
االسمالهوية الوطنية
ي7284****** ابتسام الحميدي بن رفاعي العتيب 

ي9327****** ز ابتسام حمود مخلف العنز

ابتسام عايض معيض الشهري7831******

ي3879****** ز ابتهاج ثامر صامل العنز

ابتهاج عتيق عبدهللا الرويتعي8536******

ابرار ابراهيم بوكر زميم6867******

ي2338******
ز السيحانز ابرار حمدان بن حسي 

ابرار محمد حمدان الرويلي4766******

ي8725****** ابرار مشعل فري    ح المطن 

ي الرويلي9807******
احالم معاون راضز

اروى محمد علي كاتب8542******

اري    ج سعيد بن جمعان اليامي9616******

ي1603****** اري    ج سند مبارك العتيب 

ازدهار محمد حمود الرويلي5750******

ازهار سعيد محمد الشهري9372******

اسحار يوسف محمد المسلم7255******

ي7844******
 
ارسار محمد عائض البارق

اشواق سعيد عايض العمري4956******

ي8334****** اشواق يحي سعيد كعب 

از مفرح حساب الرويلي8218******
ز اعن 

افراح عتيق مفلح الغامدي5410******

افراح يحي عبدالرحمن المالكي8372******

افنان حميد بن بريك السلمي2087******

ز خالوي8281****** االء علي ياسي 

االء محمد بن عبدالرحمن الغامدي0008******

االء معتوق ابن عطيه الطلحي8226******

البندري علي مخيليل الرويلي3245******

ي2773******
العنود جاري بكري الشمرانز

ي5067****** العنود محمد عبدالرحمن العتيب 

الفردوس اسامه صالح حريري0999******

الهنوف خالد عبدالعزيز بن حزيم1576******

ي1951****** الهنوف مطلق ابراهيم العتيب 

ى0242****** ي سالم محمدسعد الكسين 
امانز

امجاد عبداالله عبدالرحيم الشيخ1686******

امنه شاوش محمد ابوطقه0715******

ي5400******
امواج قاسم سعيد القحطانز

ه علي بن مهدي الجعبوري4301****** امن 

ه علي سليمان الشمري6678****** امن 

ي2772******
ه محمد عبدهللا البيش  امن 

ه مسفر بن مسعود ال سالم0595****** امن 

ه مشعل عبدهللا الربيعي8737****** امن 

امينه سليمان بن ابراهيم الصائغ4834******

امينه عبدالمحسن بن مكي آل انصيف4063******

امينه فوزي سعود الفالح8448******

ز عبدالرحمن مظفر0634****** انصاف حسي 

ايثار مرعي زيد مدخلي0440******

ز المدابعز5203****** ايالف محمد بن حسي 

ي2423****** ز ايمان جايز فالح العنز

ايمان جواد بن عبدهللا المسلم5776******
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ايمان حمد بن صالح البالدي5386******

ايمان سعد علي الظفن 8106******

ايمان سلمان بن عبدالمحسن الحسن6645******

ايمان عبدالرحمن بن عبدهللا باعثمان9959******

ايمان عبدالكريم بن حسن المحاسنه7124******

ي1511****** ايمان عبدالمحسن بن علي الحاج 

ايمان فيصل مفلح الشمري4291******

ي2441******
ايمان محمد عبدهللا الشمرانز

ايمان منيس مونس الغامدي5001******

أثن  فالح رشيد البلوي9820******

أثن  مثقال محمد الصالح2724******

أحالم حمد حسن عقدي2544******

ي9915******
أحالم رازم احمد مجرش 

أحالم سعدي حمود الشمري7046******

ي5598****** أروى خالد عبدهللا عسن 

أري    ج مجيد بن علوي الساده8951******

ز7497****** أسماء سالمه بن سويلم الشوامي 

أفنان خالد يحي زكري9628******

أفنان عبدهللا بن سفر ال بكار1138******

أفنان علي ابن صالح الغامدي1438******

أفنان هادي علي مباركي4573******

ي6502****** أليان صايل زبن العتيب 

ي علي عبده مدخلي3261******
أمانز

أمجاد تركي ونيس الشمري3499******

ي4804****** أمجاد عوض فرحان الوهيب 

ي3816****** أمل جابر بن احمد عسن 

ي5950******
ي الشمرانز أمل جابر حح 

ي7439******
أمل حزام فهيد البيش 

أمل عبدالرحمن غيثان العمري0968******

أمل علي بن حسن آل زاهر7969******

ي3466******
أمل عيد ابن شعيل الشهرانز

أمل نايف محمد الصالح9717******

ه الفرجي ورهان الرويلي1620****** أمن 

ه فهد محمد الدغمي6094****** أمن 

ه نارص بن محمد العمار3910****** أمن 

آسيا محمد ذيبان الغامدي3046******

آالء علي سعد األحمري4506******

ي3054******
ز
آالء محمد ابوبكر الصاق

ي يحي بشن  الجوش5422******
آمانز

بتول علي احمد رصيحي5747******

بدريه عبدالرحمن شايع العايدي6067******

ي4914****** بدور حميد بن عايش المطن 

بدور سعد خليف الرشيدي9118******

ي0665******
بدور نارص فايز الشهرانز

ي6286****** بسمه غدير كاسب الكويكب 

بشاير بنت علي بن حسن الزويد0262******

بشاير مازن عليق الرويلي6558******

بشاير محبوب احمد العلونز9715******

ي0583******
بشائر سليم بن صالح الجهبز
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بشائر عبدالعزيز علي الحكمي2082******

بشائر فايز بن هليل السحيمي7742******

ي7209******
بشائر فوزان محمد البيش 

ى هويمل خطار الرويلي2176******
بش 

بنان احمد محمد الماص2279******

بيان احمد عبدالرزاق الخالدي6644******

تغريد عيش محمد حكمي2552******

ي4223******
ي طالل سالم اليمانز

تهانز

ي8885****** ز ي عويد فنيخر العنز
تهانز

ي8759****** ي محمد سعد الحرن 
تهانز

ي محمد علي جبيلي3657******
تهانز

ي محمد محمد هزازي8549******
تهانز

تيسن  حسن جده حكمي7743******

جادل مرزوق مبخوت اليامي9505******

ان الرويلي0515******
ز جميله دحل عنن 

ي5631******
جبز منصور محمد الجهبز

ى2042****** ز جواهر عائض ثارى العنز

ي8111******
جيهان عبدهللا محمد الشهرانز

ي7846****** حصة عبيد دحيم العتيب 

حصه حمد فهيد السبيل6959******

ي8815******
حصه عواض محمد الحارن 

حنان باقر بن عبدالمحسن المسلم3702******

حنان عبدالشكور محمد نياز5671******

ي3714******
حنان عبدهللا بكري كيالنز

حنان عبدهللا حسن الشهري5588******

حنان محمد سيار الرشيدي4270******

حنان محمد عبدهللا العمري1578******

ي9357******
ز سعود بن عبدهللا السفيانز حني 

ز محمدنارص الرقيع5717****** ز محمداألمي  حني 

حياة فهد محمد الدورسي4366******

ي5899****** خديجه علي عبده زغب 

ي7199****** خديجه محمد سالم عسن 

ز حزاب الشمري6132****** خلود حسي 

خلود خالد بن ذياب احمد6349******

ي0115******
خلود زيد خليف الجهبز

خلود عبدالعزيز عبدهللا العيش6970******

ي5040******
خلود عمر عبدهللا الشمرانز

ي5356****** ز خلود مقبل هويمل العنز

ية محمد ملهي داحش3446****** خن 

ي6634******
كستانز دانيا محمدعلي يعقوب الن 

دعاء بنت عبدالكريم بن محمد اشقر0214******

دعاء عبدالقادر احمد زكي4711******

دعد سعيد احمد العمودي0664******

دالل رحيل فالح الرويلي2482******

ذكرى عبدهللا سليم النمري7792******

ذكرى عبيد بن حامد البلوي0027******

ي مذكور7197******
رافان عبدالرحمن بن محمدالحارن 

اري6672****** رحاب فواز سايل الش 

ي7753******
رحمه ابراهيم محمد وحيش 
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رزان خالد محمد الهدلق1501******

رغد صالح خالد الرشيد9546******

ي7699******
رقيه محمد حمد البيش 

وك5131****** زا بن نارص المن  رقيه من 

ي8240****** رنا صالح بخيت الحرن 

ي مدهر3217******
رناد جعفر زيبز

رهام عثمان عمر هوساوي6304******

رهام نارص حامد العصيمي0952******

ي7656******
 
رهف طالل عيضه الطويرق

رهف محمد بن مشبب آل الحيافه2352******

ز بن حامد المطوع8040****** رهف ياسي 

رىه طارق عبدالوهاب اسماعيل4430******

روان حزام غزاي المقاطي0676******

ز حكمي5710****** روان طارق الحسي 

روان عبدالسالم علي البدير9300******

ي5723******
روان علي بن محمد الحارن 

ي6536****** ز روان محمد ابن حمدان العنز

روان محمد عبدهللا الدعيع8869******

روثينه جمال محمد صعيدي4678******

رويدا محمدعلي حمزه مشدي0333******

ي4662******
 
ريم حمود عبدهللا الطويرق

ريم رشدي عثمان فلفالن3435******

ريم سالم نارص الن 9196******

ي4468******
ريم سليم بن فري    ج المروانز

ي7072******
ريم فالح سعد الشهرانز

ي9930****** ز ي بغيث العنز
ز
ريم الق

ي2562******
ريم نارص بن رهيدن الجهبز

ري  هام سعود سلمان الحازمي7981******

زهراء موش فتح الدين معافا0493******

ي6015****** زهره محمد بن علي الصحب 

زينب باقر بن حسن الدار3758******

زينب عبدالخالق بن علي الجاسم1735******

زينب علي بن صالح البورسور2056******

زينة منصور محمد الشمري2035******

******5009
ز
سارا فهد بن محمد المطرق

ساره جمعه بن نصيب الشامشي0107******

ساره حسن بن علي طوهري2498******

ي6566****** ساره عبدهللا بن ضفيدع الحرن 

يف9441****** ساره عبدهللا بن عبيد الش 

ساره علي احمد عقيلي5026******

ساره عياده عايش الرويلي5753******

ساره فكر سعد البقمي9343******

ي5121****** ساره فيصل محمد المطن 

ساره ماجد حامد بخاري3478******

ساره مبارك بريص الغامدي6376******

ع شليل الغامدي8023****** ساره مش 

ساميه حسن جابر جذمي5780******

ساميه حسن عقاب الرويلي3475******

ي2902******
ساميه عامر محمد البيش 
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ساميه موفق فرحان الرويلي2365******

سبيكه عبدهللا بن مشوح المشوح5460******

سح  فاضل بن عباس الخباز1595******

سحر سويلم خليفه الشمري6773******

ي6998******
سحر عبدهللا بالقاسم القرنز

سدين عصام عبدالصمد عزت2916******

سعاد حامد بن جربوع الشمري8689******

ي9992****** ز ز سلمان العنز سعاد حسي 

سعيده جيالن علي علوص5170******

ي0163******
سعيده ظافر محمد البيش 

سكينه محمد بن ابراهيم آل دهنيم9714******

سالفه سمن  احمد عبدالجواد6882******

سلطانه علي سليمان الشمري6686******

سلوى محمد مسلم البلوي2901******

سماهر عبدهللا علي باحاوي9092******

ي1400****** سمر فهد قاعد العتيب 

سمر مسفر محمد األسمري4984******

ي4312****** ه علي محمد كعب  سمن 

ه محمد علي الشهري1213****** سمن 

ه محمد علي نسيب0471****** سمن 

سميه ابراهيم محمد الغامدي4865******

سميه دخيل علي الحاتمي3259******

سميه سعد علي الغامدي4292******

سميه عبييد ابن علي آل مزهر6699******

ي6680******
سميه محسن ابن محمد القرنز

سناء عبدهللا بن سلمان الخالدي0543******

سهام سالم ساير الشمري4940******

سهام محمد سليمان نجاب5079******

سهام هازع بن عناد الرويلي9930******

سه عبدالقادر بن عيد الغامدي5898******

سه محمد بن عباس الزين2789******

شدى سعود عواد كوجر8549******

شذا عبدالرحمن عبدالوهاب فلمبان2306******

شذا محمد بن سعد الجميعي4308******

شذى ابراهيم بن قاسم القاسمي5671******

ي2473******
وق خلف مخمر الفهيق  رس 

ي3272****** ز وق سالم عبدهللا العنز رس 

ي1640****** ز وق محمد دريفيل العنز رس 

ي0373****** يفه براق بن جابر عسن  رس 

يفه محمد بن عمر خرمي8936******
رس 

ي0746****** يفه مفرح بن علي عسن 
رس 

شقراء صالح مضيع سهلي7724******

شقراء عبده احمد حملي4058******

ي0037****** شمعه احمد حيدر عسن 

شوق مساعد عياء الرويلي9257******

شيخه ابراهيم بن محمد الفايز3183******

شيخه راشد حريث الرويلي3331******

شيماء سالم بن مصبح النعيمي3708******

ي2057******
صالحه عائض صليهم الحارن 
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صالحه محمد بن عبدهللا البيش 4422******

ي0600******
صالحه مناجي سعد الشمرانز

صباح حمود عيد الدورسي4288******

صفيه احمد محمد النجعي5678******

ي محمد عواض الزيادي1357******
ضز

ي6017******
ظبيه شبنان سعيد الشهرانز

ان عقدي1666****** عائشة يحب  جن 

ي1995******
انز  علي خن 

ز عائشه حسي 

عائشه علي محمد محزري4679******

ي السبيعي1008******
عائشه فايز ثويبز

عائشه مفرح فرحان صهلوىل5348******

ي0869******
عبن  ابراهيم احمد العش 

عبن  علي بن اسماعيل الن 6191******

عبن  نارص سليمان الحنيش0415******

عبن  يحب  محمد المالكي2691******

عزالء راشد راجح الغامدي6357******

ي7798******
عزه عزيز طامي القرنز

عزه محمد احمد العمري6385******

ي3455******
عزيزه مناجي سعد الحارن 

ي9947******
ز
عفاف نافع بداح العوق

ي8988****** ي الظفن 
عفيفه عويد مفضز

عهود أبوشمله بن عامر حكمي0715******

ي6386****** عهود جزاء بن سهيل المطن 

ي3979****** ز عهود سالم عوض العنز

ي0610******
عهود سعيد مصلح الشهرانز

عهود عبدالرزاق ابن احمد الصوماىلي4619******

ي7550******
عهود عبدهللا يحي الشهرانز

ي0241******
غاده محمد مشعوف القحطانز

ي5572******
غاليه صالح عايض الشمرانز

غاليه عبدهللا علي البسيشي0051******

غدير اسماعيل بن ابراهيم سندي9155******

غدير جاسم بن عبدهللا الخليفه7523******

ى5452****** ز غزل غازى ممدوح العنز

غشمه مسفر ابن محمد البيش 2069******

غيداء حكم صالح سيد5857******

ي2127****** فاتن فؤاد بن عبدهللا جمب 

فاطمه احمد بن علي الشيخ0236******

 منسكي8783******
ز فاطمه احمد حسي 

فاطمه بنت علوي بن محمد آل دريس7322******

فاطمه حمد سعد الغامدي5675******

ي الرويلي3458******
ز
فاطمه خلف الق

ي مهدي الحداد4865******
فاطمه رضز

فاطمه سعود عبدرب الرسول الزاهر6026******

فاطمه عائض ابن امبارك الغامدي8171******

ز النمر7882****** فاطمه عبدالكريم بن حسي 

فاطمه عدنان هاشم الهاشم0988******

فاطمه علي بن محمد الشخص2063******

فاطمه علي بن محمد العيثان2319******

فاطمه عمر سلطان طالع4148******
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فاطمه فهد بن عبدالرحيم الفرج2996******

فاطمه محمد ابراهيم هوساوي3071******

ي3131****** فاطمه محمد بن سليمان عسن 

فاطمه محمد بن عبدهللا الناجم9974******

فاطمه محمد عبدالرحمن االسمري7336******

ي2010****** فاطمه مزيد عيش عواج 

فاطمه هالل علي الرفيدي4212******

ي4242****** فاطمه يحي ابراهيم الشعب 

اجي7247****** فايزه حسن علي رس 

فائزه عمر سلطان طالع4130******

ي8029****** فريده خلف بن عوض الحرن 

ي4356****** فريده محمد بن بريك العتيب 

ي4277****** فصل سعود بن محمد االكلب 

ي0082****** ز فهده فياض بن محمد العنز

فوزيه نصيب هالل الغامدي5832******

ي عارف بن حاسن االحمدي1097******
ز
ق

كريمه صعيوان دبيان الشمري8210******

ي2991****** ز لطيفه محمد جريبيع العنز

لم زيد فرج الفرج7637******

لمياء سعود عبدهللا السبيعي3488******

ين7315****** ز ابوخن  لوله عبده حسي 

ي0550****** ليل جايز بن حماد المطن 

ي1782******
ز
ماجده سويلم السلمي العوق

ماجده علي سليمان الرويلي6150******

 العلي4476******
ز ماريه عبدالهادي حسي 

ي2620****** مدى عبدالرحمن عبده عواج 

مرام سعيد محمد االحمري2283******

ي6472****** ز مرام عوض عبدهللا العنز

مرام فايز محمد العتيب 2172******

مرام محمد احمد ابكر3079******

ي0045******
مرام معيض بن ثويب الحارن 

ل مزكي الشمري0894******
ز مريفه منن 

مريم بنت عادل بن علي البش 5280******

ز بن محمد دغريري3626****** مريم حسي 

مريم صالح بن احمد الحساوي1242******

مريم عباس بن جواد الحرز1795******

مريم علي بن حسن آل محمود7730******

مريم عمر عمر العامودي5782******

مريم مبارك عبدهللا الدورسي8262******

مريم محمد ابن عائض العمري0227******

مزنه نواف سليمان الشمري8727******

ه عزيز بن معيطن الرويلي7830****** مسن 

مشاعل بشن  شايوش الشمري4773******

ي5499****** ز مشاعل جبن  بن خالد العنز

مشاعل عايش بن عبدالمحسن بوموزه3853******

مشاعل عبده محمد دوش0561******

ي2399****** مشاعل مبارك احمد الهالن 

معصومه احمد بن هاشم ابوالرجي5471******

مالك عبدهللا حامد بافقيه3004******



االسمالهوية الوطنية
مالك عيد سعود الرويلي1203******

مالك فايز زايد الرويلي2463******

منال ابراهيم سعيد اليام0296******

منال بشن  محمد العطوي3633******

ي2601****** منال عواض صالح المطن 

ي اليامي0822****** منال مبارك خن 

منال همالن علي الهمالن4474******

منال يحي عبدالقادر نوري7245******

مناير علي غراهيد الجعيد4374******

ي7650******
ي بن حسن مجرش 

مبز بيش 

مبز عامر مبارك الضويلع8590******

مبز مرزق سعد البلوي2701******

ي7658****** مبز مضحي خلف الحرن 

مها حابس عقيل الرويلي8078******

مها عوض صويمل الرشيدي5162******

ي3175******
 
مواهب حمدان مريزيق المرزوق

ي1495******
مواهب راشد بخيت الجهبز

موده سالم بن عبدالقادر باحويرث8413******

ميعاد عبدالخالق عبدهللا الدورسى9308******

ي3672******
ميمونه عبدهللا سليمان الفيقز

ناديه سعيد محمد الشهري0948******

ي7037****** ناديه صالح بن دخيل هللا المطن 

ناديه عبدهللا نهار الشمري1882******

ي3573******
ناديه مبارك فراج الحارن 

نجاح ابوشمله ظافر حكمي4271******

ي8681******
ز القحطانز نجالء مرعي حسي 

نجود سعييد عبدالعزيز العمري3788******

نجوى عرار محمد حدور4867******

نجيبه علي بن حسن رضوان3517******

نجيه بنت كمال بن جعفر حبيب5165******

ي4984******
ندا يحي أسعد الفيقز

ندى جميل عبدالعزيز العطا2951******

ندى صالح حمدان الغامدي2034******

ندى علي هادي دورسي7396******

ندى نبيل بن عقيل برديشي5237******

نشين غازي عبدالرحمن البوق5655******

نسيبه عبدالرحمن عبدهللا الشنقيطي7651******

ي3654****** ز نعمه محسن علي العنز

نفيسة عبدرب الرسول بن كاظم آل درويش0652******

ي3079****** نهاد خالف محمد خواج 

نه جميل بن محي الدين الحموي3869******

ز محمد العساف5964****** نه حسي 

نه سلمان عطيه الرحيلي2861******

ي0530****** ز نوادر عائش زيد العنز

نوال سعد نداء الرويلي1797******

نوال محمد بن سفاح الرويل7171******

نوره ابراهيم محمد ال عبداللطيف3063******

نوره سعود ابن عبدهللا الدورسي4167******

نوره صالح عل الجميعه5961******



االسمالهوية الوطنية
نوره عبدالعزيز بن حمد الشبانه4090******

نوره عبيد بن محمد المقاطي8492******

ي1074******
نوره علي مستور الشهرانز

نوره فايز مرزوق السلوىلي2789******

ي7341****** نوره قاعد محمد العتيب 

ي5687******
نوره محمد علي الشمرانز

نوره محمد يح حقوي4858******

نوف بشن  بن صالح اليامي3525******

ي2458******
نوف دغش حمدان الشمرانز

نوف علي احمد عامري6410******

نوفاء شداد بن شديد الرشيدي5548******

ي7551****** هاجر علي احمد عسن 

هاجر يحي علي نباش0303******

ي7055******
ز العمرانز هبه حمود حسي 

هدايه عبدالباسط محمد قرقبز بخارى5474******

هدى عقيل غازي الرشيدي8210******

هديل محمد عوضه ابن السنامه6879******

هال سعود جديع الرويلي5554******

هنا عبدالعزيز عبدالقادر ابوعوف6229******

هناء عبده احمد حكمي9372******

هنادي سعيد عوض اليامي9167******

هند علي احمد حكمي5905******

هند فالح حمد الرشيدي5986******

ي3347****** هند مقنع بن ضبيان المطن 

ي2513******
هنوف علي حامد الشيحز

ي1322****** هيا فائز محمد االكلب 

هيام هويمل خطار الرويلي4797******

هيفاء عبدهللا فهد أبالخيل3310******

وافيه محمد بن علي مباركي0346******

ي1476****** وجدان ابراهيم عل الخين 

وجدان احمد مسفر الوادعي1078******

وجدان سعيد ظافر األحمري7252******

وجدان عبدالرزاق صالح الغامدي7409******

وصال عل حسن ابونوره4922******

ي4626******
وضح حزام بن عايض الشهرانز

يم الغامدي4869****** وعد سعد رس 

وعد عبدهللا بن محمد عبدالعزيز5445******

ي6103****** وعد عبدهللا بن مسحل العتيب 

وفاء صالح بن موش الخزاع0032******

ي9053******
وفيه حامد بن حميد الجدعانز

ي5704****** وئام سلمان ابن نغيمش الحرن 

ز قاسم حمدان الفراس8515****** ياسمي 


