
الهوية الوطنيةاالسمم
ي1

6989******ابتسام محمد صالح النغيمش 

ي2 3978******احالم خالد محمد المطير

ي3
8394******اروى عتيق بن عبدالرحمن الزهران 

ي4
7440******اري    ج سعد سعيد الشهران 

0322******اسماء عبدهللا صالح الصائغ5

ي6 1782******اسماء يىح حافظ كعب 

8237******اسمهان معيوض ابراهيم النفيعي7

8431******اشتياق محمد عباس النعمي8

0568******اشواق جابر ظافر الشهري9

3833******الخنساء سعد بن موىس الموىس10

ي11 1915******العنود محمد بن مزيد المطير

3924******الهنوف صالح شيبان الصيعري12

3589******امتنان فهد عبدالرحمن المهير ع13

9381******امجاد الفحاط عايد الدغمان 14

0092******امل سعيد محمد الوادعي15

ي الشلوي16
 
ه فيحان شاف 6442******امير

9909******ايالف محمد غرم هللا حسيكي17

8430******ايمان محفوظ عبدون باخريصه18

ي19
7879******أحالم احمد حسن الزهران 

2934******أسماء عبدهللا صالح العثيم20

ي21
ه نائف بن علي الزهران  2654******أمير

3973******بدريه عبدالرحمن بن عبدهللا الخميس22

ي23
 
9480******بلسم صالح عبدهللا الراف

ي24
0659******جمانه حسن صالح قاض 

2816******حنير  محمد عباس مناع25

6575******خديجه رفيع بن نامي السلمي26

ي27 8773******خلود نواف بن بجاد العتيب 

ي28
7149******دانه حسن صالح قاض 

5724******ذكريات ابراهيم عقيل العسكر29

2395******رابعه عبداللطيف محمد الحملي30

4464******رشا حسير  ابراهيم العمري31

0306******رقيه عبدهللا صالح الصائغ32

4105******رنا محمدنور صديق نورالهي33

ي34
 
6269******رنده دخيل هللا بن هليل المطرف

6334******ريما براهيم علي السالمه35

7878******زينب حسير  بن عبدالكريم آل سليمان36

9467******ساره خالد بن ابراهيم الذرمان37

ي38 4692******ساره رجاء حمدان البش 

9738******ساميه خالد عبدالرحمن السيف39

7892******سىح  صالح ابن صالح مبارك40

ي41
2770******سه عبدهللا علي الشهران 

يفه محمد علي الفليج42 0956******ش 

ي43 0391******شيماء عبداالله احمد الشني 

(نساء)أمساء املرشحني 



1234******صالحه أحمد ابن محمد الغامدي44

ي45
2679******صالحه سعد احمد القرن 

5824******صفيه عيش بن عبدالمحسن الفري    ح46

5615******عبير بنت حسن بن حسير  احمد47

5150******عبير محمد علي سمان48

2841******علياء محمد بن ادريس فطان 49

يف50 2849******عنود ابراهيم حسن الش 

8550******عهود عبدهللا بن احمد الورش51

1123******غيداء علي بن حمد التويجري52

ي بن حسير  المطاوعه53 6359******فاطمه بنت حىح 

5338******فاطمه صالح سالم باعبدهللا54

ي55 8798******فوزيه مزيد بن زايد المطير

7397******لطيفه عبدالعزيز حسير  الملحم56

2870******لطيفه عبدهللا محمد العمير57

9909******لينا يوسف محمد غزالي58

7333******مريم سعيد بن علي ال شور59

1370******مريم صالح عبدهللا الصنيتان60

4722******مريم فؤاد بن محمد الجعفري61

ي62
9243******مشاعل عبداالله عبدهللا الحارن 

3406******مالك احمد عيد المحمدي63

9997******منار عبدالرحمن عبدالعزيز العمر64

4026******منال غازي عبدالرحمن السعدي65

4685******مب  ابراهيم محمد العسكري66

ي67
9437******مب  احمد عطيه الصحف 

2258******مب  عوض حامد الرشيدي68

4327******مب  نارص عبدهللا الماجد69

ه دخيل ابراهيم المهيدب70 6970******منير

7295******مها عبدالرحمن محمد ابانمي71

9036******مها علي محمد السلمي72

3437******مي جمعان عيد المالكي73

8685******نجالء علي سعيد الغامدي74

3122******نجود عبدالوكيل عثمان السيد75

5197******نجود نارص حمد السلوم76

ي77
2126******ندى ابراهيم محمد الفرسان 

5701******ندى عبدهللا عابد المعلمي78

0512******ندى محمد بن علي الشهري79

3950******ندى يوسف نصار النصار80

بتلي81 1969******نشين فهد سالم ش 

يف82 2829******نسيم محمد بن محمود الش 

ي83
4300******نورا علي علي اليمان 

5971******نوره أحمد محمد الشايع84

ي85 4482******نوره حسن صقر العتيب 

0433******نوره خالد سعود الدحيم86

8878******نوره محمدشفيق عبدالقادر اسماعيل87

6320******نوره محمود سعد عبدهللا88

1850******نوف خالد منيع العقيل89

9850******هاجر احمد فهد الجوير90

0772******هناء محمد عبدهللا بن باز91



3306******هند محمد صالح الشايع92

ي93 7191******وضحاء هجاد محمد العتيب 

3485******وفاء حمود عبدهللا الصقر94

ي95
3960******ياسمير  ظافر ابن حسن الزهران 

0691******يقير  شاهر عبدالحميد الحازم96


