العتى

1811-هيا جابر منصور الهاجرى

0496-هيا مدغم شمروخ السبيع

1821-هيا نايف فهد العجم

0314-هيا هادي قضيان العازىمي

ي 0361-وجدان حزام عبد هللا المطتر

1851-وجدان صالل قطيم الهاجري

1061-وجدان ضحوى سليمان الشمرى

ي 0418-وجدان محمد هادي المطتر

اهيم 0381-وسميه حامد عبد العزيز اليوسف التى

ى الفاضل 0361-وسميه حبيب حسير

0381-وسمية فرج منتر العجمي

مان فهيد العجم 0381-وصايف رصى

0461-وصايف فهد عذاب نايف

0361-وضحه سالم دهيليس العازىم

0863-وضحه فيصل رشيد العازىم

0314-وضحه فيصل سائر الشمري

1851-وضحه مبارك حمد العتيبى

0314-وفاء مبارك مطلق المتساوى

ي ى 0361-وليد خالد محسن العتى

ى جميل حمدان البذاىل 0314-ياسمير

ى سعد هادى الصليىل 0418-ياسمير

ى ى ى سعود العتى 0464-يوسف حسير
ى الحسيبى 0381-يوسف سالم حسير

ي
0381-يوسف سند رسور الديحائى

0381-يوسف طالل عايد فليطح بشار الموعد الشمري

ى ى 1821-يوسف عبدالعزيز الحميدى العتى

0314-يوسف عبدهللا طالب بخيت

0314-يوسف محمد عىل ابراهيم القليش

0496-يوسف هشام عبد هللا الربيع








































































































