
االسم

0314-ابتسام مشعل اسباع الدبوس

0381-ابراهيم برجس صالح العجمى

0418-احمد سعدون محمد العتيبى

0435-أحمد سند راشد الرشيدي

0494-أحمد عوض مرضي الهاجري

0314-أحمد عياده نشمى الحريجى

1831-احمد فرج سعد العازمى

0461-أحمد محمد سالم المطيري

0314-احمد مناحى حسين الحريص

0321-أرياف مزيد عطاهللا المطيري

0314-أريج طارق احمد العنيزى

0314-أسامه بدر شجاع أبورميه

1004-استبرق طالل عماش االسلمي

0321-أسماء براك مطر مشرف

0314-أسماء شهاب احمد المزيد

0321-اسماء صالح رشم عواد

0464-أسماء فرج علي المطيري

0321-أسيل براك مجهول عبدهللا

0418-أسيل عدنان مشرف نواف المنديل العنزى

0496-أسيل عيد عشوي الخالدي

0495-أسيل فهد سليمان البالول

0314-أصايل حسين حمد العجمى

0418-أصايل عبد هللا راشد العنزى

1851-أصايل مصلح حمدان العنزي

0314-أفراح محمد مبارك العازمى

0314-أفنان مشعل عوض المطيرى

0321-البتول جواد عبدهللا احمد

0321-الجازى عبدهللا محمد العجمى

0314-الدانه سدحان محمد المطيري

1811-الطاف عبد العالى هازع المطيرى

0321-العنود عبد العزيز سعود سقيان

0314-النايفه ظافر حمد العجمى

0314-النوار احمد حسين السبيعى

0436-الهام نشمي عباس العتيبي

0314-الوليد أحمد هذال المطيري

0314-امجاد عبد هللا سطام الشمري

0495-امل سمار سعد المطيري

0411-آمنه عبد هللا عذاب الضايع

1822-أمينه جمعه حسن الكندرى

0314-انتصار هدروس مجيد الظفيرى

0495-انفال خالد عبد هللا الشمرى

0321-انوار احمد شهاب المطيرى

1851-أنوار سالم عيسى مبارك

0493-أوراد عبد العزيز ناصر عبد العزيز

0496-ايثار احمد نورى على

0496-ايالف فواز غانم الجنفاوى

1811-آيه صبر خالد العنزي

0314-باسل حجي عبدهللا ابوصليب المطيري

0314-بدر ناصر عبدهللا الهوالن

0314-بدر نايف حمدان علي الجبيري

0314-بدريه فهد فالح العدواني

0314-بدور عيسى احمد محمد االنصارى



0321-بدور يوسف سالم المطيرى

0314-بشاير محمد مبرك العازمي

0314-بلقيس يوسف جبر محمد مغير

0418-بندر ناصر مناور العازمى

0321-بهجه عبد األمير مال هللا الجزاف

0314-تركي ابراهيم قناص نقيع الخصيلى

0314-تركى عبدهللا محمد المطيرى

0495-تركي عبدالوهاب صعيقر المطيري

0314-تركي الفي ترحيب المطيري

0321-تركي نايف شليويح العتيبى

0493-تركى يوسف مشعل العنزى

0321-تهاني مبارك براك العازمي

1004-ثامر توفيق راشد المسعودى

0314-ثامر رمضان سعود النومس

1831-ثامر علي محمد الحشان

0496-جارهللا صالح عايض العجمي

0321-جاسم علي جاسم الكندري

0321-جاسم عيسى جاسم العبدهللا

0418-جاسم فهد جبير الفضلى

0314-جراح بشيت مليح الجميلي

0321-جنان رياض كريم البلوشى

1004-جنان عادل حبيب أحمد

0493-جوزه خليف فهد الرشيدى

1851-حسن خليل عبد الوهاب القطان

0494-حسنه حسين سعد المطيري

0321-حسين على غلوم اشكنانى

0464-حسين نصار مطر الشمري

0461-حسين هندي سمير الشمرى

0314-حصة عبد هللا حمود المطيري

0361-حصه محمد حمود فهد الحربى

0381-حمد أحمد جفال الظفيري

0461-حمد فهد زيد المطيري

0496-حمد محمد حمد العدواني

0321-حمد محمد فهيد الهاجرى

1851-حمد مشعل بارح العنزى

0418-حمدان محمد حمد العنزى

0464-حمود تركي حمود الراشد الهاجري

0314-حمود سعد محمد العنزي

0412-حمود عادل حمود سالم

0314-حميد عبد هللا منخى الظفيرى

0361-حنان مشعل عقيل المطيرى

0422-حنان منصور عبد هللا المطيرى

0314-حوراء ايوب على بارون

1851-حوراء مبارك هادى فاضل

0321-خالد رائد عادل عبدهللا

0422-خالد زيد مرضي الهذال

0411-خالد سعد عبد هللا العجمى

0494-خالد عليوى شقير البطى

1851-خالد فهد محمد خالد الطاحوس

1851-خالد مشعل شداد الصواغ العازمي

0314-خالد ناصر مجبل الرشيدي

1851-خالد هالل شبيب المطيرى

1004-خالد وليد كمال العنزى



0464-خديجة حسن عبد هللا حسن

0321-خلود الحميدى حدجان المطيرى

0314-خليفه ابراهيم على المناعي

0321-خيريه جمال محمد السعيد

1822-دانه أحمد نعمه البدر

0314-دانه حمود فايح المطيري

0411-دانة سالم عيد العازمي

0497-دانه سلطان عزيز مقبل الميموني

0314-دانه عادل ردينى الردينى

1822-دانه عماد عيسى اليعقوب

0314-دانه نواف خالد الصقعبي

0321-دعاء جاسم محمد الدشتى

1007-دعيج خليفه دعيج خليفه الصباح

0314-دالل زيد عبد الرسول الصايغ

1811-دالل عمر عايض طويرش

0495-دالل محمد حيدر المحميد

0321-ديما بدر ذعار مطلق المطيرى

0321-ديمه سامي عبد هللا الدليجان

0493-راشد جمعان نافل العازمى

1851-راشد رياض حميدان العازمى

1004-راشد عبد الوهاب حسين الراشد

0418-راشد نعير راشد الهاجري

0321-راشد نواف راشد فالح العازمى

0314-راكان ابراهيم عبدهللا العنزى

0314-راكان محمد مجبل المطوطح

0321-رباب حسين عبدالرضا الصائغ

1822-رتاج على محمد بهبهانى

0497-رتاج مصطفى على مظفر

0391-رحاب مشعل مطرب الهاجري

1851-رحب ناصر دغيم العميره

0314-رغد مشعل عبد هللا الحملى

0361-رغد منصور فالح سفر

1831-رقيه على عبد المحسن الرفاعى

0321-رهف مسعود فرج المرى

1811-روان سعد عشبان الشمرى

0314-ريان حامد عبدالكريم الفصام

1811-ريتاج عبدهللا هليل حمد العنزى

0314-ريم خلف بداح المطيري

0314-ريم راشد محمد العجمي

1811-ريم عايض عايد الرشيدى

0314-زهراء مطر خلف الفضلى

0321-زهراء منصور فرج الشمرى

0497-زينب خالد محمد التركى

0495-ساره حراب محمد مفرح السبيعى

0314-ساره سعود ناصر السبيعى

0495-ساره فيصل حسن باقر

0321-ساره مجبل مجبل العازمي

0314-ساره محسن دخين المطيري

0314-ساره مشعل عبد هللا مروي العجمى

0321-ساره مشعل فهد المطيري

0411-ساره مطر الفى العازمى

0493-ساره ناصر عبيد الشمرى

0314-ساره نفاع محمد العنزى



1811-سجى الحميدي سعود المطيري

0314-سطام هايف نايف الديحانى

0321-سعد عيفان عبدهللا العيفان

0314-سعد فضيل هزاع المطيري

1851-سعد مجبل بدر المطيري

0314-سعد محمد سعد العدوانى

0314-سعد معتز شعيفان قديفان الرشيدي

0381-سعود عبد العزيز سعود المطيري

0321-سعود عتيق طراد الشمرى

0314-سعود علوش دليبح المطيري

1851-سلطان طالل راوي العنزي

0314-سلطان عويض صالح الشالحى

0314-سلطان ناصر نايف رميش

0461-سلمان رجعان عوض فرج دريع

0314-سلمان سعد عايض الديحاني

0314-سلمان عبيد محمد العتيبي

0314-سلمان عيد سعد الهوشه

0461-سلمان فالح قضيان العازمي

1822-سلمان محمد حجي قطوان مصب

0418-سلمان محمد مانع المطيري

0314-سلمان مرزوق علوش المطيري

0314-سلمى ذعار قصاب السبيعي

0381-سلمى سعد محمد العازمي

0461-سليمان أحمد فالح الهلفي

0314-سليمان بتال سليمان الديحاني

1007-سليمان خالد عبد اللطيف الطاهر

0314-سهام علي عطشان صايل

0495-سيف بدر محمد العدوانى

1851-شذى سعد ضاحى الشمرى

0321-شروق سلمان عبيد سعيد

0321-شهد ردن حمود المويزري

0321-شهد عادل عبد هللا الروقي

1851-شهد فهد ناصر المطيرى

0314-شهد مشعل فهد سالم

0412-شهد مقبل سليمان الحربي

0314-شوق خلف محسن العازمي

1811-شوق مقبل دحيدح رشيدى

0321-شيخه أحمد سمير السالم

0314-شيخه مفرح حجاب العنزى

0314-ضارى حمود صالح العنزى

0314-ضاري زايد حميد العازمي

0314-ضارى عبد هللا سلمان الشمرى

0314-ضارى نزال عواد برمان العنزي

0314-ضي نايف دخيل الهاجرى

0314-ضيف هللا سعود حمد الفى الهمليط

0314-طارق عبد هللا راشد العازمي

0418-طالل عيدان عبدالخضر أصقر

1822-طالل محمد عبد المجيد العوضي

0321-طالل مشعل حمد الشمرى

0314-طالل منصور شعيب العلى

0321-طيب النوايا عبيد فجرى مرزوق

0422-طيبه فؤاد حسن يوسف

0418-طيف خالد تركي المطيري



0381-طيف فواز نواف البراك الرشيدي

0314-طيف مجبل ضيدان الخشاب الرشيدي

0361-طيف محمد صالح العنزى

0496-عائشة عامر حسن الجعيدى

0314-عائشه يوسف دغيمان المطيري

1004-عادل صالح حسين ناصر المسعد

0314-عاليه خلف منير عايش الحربى

1851-عاليه عايد خالد العازمي

0314-عايشه حبينان سيف العازمي

1831-عايض فهد عايض الرشيدى

0496-عبد الرحمن بدر ناصر عبدهللا الراشد

0314-عبد الرحمن ثامر شالش الديحاني

0314-عبد الرحمن حامد خالد الرشيدي

0314-عبد الرحمن حبينى فهاد عيد

0314-عبد الرحمن حسين دويبى المطيرى

0314-عبد الرحمن سالم صالح المرى

0314-عبد الرحمن عبدالعزيز سويد الرشيدي

0493-عبد الرحمن عبدهللا سيف الرشيدي

0321-عبد الرحمن عصام فرحان العنزي

0314-عبد الرحمن محمد ناصر الدوسرى

0421-عبد العزيز حسين رهيف منشد

0321-عبد العزيز خالد سعود الرديني

0321-عبد العزيز سند حميدى السند

1007-عبد العزيز شايع عبد العزيز الشايع

0314-عبد العزيز عبد هللا ناصر الظفيري

1004-عبد اللطيف أحمد عبد هللا الشويع

0314-عبد اللطيف حسين مبارك السدحان

0314-عبد هللا احمد عبد هللا الحربى

0314-عبد هللا أسعد علي الخضر

0314-عبد هللا جديع سمير الفضلي

1851-عبد هللا حابس عبد هللا العنزى

0493-عبد هللا خالد حمود العازمى

0418-عبد هللا خالد عبد هللا السمحان

0381-عبد هللا خالد معزى الحربى

0314-عبد هللا صالح سلطان أمان

0418-عبد هللا عامر عبد الرحمن الرفاعي

0321-عبد هللا عبد الرحمن مفلح الصليلي

0314-عبد هللا على حسين الشمرى

0314-عبد هللا علي صالح الهويدي

0314-عبد هللا فالح فهيد العجمى

0314-عبد هللا فهاد محمد فهاد الزعبي

0314-عبد هللا محمد ابراهيم عبد هللا

0495-عبد هللا مشارى حسين المطوع

0314-عبد هللا يوسف خالد البغيلي

0418-عبد المحسن صالح عواد الرويعى

0321-عبد الوهاب عبد هللا خميس البطى بوطيبان

0314-عبدالرحمن صالح محمد العنزى

0314-عبدالعزيز فهد عبيد العجمى

0314-عبدهللا احمد فياض ريس السوادي

0314-عبدهللا الهيلم محمد الجعيب

0411-عبدهللا حمد متعب العنزي

0321-عبدهللا حمود جراح مهنا جراح

0314-عبدهللا طارق خميس العازمي



0314-عبدهللا عادل سويد العازمى

1831-عبدهللا عبيد عبدهللا العتيبى

0314-عبدهللا فالح ابداح العدواني

0314-عبدهللا كريم فالح الضفيري

0314-عبدهللا هزاع قويعان الهاجري

0461-عبدالمحسن عبدالعزيز ماجد الفغم

0314-عبير غانم منور الحربى

1811-عبير هزاع ذواد الهاجري

0321-عثمان احمد صالح بوجروه

0314-عثمان طالل شاهين الهاجري

0321-عجيب فالح عجيب المفرج

0321-عذبى هادى كريدى العجمى

1004-عذوب فيصل احمد العوضى

0314-عزيز خليف ثاري الرشيدي

0422-عفراء فهد مبارك الهاجري

0481-عالء حسن نوري اجباره

0493-على ابراهيم عبد الحميد احمد العطوان

0314-علي حسين على المطيرى

0321-على حمد عبد العزيز الحميميدي

0321-علي راجى طالب تقى

0381-على شبيب كيال حسون

0314-على شعالن زايد العنزى

0321-على فالح مجبل الشنيطى

0496-على مبارك مطلق الرويعى

0321-عمر عجيل جابر الشمري

0314-عمر فاضل فهد العتيبى

0314-عمر محمد امهدى الرشيدي

0461-عهود فهد سعد السعد

1851-عوض يوسف عوض العازمي

0321-عيسى اسماعيل صيفورى

0314-غاده غازى رويشد الرشيدى

1004-غازى سياف غازى العتيبى

0391-غالين فهد حميدي المطيري

0314-غالية سعد رخيص ظاهر

0314-غاليه فهد حسن الشطى

0314-غاليه محمد متعب الديحاني

0461-غدير بدر محمد العنزى

0496-غدير صالح غازي الرشيدي

0314-فارس منصور رباح الرشيدى

0411-فاطمه أحمد محمد حمدان الرشيدى

0495-فاطمه خالد ابراهيم العراده

1831-فاطمه خالد جاسم الحردان

0361-فاطمه خالد عبدالحسن المهدي

0493-فاطمه شريده فرج فريخات

0314-فاطمه على حسين المويل

1811-فاطمه عيد محمد الحميداني

0381-فاطمه فهد فالح العازمي

0314-فاطمه مهدي علي العطار

0495-فاطمه نبيل عبدهللا البلوشى

0314-فايز حمود ناصر الرشيدي

0493-فجر عبدهللا عيسى الخضير

0314-فجر على عبيد العنزى

0314-فرح يوسف حمود راشد



0314-فهد جمال خلف العالج

0314-فهد جمال عبد هللا الشايع

0314-فهد حمد هزاع الحربى

0496-فهد صقر فهد العازمى

0314-فهد عبدالرحمن عطيه الحمدان

0314-فهد علي خلف الشمرى

1851-فهد فالح ملوح العازمى

0321-فواز حمد خضير العنتري

0314-فواز سعود حمود الظفيري

0314-فواز ناصر بداح السهلى

0314-فوزيه حمود عبدهللا الشمرى

0314-في خالد مناور وقيت الشمري

0493-فىء فريج مرجان بن فريج

1831-فيصل عبدهللا خالد العجمي

1811-فيصل عبدهللا مخلف العنزي

1811-فيصل محمد ناصر الميموني

0495-كامله سعود فيصل الشمري

0314-كمال كامل سعود الضفيري

0321-كوثر احمد مرزوق الجويسرى

0321-لجين احمد عبدالحميد الصالح

0464-لجين أحمد عبدهللا يعقوب يوسف

0461-لطيفه خالد فالح الديحانى

0314-لطيفه رائد عبد هللا الغانم

1822-لمى نواف عبدهللا السبيعي

0493-لولوه حمدان على العنزى

0314-ليلى خالد المزيدي

1822-ليلى عبد الحليم بشير العتيقى

1811-ليلى مشارى محمد الشمرى

0321-مانع الحميدى مانع الفضلي

0314-مانع فالح مانع العجمي

0461-مايا جمال حمد بوعركي

0314-مبارك احمد مريف الحريجى

0314-مبارك خالد ثامر الخالدى

0314-مبارك خالد فهد العدواني

0436-مبارك سعود غالى العنزى

0314-مبارك طلق شبيب الرشيدي

0314-مبارك نهار محمد السعيدي

0314-متعب فوزى حمد الشمرى

0314-محمد احمد حمود ال عقيل

0381-محمد ثامر ابراهيم الرشيدى

0314-محمد جاسم حمود الردعان

0436-محمد حرفان محمد الهاجري

1822-محمد حمد نافل العازمي

0314-محمد سعد عبد هللا غنيم المطيري

1007-محمد سلمان فهد المطيرى

0321-محمد عبد الرحمن ابراهيم الماجد

0321-محمد عبد هللا محمد الرشيدى

1822-محمد عبد الوهاب جابر الجابر

0314-محمد عبدهللا محمد الهاملى

0314-محمد علي حسين العميري

0461-محمد فاضل عايد الشمرى

0381-محمد فايز عبد هللا الهاملي

0314-محمد محسن محمد مانع المطيرى



0321-محمد مساعد علي الشويب

0314-محمد مشاري سلطان المطيري

1811-محمد مناور فالح العازمى

0314-محمد نايف محمد القحطانى

1004-محمد وليد سعود العازمي

0314-مرزوقه محمد سعود الرشيدى

1811-مرضى مرزوق سلمان العازمى

0493-مريم أحمد جاسم نصيب

0493-مريم جهاد زايد المطيري

1811-مريم سعد سالم العازمى

0314-مريم سعود مجعد العتيبي

0314-مريم محمد سليمان الشمرى

0412-مزيد باسل مطر العتيبى

1851-مساعد خليف مريهق العنترى

0314-مساعد مبارك دحل العنزي

0314-مسلم فيصل فارس دبي الرشيدى

0314-مشارى عبدالمحسن مسامح المطيرى

0314-مشاري مساعد ملفي المطيري

0493-مشاعل مسعود مطلق السعيد

0432-مشعل على فرج السليمانى

0321-مصطفى على محمد النقى

1009-مصطفى على محمود دشتى

0495-مضاوي حسن محمد الشمري

1831-مطلق حمود  مطلق المطيري

0321-مطلق مطلق فالح البصمان

0321-مالك دوخي رفاعي الرشيدي

1006-مالك علي مصطفى علي

0321-مالك مبارك شنيف مطلق حمد

0314-مالك محمد ذعار الرشيدى

1851-مليحه سراج سعود العجمى

0496-منال أحمد رشيد العنزي

0314-مناي ناصر نافع زياد

1831-مناير مصلط عبد هللا راشد

0493-منصور عبيد فهد السهلى

0314-منه هللا احمد محمود السيد

0464-منى محمد صالح النتيفي

0464-منى نصر هللا مهدى الشمرى

1822-منيره بندر محمد العتيبى

1851-منيره فهد حسين بوعباس

0381-منيره يوسف محمد البطى

0321-مها مبارك عبد هللا الظفيري

0381-مها ممدوح هزاع الشمرى

0314-مها هايف مارج العتيبي

0314-مهدي سويرح فايز الرشيدى

0314-مهدي محمد عباس رزاق

1811-موضي فيصل عبد الكريم المطيري

0493-ميثاء عبدالهادى ذيب الهاجرى

0314-ناجي خالد مهدي العجمي

0493-ناصر ابراهيم فالح الراجحى

1821-ناصر اياد االبراهيم

0314-ناصر بدر عويد حمدان الديحاني

1004-ناصر بدر محمد الدريس

0321-ناصر خالد مسلم الوهيده



0314-ناصر فايز بدر الديحاني

0418-ناصر نواف محمد الديحانى

0314-نايف سعد عبد هللا الهده

0314-نجالء مريخان وليد المطيري

0321-نشمى حاكم محمد معلج

0314-نواف أحمد حسين المطيري

0411-نواف محمد باقر عبد هللا

1851-نوال حمزه عباس الجدى

0496-نور عايض رزيق العتيبي

0314-نور عبد العزيز عريفي الشمري

0314-نور عبدالرزاق داود العبد الجليل

0314-نور محمد خلف مدوه

0495-نورا حمد محمد المطيري

0321-نورا عصام حسين دشتى

0314-نورا فهاد محمد العجمى

0314-نوره بندر مطلق شجعان العتيبى

1811-نوره خالد ابراهيم علي

0314-نوره خالد مهدى العازمى

0418-نوره راشد عايش المطيري

0495-نوره عايض عبد هللا العازمى

1811-نوره عبدهللا جهاد الهاجري

0321-نوره عبدهللا محمد العجمى

0361-نوره فيصل شايع الشمرى

0464-نوره مانع محمد العجمى

0314-نوره محمد حمدان السهلي

1851-نوره محمد عبد هللا العتيبى

0495-نوره مرضى غازى العازمى

1811-نوره يمن عون الرشيدي

0321-نوف حسن عايد العنزى

0314-نوف زيد سالم العازمى

0321-نوف سعد رغيان الشريع

0495-نوف هابس بركات المطيرى

0412-هاجر يوسف حمود هنيدي

0314-هادي مشعل هادي المطيري

0461-هاشم فؤاد حسن الشواف

0314-هبة طالل علي الرويلة

0493-هدبه فارس تركي العنزى

1811-هدى فيصل عبد المحسن الضفيري

0314-هند حسين فراج الهاجري

0391-هند فالح سعيد العجمى

0321-هند مشعل نافل المطيرى

1811-هيا بدر ناصر المعيلي

0495-وجدان حمد محسن العجمى

1811-وسميه فضى ويش الرشيدى

1006-وضحه مبارك فالح محمد الدوسرى

0314-وضحة مشعل عوده العنزي

0496-وضحى بدر منصور البقمي

0314-وعد عبد هللا سهيل العنزي

0321-وعود حمود خالد حمود العازمى

0494-ياسمين أحمد خنيفر حمود الرشيدي

0321-يوسف ابراهيم طلق العتيبي

0314-يوسف حجي مشوح المطيري

0314-يوسف طالل شلوان عيد الجميلي



0321-يوسف فايز فرحان الشتيوي العنزي

1004-يوسف محمد احمد محمد الجسار

0464-يوسف وليد صالح الشعبان

0464-يونس عبد اللطيف خليف العنزي


