
الجنساسم المتقدممتسلسلم

1
أنثىزينب كامل علي المالحي100465

2

أنثىسعاد عبدهللا عبدالعزيز الشراري124489

3
أنثىنوره فدعس فدمان الشراري124609

1: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مشغل أجهزة مكتبية 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىاريج محمد عبدالعزيز اليحي1115226
أنثىاسماء مفضي ثنيان الشراري2122086
أنثىاشواق صالح غريب  الفهيقي3109611
أنثىاعتدال ضيف هللا حوان الحازمي4106263
أنثىافراح  خليفة  جفران الشمري5107706
أنثىالبنواء مقيم طوقان الرويلي6107229
أنثىالمها فهد مالح الحازمي7122485
أنثىايمان غضيان ضيف هللا العنزي8121508
أنثىأشواق معاند عقال الشراري9124605

أنثىبدور عبدهللا راشد العويضة10111250
أنثىبدور فهد عايد الرويلي11110784
أنثىبسمه تركي تركي الرويلي12105538
أنثىترفت مشعل خلف الشمري13120441
أنثىترفه خلف محمد الرويلي14105573
أنثىتهاني سعود عويجان الرويلي15112312
أنثىتهاني كريم األدهم الشمري16100541
أنثىتهاني مضحي مهلي الفهيقي17107955
أنثىثنوه  صالح  سالم  العنزي18102334
أنثىثنيه عياده غافل الشمري19109203
أنثىجواهر  التيهي  حمد  الشمري 20121354
أنثىحصة سعود مطر الشراري21105984
أنثىحصه التيهي حمد الشمري22108103
أنثىحليمة  رويشد مضحي الرويلي23112054
أنثىحمدة  صياف عطاء  الشمري24102886
أنثىحمده دخيل طليحان الرويلي25100838
أنثىحميده عياده مضحي الحازمي26110118
أنثىحنان  صايل  مرجي  الفهيقي 27126889
أنثىخيره عويد حضيري الرويلي28125534
أنثىدالل مدهللا مهيل الشراري29122097
أنثىديما سلطان عبدالكريم  البيالي30122175
أنثىردينه مدهللا مرجي  الشراري31111201
أنثىرضوه فالح غدير العلي32102861
أنثىريام حامد الحبيب الفهيقي33127039
أنثىريم موسى حميد الحميد34127673
أنثىشمسه دغيم خويران الحازمي35106341

2: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة  كاتب



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة  كاتب

أنثىشهد عبدهللا ماطر النفيعي36105632
أنثىشيمة برجس غازي الرويلي37120593
أنثىصالحه هرماس سليمان الدلبه38114069
أنثىعبير حمود حبيب العنزي39104398
أنثىعزيزه علي حمدان العنزي 40121086
أنثىعيشه محمد بالخير القرني41125623
أنثىغاليه خميس شلهوب الحازمي42119850
أنثىفاطمة نصيب رزق العفر43120743
أنثىفايزه تركي سالم الحازمي44122974
أنثىفايزه سلمان سليم  الشراري45114979
أنثىفريحه  براك  دهيمان  الفهيقي46107692
أنثىفضيلة كليب معزي الرويلي47110396
أنثىقسمة سلمان مقبل الشراري48110510
أنثىلطيفة عتيق ضمران الفهيقي49122978
أنثىلفوه محمد ملفي الحازمي50100085
أنثىلولوه فرحان صالح العنزي51105906
أنثىماجدة سليمان أنور الضبيبي52125287
أنثىمرام  مرجي  حويل  الشمري 53126359
أنثىمشاعل رحيل عويضه الفهيقي54125041
أنثىمشاعل عبدهللا ثنيان العنزي55118890
أنثىمشيعة خشمان مطرود الشمري56100429
أنثىمنيره عبدالعزيز صالح  العقيلي57101919
أنثىمها  ساير جفران  الشمري58107644
أنثىمها سالم ثاني البلوي59111483
أنثىمهاء عبدهللا مازن الحربي60111515
أنثىميعاد خلف مرشد الرويلي61107730
أنثىنجوى مبارك عليان الفهيقي62119918
أنثىنفال كاين محارب الشراري63119212
أنثىنوادر  مساعد عتيق  الحازمي64110127
أنثىنوال كاين محارب الشراري65119158
أنثىنوره  محمد علي االحمد66124108
أنثىنوف مقبل بهلول الشمري67109142
أنثىهدى مرضي فهد الشمري68119926
أنثىهدى مشعل رثعان السهو69102601
أنثىهناء عبدالحكيم سالم الشمري70114853



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة  كاتب

أنثىهناء غضيان صالح العنزي71121506
أنثىهند مبارك لويفي الشراري72119772
أنثىهويداء عبدهللا محمد الزارع73120587
أنثىهيفاء سعد مجلي الشمري74117457

أنثىوسميه  ذيب خليف  الفهيقي75116914



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىابتسام صامد خليقان الشراري1127691
أنثىابتسام علي نواش الشراري2124214
أنثىافراح بنية سعيد الشراري3125581
أنثىالبندري سعود ديلم الشراري4124694
أنثىالبندري طريخم سليمان الشراري5123621
أنثىالجازي مقبل مشيش الشراري6103795
أنثىالعنود الفرحى صبيحان الشرارى7120727
أنثىامل  رجاء فياض الشراري8104183
أنثىامل  صفوق نافع  العنزي9122057

أنثىأحالم ناجح  مفلح الشراري10100185
أنثىأماني حمود عياده الشراري11123694
أنثىأمل  محمد عوينان  الشراري12111722
أنثىأمنية مقبل سلمان الشراري13104684
أنثىبدور  عبدهللا  سويلم  الشراري 14127941
أنثىتغريد عايد قاسم الشراري15121668
أنثىتغريد محمد عايد الشراري16126478
أنثىتماني حميدان عبدهللا الشراري17120795
أنثىجمالء عبد هللا  رجاء الشراري18114591
أنثىجواهر زايدان  دبجان  الشراري19103186
أنثىجواهر صالح صامد الشراري20120611
أنثىحبيبه صلفيق جلوي  العنزي 21116544
أنثىحصه حمود مهجع الشراري22122937
أنثىحنان منصور  محمد الشراري23118597
أنثىخلود حمدان فنخير الشراري24119455
أنثىخلود عازي محمد الشراري25119405
أنثىخيرية  حسن  سالم الفيفي26100391
أنثىدالل  عبدهللا مكمن الشراري27107768
أنثىدالل  مفلح  عليان  الشراري28102989
أنثىدالل صبر مهاوش  الجباري29118670
أنثىدالل محمد سالمه الشراري30116281
أنثىدالل مدهللا بخيت الشراري31128211
أنثىزعله بخيت محيميد الشراري32118168
أنثىزينب حجير ظاهر الشراري33109161
أنثىزينب ظاهر معتق الشراري34116148
أنثىسلطانه سمير سالم الشراري35123098
أنثىسهام صفوق نافع  العنزي36122016
أنثىشذاء مساعد دليمان الشراري37115186

2: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

أنثىشروق  جمعان  ختام  الحازمي38122980
أنثىشيخة  معيض  دويشر  النعيم 39116737
أنثىشيمه نومان مبارك الشراري40113893
أنثىصبحاء شطيط عيد الشرارى41115896
أنثىعاليه مصبح هطيالن الشراري42118951
أنثىعائشه جليل عوض الشراري43117768
أنثىعائشه حمدان حامد الشراري44114323
أنثىعبير فرحان فالح الشراري45100719
أنثىعزيزة  سلمان  معتق  الشراري46127252
أنثىعفاف  ظاهر شطيط الشراري47117960
أنثىعواطف عليق سليمان الشراري48110485
أنثىعوطف حمدان عبدهللا الشراري49117751
أنثىغصنه متنان فنخور  الشراري50122891
أنثىغضه صغير سمير الشراري51115708
أنثىفاطمه سليمان فالح الشراري52119400
أنثىفاطمه طشحير سمير الشراري53116622
أنثىفايزه فالح ظاهر الشراري54119304
أنثىفلحا  عطاهللا شطيط الشراري55124306
أنثىفهده مبارك عبيدان الشراري56126148
أنثىكرام سويلم متروك الشراري57120343
أنثىلطيفة  عطيه دعسان الشراري58110457
أنثىلطيفه  عقال  محيالن  الشراري 59111967
أنثىليالي  سالمه  سلمان  الشراري60117246
أنثىماجده عبدهللا قاسم الشراري61119956
أنثىمرام غويفل سالم الشراري62125853
أنثىمرام ناجح مهجع الشراري63112783
أنثىمريفه مبارك عبيدان الشراري64126095
أنثىمريم صبيح مسند الشراري65112033
أنثىمريم فالح ظاهر الشراري66119366
أنثىمزنه  هجيج  عوض  الشراري 67122206
أنثىمشاعل عبدهللا فرحان الشراري68109796
أنثىمنيرة  محمد فالح الشراري69120139
أنثىمنيرة محمد ثاني  الشراري70123846
أنثىمنيره عبدهللا رغيان الشراري71114423
أنثىمنيره عياده عناد الشراري72127140
أنثىمها  دهلوس  سحيمان  الرويلي 73125917
أنثىمها حامد مقبول  الشراري74115178



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

أنثىناديه عواد عايد الشراري75108207
أنثىنجود  ساير  ديقان  الشراري 76126199
أنثىنعمه دهيمان معيش الشراري77114100
أنثىنعيمه صالح صامد الشراري78112279
أنثىنوال دهيمان ظاهر الشراري79110697
أنثىنوف سويلم متروك الشراري80120356
أنثىنوف صالح ظاهر الشراري81119468
أنثىنوف ظاهر مجاهد العنزي82101403
أنثىنوف عليبي سويلم الشراري83123858

أنثىهدى مساعد علي الشراري84111911



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىمشاعل سنيان سعود الشراري1111589

أنثىمنيفه  ماشي  عوده  العنزي 2111045

أنثىمطيعه محمد سحوم العنزي3121290

2: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مراقب أمن وسالمة



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىابتسام  خلف  عتيق الشراري1127215

أنثىارياف  فالح  حرثان  الشراري 2117215

أنثىاسماء صالح صبيح الشراري3121102

أنثىاسماء صبيح نغيمش الشراري4118409

أنثىاسمهان حمود عايد الشرارى5105687

أنثىاسيل دخيل مسفر العتيبي6105312

أنثىاشواق كياد بردي العنزي7113262

أنثىافراح  فالح  حراثان  الشراري 8116676

أنثىالبندري رحيل محارب الشراري9116659

أنثىاماني  مبارك  دليمان  الشراري10123938

أنثىاميره خلف عتيق الشراري11126789

أنثىانتصار  عبدهللا  محمد  الشراري12106859

أنثىانتصار سعود مسلم الشراري13118313

أنثىايمان سويلم فرحان الشراري14119049

أنثىأزهار علي بليعيم الشراري15121132

أنثىبدور حسين حميد الراري16127029

أنثىبدور صايل صبيح الشراري17121249

أنثىبدور عايد مقبول الشراري 18127956

أنثىبدور مدهللا مفرح الشراري19116493

أنثىبشاير عناد حسيان الشراري20108286

أنثىبشرى سالم بشير الشراري21106427

أنثىبشرى فهد صالح الشراري22101512

أنثىترفه  مزيد دبجان الشراري23101318

أنثىتغريد محمد عايد الشراري24125588

أنثىتغريد محمد مفضي  الهمش الشراري25101682

أنثىتهاني خشمان سالم الشراري26109901

أنثىتهاني سليمان محمد الشراري27124543

أنثىتهاني كاين منزل الشراري28118854

أنثىجميلة فهيد هارب الشراري29113867

أنثىجميلة مقبل الفي الشراري30123273

أنثىحمده  سمران مبارك الشراري31108972

أنثىحمده سعود ظاهر الشراري32120037

أنثىحنان  مدهللا  سليم الشراري33120498

أنثىحنان سلمان شطيط الشراري34111404

أنثىحنان محمد مندوب المطيري35119657

أنثىحورية سلمان لويفي الشراري36108645

3: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب

أنثىختمة الفي حمدان الشراري37119092

أنثىخديجة  عوض حمدي الشراري38120951

أنثىخلود حميد شتيوي الشراري39116022

أنثىخلود خشمان سالم الشراري40109860

أنثىخلود عبدهللا محمد الشرارى41106312

أنثىراحه  عقال حميدان  الشمر ي42116822

أنثىرحاب سعود مسلم الشراري43118460

أنثىروابي  صغير سلمان  الصلبي44115534

أنثىريا منزل ملهلم الشراري45116901

أنثىريم  عبدهللا  حماد  الشراري 46123284

أنثىريم  مقبل جلي الشراري47111303

أنثىريم صالح مبارك الشرارى48100375

أنثىريم نافل سلمان الشراري49111451

أنثىزهاء الشقاوي شريدة الرويلي50113064

أنثىساره بشير حشاش الشراري51110730

أنثىسامية  راجى سالم الشرارى52106237

أنثىسلطانة بشير سويلم الشراري53102270

أنثىسلطانه بركه مشيش الشراري54108869

أنثىسلطانه ماجد جدوع الشراري55120782

أنثىسلوى شتيوي سماح الشراري56100365

أنثىسماهر خالد محمد العيدان57108950

أنثىشريفة  مسلم  هدبان الشراري58113947

أنثىشريفه سويلم صهدان الشراري59100605

أنثىشريفه شنيف دويدان الشراري60110742

أنثىشعاع ثاني عوينان الشراري61121402

أنثىشعاع جمعة قطوش الشراري62118564

أنثىشيخة قحيصان مسلم الشراري63112545

أنثىصالحة حامد منزل الشراري64119436

أنثىصالحه ضيف هللا محمد الشراري65119415

أنثىصبحاء عناد عقال الشراري66110731

أنثىصبره محمد راضي الشراري67124785

أنثىطفله  عوده  خلف  الشراري68106535

أنثىطفله سنيان سعود الشراري69125741

أنثىطفله مفرح سويلم الشراري70119506

أنثىعالية كساب معتق الشراري71116226

أنثىعائشة بركه مشيش الشراري72108816



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب

أنثىعبير سليمان سالم الشراري73119458

أنثىعبير صبيح قرطان  الشراري74118465

أنثىعذاري  فرحان دليمان الشراري75101880

أنثىعزيزة شطيط جالل الشراري76125902

أنثىعزيزه  مفرح سويلم الشراري77121314

أنثىعزيزه سعيد هطبول الشراري78124370

أنثىعزيزه عبدهللا محارب الشراري79114715

أنثىعفاف سالم محمد الشراري80110512

أنثىعفاف علي سعود الشراري81117480

أنثىعقيلة هليل زايد الشراري82118928

أنثىعنيد مسلم عطاهللا الشراري83113880

أنثىعهد فرحان هطيالن الشراري84117987

أنثىعهود  محمد حماد الشراري85124843

أنثىعهود محمد عويض الشرارى86104003

أنثىعيده سويلم مفلح الشراري87120349

أنثىغاليه عبدالمحسن دابس التميمي88116497

أنثىغرام مصبح فرحان الشراري89123907

أنثىفاتن  معارك مجهد الشراري90120027

أنثىفايزة  دغيش لويفي الشراري91112978

أنثىفايزه سليمان محمد الشراري92124574

أنثىفضه حمد حمدي الشرراري93119606

أنثىفهده مسير عياف  العتيبي94115529

أنثىقبله عوض حمدي الشراري95124313

أنثىلطيفة  محمد قريطان الشراري96119976

أنثىلطيفه جحليش قبالن الشراري97104206

أنثىلولوه صالح صامد الشراري98110207

أنثىليالي سالمه قحيصان الشراري99126711

أنثىمدة سالم مسند الشراري100109761

أنثىمرام عبيدهللا صايل العنزي101116229

أنثىمريم  عبدهللا  رحيل  الشراري102124027

أنثىمريم صالح صامد الشراري103111266

أنثىمريم محمد مصبح الشراري104123615

أنثىمريم مدهللا سعود الشراري105113758

أنثىمريم مدهللا ضامن الشراري106117736

أنثىمزنه سند سالم الشراري107100291

أنثىمسيره صبيح عربود الشراري108115855



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب

أنثىمشاعل راجي  سالم الشراري109124815

أنثىمشيره  صامد  سالم  الشراري 110106866

أنثىمقبوله سليم ناصر الشراري111110318

أنثىملحه معوض مسلم الشراري112114684

أنثىمنال حامد عيد الشرارى113102528

أنثىمنال عطاهلل عتيق الشراري114126270

أنثىمنى عبد هللا رحيل الشراري115122302

أنثىمنى فرج رويضان الشراري116110983

أنثىمني  طشحير سمير  الشراري117117194

أنثىمنيره سميح دويدان الشراري118114011

أنثىمنيره فاضل جلوي الشراري119121097

أنثىمنيره الفي فرحان الشراري120103540

أنثىمنيفه  صياح سليمان الشراري121118927

أنثىمها  سلمان  خميس  العنزي122110319

أنثىمها منصور غضيان الشراري123127891

أنثىناديه  ناجح محمد الشراري124115632

أنثىنايفه ثاني فرحان الشراري125124611

أنثىنجاح عوده خلف الشراري126106561

أنثىنجاح قحيصان مسلم الشراري127126543

أنثىندى سالم عواد الموسي128120532

أنثىنهله نوار رويبح المطرفي129122713

أنثىنوال  رحيل محارب الشراري130116556

أنثىنوال  صامد  سعيد  الشراري131127025

أنثىنوال صامد نصار الشراري132120635

أنثىنوال عتيق حييان الشراري133106405

أنثىنوال محمد  عبد هللا الشراري134101549

أنثىنور خاتم مسفر الزيادي135122100

أنثىنورة حامد سالم الشرارى136106067

أنثىنوف صالح عواد الشراري137114480

أنثىهاجر  قيتان االسمر الشراري138119378

أنثىهاله سعيد مدين الشراري139121430

أنثىهبه  دهيليس  عقال  الشراري140124289

أنثىهديل  كريم  طويحين  الشراري 141122185

أنثىهنيه فالح قبيل الشراري142114942

أنثىهياء صالح سحالن الشراري143114058

أنثىوصايف  عبدهللا  دحيميل الشراري144108018
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أنثىياسمين فرحان محمد الشراري145121303



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىأفراح معوض دابي الشراري|1126682
أنثىابتسام  سعد خلف الشديد2106795
أنثىابتسام  محمد ضليل  الرويلي 3103115
أنثىابتسام الثرثار عواد الحازمي4112460
أنثىابتسام تركي عواد الدرع5108014
أنثىابتسام جزاع راضي العنزي6123891
أنثىابتسام خلف مرشد الرويلي7107690
أنثىابتسام عبدالرحمن ابراهيم الحالف8113172
أنثىابتسام علي حامد السردي9111642

أنثىابتسام عواض شداد المطيري10123988
أنثىابتسام مناحي معاشي الرويلي11110780
أنثىابتهال مرزوق خليف الرويلي12110254
أنثىابتهال منيف خلف الدغيفق13121292
أنثىابتهال موسى مزلوه العشيش14114828
أنثىاثير  عطاهللا جارهللا الجوفي15121147
أنثىاثير  هايل  شاهي  العنزي 16109637
أنثىاثير دخيل مسفر العتيبي17105275
أنثىاحالم دغيم خويران الحازمي18125292
أنثىاحالم عبدالهادي سعيد القحطاني19105402
أنثىاحالم علوش لعيبان الرويلي20112676
أنثىاحالم عوض عقيل الهباد21118980
أنثىاحالم مرضي دغفق  الرويلي22103356
أنثىاحالم مطر عبدالمحسن الجميلي23116011
أنثىارياف حامد الحبيب الفهيقي24123059
أنثىارياف سلمان  عيد  السرحاني 25120562
أنثىازدهار محمد حامد السناري26117609
أنثىازهار محمد فياض الضويحي27110523
أنثىازهار ممدوح مقبل الحازمي28122735
أنثىاسماء  مفلح  شمات الرويلي29123347
أنثىاسماء فريوان  فنطول الرويلي30123999
أنثىاسيا  رمضان  خايع  الشمري31127395
أنثىاسيه  عبدهللا مسباح  المقاود32103910
أنثىاشتياق مشتي قبيل الشراري33119643
أنثىاشواق حواس محمد  الشمري34102119
أنثىاضواء عبدالعزيز مضحي  العنزي35121521
أنثىاضواء مجاذب شماط الدغماني36119240

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة  مساعد إداري
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أنثىاعتدال علي عوض الرويلي37115201
أنثىاعتدال عواد الشومي الرويلي38114188
أنثىاعتماد زارع خليف الرويلي39118226
أنثىاعياد غالب محمد الجار هللا 40125069
أنثىاعياد محمد محمد  الخلف41124839
أنثىافتخار عبدهللا فليح الشمري42118448
أنثىافراح  جزاع  جمعان  العنزي43109042
أنثىافراح  سعود سلطان الشاهر44100900
أنثىافراح  صعب حبيب العنزي45124022
أنثىافراح  فهاد  ناصر  الطريف 46117808
أنثىحمود ثعيليق الشمري (االسم معدل باالحوال من عيده  )افراح 47120709
أنثىافراح خلف عبدهللا العنزي48106715
أنثىافراح سعود عبدالعزيز  الضميري49114903
أنثىافراح عبدالرحمن حويل الخليوي50127337
أنثىافراح عبدهللا ملهي الشمري51105339
أنثىافراح عياش معوض الربيعان52108399
أنثىافراح عيد سلمان الشرارى53101038
أنثىافراح مخلف  هودانا  الرويلي 54123522
أنثىافراح مصلط حجاج المرمش55117055
أنثىافراح مصنت بطيحان الفليحاني56122168
أنثىافراح مفلح مران الرويلي57115963
أنثىالبندر فهد ناصر العرجان58115637
أنثىالبندري حمد مرزوق الفهد59100951
أنثىالبندري خلف علي الشراري60121349
أنثىالجازى مطرود متروك الشمرى61119408
أنثىالجازي  عقال طراد  الشمري62112535
أنثىالجازي صالح مساعد الفليحاني 63109570
أنثىالجازي مرزوق دهيمان الفهيقي64124156
أنثىالطاف زبن  عواد  الرويلي65118165
أنثىالمها عيد محمود  الرشيد66112612
أنثىامال درهوب محمد الشمري67112662
أنثىامال فيصل  عبداللطيف الرديني68125908
أنثىاماني  بنت فالح  بن حسن  الراضي 69108285
أنثىاماني  راشد  دخيل هللا  الضميري70123732
أنثىاماني صالح فرحان الدوشق71106920
أنثىاماني علي عقيل الرويلي72126638
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أنثىاماني غالب عقيل الهباد73124362
أنثىامثال نازل جريبيع الرويلي74104496
أنثىامجاد سعران محمد السعران75122992
أنثىامجاد سعود مطر العنزى76119604
أنثىامجاد عبدالمحسن راضي الرويلي77126556
أنثىامجاد فالح ثاني الحازمي78111065
أنثىامل  ابراهيم  خالد  الضويحي 79113268
أنثىامل  النوري مفضي العنزي80108966
أنثىامل خشمان سعيد الشمري81114745
أنثىامل ربيع سعيد االحمدي82115356
أنثىامل سالمة مسلط الريس83117653
أنثىامل عسكر معزي الرويلي84124079
أنثىامل عواد راجي المانع85127399
أنثىامل مونس فنيطل الرويلي86104065
أنثىامل واصل  جبر  الرويلي87126980
أنثىاميره معزي سماط الرويلي88114871
أنثىاميره نداء مسعر الشرعان89116950
أنثىامينة مانع سالم الفهيقي90107457
أنثىامينه  علي خلف  الشمري91120079
أنثىامينه علي عقيل الرويلي92119302
أنثىامينه محمد عشوي  الرويلي93113697
أنثىانتصار ناصر شمدين القادر94127790
أنثىانتصار ناوي عبدهللا الشمري95104369
أنثىانتظار مروي مطلق الشمري96121780
أنثىانشراح عبدربه حمد العلي97116094
أنثىانشراح فايز محمد الراشد98113081
أنثىانوار صالح حليتان الشراري99122989

أنثىايمان  حمود  عبدهللا  الغويري 100106792
أنثىايمان  موسى  ضيف هللا  الشراري101116740
أنثىايمان حمدان عقالن الشمري102111648
أنثىايمان دبوس ملحان العنزي103123978
أنثىايمان سالم سليمان الحبوب104120721
أنثىايمان طالل ابراهيم الطالب105125413
أنثىايمان عبدالعزيز عبدهللا الحواس106124994
أنثىايمان فالح سرسق الرويلي107117552
أنثىايمان نعيم راضي الهباد108104317
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أنثىإبتسام األدهم عوض العنزي109127740
أنثىإسراء حامد حمود الدرعان110123669
أنثىإيمان صالح محمد الوديعة 111119184
أنثىإيمان صحين عماش الرويلي112106788
أنثىإيمان نايف عايد الشمري113111349
أنثىأبتسام  جابر نادي العنزي114108373
أنثىأحالم الحميدي خلف البراك115120618
أنثىأحالم عبدالعزيز صالح المليح116107594
أنثىأرياف كاتب عقيل الفهيقي117102547
أنثىأريج قضيب أحمد القايد118116986
أنثىأسماء عبد العزيز أحمد المظهور119113123
أنثىأسماء عبدالمصلح شفق المليح120126564
أنثىأشواق  عقيل مناحي  الشراري121118614
أنثىأشواق جازي مشافت الرويلي122114538
أنثىأشواق عبدالعزيز عطية العنزي123110053
أنثىأشواق يوسف علي  الخليفة124125437
أنثىأفراح شبيكان ذياب الشمري125115417
أنثىأقدار عبدالمحسن الطرقي الرويلي126109736
أنثىأمانى محسن على  العنزى127108666
أنثىأماني بندر وارد الوارد128111872
أنثىأماني حمود حبيب الفهيقي129117064
أنثىأماني فايز عيد الفهيقي130109365
أنثىأمجاد ماجد عبدهللا الخالدي131109037
أنثىأمجاد معوض ربيع العنزي 132123875
أنثىأمل  حواس  محمد الشمري133102207
أنثىأمل  ناوي  مليح الرويلي134123255
أنثىأمل طشحير سمير الشراري135109806
أنثىأمل فيصل ناصر الدندني136113909
أنثىأمل مبارك  قحيصان  الرويلي137103122
أنثىأمنة شيبان حمد الفهيقي138114557
أنثىأمواج سعود محمد الشمري139124980
أنثىأميره مشهور وقاف الرويلي140114117
أنثىأميمة عبدالعزيز عايد الزارع141126576
أنثىأمينة معاوض طحيمر الرويلي142111084
أنثىأنوار  سالم مضحي الرويلي143121792
أنثىأنوار  منزل  مقبل  النصير144123637
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أنثىأيمان عبدالرزاق ليل الدرعان145125313
أنثىأيمان عويمر ظاهر الشمري146118511
أنثىباسمة حامد مطلق الهشال147111067
أنثىباسمة خالد محمد العيدان148109175
أنثىبتال محمد  قايد الفهيقي 149112115
أنثىبتالء مفرح ربيع السويلم150123343
أنثىبدرية  غاصب  ماضي  الشراي 151117576
أنثىبدرية  هتاش مجاوب الرويلي 152124476
أنثىبدرية سعد نداء الرويلي153119395
أنثىبدريه بطين زايد الرويلي154120304
أنثىبدريه سطام حمدان العبيكه155124515
أنثىبدريه صالح مرزوق  الشراري156107184
أنثىبدور  الاليق  غبن  الرويلي157104923
أنثىبدور  خالد مسامح  الحلو 158124188
أنثىبدور  ذيب  خليف  الفهيقي159116930
أنثىبدور  ناجح دحيالن الشراري 160107675
أنثىبدور عبدالرحمن حويل الخليوي161125214
أنثىبدور عطاهلل عوده  المشارع162121373
أنثىبدور محمد حاذي  الرويلي163114977
أنثىبدور محمد شايش السرحاني164115668
أنثىبراءة عايد مناور حمص165116098
أنثىبسمة كريم معازر الفهيقي166110192
أنثىبسمه سعود سكران الرويلي167121121
أنثىبسمه عايد محمد المطرفي168104560
أنثىبشاير خلف مرشد الرويلي169107649
أنثىبشاير رياض عبدالمصلح السلطان170100849
أنثىبشاير فيصل عطاهللا الدهاش171109724
أنثىبشرى  سالم شريم الرويلي172125434
أنثىبشرى  محيالن ملهي الشمري173102273
أنثىبشرى عيد نداء البلوي174123457
أنثىبيان  صالح علي النصيري175117916
أنثىبيان صالح عبد هللا الفويهي176118811
أنثىترفه حماد  حامد الشراري177121210
أنثىتركية عايد مقبول الشراري178113285
أنثىتركيه مهنا شايز الفهيقي179125629
أنثىتغريد  خالد  عقال العلي180126762
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أنثىتغريد  صالح  عبدهللا  السهو 181122857
أنثىتغريد ابراهيم عمر الرديعان182102254
أنثىتغريد عوض عقيل الهباد183109375
أنثىتغريد غزاي غازي المطيري184104981
أنثىتغريد ناجح سلمان  الشراري185127079
أنثىتمام سالم رفيع الحويطي186123861
أنثىتمام عتيق فريح الشمري187111538
أنثىتمام يتيم جلباخ الرويلي188113189
أنثىتمانى سالم حويل الرويلى189109235
أنثىتهاني  أحمد  حمدان  الضحية 190120257
أنثىتهاني دغيليب فالح  الشمري191117283
أنثىتهاني سعد نداء  الرويلي192121738
أنثىتهاني صالح فرحان الدوشق193106861
أنثىتهاني عويمر ظاهر الشمري194112384
أنثىتهاني الفي عوض الفهيقي195126019
أنثىتهاني ماشي راضي الشمري196118571
أنثىتهاني محمد بحيران الحازمي197118833
أنثىتهاني مطاوح صليهم  الشمري198114325
أنثىتهاني نافل معجون الرويلي199105118
أنثىتهاني هالل نزال الرويلي200120185
أنثىثرياء عويد ماضي الفهيقي201102656
أنثىثناء  طراد  مالقي  العايف 202119208
أنثىثنية فاضل مطير الرويلي203123224
أنثىجمالء مخلف صلفيق الرمالي204119805
أنثىجميلة  الفي مياح الرويلي205116542
أنثىجميلة فالح عقيل الهباد206124978
أنثىجميلة قاسم صغير الرويلي207115949
أنثىجميلة محارب سويلم الرويلي208112072
أنثىجميله هالل نزال الرويلي209120182
أنثىجواهر  عيشان رحيل الحازمي210114400
أنثىجواهر  مشحن  الشيمي  العنزي 211118402
أنثىجواهر خلف خميس الرويلي212106890
أنثىجواهر ضحوي نازي الرويلي213111871
أنثىجواهر عقال عويجان الرويلي214123271
أنثىجواهر عويد منيزل الفهيقي215117696
أنثىجوزاء جليعب صاتان الرويلي216118772
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أنثىجوزاء خشمان ونيس الشمري217123309
أنثىجوزاء سليم عويضه الفهيقي218127256
أنثىجوزاء مسهوج شليويح الشمروخي219118066
أنثىجوزى كريم عايد الحازمي220106223
أنثىجوفيه عبيد هللا خلف  الشمري221127043
أنثىحسناء  سالم  عطاهلل  العتيبي222117492
أنثىحسناء فالح عايد الرشيدي223125873
أنثىحصة فرحان جفنان الرويلي224118373
أنثىحصه مرزوق محمد الخليفه225120140
أنثىحليمة  جوفان فريح الرويلي226114595
أنثىحليمه صويهد خليفه العنزي227109783
أنثىحمده  ثنيان  علي  الفهيقي228107558
أنثىحمده  فليح  سويعي  العنزي 229122929
أنثىحمده  محمد فالح الدغماني 230118161
أنثىحمده  مفرح سنيان الشراري231118492
أنثىحمده عمر يحي الشمري232104985
أنثىحمده عياده خلف الشمري233108584
أنثىحمده مليح مويشي الرويلي234111681
أنثىحمده هرسه سالم الشراري235107819
أنثىحمودة مصنت بطيحان الفليحاني236121931
أنثىحميدة  خلف جليل الرويلي237126822
أنثىحميدة  عائد عواد الشمري238119720
أنثىحميده حمدان نصير الحموان239127069
أنثىحميده طريف راشد الرويلي240121497
أنثىحنان  حصيد  الذيب الرويلي241109073
أنثىحنان  مجزع شايز الفهيقي242108046
أنثىحنان  محمد جطيل الرويلي 243118139
أنثىحنان الفرحي سامح الشمري244106778
أنثىحنان سليمان سالمة الجهني245105643
أنثىحنان عبدهللا ملهي الشمري246107999
أنثىحنان عوض  غازي  العنزي 247121050
أنثىحنان فنيخ مرزوق  الشمري248102492
أنثىحنان هزاع عواد السبيلة249117136
أنثىحنين صالح مدهللا الهشال250115906
أنثىحنين نايف معيض الشراري251127982
أنثىحنين يحي مدهللا الدهام252123463
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أنثىحوريه الهيلم دوش الرويلي253121760
أنثىخالده معزي عقيل القويعان254111382
أنثىختام سالم عيد القحيصان255100340
أنثىخديجة  سليمان  محمد البلوي256106204
أنثىخديجة  عواد مطيلق الشراري257102978
أنثىخديجه سليمان سالم البلوي258126983
أنثىخديجه عبدهللا مسباح المقاود259113486
أنثىخلود  دهام  صباح  الشراري 260117001
أنثىخلود  سالم  قنيفد الفهيقي261115477
أنثىخلود  صالح ميس الكويكبي262116237
أنثىخلود  عواد سليمان السرحاني263122609
أنثىخلود خلف كساب الضويحي264126031
أنثىخلود ذياب علي العنزي265126373
أنثىخلود زاهي عساس الرويلي266116595
أنثىخلود صالح صلفيق الشمري267124439
أنثىخلود عبدالواحد مقيبل الحموان268127755
أنثىخلود عقأل غريب الفهيقي269120568
أنثىخلود فهد سليمان العنزي270108246
أنثىخلود قاران  قسام  الشمري271109673
أنثىخلود محمد عوض الشراري272123101
أنثىخلود مخلف هودان الرويلي273124294
أنثىخلود نايف مكمي الجنيدي274125721
أنثىخوله سعود عبدالحميد زين العابدين275111264
أنثىخيرية  عيد سلمان الحمدان276107931
أنثىخيرية  نائف فضي العنزي277111894
أنثىخيرية الفحاط الغرو الرويلي278103036
أنثىخيريه  جربوع  طعيس  الرويلي 279117566
أنثىخيريه  فرج  هاشم  الغريس280117079
أنثىدانيا  مقبل  حليس الشمري281113430
أنثىدعاء عبدالمحسن الطرقي الرويلي282109679
أنثىدالل حمدان عقالن الشمري283109955
أنثىدالل دايس حويل الرويلي 284109946
أنثىدالل دومان نومان الشمري285120873
أنثىدنيا مبارك عبدالعزيز الخالدي286120677
أنثىدينا صياح نزال البيالي287107346
أنثىذبحة  خلف زقم الشمري288111342
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أنثىذكري عبدهللا  صالح السرحاني289110812
أنثىذهيبة بنت  نزال بن هزاع البجيدي290124911
أنثىراجحه مصبح مضحي الحازمي291124231
أنثىراده صالح لويفي القريات292124878
أنثىرازان  فهد ابراهيم العلي293123458
أنثىراضه الغضبان الجحيش الرويلي294127862
أنثىرباب سعود عبدالحميد زين العابدين295111293
أنثىرحاب فرحان ابراهيم  السرحاني 296120505
أنثىرحاب معزي عقيل القويعان297115001
أنثىرحمه  جاسر  غضيان  الشراري298126736
أنثىرحمه سليمان هليل الفهيقي299103979
أنثىرحمه عبد هللا  خليفه  الخابور 300121379
أنثىرحمه مفرح عزير الفهيقي301123785
أنثىرزان مونس ماطر الرويلي302124976
أنثىرسميه  عبطان بالل  الشمري303124732
أنثىرشا خالد ناصر الشهيلي304108093
أنثىرشا عطاهللا نزال الفهيقي305112321
أنثىرشا مونس ماطر الرويلي306113712
أنثىرشاء سليمان سالم العويضه307117560
أنثىرضية صايل النصيري الرويلي308117615
أنثىرنا سعد زبن السعدون309104928
أنثىرنا شالش ذيب الفهيقي310102240
أنثىرنا عبدهللا جارهللا الجارهللا311100188
أنثىرندا احمد  حمدان  السليمان 312121396
أنثىرنيم محمد حمدان المفرح313124850
أنثىرهاب ابراهيم مليحان الرويلي314107970
أنثىرهاف  بدر  كساب  الضبعان 315103400
أنثىرهام صويهد خليفه العنزي316109243
أنثىرهف فالح  خميس العنزي317121919
أنثىرهيبه  منصور وارد الرويلي318113918
أنثىروابى  عبدالكريم مطر العنزى319119628
أنثىروابي بشير خلف الفهيقي320115695
أنثىروابي مونس ماطر الرويلي321108580
أنثىروان خالد عيد الحربي322109046
أنثىروان خلف مخمر الفهيقي323118616
أنثىروان سيف هزاع العتيبي324102845
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أنثىروال  خالد  هايل  الشعالن325109283
أنثىريا  على صليبى الرويلى326109388
أنثىريف حمدان عبدهللا الفريح327123020
أنثىريم  احمد حمدان الضحية328127554
أنثىريم  حمدان سعد الحربي329103081
أنثىريم  خالد  هايل  الشعالن330109252
أنثىريم  رشيد  فهد العنزي331106316
أنثىريم  سلطان  عقال  الشمري 332122323
أنثىريم  نافع  سالمه  الشراري333106116
أنثىريم ابراهيم محمد الدلبه334113253
أنثىريم سالمه ناصر السرحاني335111708
أنثىريم عبدالرحمن عبدهللا المانع336117159
أنثىريم عبيد عبدهللا الرشيدي337125948
أنثىريم عيد سمير المطيري338117378
أنثىريم فادي دباغ الرويلي339110913
أنثىريم محمد سليمان الفالح340120002
أنثىريم مفلح حسن الدغماني341124619
أنثىريم يوسف خميس المشعل342101170
أنثىريمة سهل عقيل الشمري343119535
أنثىريمم معيذف نومان الرويلي344105330
أنثىريمه غزاي غازي المطيري345104847
أنثىريهام حامد الحبيب الفهيقي346122948
أنثىريهام صالح عبد المحسن البحيران347100725
أنثىريهام مونس ماطر الرويلي348111215
أنثىريوف ونيس حمدان الشمري349114766
أنثىزريفه هاجع ضمران الفهيقي350117842
أنثىزكية فهد احمد النصيري351113737
أنثىزهوه  حمود الفي  الشمري352112294
أنثىزهى غويزي رشيد الرويلي353107780
أنثىزهية  صايل األدهم الرويلي354117695
أنثىزوادة مران الحرير الرويلي355121803
أنثىزينب  مبارك  قحيصان  الرويلي356103197
أنثىزينه خلف سحيل  الرويلي357113641
أنثىسارة  خلف  حامد البلوي 358109280
أنثىسارة ساكت لهلوم الحازمي359108347
أنثىسارة صالح فرحان العنزي360115075
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أنثىسارة محمد وارد الجديع361126806
أنثىسارة مسلم مخلف الشراري362122710
أنثىساره راضي عزام العنزي363100737
أنثىساره ربيع صياف العنزي364118617
أنثىساره سعود سويلم  الشراري365118610
أنثىساره عايد خالد العنزي366125767
أنثىساره عبدالسالم محمد  الخمسان367119653
أنثىساره عيادة ماضي الفهيقي368102512
أنثىسالمة جايز حران الرويلي369125841
أنثىسامية  صادق علي دوش370106169
أنثىسامية عوض جديع الشراري371108372
أنثىساميه خلف سعود العنزي372117178
أنثىساميه غانم محمد الشمري373107664
أنثىساميه مرضي القويس الرويلي374105220
أنثىساميه مشعان حمد الشمري375125316
أنثىسبأ رجب صادق غانم376120026
أنثىسجى سليم بحيران  الضميري377106683
أنثىسحر محمد سليم الذياب378124708
أنثىسعاد  عبدهللا  عايد  الشمري 379110236
أنثىسعاد سليمان مشرف الحازمي380120231
أنثىسعاد عايد عوده العنزي381111095
أنثىسعاد عبيدهللا ضيف هللا االحمد382124987
أنثىسعاد عوض حمود السعدي383120741
أنثىسعديه  فريح  هضيبان  العنزي384118555
أنثىسلطانة شافي شويحان الرويلي 385109926
أنثىسلطانه  ابراهيم  غصاب  العنزي 386114087
أنثىسلطانه  خالد مشعان العنزي387119030
أنثىسلطانه حمدان نزال البيالي388101209
أنثىسلمى راضى  مرزوق الحازمى389128048
أنثىسلمى صالح سليمان الرويلي390122406
أنثىسلمى معذي جديع الفهيقي391108193
أنثىسلوى  ابراهيم  غضيان  الشراري392118649
أنثىسلوي  مذيب خليف الفهيقي393109505
أنثىسماح صالح مبارك االحمدي394104945
أنثىسمر مهنا شايز الفهيقي395125433
أنثىسميرة مشعل رثعان السهو396112205
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أنثىسميه سعود عبدالعزيز الضميري397122030
أنثىسناء  ابراهيم  غضيان  الشراري398118737
أنثىسندس نايف حماد السليمان399115191
أنثىسهام  صياف  سالم  الرويلي 400127855
أنثىسهام سعدون حمدان الشمري401110247
أنثىسهام علي حامد السردي402111699
أنثىسهام فياض عيد الرويلي403103224
أنثىسهى محمد عواد المحمد404125015
أنثىسوزان  احمد  عبدهللا الرديني 405107929
أنثىشادية حمود عائد الرويلي406111770
أنثىشذي  خالد عقالء  العلي 407126683
أنثىشذي محمد حسن المفرح408122090
أنثىشروق  مجزع شايز  الفهيقي409108243
أنثىشروق  مهرب بريك الرويلي410109004
أنثىشروق بندر طويرش الحازمي411125255
أنثىشروق عبدالمحسن الطرقي الرويلي412109638
أنثىشروق علي عقيل الرويلي413126669
أنثىشروق مطر محمد العنزى414102423
أنثىشريفة  فالح حسن الراضي415108078
أنثىشريفه  مرجي  محسف  الرويلي416126861
أنثىشريفه عبدالعزيز حمدان العرج417112090
أنثىشعاع هليل عليق الرويلي418119581
أنثىشموخ  شامخ حسن المفرج419115894
أنثىشهد سلطان عبدالكريم العويقيل420110204
أنثىشهد شامخ حسن المفرج421127648
أنثىشيان فايز عبدالمصلح الضويحي422126887
أنثىشيخه ابراهيم خالد الطالع423123594
أنثىشيهانه فالج خطار الحبوب424119609
أنثىصالحة صاطم عيد الرويلي425125271
أنثىصالحه محمد سالم الجنيدي426125526
أنثىصباح قاسم محمد الرويلي427122193
أنثىصبيحا طخطيخ عوده الشمري428121757
أنثىصفية  ماطر بقان العنزي429123714
أنثىصلفه  عافت عبدهللا الشمري430116465
أنثىصيته  سعود  محمد العنزي431107423
أنثىصيته خلف غربي الفهيقي432121948
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أنثىصيته علي عداد الحازمي433120947
أنثىصيته نايف مقبل الحازمي434117815
أنثىضيفة مصنت بطيحان الفليحاني435122392
أنثىضيفه هزيم مرعي الشراري436118239
أنثىطريه سعد نداء الرويلي437121708
أنثىعاليه  فالح  حسن  الرويلي 438114342
أنثىعاليه عبدهللا محمد الشراري439118157
أنثىعايشه  محمد العقيلي الشمري440109892
أنثىعائشه حسن جبران الفيفي441109167
أنثىعائشه عبدالرحمن  ضامن  العبدهللا442117244
أنثىعائشه ليلى  سالم العنزى 443103393
أنثىعبير  رشيدان  فاهد  الشمري 444115566
أنثىعبير  صالح  مخلف  الصقر 445121652
أنثىعبير  عبد العزيز  ناصر  الماضي 446111852
أنثىعبير  فايز  محمد  الدغمي447106553
أنثىعبير  مرجي مطر الرويلي448102256
أنثىعبير الحلو صلهام الرويلي449112617
أنثىعبير حجي محمد الشمري450117325
أنثىعبير حسن عقاب الرويلي451120065
أنثىعبير حمدان نزال البيالي452105892
أنثىعبير سالم محمد الجديع453103931
أنثىعبير شتيوي خرميط الرويلي454127491
أنثىعبير صالح رباح الحربي455126612
أنثىعبير صالح غريب الفهيقي456120461
أنثىعبير عبدالهادي حشاش الجربوع457125319
أنثىعبير محمد ذياب األشجعي458118354
أنثىعبير محمد فياض الفياض459119546
أنثىعبير موافق شويعر الرويلي460122081
أنثىعتاب حمود حبيب الفهيقي461115037
أنثىعذراء راضي حامد الشمري462102202
أنثىعذله مسلم دوش الشمري463128120
أنثىعزه مبارك  عواد الرويلي 464102626
أنثىعزيزة  رحيل  فياض  الرويلي465126053
أنثىعزيزه دخيل هللا صباح الحازمي466120335
أنثىعشبه غريب سليمان الرويلي467125930
أنثىعصرية رحيل عجيج الفهيقي468121576
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أنثىعفاري  نادي  زبين  الشراري 469106643
أنثىعفاف  سالم عيد الشمري470108055
أنثىعفاف  معطش  صدام   الدهمشي 471118905
أنثىعفاف جراد عطيش الرويلي472114589
أنثىعفاف خلف غربي الفهيقي473122032
أنثىعفاف سالمة طليان العنزي474110970
أنثىعفاف عايد سطام الشمري475122487
أنثىعفاف عبدهللا ملهي الشمري476107456
أنثىعفاف مزعل حمود البلوي477121380
أنثىعفاف مفلح ظاهر الرويلي478109335
أنثىعفراء مناور سليمان الشمري479113652
أنثىعقييلة غريب مسلم الفهيقي480124875
أنثىعليا سليم حجي  السرحاني481102758
أنثىعلياء صاهود عبدهللا الرويلي482104944
أنثىعلياء ملوح مصدر الرويلي483122179
أنثىعلياء مهناء هايل الشمري484113137
أنثىعنود  سليم  حجي  السرحاني485102858
أنثىعنود الغتران كاسب الرويلي486127655
أنثىعنود مثقال دغيم الشمري487118318
أنثىعنود نافع شقحان الحازمى488126948
أنثىعهد زيد ونيس الشمري489111555
أنثىعهد علي عداد الحازمي490120933
أنثىعهود  مقبل  روثان  الحازمي 491114328
أنثىعهود ضحيان عشوي الشمري492118062
أنثىعهود علي محمد الصلبي493127658
أنثىعهود غانم نومان الرويلي494109896
أنثىعهود فهد هالل الرويلي495127268
أنثىعهود محمد خميس الرشيدي496108720
أنثىعهود نواف اسماعيل الشمردل497114362
أنثىعواطف دخيل صياح العنزي498118345
أنثىعواطف شاعف عشوي الرويلي499109995
أنثىعواطف صالح فريح العنزي500127679
أنثىعيده  سهل  رميثان  الرويلي 501111570
أنثىعيده  علي  عوض  الرويلي 502122731
أنثىعيده  فهد دهيمان الفهيقي503107792
أنثىعيده  معدي كنعان  الرويلي 504110944
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أنثىعيده حجي هديسان الشمري505102927
أنثىعيده خراسان عايد الرويلي506121798
أنثىغادة  عبيد مفلح الشمري507101253
أنثىغادة  وسام  قبيل  الرويلي508115510
أنثىغادة حمود نصر النصر509109524
أنثىغاده ساير مسلم الشراري510115715
أنثىغازيه  بديع سعسع الرويلي511113130
أنثىغالية مطير سالمة الرويلي512120867
أنثىغاليه  عتيق  دحي  الحازمي513105753
أنثىغاليه حمدان شريده النصيري514127705
أنثىغدي نايف نويران الضويحي515121104
أنثىغرام صقر سالم الرويلي516122864
أنثىغرام فهد مونس الرويلي517111267
أنثىغروب عبدالوهاب ظاهر العشيش518124472
أنثىغيدا فريد منصور الحموان519102707
أنثىفاتن سليمان شداد العنزي520127402
أنثىفادية عايض قاعد الرويلي521113993
أنثىفادية عبداللطيف صفوق الشمردل522124693
أنثىفادية عبدهللا  صالح  الضميري523124033
أنثىفاطمة  سالمة  حريران  الشراري 524104366
أنثىفاطمة  فالح  كليب  الهباد525111013
أنثىفاطمة ابراهيم حمود الشمري526123814
أنثىفاطمة سعود عبدالعزيز اللبيخان527115355
أنثىفاطمه  عثمان يحي هزازي528126577
أنثىفاطمه خلف سحيل الرويلي529113462
أنثىفاطمه خميس خلف الهباد530115880
أنثىفاطمه خميس سليم الشمري531128177
أنثىفاطمه صياح محمد الشمري532113287
أنثىفاطمه ناصر محمد العنزي533124520
أنثىفايزة جايز منصور الشراري534116340
أنثىفايزة سعود حطاب البيالي535125769
أنثىفايزة فوزان مالعب الشمري536127095
أنثىفايزه بشير  علي  العنزي 537102123
أنثىفايزه حماد سالم البلوي538119637
أنثىفايزه حمود محمد الرويلي539120187
أنثىفايزه سالمه رميد العنزي540117672
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أنثىفايزه شافي شويحان الرويلي 541108567
أنثىفايزه عتيق فريح الشمري542116133
أنثىفايزه عواد مطيلق الشراري543103053
أنثىفايزه مصبح سويلم الشراري544115023
أنثىفايزه مضحي رمثان الحازمي545113848
أنثىفايزه هالل نزال الرويلي546120173
أنثىفخرية عبدالقادر صلهام الجابر547116114
أنثىفرح  خالد صاهود  المطيري 548106872
أنثىفلاير  راضى  هليل  الحازمى549123268
أنثىفريحة مصنت بطيحان الفليحاني550122087
أنثىفريحه ثاني غانم الحازمي551114208
أنثىفريدة  منوي عشوي الرويلي552119743
أنثىفريدة جبر رخي الرويلي553125544
أنثىفريده صالح خليفه الخليفه554107237
أنثىفصل عايض هديبان الرويلي555124257
أنثىفضه فالح فليح الشراري556121257
أنثىفلحاء  عرهان  سعود  الحمدان 557117784
أنثىفهدة معشعش نداء الرويلي558125781
أنثىفهيدة  هديان  حامد  الشراري 559124299
أنثىفهيدة معشعش نداء  الرويلي560125773
أنثىفهيده راشد خلف السعدي561109012
أنثىفهيده سالم عائض العنزي562105274
أنثىفهيده عوض كاسب الشمري563125005
أنثىفوز فهد نايف الحازمي564101782
أنثىفوز فياض صياح الرويلي 565105859
أنثىفوزية احمد محمد عيد الصبحي566116650
أنثىفوزية طخطيخ عوده الشمري567120117
أنثىفوزية فالح سرسق الدغماني568119898
أنثىفوزيه احمد دخيل هللا البلوي569121199
أنثىفوزيه زايد معينق الرويلي570111191
أنثىفوزيه عياده حمدان الشمري571112811
أنثىفيروز عبدالكريم سكران الحواس572118458
أنثىقسمة  سالمة  بخيت  الرويلي573112843
أنثىقسمه محمد لويفي الشراري574119063
أنثىقمر ممدوح ابراهيم الجخيدب575126892
أنثىقمرا سعود مناور الشمري576119098
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أنثىقوت علي سالم الشمري577118181
أنثىكتله  دهيمان  دليمان  الشراري 578121216
أنثىكرمة فرحان هضيبان العنزي579121851
أنثىكسبة عضيبان حمدان الشراري580113533
أنثىكفاح جزاع  جمعان  العنزي581111146
أنثىكوثر هادي سعدي الشمري582122747
أنثىكوكب مرهق معيي الدهاش583102199
أنثىلطيفة  حمود ثعيليق  الشمري 584124036
أنثىلطيفة  فرحان  جفنان الرويلي585126775
أنثىلطيفه سالمه دربك الحازمي586119736
أنثىلطيفه علي حامد الجبل587117982
أنثىلطيفه علي حمد الرويلي588100700
أنثىلطيفه قريطان حمدان الرويلي589120145
أنثىلما جزاع قيران الرويلي590116359
أنثىلميس جلوي صياح الرويلي591122558
أنثىلنا يوسف خميس المشعل592119984
أنثىلندا محمد فهد الطعيسان593116297
أنثىلولوه ابراهيم عبدالكريم الدايل594115712
أنثىلؤلؤة عتيق فريح الحمزي595109604
أنثىليلى عبد الرحمن عايد الدرعان596118493
أنثىليلى مرعي حران الرويلي597110078
أنثىليلى مقيبل فدغاش الرويلي598101023
أنثىليلى ناصر خلف الطراد599118723
أنثىلينا صالح فالح البلوي600119602
أنثىليناء هالل صالح الحيزان601100331
أنثىماجدة خليف جالي الشمري602101066
أنثىماجده عمران رابح الحربي603102865
أنثىماجده فايز ونيس الدرعان604119140
أنثىماجده محمد عبدهللا الدهمشي605120177
أنثىماجده محيسن احمد العقيل606118970
أنثىمرام   دهلوس  سحيمان  الرويلي 607125926
أنثىمرام  عقال  عويجان  الرويلي608108106
أنثىمرام  نافع  سالمه  الشراري609106203
أنثىمرام العوج مرجي الفهيقي610123032
أنثىمرام أحمد مرضي العنزي611102814
أنثىمرام حبيب شنيشن الرويلي612125511
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أنثىمرام سعود ثاني المطرفي613110379
أنثىمرام طالل الفي  القبالن614100864
أنثىمرام ظاهر جريس الرويلي615111829
أنثىمرام عبدالرحمن عبدهللا العرف 616121382
أنثىمرام علي عويدات العنزي617117420
أنثىمرام عوض شخير العنزي618112871
أنثىمرام فهد فالح الهباد619120222
أنثىمرام نادي  خلف  العنزي 620113841
أنثىمرزوقة حمود هطليس النصيري621124129
أنثىمرزوقه عبدهللا مرزوق المطيري622127398
أنثىمرفت  احمد عبدهللا  الرديني623107832
أنثىمرفت عبد الرازق قضيب العنزي624127335
أنثىمرفت عوض عقيل الهباد625109468
أنثىمريفة  ابراهيم حسن الحويطي626110867
أنثىمريم  دخيل  صبيح  الشراري 627123821
أنثىمريم  سالم  محمد  الجديع628101458
أنثىمريم  عسوج  رجاء  الشمري 629113585
أنثىمريم  مبارك  حمدان  الشراري630118820
أنثىمريم  محسن فرزان  السهلي 631128159
أنثىمريم  مرشد صليع الرويلي632117829
أنثىمريم  مسلم عائض العنزي633113073
أنثىمريم خالد مريف الرويلى 634107156
أنثىمريم خشمان سعيد الشمري635122538
أنثىمريم خليف عزير الفهيقي636110177
أنثىمريم سعود حطاب البيالي637121212
أنثىمريم سعود مطير الشمري638111707
أنثىمريم سالمه ناصر السرحاني639102983
أنثىمريم سمحان مفضي الحيزان640112629
أنثىمريم صالح عبدهللا الخليف641106521
أنثىمريم صايل االدهم الرويلي642116611
أنثىمريم صبيح دبيان الضبعاني643112722
أنثىمريم فالح مبارك الشراري644116175
أنثىمريم قاسم محمد الرويلي645117601
أنثىمريم منور شبرم الشمري646100261
أنثىمزنه حواس محمود الحازمي647116012
أنثىمزنه عبدالعزيز حمدان العرج648123943
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أنثىمزنه عالي الطرقي الجويد649100378
أنثىمزيده دحل دعاس الشراري650111247
أنثىمزيده رشيد سليم العنزي651119698
أنثىمستورة الحميدي علي العنزي652112486
أنثىمستورة فزاع راضي العنزي653116863
أنثىمستوره  مبارك  حمدان  الشراري654118693
أنثىمسيره صويهد خليفه العنزي655118149
أنثىمشاعل  مفلح كليب  الهباد656110950
أنثىمشاعل دخل هللا  مطلق  السرحاني657118755
أنثىمشاعل سالم حويل الرويلى658109293
أنثىمشاعل سعود خليف الدلبه659123048
أنثىمشاعل عبدالرحمن عبدالمصلح السويلم660105661
أنثىمشاعل عبدالرحمن نمر  الخالدي661127723
أنثىمشايخ دبيان حمد  الشمري662118807
أنثىمشايخ عطاهللا صياح الحازمي663114042
أنثىمشايخ مدهللا دليمان الرويلي664117367
أنثىمضاوي راكان معيوف الشمري665113141
أنثىمطيره  خلف  سلوم  الشمري 666116048
أنثىمطيعة صالح دغيليب العنزي667117332
أنثىمطيعه عوض سالم العنزي668113504
أنثىمعالي فارس عايد الرويلي669109366
أنثىمقيمة ضامي غنام العنزي670125019
أنثىمالء  فرح مطني الشمري671103487
أنثىمالك  حمدان  شفق الحمود672107829
أنثىمنار بديع سعسع الرويلي673113230
أنثىمنار مجاذب شماط الدغماني674119888
أنثىمنار مفرح نهار العنزي675104774
أنثىمنال  زويمل  سكيت  الرويلي 676107748
أنثىمنال  ظاهر  كريم  العنزي 677122274
أنثىمنال  فالح نيصوب  الرويلي 678104017
أنثىمنال الشاوي لقطان الرويلي679114733
أنثىمنال سعود مشعل القائد680101558
أنثىمنال ضافي تركي الشمري681117666
أنثىمنال ضيف هللا خازن الفهيقي682125379
أنثىمنال عبدالرحمن راشد الجماز683123950
أنثىمنال عقيل فرحان الحسن684107827
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أنثىمنال فرحان صالح العنزي685126372
أنثىمنال مجاذب شماط الدغماني686119873
أنثىمنال محمد ثاني الشراري687104476
أنثىمنال نشمي محمد الشريطي688125596
أنثىمنال هاجع ضمران الفهيقي689117475
أنثىمناهل عطا حمود الشمري690115849
أنثىمناوي صخيل ذاكر الرويلي691120584
أنثىمنصوره محارب سويلم الرويلي692112800
أنثىمنوه عسل رشوان الرويلي693127533
أنثىمنوه مهاوش عتيق الرويلي694114422
أنثىمنى  بطاح حديج الرويلي695115480
أنثىمنى  سالم  سرحان  العنزي696123283
أنثىمنى  سعد دخيل  الدرعان 697109512
أنثىمنى  عقال خلف الفهيقي698108951
أنثىمنى  فهيد  راضي الشمري699116211
أنثىمنى شافي شويحان  الرويلي 700108669
أنثىمنى عايد بشيش الشراري701121019
أنثىمنى عايد خالد العنزي702125340
أنثىمنى محمد سعدون الهفيل703119072
أنثىمنى معاشي حران الرويلي704126988
أنثىمنى مقبل عايد العنزي705102062
أنثىمني ضامي محمد الشراري706118496
أنثىمنيرة  صالح عبدهللا الزومان707107908
أنثىمنيرة  ونيس  بحل  الرويلي 708127838
أنثىمنيرة مصيخ حضيري الشمري709113072
أنثىمنيره   بريت عنيزان  العنزي 710109299
أنثىمنيره الفحاط عيفاء الرويلي711109253
أنثىمنيره زايد غريب  الشراري 712112975
أنثىمنيره سلمان مثنى الشراري713124203
أنثىمنيره محمد مخلف الشمري714108334
أنثىمنيره يحيى مصبح الشراري715114549
أنثىمنيفة  عبدهللا  مسباح  المقاود716123471
أنثىمنيفة  ممدوح مطير الشمري717109401
أنثىمنيفة بنت مضحي بن  حصيني النصيري الرويلي718106019
أنثىمنيفة قاران عطاهلل الرويلي719122677
أنثىمنيفة مخلف صلفيق الرمالي720124886
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أنثىمنيفة معاشي حران الرويلي721127088
أنثىمنيفه  خلف عيسى  الشمري 722119687
أنثىمنيفه خلف  غربي  الفهيقي723121916
أنثىمنيفه صالح عبيد الشمري724125751
أنثىمنيفه فريح صحن الكويكبي725111783
أنثىمنيفه مبارك كليب الرويلي 726104166
أنثىمنيفه مريف خازن الحازمي727102325
أنثىمنيفه نشمي محمد الشريطي728126652
أنثىمها  فرحان  عايد  العنزي 729101556
أنثىمها جازم نهار الرويلي730121967
أنثىمها حمود الفي الشمري731106672
أنثىمها خلف زقم الشمري732103688
أنثىمها علي  جليدان  الرويلي 733112445
أنثىمها فرحان سمر الرويلي734113316
أنثىمها قاسم مزيد الكويكبي735124718
أنثىمها محسن رشيد التميمي736114936
أنثىمها معاوض  زيتون الرويلي737119270
أنثىمهاء لعيبان  سحيمان الرويلي738103428
أنثىمهاء محمد تركي الشمري739103730
أنثىموزة رحيل دخيل الرويلي740114934
أنثىموضى  مكمي كليب الرويلي741109166
أنثىموضى حامد  تركي  الحازمي 742109245
أنثىموضي  محمد فالح  الرويلي 743117953
أنثىمي  فياض صياح الرويلي 744110957
أنثىميسونة حسن عقاب الرويلي745113095
أنثىميعاد  عواد  فهد  الجوفي 746127369
أنثىميعاد علي مفرح العنزي747128086
أنثىميعاد فريح عزير الفهيقي748125094
أنثىميالف سعود عبدالعزيز المويشير749114116
أنثىنادين  مبارك  المفرح  الدغيفق 750121221
أنثىناديه النشمي طالع العنزي751110419
أنثىناريمان مرزوق مخلف الهادي752127321
أنثىنايفة  فهد سليمان العنزى753110763
أنثىنايفة  مشعل الراوي الرويلي754118145
أنثىنايفه جايز منصور الشمري755120896
أنثىنبأ علي هالل آل حمود756104900
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أنثىنجاح  نزال  مضحي  الحازمي 757107224
أنثىنجاح سنيد عايد الشمري758102637
أنثىنجاح مجاذب شماط  الدغماني759125226
أنثىنجاح مخلف فهد الجوفي760109873
أنثىنجود  أحمد  محمد  جارهللا 761107062
أنثىنجود  حمود  محيميد  الشراري 762126149
أنثىنجود فرحان ثانى  الحازمى763117640
أنثىنجود محمد كريشان الرويلي764124089
أنثىنجود مساعد هداج الهادي765103636
أنثىنجود هزاع بادي الفهيقي766124056
أنثىنجوى جهاد مرجي الفهيقي767102500
أنثىندى محمد عبدهللا الرضي768115988
أنثىنزله مهجع مبارك  الشراري769112239
أنثىنسرين مبارك عبد العزيز الخالدي770127225
أنثىنشمية غريب صلبي الرويلي771124716
أنثىنشميه  البصيير سليمان الرويلي772106054
أنثىنشميه بسام عبدالكريم الخليل773116037
أنثىنشميه عبدالرحمن دايس الشمري774127530
أنثىنعمة صالح صامد الفهيقي775117976
أنثىنعيمة جايز سعدي الشمري776112430
أنثىنعيمة طخطيخ عوده الشمري777107089
أنثىنفال هليل اللميخ الرويلي778109917
أنثىنفالء  سحيمان  صقر الشمري779110943
أنثىنهاد عبد اللطيف ناصر الفهاد780119197
أنثىنهايه عطاهلل سليم العطوي781101156
أنثىنهال حمود حبيب الفهيقي782114992
أنثىنهال حمود حبيب الفهيقي783117153
أنثىنهله الفي مريبد العنزي784102933
أنثىنهى  عبد اللطيف  ناصر الفهاد785114864
أنثىنهى عبدالعزيز سمير الدرعان786120536
أنثىنهى يوسف ناصر الحشاش787120398
أنثىنهيل عبدالمحسن الطرقي الرويلي788109709
أنثىنواء عبدالعزيز مرزوق المطيري789114410
أنثىنواره  سالم هديان  الشراري790117858
أنثىنوال  غاصب  ماضي  الشراري 791117861
أنثىنوال  غانم  كريم  العنزي 792124029
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أنثىنوال بطين زايد الرويلي793110814
أنثىنوال جايز غنيم الحازمي794120082
أنثىنوال راجي صباح الشراري795116355
أنثىنوال صفوق حطاب الرويلي796111929
أنثىنوال صيران هزاع الرويلي797127916
أنثىنوال عيد عبدهللا السليمان798125600
أنثىنوال غصين جلغان ابو لحيه799102454
أنثىنوال محمد فهاد المنديل800113936
أنثىنوال محمد مغيضب الهباد801119618
أنثىنوال ناجي صلفيق الشمري802104404
أنثىنوال هاجع ضمران الفهيقي803117596
أنثىنوال هزاع معارك الرويلي804124750
أنثىنور  عقالء  ناير  الرويلي 805113690
أنثىنور مقبول محمد الشراري806110130
أنثىنورة  سعود دحل الرويلي 807117502
أنثىنورة  مريف  الشامي الرويلي808120127
أنثىنورة سعد محمد االحمري809105334
أنثىنورة علي عداد الحازمي810120960
أنثىنوره  شايز خليف العنزي811116101
أنثىنوره  صالح لويفي الشراري812124659
أنثىنوره  هليل الفي الشراري813126510
أنثىنوره بشير دغش الشمري814112885
أنثىنوره بطاح حديج الرويلي815127934
أنثىنوره خالد الراعي الرويلي816118524
أنثىنوره ذياب عبدالمحسن الحربي 817109909
أنثىنوره عارف عبدالكريم الخليل818127054
أنثىنوره عويد حمدان الرويلي819108600
أنثىنوره فالح مبارك الشراري820120700
أنثىنوره محمد سماعيل الرشيدي821109866
أنثىنوف  رمضان  مطلق  الشمري822118169
أنثىنوف  متعب عريعر الرويلي 823123481
أنثىنوف  محمد عقيل  الشمري824120150
أنثىنوف خلف غربي الفهيقي825121988
أنثىنوف سالم مضحي الرويلي826121605
أنثىنوف ضميري عايد الرويلي827121081
أنثىنوف عوض نغيمش العنزي828108840



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة  مساعد إداري

أنثىنوف محمد فهد  الطعيسان829118777
أنثىنوف هليل صبيح الشراري830114495
أنثىنوير  رمضان  مطلق  الشمري831118115
أنثىنوير  طاري  صليع  الشمري 832124163
أنثىنوير سالم خيه الحازمي833117897
أنثىنوير عبيدهللا بالل الشمري834118554
أنثىنوير عويض سعد الحويطي835115489
أنثىهاجر منصور بندر الشمري836125327
أنثىهاله عوض فريان الكويكبي837127485
أنثىهبه عوض فريان الكويكبي838127249
أنثىهدى  طالل  صياح  الرويلي839119492
أنثىهدى  محيسن فنغش الشمري840126940
أنثىهدى عبد هللا عليان العطوي841117164
أنثىهديل  هايل  شاهي  العنزي 842109762
أنثىهديل سعد فرحان  الدرع843106691
أنثىهديل عبدالكريم مطر العنزي844127092
أنثىهال  النوري داله الشمري 845109010
أنثىهال سعود ضحى الحازمى846116017
أنثىهال صالح فريح الشمري847107510
أنثىهال عبد هللا زعل الشمري848127423
أنثىهال عبدان عبدالعزيز الكايد849123618
أنثىهال عبطان بالل الشمري850123793
أنثىهالء هالل مبارك الزارع851127512
أنثىهاللة  احمد  حمدان  الضحية 852120299
أنثىهله فضيل الغيثم الرويلي853111676
أنثىهله مزكي هطيل الرويلي854111501
أنثىهماء سعود سلطان الشاهر855100938
أنثىهناء  صبر  حمود  الدغماني856121155
أنثىهناء بديع  سعسع الرويلي857113330
أنثىهناء عبداالله عيد المعتق858126728
أنثىهناء عويد ماضي الفهيقي859102724
أنثىهناء فهد  صالح المظهور 860116047
أنثىهناء متعب عناد الضلي861125449
أنثىهنادي  عبدالعزيز سمير الدرعان862120543
أنثىهنادي رجاء عطاء العرجان863125584
أنثىهنادي فهد سالم الخيبري864123536
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أنثىهند صالح ملفي المقاود865106809
أنثىهند عبدالرحمن إبراهيم الحالف866118766
أنثىهند محمد ونيسان الرويلي867115778
أنثىهنديه سودان مليحان العنزي868106845
أنثىهنوف  مياح عبيد  الشمري869120385
أنثىهنوف زيد سعد الرباح870107299
أنثىهيا  محمد فاضي الحليسي871117248
أنثىهيا محمد خلف  الرويلي872101795
أنثىهياء سعد غربي الشمري873106449
أنثىهياء سماح سالم  الشمري874111889
أنثىهيام  سعود  ونيس  الدرعان 875120359
أنثىهيام  مرشد  صليع  الرويلي876108675
أنثىهيفاء  سعود  قروط  العنزي877117295
أنثىهيفاء  صالح  مفضي  الفهيقي878111565
أنثىهيفاء  ظايف  صباح  الشراري 879116777
أنثىهيفاء  عبدهللا غربي الفهيقي880115138
أنثىهيفاء جزاع مقبل الحزيم881111450
أنثىهيفاء سعود عبدالعزيز اللبيخان882100049
أنثىهيفاء عبدالحميد رميح الشمري883126491
أنثىهيفاء عبدالعزيز عبدهللا الحواس884124972
أنثىهيفاء عزم ناصب العنزي885109049
أنثىهيله مسلم سماح الشراري886125286
أنثىواجد سمير فروان الرويلي887127509
أنثىوجدان بدر  حمد  الفهد888125765
أنثىوجدان فهد مرضي العنزي889102557
أنثىوداد بندر طويرش الحازمي890125272
أنثىوداد بهلول حمدان الشمري891118813
أنثىوداد حمود حبيب الفهيقي892115068
أنثىوداد سالمه ناصر السرحاني893105291
أنثىوديان مشرف محمد جالل894116284
أنثىوديبة مقبل كريم العنزي895108027
أنثىوديده مقبل كريم العنزي896102600
أنثىوردة سالم صيران الرويلي897125905
أنثىوزنة رجاء عيادة الشمري898122438
أنثىوسام مساعد عبدهللا  العليان899121787
أنثىوسميه  خلف ظاهر الشراري900101342
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أنثىوسميه سالمه ناصر السرحاني901105206
أنثىوصايف  مشحن  شعيفان  الشراري 902123414
أنثىوضحاء عبدهللا عمشان الحسن903115583
أنثىوضحاء علي عداد الحازمي904120790
أنثىوضحاء عناد مليح الحازمي905116819
أنثىوضحه  محمد عبدهللا السهلي906122211
أنثىوضيحه ناهي محمد الشمري907112330
أنثىوفاء  خالد  عقال  الفالج908126007
أنثىوفاء  عوده خلف العنزي909123906
أنثىوفاء  لبيدان  مطر الشمري910112259
أنثىوفاء احمد سلمان البراهيم911106369
أنثىوفاء جميعان رجاء الشمري912108583
أنثىوفاء عبيدهللا ضيف هللا األحمد913125479
أنثىوفاء ناوي فيض الرويلي914117418
أنثىوالء محمد حسن البليهد915126528
أنثىياسمين  احمد حماد  النعمان 916128064
أنثىياسمين سلمان حماد  العواد917122149
أنثىياسمين محمد ونسان الرويلي918100975
أنثىياسمين ناحي غضيان الشراري919112257
أنثىياسه رمضان دلي العنزي920120126
أنثىيسرى معوض ربيع العنزي921123948

أنثىيسري حمد  مطلق  الهشال 922126715
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أنثىابتسام راتب محمد الشرارى1118214
أنثىابتهال توفيق عبدهللا الهندي2116817
أنثىابتهال سالم مغثي الشراري3103498
أنثىاحالم عواد خلف العنزي4100907
أنثىارياف مرخي شطيط الشراري5108012
أنثىاسماء صالح محمد الشراري6122037
أنثىاشراق عافت عبيالن الرويلي7125268
أنثىاشواق  الفى نزال الشرارى8120391
أنثىاألميره عويض مطر الشراري9113147

أنثىالبندري ناوي عايش الشراري10123285
أنثىالعنود مقبل مشيش الشراري11103716
أنثىامل  عبدهللا  فرحان الشراري12117315
أنثىامل خالد مغير العنزي13103321
أنثىامل عبد هللا رحيل الشراري14106819
أنثىاميره عايد قابل الشراري15114149
أنثىايمان  ضيف هللا  سويلم  الشراري16120456
أنثىايمان الطرقي غنثر الشراري17116668
أنثىأحالم حاشم دغيبش الشراري18114350
أنثىأسماء  سليم عوده الشراري19123437
أنثىأفراح عيد عايد الشراري20125901
أنثىأكرام عواد محمد الحميمص21111186
أنثىأمال عوده خلف الشراري22106620
أنثىأمجاد مبارك  ناجي الشراري23128157
أنثىأمل عطاهللا مبارك الشراري24121488
أنثىأميرة مدهللا فنخير الشراري25126979
أنثىأمينة  سائق  طريخم  الرويلي 26112467
أنثىبدرية  مصبح هطيالن الشرارى27113110
أنثىبدرية مسلم عطيه الشرارى28108793
أنثىبدور  جويز  عتيق  الحليسي 29123377
أنثىبدور  مزكي ملهله الهمط30111343
أنثىبشاير سيار القعيط الرويلي31110342
أنثىتركيه مشوح سالمه الشراري32126989
أنثىتغريد صالح صغير الشراري33100143
أنثىتمام  علي هديان الحربي34127138
أنثىتهانى غريس فنيخر الشرارى35113394

4: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة  سكرتير 
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أنثىتهاني ضيف هللا مدهللا الشراري36115659
أنثىتهاني عبد الكريم ربيع الصقر37115591
أنثىتهاني عطاهلل دهيمان الشراري38105569
أنثىثريا طليحان األسود الرويلي39111941
أنثىجميله  عايض سلمان الشراري40118822
أنثىجوازى ناجح فدمان الشرارى41122841
أنثىجوازي  جدير عيد الشراري42123018
أنثىجواهر صبيح مفلح الشراري43120443
أنثىجواهر علي حسين  المحامض44118336
أنثىجوزاء سعود دغيبش الشراري45104240
أنثىحصة ناجح سمير الشراري46109236
أنثىحمده بنيه سعيد الشراري47100559
أنثىحنان صالح صبيح الشرارى48118808
أنثىحنان عواد خميس الشراري49107571
أنثىحنان عيد سالم الشراري50118979
أنثىختمه الطرقي عقيل  الشراري51110623
أنثىخلود بندر فليح الشراري52111584
أنثىخلود محمد علي الشراري53125309
أنثىدالل مفضي  ربيح الشراري54115872
أنثىراحه مفرح برغوث الشراري55120340
أنثىربيعه عميشان شتيوي الشراري56120720
أنثىرحمه عقيل مبارك العنزي57123847
أنثىرشا مسير عياف  العتيبي58120520
أنثىرهف سعود عواد الشراري59113211
أنثىريم  ناجح  فنخير  الدعيجاء60121154
أنثىريم عبيدهللا زايد الشراري61101584
أنثىريم محمد مرزوق الحمد62124594
أنثىريم مدهللا فنخور الشراري63126135
أنثىريم مدهللا لويفي الشراري64124137
أنثىريميه صالح فليح الشراري65123606
أنثىزينه سليم عازي الشراري66108335
أنثىسارة  منصور  جابر  الخالدي67122784
أنثىساره عائض ناهض االحمدي68105614
أنثىساميه  حامد سالمه الشراري69112805
أنثىسعاد عايد جدوع العنزي70126670
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أنثىسلسبيل سعود غضبان السحيم71123748
أنثىسلطانه صبيح نزال الشراري72113502
أنثىسلطانه عبدهللا فنخور الشراري73124692
أنثىسلطانه فهد عبدهللا الشرارى74103604
أنثىسلمى  ربيح هديبان الشراري75104172
أنثىسلمى أحمد سالم النواق76106478
أنثىسمر سعود صالح الشراري77111827
أنثىسهام فياض االدلم الشراري78100272
أنثىشروق محمد عقالء الشراري79126375
أنثىشيخه حامد سالم الشراري80107126
أنثىشيمه عيد سالم الشرارى81122490
أنثىصيته عقيل سلمان الشراري82119975
أنثىطفله دليمان حامد الشراري83125186
أنثىعائشه قحيصان مسلم  الشراري84106084
أنثىعبير ثاني زايد الشراري85111309
أنثىعبير حميدان حمد الشراري86119498
أنثىعبير سالمه حميد الشراري87122045
أنثىعبير ناصر سليمان الشراري88111484
أنثىعزيزه بنيه سعيد الشراري89101728
أنثىعفاف  خيرهللا دبجان الشراري90104022
أنثىعندل محمد راجي الشراري91126056
أنثىعهود  عواد  عايد  الشراري92111561
أنثىعهود مبارك ظاهر الشراري93120552
أنثىغادة مدهللا اديلم الشراري94106506
أنثىغاده حميد فنخور الشراري95122368
أنثىغرام محمد مسيب الفهيقي96111426
أنثىغيداء حسين صديان الرويلي97118040
أنثىفاتن سعيد محمد ال سلطان98110617
أنثىفاطمة شرار عبدهللا الشرارى99122614

أنثىفاطمة مرجي عطا هللا الشراري100107056
أنثىفاطمه  ضيف هللا  عبيدان  الشراري101101883
أنثىفاطمه  علي  حسين  المحامض102118234
أنثىفاطمه  مصبح  مفلح  الحازمي103124291
أنثىفاطمه حنيف عقيل الشراري104101915
أنثىفاطمه ذروان سليم الشراري105121032
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أنثىفاطمه عليق سليم الشرارى106113274
أنثىفاطمه الفي مشيش الشراري107121227
أنثىفاطمه ناجح سمير الشراري108109646
أنثىفايزه  راشد محمد الشرارى109124358
أنثىفدوى فالح سلمان الشراري110122602
أنثىفرح محمد مبارك الشراري111108619
أنثىفرحه  علي  عليان  الشراري112113669
أنثىلطيفه ابراهيم محمد الشراري113114616
أنثىلفية  مليحان منيع الشراري114124817
أنثىلولوه محمد قريطان الشراري115126578
أنثىمديحة صالح صبيح الشرارى116118769
أنثىمرام سعد مسايل الشراري117124698
أنثىمرام مدشر مرشد الرويلي118128084
أنثىمرام مصبح سنيان الشراري119101035
أنثىمرزوقه  عبدهللا  عتيق  عتيق 120122696
أنثىمريم حماد حمود الجباب121121262
أنثىمريم صالح مبارك الشراري122117661
أنثىمريم مرزوق زايد الشراري123123468
أنثىمشاعل  عايد دخيل هللا الشراري124123872
أنثىمشاعل  مبارك دافي الشراري125115183
أنثىمشاعل جريد عماش الشراري126118498
أنثىمشاعل سالم فالح الشراري127125880
أنثىمشاعل عقيل حامد الشراري128108690
أنثىمضيفه سالم بشير الشراري129118559
أنثىمقبولة عبدهللا راضى الشرارى130128060
أنثىملحه ثاني زايد الشراري131113493
أنثىمنار محمد سالمه الشراري132110405
أنثىمنال  دويرج جايس الشراري133109309
أنثىمنال عايش عطاهلل الشرارى134110896
أنثىمنال ونيس حمدان الشمري135122814
أنثىمنى بشير مسعد الشراري136115285
أنثىمنى سليمان مقبول الشراري137123436
أنثىمنى ضيف هللا مساهر الشراري138127911
أنثىمنيفة ضيف هللا قيران الشراري139126006
أنثىمنيفه ضمران فنخور الشراري140118673
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أنثىمها سائق  طريخم الرويلي 141112507
أنثىمها ضيف هللا زايد الشراري142118266
أنثىمها عقال خميس الشراري143125879
أنثىمها معيوض عواض الثبيتي144113789
أنثىميسا عايد قابل الشراري145114193
أنثىميعاد دلي عوده العنزي146118405
أنثىناديه  عايد قابل الشراري147114242
أنثىنجوا سعود خلف الشراري148108742
أنثىنسيمه سلمان حميد الحازمي149119790
أنثىنهال مزكي رحيل الشراري150124432
أنثىنوال بنيه سعيد الشراري151101626
أنثىنوال سعد صبيح الشراري152119441
أنثىنورة عبدهللا ثنيان العنزي153119078
أنثىنوره الطرقي غنثر الشراري154121954
أنثىنوره دحيميل حريثان الشراري155108787
أنثىنوره رمضان ونيس الشمري156122497
أنثىنوره شلوف شتيوي الشراري157115210
أنثىنوره عايد بخيت الشراري158114278
أنثىنوره مياح منوخ الشرارى159121224
أنثىهاجر سعود ظاهر الشراري160124366
أنثىهاله محمد عقال الشراري161127711
أنثىهدى  خلف  عامر الشمري162111270
أنثىهال محمد حسن النعمان 163119820
أنثىهند فايد فنخير الشراري164105887
أنثىهند مدهللا سعود الشراري165127427
أنثىهند مصبح فرحان الشرارى166122095
أنثىهنية الفى صالح الشرارى167126790
أنثىهنيه نومان مبارك الشراري168112656
أنثىوداد سلمان حامد الشراري169124558
أنثىوعد نويفع مشخص الحربي170109718
أنثىياسمين سليم عوده الشراري171123545

أنثىياسمين محمد زعزوع الشراري172118809
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أنثىابتسام تليعان فالح الشراري1122716

أنثىابتسام صالح قريطان الشراري2123012

أنثىابتسام نحيطر ملهلم الشرارى3111587

أنثىاحتفال فهد ركيان العنزي4110540

أنثىاحالم فايز عناد العنزي5106899

أنثىاحالم فريح زيد الشمري6105451

أنثىاحالم مساعد يتيم الشراري7102149

أنثىارياف مقيل فنيسان الشراري8123296

أنثىاسماء محد ملفي العنزي9103876

أنثىاسيا محمود راضى الشرارى10111556

أنثىاشواق  سالم عوض  الشراري11110472

أنثىاشواق سعود سلمان الشراري12102891

أنثىاشواق فياض معجون الرويلي13110222

أنثىاشواق مفلح عباث الشراري14114612

أنثىاعتدال محمد سلمان الشراري15100322

أنثىاعتدال مصنت بطيحان الفليحاني16123757

أنثىافراح جوفان فريح الرويلي17110409

أنثىافراح سعود مطر العنزي18108034

أنثىافراح صالح مصبح الشراري19127852

أنثىافراح ناجح فنخير الشراري20124314

أنثىافراح هدل محمد الشرارى21116558

أنثىالبندري علي بليعيم الشراري22123982

أنثىالبندري الفي هطبول الشراري23123841

أنثىالبندري مونس كساب العنزي24112084

أنثىالجازي عبد الكريم محمد الشراري25117755

أنثىالجازي منزل شحيره الشراري26120642

أنثىالجوهره  عبدهللا  فنخور  الشراري 27109306

أنثىالجوهره بركه مشيش الشراري28100257

أنثىالجوهره سلمان خلف الفليو29107977

أنثىالجوهره سلمان خلف الفليو30107658

أنثىالعنود عايد دهيمان الشراري31100460

أنثىالهنوف  مبارك  سليم  الشراري32106928

أنثىالهنوف حميدان حمد الشراري33100723

أنثىالهنوف سعود مبارك الشراري34101126

أنثىالهنوف محمد جنيد الشراري35118741

4: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 
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أنثىالهنوف نايف فراج السهلي36120916

أنثىامانى  شنيف  دويدان  الشراري 37125768

أنثىاماني بشير غنوم الشراري38117662

أنثىاماني حمدان مرزوق السرحاني39126549

أنثىامجاد مقبول حميدان الشراري40123325

أنثىامل سعود مسلم الشراري41123070

أنثىامل سويلم سالمه الشراري42103464

أنثىامنه قبالن عايد الشراري43120871

أنثىامنه محمد فرحان الشرارى44116331

أنثىاميرة هاشم عابد االنصاري45104972

أنثىاميره حمود كاتم الشراري46121029

أنثىاميره زايد حصيد الشراري47101389

أنثىاميره ضيف هللا ظاهر الشراري48107450

أنثىانتصار سميح دويدان الشراري49110282

أنثىانفال خامر مسايل الشراري50119327

أنثىانوار مبارك  مشيش الشراري51124388

أنثىانوار مقبول محمد الحفر52107260

أنثىايمان ثاني زايد الشراري53111285

أنثىأديبة  كساب معتق الشراري54121804

أنثىأسما نجيان سلمان الشراري55103656

أنثىأسماء إبراهيم يحيى جعفري56105949

أنثىأشواق فرحان سالمه الشرارري57111442

أنثىأفراح محمد سالم الشراري58115888

أنثىأفنان رزق عبدالرحمن الكريع59120494

أنثىأفنان سالم سعيد الشراري60123783

أنثىأماني سالم مكمن الشراري61109441

أنثىأماني فالح عباث الشراري62124631

أنثىأمل سليمان خلف الشراري63110299

أنثىأمل معجون حويل الشراري64114649

أنثىأمنية فهد عاسل الرويلي65110969

أنثىأميره ربيع سعيد الشراري66124215

أنثىآمنه عبدهللا سليمان الشراري67100101

أنثىبخيته قاسم محمد الشراري68103937

أنثىبدور سلييم االفنس الشراري69116228

أنثىبسمة ناجح مفلح الشرارى70106784
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أنثىبشاير عبدهللا  الفي الرويلي71106291

أنثىبشاير مرزوق خميس الشراري72125790

أنثىبشراء غريب على الشرارى73111254

أنثىترفه فرحان محمد الشراري74123071

أنثىتركيه سويلم حريثان الشراري75105874

أنثىتهاني راجي سالمه الشراري76121542

أنثىتهاني سالم صالح الشراري77111654

أنثىتهاني ضيف هللا محمد الشراري78127687

أنثىتهاني فالح محمد الشراري79113453

أنثىتهاني مرجي بشير الشراري80119420

أنثىتهاني مسلم عطيه الشراري81117187

أنثىثرياء علي سلمان الشراري82105727

أنثىجضه سالم مفلح الشراري83124385

أنثىجمانه عبدهللا محمد الغامدي84113306

أنثىجميلة  عقيل  حجير  الشراري85118243

أنثىجميلة  محمد  فالح الشراري86105613

أنثىجميله حمدان فنخير الشراري87101844

أنثىجميله دبشي مطرش الشراري88113415

أنثىجميله سليم عازي الشراري89108421

أنثىجواهر  محمد علي الشراري90125148

أنثىجواهر سالم سليم الشرارى91123952

أنثىجواهر صالح  مصبح  الشراري92117346

أنثىجواهر فايض غافل الشراري93106830

أنثىجوهره خميس حمدان الشراري94109503

أنثىحبيبة مطلق اسيود الشراري95118783

أنثىحبيبه نومان مبارك الشراري96118105

أنثىحبيبه وندي علي العنزي97111909

أنثىحبيه  فالح ثاني الشراري98121017

أنثىحشمه معزي راضي الشراري99101660

أنثىحصه  عبيد سالمة  العنزي100127026

أنثىحصه ظاهر سليم الحازمي101115505

أنثىحال محمد زعزوع الشراري102124351

أنثىحمده دبشي مطرش الشراري103124130

أنثىحمده عبدهللا سليم الشراري104116582

أنثىحنان صالح سالم الشراري105124182
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أنثىحنان صالح سعيد الرويلي106115118

أنثىحنان صبيح شرعان الشرارى107113691

أنثىحنان غضيان حمود الشراري108116935

أنثىحوريه شديد فغشان الشراري109101147

أنثىختمه فنخير حمدان الشراري110108463

أنثىخديجة فريح سعود المطيري111112597

أنثىخديجه عبدهللا سلمان  الشراري112108351

أنثىخزنه عيد عوده العنزي113108409

أنثىخلود  خلف  مسلم  الشراري 114102912

أنثىخلود  عيد مطير الشرارى115123399

أنثىخلود  عيقل  مباررك الشراري116111557

أنثىخلود  محمد  عايد  الشراري 117115736

أنثىخلود سويلم سالمه الشراري118103421

أنثىخلود فهد سالم الشمري119101433

أنثىخلود فهد مفرح الشراري120127325

أنثىدالل  غافل سالم الشراري121117005

أنثىدالل مهجع مقبول الشراري122109027

أنثىدالل نايف عوض الشراري123113757

أنثىذرا محمد يوسف الهطالني124107291

أنثىراحه ذروان سليم الشراري125120971

أنثىراحه سويلم حريثان الشراري126121321

أنثىرائده نحيطر ملهلم الشرارى127111602

أنثىربيعه ضميان الفي الشراري128126097

أنثىرجوى حمدان عليق الشراري129107204

أنثىرحاب هايل سويلم الشراري130100619

أنثىرحمه زاهي محمد الشراري131123630

أنثىرحمه مدهللا فالح الشراري132118752

أنثىرزان سعد صران الرويلي133112939

أنثىرزنه سلطان فهد القحطاني134120904

أنثىرغد مبارك مدين الشراري135100439

أنثىرفيعة حامد محمد الغامدي136105895

أنثىرندا عايد قاسم الشراري137114210

أنثىريا محمد عسكر الشيباني138102126

أنثىريحانه  اسيود  مطلق  الشراري 139120652

أنثىريم احمد سويلم الشرارى140107756
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أنثىريم جزاع دغيبش الشراري141105989

أنثىريم حماد حمود الجباب142120704

أنثىريم سليمان فاضل الشراري143118895

أنثىريم غانم عطا هللا الشرارى144124576

أنثىريم مرزوق مثوع الشراري145111170

أنثىزريفة  شامان جارد الشراري146112689

أنثىزكية  الحميدي شنوان  الجعفري147125980

أنثىزهر بركه  مشيش الشراري148124195

أنثىزهره ناجح مفلح الشرارى149122020

أنثىزهور لويفي عطاهللا الشراري150128054

أنثىزهور مطوح ساري الشراري151106938

أنثىزهور هليل  الغالي الشراري152119033

أنثىزهوه حمود حمد الشراري153124617

أنثىزينب طشحير سمير الشرارى154116771

أنثىزينه ضيف هللا خليفه الشراري155118109

أنثىزينه محمد حامد الشراري156127272

أنثىزينه مسلم سليم الشراري157114990

أنثىسارة سلمان لويفي الشراري158108709

أنثىساره  محمد  مطير  الشراري 159109618

أنثىساره سعود ظاهر الشراري160103891

أنثىساره مقبول محمد الشرارى161116195

أنثىساره ناجح سمير الشراري162102253

أنثىسالمه عقيل سليم الشراري163106321

أنثىسامية ناجح مفلح الشراري164106057

أنثىساميه سمير  سليم  الشراري165117141

أنثىسرايا صالح محمد الشراري166122925

أنثىسعاد عيسىى عبدهللا البطيح167115413

أنثىسعدي محمد بشير الشراري168103628

أنثىسعيده غريس الفى الشرارى169113454

أنثىسلطانة سلمان عقيل الشراري170101965

أنثىسلطانه  جسار محمد الشراري 171122021

أنثىسلطانه مهاجر رخيان الشراري172106452

أنثىسلوي معيض صلفيق العنزي173111850

أنثىسماهر فهد مفرح الشراري174108149

أنثىسمر محمد  نواش الشراري175105239
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أنثىسمراء ملهلم عايد الشرارى176102731

أنثىسميحه سالم معتق الشراري177101088

أنثىسميره ابراهيم مطني الشراري178127496

أنثىسميره سالم فالح الشراري179119159

أنثىسميه مدهللا فالح الشراري180117840

أنثىسهام ساكر سليم الشرارى181116662

أنثىسوير  سحالن قابل الشراري182102209

أنثىشاميه ناجي غيالن الشراري183122606

أنثىشروق  سالم  سويلم  الشراري 184112488

أنثىشروق جامع  حمود الشراري 185108891

أنثىشريفه مرجي بشير الشراري186111241

أنثىشوق  خالد  مقبل  الشراري187105986

أنثىشيخة  طبشان نغيمش الشراري188119646

أنثىشيخه عبدهللا محمد الخوار189114970

أنثىشيخه عواد ضحيان الشراري190119091

أنثىشيرين الفي سلمان الشراري191106781

أنثىشيمه مفضي عقأل الشراري192116697

أنثىشيهانة الفى مشيش الشرارى193122051

أنثىشيهانه  اسيود  مطلق  الشراري 194120667

أنثىشيهانه  عبدهللا  عوض  الفهيقي195122411

أنثىشيهانه  محمد غنثر الشراري196105278

أنثىشيهانه ذروان سليم الشراري197110154

أنثىشيهانه نافع فرسان الشراري198126140

أنثىصالحة مناحي فنخير الشراري199123625

أنثىصبحه  سالم سويلم المشهوري200100563

أنثىضيفة سويلم عازى الشرارى201107840

أنثىضيفة صياح مرشد الشرارى202109756

أنثىضيفه  عياده  علي الشراري203113293

أنثىضيفه صابح معتق الشراري204116500

أنثىطفله  صايل االدهم الرويلي205108954

أنثىطفله سويلم قريطان الشراري206122080

أنثىطفله عرهان فيحان السهلي207125928

أنثىطواله مليحان منيع الشرارى208122242

أنثىعائشة عايض خلف الشراري209127744

أنثىعائشه زابن فرهود الشراري210122835
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أنثىعائشه شنيف دويدان الشراري211126534

أنثىعائشه نافع فرحان الشراري212109227

أنثىعبير سلمان عايد الشراري213118717

أنثىعبير عبدهللا خلف الشمري214125735

أنثىعتاب عايد عتيق الشراري215106119

أنثىعزيزه بريدان مويسان الشراري216109300

أنثىعزيزه ضيف هللا اديلم الشراري217102673

أنثىعزيزه محمد قبالن الشراري218102672

أنثىعزيزه مفلح سميحان الشراري219120946

أنثىعفاف  بشير  شحيان الشراري220120689

أنثىعفاف عبد هللا حصيد الشراري221108191

أنثىعفاف عبدهللا عايد الشرارى222109797

أنثىعفاف مدهللا سعود الشراري223127571

أنثىعلوه حسن سعاد العمري224115697

أنثىعمشاء صامد سالم الشراري225122499

أنثىعنود ختم ناذر الرويلي226115447

أنثىعنيد مبارك نابت الشراري227108495

أنثىعهد سعود سحيمان الشراري228117675

أنثىعهد صايل صبيح الشراري229124424

أنثىعهود  خلف  مسلم  الشراري 230103000

أنثىعهود  فايض  غافل  الشراري 231100637

أنثىعهود غايب عبدهللا العتيبي232113811

أنثىعهود محمد سالم الشراري233113389

أنثىعواطف  صالح مبارك الشراري234100982

أنثىعواطف  محمد هلهول  الصقر235122998

أنثىعيده نخيالن خميس الشرارى236106410

أنثىغالية  سلمان ملهله  الشراري237124330

أنثىغدير  عبدهللا سليمان  الشراري238107376

أنثىغدير هليل الغالي الشراري239119060

أنثىغرام  ضيف هللا نزال الشراري240123951

أنثىغرام نجيان سلمان  الشراري241104195

أنثىغزيل  سالم  حامد  الشراري242106829

أنثىغزيل سويلم فرحان الشراري243123150

أنثىغزيل مقبول محمد الشرارى244123780

أنثىفاتن صامد غضيان الشراري245103432
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أنثىفاتن عبدالعزيز سعيد الشراري246128017

أنثىفاطمة  فنيصان محيميد  الشرارى247126058

أنثىفاطمة حامد مشحن الشراري248124727

أنثىفاطمة حماد حمود الجباب249120765

أنثىفاطمه دبسان سالم الشراري250119974

أنثىفاطمه دهش دليمان الشراري251122553

أنثىفاطمه سحيمان مقبول الشراري252106238

أنثىفاطمه عبدهللا سلمان  الشراري253108577

أنثىفايزه ساري سليم الشراري254105972

أنثىفايزه سالمه حامد الشراري255113603

أنثىفايزه محمد فالح الشراري256116010

أنثىفضة مرجى خشيشان الشرارى257106246

أنثىفنان غريس قنخير الشراري258100308

أنثىفهدة مطلق راجع الرويلي259124862

أنثىفهده سويلم سالمه الشرارى260112672

أنثىفهيده نزال  سليمان الشراري261104091

أنثىفوزية مقبول محمد الشرارى262111802

أنثىفوزيه سمير فرحان الشراري263109158

أنثىقبله صالح طحيطر الشراري264113237

أنثىكتبه فالح عقأل الشراري265116283

أنثىكسبه  عدالن مسلم الشراري266100431

أنثىكسبه ضيف هللا  مسلم الشراري267126467

أنثىالمة دهيمان فغشان الشراري268100213

أنثىلطيفة  فدغاش سعيد الشراري269107698

أنثىلطيفة مقبول عبد المرضي الشراري270105890

أنثىلطيفه قيتان االسمر الشراري271127435

أنثىلندا مفلح الطرقي الشراري272105038

أنثىلولوه  مهدي غانم الشراري273127895

أنثىليلى  مفلح الطرقي الشراري274105587

أنثىماجدة مقبول غافل الشرارى275117787

أنثىماجده  بشير محمد الشراري276108837

أنثىماجده  قبالم محمد الشراري277124230

أنثىمراحب كاتب محمد الشراري278123382

أنثىمرام مناحي سند الشراري279127253

أنثىمريفة  عبدهللا على  الشرارى280114633
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أنثىمريفه حمدان سويلم الشراري281120949

أنثىمريم  عبدهللا  حماد  الشراري 282123210

أنثىمريم بشير علي الشراري283105950

أنثىمريم تليعان فالح الشراري284124748

أنثىمريم حمدان فنخير الشراري285101798

أنثىمريم سعيفان مشخص المطيري286115104

أنثىمريم سلمان شامان الشراري287104092

أنثىمريم فالح معتق الشراري288124340

أنثىمريم مرجي قميش الشراري289101202

أنثىمريم هدل محمد الشرارى290102905

أنثىمزنه راجي فالح الشراري291122790

أنثىمستورة عساف مفلح الشرارى292124300

أنثىمستوره  سماح  رحيل  الشراري293117973

أنثىمستوره زغير محمد الشراري294124406

أنثىمشاعل  مسلم ساري الشراري295118485

أنثىمشاعل سالمه سلمان الشراري296123427

أنثىمشاعل صالح سحالن الشراري297103330

أنثىمشاعل صالح طيحان الشراري298101257

أنثىمشاعل صبيح سليمان الشراري299117972

أنثىمشاعل ضافي مصبح الشراري300102649

أنثىمشاعل ضيف هللا سلمان الشراري301122502

أنثىمضاوي عبدهللا زايد الشراري302120772

أنثىمقيمة سعيد سالم الشرارى303123712

أنثىمليحة سليم قابل الشراري304121720

أنثىمنار  مزكي رحيل الشراري305121358

أنثىمنار مبارك  مطيله  الشراري306118227

أنثىمنى سويلم عقال الشراري307111686

أنثىمنى عايد عتيق الشراري308109067

أنثىمنى عبدهللا فنخور الشراري309124514

أنثىمنى غريس فنيخر الشراري310123021

أنثىمنى فرحان طليحان الشراري311110224

أنثىمنى مبارك محمد الشراري312120687

أنثىمنيره  راضي فياض الشراري313124290

أنثىمنيره زايد عرمان الشراري314118823

أنثىمنيره شايح صبر العنزي315121406
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أنثىمنيره صالح  مصبح  الشراري316117557

أنثىمنيره عقيل مبارك العنزي317124447

أنثىمنيره فالح مجلي الرمالي318115185

أنثىمنيره مدهللا شرهان  الشراري319128181

أنثىمنيفة عيد مقبول الشراري320114185

أنثىمنيفة مدهللا سعود الشراري321127516

أنثىمنيفه صبيح عربود الشراري322115836

أنثىمنيفه طليحان األسود الرويلي323111965

أنثىمنيفه محمد خليفه الشراري324118021

أنثىمها سبيتان عليان الشراري325122669

أنثىمها عايش عطا هللا الشراري326112883

أنثىمها مفلح عساف  الرويلي327115116

أنثىمها هايل فالح الشرارى328103926

أنثىمهاء مزكي رحيل الشراري329124567

أنثىميعاد قاعد الصقر العنزي330125101

أنثىناديه سعد رجاء الحربي331102441

أنثىنجاح خلف مسلم الشراري332104741

أنثىنجالء  بندر خلف الدغيفق333106083

أنثىنجود سليمان بصيص الشراري334125477

أنثىنجود عايد  مفرح  الشراري335104423

أنثىنجود مدهللا فنخير الشراري336124660

أنثىنزله  مفضي مشوح الشراري337118453

أنثىنشميه رخيص هاشل الشراري338126017

أنثىنعيمه عبدهللا فنخير الشراري339118268

أنثىنهال رجاء فياض  الشراري340119981

أنثىنوادر مناحي سند الشراري341127292

أنثىنواره قاسم سلمان الشراري342106280

أنثىنوال مدهللا سالم الشراري343104673

أنثىنوال معيوض عواض الثبيتي344115119

أنثىنوره  عبدهللا سلمان  الشراري345108521

أنثىنوره حميدان عيد الشراري346118252

أنثىنوره صالح مصبح الشراري347100254

أنثىنوره عارف شايش الشراري348118767

أنثىنوره عطاهللا عبدي الشراري349121129

أنثىنوره علي مبارك الشراري350127835
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أنثىنوره مقبول محمد الشراري351121002

أنثىنوف عبدهللا اديلم  الشراري352110503

أنثىنوف مدهللا مقبول الشراري353117322

أنثىنوفه علي سلمان الشراري354108021

أنثىنوفه علي عليان الشراري355124009

أنثىنوير  شذان جميعان الشراري356105542

أنثىنوير ساري خميس الشراري357109169

أنثىهاله عازم ضمران الشراري358123773

أنثىهدى محمد ملفي العنزي359104063

أنثىهديل زاهي سليمان الشراري360105755

أنثىهال  نايف  عوض  الشراري 361104542

أنثىهال علي بليعيم الشراري362123910

أنثىهنا  خلف  مسلم  الشراري 363102831

أنثىهناء  عواد سالم  الشراري 364123244

أنثىهند راجي سالم الشراري365100310

أنثىهند سالمه سند الشراري366101427

أنثىهياء سويلم فهد البيشي367118469

أنثىهيام خالد مغير  العنزي368103223

أنثىهيفاء مزكي رحيل الشراري369127011

أنثىهيفاء مساعد قالح  الشراري370110974

أنثىهيله سليمان سنيد الشراري371108374

أنثىهيله علي سعود الشراري372108746

أنثىوداد حمدان فنخير الشراري373117876

أنثىوداد مبارك قادي الشراري374127822

أنثىوصايف سعود عايد الشراري375113717

أنثىوعد  سلمان  مقبل  الشراري 376127529

أنثىوفاء عايد مقبول الشراري377127618

أنثىوفاء مناحي سند الشراري378127204



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىابتسام  محمد عويد العنزي1126946

أنثىالهنوف ضميري عايد الرويلي2120806

أنثىأسماء عياش علي الربيع3110938

أنثىبسمه شخير صايل العنزي4105085

أنثىتماني ظاهر جريس الدغماني5111691

أنثىتهاني عبدهللا جالل السرحاني6125882

أنثىعقيله مطيع عواد الفهيقي7103617

أنثىعلياء عبدهللا فليح الشمري8120289

أنثىكفى عبد الرحمن مطارد الشمردل9108878

أنثىمنيره خليفه كنيعان  العنزي10109364

أنثىنايفة رايج ناصر الرويلي11116640

أنثىنورة سالم مسلم  العطاهلل12105996

4: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مراقب امن وسالمه
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أنثىابتسام  عقيل  خميس  الشراري 1128001
أنثىابتسام  محمد  حمد  الشراري 2128095
أنثىابتسام بندر مجول الشمري3126032
أنثىاثير ساير صالح  الشراري4127774
أنثىاحالم غانم سلمان العنزي5110149
أنثىاروى فهد ركيان العنزي6110451
أنثىارياف  ثاني  زايد  الشراري 7115829
أنثىارياف بخيت زعزوع الشراري8126633
أنثىاسماء خالد حمد النصيري9105113

أنثىاشواق صويلح صالح الدرع10105862
أنثىاشواق ضيف هللا نزال الشراري11123995
أنثىافراح عبدهللا حمود الشراري12115606
أنثىافراح هيشان مريحيل  الشراري13116572
أنثىافنان  ضايف مصبح الشراري14113388
أنثىافنان  مبارك دافي الشراري15115199
أنثىافنان مدهللا اديلم الشراري16106494
أنثىالبندري كريم دليمان الدويرج17108672
أنثىالعنود سعد صبيح الشراري18119383
أنثىالعنود مسند مغثي الشراري19120953
أنثىالهنوف محمد قاسم الشراري20111008
أنثىاماني  فهد  حييان  الشراري 21118936
أنثىاماني الحميدي طعيسان المطيري22122230
أنثىاماني ساعد عبدهللا الجهني23108594
أنثىاماني علي حمدان السليمان24117373
أنثىاماني هيشان مريحيل الشراري25116624
أنثىامجاد زايد علي الشراري26123419
أنثىامل  ذياب عطاهللا  الرويلي27110796
أنثىامل فايز عبدالرحمن الشهري28119459
أنثىامل فضي بشير العنزي29108647
أنثىامل فالح دبيان العنزي30104435
أنثىاميره مساهر مقبول الشراري31114680
أنثىامينه  عوض خلف الشراري32124714
أنثىامينه مبارك دافي الشراري33115174
أنثىانتصار  مهدي غانم الشراري34118003
أنثىانوار  مساعد  سحمان  الرشيدي 35106529

4: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مساعد اداري 
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أنثىانوار رفيد مويسان الشرارى36103284
أنثىايمان  فالح  سليم  الشراري37106753
أنثىايمان عبدهللا سعيد الصياح38121680
أنثىايمان فيصل عقاب العنزي39100216
أنثىايمان ناوى مفرح الشرارى40120572
أنثىإيمان الفي علي الشراري41124492
أنثىأسماء جامع فرحان الشراري42116757
أنثىأسماء دباس غزوان الدهمشي43104907
أنثىأسماء عيد سالم الشراري44118919
أنثىأسماء مدهللا سعود الشراري45127346
أنثىأشواق زيدان دبجان الشراري46112618
أنثىأشواق مزعل شماط الرويلي47125605
أنثىأفراح علي هزيل الشراري48123763
أنثىأماني  محمد عوينان الشراري49111776
أنثىأماني صالح سحالن الشراري50103815
أنثىأماني علي سلطان العبدلي51106120
أنثىأمجاد غضيان فهد الشراري52125973
أنثىأمل محمد سماح الضبعاني53114781
أنثىأميره  حامد مشحن الشراري54118834
أنثىأنوار مبارك ظاهر الشراري55120581
أنثىآمنه  حمود حمد الحربي 56106493
أنثىباسمه مناحي معاشي الرويلي57115431
أنثىبتسام  عبدهللا  سويلم  الشراري58109784
أنثىبخيته عبيدهللا راضي الشراري59108154
أنثىبدريه صغير سعيد  الشراري60111703
أنثىبدريه غدير عبد هللا الشمري61103987
أنثىبدور عقيل محمد المطيري62107895
أنثىبدور محمد الفي الحويان63110522
أنثىبدور مصبح فرحان الشرارى64122156
أنثىبستانة ضيف هللا مسند الشراري65117761
أنثىبشاير سويلم حريثان الشراري66121328
أنثىبشاير عبدهللا ثنيان العنزي67113168
أنثىبشرى بشير سعود الشرارى68117848
أنثىبشرى جديد مدشر العنزي69117429
أنثىترحيب  عايد  عطاهللا الشراري70113816
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أنثىترفة  حامد  زايد  الشرارى71102452
أنثىتغريد  عبدهللا  الدبيج  الشراري 72103477
أنثىتغريد عبيدهللا زايد الشراري73110402
أنثىتهانى فليح عتيق الشرارى74103219
أنثىتهاني  سلمان  البويليد  الشراري 75126500
أنثىتهاني جوفان فريح الرويلي76110509
أنثىتهاني سلييم االفنس الشراري77125007
أنثىتهاني عواد جظرم الشراري78116335
أنثىتهاني فنخور معيش الشراري79100398
أنثىتهاني مبارك دليمان الشراري80118734
أنثىتهاني مصبح سليم الشراري81118160
أنثىتهاني معوض عوض المشرافي82106010
أنثىثناء محمد  عبدالكريم  الحويكم83106245
أنثىجزعه سحيمان مبارك  الشراري84104749
أنثىجمايل مسلم ساري الشراري85118613
أنثىجميله  عواد  عبدهللا  الشراري 86103563
أنثىجميله ظاهر حمدان الشراري87120298
أنثىجميله عواض معيض العمران88119996
أنثىجواهر هايل  ساير  الحربي89114640
أنثىجوزه جزاع دعقها الشراري90100846
أنثىحصه سعد صعب الشمري91120707
أنثىحفله سالم معتق الشراري92116365
أنثىحليمة أحمد مهدي الخلف93101043
أنثىحمده  مريحيل  حمود  الشراري 94123688
أنثىحمده رمثان سالم الشراري95117341
أنثىحمده مفضي مشوح الشراري96103966
أنثىحنان  محسن عويد العنزي97113473
أنثىحنان خليف عبدهللا العنزي98121891
أنثىحنان راشد محمد البالدي الحربي99125817

أنثىحنان محمد نصار العمراني100123218
أنثىحنان نايل ثاني الشراري101115702
أنثىحنينه يحي عبده محزري102103837
أنثىخديجة  مفلح سلمان  الشراري 103123918
أنثىخديجه أحمد ضاحي الشراري104110958
أنثىخلفه  قبالن  سالم  الشراري 105112031
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أنثىخلفه مفضي محمد الشراري106109052
أنثىخلود  صالح  عبدهللا  الشراري 107120827
أنثىخلود  ناصر عيد  الشراري108128160
أنثىخلود شايح صبر  العنزي109121647
أنثىخلود صامد سعيد الشراري110125276
أنثىخلود محمد عازم الشراري111117991
أنثىدانه عبدهللا  دحيميل الشراري112109582
أنثىدعاء مشاري طلب المصلوخي113118436
أنثىدالل محمد االسمر الشراري114115552
أنثىربيعة  سالم  حامد  الشراري115109454
أنثىرحاب سعيد حامد الشراري116109187
أنثىرحمه محمد منصور الشراري117119268
أنثىرشا  مدهللا  ضامن  الشراري 118116502
أنثىرفيعه علي حسن الحويطي119118537
أنثىروان  طيحان صبيح  الشراري120123034
أنثىريم  مفلح مبارك  الشراري 121112306
أنثىريم خلف  ماضي  الشراري 122103850
أنثىريم دلي عوده العنزي123118714
أنثىريم ضيف هللا لويفي  الشراري124117955
أنثىريم عطاهلل هيشان الشراري125118083
أنثىريم محيدى سويلم الشرارى126120462
أنثىريمة  حمدان بنيه الشراري127120444
أنثىريهام محمد عبدالرحمن الشراري128120773
أنثىزهبه عبدالرحمن محمد ال علوان129110792
أنثىزهور مبارك مناحي الشراري130120380
أنثىزواده زايد خلف الشراري131115673
أنثىزينب علي محمد الجمعه132117250
أنثىزينة  عقيل  سلمان  الهرجاف 133108052
أنثىزينة سليم مبارك الشراري134100992
أنثىسارة  سلمان  االدلم  الشراري135117037
أنثىسارة عطاهللا  عايد الشراري136116120
أنثىساره عضيب  البياع  الشراري137114099
أنثىسامية عيد مطر الشراري138116660
أنثىساميه صالح عبدالدايم الشراري139101295
أنثىسرا مغلي عبود الثبيتي140115404
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أنثىسعاد صياح سليمان الشراري141102849
أنثىسلطانه  صالح عبدهللا الشراري142126299
أنثىسلطانه دهيمان مناحي الشراري143124772
أنثىسلطانه ربيع قفدان الشراري144119079
أنثىسلطانه هليل يتيم الشراري145113721
أنثىسلمى  شنيف  دويدان الشراري146124240
أنثىسلمى  عبدهللا  محيميد  الشراري 147113052
أنثىسلمى صامد سالم الشراري148110082
أنثىسلمى نزال سالم الشراري149117721
أنثىسلوى صبيح جهيم الشراري150120410
أنثىسماهر  سالم  ضامن  الشراري 151116913
أنثىسميرة عمر يحيى حكمي152101083
أنثىسميره يحيى علي خرمي153104449
أنثىسهام سعود سليم الشراري154128077
أنثىسهام صامد سعيد الشراري155125289
أنثىسهى خالد مغير العنزي156112325
أنثىسيله  ثاني  هجيج  الشراري 157117427
أنثىشعاع خلف بركة العنزي158104707
أنثىشماء  فرحان  ملفي  الشراري 159122191
أنثىشهد محمد حمود الضميري160110754
أنثىشيخه زعل عياد الحربي161118391
أنثىشيخه صامد فنيخر الشراري162120900
أنثىشيخه فرحان حامد الشراري163101961
أنثىشيخه مدهللا محمد الشراري164114444
أنثىشيهانه محمد سليم الشراري165101662
أنثىصالحة غريس قبالن الشرارى166108755
أنثىصالحه عبيدهللا  راضي الشراري167115670
أنثىصالحه محمد حامد الشراري168127216
أنثىصباح جايس عبدهللا الشراري169112849
أنثىصبحا عبدهللا حماد الشراري170112441
أنثىصبحاء فالح سليم الشرارى171116306
أنثىصيته علي سيف العجمي172127334
أنثىضيفه نافع سعود الشراري173106564
أنثىطفلة صبيح سالم الشرارى174112595
أنثىطفله  الحفيان  خلف  الشراري 175117436
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أنثىطفه محمد صقر الحازمي176113892
أنثىطيف مرزوق مثوع الشراري177114570
أنثىعاليه طشحير سمير الشراري178108083
أنثىعاليه مدهللا دهيمان الشراري179104648
أنثىعائشه سلمان سالمه الشراري180115179
أنثىعبير جويز عتيق الحليسي181123684
أنثىعبير حمود فالح الجهني182126768
أنثىعبير عائض ناهض االحمدي183105609
أنثىعبير مبارك مناحي الشراري184118966
أنثىعزيزة حامد مضيان الطالب185115320
أنثىعزيزه  منصور الهيلم  الشراري186100827
أنثىعشبه  مدهللا مفلح  الشراري 187107608
أنثىعفاف بشير مسعد الشراري188115254
أنثىعفاف زابن فرهود الشراري189116242
أنثىعفاف سعود دغيبش الشراري190121438
أنثىعفاف ضمران فنخور الشراري191122822
أنثىعلياء مسلم سعيد  الشرارى192127559
أنثىعنداء طيحان عقالء الشراري193120413
أنثىعنيد  معيض دويشر  النعيم 194119626
أنثىعهود عاتق  صويمل  الصاعدي195113875
أنثىعهود مبارك عويض الشراري196127060
أنثىعواطف سليمان خلف الشراري197100156
أنثىعواطف عبدهللا عقال الشراري198106982
أنثىعيدة غافل حمير الشراري199114297
أنثىعيده بليعيم عطيه الشراري200115719
أنثىعيده سعد سودين البلوي201113111
أنثىغادة سويلم منيع الشراري202125823
أنثىغاده  عبدهللا  الدبيج  الشراري 203103381
أنثىغاده عبدهللا عويض الشراري204101813
أنثىغدير  سعيد حامد الشراري205117957
أنثىغرام مرزوق فالح الشراري206118129
أنثىغزيل خير هللا  دبجان الشراري207127074
أنثىغزيل زغير محمد الشراري208107080
أنثىغصنه ساكر سليم الشراري209115953
أنثىفاتن أحمد مصطفى العلي210125305
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أنثىفاديه  عبدهللا سعود الشراري211122690
أنثىفاديه ضمران الفي الشراري212112793
أنثىفاطمة  صالح سلمان  الشراري213117567
أنثىفاطمة جوعان مناحي الشراري214110895
أنثىفاطمة حمود مبحل البلوي215112309
أنثىفاطمه  احمد  علي سفياني 216105346
أنثىفاطمه  عازي  سالم  الشراري 217123601
أنثىفاطمه عبد هللا رجاء الشراري218114511
أنثىفاطمه عبدهللا عبدهللا القرني219125719
أنثىفاطمه عبدهللا علي األمير220126121
أنثىفاطمه محارب يحيل الشرارى221106930
أنثىفاطمه مصبح سالم الشراري222109822
أنثىفايزة  قبالن دويدان الشراري223110734
أنثىفايزة صالح سويلم الشراري224106133
أنثىفايزه سنيان سعود الشرارى225100208
أنثىفدواء عبدهللا سعود الشمري226122631
أنثىفضه  سالمه ربيع الشراري227115281
أنثىفضه سويلم مشحن الشراري228109924
أنثىفهده مدهللا جهيم الشراري229120801
أنثىفوزه مسلم مسعود الشراري230112332
أنثىكريمه عطاهللا حميد الشراري231103041
أنثىكسبه عقيل حامد الشراري232120745
أنثىكيفه ضيف هللا زايد الشراري233118804
أنثىلطيفة عبدالكريم عايد القازح234113436
أنثىلطيفة علي مساعد الزهراني235104418
أنثىلطيفه  طليحان األسود الرويلي236111912
أنثىلطيفه صابر عايد العنزي237125302
أنثىلطيفه عواد سليم الشراري238103482
أنثىلطيفه فالح معتق الشراري239123253
أنثىلؤلؤه بنيه سعيد الشراري240101669
أنثىليلى  الطرقي  جدوع  الشراري 241100957
أنثىليلى مناور فالح الرشيدي242102589
أنثىمرام  بدر  فليح  الشراري 243111848
أنثىمرام  مدهللا  ضامن  الشراري 244116441
أنثىمرام طويل فالح الشراري245125490
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أنثىمرام معزي حمود الدويرج246127892
أنثىمريفة  ضمران  فنخور  الشراري 247127980
أنثىمريم  علي  محمد الشراري248120427
أنثىمريم  عوده سحيمان الشراري249107943
أنثىمريم  محمد سليم الشراري250113235
أنثىمريم  مقبول محمد الشراري251111925
أنثىمريم االسود دليمان الشراري252122189
أنثىمريم حامد عقالء الشراري253117837
أنثىمريم سلمان جاهم الشرارى254101810
أنثىمريم سويلم عواد الشراري255103017
أنثىمريم منوخ فرحان الشراري256116267
أنثىمريم هايل عقال الشراري257121177
أنثىمزنه  رخيص  هاشل  الشراري 258103102
أنثىمزنه ساكر سليم الشراري259115992
أنثىمستروة محمد قبالن الشراري260106855
أنثىمستورة  مليحان منيع الشراري261125805
أنثىمستورة سالم قوام الشراري262121345
أنثىمستوره عايد عنيزان الشراري263126180
أنثىمسيره سحالن قابل الشراري264105710
أنثىمشاعل  سالم محمد الشراري265124653
أنثىمشاعل  صالح معتق الشراري266117043
أنثىمشاعل  محمد غافل الشراري267105327
أنثىمشاعل جزاع فياض الشراري268109124
أنثىمشاعل صلهام فالح الشراري269127383
أنثىمطره  فالح مجهد الشراري270115357
أنثىمقبولة مليحان منيع الشراري271124157
أنثىمقبوله صبيح عبيدان الشراري272111244
أنثىمقبوله عدالن مسلم  الشراري273115919
أنثىمالك زايد علي الشراري274123558
أنثىملكة مناور الوعواع الرويلي275107995
أنثىمنال  حمدان  شريدة  العازمي 276125990
أنثىمنال خلف مساهر الشرارى277100789
أنثىمنال سعود يتيم الشراري278121259
أنثىمنال علي محمد عسيري279104825
أنثىمنال ناجح ناوى الشرارى280111636
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أنثىمناهل فهيد فهاد الرمالي281103142
أنثىمنى  نجاح علي الشراري282107920
أنثىمنى جاسر نهير الشراري283118848
أنثىمنى حطاب زايد الشرارى284102573
أنثىمنى سليم ملفي الشراري285124040
أنثىمنى صياح عواد الشراري286104572
أنثىمنى هاجد علي الحارثي287126964
أنثىمني  جامع  نزال  الشراري 288118982
أنثىمني  محمد  سلمان  الشراري289120737
أنثىمنيرة حماد حمود الجباب290119844
أنثىمنيرة الفي حمدان الشراري291113106
أنثىمنيره مالح سالمه الشراري292115487
أنثىمنيفه  حمود  عليان  الشراري293108131
أنثىمها  عبدهللا  رحيل  الشراري294123827
أنثىمها  مساعد  سحمان  الرشيدي 295106596
أنثىمها دعسان سهران الشراري296104629
أنثىمها محمد الصليبي الشراري297123186
أنثىمهال غاصب  ماضي  الشراري 298117970
أنثىمي  شحاذه  واتي  الحازمي299128022
أنثىميثاء نايف فراج السهلي300105794
أنثىناديه خميس محمد الشراري301115597
أنثىنانسي غصاب عواد الذيب302109209
أنثىنجمه زاكي الفي الشراري303124247
أنثىنجود محمد ربيع الرويلي304113896
أنثىنجوي  محمد  سليم  الشراري 305120370
أنثىندي صالح سحالن الشراري306103906
أنثىنزله عبيدهللا راضي الشراري307108060
أنثىنهاد خلف مسند السبيله308111040
أنثىنوال  حمدان حامد الشراري309116334
أنثىنوره  ريشان  سعيد  الشراري 310113153
أنثىنوره  سميح  دويدان  الشراري 311113297
أنثىنوره صبيح سالم الرويلي312114104
أنثىنوره عبدهللا محمد الشراري313106175
أنثىنوره علي سعد البيشي314106832
أنثىنوره فالح عباث الشراري315106725
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أنثىنوره مصول سعود الشراري316115618
أنثىنورية عبدهللا منصور ال عاشور317111409
أنثىنوف  محمد سلمان  الشراري318120724
أنثىنوف حامد عيد الشراري319118688
أنثىنوف ضيف هللا عايد الشراري320109357
أنثىنوف مدهللا متروك الشمري321116307
أنثىنوفه مسلم رحيل  الشراري322112697
أنثىهاجر حاكم طنيش العنزي323126890
أنثىهاجر سليم عوده الشراري324123496
أنثىهدى سالم فالح الشراري325101820
أنثىهديل  عبدهللا  عطاهلل  الزارع 326112286
أنثىهديل  مدهللا مقبول  الشراري 327114608
أنثىهديل سعيد حامد الشراري328113275
أنثىهديل عبدهللا محمد المطيران329112866
أنثىهال محمد عبدهللا السويلم330126587
أنثىهال ملفي سلمان الشراري331108695
أنثىهال نصير بشير الشراري332102635
أنثىهله محمد قبالن الشراري333106918
أنثىهناء  محمد قبالن  الشراري334119849
أنثىهنادي سعود حجي العنزي335110434
أنثىهند  مفرح  عبدهللا  الشمري 336108808
أنثىهند الحميدي مشعل العتيبي337111333
أنثىهند رفيد مويسان الشرارى338103253
أنثىهند سعود مبارك الشراري339110602
أنثىهند عوض قاعد الشراري340107136
أنثىهند كريم عايد العنزي341123033
أنثىهند ناجي صلفيق الشمري342104665
أنثىهند هتاش قياض الدغماني الرويلي343109880
أنثىهنيه  حمدان  حامد  الشراري 344124350
أنثىهيا  عمر  سمير  الشراري 345117010
أنثىهيفاء صياح مقبول الشراري346115754
أنثىهيال فياض حمدان  الشراري347116006
أنثىوجد سليم ملفي الشراري348123949
أنثىوجدان صبر فرحان الشراري349106501
أنثىوداد مرزوق مثوع الشراري350114615
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أنثىوعد خالد محمد الخلف351101000
أنثىوفاء سعد عوض الشراري352121594
أنثىوفاء منصور الهيلم الشراري353110486
أنثىياسمين ابراهيم رشود الخيبري354115511

أنثىياسمين مرزوق سماح الشراري355111441
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أنثىابتسام  مرجي  مسعد  الشراري1121256

أنثىابتسام  مناور مخلف الشمري2117618

أنثىابتسام  موفق عايد  المشيطي3118632

أنثىابتسام صبيح بنيان الشراري4115689

أنثىابتسام عبدهللا داغش الشراري5102973

أنثىابتسام عشوان نفيان الشراري6104617

أنثىابتسام كساب ابراهيم الشراري7104950

أنثىابتسام مصبح  جليل الشراري8115858

أنثىابتسام مصبح عطيه الشراري9126380

أنثىابتهاج  سالم  اشيوي  الشراري 10127287

أنثىابتهاج ماضي صافق العنزي11103784

أنثىابتهاج معاند عقال الشراري12124585

أنثىابعاد غازي الفي العنزي13106108

أنثىاثير سعود  مقبول  الشراري 14114559

أنثىاثير مصلح سلمان الشراري15113760

أنثىاحالم  سعود  خضر  العنزي 16111943

أنثىاحالم  سعود راجح الشراري17112563

أنثىاحالم  صبيح شرعان  الشراري18119281

أنثىاحالم احمد دحيالن العنزي19107743

أنثىاحالم بشير  حمود الميهوبي 20126231

أنثىاحالم سعيد بخيت الشراري21126880

أنثىاحالم طحيران دقيسان الشراري22116166

أنثىاحالم عبيد  مدوخ العتيبي 23123659

أنثىاحالم عقال رشيد الرويلي24114437

أنثىاحالم عقال محمد الشراري25114204

أنثىاحالم عوض فريان الكويكبي26119660

أنثىاحالم كايد سمر الشراري27114414

أنثىاحالم محمد نواش الشراري28122595

أنثىاحالم مدهللا مقبول الشراري29107149

أنثىاديم محمد سالم العازمي30112756

أنثىاروام سلمان سليم الشراري31119478

أنثىاروام عايد شتيوي الشراري32116015

أنثىاروام عبدهللا ضاهر  العزامي33120086

أنثىاروام عقالء حماد الشراري34119297

أنثىاروام مساعد مطير الشراري35121066

أنثىاسرار راضي عزام العنزي36100825

4: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مساعد أمين مكتبة
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أنثىاسماء احمد االسمر العنزي37109307

أنثىاسماء ضميري عساف العنزي38122772

أنثىاسماء عبدهللا مبارك الشراري39118533

أنثىاسماء عبيدهللا زايد الشراري40110120

أنثىاسمهان عبدالكريم محمد الطراونه41101967

أنثىاشواق  ابراهيم ناصي الشراري42121976

أنثىاشواق  حمد طريف الشراري43124202

أنثىاشواق  سعود  هطبول  الشراري44121550

أنثىاشواق  عائش  عواد  الشراري 45113255

أنثىاشواق  عيد مقبول الشراري46124821

أنثىاشواق  فؤاد محمد القريات 47119187

أنثىاشواق سالم اشيوي الشراري48127439

أنثىاشواق سعود مزكي الشراري49120610

أنثىاشواق ضيف هللا ضريسان الشراري50115066

أنثىاشواق عايد نزال العنزي51126337

أنثىاشواق عبدهللا ظاهر الشراري52125929

أنثىاشواق علي حميد الشراري53127374

أنثىاشواق ماجد عائض الشراري54119406

أنثىاشواق محمد خالد الخمعلي55127068

أنثىاصايل حمود مقبول الشراري56110989

أنثىاعتماد محمد عبدهللا الشراري57107872

أنثىافراح  فالح  قبيل  الشرار ي 58126252

أنثىافراح  مهدي فالح  الشراري 59112275

أنثىافراح االسود عليان العنزي60110846

أنثىافراح الهزيل  دهيمان الشراري61114375

أنثىافراح رويضان مليحان الشراري62100361

أنثىافراح صايل قياض الخابور63116257

أنثىافراح صقر حمير الرويلي64115748

أنثىافراح فاضل سالم الشراري65124248

أنثىافراح محمد  خلف  العنزي 66126288

أنثىافراح مصلح بالل الرويلي67105396

أنثىافراح نايف معيض النعيم68125784

أنثىافنان موسى حسن الحربي69126092

أنثىاكرام احمد سعيد تكروني70120068

أنثىاالء حمدان هليل الشمري71109919

أنثىالبندري  مقبول  سالمه  الشراري72121635
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أنثىالبندري بشير صبيح الشراري73117565

أنثىالبندري جدعان  وحيفان الشراري74126322

أنثىالبندري جدعان وحيفان  الشراري75120771

أنثىالبندري صالح عطاهللا الشراري76103566

أنثىالبندري ضيف هللا سويلم الشراري77106953

أنثىالبندري عبدهللا عيد العنزي78117884

أنثىالبندري فياض مشيش الشراري79107013

أنثىالبندري محمد مبارك الشراري80116315

أنثىالبندري مرزوق مخلف الشمردل81107505

أنثىالجازي صالح صامد الشراري82120975

أنثىالجازي عويس حامد الشراري83101872

أنثىالجازي عيد عوده الشراري84119804

أنثىالجوهرة الفي مزيد العازمي85121860

أنثىالطبيبة محمد الجرو الرويلي86123195

أنثىالعنود  محمد  سعود  الشراري 87123624

أنثىالعنود ذيبان زايد العنزي88101301

أنثىالعنود شاكر نهار المطيري89119016

أنثىالعنود صبيح عبدهللا العنزي90110635

أنثىالعنود فالح غريب العنزي91103212

أنثىالعنود مشعل خلف الشمري92120402

أنثىالعنود معيض دويشر الشراري93113267

أنثىالهام مرزوق وضيح الشراري94101981

أنثىالهنوف  السليمي  سعيد الشراري 95121094

أنثىالهنوف صفوق عظيمان  العنزي96116677

أنثىامال علي مشبب الشهراني97100518

أنثىاماني  راجي  سالمه  الشراري 98122884

أنثىاماني  سعود  صالح الشراري99110947

أنثىاماني حاشم مكمن الشراري100127843

أنثىاماني خضير حديبان الرويلي101114010

أنثىاماني صبيح حامد الشراري102122240

أنثىاماني عبدهللا مبارك الشراري103106727

أنثىاماني مبارك تابع الشراري104126866

أنثىاماني محمد قعيران الولدعي105106599

أنثىاماني محمد وارد الشراري106101604

أنثىاماني مصلح مطير الشراري107117595

أنثىاماني مفلح مصبح الشراري108123058
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أنثىاماني مفلح مقبل الطميشان109117986

أنثىامجاد شامان هدهد الشراري110102971

أنثىامجاد محمد معاشي العنزي111127751

أنثىامجاد مرزوق بشير الشراري112119429

أنثىامل  حشاش مرباع الرويلي113117529

أنثىامل  سالم  ايمر  العازمي 114115501

أنثىامل  ضيف هللا  هليل  العنزي 115104032

أنثىامل  عقال صياح الشراري116109913

أنثىامل  مصبح جليل  الشراري117115897

أنثىامل ابراهيم محمد  الشراري 118107935

أنثىامل احمد رشيد العنزي119123731

أنثىامل صالح خليل الشراري120126311

أنثىامل صبيح  حامد الشراري121122137

أنثىامل عوض حمدي الشراري122119370

أنثىامل عيوش محارب الشراري123118341

أنثىامل فهد مطر الشراري124127483

أنثىامل محمد عبدهللا الشراري125118666

أنثىامل مونس كساب العنزي126112105

أنثىامالك  حمدان  سعود  الشراري 127118222

أنثىامالك مسيب طحيطر الشراري128124275

أنثىامنة فنخور دليمان الشراري129120213

أنثىامنه خلف عبدهللا الشراري130123434

أنثىامنه ضيف هللا مقبول الشراري131122895

أنثىاميرة احمد ضيف هللا الشراري132127332

أنثىاميرة جبر مشير الفريجي133118959

أنثىامينة مسلم علي الشراري134108914

أنثىامينه ضيف هللا سويلم الشراري135124530

أنثىانتصار  فياض عوض العطوي136122883

أنثىانتصار عيد صيفي الرويلي137127040

أنثىانتصار معاند عقال الشراري138117625

أنثىانوار  سند  مقبول  الشراري 139103338

أنثىانوار  سويلم  بشير  الشراري 140117193

أنثىانوار  عطاهللا حماد الشراري141123734

أنثىانوار زايد سالمه الشراري142101953

أنثىانوار عايد محمد المطرفي143117574

أنثىانوار عبيدهللا قاعد الشراري144127260
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أنثىانوار مصلح مسند الشراري145111775

أنثىايمان  رفادة  سليم  الشراري146123214

أنثىايمان  سلمان خضر العازمي147104616

أنثىايمان  علي  سعود الشراري148112552

أنثىايمان  مقبول  محارب  الشراري 149111865

أنثىايمان حامد وادي الشراري150122466

أنثىايمان حسين جلغيف العنزي151110568

أنثىايمان عبدالرحيم علي البديوي152124565

أنثىايمان مبارك تابع الشراري153116472

أنثىايمان معيض دويشر الشراري154106454

أنثىايمان منصور الهيلم الشراري155109985

أنثىايه مبارك  بشير الشراري156113511

أنثىإبتهال عيسى متروك  الشمري157114892

أنثىإيمان محمد صبيح العازمي158113650

أنثىأحالم سعد سالم الفريح159111877

أنثىأحالم عايش علي العنزي160125585

أنثىأحالم محمد علي  الشراري161124216

أنثىأرياف عيد سالمه الشراري162109886

أنثىأريج محمد رحيل األشجعي163126858

أنثىأزهار محمد بخيتان العازمي164122671

أنثىأسماء  خلف  ناصر الشراري165116393

أنثىأسماء ابراهيم سلمان الشراري166126146

أنثىأسماء أحمد رحيل األشجعي167127885

أنثىأفراح  سالم حامد الشراري168112740

أنثىأفراح عواد سالم العازمي169112559

أنثىأفراح معاند عقال الشراري170117708

أنثىأمال ناجح سالم الشراري171116512

أنثىأماني ساري  هدبان الشراري172124553

أنثىأماني قاسم مبارك الشراري173118158

أنثىأماني مياح دليمان العازمي174123116

أنثىأمل جزاع مسند الشراري175123631

أنثىأمل عايد طعيسان العنزي176121067

أنثىأمالك صافي هالمه الشراري177106626

أنثىأمنه علي محمود موسى178104827

أنثىأنوار خلف النوري العنزي179108925

أنثىأيمان عبيد معاشي الرويلي180126693
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أنثىآثار  فالح عقيل الشراري181108888

أنثىبادية مسلم بشير الشراري182117524

أنثىباسمه قاسم دهيمان العنزي183121643

أنثىبخيته مفرح فهيدان الشراري184121665

أنثىبدرية حطاب أحمد الصلبي185126005

أنثىبدرية سالم حامد الشراري186112247

أنثىبدريه حامد مضيان الطالب187119580

أنثىبدريه ضيف هللا  حمدان الشراري188104877

أنثىبدريه مشحن سليمان البلوي189122062

أنثىبدور  حمود بصيص  الشراري 190115838

أنثىبدور  خلف  سليمان  الشراري191126266

أنثىبدور  عازي  سالمة العنزي192125398

أنثىبدور  فايز  سند  الشراري 193109520

أنثىبدور ثاني حماد الشراري194118009

أنثىبدور راتب محمد الشراري195113377

أنثىبدور رباح خلف الشراري196121678

أنثىبدور ركاد حلوان الشراري197112116

أنثىبدور ضيف هللا حمدان الشراري198105149

أنثىبدور ضيف هللا لويفي الشراري199113818

أنثىبدور عايد محمد الخلف200119260

أنثىبدور عبدالعزيز حامد الروضان201109642

أنثىبدور كاسب  عطا هللا الشراري202120978

أنثىبدور معارك مطيع الشراري203106633

أنثىبدور نفاع سبيل السهلي204106142

أنثىبراءة بخيت بشير الشراري205119010

أنثىبسما محمد سلمان الشراري206124628

أنثىبسمه ضيف هللا مرجي الشراري207113682

أنثىبشاير  حامد مقبول الشراري208115152

أنثىبشاير  ضيف هللا  هليل  العنزي 209117522

أنثىبشاير عبدهللا ناجي الشراري210114718

أنثىبشاير مرعيد هذلول العنزي211107696

أنثىبشاير مفضي مشيش الشراري212127264

أنثىبشرى محمد حبيب الشمري213104455

أنثىبشرى مصبح عبدهللا الشراري214114636

أنثىبشرى ناصر سعود الدهام215112540

أنثىتحرير عايد محمد المطرفي216117616
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أنثىترفه  سالم سرحان العنزي217123140

أنثىترفه راضي موقف العنزي218117199

أنثىترفه راكي مبارك الشراري219113632

أنثىترفه قابل خلف الشراري220113370

أنثىترفه مدهللا رحيل الشراري221122685

أنثىتغريد احمد عبدهللا الشراري222106222

أنثىتغريد سايق محيسن العنزي223118057

أنثىتغريد صبر مهاوش العنزي224123174

أنثىتغريد عاقل سليم الشراري225121269

أنثىتغريد عيد مليح الشراري226107059

أنثىتغريد مطر  عواد الرويلي227122306

أنثىتماري عقال رشيد الرويلي228114506

أنثىتمام  جزاع  سالم  الشراري 229110933

أنثىتمام عايد شتيوي الشراري230111794

أنثىتمام عشوان نفيان الشراري231104657

أنثىتمام علي عايد الشراري232114539

أنثىتماني عبدهللا  فرحان الشراري233125818

أنثىتماني هديان سحيمان العازمي234123261

أنثىتهانى عبد هللا سالمه الشراري235120508

أنثىتهاني  حامد  ضحيان  العازمي236119523

أنثىتهاني  علي  سعود الشراري237112522

أنثىتهاني  عمر  مقبل  العنزي 238124207

أنثىتهاني حاشم مكمن الشراري239115193

أنثىتهاني سالم رفاده الشراري240117978

أنثىتهاني سعد صالح العنزي241118027

أنثىتهاني سعود مزكي الشراري242120620

أنثىتهاني سليمان سالمه الشراري243107239

أنثىتهاني سنيان عربود الشراري244111832

أنثىتهاني شامان هدهد الشراري245102896

أنثىتهاني عبدهللا االجرب الشراري246111995

أنثىتهاني عبدهللا يحي الشراري247119357

أنثىتهاني فرج حاوي العنزي248121400

أنثىتهاني قاسم مبارك الشراري249124144

أنثىتهاني محمد صباح الشراري250104470

أنثىتهاني محمد عايد الشراري251111936

أنثىتهاني محمد وارد الشراري252118246
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أنثىتهاني محيميد  عبدالدائم الشراري253114592

أنثىتهاني مسلم سليم الشراري254102999

أنثىتهاني مضحي الضبيع الرويلي255126833

أنثىثنواء دليمان مقبل العازمي256105359

أنثىثنوى  عواد فريح الشراري257106664

أنثىثنية فياض نزال  االشجعي258123992

أنثىجازي مناحي حمدان العازمي259102783

أنثىجازيه سليم فرج الحويطي260123138

أنثىجملية سعد صران الرويلي261113077

أنثىجمليه مبارك عقالء السند الشرارى262111021

أنثىجميلة صبيح عيد الشرارى263101382

أنثىجميلة عوض االسمر االشجعي264122009

أنثىجميلة الفي محمد الشراري265119396

أنثىجميلة هاشل وارد الشراري266114164

أنثىجميله  زاكي  خضر  العنزي 267103901

أنثىجميله  سالم قاضب  البلوي268117290

أنثىجميله  سند سليم الشراري269121071

أنثىجميله  متروك مسعد  الشراري270108885

أنثىجميله ضحوي رحيل العنزي271119512

أنثىجميله ضليل صالح الشراري272102490

أنثىجميله عيد عايد الشراري273112683

أنثىجميله ناصر  علي الرويلي274103178

أنثىجواهر  عواد قاعد الشراري275123500

أنثىجواهر  نوسى  ضيف هللا الشراري276122904

أنثىجواهر سبيتان شتيوي الشراري277104704

أنثىجواهر قابل عياط الرويلي278117377

أنثىجواهر محمد سالم الشراري279112891

أنثىجواهر محمد عبدالعزيز العنزي280101497

أنثىجواهر مسيب طحيطر الشراري281124004

أنثىجواهر مفلح رخيان الشراري282118845

أنثىجوزاء  بنيه سعيد الشراري283104701

أنثىجوزاء عماش محمد الشراري284116808

أنثىجوزاء عواد عرنان الشراري285123270

أنثىجوزاء مبارك  فهد  الشمري 286111984

أنثىجيهان حجاج راشد المرمش287126599

أنثىحربه غانم متعب الفقير288126996
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أنثىحشمه حمود صالح العنزي289127296

أنثىحصه تبيع قاسم الشراري290119518

أنثىحصه سويلم فليح الشراري291116694

أنثىحصه صامد سالم الشراري292101374

أنثىحصه محمد شطي الشراري293107109

أنثىحصه مشوح سالمه الشراري294118639

أنثىحصه نزال زرم السويلمي295110346

أنثىحكمه  مونس  عقالء  الرويلي 296110875

أنثىحكيمه عايد قبالن الشراري297114228

أنثىحال تركي نزال  العنزي298124204

أنثىحال مونس  عوض الكويكبي299125095

أنثىحليمه جزاع عرفج العنزي300121821

أنثىحمامه  جوعان  مناحي  الشراري301117130

أنثىحمدة محسن علي العنزي302107746

أنثىحمده  بنت  حامد  الشراري 303113975

أنثىحمده راضي موقف العنزي304117219

أنثىحمده سعيد حمود الشراري305125907

أنثىحمده مليحان جرمان الشراري306101776

أنثىحمديه سماح النوري العنزي307108857

أنثىحميده محمود دليمان العازمي308112141

أنثىحميده ملفي سعيد الشراري309111715

أنثىحنان جزاع مناحي العازمي 310114253

أنثىحنان سعد مبارك الشراري311117854

أنثىحنان عبدالعزيز يحي الشراري312123057

أنثىحنان عماش محمد الشراري313116780

أنثىحنان عميش بايق العنزي314109861

أنثىحنان فالح معاشي  الرويلي 315119691

أنثىحنان مبارك فرحان الشراري316112699

أنثىحنان محمد حمد البلوي317106755

أنثىحنان معارك مطيع الشراري318106836

أنثىحنان ملفي سلمان الشراري319121587

أنثىحنان منوخ فرحان الشراري320113693

أنثىحنان نزال سلمان الشراري321110412

أنثىحنان نزال سلمان العازمي322104790

أنثىحورية عايد مقبول الشراري323113007

أنثىختمة  جزاع عامش الشراري324123521
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أنثىختمه  سعود  عواد  الشراري325120433

أنثىختيمة عدهان مسلم الشراري326111711

أنثىخديجه  محمد  سليمان  العازمي 327118748

أنثىخشيفه مقبول مطلق الشراري328114553

أنثىخلود  سليم  نايل  الشراري 329117910

أنثىخلود خضر علي الدريويش330117942

أنثىخلود سائق راجح الشراري331123599

أنثىخلود صالح الطرودي السرحاني 332116491

أنثىخلود صالح حسن الرويلي333120070

أنثىخلود عبد هللا سالمه الشراري334126896

أنثىخلود علي خالد الحازمي335116926

أنثىخلود عيادة سحيمان العنزي336111961

أنثىخلود فياض سالم الرويلي337111144

أنثىخلود مبارك محمد الشراري338112912

أنثىخلود محمد دليمان الشراري339119361

أنثىخلود محمد سميحان الشراري340114563

أنثىخلود منزل مجلي الشراري341118414

أنثىخيريه جزاع صياح الشراري342109501

أنثىدارين حسين علي الشراري343122613

أنثىدعاء عمر عادي الحموان344125806

أنثىدالل  حمدان خضر  العزمي 345127353

أنثىدالل  فاتل  الفي  الشراري346118204

أنثىدالل  فنخور دليمان الشراري347114689

أنثىدالل  فياض  مشير  الخضع348127620

أنثىدالل  محمود دليمان العازمي349114820

أنثىدالل  معاند عقال الشراري350124604

أنثىدالل  معجون  محمد  الشراري351107877

أنثىدالل  ناجح  سمر  الشراري 352100531

أنثىدالل صالح ضبيع الرويلي353110737

أنثىدالل ضيف هللا هليل العنزي354118014

أنثىدالل عايد سلمان الشراري355127886

أنثىدالل عقيل جايز الرويلي356100323

أنثىدالل غثيان سحيمان العنزي357115924

أنثىدالل محمد فالح العنزي358118183

أنثىدالل مرجي مسعد الشراري359111866

أنثىدالل ناجح نصار العازمي360117321
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أنثىدالل هاشل دغمان الشراري361116410

أنثىديانا صقر مظهور  السرحاني362112260

أنثىدينا مروان غازي البلوي363110015

أنثىراده  هزيل سالمه الشراري364111487

أنثىراده مفرح سويلم الشراري365109376

أنثىرازان عبدهللا نومان النومان366113045

أنثىرائده  مصبح  سالم  الشراري 367105936

أنثىرحاب سليم مطلق العازمي368125707

أنثىرحمة  دايس ناصر الرويلي369119423

أنثىرحمه  سعود محمد الشامي370105184

أنثىرحمه  عوده محمد الشراري371123905

أنثىرحمه جراد محمد البلوي372117207

أنثىرحيلة  سعود  خازن  الشراري373117968

أنثىرسميه حفري جرو العنزي374113157

أنثىرغد مبارك تابع الشراري375116511

أنثىرفعة  سالمة حمود الشراري376113455

أنثىرندا هايل زايد الشراري377121525

أنثىرهام سالم نزال الشراري378101199

أنثىرهف  حمد  طريف  الشراري379124237

أنثىرهف  سويد  رطيان  الرويلي 380105833

أنثىرهف  كاسب  يتيم  الشراري381128100

أنثىرهف فارس صالح الجريد382124830

أنثىرهف هديان سحيمان العازمي383124779

أنثىروابي محمد دليمان الشراري384123514

أنثىروابي محمد طبابه الشراري385128191

أنثىروان  سعود  ناصر  الكويكبي 386116555

أنثىروان شخير سالم الشراري387106329

أنثىروان محمد صبيح الشراري388104677

أنثىرويه سعد صالح الصقر389120386

أنثىريحانه صايل سليمان الشمري390116476

أنثىريم  جار هللا  نزال  الشمري391126258

أنثىريم  جميعان طيحان  الشراري392112045

أنثىريم  راجي  سالمه  الشراري 393122922

أنثىريم  ربيع  نواش  الشراري 394111069

أنثىريم  صالح  عواد الشراري395116615

أنثىريم  مبارك  مناحي  الشراري 396127548
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أنثىريم باطح جبهان الولدعلي397113311

أنثىريم جدعان مبارك الشراري398103828

أنثىريم خليل صامد الشراري399116090

أنثىريم سالم منزل الشراري400101286

أنثىريم شايح مجزع العنزي401112127

أنثىريم شايز عوض العنزي402123240

أنثىريم عارف احمد الشراري403119443

أنثىريم عبدهللا عايد الشراري404121037

أنثىريم عبدهللا عطاوي الشراري405127367

أنثىريم عبدهللا عوض الشراري406127719

أنثىريم عوض عبدالرخمن الرويلي407126410

أنثىريم عويض مطيران العنزي408110726

أنثىريم فارس فنخور العنزي409121873

أنثىريم مبارك صغير الشراري410114642

أنثىريم محمد حضوان العازمي411124755

أنثىريم مصبح دليمان  الشراري412123322

أنثىريم مصبح عايد الشراري413123246

أنثىريم معارك مطيع  الشراري414106590

أنثىريم مقبل فويران الرويلي415110297

أنثىريما نغيمش محمد الشراري416123850

أنثىريمه فالح مبارك الشراري417125193

أنثىزهور جليل عوض الشراري418116793

أنثىزهور محمد طالق الشراري419121603

أنثىزهور مناحي سند الشراري420127128

أنثىزينب  الفي  مطلق  العازمي 421102496

أنثىزينب سمر مقبول الشراري422112386

أنثىزينة  افنيخر دغيم الشراري423123923

أنثىزينه  محمد سالم الشراري424117485

أنثىسارة  سالم  عربود الشراري425123998

أنثىسارة خليل سعود العنزي426105449

أنثىسارة فالح عتيق الشراري427111618

أنثىسارة مغثي سلمان  الشراري428126656

أنثىساره  دخيل هللا  مشحن  الشراري429124035

أنثىساره الهيلم طيحان النعيم430124061

أنثىساره حميدان فرحان الشراري431103916

أنثىساره سالمه رجاء الشراري432111807
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أنثىساره شامان سالم الشراري433114887

أنثىساره صالح محمد المنصوري434126557

أنثىساره صقر حمير الرويلي435115776

أنثىساره عايد ناقد الرويلي436104878

أنثىساره عبدالعزيز صالح بن ثاقب437105390

أنثىساره عويد سعيد الشراري438109135

أنثىساره محمد صياح الشراري439104821

أنثىساره مروح مسلم الشراري440121444

أنثىسامية ربيع رحيان العنزي441123153

أنثىسامية سليم معزي الشمري442109641

أنثىساميه  احمد  دليمان  العازمي443126154

أنثىساميه حمدان  سعود الشراري444117807

أنثىساميه فرحان جربوع الرويلي445126023

أنثىساميه محمد سويلم الشراري446114403

أنثىسحر حسين فاتل الشراري447111945

أنثىسحر سعد سليمان الشراري448103367

أنثىسحر محمد دليمان الشراري449114340

أنثىسحر مهاوش مطر العنزي450124656

أنثىسديم  عبدالعال محمد النجار451106687

أنثىسعاد  مليح رحيل العنزي452122522

أنثىسعاد خليل صامد الشراري453116073

أنثىسعاد سلمان طحير الشراري454106589

أنثىسعاد عبدهللا سعود  الشراري455124726

أنثىسلطانة  خلف  رجاء  الشراري456101743

أنثىسلطانة  ضيف هللا لويفي الشراري457122289

أنثىسلطانة دغيش لويفي الشراري458123769

أنثىسلطانه عداد مفظي العنزي459121090

أنثىسلطانه عيد مقبول الشراري460123191

أنثىسلطانه غريب وليجيح الرويلي461124212

أنثىسلطانه محمد بخيتان العازمي462114399

أنثىسلمى  سيمور  مسهوج العنزي463113628

أنثىسلمى سنيان مسلم الشراري464124535

أنثىسلمى مقبل حزل الرويلي465110998

أنثىسلوى  فالح  عطاهلل الشراري466120980

أنثىسلوى محمد سويلم الشراري467118962

أنثىسليمه محمد مراوغ العنزي468126045
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أنثىسليمه نزال سلمان العازمي469104457

أنثىسماح  محمد  سلمان  العازمي 470109929

أنثىسميرة مقبول سالمه الشراري471108155

أنثىسميره نافع حماد الشراري472102187

أنثىسميه مصبح مطير الشراري473118120

أنثىسناء قناص الذرو العنزي474107582

أنثىسناء محمد رويشد الرويلي475111331

أنثىسناء نزال سلمان العازمي476104829

أنثىسهام  سعد محمد الهطالني477103541

أنثىسهام سالم رغيان الشراري478127510

أنثىسهام سرور سليمان العنزي479127842

أنثىسهام فالح صالح الشراري480126784

أنثىسهام محمد سالم الشراري481108668

أنثىسوسن  عبد هللا  جالل  الرويلي 482127987

أنثىسوسن عبدالرحمن محمد النصيري483110407

أنثىسوسن محمد مسلم الشراري484102788

أنثىشاديه  خالد  الخالوي  العطوي 485125960

أنثىشاديه عقال مطلق الشراري486121547

أنثىشاديه مبارك شرهان الشراري487124786

أنثىشاميه الفي عكرش العنزي488104748

أنثىشروق  مساعد  هثيالن  الشراري 489127055

أنثىشروق الهزيل دهيمان الشراري490114334

أنثىشروق رحيل  مضحي العنزي491119224

أنثىشروق سعيد جلوي  الشراري 492116644

أنثىشريفه عطا هللا عياده العنزي493119866

أنثىشعاع  دحام  طرقي  الملحم494117737

أنثىشعاع  مليحان رحيل  العازمي495124076

أنثىشعاع بشير حمود الميهوبي496127073

أنثىشعاع سالم ابراهيم البلوي497125284

أنثىشعاع شامان مفلح العنزي498126433

أنثىشعاع كساب ابراهيم الشراري499110333

أنثىشعاع محمد شعير الشراري500114605

أنثىشكريه حمدان سعود الشراري501101937

أنثىشيخة عيد عايد الشراري502125956

أنثىشيخه جزاع  حمدان  الشراري503112876

أنثىشيخه خلف فرحان  الشراري504114281
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أنثىشيخه سويلم جاسر الشراري505103888

أنثىشيمة مفضي  سليم الشراري506119503

أنثىصابرين  فالح  مضفي  الشراري507126230

أنثىصابرين غدير ناصر العمراني508100905

أنثىصالحة صالح دخل هللا المشعان509107617

أنثىصالحة قبالن اسعد العنزي510110713

أنثىصالحة محمد عبدهللا المريحيل511127200

أنثىصالحه  جارد الفي  العازمي 512115891

أنثىصالحه هطيالن  سليمان  الشراري 513112588

أنثىصباح  سالم عجرم الشراري514102231

أنثىصبحاء مشناء سليم الشراري515105305

أنثىصيته  مالهد  خميس  الشراري 516115722

أنثىضحيه ضميري شريده العنزي517105891

أنثىضياء عبدالكريم عافت الرويلي518106571

أنثىطرفه  عبدهللا  عايد الشراري519111279

أنثىطفله عضيب البياع الشراري520118315

أنثىطيف  عناد  نذر  العنزي 521106147

أنثىعالية فاضل مقبول الشراري522111960

أنثىعاليه  محمد  سليمان  العنزي523111677

أنثىعاليه سطام  دحام الملحم524122358

أنثىعاليه سويلم مفلح الشراري525105955

أنثىعاليه ضافي الفي الحربي526115987

أنثىعاليه عاسم محمد الشراري527119774

أنثىعايشه مضمي مطلق الشراري528103220

أنثىعائشة  سعيد عقال الشراري529109093

أنثىعائشة  محمد ظاهر  الشراري530109183

أنثىعائشة جبر هضيبان الشمري531125955

أنثىعائشة سرحان صبيخان العنزي532105158

أنثىعائشة عواد مسلم الشراري533125032

أنثىعائشة مبارك سالم الشراري534120200

أنثىعائشة ملفي سلمان الشراري535123358

أنثىعائشه حسن شوعي حكمي536102299

أنثىعائشه دهيمان معيش الشراري537114006

أنثىعائشه معاند عقال الشراري538124635

أنثىعائشه يحيا عمشان الشراري539124908

أنثىعبير  زيدان  سليمان  الشراري 540118101
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أنثىعبير  قاسم  خميس العنزي 541116794

أنثىعبير  محمد  لويفي  الشراري542122882

أنثىعبير بندر صنهات العتيبي543104866

أنثىعبير جايز بشير الشراري544108944

أنثىعبير حمود محمد البركه545105695

أنثىعبير سعود علي الشراري546121604

أنثىعبير مبارك محمد الشراري547122420

أنثىعبير متعب مقبول الشراري548124241

أنثىعبير محمد جربوع العنزي549125738

أنثىعبير محمد عبدهللا العنزي550127461

أنثىعبير محمد غازي البلوي551101793

أنثىعبير مصبح جليل الشراري552100730

أنثىعبير مطير علي  الشمري553116566

أنثىعبير ناصر نظمان الشراري554116766

أنثىعذاري عبدهللا مبارك الشراري555106693

أنثىعذاري عوض عايد العنزي556108683

أنثىعذراء  صلهام  فالح  الشراري557117180

أنثىعزمه سعدون مشحن الرويلي558126830

أنثىعزه  مرزوق معيش الشراري559116734

أنثىعزه عبدهللا عبدالعزيز المناحي560123605

أنثىعزه محمد سالمة الشراري561116562

أنثىعزيزة الوضحي عرقان الكويكبي562114502

أنثىعزيزة عطاهللا  فياض الدغماني563121819

أنثىعزيزه  سالم  مشني  الشراري564124453

أنثىعزيزه  سامي  متنان الشراري565115514

أنثىعزيزه مدهللا رحيل الشراري566103856

أنثىعشاقه سليمان قوام الشراري567124459

أنثىعفاف  مليحان جرمان الشراري568113877

أنثىعفاف عقال مطلق الشراري569125933

أنثىعفاف عقيل محمد الشراري570106838

أنثىعفاف محمد خليل العازمي571118575

أنثىعفة مياح  عايد الشراري572109417

أنثىعفراء  عبدهللا راجح الشراري573119422

أنثىعفراء رباح عجرم الشراري574113177

أنثىعفراء عزيز فنطول الشراري575113139

أنثىعفرية بشير  عطاهلل الشراري576112983
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أنثىعفه عبدهللا حلوان الشراري577113990

أنثىعفه محمد سالم العازمي578119131

أنثىعقيلة  سنيان مسلم  الشراري579124766

أنثىعلياء  دخيل هللا  مكمن  الشراري 580109415

أنثىعلياء راشد رفاده الجعفري العنزي581106663

أنثىعلياء مانع دليمان الشراري582127783

أنثىعلياء مفضي مهاوش العنزي583126042

أنثىعنداء  مهجع شتوان العنزي584114525

أنثىعنود ضاحي حمود الشراري585108262

أنثىعنيد سالم سويلم الشراري586125970

أنثىعهد عبدهللا ظاهر الشرارى587104108

أنثىعهد علي قطيش العنزي588101338

أنثىعهود  سند  مقبول  الشراري 589103278

أنثىعهود  فالح  سلمان  الشراري 590106780

أنثىعهود  مخلد عودة  الشراري591118272

أنثىعهود الالزم مطر الرويلي592123823

أنثىعهود حامد مسلم الشراري593118466

أنثىعهود عبدالعزيز عواد الشراري594127924

أنثىعهود عوض  عايد العنزي595114769

أنثىعهود فاضل  مقبول الشراري596106299

أنثىعهود محمد دحيالن العنزي597125430

أنثىعهود مطيله فنخور الشراري598116827

أنثىعهود ناصر نظمان الشراري599116774

أنثىعواطف بشير عفنان العازمي600126552

أنثىعواطف سعيد بخيت الشراري601119787

أنثىعواطف سليمان سليم الشراري602119713

أنثىعواطف عواد عوده العطوي603111073

أنثىعواطف فرج حاوي العنزي604121569

أنثىعويده مشيحن رفيفه الرويلي605122429

أنثىعيده  االدمس  عيد  المصلوخي 606101271

أنثىعيده  محمد سالم العازمي607121622

أنثىعيده مشافق حمدان العازمي608122795

أنثىغادة يوسف حسن الغرباوي609117943

أنثىغاده عبدالعزيز صياح العنزي610100955

أنثىغازيه  فرحان  هذلول العنزي611111633

أنثىغدير  عبدهللا محمد المطيران612113572



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

4: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مساعد أمين مكتبة

أنثىغدير محمد سميحان الشراري613127932

أنثىغرام سبيتان شتيوى الشراري614104630

أنثىغزيل  فالح  مبارك الشراري615114577

أنثىغزيل  مهجع  دغيم  الشراري 616124680

أنثىغزيل شرعان مرعي الشراري617114240

أنثىغزيل عبد هللا فالح الشراري618127581

أنثىفاتن جالل صاهود الرويلي619127318

أنثىفاتن سعود خازن الشراري620123290

أنثىفاتن سعيد عبدهللا الشراري621102488

أنثىفاتن عايد عمير الشراري622124858

أنثىفاتن فالح  عويض الشراري623119291

أنثىفاديه  حامد الطوير  الرويلي 624112008

أنثىفاديه  محمد سليمان  العازمي 625118844

أنثىفاديه حامد عربود الشراري626107051

أنثىفاديه مقبل رداد العنزي627125124

أنثىفاطمة  حميد جربوع الرويلي628125814

أنثىفاطمة  عبداللطيف  صفوق  الشمردل629119491

أنثىفاطمة  عبدهللا  خميس الشراري630124797

أنثىفاطمة  عبدان محمد  السعدي 631106748

أنثىفاطمة رخيان فليح  الشراري632124267

أنثىفاطمة سليمان جدعان العنزي633126127

أنثىفاطمه  حمود  غصيب  الشراري 634127169

أنثىفاطمه حاوي سودي الرويلي635103151

أنثىفاطمه زايد سالمه الشراري636112034

أنثىفاطمه زيدان غالب  البلوي637118295

أنثىفاطمه صالح برمان الشراري638106700

أنثىفاطمه عايد فرحان الشراري639104372

أنثىفاطمه عشوان نفيان الشراري640104634

أنثىفاطمه عيد سعد الشراري641124170

أنثىفاطمه مخلد عجاج العنزي642108258

أنثىفاطمه ملفي سعيد الشراري643111684

أنثىفاطمه موسى حمد العقيطات644122181

أنثىفايزه  عبد هللا  فضي  العنزي 645114316

أنثىفايزه  عوض  سمير  الشراري 646106085

أنثىفايزه جليل عوض الشراري647111928

أنثىفايزه حسن ماشي العنزي648123466
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أنثىفايزه ذيب فنخير الفواز649115243

أنثىفايزه سنيان عربود الشراري650117796

أنثىفايزه عايد سعد الشراري651124427

أنثىفايزه عيسى صالح العنزي652113836

أنثىفايزه مليحان جرمان الشراري653101622

أنثىفلاير سلمان سليم المسعودي654113700

أنثىفريده الفي خلف الشراري655104011

أنثىفريده مطلق راجع الرويلي656113587

أنثىفضاء عنيزان محمد الشراري657127247

أنثىفضه  زاكي قرطان الشراري658118803

أنثىفضه بشير عفنان العازمي659111224

أنثىفضه رجاء مضيان الشراري660128180

أنثىفضه مغاثي عبدهللا العنزي661115269

أنثىفضيه حمدان طعمه الشراري662103825

أنثىفضيه الفي محمد الشراري663119566

أنثىفالحة طيحان مقبول  الشراري664104194

أنثىفالحه سند  سليم الشراري665123532

أنثىفلحا عوض جايز الرويلي666106688

أنثىفلحاء الطعمة مخلف العنزي667125342

أنثىفنون  جميل عقيل الرويلي668100786

أنثىفنون محمد دويشر الشراري669122204

أنثىفهدة حماد  ظاهر الشراري670123038

أنثىفهده رويع عبيد الرويلي671127237

أنثىفهيدة دايس ناصر الرويلي672112670

أنثىفهيده سالم مسعد الشراري673125472

أنثىفوز األطرق نزال الفهيقي674121274

أنثىفوزه عواد هذلول الشمري675100233

أنثىفوزه ماجود فراج العنزي676102830

أنثىفوزه هليل مسعد البلوي677111599

أنثىفوزية شخير صايل العنزي678123144

أنثىفوزية عزام ماجد الشمري679102016

أنثىفوزيه  عناد  مدلول  العنزي 680111111

أنثىفوزيه مسلم سليم الشراري681102399

أنثىفي نايف شنوان العنزي682126986

أنثىفيء جمعة يحى الشراري683119587

أنثىفيضه صالح عواد الشراري684124876
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أنثىقبله خلف سليمان الشراري685121365

أنثىقبله الفي صياح الشراري686124048

أنثىكرمة قبالن اسعد الصقيري687116879

أنثىكسبه  سويلم  فليح  الشراري 688106059

أنثىالما دليمان سالمه الشراري689108145

أنثىلطيفة  حاشم  مكمن الشراري الشراري690123497

أنثىلطيفة  علي قايش الدغماني691117074

أنثىلطيفة عويد عضيب العنزي692105380

أنثىلطيفة هالل عشبان الرويلي693126770

أنثىلطيفه  سويلم  طيحان  الشراري 694101930

أنثىلطيفه سليم االسمر العنزي695121681

أنثىلطيفه شاتي فنطول الكويكبي696104346

أنثىلطيفه صبيح طيحان الشراري697109457

أنثىلطيفه علي سليم الشراري698123610

أنثىلطيفه محمد علي العليان699122840

أنثىلما محمد عبدهللا الشراري700123909

أنثىلمياء احمد عبدهللا السعد701114157

أنثىلمياء محمد عطاهلل العنزي702107587

أنثىلولوه راشد احمد السهر703122261

أنثىلولوه عايد هاضل الشراري704109744

أنثىليالي  فالح  عويض الشراري 705119183

أنثىليالي  مرزوق بشير الشراري706116280

أنثىليالي عقال رشيد الرويلي707114483

أنثىليلى  رجاء محمد البلوي708103210

أنثىليلى  عاسم محمد الشراري709101698

أنثىليلى جربوع معاشي الرويلي710126305

أنثىليلى دخيل هللا مشحن الشراري711119094

أنثىليلى عايد بشير الشراري712117311

أنثىليلى الفي محمد الشراري713107883

أنثىليلي عاقل سليم الشراري714121302

أنثىماجدة  فارس فنخور العنزي715108101

أنثىماجدة سليم االسمر العنزي716121609

أنثىماجده طالب حمود الفهيقي717106139

أنثىماجده فهد  مدلول  العنزي718119320

أنثىمرام  صالح  ضبيع  الرويلي 719121239

أنثىمرام  محمد جدوع  الشراري 720127928
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أنثىمرام  مفلح  عطا هللا  الشراري 721126022

أنثىمرام ابراهيم عقال الشرارى722104539

أنثىمرام عناد مدلول العنزي723120733

أنثىمرام محمد ضحيان الشراري724118188

أنثىمرام مفلح حامد الشراري725112902

أنثىمرهج معيطان صفوق الرويلي726122390

أنثىمريفة قادي عطاهلل الشراري727123696

أنثىمريفه صباح محمد الشراري728117406

أنثىمريفه الفي عايد الشراري729114068

أنثىمريم  سليمان  طيحان  الشراري 730116585

أنثىمريم  سليمان مرزوق العرادي 731116404

أنثىمريم  عويض حامد الشراري732124255

أنثىمريم حمدان الفي الشراري733128210

أنثىمريم خالد عبدهللا  النور734114097

أنثىمريم دحل عنيزان الرويلي735113263

أنثىمريم سليمان فالح الشراري736128195

أنثىمريم صالح قريمي  العنزي737110217

أنثىمريم صالح مليح البلوي738122576

أنثىمريم عايد هالل  الصلبي 739106941

أنثىمريم عبدالرزاق حمدان الطويري740121951

أنثىمريم عبدهللا مبارك الشراري741118457

أنثىمريم عطية سالمة العطوي742126626

أنثىمريم علي عايد الشراري743119471

أنثىمريم علي فسفس الشراري744127333

أنثىمريم عوض رفاده الشراري745121842

أنثىمريم قاسم محمد العنزي746114564

أنثىمريم محمد حضوان العازمي747124725

أنثىمريم محمد رخوان الشراري748126805

أنثىمريم محمد عبد الدايم الشراري749106270

أنثىمريم مدهللا رحيل  الشراري750107257

أنثىمريم مضحي حمود الشراري751106071

أنثىمريم مقبول سالم العازمي752120843

أنثىمزنة  خضير سالم الشراري753125416

أنثىمزنة قاسم شيحان الشراري754118932

أنثىمزنه مصبح عبدهللا الشراري755126532

أنثىمزيدة علي حمدان الرويلي756118388
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أنثىمزيدة عوض عمعوم العنزي757117714

أنثىمزيده خلف شباط العنزي758105751

أنثىمستورة علي غايض الشراري759103247

أنثىمشاعل  تبيع  قاسم  الشراري 760115524

أنثىمشاعل  سلمان االدلم الشراري761104018

أنثىمشاعل  سنيان عربود الشراري762114186

أنثىمشاعل  عبدهللا  خميس  الشراري 763124761

أنثىمشاعل  محمد   خنيفس  العنزي 764118087

أنثىمشاعل سالم سليم الشراري765110774

أنثىمشاعل سالم عايد  الشراري766111553

أنثىمشاعل ضيف هللا بطين الشراري767110527

أنثىمشاعل عايد خريصان الشراري768100481

أنثىمشاعل عايد شتيوي الشراري769115984

أنثىمشاعل عواد عرنان الشراري770112717

أنثىمشاعل مصلح سلمان الشراري771124763

أنثىمشاعل مفضي الغالي الشراري772121120

أنثىمشاعل مقبول حامد الشراري773118850

أنثىمشاعل نزال فهد العنزي774126049

أنثىمشاهر مصلح سلمان الشراري775124773

أنثىمطيعه عواد عياد العنزي776124262

أنثىمظيمة سليمان قوام الشراري777127721

أنثىمعالي صالح  حماد الشراري 778113635

أنثىمعالي عودة محمد الشراري779118583

أنثىمقبوله فهد حماد الشراري780102578

أنثىمالك  ساير  مشفق  الشراري 781111020

أنثىمالك  عطاء حمود  الشمري782113889

أنثىمالك عليان طنيان الشراري783112987

أنثىمالك غازي صبيح الشراري784112727

أنثىمالك فريح خلف فهيد785126401

أنثىمالك نزال ظاهر الشراري786126579

أنثىمناحي مرزوق غديفان الرويلي787103346

أنثىمنار ضيف هللا لويفي الشراري788121052

أنثىمنار عطاهللا سلمان الشراري789112698

أنثىمنال  ابراهيم  محمد  الشراري 790108142

أنثىمنال  احمد خبيل الشراري791100112

أنثىمنال  حمود  بصيص  الشراري 792119313
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أنثىمنال  سالم  محمد الشراري793101979

أنثىمنال  ضيف هللا دليمان الشراري794112610

أنثىمنال  علي  ناصر  الصقر 795126280

أنثىمنال  الهي مريطان الشراري796125298

أنثىمنال  مصلح مطير  الشراري797125976

أنثىمنال  منصور  غضيان  الشراري798127160

أنثىمنال الطرقي كردي العنزي799121261

أنثىمنال جزاع مسند الشراري800123593

أنثىمنال عايد مضحي المرعضي801117810

أنثىمنال عمر مقبل العنزي802113503

أنثىمنال فهد مدلول العنزي803126567

أنثىمنال قريطان حامد الشراري804107899

أنثىمنال لويفي عطاهللا الشراري805127103

أنثىمنال ماشي عوده العنزي806108458

أنثىمنال محمد سالم العازمي807128016

أنثىمنال محمد عطاهلل العنزي808107624

أنثىمنال مرزوق معيش الشراري809116513

أنثىمنال مضحي فهد  العنزي810126026

أنثىمنال ناجح سالم الشراري811106646

أنثىمنال هديرس زبن الرويلي812124814

أنثىمناهل عوده فنخير الشراري813109850

أنثىمناهل مفلح حامد الشراري814112788

أنثىمنفيه  سعود عواد  الشراري815120394

أنثىمنى  حامد مفرح الشراري816114594

أنثىمنى  حمود مقبول الشراري817122172

أنثىمنى  صالح فالح الشراري818121636

أنثىمنى  عزيز رفاده  العنزي819126176

أنثىمنى  غثيان  سحيمان  العنزي 820102499

أنثىمنى  الفي عايد الشراري821114283

أنثىمنى  مدهللا  مصبح  الشراري822126335

أنثىمنى ابراهيم عطاهللا الشراري823124034

أنثىمنى العياط سالمه الشراري824118317

أنثىمنى جمعه يحى الشراري825127257

أنثىمنى سليمان سليم الشراري826119741

أنثىمنى عقيل مفضي الهمالن827111522

أنثىمنى عوده فنخير الشراري828109934



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

4: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مساعد أمين مكتبة

أنثىمنى عويدز عايد العنزي829101962

أنثىمنى فالح عتيق الشراري830111590

أنثىمنى فهد حمد الشمري831108067

أنثىمنى محمد سعود الشراري832127290

أنثىمنى مكمن هضيبان الشراري833124458

أنثىمنى ملوح سالم العازمي834108958

أنثىمنى نافع حماد الشراري835102204

أنثىمنى نايل مرزوق الشراري836125569

أنثىمني بشير مكمن الشراري837117691

أنثىمني محمد عتيق الشراري838111857

أنثىمنيرة سعود سحيمان العازمي839122426

أنثىمنيرة مرجي ملفي الشراري840115929

أنثىمنيره  سليمان  محمد  الشراري841119246

أنثىمنيره  فالح مبارك الشراري842114714

أنثىمنيره  متروك مبارك الشراري843107762

أنثىمنيره  مساعد  حمدان  الشراري 844121586

أنثىمنيره راجي ظاهر الشراري845101590

أنثىمنيره سعود سلمان الشراري846128124

أنثىمنيره سعود علي الشراري847122085

أنثىمنيره صياح حمود الشراري848108834

أنثىمنيره عامر سالم الشراري849102161

أنثىمنيره عطاهللا خلف العنزي850115508

أنثىمنيره فالح عبدان العازمي851125676

أنثىمنيره محمد سالم الشراري852113634

أنثىمنيره محمد مسلم الشراري853102741

أنثىمنيره مدهللا دهيمان الشراري854109273

أنثىمنيفة عويد هزاع العنزي855127454

أنثىمنيفه  جبر  مشير  الفريجي 856118579

أنثىمنيفه  نزال  ذيبان العنزي857109379

أنثىمنيفه سعود عشوي العنزي 858127760

أنثىمنيفه صالح مرزوق الدابس859118224

أنثىمنيفه محمد  خالد الخمعلي860120401

أنثىمنيفه ناصر عطيان العنزي861117887

أنثىمنيفه نهار  ظاهر  العازمي 862118504

أنثىمها  سليمان  سالمه  الشراري863121139

أنثىمها  عايد سلمان البلوي864102415
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أنثىمها  عواد  خلف  الشراري 865116637

أنثىمها االسود محمد الرويلي866125809

أنثىمها العياط سالمه الشراري867127384

أنثىمها خلف طحير الشراري868124794

أنثىمها سالمه رجاء الشراري869113201

أنثىمها صالح عايد القريات870124650

أنثىمها عبدالعزيز ضامن العبدهللا871120303

أنثىمها عبدهللا عايد الشراري872121078

أنثىمها مبارك فرحان الشراري873102620

أنثىمها محمد سلمان الشراري874101370

أنثىمها مسلم سليم الشراري875102303

أنثىمها معاضب عناد المصلوخي876124852

أنثىمها مونس  كساب العنزي877111994

أنثىمها نابت سالم  الشراري878122691

أنثىمواهب مدهللا مصبح الشراري879124431

أنثىموزه الفي صقر العنزي880126088

أنثىموضي خلف سالم الشراري881113859

أنثىموضي زايد عايش الشراري882119697

أنثىموضي محمد قبيل الشراري883125941

أنثىموضي مضمي مطلق الشراري884109812

أنثىمي مفرح رديهان الكويكبي885110184

أنثىمير  زاكي  خضر  العنزي 886111801

أنثىميعاد  حامد  ابراهييم  الشراري 887115707

أنثىميعاد بريدان شرعان الشراري888128065

أنثىميعاد سنيان عربود الشراري889117744

أنثىميعاد محمد سبيتان الشراري890125611

أنثىميعاد مهدي نزال الشراري891124546

أنثىميعاد ناصر نظمان الشراري892116799

أنثىميعاد نويفع مشخص الجربي893116469

أنثىميمونه صياح حمدان الشراري894117476

أنثىنادية  سليم سعيد الشراري895125827

أنثىنادية محمد حماد الشرارى896100682

أنثىناهد شالش محمد الرويلي897128117

أنثىنايفة علي مبارك الشراري898107856

أنثىنايفة محمد سالم السبيعي899123562

أنثىنايفه  محمد  جدوع  الشراري900126419
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أنثىنايفه عواد خميس الشراري901101923

أنثىنايفه محمد سمير الرويلي902111856

أنثىنايفه منيزل فهد العنزي903121063

أنثىنبيله عبدهللا قبالن الشراري904121056

أنثىنجاة صفوق عقيل الرويلي905124318

أنثىنجاح سعود سعد المطيرى906117422

أنثىنجاح شوقي محمود سلوم907120647

أنثىنجاح عبدهللا ماطر النفيعي908100576

أنثىنجاح عواد قاعد الشراري909120147

أنثىنجاح مرزوق رشيد العنزي910115678

أنثىنجمه  عطاهللا عيد  الشراري911117608

أنثىنجود  سالمه  سعيد  الشراري912117947

أنثىنجود اسماعيل معجون العنزي913125783

أنثىنجود ثاني دوشان العنزي914105674

أنثىنجود فاضل مقبول الشراري915111937

أنثىنجود ماضي صافق العنزي916103248

أنثىنجود مبارك محمد الشراري917112972

أنثىنجود محمد غضبان الرويلي918114829

أنثىنجوى مليحان جرمان الشراري919116932

أنثىنحود  منزل  سعود  الرويلي920106622

أنثىندى سعود محمد الشامي921105209

أنثىندى طالل صبيح الشراري922128214

أنثىنصره عقيل صبر الشراري923119409

أنثىنعايم  رجاء مطير  البلوي924125106

أنثىنعماء عيسى صالح العنزي925113751

أنثىنعمه رجا مطير البلوي926125524

أنثىنعمه سالم محمد الشراري927103529

أنثىنعمه عايد قاسم  الشراري 928117698

أنثىنعمه فليح سالم الشراري929111922

أنثىنفال مرجي ابراهيم الشراري930104111

أنثىنفالء مسيب طحيطر الشراري931124143

أنثىنفله هالل حشاش الرويلي932126248

أنثىنهال  عبد هللا  فضي العنزي 933114219

أنثىنهله صقر حمير  الرويلي934115765

أنثىنهله عوده فنخير الشراري935109753

أنثىنهله قبالن  هارب  الشراري936122986
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أنثىنهله مفلح حامد الشراري937112857

أنثىنوادر بخيت بشير الشراري938100991

أنثىنوادر دخيل هللا  عايد الشراري939106742

أنثىنوادر غصيب عوينان الشراري940118760

أنثىنواره  عساف صباح األشجعي941105911

أنثىنواره فرحان مفلح العنزي942125661

أنثىنوال  نادي  ابراهيم  الشراري 943127379

أنثىنوال حمود مهجع الشراري944113465

أنثىنوال سالم سالمه الشراري945123890

أنثىنوال صالح مبارك الشراري946124047

أنثىنوال مقبول احمد الشراري947116118

أنثىنور ساعد خلف العنزي948113341

أنثىنور عبدالرحمن عبيد  الكويكبي949108030

أنثىنور محمد كساب الحازمي950126087

أنثىنورة  فريح  فهد  الشراري951119160

أنثىنورة عبداللة محمد الشراري952118254

أنثىنورة فزاع فرحان الشراري953119549

أنثىنورة مفرح رديهان الكويكبي954104872

أنثىنورة مليح وارد  الشراري955124172

أنثىنوره  رشيد قاسم الفيفي956105621

أنثىنوره  هجيج  عوض  الشراري 957122248

أنثىنوره بشير مكمن الشراري958117556

أنثىنوره جادل عقيل الشراري959102882

أنثىنوره جليل عوض الشراري960116160

أنثىنوره حمدان  سعود الشراري961113135

أنثىنوره سالم حامد الشراري962123035

أنثىنوره سعيد عبدهللا الشراري963102414

أنثىنوره سلمان خضر العازمي964109687

أنثىنوره عبدهللا عيد العنزي965112049

أنثىنوره عشوي علي العنزي966102696

أنثىنوره عصري ناصف العنزي967107161

أنثىنوره عليبي سليم الشراري968123692

أنثىنوره غافل سالم الشراري969106498

أنثىنوره فنيس صلفيق الشمري970108353

أنثىنوره اليج نغيمش الرويلي971123396

أنثىنوره محمد علي الشراري972101213



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

4: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مساعد أمين مكتبة

أنثىنوره محمد هليل العنزي973118934

أنثىنوره مضفي داغش الشراري974116921

أنثىنوره مطالق ناجع العنزي975111192

أنثىنوره مليحان جرمان الشراري976101731

أنثىنوره ناجح عربود الشراري977107018

أنثىنوف  حاشم  قريعط  الشراري978120522

أنثىنوف دخيل هللا مطلق الشراري979117898

أنثىنوف سعود مقبول الشراري980122842

أنثىنوف شعالن عايد الشراري981114301

أنثىنوف صالح شرعان الشراري982107596

أنثىنوف عايد مضحي المرعضي983121180

أنثىنوف عبدالعزيز يحي الشراري984122725

أنثىنوف محمد شعير الشراري985112131

أنثىنوف مدهللا سالم الشراري986118911

أنثىنوف مدهللا عوض الشراري987118324

أنثىنوف مرزوق بشير الشراري988119445

أنثىنوف مزعل سطام الدهمشي989104207

أنثىنوف مقبل مويهان الرويلي990106061

أنثىنوف موسى ناجي الشراري991115190

أنثىنوف نهار ظاهر العازمي992123118

أنثىنوفة  محمد سعيد الشراري993112687

أنثىنوفه  مفضي مصارع العنزي994121153

أنثىنوفه سالم رغيان الشراري 995112095

أنثىنوفه صالح عواد الشراري996114686

أنثىنوفه علي مبارك الشراري997111862

أنثىنوفه فرحان محمد الشراري998123310

أنثىنوير سعيد عبدهللا الشراري999116466

أنثىنوير صالح لويفي الشراري1000118097

أنثىنوير محمد منصور الشراري1001121651

أنثىنوير مشوح خويران الشراري1002111495

أنثىنوير ناصر مكيمن الشراري1003124644

أنثىهاجر  شامان  بطيحان  الشراري 1004127459

أنثىهاجر بدر محمد الشراري1005115123

أنثىهاجر صبيح سعد الشراري1006119009

أنثىهاجر عناد حمدان الشراري1007128209

أنثىهاجر مدهللا سويلم الشراري1008121513
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أنثىهاجر هايل ثاني الشراري1009110155

أنثىهبه عبد العزيز فيصل الملحم1010117252

أنثىهدى  عبدهللا سلمان الشراري1011109546

أنثىهدى دغيم عبيد البلوي1012118570

أنثىهدى سليم معزي الشمري1013108618

أنثىهدى فالح غازي الغرابي1014104497

أنثىهدى فهد قبالن خلف الشايده الشراري1015111510

أنثىهدى كاتب حمدان الشراري1016105107

أنثىهدى مرزوق بشير الشراري1017113767

أنثىهدى مفلح سميحان الشراري1018126421

أنثىهديل  عطاهللا محمد  الشراري1019122666

أنثىهديل  عيد عبدهللا  الشمري1020117984

أنثىهديل جبر مران الرويلي1021116100

أنثىهديل رياض بشير العازمي1022119920

أنثىهال  عبدهللا  سلمان  الشراري1023109597

أنثىهال سالم نغيمش الشراري1024101690

أنثىهال عجيج عواد الشراري1025118661

أنثىهال عوض عبدالرحمن الرويلي1026126449

أنثىهالله عقال  حصينى  الشراري1027104458

أنثىهنا خضير عياد الخمعلي1028110430

أنثىهناء  فهد سليم العنزي1029103161

أنثىهناء مطخان حامد الكويكبي1030126541

أنثىهنادي سلمان االدلم الشراري1031103492

أنثىهنادي عيد جدوع الدغمي1032121796

أنثىهنادي نايف مرزوق البلوي1033116425

أنثىهند  توفيق سالم الفرا1034109966

أنثىهند  عبدهللا سالمه الشراري1035125129

أنثىهند جدوع قاسم الشراري1036105548

أنثىهند خلف  ناصر الرويلي1037114858

أنثىهند دخيل هللا مطلق الشراري1038116576

أنثىهند سالم منزل الشراري1039101265

أنثىهند سعد سودين البلوي1040109274

أنثىهند صبيح وارد الشراري1041121077

أنثىهند ضيف هللا هليل العنزي1042126915

أنثىهند عبدهللا يحى الشراري1043101452

أنثىهند فايد عليان العنزي1044112253
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أنثىهند قبالن هارب الشراري1045123124

أنثىهند محمد سالم العازمي1046105561

أنثىهند محمد شعير الصخري1047103488

أنثىهند يحيى عبدهللا  العبدلي1048126086

أنثىهنداء مهجع شتوان العنزي1049114487

أنثىهنوف شايش محمد الشراري1050126161

أنثىهنوف فليح هايل العنزي1051125070

أنثىهنوف مرزوق معيش الشراري1052110661

أنثىهنية سعود يتيم العنزي1053116680

أنثىهيا  شامان  حمود  الشراري 1054114643

أنثىهيا عطاهللا محمد الشراري1055121447

أنثىهيا مبارك عبدهللا العنزي1056117245

أنثىهياء  معوض  مسلم  الشراري1057110768

أنثىهياء رويق سالمه الشراري1058118907

أنثىهياء سالمه حمود الشراري1059114938

أنثىهياء عبيد مبارك الدوسري1060113131

أنثىهيام  عطيعط نزال  العنزي1061118551

أنثىهيام  يوسف  محمود  كناكري1062126408

أنثىهيام سالم  نزال الشراري1063111639

أنثىهيام عبدهللا عفنان العازمي1064114234

أنثىهيام فرج رويضان الشراري1065110832

أنثىهيام مفضي معزي الشراري1066112142

أنثىهيام مقيل فنيسان الشراري1067101787

أنثىهيفاء  ملهلم عايد الشراري1068118328

أنثىهيال ضميري شريده السالمي1069100342

أنثىهيال مسيب نحو الرويلي1070112703

أنثىهيليه عفران هالل الشراري1071125865

أنثىوجدان محمد ضافي  الشراري1072101273

أنثىود دالش خلف العنزي1073104378

أنثىوداد  هويدي  محمد  العنزي 1074103596

أنثىوداد تركي محمد الشمري1075121075

أنثىوداد عواد ذياب الرويلي1076108549

أنثىورده الفي دعسان الرويلي 1077124018

أنثىوزيره االسود محمد  الرويلي1078116403

أنثىوصايف عايد عيد الشراري1079127944

أنثىوضحة قادي عطاهلل الشراري1080103955
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أنثىوضحى سالم خضر العنزي1081104837

أنثىوضحى عواد جدوع الرويلي1082104246

أنثىوعد حسين حسن البلوي1083120293

أنثىوعد حسين سعيد عبدالرحمن1084104649

أنثىوعد صالح خليل الشراري1085126358

أنثىوعد صامد سالم الشراري1086103232

أنثىوعد صبيح دايش الشراري1087102003

أنثىوعد محمد فحيمان الرويلي1088122194

أنثىوفاء  األسمر هيشان الكويكبي1089107734

أنثىوفاء  سالم  سويلم الشراري1090108641

أنثىوفاء  عادل سحيمان الشراري1091126734

أنثىوفاء  عبدهللا ظاهر الشراري1092116530

أنثىوفاء النشمي عياط العنزي1093114076

أنثىوفاء عقالء حماد الشراري1094119182

أنثىوفاء قاسم محمد الرويلي1095119410

أنثىوفاء محمد سليمان الشراري1096117455

أنثىياسمين  محمد لويفي الشراري1097124407

أنثىياسمين جزاع مناحي العازمي1098116919

أنثىيسرا سالم رشيد الرويلي1099124352



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىالصافي بشير كليب الرويلي1124197
أنثىايات عبدالستار مهدي الفجري2125473
أنثىأمل غانم فزاع الفالج3119278
أنثىأمل مطر سالمة العنزي4109981
أنثىأمنه  ونسان  سعران  الرويلي 5122226
أنثىتماني عشوي متروك الرويلي6104305
أنثىحصه مشعل جميعان الشمري7102920
أنثىحنان  محسن رشيد التميمي8103331
أنثىختمه شتيوي عقال الشراري9111329

أنثىديمه زياد ممدوح السلطان10101941
أنثىذكر سالم بديع العنزي11125576
أنثىساره طالل عواد العنزي12127846
أنثىصيته حجي محمد السهلي13104327
أنثىعايضه عوض مرزوق العوفي14115379
أنثىعزيزه سليمان حماد البلوي15116593
أنثىعفراء صالح مبارك القريشي16100510
أنثىعهود نور فواز الرويلي17110920
أنثىمريم احمد عواد الزارع18113102
أنثىمنى  حمود خلف الفهيقي19127737
أنثىمها سعود صالح الدرع20100218
أنثىمهأ سعد خلف البقعاوى21117127
أنثىميمونه علي عوض الرويلي22115866
أنثىنوره أحمد محمد السنيدي23119585

أنثىنوف خالد عثمان فالته24125535

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة سكرتير



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىأمل فهد ضافي السعدون1117585

أنثىحنان حميد حمدي السلمي2125664

أنثىريم مشعل غزاي الدغمي3127796

أنثىمليحه لويفي كليب عنزي4103872

أنثىنوره عبدهللا كرامه الصيعري5105404

أنثىوالء محمد ملفي الحربي6100693

5: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة سكرتير 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىابتسام سعيد هطبول الشراري1124264
أنثىاشواق الفي  هطبول الشراري2118659
أنثىافراح  سليمان مقبول الشراري 3127575
أنثىافراح خامر مسايل الشرارى4126709
أنثىافراح سالمة سند الشراري5112919
أنثىالبندري سليمان محمد الشراري6114127
أنثىالجوهره محمد سميحان الشراري7117276
أنثىالمها دخيل  هللا سنيان  الشراالري8101715
أنثىامل  قالح  سالمه الشراري9118542

أنثىامل  محمد سميحان الشراري10109571
أنثىاميرة عبدهللا شخران الشراري11120179
أنثىامينة قبالن عايد الشراري12106095
أنثىإلهام حسين عبدهللا آل مرضمة13116683
أنثىأريج صويلح صالح الدرع14100544
أنثىأفراح فالح محمد الشراري15109855
أنثىأفنان غرم هللا  علي الغامدي16128057
أنثىأنفال مصبح  مشحن الشراري17123728
أنثىباسمه ابراهيم مطني الشراري18127550
أنثىبخيته دويشر سالمه الشراري19125288
أنثىبدريه راضي  فياض الشراري20115809
أنثىبدور الفي هطبول الشراري21123738
أنثىبسمه دخيل هللا شظيف الشراري22111863
أنثىبشراء  هادي كاسب الرمالي23125245
أنثىبشري سلمان شرعان الشراري24100721
أنثىتركيه عايد مرشد الشراري25109903
أنثىتماضر ماهر صالح الغوينم26110085
أنثىتهانى سالم فالح الشرارى27103328
أنثىتهانى على محمد الشرارى28107806
أنثىتهاني  فرحان  محمد الشراري29118561
أنثىتهاني  قبالن دويدان  الشراري30109484
أنثىتهاني جديد سالمه الشراري31128011
أنثىتهاني رمضان عايد العنزي32126224
أنثىجميلة سالم مقبول الشراري33124223
أنثىجميله خميس مفرح الشراري34104688

5: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم مساعد



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم مساعد

أنثىجميله سليمان مقبول  الشراري35123687
أنثىجواهر سليمان مقبول الشراري36113871
أنثىجوزاء صامد غضيان الشراري37106638
أنثىجوزاء مقبل مشيش الشراري38119014
أنثىحسناء ضيف هللا دهيمان الشرارى39105881
أنثىحشمه عابد فنخير الشراري40122611
أنثىحصه قميحان فالح الشراري41105935
أنثىحمده شعير مشحن الشرارى42100579
أنثىحمده فليح محمد الشراري43114369
أنثىحمده هليل عقالء الشراري44108674
أنثىحنان حميدان زايد الشراري45100526
أنثىحنان زغير محمد الشراري46112068
أنثىحنان صياح علي الشراري47125631
أنثىحنان فليح مناحي الشراري48120448
أنثىحنان مطلق حمد الشراري49120038
أنثىحنان نايف جويس الشراري50116503
أنثىختمه حماد حويالن الشراري51105907
أنثىختمه دخيل هللا محيميد الشراري52117464
أنثىخديجة  راجح شنيان الشراري53115128
أنثىخديجة علي  عبدهللا المديس54121664
أنثىخديجه عبدهللا شظيفه الشراري55108952
أنثىخلود مدهللا دهيمان الشراري56118058
أنثىدالل دهش دليمان الشراري57121629
أنثىدالل عطاهللا سليم  الشراري58104277
أنثىربيعه عبدهللا دليمان الشراري59111234
أنثىربيعه عنيزان سالم الشراري60122928
أنثىرشا حسين مصلح الجهني61121306
أنثىرفعة بصيص عطا هللا الشرارى62128147
أنثىرقية حسن عيسى الخيبري63106046
أنثىريم سعود الفي الشراري64120052
أنثىريم عبدالرحمن معتق الشراري65121460
أنثىريم محمد عسكر الشيباني66109395
أنثىريمة  احمد  ربيع  الدخيل 67124484
أنثىزهية مسلم مسعود الشراري68126165



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم مساعد

أنثىزينب جليل هدهد الشراري69102623
أنثىزينب خلف بصيص الشراري70115944
أنثىزينة  رخيان  دويالن  الشراري71100873
أنثىزينه جليل بشير الشراري72118442
أنثىساره  شتيوي  ناصر  الشراري 73124043
أنثىساره زاكي الفي الشراري74112046
أنثىساره فايض عليد الشراري75128012
أنثىستيره علي مكمن الشراري76117150
أنثىسعاد عبداللطيف إبراهيم العيشان77120585
أنثىسعداء عشوي شحاذه الشراري78112362
أنثىسلطانه محمد سليمان الشراري79111206
أنثىسلماء طيحان الفى الشرارى80124429
أنثىسلمى جليل بشير الشراري81123061
أنثىسلمى جليل دليمان الشراري82113069
أنثىسليمه قياض محارب الشراري83127906
أنثىسميرة حامد سالم الشراري84112185
أنثىسيره بخيت زعزوع الشراري85120663
أنثىشريفه  عقيل  حامد الشراري86126495
أنثىشعاع  مبارك  محيالن  الشراري87100855
أنثىشعاع حامد مثوع الشراري88106450
أنثىشعاع منزل ملهلم الشراري89116924
أنثىشومة راجى سالم الشرارى90101077
أنثىشيخه بخيت زعزوع الشراري91111392
أنثىشيمه عبدهللا دليمان الشرارى92111273
أنثىشيمه مدهللا عيد الشراري93124812
أنثىصالحه  فرحان محمد الشراري94118410
أنثىصالحه جميعان مفرح الشراري95124110
أنثىصالحه سليم كندي الشراري96120251
أنثىصالحه لجيان فالح الشراري97119226
أنثىصبحاء  سحيمان مبارك الشراري98110648
أنثىطفلة شطيط جالل الشراري99125938

أنثىطفله بشير محمد الشراري100108461
أنثىظيفه ضامي محمد الشراري101127455
أنثىعائشه شلوف شتيوي الشراري102115284



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم مساعد

أنثىعائشه مطلق شايش الشراري103121820
أنثىعبير صبيح مطلق الشراري104124451
أنثىعبير نعيم فالح الشرارى105106332
أنثىعزيزة  شتيوي  مسمح الشراري106108906
أنثىعزيزة صبيح مفرح الشراري107122951
أنثىعزيزه  عبدالعزيز قفيصان العنزي108109613
أنثىعزيزه مصلح معتق الشراري109107972
أنثىعشبه جليل دليمان الشراري110113343
أنثىعطفاء عليق سليمان الشراري111110504
أنثىعليا عطاهلل الفي الشراري112114197
أنثىعلياء محمد حراثان الشراري113119351
أنثىعنود  محمد  سعود  الرويلي 114122832
أنثىعنيد عبدهللا دهيمان الشراري115111972
أنثىعهود  عبدهللا  دهيمان  الشراري 116111723
أنثىعهود قبالن عايد الشراري117100380
أنثىعيده حضيري عايد الشراري118122336
أنثىغاده مسلم مسعود الشراري119106357
أنثىغاليه جنيد مطلق الشراري120127445
أنثىغراس مرزوق مثوع الشراري121106491
أنثىفاتن مبارك سمير الشراري122124511
أنثىفادية مدشر مرشد الرويلي123128154
أنثىفاطمة  عطاهللا  ناصر الشراري124102417
أنثىفاطمه  ذاير االسمر الرويلي125108756
أنثىفاطمه  معزي  راضي  الشراري 126111796
أنثىفاطمه صامد سالم الشراري127104782
أنثىفايزة غازي صليهم الشمري128111544
أنثىفايزة فاضل جنوي الشراري129118330
أنثىفضه  خلف سلمان الشراري130126333
أنثىفضه  نافع فرسان الشراري131127218
أنثىفضه منزل شحيره الشراري132120616
أنثىفهده سويلم حريثان الشراري133113442
أنثىقبله عوض حمدي الشراري134124633
أنثىقسمه  خليفه ابراهيم  الشراري135110901
أنثىكسبة مليحان منيع الشراري136123590



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم مساعد

أنثىلطيفه علي عايض الشراري137101917
أنثىلمياء علي بستان التمران138120630
أنثىلولوه رحيل محارب الشرارى139102485
أنثىليلى رفيد جدعان الشراري140112128
أنثىمريفة  فرحان  مفلح  الشراري 141120383
أنثىمريم  فالح  سالمة  الشراري 142108967
أنثىمريم حامد مشحن الشراري143112024
أنثىمريم سويلم عقال الشرارى144127983
أنثىمريم شتيوي نافع  الشراري145127968
أنثىمزنة حامد سالم الشراري146113180
أنثىمزنة سالم محمد الشرارى147115927
أنثىمستوره شتيوي مسمح الشراري148120932
أنثىمشاعل خلف طيحان الشراري149119066
أنثىمشايخ عليق  سليمان الشراري150110479
أنثىمطيعه  جليل  سويلم  الشراري151120390
أنثىمقبولة هالل يتيم الشراري152118179
أنثىمقبوله مغثى قميش الشرارى153111534
أنثىمنال نحيطر ملهلم الشرارى154116238
أنثىمنى جليل دليمان الشراري155112974
أنثىمنى رجاء بشير الشراري156122776
أنثىمنى سند سالم الشراري157100306
أنثىمنى سويلم سليمان البلوي158112765
أنثىمني  خميس  عايد الشراري159123005
أنثىمنيرة  فالح عدالن الشراري160116246
أنثىمنيرة حامد سالم الشراري161113484
أنثىمنيرة عويد سعود الشراري162124441
أنثىمنيره سالمه بشير الشراري163123332
أنثىمنيره مرجي قميش الشراري164109696
أنثىمنيره مشيش مسلم العنزي165122635
أنثىمنيفه جدوع سالم الشراري166125400
أنثىمنيفه مدهللا فسفس الشراري167117793
أنثىمنيفه مسلم رحيل الشراري168111060
أنثىمها  صالح ابراهيم  الضويحي169113957
أنثىمها عايد جدوع العنزي170126767



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم مساعد

أنثىمها مضحي محمد الشراري171122153
أنثىمهاء عبدالرحمن معتق الشراري172124622
أنثىميثا ضيف هللا طريق الشراري173120170
أنثىنايفة رحيل محارب الشراري174116484
أنثىنجاح  مسلم  عطيه  الشراري175122906
أنثىنجاح مفلح عقالء الشراري176114202
أنثىنجود ناجح فدمان الشرارى177122984
أنثىنشميه  عشوي  شحاذة  الشراري178101231
أنثىنشميه صالح عبدهللا الشراري179124380
أنثىنوال زاهي محمد الشراري180118719
أنثىنوال سلمان عويد الشراري181111709
أنثىنوره  محمد غافل الشراري182118697
أنثىنوره  هليل  الحميدي  الشراري183116453
أنثىنوف االسود مدهللا الشراري184117224
أنثىنوف مدهللا سويلم الشراري185110037
أنثىنوفه خامر مسايل الشراري186106390
أنثىنيرمين حسين سالم الدلبه187122170
أنثىه ش ع الش188102504
أنثىهدية شطيط عيد الشراري189110847
أنثىهال محمد منصور  الشراري190100895
أنثىهاللة عيد جايز اللحاوى191111308
أنثىهند سويلم مفلح الشرارى192105797
أنثىهنوف مدهللا سويلم الشرارى193111678
أنثىهياء الفي فالح الشراري194124674
أنثىهيله مبارك عقال الشراري195101111
أنثىوداد عبدالرحمن معتق الشراري196111304
أنثىوزفاء مشعل غزاي الرويلي197105309
أنثىوسميه مالح سالمه الشراري198105541
أنثىوصال صالح ابراهيم الخالدي199112126
أنثىوعد مصري محمد الدوسري200100268
أنثىوفاء راضي حمود العنزي201121433
أنثىوفاء عبدهللا  اديلم الشراري202106473

أنثىوالء الحميدي دايج العنزي203116386



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىايمان  يوسف علي الخليفة1113249

أنثىساره حسن يحيى األحمدي2124477

أنثىشعاع مهل خابي الرويلي3100750

أنثىفايزه متروك ماشي  العنزي4127958

أنثىفوزيه قبيالت منقل الرويلي5109884

أنثىمريم صالح عايض الرشيدي6114012

أنثىمريم عبدرب األمير عبدالمحسن األقنم7125127

أنثىمشاعل عنيزان زويكي الرشيدي8107206

أنثىملكه محمد ثنيان الحرفوش9111141

أنثىمنى راشد محمد السعيد10116871

أنثىمنى مدهللا عوده الشمردل11126267

أنثىمها سليمان حميد العطوي12117230

أنثىهناء سالم سلمان العطوي13113708

أنثىوجدان عقيل حجير الشراري14115131

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىحنان خلف ظاهر البلوي1105652

أنثىعائشه سليمان سلمان العطوي2108926

أنثىفاطمة إبراهيم يحيى جعفري3115772

أنثىأماني عبدالهادي  حشاش  الجربوع4118053

أنثىفهيده شايع داغش الشراري5126275

أنثىابتسام سالم ثاني البلوي6127003

أنثىبتال نديب كايد الشمري7124995

5: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة كاتب



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىمنال  مجزع عويهان العنزي1100621

أنثىحمسه  فالح  فهيد الدوسري2111594

أنثىفلحاء  سويلم  سعيد  الرويلي 3116584

أنثىهاجره يحيى ابراهيم العبدلي4114017

أنثىعاليه عايد خالد العنزي5120175

أنثىلطيفه رويشد عقاب العنزي6125171

5: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة  مراقب امن وسالمه



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىابتسام  صالح فالح الشراري1112307
أنثىاحالم منقل عضيب الرويلي2125054
أنثىاسماء محمد فنخور العبدلي3105686
أنثىاسماء منقل عضيب الرويلي4119838
أنثىاعتدال غانم سعيد الرشيدي5121046
أنثىافتخار مخلف مشاتل الرويلي6114818
أنثىافراح  قاسم  طشحر الشراري7109445
أنثىافراح حمد حمدي الشراري8107236
أنثىاالء مرضي سويد الرويلي9123022

أنثىالعنود وضيح  قريطان الشراري10116746
أنثىالهنوف سعود رجاء الفرحان11104558
أنثىامجاد نزال صلبي العنزي12119345
أنثىامل  حسين  حسن  البلوي 13119393
أنثىامل  نايف غانم العنزي14115562
أنثىانتصار  سنيان مذهان البلوي15121573
أنثىأسماء مفلح زيدان العازمي16106088
أنثىأمال محمد رحيل الرويلي17115288
أنثىأماني  عبداللطيف صفوق  الشمردل18117771
أنثىأمل  غدير مرضي العنزي19117532
أنثىأمينة حماد الفي الشراري20109686
أنثىبدور محمد جليل الشراري21114035
أنثىبشرى اسماعيل معجون العنزي22113677
أنثىتركيه عايد السبيعي العنزي23117351
أنثىتغريد سعيد عبدهللا العمري24126502
أنثىتغريد عبدهللا فياض الفياض25113680
أنثىتمام خرفش غضيان الشراري26118431
أنثىتهاني سعيد هطبول الشراري27121088
أنثىتهاني محمد عايد الشراري28103527
أنثىجليله نزال سويلم الشراري29120238
أنثىجمال سالم  قوام الشراري30123979
أنثىجميله  سالمه  مقبول الشراري 31126550
أنثىجميله عوض خليفه العنزي32107440
أنثىجواهر  محمد سليمان  العنزي33108759
أنثىجواهر محمد عقيل الرويلي34120911
أنثىحجه عايض محمد آل سلطان35114368

5: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات

أنثىحنان منور ماشي العنزي36122003
أنثىختمة عيد محمد العنزي37104849
أنثىخوله سعيد مسفر الحنيف38120994
أنثىرسميه عائد مقبول الشراري39108599
أنثىريم  قريطان حامد الشراري40118335
أنثىزكية عوض سعود الرشيدي41115709
أنثىزهور مسعد دخيل هللا المطيري42102822
أنثىزينب جناب مرزان الرويلي43125119
أنثىساره حضيري فهد العنزي44123093
أنثىسامية عايد سالم  الشراري45115398
أنثىسامية قريان  فدعوس الرويلي46125788
أنثىسعداء خليف نايف الغيثي47110055
أنثىسلمى فالح نومان الالحم48115237
أنثىسلوى جزاء عويض العنزي49125753
أنثىسمية قريطان حامد  الشراري50104595
أنثىشريفه  مهدي  محمد  ال الطوارقه عسيري51101057
أنثىشومة عواد عيد العنزي52113120
أنثىصالحة عبدهللا  أحمد  المديس 53122935
أنثىصباحه ظاهر حمدان الشراري54115875
أنثىعالية نواف معاضب الرويلي 55109600
أنثىعايده جوهر مرجي الرويلي 56115218
أنثىعبير ناصر معيطين العتيبي57115050
أنثىعشبه بديح مخلف الشمري58121806
أنثىعفاف حاشم مكمن الشراري59106467
أنثىعلياء مشيش مناحي البلوي60123584
أنثىعواطف  محمد علي العبدلي61126048
أنثىعيشة حمد حسين مهدلي62105535
أنثىغزيل  سراح المالح الشراري63117216
أنثىفاطمة حسن شوعي حكمي64123397
أنثىفاطمة زقلوب فنيخر الشرارى65101259
أنثىفاطمة صباح سمير العازمي66109198
أنثىفاطمه سعود خلف الشراري67113437
أنثىفاطمه عبيد هللا مزيد العنزي68114429
أنثىفاطمه مرعي عبدهللا الصيعري69105126
أنثىفايزه ضيف هللا مطاوع البلوي70119919



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات

أنثىفدوى عيد عواد الصبحي71110818
أنثىفهيدة سويلد سعيد الرويلي72124623
أنثىفهيده عطاهلل عطاهلل ناصر الشرارى73100109
أنثىقبيله سلمان حسين الشمري74105914
أنثىلولوه معزي فنطول الشراري75103695
أنثىمرام عابد عياد الكويكبي76116739
أنثىمريم  حماد محمد الحويطي77123657
أنثىمريم  شرار عبد هللا  الشراري78124566
أنثىمريم عبدهللا عوض العنزي79119474
أنثىمريم عوض العفين العنزي80100468
أنثىمعالي فهد عمير العنزي81109493
أنثىمنال عبدهللا بليم الدوسري82108537
أنثىمنال محمد  متعب الصالح83123029
أنثىمنصورة   عوض  حمد  الرويلي84126111
أنثىمنى  سالم عايد الشراري85109599
أنثىمنى جليدان عايد العازمي86115934
أنثىمنى رشيد بقيرط العرجان87109870
أنثىمنيرة  طراد  مونس العنزي 88116796
أنثىمنيرة محمد عايد الشراري89103646
أنثىمنيرة هادي علي القحطاني90125849
أنثىمنيفة رايج ناصر الرويلي91127704
أنثىمها ابراهيم عوض العنزي92115273
أنثىمها جوهر مرجي الرويلي 93115245
أنثىمها خالد يحيى عارف94110853
أنثىندى ملوح رجاء الشراري95125574
أنثىنسرين صالح زامل الشراري96104914
أنثىنهى ثياب غنائم السلمي97114719
أنثىنورة حسن شوعي حكمي98113466
أنثىنوره  علي  سليمان  الرويلي 99109702

أنثىنوره زيدان حمد البلوي100126200
أنثىنوره سايمان صالح الوابصي101127397
أنثىنوره مسعد حمد البلوي102125009
أنثىنوف رهيمان حمدان العنزي103106944
أنثىهناء عبدهللا هليل الحربي104102996
أنثىهيفاء حاضر مسفر الدوسري105127577



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات

أنثىهيله  عقيل زنيمان الشراري106121236

أنثىوداد الحلو صلهام الرويلي107119578



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

1110762maha khalifh manssor al-shamaryأنثى
أنثىابتسام  دهيم  قاران الرويلي2107854
أنثىابتسام سالم غثيان العوذه3114930
أنثىابتسام سعود عبداللطيف البديوي4118174
أنثىابتسام سعود منزل الراشد5112605
أنثىابتهاج تعيب خلف الرويلي6106475
أنثىابتهاج ناصر احمد ابوظهير7103153
أنثىابتهال قاسم  عقالن العنزي8100881
أنثىاحالم محمد حمزه التميمي9110386

أنثىاسماء صالح خليفه الخليفه10106858
أنثىاسماء محمد مران العنزي11120062
أنثىاسمهان  فياض  عيد  الدغماني 12120608
أنثىاشجان سعود محمد الخميس13121403
أنثىاشواق  خميس  أبراهيم  العسيري14119145
أنثىاشواق  نشمي فرحان  الخمعلى15123113
أنثىاشواق جمال هجرس العنزي16120629
أنثىافراح  حسين  مناطح  الدغمي 17123713
أنثىافراح  سعود مقبل  الحزيم18115713
أنثىافراح  صالح عبدهللا العنزي 19117533
أنثىافراح احمد  صالح  العلي20128109
أنثىاالء  سالم مدهللا  الهشال21100893
أنثىالبندري ابراهيم خليف العتيبي22121632
أنثىالبندري مهل عبيد العنزي23121092
أنثىالجازي عبدهللا بجد العتيبي24125265
أنثىالجازي فريح هليل العنزي25124614
أنثىالجازي مسعد دخيل هللا  المطيري26102439
أنثىالجوهره عزام صالح العنزي27113584
أنثىالطاف احمد خلف العنزي28126551
أنثىالعنود وارد ثويني الرويلي29121519
أنثىالهنوف ناصر فارس العنزي30110666
أنثىامال  كريم ساكت العبد31100707
أنثىاماني  حمود عايد الحميد 32122292
أنثىاماني  ورنس دحام الحويكم 33128161
أنثىاماني عبدالكريم حمود العلي34107469

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات

أنثىامل سعد بنيان النصيري35105962
أنثىامنة  عماش  علي الرويلي36116573
أنثىاميرة  هديان زايد الشراري 37113392
أنثىاميره عبدالعزيز فضي العنزي38121275
أنثىامينه عبدالرزاق عبدالعزيز الكريع39110271
أنثىامينه مدهللا السراب الشراري40107101
أنثىانتصار صالح محيا المطيري41106545
أنثىانعام خميس خلف الهباد42122934
أنثىانغام شهاب سيالن الرويلي43119771
أنثىانوار حجاج فيصل السهيان44120111
أنثىانوار سعد عرسان الدغماني45123928
أنثىايمان حمد عواد العنزي46114277
أنثىايمان حميدان حميد الحربي47105393
أنثىايمان سلمان صالح الجباب48120861
أنثىايمان عارف درزي العردان49126460
أنثىإبتسام معيض صلفيق العنزي50125343
أنثىإيمان  حمود  جليد  الرويلي51118352
أنثىإيمان صرناج سعد الشمري52110495
أنثىأحالم  سعد  ملحم الدهمشي53126917
أنثىأحالم  فايز عايد الرويلي54105506
أنثىأحالم ثويني ذياب الشمري55115901
أنثىأسماء عيد ناجي العنزي56115763
أنثىأسماء محمد جمعه الحزيم57123151
أنثىأشواق عياد مساعد الحربي58123530
أنثىأشواق ممدوح نبط الدغمي59118311
أنثىأفراح ضيف هللا مرشد الضميري60122737
أنثىأماني عواد حمد الرديني61125376
أنثىأمل  سعود  حطاب البيالي62122145
أنثىأمل  مدهللا راشد الخمسان63120523
أنثىأمل سعود خليف السراح64125843
أنثىأمل عتيق مقبل  الشراري65112219
أنثىأمل قياض عزم الرويلي66106979
أنثىأمل محمد بنيه الكبيدان67119874
أنثىأمينة  شطيط جبان العنزي68112880



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات

أنثىأمينه سعود خليف السراح69126444
أنثىأنجود علي حسين التيماني70125465
أنثىأنوار  محمد حامد السناري71108097
أنثىأيمان كاتب راشد الرويلي72120964
أنثىبخيته عبدهللا مرزوق المطيري73127286
أنثىبدرية صالح  عبدهللا االحمري74111456
أنثىبدريه معوي غريب الرويلي75109959
أنثىبسماء علي عايد العنزي76107315
أنثىبسمة  عواد عبدالعزيز  المد هللا77123345
أنثىبسمه حمود غضيان العنزي78112189
أنثىبسيمة مقبل ليلي الكبيدان79115820
أنثىبشاير  عواد  خلف  الشراري 80108798
أنثىبشاير بشير حامد  الحلو81105832
أنثىبشاير محمد علي العنزي82126323
أنثىبشرى عايش فروخ العنزي83103484
أنثىبشرى عقيل محمد العتيبي84121890
أنثىبهية ثويني عايد البلوي85120415
أنثىترفه  فرحان  ثاني  الحازمي86108866
أنثىتركية شليويح  رديني  الشمري 87116963
أنثىتغريد  قاسم عساف االشجعي88126828
أنثىتغريد جمعه مطلب الحازمي89120909
أنثىتغريد سعود خليفة الربيع90110296
أنثىتغريد عبدهللا كريم العنزي91103458
أنثىتغريد فهد دخيل  الدرعان92117867
أنثىتغريد محارب معزي المنيزل93114484
أنثىتغريد منصور عويضه الرويلي94108039
أنثىتغريد ناصر علي  الخيبري95124906
أنثىتمام بشير كاسب أبا الوكل96118956
أنثىتماني عليان جوفان  الرويلي97116407
أنثىتهاني غربي شايع الشمري98125459
أنثىتهاني مرجي حامد الرويلي99117023

أنثىتهاني مرزوق خليف الرويلي100125341
أنثىتهاني مقبل منيعم الشمري 101103771
أنثىثنوه الحميدي فهاد العنزي102118856



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات

أنثىجازة  الفرحي جعيثن  الرويلي103122583
أنثىجبرة  دامر صعفق الرويلي104124239
أنثىجميله نواف عايد الرويلي105118950
أنثىجواهر  بادي حباس  العنزي 106113827
أنثىجواهر عفات حدب الرويلي107110619
أنثىجوزاء  حصيني الصيفي العنزي108104876
أنثىجوزاء ممدوح خلف  العنزي109127742
أنثىحصة سعدي حمود الشمري110122519
أنثىحكمه تهال علي الرويلي111107796
أنثىحمده سعود عبدهللا السليمان112110519
أنثىحمده عبيد سلطان الشمري113115917
أنثىحمده قريان فدعوس الرويلي114125835
أنثىحمدية سليمان مفرح  البحيران115109739
أنثىحميده  سالمه رقاد الرويلي116125357
أنثىحنان  عايد  راجي  السرحاني117124641
أنثىحنان  متعب  عبدالهادي الميموني 118110898
أنثىحنان  محمد  فالح  الرويلي 119118867
أنثىحنان علي جوبان الرويلي120115755
أنثىحنان مفلح عويدات العنزي121127018
أنثىحنان هازع عناد الرويلي122109519
أنثىحنان يحي محمد عسيري123115224
أنثىحنان يحيى احمد الزهراني124125968
أنثىحياة سالم عتيق الشمري125104805
أنثىخديجة  زيدان  زيد الرشيدي126104883
أنثىخلود حمدان  مسهوج  الرويلي127122569
أنثىخلود زبن فهيد القعيد128115122
أنثىخلود عايش فايز  السرحاني129121181
أنثىخلود فهد مناع الدغمي130127597
أنثىخلود محمد حمد السرحاني131114879
أنثىدانا عبدالهادي علي الزارع132105192
أنثىدانه غصاب علي العنزي133110081
أنثىدالل  فواز  ونيس الدرعان134106093
أنثىدالل خليف عبدهللا العنزي135114482
أنثىدالل سالمه عطيه التيماني136117308



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات

أنثىدالل فهد سليم الفراس137107058
أنثىدالل مطالب  رويشد الرويلي138121843
أنثىرائدة قعيد جدوع الرويلي139103749
أنثىربيعه  علي  عوض  الرويلي 140122962
أنثىرجوة عطاهلل  مهنا  العنزي141113719
أنثىرحاب مرجي مطر الرويلي142102390
أنثىرحمه عيد سالم الغلول143111870
أنثىرحيمة برجس مفضي الضويحي144103601
أنثىردينه  فيصل  عبداللطيف الرديني 145125876
أنثىرزان حمد أحمد البقعاوي146123834
أنثىرشا سعد زبن السعدون147106508
أنثىرغد محمود سليم العبدهللا148116685
أنثىريم  بريكان زايد الحربي149120692
أنثىريم  حزل  عرهان  الشمري150118683
أنثىريم  مناحي  عوض  الشمري151127992
أنثىريم حمود معطش الحسين152100206
أنثىريم سعيد عبدالرحمن الشهري153111005
أنثىريم سالمه هدمول العنزي154117371
أنثىريم سليمان حمود السرحاني155124381
أنثىريم غصاب علي العنزي156111263
أنثىريم فرحان ملهي الرويلي157107855
أنثىريم مازن عليق الرويلي158108572
أنثىريم محمد الجليد الرويلي159119989
أنثىريم نابت عطيه الطرفاوي160111968
أنثىريمة محمد شامان الرويلي161120834
أنثىريمه مسكت سالم الشراري162122061
أنثىزريفة  ملفي  عقل  الرويلي 163127317
أنثىزينة راوي ظاهر الفهيقي164126926
أنثىسارة  داخل  رمضان الرويلي165116588
أنثىسارة سالم دخيل الشمري166126707
أنثىساره سعد ناصر الشهراني167110769
أنثىساره فراج حبنان السبيعي168125442
أنثىسالي فهد صالح العيادة169113781
أنثىساميه عجاج عايد البلوي170111629
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أنثىسحر حمد  محمد  الزارع171117135
أنثىسحر خليف غالب االبراهيم172121068
أنثىسعاد حامد فهاد المنديل173122052
أنثىسعاد عطاء حمد الحمدان174103579
أنثىسعدى محمد بنيه الكبيدان175125168
أنثىسلطانة  معارك عرسان  الرويلي176119035
أنثىسلطانه حمد حبيب العنزي177125177
أنثىسلطانه قياض سحيمان الرويلي178119500
أنثىسلمى بشير عساف الشراري179113720
أنثىسلمى عايد مرمير العنزي180120731
أنثىسلمى فرحان سليمان الشمري181113298
أنثىسلمى محمد نومان الدهام182122811
أنثىسلمي  سمر  الفي  الفهيقي 183111071
أنثىسلوى صالح عواد الغنامي184117671
أنثىسلوي عوض عويند البلوي185102298
أنثىسمية ظاحي مكمي  الصقري186118310
أنثىسميره تركي عريفج  الرويلي187105076
أنثىسميه فالح حمود العبيدهللا188114175
أنثىسناء عائد جدعان الرويلي189109072
أنثىسناء فهد محمد القبيسي190106441
أنثىسنيا نمر وحش الرويلي191119031
أنثىسهام ابراهيم مرزوق الحميمص192125561
أنثىسهام خلف خميس  الرويلي193108362
أنثىسهام عبدالرحمن نمر الخالدي194100792
أنثىسهام عبدالعزيز نادر  العنزي 195117928
أنثىسهام فالح حسن الراضي196126078
أنثىسهام هزيم حريث الرويلي197110808
أنثىشادية حمود عليان الضميري198115227
أنثىشذى نايف تركي العنزي 199103791
أنثىشريفة سعد سهيان السهيان200115975
أنثىشعاع علي الشومي الرويلي201104249
أنثىشعفه مسعود مسفر اليامي202101119
أنثىشيخه محمد نايف الشمري203109259
أنثىشيماء حسين صديان الرويلي204118257
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أنثىشيمه عطاهللا عيد العطوي205110325
أنثىشيمه مطر األسمر  الشمري 206107987
أنثىصابرين عقيل مهجع الرويلي207113769
أنثىصابرين نايف عوض الهباد208114550
أنثىصالحة على يحي قيسى209113449
أنثىصالحه فضي هضيبان العنزي210100297
أنثىصباح عبيد مبارك الحازمي211112165
أنثىصبحاء  سعود مسعد الشراري212102539
أنثىصيته  راجل سالم الشمري213102657
أنثىطفلة سليمان مفرح البحيران214120317
أنثىطلبه عقالء مطلب الحازمي215120879
أنثىعائدة  سعود متعب  الحمدان216125350
أنثىعائشة  ثاري يوسف الثاري217126511
أنثىعائشة  حمود  سداح  العنزي 218112371
أنثىعائشة  قعيران بريت العنزي219106231
أنثىعائشة مشعل غزاي النمر220127497
أنثىعبير  خالد محمد الغميز221126518
أنثىعبير خالد دخيل العلي222126505
أنثىعبير ضويحي مفضي الرشيدي223118952
أنثىعبير عبدهللا كريم العنزي224102798
أنثىعبير مصبح ثفيل الرويلي225124805
أنثىعبير نداء راجع العوذه226103040
أنثىعريف دخيل هللا صباح الحازمي227115688
أنثىعزيزة مليح شغير الرويلي228123650
أنثىعزيزة هايل عايد الحميد229124024
أنثىعزيزه صالح حسن الدغماني230101853
أنثىعفاف شعيب سماح الرويلي231105243
أنثىعفته  خلف حماد الشمري232126995
أنثىعليا خالد دخيل العلي233126328
أنثىعمرانه علي ابراهيم الدربي234120747
أنثىعنداء مصبح ثفيل الرويلي235122467
أنثىعنود حمدان عايد العنزي236117917
أنثىعنود صالح سمير الرويلي237106433
أنثىعنود مهرب بريك الرويلي238115171
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أنثىعهود سعود فرحان الدرع239121511
أنثىعهود صالح ضويحي المبرك240125067
أنثىعهود عوض  مبارك العوض241115450
أنثىعواطف علي مصبح الفهيقي242123403
أنثىعواطف عواد دحي العازمي243100757
أنثىعيدة عبدهللا  سعود المنور244110826
أنثىعيده خلف شباط العنزي245117361
أنثىعيده روضان رجعان الرويلي246111831
أنثىعيده ليلي قياض الكويكبي الرويلي247121470
أنثىعيده مطر  مالح الحازمي 248113472
أنثىعيده مفضي عشوي العنزي249123042
أنثىعيده مفلح ماشي الشراري250117146
أنثىعيفه حمد قطيان الشمري251127641
أنثىغادة عبدهللا راضي الرويلي252100985
أنثىغالية  حسين  حسن السفياني253109254
أنثىغدير خالد محمد الغميز254127153
أنثىغدير عواد حمد العتيبي255108234
أنثىغدير نواف مغيران الشمري256119869
أنثىغزوى معوض سالم الشراري257127172
أنثىغضه دحيالن حريث الحازمي258116701
أنثىفاتن حمد حمدان  الرويلي 259110169
أنثىفاتن مضمي هادي  الصقري260127261
أنثىفاطمة  جديع  دويرج  الشمري 261108289
أنثىفاطمة حجاج فيصل السهيان262120142
أنثىفاطمة حمد حمدان الرويلي263122295
أنثىفاطمة عماش علي الرويلي264120275
أنثىفاطمه فضي  هضيبان العنزي265100394
أنثىفاطمه فهد دهيمان الفهيقي266118196
أنثىفايزة شداد عايد العنزي267108648
أنثىفتون علي عبدهللا الشهري268118991
أنثىفضه تركي صويلح الرويلي269116992
أنثىفلحاء دغيم صبر العنزي270111240
أنثىفهده شافي شويحان الرويلي 271108388
أنثىفوزه  فالح  جالل السرحاني272106522
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أنثىفوزه سالم عيد الجوفي273126649
أنثىفوزه عياده حمدان الشمري274116983
أنثىقسمة كليب معزي الرويلي275115166
أنثىقمر طليحان ملواح الشمري276115993
أنثىكريمه ادريس عبدالحميد الهوساوي277112224
أنثىلطيفة رجاء عبيد الشمري278125312
أنثىلطيفة محمد فاران العنزي279115581
أنثىلطيفه سعدي حمود الشمري280118726
أنثىلطيفه طراد صبيح الكويكبي281118799
أنثىليلى معاشي  عصواد المطرفي282125299
أنثىليلي نايف مسباح الدرعان283123772
أنثىلينا صياح نزال البيالي284109733
أنثىماجده فهد احمد النصيري285104354
أنثىمديحة عوده حليحل العنزي286119288
أنثىمرام  سعد  خلف الشديد 287121258
أنثىمرام  فهد احمد النصيري288120985
أنثىمرام  متعب عناد الضلي289126457
أنثىمرام دخل هللا راشد الضميري290125870
أنثىمرام رافع خازن الرويلي291121835
أنثىمرام مبارك محمد الهنداوي292105257
أنثىمريفه حبيب فريح الشمري293116075
أنثىمريم باطح ذياب الرويلي294103760
أنثىمريم ثاني فياض الشراري295127859
أنثىمريم رافع خازن الرويلي296121816
أنثىمريم سليم عياش الشراري297109228
أنثىمريم عبدالرحمن عيد الفارس298115550
أنثىمريم عتيق عايض الهباد299102426
أنثىمريم فرحان دعيليك العنزي300120997
أنثىمريم نايف حماد السليمان301115143
أنثىمريوده مصبح مضحي الحازمي302110842
أنثىمزنة حجير مسلم الشراري303110821
أنثىمزنه نواف منور الهوته304102985
أنثىمستوره مفرح ربيع السويلم305115203
أنثىمشاعل  سعود مقبل الحزيم 306115793
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أنثىمشاعل  عويد ثاني  الفهيقي307112807
أنثىمشاعل  مناور مخلف الشمري308124015
أنثىمشاعل جارهللا سعود الجميل309104807
أنثىمشاعل عبدهللا ابراهيم النازل310125749
أنثىمشاعل مبارك جديع المطيري311113272
أنثىمشخص مصبح مضحي الحازمي312111913
أنثىمشيره مهل عسيالن الرويلي313116165
أنثىمعالي حزل عرهان الشمري314116643
أنثىمعالي خلف شايش السرحاني315103584
أنثىمعيضة يتيم جلباخ الرويلي316123670
أنثىمقبوله جزع جزاع البديوي317106338
أنثىمليحة طريف دميج الرويلي318117717
أنثىمنار علي قاعد المذهن319107882
أنثىمنار مهجع وزان الرويلي320122264
أنثىمنال  عايد سعود العنزي321126010
أنثىمنال أحمد سلمان البراهيم322115041
أنثىمنال بنت  مضحي بن  حصيني النصيري الرويلي323106055
أنثىمنال عارف شايش الشراري324121510
أنثىمنال عياف مخلف التيماني325112298
أنثىمنال فرحان نزال الرويلي326106066
أنثىمنى  صليهم عيد العنزى327120263
أنثىمنى  محمد مهدي المالكي328125669
أنثىمنى سويريح شريده العنزي329105507
أنثىمنى فالح سرسق الرويلي330125213
أنثىمنى مبارك منصور السماره331106476
أنثىمنى مسلط عائد النفيعي332106277
أنثىمنى نابت عطيه الطرفاوي333120939
أنثىمني  عويد مران  العنزي334118095
أنثىمنيرة زبن عواد  الرويلي335117185
أنثىمنيره  نايف مسباح الدرعان 336107066
أنثىمنيره االملح هديبان الرويلي337119814
أنثىمنيره سليم معزي الشمري338114787
أنثىمنيفة  حمد فاضي  الفهيقي339109545
أنثىمنيفه حمد معيوف العنزي340124059
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أنثىمنيفه عبدهللا ملهي الشمري341105137
أنثىمها  عياده  عساف  العياده342115554
أنثىمها جبار مناحي العنزي343118539
أنثىمها غافل عيد الغافل344111812
أنثىمها نابت عطيه الطرفاوي345124269
أنثىموج  مدهللا سمر الحازمي346114118
أنثىميادة  محمد  سعود  الجار هللا 347106808
أنثىميسم حمد عبدهللا الغشام348100414
أنثىميعاد سليمان عواد السرحاني349115433
أنثىميمونه مبارك رشيد الرويلي350103221
أنثىنادية حامد عضيب الشراري351123723
أنثىنادية سالم حسين الدلبة352120831
أنثىنادية عبدالرحمن زيد النحاس353114961
أنثىناهد فهاد سالم عليان354114698
أنثىنبيله حمود عبداللطيف الرديني355115255
أنثىنجاة محمد عبدهللا  آل سعيد356104210
أنثىنجاح رحيل جوفان الرويلي357121719
أنثىنجاح عبدهللا حمود الغويري358123304
أنثىنجاح فهد مضحي الرويلي359111011
أنثىنجود  وسيمي نافل الرويلي360121207
أنثىنجود نايف علي الجارهللا361116030
أنثىندى  سالم  شنان  العنزي 362112444
أنثىندى  سالم عوده البلوي363114093
أنثىندى عبد اللطيف ناصر الفهاد364119579
أنثىنزله رفيفان بشير الشراري365118529
أنثىنسيم احمد زيد المدير366115264
أنثىنشمية  حنيف ضاحي  العنزي367123822
أنثىنها  سعود سهو الطالب368123662
أنثىنوارة دحام بشير الدغمي369117087
أنثىنوال  زيد عبد الرزاق العازمي370122910
أنثىنوال  عايد عبيد الشمري371126936
أنثىنوال شايم ناصر العنزي372109323
أنثىنوال عارف شايش الشراري373121779
أنثىنوال عبدهللا صرير الحربي374116177
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أنثىنورة  سلمان  شاشان الزارع375107991
أنثىنورة محبوب مرزوق القحطاني376120310
أنثىنوره  عبدالمحسن  عبدهللا البحيران 377116320
أنثىنوره احمد حسن البليهد378118802
أنثىنوره جوبان عبدهللا الرويلي379109628
أنثىنوره حمد معيقل الغطيغط380118548
أنثىنوره صالح محمد الجوفي381127598
أنثىنوره عايد ناصر الرويلي382113752
أنثىنوره منصور بندر الشمري383125161
أنثىنوره هلهول عايد الرويلي384122792
أنثىنوف  محمد حسن  الزهراني 385126125
أنثىنوف صالح االسمر الشمري386113992
أنثىنوف صالح عواد العويضة387125513
أنثىنوير  حمدان ربيع الشمري388103280
أنثىنوير مجاذب شماط الدغماني389124677
أنثىهاجر صياح معيقل الرويلي390120723
أنثىهاجر عيسى ابراهيم الدرويش391118363
أنثىهبه فرحان عبد الرويلي392102799
أنثىهدى احمد زايد العنزي393124046
أنثىهزار عايد غصاب الضويحي394104135
أنثىهال حمد حمدان الرويلي395110266
أنثىهالله مهاوش محمد الدغماني396114349
أنثىهناء  سعود ثاني  المطرفي397117426
أنثىهناء محمد علي الربيع398117459
أنثىهناء مناور مكحوت الفهيقي399102419
أنثىهنادي غازي مدهللا السهو400125092
أنثىهند جالل خويتم الرويلي401118581
أنثىهند عقايل خلف الفهيقي402121938
أنثىهند منزل  ملهلم  الشراري403118607
أنثىهياء الحميدي خويتم الرويلي404100277
أنثىهياء هلهول عايد الرويلي405122687
أنثىهيام احمد سعود السبيله406107495
أنثىهيفاء عوض فريان الكويكبي407122577
أنثىهيفاء فهد عبدهللا العنزي408125260
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أنثىهيفاء محمد شاهر الشهراني409116081
أنثىهيالء فهد عبدهللا العنزي410125488
أنثىهيلة عوض مناحي الشراري 411114463
أنثىهيله رجا مطر الرويلي412119793
أنثىوجدان عبدهللا رغيان البلعاسي413121367
أنثىوسام ماطر صبيح الرويلي414116844
أنثىوصال عبدالهادي حشاش الجربوع415124932
أنثىوصال محمد مثقال الخليوي416127366
أنثىوضحاء جوفان فريح الرويلي417112638
أنثىوضحى معالء حمدان العنزي418119906
أنثىوضيحاء جريذي مدلول الشمري419116969
أنثىوفاء  احمد طبيعان  الرويلي420127788
أنثىوفاء  عوض  قريان الكويكبي421126677
أنثىوفاء عبدهللا مرزوق المطيري422121946
أنثىياسمين جابر خليف  الخالدي423106286
أنثىياسمين عبطان بالل الشمري424124541
أنثىيسرى جديع منيشير الرويلي425108791
أنثىيسرى عايش فروخ العنزي426103984
أنثىيسرى عسكر عبدهللا السبيله427104090

أنثىيسرى ملهي عايد الدغماني428116333
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أنثىابتسام حمود دامث الرويلي1110618
أنثىابتسام مناحي مدشر الرويلي2116978
أنثىابتهاج فايز محمد الدغمي3103449
أنثىابتهال سلطان شريدة الرويلي4125247
أنثىابتهال صياح خافور الرويلي5100538
أنثىابتهال فرحان راضي العنزي6106180
أنثىاثير فرحان عليان الرويلي7118461
أنثىاحالم عازم مطر  الرويلي8120328
أنثىاحالم الفي عبيد الكلبي9118075

أنثىاخالص عيد عوده الشمري10118407
أنثىاروام عبدالكريم جليل العنزي11118446
أنثىاروى عبدالرحمن سليمان الملق12125745
أنثىاروى عبدالرحمن محمد العويقيل13113995
أنثىاريج عبدهللا عطاهللا البلوي14122374
أنثىاسماء  جزاع مقبل الحزيم15106094
أنثىاسماء فليح مرشد الشريفي16114086
أنثىاشواق سالم رشدان الرشيدي17112130
أنثىاشواق مقبول حمدان الحبيشي18100793
أنثىافراح  سمير  خلف الدغماني 19121475
أنثىافراح مدهللا البشري الرويلي20110702
أنثىافنان  عبدهللا  خالد  الملحم 21113179
أنثىاالء أنور كايد الهباد22101269
أنثىاالء عبد المجيد فراج الغامدي23112917
أنثىالبندري محمد نومان الدهام24117217
أنثىالجازي  حمدان  قريش  العازمي 25111029
أنثىالجوهرة  فيصل ناصر الدندني26121505
أنثىالجوهره عليان  عودان الرويلي 27112475
أنثىالروح عوض شخير العنزي28106969
أنثىالعنود زياد طه الطالب29100434
أنثىالهام نادي مريبد العنزي30106157
أنثىالهام هواش مونس الرويلي31103553
أنثىامال علي شاهر المستحي32110684
أنثىاماني  مخيلف عباس الرويلي33108282
أنثىاماني أمجد خلف الشمري34117298
أنثىاماني شنان مضحي العنزي35125608
أنثىاماني محيسن باعث الرويلي36116663
أنثىامتنان رمان حمدان القاسم37106123

6: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لوظيفة باحث اجتماعي مساعد
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أنثىامتنان سعود هالل المنديل38109725
أنثىامجاد سالم ماجد العتيبي39102184
أنثىامل  الاليق غبن  الرويلي40104800
أنثىامل  يوسف  صالح  العبيد 41117398
أنثىامل علي حسن عواجي42102616
أنثىامل مزكي هطيل الرويلي43120300
أنثىامل مشعان حسن المطيري44115124
أنثىامنة  ساالم احمد  مشرقي45105638
أنثىامنيه سعد ناصر زيني46125411
أنثىاميرة  رمضان  مرزوق  السهلي47113198
أنثىاميره مشعل  رثوع  الرويلي48114159
أنثىانتصار  سعدون  هليل  الكويكبي49112423
أنثىانتصار دغيشم عبدهللا العنزي50126531
أنثىانتصار شحاذ تركي الشمري51112678
أنثىانتصار محمد االسمر الرويلي52122122
أنثىانتصار مهلهل دربي الريس53120830
أنثىانتصار نايف حمد الفهد54113953
أنثىانتظار  عبدهللا مهوس الشايع55113620
أنثىانوار  عواد  دحي  العازمي56104093
أنثىانوار سالم حمدان  السليمان57111218
أنثىانوار محمد بحيران الضميري58128027
أنثىاهداء عبدالمحسن غالب البراهيم59102742
أنثىايثار مقيبل عبدالواحد الحموان60113619
أنثىايمان حمد معزي البديوي61125164
أنثىايمان خلف احمد  الدغماني62106228
أنثىايمان غازي علي العتيبي63105597
أنثىايمان مطالب رويشد الرويلي64109090
أنثىايمان مفرح االسود العنزي65118518
أنثىإيمان  عبدهللا  عبدالرحمن الوليدي66100779
أنثىإيمان علي قاسم  الغروي67103806
أنثىأبتسام عبدالرحمن صالح النمر68104633
أنثىأبرار رشيد محمد الشبرمي69122337
أنثىأبرار ناصر قضيب القضيب70104770
أنثىأحالم سعود محمد الرويلي71119835
أنثىأحالم محمد عايد العنزي72107898
أنثىأروى خميس هياس الزهراني73102459
أنثىأريج  خلف  كساب  الضويحي74117785
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أنثىأزهار  بادي  رشيد  الشمري 75122017
أنثىأزهار على حمد الصيعري76123330
أنثىأسماء عيد غنام العنزي77103369
أنثىأسماء كريم معازر الفهيقي78123212
أنثىأسمهان  حسن مسفر الثقفي79100913
أنثىأسمهان صالح شاكر الجباب80110444
أنثىأشواق عادي محمد العنزي81105505
أنثىأشواق علي حسن الخيبري82117200
أنثىأفراح غريب رحيل الشمري83107432
أنثىأفراح هيكل  مطرد الرويلي 84111940
أنثىأفنان  فرحان راضي العنزي85108063
أنثىأفنان تقي الدين حسن عدار86119249
أنثىأماني  صالح حامد الرويلي 87112151
أنثىأمل  جديع راجع الرويلي88111108
أنثىأمل كامي عرسان الرويلي89103313
أنثىأمل ناصر عزام الشايع90107533
أنثىأمالك فريح عبدهللا العنزي91125987
أنثىأمينة طالل  ابراهيم الطالب92108439
أنثىأنوار  محمد  فالح السرحاني 93111609
أنثىأنوار سعود محمد  الشمري94117798
أنثىأنوار مفرح مخلف الرويلي95113864
أنثىآيات سعد حجي البشر96101254
أنثىبتال عقال حميدان الشمري97104903
أنثىبدره مفرح نهار الروقي98124988
أنثىبدرية  عبدهللا  صياح  الشمري 99100210

أنثىبدرية الفي شليان المخلفي100118790
أنثىبدريه عطاهللا حامد الحربي101103753
أنثىبدريه فرحان  مسهوج الرويلي102107165
أنثىبدور سالم عائد الشمري103119999
أنثىبدور فهد سعود الحمدان104109021
أنثىبسمه سعد بركه المطيري105114708
أنثىبشاير تركي منور العنزي106127612
أنثىبشاير دالش نافع العنزي107120324
أنثىبشاير رافع خازن الرويلي108114933
أنثىبشاير صالح زيتون العازميب109122726
أنثىبشاير غالب عقيل الهباد110105001
أنثىبشاير فهد كايد الغطيغط111122740



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لوظيفة باحث اجتماعي مساعد

أنثىبشاير محمد خلف العنزي112117575
أنثىبشاير محمد مبارك الكنيدري113125323
أنثىبشائر أحمد محمد الصحفي114124436
أنثىبشائر عبدالرحمن عبدالكريم الشمري115111694
أنثىبنان عايد منور الربيعان116126397
أنثىبندري محمد هليل الجباب117125965
أنثىبيان سعود بشير الجبل118102781
أنثىترفه محمد ملوح الحازمي119111530
أنثىتغريد  عطاهلل  عودة  الفقير120124832
أنثىتماضر سعد محمد بن حبيش121120040
أنثىتمام فهد عزيز المسلم122113842
أنثىتهاني معتق علي محمد123115164
أنثىتودد محمود محيسن اللحياني124101232
أنثىثراء سعيد عليق النحيطر125107802
أنثىجميله خلف شليان المخلفي126124597
أنثىجواهر  عبدهللا  خالد  الملحم 127114019
أنثىجواهر  كاسب  الحميدي  الشمري 128106385
أنثىحبيبة  مدبل جفال الرويلي 129127715
أنثىحجيه سحل جفران الزبيني130122268
أنثىحروه سليم بحيران الضميري131128141
أنثىحصة سالم مطر الحربي132119861
أنثىحصه ماضي  عمار  الشمري133123859
أنثىحصه محمد عبدهللا اليمني134104727
أنثىحنان عواض سعد الحارثي 135115376
أنثىحنان عيد عواد العنزي136112229
أنثىحنان محمد حمود الشمري137117504
أنثىحنان محمد عبدالكريم  الهذال138108921
أنثىحنان مطر عبيدهللا الحربي139110397
أنثىحنين حمد عواد العتيبي140106156
أنثىحنين فهد صالح الشايع141124260
أنثىحياه عويد حسين العنزي142111383
أنثىخديجه عبدهللا  دابج الحربي143114192
أنثىخلود احمد سعيد سالمين144107302
أنثىخلود دخيل  صخيل العنزي145124141
أنثىخلود عبدالعزيز منصور المثيب146120499
أنثىخلود محروت زامل الرويلي147117370
أنثىداليا  سالم  صالح  الضويحي148109564
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أنثىدانه مبارك منصور السماره149113784
أنثىدعاء  عبدهللا  عوض بديوي 150112792
أنثىدعاء عبدالعزيز محمد الشرعان151102676
أنثىدالل  عبيد عايد المطرفي 152104243
أنثىدالل  عيد حران  الرويلي 153116580
أنثىربى خلف محمد الخلف154104590
أنثىرحاب  االملح هندي العنزي155119704
أنثىرحمه جدعان مفلح العنزي156127994
أنثىرحيمة  ابراهيم  نحيت  العنزي 157116249
أنثىرزان رده سعيد الحارثي158102198
أنثىرشا غازي سعد الخطابي159109826
أنثىرغد خالد ابراهيم الواكد160114293
أنثىرغد عبدالسالم عبدالرحمن القاضي161125483
أنثىرقية  حسن علي خواجي162104764
أنثىرهام ثامر سالم العنزي163121364
أنثىرهام سعد عبدالعزيز االحمدي164120181
أنثىرهام عبد العزيز صالح الدرع165109026
أنثىرهام محمد يوسف  الحشاش166115813
أنثىروابي ابراهيم محمد البريه167125063
أنثىروابي عوض مزعل العنزي168113962
أنثىروان حامد حمدان الحربي169119537
أنثىروان سالم راشد السنيدي170102712
أنثىروان عبد هللا محمد جزاع171103693
أنثىروان عبدالعزيز سليم الكريع172115074
أنثىروان علي محمد الشهري173114950
أنثىروان ناجح دريفيل العنزي174123247
أنثىرويده رزوم حسن عركوك175114875
أنثىرؤى حسن ناصر الحربي176125991
أنثىريم  عبدهللا  مطير  المسعر 177102494
أنثىريم  الفي فريحان الشمري178119083
أنثىريم جارهللا سالم الطويهر179115647
أنثىريم جزاع جريس العنزي180103250
أنثىريم خلف شليان المخلفي181124837
أنثىريم سعود حطاب البيالي182106722
أنثىريم سالمة خلف العنزي183102542
أنثىريم سلطان احمد  القرني184125508
أنثىريم صالح مقبل الزيد185107442
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أنثىريم عبدهللا محمد المنيع186125627
أنثىريم كليب ثفيلي الرويلي187111225
أنثىريم محمد صالح حميد المحمادي188105662
أنثىريم محمد ناصر القحطاني189119639
أنثىريم معدي مثيب البقمي190127682
أنثىريم نايف محمد العنزي191113030
أنثىريم ندر عوده الشراري192122863
أنثىريوف ظاهر عواد الشمري193109246
أنثىزهراء محمد صالح  محمد  االنصاري194104964
أنثىزهره عبدالرزاق جويبر السلمي195125425
أنثىزينب صالح باقر المكي196121357
أنثىزينب موفق راضي العنزي197121377
أنثىسارة  عبيد الفي الشمري 198126829
أنثىسارة عبدالرحمن سلطان الحسن199122033
أنثىسارة عبدهللا سالم الرشيدي200102869
أنثىساره  محيسن  عبيد  الشمري 201108436
أنثىساره أحمد مرعيد  الدندني 202123877
أنثىساره تركي  راضي  الشمري203119276
أنثىساره خالد نجم الجوفي204126778
أنثىساره رجاء عايد الشمري205102832
أنثىساره موزان عياده الشمري206109036
أنثىسامية  احمد  ابوطالب الشريف207126874
أنثىسامية  قسام  الربع  الرويلي 208123344
أنثىساميه زبن عشوي الرويلي209103983
أنثىساميه محمد علي العرياني210114783
أنثىسحر  خالد عبدالمحسن المرخان211124105
أنثىسحر كايد نيتول االشجعي212119376
أنثىسراب هايل عايد الفهيقي213104624
أنثىسلطانة عويض مسعد الشراري214123801
أنثىسلطانه سند مسحل العتيبي215105714
أنثىسلطانه نداء فرحان العنزي216111542
أنثىسلمى صالح برجس الجوفي217114252
أنثىسلمى صالح منصور الطالب218119678
أنثىسلمية عوض سالم  المطيري219105407
أنثىسمر  سليمان  عبدهللا  الخمعلي220109631
أنثىسمية  خالد أحمد الجباب221107489
أنثىسمية عابد عياد الكويكبي222123341
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أنثىسوسن صالح مصلح الجدعاني223110183
أنثىسيرة قعيط  مسعر الشمري224123686
أنثىشرعه عايض محمد آل سلطان225126324
أنثىشروق أحمد سويلم المسعودي226116462
أنثىشروق خلف بركه العنزي227112174
أنثىشروق فياض حمود القاضب228125191
أنثىشروق محمد إبراهيم المسعود229116853
أنثىشريفة ضيف هللا عواد الشمري230107757
أنثىشريفه خليفه سالم المرشد231127228
أنثىشريفه سعد محمد القرني232115696
أنثىشفاء حبيب سالم الصعيدي233123933
أنثىشموخ حواس نازل الجبرين234120768
أنثىشهد صالح ابراهيم الدوسري235119953
أنثىشهد عبدهللا فراج ال نادر236108113
أنثىشهد محمد سالم الجوفي237122552
أنثىشيخه وليد خالد الضويحي238103141
أنثىصالحه حجي عاتق القويسمي239107892
أنثىصبيحة الفي مقبل الحازمي240109486
أنثىصيته سلمان قعيس العنزي241103798
أنثىعاليه فهد سعد العنزي242100920
أنثىعاليه قاسم مونس الرويلي243101138
أنثىعائشه خليفه حسين النعيم244104503
أنثىعائشه عطاهلل اديلم الشراري245102214
أنثىعبير احمد خازم  االسمري246104823
أنثىعبير صالح سميران العنزي247121735
أنثىعبير مقبل عضيب الرويلي248119860
أنثىعبير نايف شكر الشمري249102833
أنثىعذبة  مفلح حسن القحطاني250125797
أنثىعرين مقبل عبدالرحمن الضويحي251122943
أنثىعزيزه خشمان عوض الشمري252126364
أنثىعزيزه سليمان بندر الشمري253108254
أنثىعلياء نازل علي  المخلف254124570
أنثىعهد عبدالرحمن عوض العرجان255113528
أنثىعهد عبدالهادي عبيلك الرويلي256105266
أنثىعهود عبدالعزيز  سلمان العنزي257102219
أنثىعهود نمش مهيزع الشمري258113078
أنثىعيده  جازي  عيد  الشمري 259103674



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لوظيفة باحث اجتماعي مساعد

أنثىعيده مطلق ناجع العنزي260125541
أنثىغادة محمد عيد العتيبي261117289
أنثىغدير احمد دخيل هللا العامري262106197
أنثىغدير مصلط حجاج المرمش263126702
أنثىغزيه فالح عتيق العتيبي264125722
أنثىفاديه مياح عريفج الرويلي265108971
أنثىفاطمة  بدر  دخيل  الشهراني 266114364
أنثىفاطمة  صالح محمد آل عصمان267113000
أنثىفاطمة  معيوف عبداللة العبدي  الشمري 268119513
أنثىفاطمة زعل عوض العنزي269119677
أنثىفاطمة محمد احمد الشهري270125509
أنثىفاطمة محمد عبار العنزي271126273
أنثىفاطمه  حمود حمد الحربي 272112524
أنثىفاطمه عبدالكريم عبدالرحمن الدريويش273102838
أنثىفاطمه غويزي رشيد الرويلي274107077
أنثىفايزة  بركات مغضب الرويلي275111271
أنثىفايزه  محمد عبدهللا الزهراني276111361
أنثىفايزه حمود علي الحازمي277101794
أنثىفايزه فهد احمد القبساني278101564
أنثىفرح حمود حمود الجباب279103532
أنثىفردوس حسين احمد الهوساوي280109656
أنثىفلاير فهد علي العنزي281111644
أنثىفريحة هرسه سالم اللحاوي282106695
أنثىفضا الحميدي علي العنزي283112346
أنثىفضا خلف عتيق الشمري284125104
أنثىفهيده  مبارك سالم العنزي285124935
أنثىفوزية  عبدهللا  احمد الغامدي286120517
أنثىفوزيه عبدالحميد عبدالعزيز الزهراني287126871
أنثىكوثر محمد عامر البشري288128122
أنثىلمى عدنان مكي داغستاني289115827
أنثىليلى حسين محمد حكمي290127050
أنثىليلى فرحان فهاد الشمري291102916
أنثىماجده محمد عياد الشمري292128058
أنثىمدى عبد العزيز بندر الحميدي293104706
أنثىمديحه عبدهللا  معيوف العنزي294112774
أنثىمرام  سليمان  بشيبش الطنيني295111036
أنثىمرام  عيد هذيل الشمري296117362
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أنثىمرام  فهد عبيد العنزي297126574
أنثىمرام ساير مطلق الشمري298102012
أنثىمرام صالح حمود البلوي299105129
أنثىمرام عائد حمد العنزي300127108
أنثىمرام عبد الهادي عبد الرحمن الزارع301103814
أنثىمرام عويضه عايض المطيري302122542
أنثىمرام محمد حواس الشمري303127517
أنثىمرام مليح صبيح الشمري304106527
أنثىمرام وحي راضي الرويلي305104705
أنثىمرزوقة  عبدهللا عقيل السويدي306115410
أنثىمروه خالد عبدالحميد هوساوي307105433
أنثىمريم  عايد عيد الشمري308116225
أنثىمريم الراهي هدمول العنزي309105846
أنثىمريم سالم سطام البلوي310118935
أنثىمريم عبدهللا سليمان الحويطي311105615
أنثىمريم كاتب سميليل العنزي312112915
أنثىمريم مرجي حويل الشمري313109757
أنثىمريم مطر مطلق  الشمري314102058
أنثىمزيده  برجس غازي الرويلي315112265
أنثىمشاعل حمود نزال الرويلي316125354
أنثىمشاعل دحام رشيد المجالد317125382
أنثىمشاعل عايد سالم العنزي318125617
أنثىمشاعل محمد سالمه القضيب319104037
أنثىمشاعل محمد عبدهللا ال فاحم320127615
أنثىمشاعل مزهر ضحوي الشمري321118576
أنثىمضاوي فرحان فهاد الشمري322102737
أنثىمقادير سالمه ظاهر العازمي323113791
أنثىمالك يوسف محمد الحبالني324112858
أنثىملكه فهد مناع الدغمي325127469
أنثىمنال عائض سعد القحطاني326104930
أنثىمنال فالح علي السلمي327102251
أنثىمنصوره الحميدي خويتم الرويلي328118722
أنثىمنى ترحوب تراحيب العطياني329127251
أنثىمنى حميدان محمد الشمري330125034
أنثىمنى رافع محمد الرويلي331119133
أنثىمنى محمد عبدهللا الشهري332124115
أنثىمنيره خالد عبدالرزاق الحسينان333115293
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أنثىمنيره سعد احمد الجوهر334107613
أنثىمنيره مطرود حمدان الرويلي335103011
أنثىمنيفه سودان سالم الشمري336123091
أنثىمنيفه قعيط مسعر  الشمري337111026
أنثىمها  علي  أحمد الغصن 338120966
أنثىمها سعود عيد الشمري339125424
أنثىمها سلمان بتاع الحربي340102142
أنثىمها سليمان محمد السرحاني341123754
أنثىمها عبدالرحمن خلف السويلم342105222
أنثىمها عبدالرزاق صالح الجوفي343118793
أنثىمها عواد سحيمان العنزي344114420
أنثىميعاد مرجي محمد الكويكبي345121150
أنثىميالف نواف موسى الخالدي346127127
أنثىنادية زايد عقيل الذبياني347115669
أنثىناديه حسن سالم الشهري348109481
أنثىناديه مياح عريفج الرويلي349108710
أنثىنجالء طالع هالل المطيري350127484
أنثىنجالء عبدالرحيم عبدهللا الخليف351118641
أنثىنجود مخلف كريم العنزي352124981
أنثىندا محمد غصاب  الدوسري 353125475
أنثىنسرين مبروك بركي البالدي354115371
أنثىنسيم ابراهيم مجيديع المعبدي355120009
أنثىنشمية عبد هللا خلف الشمري356123756
أنثىنها زيلعي محمد زيلعي357105570
أنثىنوال  الباص روسان  الرويلي358114084
أنثىنوال حميدان محمد الشمري359124934
أنثىنوال غثيان سحيمان العنزي360110035
أنثىنوال مسند القوضي الرويلي361119769
أنثىنوت خليف قريطيع الرويلي362121084
أنثىنور عيد على الزارع363112831
أنثىنورة عبدهللا  مطر الرويلي 364112549
أنثىنورة عبدهللا صالح الغازي365115758
أنثىنورة محمد سليمان اللغبي366107343
أنثىنوره ابراهيم  محمد التويم367125233
أنثىنوره ظاهر بريد الفهيقي368115112
أنثىنوره فهاد محمد القحطاني369120019
أنثىنوره محمد حمدان الغانمي370109563
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أنثىنوف  سليمان  عبدهللا  الخمعلي 371109723
أنثىنوف  علي  محمد الزهراني 372114022
أنثىنوف ضاحي حمود  الشراري373118486
أنثىنوف ضيف هللا جزاع العتيبي374103259
أنثىنوف عبدهللا سعيد الصياح375107408
أنثىنوف فراج عيد  الحراجين الدوسري376122150
أنثىنوفه فهد حريثان   العطوي377108393
أنثىنوير عيد مساعد البلوي378115344
أنثىهاجر حسين شريده العنزي379105185
أنثىهاجر عثمان جمع الهندي380110276
أنثىهدى ابراهيم عيد النفيعي381127276
أنثىهدى حسن مرشد العنزي382114053
أنثىهدى حضيري مذود الشمري383126494
أنثىهدى مخلف هابس المطيري384114546
أنثىهدى يحيى سعيد الزهراني385119824
أنثىهديل  عمير  عبدهللا الربيع386106272
أنثىهديل حمد غضبان السحيم387122979
أنثىهديل ربيع صياف العنزي388123000
أنثىهديل سابق شكر الرويلي389126827
أنثىهديل عابد سليمان النويصر390102158
أنثىهديل عويض مسعد الشراري391123917
أنثىهال خليفة راجي المانع392111607
أنثىهال محمد عصيود الرويلي393107668
أنثىهناء  عويذر   يحي الشراري 394102880
أنثىهناء عبدهللا فريج شائع395112429
أنثىهناء عواض سعد الشهري396105019
أنثىهنادي أحمد حمد الصاعدي397108660
أنثىهنادي عوض مالهد العنزي398126554
أنثىهند حمد عائش المطيري399127258
أنثىهند خلف أحمد العازمي400122630
أنثىهند عبدهللا مقبول الشراري401114896
أنثىهنوف حنيف شبيب  الرويلي 402127434
أنثىهياء فهد عبدهللا الدغمان403108403
أنثىهيام خالد سليمان  الزارع404120758
أنثىهيفاء  سالم  غضيان الرويلي405109462
أنثىهيفاء علي حسين  الحربي406102015
أنثىهيفاء مطيع طايع البلوي407104177
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أنثىوجدان ابراهيم يحي مباركي408103068
أنثىوجدان شنوان حمدان الشمري409108986
أنثىوجدان علي محسن السهلي410115363
أنثىوجدان فرحان شبك الرويلي411121285
أنثىوداد حمد محمد الشمري412108970
أنثىوديان علي محسن السهلي413115332
أنثىورود  ضحوي حميس القعيقعي414107946
أنثىوصال سليمان محمد السويداء415112476
أنثىوضحى مشرف خميس الشمري416106048
أنثىوعد محمد معاشي العنزي417110743
أنثىوفاء سليمان صالح البلوي418104753
أنثىوفاء عبدالمحسن راضي الرويلي419111294

أنثىوالء جابر  شاكر  الشمري420126394
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أنثىابتسام  نادي مريبد العنزي1107170

أنثىابتسام  هريسان عليان الشراري2122871

أنثىابتسام رثعان شطيط الرويلي3125360

أنثىابتسام فليح فرحان الشمري4108757

أنثىابتسام مرزوق مخلف العنزي5128112

أنثىابتهاج بركات  براك السلمي6125405

أنثىابتهاج عليان راجي العنزي7119006

أنثىابرار نوار رويبح المطرفي8122093

أنثىاحالم عبدالكريم معوض الجهني9104073

أنثىاحالم عبيد الفي العنزي10107222

أنثىاريج خالد مغير  العنزي11100057

أنثىازهار فياض معتق العنزي12125603

أنثىاسماء  رطيان مفضي الشراري13117531

أنثىاسماء جايز محمد الشراري14109579

أنثىاشواق حمود علي الشراري15124420

أنثىاشواق صقر سالم  الرويلي16114413

أنثىاشواق فوزي ناصر الشهيلي17112428

أنثىاشواق نايف مقبول الشراري18120860

أنثىاطالل مقبول عواد الشراري19113017

أنثىاعتدال صوير نهار الشراري20118426

أنثىاعتماد  معاشي صبيح العنزي21121031

أنثىافراح  قبالن  نميصان  الشراري 22126106

أنثىافراح  مشعل  سليمان الحميد 23126764

أنثىافراح سويلم حريثان الشراري24112096

أنثىافنان عبدهللا ابراهيم الصياحي25111935

أنثىالبندري سلطان ضافي السعدون26107470

أنثىالجازى  دغيشم محمد الشرارى27120637

أنثىالجوهره طارف رابط الرويلي28125257

أنثىالجوهره عبدهللا راشد العتيبي29118195

أنثىالعنود سالم صالح الصيعري30104509

أنثىالعنود هاشل لويفي الشراري31104384

أنثىالهنوف االسود مدهللا الشراري32119978

أنثىالهنوف صالح سلمان البلوي33121859

أنثىالهنوف عقيل عتيق الحازمي34108150

أنثىامال  فالح سالم الشراري35121493

أنثىاماني  جاسر نهير الشراري36110682

أنثىاماني  ظاهر  حمدان البلولي 37124529

6: مرتبتها  , طبرجل: تخصص علمي مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي مساعد



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , طبرجل: تخصص علمي مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي مساعد

أنثىاماني سعيد رحيل الشراري38125152

أنثىاماني صالح جازم الشمري39118386

أنثىاماني معزي حمد البديوي40104606

أنثىاماني منزل ملهلم الشراري41115144

أنثىامجاد بركات مبارك الفياض42115681

أنثىامل  حباس  حامد  العنزي 43123441

أنثىامل  سحيمان منور الشمري44107238

أنثىامل صالح مثنى الشرارى45108250

أنثىامل عبدهللا يحيى العيشي46112028

أنثىامل فرج تركي العنزي47109347

أنثىامل محمد ماجد الشمري48111455

أنثىامل مقبل فالح البلوي49108571

أنثىامنه قبالن سمير الشرارى50101758

أنثىاميرة  عبد هللا حسين البخيت51114973

أنثىاميرة فراج عيد الحراجين الدوسري52123450

أنثىاميره خلف فرحان الشراري53121512

أنثىانتصار الحميدي طعيسان المطيري54120137

أنثىانتصار نايف عبدالعزيز األحمد55108453

أنثىانصاف مسهوج عازل الرويلي56125426

أنثىانعام عبدالقادر مخضور المولد57115368

أنثىايمان راكان عبدالرزاق العنزي58120393

أنثىايمان سعران محمد  السعران59123128

أنثىايمان عليان علي الشراري60103651

أنثىإنتصار  لطيف  عطيه  الوسم 61116770

أنثىإيثار عبداللطيف أحمد صيرفي62107180

أنثىإيمان  زايد سالم العنزي63117722

أنثىإيمان جبر ناوي الشمري64110210

أنثىإيمان وسيمي نافل الرويلي65122278

أنثىأبرار أحمد سمر  الرويلي66107912

أنثىأبرار محمد دخيل هللا البلوي67105219

أنثىأحالم ضيف هللا ظويهر الشراري68109948

أنثىأحالم ضيف هللا عويذر الشراري69112747

أنثىأحالم محمد ملحان الرويلي70111161

أنثىأروى عبدالرحمن صالح الرقيبه71119617

أنثىأريج محمد سعد الرفاعي72128078

أنثىأسمهان غالب عقيل الحسن73102967

أنثىأشواق  هليل رويضان الشراري74111628
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أنثىأشواق مرعيد هذلول العنزي75108173

أنثىأفراح ضيف هللا  ظويهر الشراري76109759

أنثىأفراح عواد خلف الشراري 77119448

أنثىأقدار عبدهللا عمشان الحسن78114207

أنثىأماني صالح محمد السعيد79122920

أنثىأمل  سعود  عبدهللا  الخميس 80101650

أنثىأمل الحميدي شكر الرويلي81109391

أنثىأمل رجاء محمد البلوي82110400

أنثىأمل صالح أحمد الهاشمي األمير83109829

أنثىأمنية  عياد صياح العنزي 84125899

أنثىأمينة حجي محمد الشمري85123813

أنثىآمنة يحيى صايل الحربي86117881

أنثىآمنه جايز محمد الشراري87116049

أنثىبدرية عبدهللا  صالح الشرارى88118591

أنثىبدريه   مزاوم   دعسان   العنزي 89123148

أنثىبدور حبيليص عسكر العتيبي90100030

أنثىبدور سويلم الطرفاوي الشراري91108332

أنثىبدور علي سعيد العمري92103148

أنثىبدور محمد عايد الشرارى93111184

أنثىبدور مطلق معازر الرويلي94114975

أنثىبسمه نمر سلمان الرويلي95121887

أنثىبشاير  عطاهللا سليمان الشراري96103848

أنثىبشاير جبر زنيمان الشراري97115841

أنثىبشاير علي حسن السيد98120036

أنثىبشائر  الحميدي سابل  العنزي99127649

أنثىبشرى  عنيزان  فدغاش  الرويلي 100117285

أنثىبشرى شنان قطيش العنزي101125056

أنثىبشرى مرزوق مخلف العنزي102122753

أنثىتركيه  محمد  بخيتان  العازمي 103105884

أنثىتغريد العبدي عيد الشمري104118170

أنثىتغريد خلف محيل الرويلي105125431

أنثىتغريد عادل علي الشراري106107178

أنثىتمام عيد صياح الرويلي107112984

أنثىتهاني  صالح  طحيران  الشراري108116641

أنثىتهاني  محمد ضحيان الشراري109119990

أنثىتهاني محمد علي الربيع110115750

أنثىتهاني مرعيد هذلول العنزي111108215
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أنثىثنيه سمير حمدان الشراري112100360

أنثىجميلة  ونيس عايد الشراري113103379

أنثىجميله  سالم  نزال  الشراري 114108974

أنثىجميله حمدان معاشي الكويكبي115126660

أنثىجميله عائض ماجد العتيبي116105702

أنثىجوازء بصيص عطاهللا الشراري117121168

أنثىجواهر  سالم  عويند  العنزي 118118383

أنثىجواهر  سلمان هديسان الشراري119104377

أنثىجواهر  عايد  مكازي األشجعي120112795

أنثىجواهر عزيز شايش الشراري121111258

أنثىجواهر منوخ سليم الشراري122100630

أنثىجوزاء مشاعان سالم الشراري123126490

أنثىجيهان خالد عبدالمحسن الصحيح124100937

أنثىجيهان صالح عبدالرزاق الحميمص125117461

أنثىحبيبه حران معزي الرويلي126112150

أنثىحسنه متروك مصيليخ الرويلي127110693

أنثىحصه  عبدهللا  محمد  العطوي 128122160

أنثىحصه بشير مسلم الشمري129121785

أنثىحصه سالمه عواد العطوي130126523

أنثىحصه صالح احمد الداحوس131110819

أنثىحكم حسين علي الرويلي132126949

أنثىحلوه  سلطان فهد السحيمي133108324

أنثىحمده سعد جربوع العنزي134118874

أنثىحنان  عايض شفيان العنزي135107643

أنثىحنان خميس طويحين الشراري136111390

أنثىحنان ساعد سعيد السالمي137119623

أنثىحنان صالح محمد الشمراني138125457

أنثىحنان محمد حميس الشراري139127976

أنثىحنان محمد نواف الشمري140108688

أنثىحنان مدهللا منوخ الشراري141101012

أنثىحنان نهير عايد الشمري142120657

أنثىختام محمد خلف الرويلي143115249

أنثىختمه  عبيدان  مقبول  الشراري 144115687

أنثىخديجة خميس خميس العطار145115565

أنثىخديجة سليمان ناصر الشرارى146112721

أنثىخديجه سلمان مهيل الشراري147104523

أنثىخلود  حامد  صبيح  الشراري148115869
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أنثىخلود جفل الدحو الرويلي149124342

أنثىخلود حمود نزال الرويلي150124907

أنثىخلود خالد فهد أبوهالل151101916

أنثىخلود خليل سليم البلوي152107966

أنثىخلود زاهي محمد الشراري153121516

أنثىخلود عودي مشابط العازمي154109149

أنثىخلود مقبول سند الشراري155121535

أنثىداليا فرج حاوي العنزي156117181

أنثىدخنه سعيد علي الشهري157105592

أنثىدالل  خليف  عشوي  االشجعي 158119213

أنثىدالل  غانم  فزاع  الفالج 159127645

أنثىدالل حامد سالمه الشراري160111082

أنثىدالل سعيد عقالء الشراري161100646

أنثىدالل فهد محروت الرويلي162123134

أنثىدالل مبارك مسلم الشراري163126066

أنثىدالل ناجح طنيان الشراري164124393

أنثىدالل ناوي عواد الطويلعي165101279

أنثىدليلة عواد هايس الدغماني166121098

أنثىذيبه معزي مناحي الشراري167110979

أنثىرانيا سامي سعيد بخش168105829

أنثىرانية عيد عبد هللا السليمان169119516

أنثىرانيه سالم سليم النهدي170102421

أنثىرباب محمد عبدهللا البركاتى171104912

أنثىرحاب محمود الحميدي الهباد172112297

أنثىرحمة عبدهللا عواد الجهني173109372

أنثىرشا  عبدهللا  خميس  الشراري174119391

أنثىرشا  محمد سعيد االنصاري175113221

أنثىرشا مصبح سنيان الشراري176104889

أنثىرمزيه محمد   وصل   النفيعي177110470

أنثىرهام محمد فهد الوطبان178114314

أنثىروابي  غالب  حامد  الصالح 179117231

أنثىروان غالب حامد الصالح180118623

أنثىرويده اديلم سمحان الشراري181113124

أنثىريم  عبدهللا  بليبص الشراري182119727

أنثىريم  عبدهللا  بنيه  الشراري 183109132

أنثىريم  عبدهللا  حلوان الشراري184121446

أنثىريم راضي مريبد العنزي185128196
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أنثىريم سعييد عبدالعزيز العمري186111112

أنثىريم سفر سفران النفيعي187107747

أنثىريم عايد سليمان العنزي188102382

أنثىريم عقيل فاضل  الشراري189105232

أنثىريم عويضه عايض المطيري190122682

أنثىريم منزل شحيره الشراري191120658

أنثىريم منوخ سليم الشراري192100357

أنثىريم ناصر فواز الحسن193108000

أنثىريمه حمود محمد العنزي194106653

أنثىريهام فرحان راكان العنزي195106195

أنثىزريفه  مفلح  خلف  الرويلي196123549

أنثىزينب حسن عبدالحميد النخلي197105066

أنثىزينب لويفي مغثي الشراري198114501

أنثىزينب مصلح معتق الشراري199103452

أنثىسارة  فالح حسن الراضي200118995

أنثىسارة أحمد محمد الشراري201109777

أنثىسارة خليل سليم البلوي202108336

أنثىساره حياه سليم الشراري203118667

أنثىساره حيدر صالح العنزي204125668

أنثىساره زابن محسن البقمي205124196

أنثىساره عابد عبدهللا الحازمي 206105260

أنثىسامية  مدهللا عوده الشمردل207123213

أنثىسامية عايد دهيمان العنزي208104909

أنثىساميه حامد منزل الشراري209122599

أنثىساميه غصيب  عوض الشراري 210127710

أنثىسحر  مرجي حويل  الشمري211107041

أنثىسحر  هادي  محمد العنزي212119544

أنثىسحر عوض سليمان العنزي213106273

أنثىسعاد فليح سليمان الشراري214112087

أنثىسعاد مسهوج عازل الرويلي215125503

أنثىسكره  مبارك الشوشي الشراري216105471

أنثىسلطانه عزيز الفي العنزي217123619

أنثىسلطانه فواز صايل الفريجي218107933

أنثىسلطانه قبالن دويدان الشراري219100883

أنثىسلطانه مدهللا شلوف الهويمل220115985

أنثىسلمى عبدهللا نومان الشراري221103900

أنثىسلمى فريد خليل كويتي222119908
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أنثىسماح الطحر سند الشراري223105215

أنثىسماح انور علي غنيم224116023

أنثىسمر عمر عاسم السلمي225125406

أنثىسمر مشعل مفرج  العنزي226118368

أنثىسميرة مفضي سلمان الشراري227109789

أنثىسميه  فياض  جليل العطوي228118897

أنثىسميه زبن عشوي الرويلي229113208

أنثىسناء صفوق مكازي العنزي230117832

أنثىسهام سليمان صبيح الشراري231102658

أنثىسهام غالب عقيل الحسن232120864

أنثىسهله عواد سليم الشراري233103363

أنثىشروق فنيس صلفيق الشمري234103235

أنثىشروق متعب قطمان الشمري235124764

أنثىشريفه تركي فرحان الرويلي 236118557

أنثىشريفه مبارك علي الشراري237111429

أنثىشعاع جوفان فريح الرويلي238110703

أنثىشعاع ضيف هللا قميحان الشراري239108319

أنثىشعاع فالج عياده الكويكبي240118392

أنثىشعاع مليح سالم العازمي241104714

أنثىشهد عوض عايض الشهري242109261

أنثىشومه  سالم  خلف  الشراري 243124584

أنثىشيخه خليف عايد الشمري244113820

أنثىشيمة فدعوس الفي الشمري245120996

أنثىصالحة  سالم  خلف الشراري 246124113

أنثىصبحيه عواد دغيمان الشراري247110159

أنثىصفاء سعيد مسفر الحنيف248126245

أنثىصيته  خلف دحل البلوي 249121420

أنثىطفله حميد الخرو الرويلي250112136

أنثىعاليه  مبشر  سويلم  الشراري 251122837

أنثىعايشه  صالح محمد ال دلهام 252127809

أنثىعايضه  فليح  معوض الشراري253106968

أنثىعائشة  عباس  فاضل  الشمري 254118281

أنثىعائشة مرزوق سفر الشالحي255100053

أنثىعائشه  خالد سليمان الهذيل256101533

أنثىعائشه  سلمان  حامد  الشراري257112757

أنثىعائشه عبدهللا عوض الفهيقى258119407

أنثىعبله مرزوق مخلف العنزي259126832
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أنثىعبير حامد سالمه الشراري260100274

أنثىعبير سليمان جدعان العنزي261116833

أنثىعبير طالل محمد الرويلي262107189

أنثىعبير عوض ربيع سالم الصقر263115502

أنثىعبير عوض عتيق الشراري264103586

أنثىعبير عياد دبش الرويلي265110391

أنثىعبير مبارك هطبول الشراري266120072

أنثىعبير مبرز سالمه الشراري267123574

أنثىعزيزة عويض سلمان الشراري268100622

أنثىعزيزه سالم خلف الشراري269126068

أنثىعسله اسيحم فالح الشراري270125705

أنثىعطاف عطاهلل اديلم الشراري271107625

أنثىعفاف  صبيح مسيعيد الشراري 272121082

أنثىعفاف سالم ذياب العتيبي273108553

أنثىعفاف صالح مثنى الشرارى274108331

أنثىعفاف عبدهللا راضى الشرارى275122931

أنثىعفاف غالب عقيل الحسن276120874

أنثىعفاف هجاج مطر العنزي277125179

أنثىعهد سعود ملفي الشراري278109601

أنثىعهود عبدالرحمن صياح الشراري279114051

أنثىعهود عبدالرحمن محمد القحطاني280107828

أنثىعواطف  عبدهللا  لويفي  الشراري 281109013

أنثىعواطف سلمان نويفع الشمري282118347

أنثىعواطف عبدهللا دليمان الشرارى283111287

أنثىعيده  سرحان  منادي  العنزي 284113553

أنثىغادة محمد راشد الطويرب285123720

أنثىغاده نويصر محمد الشراري286104120

أنثىغاليه خلف مازن السرحاني287105964

أنثىغاليه عطاهلل اديلم الشراري288107493

أنثىغدير  نوفل  عطاء السبيله289107060

أنثىغدير عقال صالح الضويحي290119595

أنثىفادية سالم خلف العنزي291122165

أنثىفاطمة   ملفي  قبيس العنزي292121936

أنثىفاطمة  أحمد نخيالن الروضان293125566

أنثىفاطمة شايع علي المزارقة294103158

أنثىفاطمة صقر سالم العنزي295127611

أنثىفاطمة محمد فرحان الشرارى296116364
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أنثىفاطمه احمد راشد العطوي297102319

أنثىفاطمه حاشم مكمن الشراري298111991

أنثىفاطمه عبدالرحمن طالل العنزي299102954

أنثىفاطمه عنيزان قميش العازمي300122114

أنثىفاطمه مقبول  محقور  العدوان301122750

أنثىفلاير خالد معجل العنزي302121028

أنثىفضه طحطر اوشيح الشراري303111768

أنثىفهده  حمود  اوديان  الفهيقي304112708

أنثىفوزية موسى رشاش العنزي305118080

أنثىفوزيه بخيت مبروك الحارثي306112881

أنثىفوزيه ضامن محمود الزيد307122053

أنثىقسمه معاند خليف الرويلي 308102723

أنثىكرمه حمود الفي العنزي309117819

أنثىلطيفة محيسن باعث الرويلي310116328

أنثىلطيفه  خالد محمد الشهواني311101837

أنثىلطيفه صامد خليقان الشراري312113973

أنثىلطيفه عايض ماطر الحربي313121053

أنثىلولوه مدهللا سويلم الشراري314110723

أنثىمداء عايد شتيوي الشراري315126203

أنثىمدى بدر محمد العباس316116111

أنثىمدى محمد معازر العبدلي317126453

أنثىمدى يوسف سعيد باهادي318121968

أنثىمرام  ربيع  الحجيفي الرويلي 319116391

أنثىمرام حنيف سمير الرويلي320112616

أنثىمرفية  خلف محمد الشراري321125811

أنثىمروه بسام  علي البلوي 322110782

أنثىمروى حسين فهد العلوي323123843

أنثىمروى مريزيق علي الطالب324115732

أنثىمريم  فهيد راضي الشمري325116174

أنثىمريم ترحيب ربيعان  الدوسري326116539

أنثىمريم ذياب دامث الرويلي327102380

أنثىمريم سالم فيصل منسي328112450

أنثىمريم سليم سليم العنزي329102907

أنثىمريم سويلم ناصر الشراري330107031

أنثىمريم صويهيد رمضان الرويلي331118366

أنثىمريم طحطر اوشيح الشراري332111820

أنثىمريم عايد عيد الحويطي333110942
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أنثىمريم عبدالرحمن عبدهللا العفالق334111685

أنثىمريم غالب عقيل الحسن335120882

أنثىمريم فالح سالم الشراري336121531

أنثىمريم مبارك دافي الشراري337122450

أنثىمستوره مشناء سليم الشراري338108603

أنثىمشاعل  عبدهللا  بالل  الرويلي 339123885

أنثىمشاعل اسمير سالم  الشراري340106533

أنثىمشاعل جمعه قطوش الشراري341122722

أنثىمشاعل خالد خلف المثري342120239

أنثىمشاعل خلف دبيل العطوي343122572

أنثىمشاعل سهل عايد الشمري344102510

أنثىمشاعل محمد الفي الشراري345111606

أنثىمشاعل مسفر محمد الغامدي346107623

أنثىمشاعل مسلم سويلم الشراري347114905

أنثىمعالي  عواد حامد الشراري348124355

أنثىمعالي فرج مزلوه العنزي349123083

أنثىمعيضه كساب فالح الفهيقي350125042

أنثىمقبوله عوض سالم البلوي351109442

أنثىمالك  عجب معجب العتيبي352107959

أنثىمالك محمد حمود الدرعان353121197

أنثىمنار ناجح مكمن الشراري354119248

أنثىمنال  صالح  خرميط  الكويكبي 355124283

أنثىمنال  محمد عطيه العطية356122578

أنثىمنال حنيف حياء الدغماني357122585

أنثىمنال سليمان  لويزان الكويكبي358119371

أنثىمنال غريس صبيح الشراري359102435

أنثىمنال محمد علي الشراري360106177

أنثىمنال نايف صياح الشراري361114516

أنثىمنى  سمير  جريد  الشمري 362108151

أنثىمنى  عبدهللا عبدالعزيز الفوزان363124642

أنثىمنى  وازن  معجب  السلمي 364100839

أنثىمنى حمود عوده العوده365123451

أنثىمنى سالم عواد الحربي366126971

أنثىمنى سعد سعيد الشريف367118088

أنثىمنى طريف دميج الرويلي368114155

أنثىمنى عبدهللا ضافي الحسين369123072

أنثىمنى نصار ناصر  العازمي370104446
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أنثىمنى هزاع هارب الشراري371114872

أنثىمني  ناجح  غريس دلمه  الشراري372105872

أنثىمنيرة  عوض غازي العنزي373103788

أنثىمنيرة راضي سلمان الشراري374118944

أنثىمنيره  عبد هللا  فضي  العنزي 375114265

أنثىمنيره هالل هليل العتيبي376126841

أنثىمنيفة منسي سالم العنزي377122624

أنثىمها  حطاب  زايد  الشراري378107067

أنثىمها  علي  دوس الشمراني 379128137

أنثىمها سردي لويحق الشمري380101996

أنثىمها عايش عريمان العبدلي381101472

أنثىمها عبدهللا معتق الشراري382122636

أنثىمها فهد غدير الشمري383103365

أنثىمها معزي مناحي الشراري384111007

أنثىمهاء هليل نافل الشراري385117765

أنثىموضي خليل سليم العنزي386104412

أنثىموضي صالح فالح الشمري387104780

أنثىموضي محمد سليم الدوسري388100656

أنثىمي سعيد حسن فالت389115470

أنثىميسان فرحان رفيع الشمري390114575

أنثىميعاد معطش رحيل الشمري391103868

أنثىميمونة عبدربة حمد العلي392104884

أنثىنادية  رويشد خليف الرويلي 393126814

أنثىنادية مسلم عبيدهللا البلوي394103073

أنثىنجاح  علي  مصبح  الفهيقي395113557

أنثىنجاح شاحوف قربس الرويلي396117386

أنثىنجاح محمد منصور الشراري397119221

أنثىنجود سالمه الفي الشراري398100517

أنثىنجوى تركي حمود القاضب399123656

أنثىندى زيد سويلم الشراري400113972

أنثىنشمية حمدان يتيم الرويلي401110263

أنثىنشمية هجيج مفلح الشراري402120905

أنثىنشميه  شيحان خميس الشراري403118718

أنثىنعيمه  سميح   معاشي  الكويكبي 404121186

أنثىنعيمه عبدالقادر مخضور المولد405115095

أنثىنفله  فليح حراثان الشراري406106820

أنثىنهله خليف رمضان الرويلي 407115022
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أنثىنهى كساب فالح الفهيقي408124992

أنثىنوادر  سالم  مقبول  الشراري409102621

أنثىنوادر  معيدي طنيش  الشراري410121561

أنثىنوال  دعسان  حسيب  الشمري 411122418

أنثىنوال عطاهلل خامر الشراري412107662

أنثىنورة سلمان حمد الخالدي413120681

أنثىنورة صالح محمد الهدهود414115608

أنثىنوره  سليمان بصيص الشراري415124158

أنثىنوره  مبشر سويلم  الشراري416102892

أنثىنوره جدير  عيد الشراري417103500

أنثىنوره سالم دويشر الشراري418102721

أنثىنوره ضيف هللا مسلم الشرارى419106534

أنثىنوره غازي سالم التمام420105321

أنثىنوره مبارك الشوشي الشراري421105478

أنثىنوره مضحي شخير العنزي422105109

أنثىنوف  حمدان  مونس الرويلي423113694

أنثىنوف  حمود  بصيص  الشراري 424115805

أنثىنوف الحميدي شنوان العنزي 425125943

أنثىنوف عبدالهادي علي الزارع426115061

أنثىنوف علي نمش الشمري427119663

أنثىنوف فايد معيوض السلمي428120154

أنثىنوف قحطان عبدهللا الشمري429110595

أنثىنوف مبارك الشوشي الشراري430116820

أنثىنوف مفضي مناور العنزي431108292

أنثىنوف هزيل دويشر الشراري432122118

أنثىنوفه  مفلح  مبارك  الشراري 433113447

أنثىنوفه حميدان السعادة الشراري434100511

أنثىنوله فنخير الدثو الشراري435121595

أنثىنوير مدهللا غريس الشراري436109290

أنثىهاله  قبالن سمير الشراري437110376

أنثىهاله علي عتيق الشراري 438117749

أنثىهدواء محمد قعيران الولدعلي439126194

أنثىهدى  عزيز خلف الشمري440122894

أنثىهدى سلمان االدلم الشراري441103951

أنثىهدى ماشي راضي الشمري442125851

أنثىهديل أحمد ثامر المسعود443113541

أنثىهديل حسن عبدهللا القرشي444100491
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أنثىهديل سعود سالمه الحميمص445106511

أنثىهال ثاني عايد الشراري446124006

أنثىهاللة دامث حمود الرويلي447111586

أنثىهاللة ناصر قاسم الشرارى448109403

أنثىهناء  اشريعب عشوان  الرويلي449112059

أنثىهناء  كريم األدهم الشمري450116385

أنثىهناء العاصي منيزل العنزي451116886

أنثىهناء طراد مونس العنزي452125269

أنثىهناء عبدهللا أحمد المصعبي453106148

أنثىهناء محمد منصور الشراري454101310

أنثىهناء مشل درزس الشمري455123983

أنثىهناء هايل مطارد الكويكبي456127937

أنثىهنادي عمر بكر فالته457105649

أنثىهند  بصيص  خميس  الشراري 458106993

أنثىهند  ناوي  عوض الرويلي459113422

أنثىهند تابع ماضي الضبعاني460106860

أنثىهند دهيمان سويلم الشراري461106392

أنثىهند سعود عبيد الشمري462117758

أنثىهند محمد سالم الشراري463105938

أنثىهند محمد مبارك الشراري464116341

أنثىهنوف خلف عويد الشمري465122133

أنثىهنية سليمان جدعان العنزي466125829

أنثىهيا مقبل حنيف السبيعي467109843

أنثىهياء  محمد  سعد  الشراري 468105904

أنثىهياء فرحان رفيع الشمري469109303

أنثىهيام  ساكر  سليم  الشراري 470111595

أنثىهيام حسين سعيد الرويلي471111387

أنثىهيفاء سليم عازي الشراري472111047

أنثىهيفاء نافع عيد الفهيقي473117980

أنثىهيال خليف رمضان الرويلي 474114995

أنثىهيال عيد معيبد الحربي475126621

أنثىهيله  االسمر  مسعد  الشراري 476102079

أنثىوجدان  فهد  ضامن  العبد هللا 477111578

أنثىوجود  حامد  خلف  الشراري 478105737

أنثىوداد مفرح اليح الرويلي479119596

أنثىورود  سامي جبر الجبر480127075

أنثىورود صالح سالم العنزي481110091
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أنثىوزنه صياح مناحي الشراري482121143

أنثىوصال أحمد زايد العمير483124721

أنثىوضحا فهد عمير العنزي484109409

أنثىوضحاء عواد محمد الشمري485118500

أنثىوعد سلطان شريدة الرويلي486125332

أنثىوعد ضيف هللا مدهللا العازمي487116678

أنثىوعد عبدهللا خلف الرويلي488127354

أنثىوعد مدهللا سالم  الشراري489106087

أنثىوفاء دبي طلق الشمري490111762

أنثىوفاء رشيد غانم العنزي491115042

أنثىوفاء سعد عبدالدايم العنزي492127584

أنثىوفاء عيد حمدان الشرارى493106268

أنثىوالء  عبدهللا كايد العنزي494113885

أنثىوالء سعود عقالء العنزي495100892

أنثىوالء محمد احمد جنادي496114514

أنثىوناسة فرج مزلوه العنزي 497117716

أنثىياسمين مدهللا أديلم الشراري498106434



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

أنثىفالحه ظاهر صلهام الرويلي1100292
أنثىسمية الفي خلف الشراري2100313
أنثىنوره ضويحي بجاد القحطاني3100069
أنثىجواهر باتل حامد التمامي4100076
أنثىسهام  عطااللة خلف العنزي5100131
أنثىختمه خليفة محمد الشرارى6100334
أنثىعائشة سند سالم الشراري7100355
أنثىالما ناجح مقبول الشرارى8100409
أنثىصفية عبد هللا حميدي الحنيني9100019

أنثىاميره خالد مغير العنزي10100132
أنثىعفاف عايش جحليش الشراري11100051
أنثىرخيه لفاء عميشان الشراري12100136
أنثىمشاعل علي مغثي الشراري13100211
أنثىعبير خالد مغير العنزي14100094
أنثىاماني مونس سعران الرويلي15100177
أنثىبيان محمد نزال الشرارى16100238
أنثىابتسام سعد مصبح الشرارى17100290
أنثىايمان عايش جحليش الشراري18100016
أنثىمنى محمد نزال الشرارى19100263
أنثىمريم منوخ سليم الشراري20100184
أنثىهنادى حامد  سالم الشرارى21100530
أنثىبشاير هايل سويلم  الشراري22100584
أنثىندى خلف مسلم الشراري23100675
أنثىساره موسى علي الشيخي24100676
أنثىعواطف  سعد دخيل الدرعان25100369
أنثىسناء حسين عبدهللا سعيد26100422
أنثىتهانى مقبول رحيمان الشرارى27100610
أنثى تهاني هايل سويلم الشراري28100670
أنثىسحر محمد علي الربيع29100591
أنثىهند فهد حماد الشراري30100536
أنثىسمر عبدالعزيز محمد الشمري31100661
أنثىمها عوض سالم العنزي32100668
أنثىعلياء خلف عامر الشمري33100669
أنثىوفاء محمد دهيس القحطاني34100702
أنثىابتسام  عايض  احمد  العتيبي35100561
أنثىجواهر صامد سويلم الشراري36100688
أنثىهنادي معجب عقيل الرويلي37100812

6: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي مساعد تخصص نظري 
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أنثىغرام ممدوح سالم الرويلي38100868
أنثىعبير مرعي عبدهللا االسمري39100930
أنثىعبير فليح خلف الشرارى40100967
أنثىتغريد عيد سلمان الشرارى41100996
أنثىوفاء سليم عايد الحوشان 42100969
أنثىحصه راضي صالح العنزي43100973
أنثىفاتن حمد  هذلول  الشمري44100826
أنثىاشواق عوض جروان السلمي45100761
أنثىساره مطني عمير خليفة 46100765
أنثىشريفة مانع محمد البليهي47100945
أنثىهبه محمد احمد السعدون48100978
أنثىافراح فليح خلف الشرارى49100869
أنثىنوف سعد حميدان الحربي50100782
أنثىمريفة   سعود جضعان الشراري51101258
أنثىمنيرة زبين عساف  الشرارى52101278
أنثىحنين بخيت مقبل الدعدي53100777
أنثىاالء خميس خلف العنزي54100943
أنثىأشواق قبالن ثاني الشراري55100946
أنثىحمده مزكي سليمان الشراري56101490
أنثىحليه حامد محمد زيني المتوكل57101515
أنثىمريم سالم عبدهللا الفليحاني58101516
أنثىجوزاء عبدهللا شايش الشراري59101519
أنثىبسمه علي قاسم الشراري60101524
أنثىعذراء مدهللا سليم الشراري61101084
أنثىامل عبدالعزيز سليم الراضي62101400
أنثىنوال جليل عوض الشراري63101402
أنثىهنادي متعب عبدهللا البلوي64101435
أنثىتهاني جزاء منصور االحمدي65101380
أنثىحصه محم ندفان الشراري66101440
أنثىتركيه مقبول رشيد الشراري67101448
أنثىابتسام  صالح سحيمان الشراري68101036
أنثىسلطانه صالح محمد الشراري69101101
أنثىايمان عبدهللا مضحي الشراري70101143
أنثىمريفه الفي قبالن الشراري71101184
أنثىنورة عوض قاعد الشراري72101100
أنثىساميه عبدهللا عويد الشراري73101108
أنثىأمل غازي شنوان الداحس74101654
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أنثىنشمية خلف عوض الشرارى75101679
أنثىملحة  خلف  فرحان  الشراري 76101681
أنثىمريم حميدان فرحان الشراري77101842
أنثىخلود  خلف  عياد  المطيري78101244
أنثىأمل محمد عوض هللا الحربي79101256
أنثىانتصار مصبح سليم الشراري80101317
أنثىابتسام  ثاني  مرعي  الشراري81101399
أنثىابتسام قياض هاثل الشراري82101283
أنثىحنان اسماعيل فارس السبيلة83101349
أنثىهناء درزي عبدهللا العنزي84101540
أنثىدالل  عقال حامد  الشراري85101594
أنثىجمايل  شامان  هدهد  الشراري 86101686
أنثىحنان سعيد عقال الشراري87101696
أنثىعائشه سعيد مزكي الشراري88101529
أنثىوعد علي محمد المحمود89101532
أنثىاشواق  عبدالرحمن  حامد  الروضان 90101579
أنثىمها مصبح معوض الشراري91101600
أنثىامل  سالم  عيد القحيصان 92101629
أنثىشذى سلمان شطيط الشراري93101652
أنثىنهله حسين عقيل العنزي94101614
أنثىهنداء علي  غايض الشراري95101618
أنثىمرام ناصر فواز الحسن96101635
أنثىرهام  فيصل  ونيس  الربيع 97101573
أنثىمنيره عبدهللا محمد العتيبي98101708
أنثىفاطمة قبالن سمير الشرارى99101718

أنثىسمية  محمد زويد  الشراري 100101779
أنثىالهنوف فرحان االءجرب الشراري101101808
أنثىنسرين  عبدالهادي حسن  الحيزان 102101841
أنثىروان عسكر عوده العنزي103102106
أنثىأميرة عقيل فهيد السبيله104101767
أنثىفضه سعود قايم الحازمي105101850
أنثىصباح  سالم  سعيدان الشراري106101933
أنثىرحمه محمد علينا الشراري107101749
أنثىاسماء  محمد  زويد  الشراري108101867
أنثىمها مشفق طافور الشراري109101868
أنثىمقبوله صياح فالح الشراري110101878
أنثىشومه معتق مطلق الشراري111101906
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أنثىجواهر مبارك دليمان الشراري112101936
أنثىاحالم محمد عبدهللا  التليعان113101859
أنثىنجاح  خلف  فرحان  الشراري 114101986
أنثىابتسام احمد علي حنبشي115102008
أنثىاخالص فيصل عبدالمصلح الحويكم116102011
أنثىسجا علي عويض األزوري117102018
أنثىابتسام مشفق طافور الشراري118101909
أنثىنوال الحميدي عتيق الكويكبي119101920
أنثىانتصار راضي كايد الرويلي120101922
أنثىعلياء فرحان حمدان الشراري121101924
أنثىمريم عيد رخوان الشراري122101976
أنثىاعتزاز سردي لويحق الشمري123102054
أنثىجميلة  صالح ركيان الرويلي124102522
أنثىالبندري سلمان  خلف الشراري125102537
أنثىشروق محمد  بخيتان  العازمي 126102629
أنثىعزيزه عطاهلل خلف الشراري127102743
أنثىنوارة مسلم مخلف الشراري128102234
أنثىمرام محمد عبداللطيف الجاوي129102235
أنثىجوزاء  قايض ضميان الرويلي130102107
أنثىفاطمه  مسايل  منيع  الشراري 131102196
أنثىامل  عقيل عطاهلل  الخابور132102302
أنثىأسرار سعد موسى الثقفي133102342
أنثىأمر  محمد سليمان العازمي134102357
أنثىهناء مسلم مخلف الشراري135102133
أنثىحليمه عائض احمد المحجاني136102210
أنثىاميره محمد وصل النفيعي137102190
أنثىصالحة بشير عائد العنزي138102194
أنثىنور موسى مبارك البركاتي139102230
أنثىأسماء ملهي عوض الشراري140102232
أنثىعايدة عبدهللا قاسم الريس141102216
أنثىهناء مهاجر رخيان الشرارى142102220
أنثىريم احمد سالم الحسن143102246
أنثىأسماء حسين علي العنزي144102307
أنثىحنان  عايد الديدب الشراري 145102681
أنثىرسميه ثاني سعود الشراري146102389
أنثىرغد محمد رسالن أبو زيد  فلمبان 147102482
أنثىمنيره  فزاع  فرحان  الشراري 148102561
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أنثىمنار مساعد صامد الشراري149104238
أنثىفضه غريب خويلد  العنزي 150104241
أنثىالجوهره عطاهللا لويفي الشراري151104290
أنثىمشاعر كريم  نصير  السرحاني152103097
أنثىمنيره  عقيل  محمد  الشراري 153104483
أنثىعاليه  خلف  عبد الرحمن  الجارد 154102430
أنثىرنا خلف شايش السرحاني155102493
أنثىنجاح عياد فالح الكويكبي156102503
أنثىحميده هرسه سالم الشراري 157102505
أنثىحصه عطاهلل عطيه الرويلي158103733
أنثىأماني سحيمان دبيان الشراري159103754
أنثىغالية  عتيق  فريح  الشمري160103398
أنثىنجود عبدالكريم عطيه الرويلي161102864
أنثىترفه عيد مقبول الشراري162102901
أنثىرهام سكر عباد الرويلي163103003
أنثىليلي عبدهللا جايب الشراري164103263
أنثىبدور عطاهللا  سليم الشراري165104148
أنثىعواطف مصلح معتق الشراري166103504
أنثىربيعة  بنية  سليمان  العنزي167103597
أنثىسلوى عويض مسعد الشراري168103619
أنثىفوزه مزكي  ملهله الشراري169103690
أنثىأفراح ماشي عوده العنزي170103318
أنثىشيخه زبين فرحان الشراري171104565
أنثىمنال سحالن مسلم الشراري172103709
أنثىخلود فيصل سعيد العنزي173103303
أنثىنايفه عايد قبالن الشراري174103325
أنثىبشاير  زاهي فرحان  الشمري175103345
أنثىعلياء عبدهللا جايب الشراري176103395
أنثىمقبوله عبدهللا سالم الشراري177103453
أنثىتهاني مبارك سميحان الشراري178104619
أنثىفاديه هليل فريح الرويلي179104680
أنثىعلياء محمد علي القحطاني180104775
أنثىجيهان علي مفضي العنزي181103843
أنثىنوير صالح مطرود الشراري182103354
أنثىسلمى عباطه عطا هللا الشمري183103375
أنثىانوار فريح نمر الرويلي184103409
أنثىمريم محيميد حسن الحارثي185103423
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أنثىنوال محمد خلف العمراني186103481
أنثىسامية الفى زقلوب الشرارى187103524
أنثىشعاع مقبول  سند الشراري188103528
أنثىمجيده سالمه فهد العنزي189104965
أنثىاشواق  صالح  مساعد الفليحاني 190103918
أنثىدالل بنيه فليح الشراري191103925
أنثىبسمه مفرح سويلم الشراري192103990
أنثىفاطمة  نايف سعد المطيري193104038
أنثىاسماء شامام بطيحان الشراري194104058
أنثىجواهر يحيى عبده محزري195103681
أنثىبدور سليمان خضر العازمي196103660
أنثىفاطمه  محمد  غوطان  العنزي 197103687
أنثىمها صرناج سعد الشمري198104996
أنثىمشاعل عبدهللا سعيد الصياح199105051
أنثىسلطانه حجي مناحي العنزي200105074
أنثىضحيه نزال فرحان الشراري201105079
أنثىمريم عطيه دعسان الشراري202104126
أنثىبدرية مايح نزال الشراري203104167
أنثىشومه عوض محمد الشراري204103764
أنثىمالك سعيد سليمان الشرارى205103698
أنثىعفاف زايد سالمه الشراري206103699
أنثىشيخه شتيوي قاسم الشراري207103745
أنثىشيخه مضمي مطلق الشراري208104287
أنثىاحالم عايد الشوشي الشراري209104365
أنثىامل  عبد الكريم  الهيلم  النعيم 210104044
أنثىماجده ناصر قاسم الشراري211103858
أنثىمريم سعود سلمان الشراري212103948
أنثىهيا عبدهللا محمد العتيبي213104407
أنثىالبندري معجون صامد الشراري214104410
أنثىشعاع  ناصر علي الرويلي215104414
أنثىمريم متعب صامد الشر اري216104086
أنثىفوز سعود بشير الجبل217104146
أنثىعائشه  دخيل هللا  مشحن الشراري218104289
أنثىمها أحمد محمد سعيد حسن219103977
أنثىريم سويد حسن العنزي220104855
أنثىأروي محمد فراج البلوي221104456
أنثىبدور خالد خلف العنزي222104514
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أنثىخلود سعيد سالم الشراري223104437
أنثىأفراح عقايل معازر الشراري224104499
أنثىهنيه جراد بشير الشراري225104869
أنثىبدور  جوال  حميد  الرويلي 226104535
أنثىفريحه بشير حمدان الشراري227104551
أنثىانوار  عقيل  محمد  الشراري 228104568
أنثىنوره مسعد حامد الشراري229104569
أنثىاسراء محمد فراج البلوي230104320
أنثىخلود  نادي ابراهيم  الشراري 231104355
أنثىسهام ابراهيم ناجي الشراري232104625
أنثىامنه الفي علي الزبيدي233104695
أنثىوعد  جوال  حميد  الرويلي 234104602
أنثىشرف حمد علي حكمي235104555
أنثىملك منور زاكي الرويلي236104643
أنثىنوره حرشان عجاج الشراري237104653
أنثىامل ناجح محمد الشراري238104669
أنثىنوره محمد حريري العازمي239104963
أنثىبدرة حمد سالم الشراري240105002
أنثىعبير حسن محمد الزايدي241104726
أنثىنوف راضي الذيب الرويلي242102941
أنثىأسماء  مسلم محمد البلوي243102981
أنثىفاطمه  رجا هللا  مسند  الشراري 244102990
أنثىايمان مبارك عوض الشراري245104225
أنثىفاتن  قرحان نذر العنزي246103971
أنثىرحمة  بشير خلف الفهيقي247103008
أنثىنوف خلف سليمان الشراري248103028
أنثىمها سعيد مطيله العنزي249103066
أنثىمشاعل بشير عطاهلل الشراري250103078
أنثىمزنه عبدهللا  جايب الشراري251103091
أنثىدالل مهوس هريس الشمري252103406
أنثىهدى ناصر عقيل السويلم253103549
أنثىتغريد احمد جبان الشراري254102771
أنثىأمل  ثنيان سالم الشراري255104196
أنثىمنال مرزوق مسلم الشراري256103032
أنثىمنال  ضافي ضريسان الشراري257104171
أنثىسامية معوض عوض المشرافي258105893
أنثىحدود  حوري غدير الرويلي259105932
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أنثىريم سعد بنيان النصيري260105934
أنثىأفراح  يوسف  سلمان  االبراهيم 261105944
أنثىكتله عبيد فالج  الشمري262104079
أنثىاماني  حمدان  جوبان  الشراري 263104097
أنثىعبير عزم  ناصب العنزي264104353
أنثىشذى خلف عيس الريس265102959
أنثىمريم  سالمه محمد الشراري266103010
أنثىحميدة حمد ذياب الشمري267105245
أنثىهناء عائض ناهض االحمدي268105581
أنثىمنيفه هليل جدوع الرويلي269105715
أنثىامل  حسين عقيل  العنزي 270104546
أنثىأسماء جازي عويض العنزي271105341
أنثىمشايخ محمد هليل الشراري272105386
أنثىفاطمة  خلف عامر الشمري273105741
أنثىزاهية خلف عامر الشمري274105777
أنثىافنان سعد جعيالن الفريدي275103314
أنثىمنى فرج باني الشمري276105406
أنثىفريدة حمد عمر العنزي277102794
أنثىساره صالح مفضي  الشراري278103018
أنثىراضه صفوق سويهج الرويلي279103126
أنثىنوير معزي وثر الشراري280105164
أنثىوسام حمود خلف السويلم281105467
أنثىربيعه غريس صبيح الشراري282102890
أنثىعواطف  مفضي  مويسان  الشراري283103310
أنثىافراح  عبدهللا  الدبيج  الشراري 284103548
أنثىشويهنه قاعد هادي الحربي285102718
أنثىاشواق عايد الطرقي الشراري286102976
أنثىابتسام  عياد فالح الكويكبي287102476
أنثىنوال زيد صالح العنزي288103675
أنثىهله زيدان  دوحان  الحازمي289103723
أنثىاميرة كريم عقال الشراري290103820
أنثىنوره ماطر  سعود الشراري291103089
أنثىعائشة حمدان حامد الحربي292104230
أنثىخلود مبارك نزال الشراري293104234
أنثىمها الحميدي تركي ابا الوكل294104299
أنثىفريحه هويشل حريران الشراري 295102592
أنثىابتسام معاند خليف الرويلي 296102597
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أنثىضيفه يحي مصبح الشراري297102654
أنثىسارة  أحمد  عبدالكريم  الصليع 298103993
أنثىجازه مصلح سليم الشراري299104028
أنثىفائزة حمد محمد الدهاش300103370
أنثىحنان سليمان عايد الشراري301103509
أنثىهناء  فايز  سعد  المنديل 302103514
أنثىمنيفه معيوف ظامي  الرويلي303104599
أنثىخوله عبدالعزيز حمد الرشودي304104699
أنثىاريج عبدالعالي جبري الخضيري305102760
أنثىعهود عبدالكريم محمد الشراري306102835
أنثىتمام إبراهيم منذر العنزي307104329
أنثىمزنه  حران  علي الشراري308102744
أنثىكسبه عويذر  يحي الشراري 309102807
أنثىالبندري خلف رداد العنزي310102850
أنثىعائشة مسعود رزين السلمي311104730
أنثىابتسام رجا فرحان الكويكبي312104757
أنثىنوف  علي  عبدالكريم  التميمي313102908
أنثىمزيده االسود عضيب الرويلي 314102962
أنثىاسماء حضيري زقم الشمري315103047
أنثىمها سلطان كريم رحيم316104351
أنثىمالك عبدهلل محارب  الشراري317104597
أنثىالحلوه محمد  صقر  الحازمي318102913
أنثىنوال عواد محمد الجهني319105159
أنثىكيفه  مصبح  اوشيح  الشراري 320103132
أنثىفوزه  مقبول  عوض  الشراري 321104631
أنثىحنان رجاء فرحان الرويلي322104742
أنثىبشاير طالع حامد العنزي323105466
أنثىسعاد طريف عبدهللا الرويلي324103243
أنثىندى جزاء عايض السحيمي325103257
أنثىتهاني سعود سلطان الشاهر326104793
أنثىزهور جماح محمد الغامدي327104797
أنثىمزيدة غشام عشيش الدغمي الرويلي328104819
أنثىفاطمه عايد ناقد ثالرويلي329104841
أنثىحصه عازم صالح العنزي330103297
أنثىجمله خلف دحل البلوي331105493
أنثىنهى عقايل منور الجوفي332105599
أنثىجزعه عوده خلف الشراري333103260
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أنثىالمه ثاني بصيص الحجري334103378
أنثىعازيه عايد ناقد الرويلي335104863
أنثىاسماء  فريح صالح الدرعان 336103525
أنثىريم  عبد الرزاق  صالح  الجوفي 337103538
أنثىخلود مقبول علي الشراري338103560
أنثىعهود مقبول عوض الشراري339103569
أنثىرهام  دهام  دامث  الرويلي340103703
أنثىتهاني عاقل معازر الشراري341103704
أنثىعنود هالل سالم الرويلي342105636
أنثىناهد يحي سالم خرد343105637
أنثىوجدان الفي مناور العطيفي344103546
أنثىالعنود عايد هاضل الشراري345103564
أنثىحميده سويلم سليمان السريعي346104970
أنثىاميرة مفضي عشوي العنزي347104978
أنثىايمان علي مفضي العنزي348103743
أنثىأثير  سعود  عبد العزيز  الزبن 349103817
أنثىأفراح مناور مكحوت الفهيقي350103842
أنثىعفاف عطاهلل الفي الشراري 351103864
أنثىجواهر عبدالرحمن حميدان الحميدان352105682
أنثىمدى ابراهيم عثمان  عسوني353105691
أنثىترفة مهوس هريس  الشمري354103633
أنثىرندا ضيف هللا وصل هللا الجعيد355105032
أنثىموضي محمد سليمان العتيبي356105037
أنثىجواهر حمدان علي الشمري357105099
أنثىسلوى صياح  سليمان  الشراري358103964
أنثىالجوهرة قاسم محمد الشراري359105768
أنثىعندا عبدالعزيز محمد الشرعان360103679
أنثىفاطمه عويضه جريوع الرويلي 361102470
أنثىاماني عبدهللا عبدالعزيز السديس362104066
أنثىدالل تايب عايس الشمري363105791
أنثىستيره فهيد فهاد الرمالي364103941
أنثىهاله عبداالله عبدالخالق ناصر365103952
أنثىحميده سالم سند الشراري366103976
أنثىعفراء سلمان ساري الشراري367103985
أنثىفريده سعيد عوض الشراري368103995
أنثىايمان ضيف هللا سويلم الشراري369108120
أنثىمنيره عبدهللا مناحي الشراري370107048
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أنثىجميلة  عطاهللا بشير الشراري371107957
أنثىأفنان محمد الياس الحازمي372107971
أنثىروان عبدهللا جارهللا الجارهللا373105131
أنثىسلطانه حمود نزال  الرويلي 374105194
أنثىمرام عيد خلف الغدير375107110
أنثىجميلة وازن معجب السلمي376105146
أنثىسمر بخيت زعزوع الشراري377105923
أنثىعشية قياض قحيصان الرويلي378107303
أنثىغزيل جعيدان كريم الشراري379107381
أنثىبدور شهاب مسيب العياشي380105262
أنثىنوره هازع عناد الرويلي381106265
أنثىتهاني  فهد فالح  العتيبي382105343
أنثىالعنود عواد فهيد العنزي383105363
أنثىافنان عوض ناصر االسمري384105479
أنثىاماني  سليمان رهيدل  الحربي 385105503
أنثىتهاني فدغاش سعيد الشراري386105498
أنثىريم  عوده محمد التدالوي البلوي 387105515
أنثىهدى راشد عبدالعزيز  الخلف388106345
أنثىهدى  كاسب  الحميدي  الشمري 389106411
أنثىساره سعود خضر المرواني390106426
أنثىريم عبدهللا  خلف  العبيد391106537
أنثىنيهال محمد هذلول الهذلول392106616
أنثىنوفه  عايض  نقالن  الرويلي 393106624
أنثىهديل غازي علي العتيبي394105598
أنثىفاطمة منيزل حريث الرويلي395105675
أنثىمنى ظاهر جريس الدغماني396106598
أنثىحمده مرجي بشير الشراري397106696
أنثىليلى  سليمان  زايد  الشراري398106736
أنثىحليله سالم سند الشراري399105802
أنثىنوره سليمان  فهيد  الرويلي400105818
أنثىحنان  فليح  عتيق  الشراري 401105820
أنثىبشرى معيزر عايض الشراري402106650
أنثىالجوهرة  علي مصبح الفهيقي403106841
أنثىعيده محمد عايد العنزي404106870
أنثىابتسام مطلق عواد العنزي405106949
أنثىاشواق  عبد هللا  الفي  الشراري 406105718
أنثىدالل  محمد  مبارك  الشراري407106289
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أنثىحنان ناصر عيد الشراري408106290
أنثىنوف هليل ملهي الشراري409106768
أنثىكيفه عتيق عقالء الشراري410106793
أنثىخوال  عسكر  عبدهللا السبيله411106794
أنثىنوفه مضحي حمدان الشراري412106961
أنثىعفاف عبدهللا قاعد الشراري413106977
أنثىمها سعود سويلم الشراري414105993
أنثىبدريه خلف مازن السرحاني415105998
أنثىأسماء حمدان سعود الشراري416107022
أنثىشيخة  راجي ظاهر الشراري417107081
أنثىمهاء  غويزي منور الفهيدي الحربي418107230
أنثىمرادي  نايف سعد المطيري419106323
أنثىمنيرة محمد عبد الدايم الشراري420106327
أنثىمشاعل محمد النقروحي الرويلي421106361
أنثىنوره محمد عبد الدايم الشراري422106366
أنثىعهود عبدالرحمن مقبل الحزيم423106996
أنثىحنان  زايد مزعل الشراري424107099
أنثىعيده سالم محارب الشراري425107100
أنثىايمان فرحان حامد الشراري426107111
أنثىمها ناجح القرطى الشرارى427107159
أنثىهال سليم عوده الشراري428106006
أنثىسلمى محارب سليمان الشراري429106008
أنثىفريحه مزكي العماوي الرويلي430106124
أنثىأمل  مزاوم  مفلح  الشمري431106127
أنثىنوره راشد رفاده العنزي432107259
أنثىنوره عبدهللا عباد البديري433107276
أنثىفايزة حمد صياح الشمري434105979
أنثىدالل حوري غدير الرويلي435106036
أنثىشيخه  عواد سلم  الشراري 436107166
أنثىنوير سعيد جحليش الشرارى437107177
أنثىتهاني مصلح مليح العازمي438107181
أنثىصالحه حماد فرحان الريس439107188
أنثىالبندري فرحان حشاش الرويلي 440107196
أنثىهناء حمود مضحي العنزي441107208
أنثىخالديه علي عيط العنزي442107211
أنثىنورة سلييم االفنس الشراري443106152
أنثىنجالء زاهي محمد الشراري444106160
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أنثىتمام  مرجي حويل  الشمري445106161
أنثىستيره غريس قبالن الشراري446106168
أنثىرفال نزال شويقي العنزي447107391
أنثىلمياء محمد سالم  العازمي448106375
أنثىوفقه  عبد هللا  فروان  الشراري 449106022
أنثىسلطانه  سويلم  فليح  الشراري 450106032
أنثىترحيب صالح خلف السالم451107823
أنثىرشا عجين مصبح الشرارى452107982
أنثىرهام  عادل  محمد  القادر 453107985
أنثىعيده فالح عايد العنزي454107499
أنثىغدير سعود سالمه الحميمص455106462
أنثىريم عواض عبدالشفيع اللحياني456106485
أنثىحنان  حمود  شظيف  الشراري 457107996
أنثىاماني مقبول عواد الشراري458108015
أنثىسحر احمد حسن ابودش 459108036
أنثىمنى سلمان خلف الشرارى460106593
أنثىأنوار حمدي فهد العنزي461106630
أنثىخديجه جبر مران الرويلي462107221
أنثىمقبوله  حيان  فريح  الشراري 463108114
أنثىمريم سالم سليم الشرارى464108124
أنثىفايزه فرحان مسهوج الرويلي465108130
أنثىنجود فواز ونيس الدرعان466107598
أنثىغزالن راشد أحمد الفالح467107601
أنثىريم مسعد حامد الشراري468107610
أنثىسلطانة زاهى محمد الشرارى469106634
أنثىامل  سالم  محمد الشراري470106690
أنثىكافى عواد جظرم الشرارى471108172
أنثىحنان   هليل عقالء الشراري472108176
أنثىنوال  مفضي  رحيل  الشراري473108220
أنثىعائشة مقبول محمد الشرارى474107700
أنثىاحالم مقبول سند الشرارى475106749
أنثىساميه مدهللا مريحيل الشراري476106779
أنثىنورة خالد خلف السعيدان477107484
أنثىأحالم مطلق عتيق الشمري478107487
أنثىفضه  عواد رحيل  العنزي 479107514
أنثىامل دبوس ملحان  العنزي480107562
أنثىتغريد متعب خايع الشمري481108225
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أنثىهيا نصير  بشير  الشراري 482108238
أنثىجواهر  حطاب هطيل البلعاسي483108241
أنثىصالحة  خالد عطيوي العنزي484108253
أنثىمريم مبارك عايد الشراري485106814
أنثىغدى عبدالوهاب رشيد السعدون486107653
أنثىدالل هليل زيد العنزي487107709
أنثىروان نواف ذياب الرويلي488105216
أنثىاروى عبدالرحمن احمد موكلي489105255
أنثىفلحاء ثاني سعود الشراري490105268
أنثىمريفه  مقبل الفي الشراري491107851
أنثىورود  رشيد  سمير  الرويلي 492107860
أنثىمالك صالح خلف السالم493107719
أنثىمشاعل نايف  ابراهيم الشبرمي494107725
أنثىمنيفة مبارك نويجع عنزي495107818
أنثىنشميه الفي عوده العنزي496105408
أنثىملحه سلمان عبدهللا القحطاني497108001
أنثىهناء مصبح سليم الشراري498106889
أنثىلطيفة  حضيري  خلف  الشمري 499106931
أنثىالبندري سليمان  ابراهيم  الشبرمي500107834
أنثىاميره  هزاع  مهدي  الرويلي 501107864
أنثىدالل  سعييد سالم  الشراري502106988
أنثىسعاد مفضي معزي الشراري503107251
أنثىأسماء جارهللا  ظافر القحطاني504106347
أنثىعواطف ضيف هللا مسلم الشرارى505106526
أنثىالهام  مقبول  محارب  الشراري 506105690
أنثىفاطمة محمد ابراهيم  محرق507105725
أنثىبشاير حامد الحمودي المرعي508105734
أنثىريم حماد حنيان الشلوي509105117
أنثىمنيره معزي وثر الشراري510105195
أنثىغاده أحمد سلمان الفالح511105800
أنثىنورة  سالم  عيد  القحيصان512106532
أنثىريا حربان زيادة المطيري513106642
أنثىمريم ناصر حمدان الحموان514105910
أنثىمريم  محمد عبدهللا  الشراري515105977
أنثىمشاعل طالل ذياب الخالدي516105985
أنثىامل عيد عنيزان المرواني517105367
أنثىغرام رجاء عبيد الشمري518106173
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أنثىتركيه جليل عوض الشراري519106730
أنثىزهية  ثاني  مبارك الشراري520106835
أنثىسلوى  عبدهللا رباح  الرشيددي521106673
أنثىمنى  عويض  سلمان  الشراري 522106726
أنثىدالل  عويض  سلمان  الشراري 523106825
أنثىايمان هطيل عبثان الشرارى524106143
أنثىعفاف  فليح  عتيق الشراري525106172
أنثىانوار بخيت زعزوع الشراري526106413
أنثىعهود مدهللا مريحيل الشراري527106428
أنثىخلود نايف علي الجارهللا528106439
أنثىمشاعل محمد  سالم الشراري529106877
أنثىتغريد عطاهللا صالح الجارد530106915
أنثىدالل سمحي صالح  الشراري531107014
أنثىحمده روثان نهار الحازمي532107017
أنثىايمان عسكر عبدهللا السبيله533106934
أنثىمنيفة سعييد  سالم الشراري534106939
أنثىمزنه عبدهللا احمد البهالل 535106940
أنثىفاطمه  عوض  عليان  العنزي536105809
أنثىايمان قاسم محمد الشراري537105815
أنثىأماني محمد جعيان الشراري538105836
أنثىجميله  قاسم محمد الشراري539105841
أنثىصالحه علي ظافر الشهري540106586
أنثىابتهال فايز حويظان الرويلي541106594
أنثىخضرة  محمد سالم  البلوي 542106670
أنثىساره ربيع  ثاني  الشمري543107072
أنثىموضي ناصر علي الرويلي544107088
أنثىخلده برد مزعل  العنزي 545107092
أنثىانتصار حميد خامر اللحاوي546107131
أنثىايمان  مفرح  سويلم  الشراري547107192
أنثىغدير محمد علي الشبرمي548107197
أنثىمرام مانع حمد المانع العنزي549107247
أنثىفايزه  ناصر  مطرد العنزي 550107248
أنثىنجاح راضي ملهي الرويلي551106958
أنثىنفلة مطارد مصبح  الرويلي 552106972
أنثىعفاف نافع االسود الشراري553107074
أنثىزهرة  محمد سويلم الشراري554105877
أنثىريم سعود سويلم الشراري555105886
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أنثىفاطمة الفي محمد الشمري556105980
أنثىعلياء خلف زقم الشمري557106765
أنثىحنان سلمان علي العصفور558106774
أنثىوفاء خلف العياط الشراري559106818
أنثىعهود مهطلس مغير العنزي560107508
أنثىفريحة  عبيد فالج الشمري561107528
أنثىوصايف منصور راشد السلمي562107534
أنثىهيا مفضي معزي الشراري563107112
أنثىنورة عبدهللا مناحي الشراري564107139
أنثىخيرة  علي  مفضي  الشراري565107167
أنثىفاطمه مفضي معزي الشراري566107193
أنثىنوره  سويلم  فليح  الشراري 567106041
أنثىدارين عقالء فهيد الحميمص568108069
أنثىلطيفة عيد سعيد الشرارى569108074
أنثىهناء قبالن سمير الشراري570108084
أنثىخلود ناجح طبابه الشراري571108091
أنثىفاطمة  رويعي عيد العنزي572106239
أنثىمنيفه  مهنا  عوض  الرويلي 573108126
أنثىمنال مفضي رحيل الشراري574108127
أنثىنوف عوض عصيد الشراري575106199
أنثىعائشه شحاذه جاهم الشراري576106235
أنثىوسام نايف عرسان العنزي577107262
أنثىعبير  عياش  علي  الربيع 578108129
أنثىفاطمة مبخوت ناصر الكربي579107296
أنثىمستوره مضحي محمد الشراري580106718
أنثىنشمية  غدير هزاع  الشمري581108163
أنثىحكم البني كحيل العنزي582108184
أنثىرندا محمد وراد الرويلي583108195
أنثىاشواق عواض خاتم الجعيد584107323
أنثىفاطمه  عيد  حمدان  الشراري 585107351
أنثىنوال  غربي  راجي  الشمري 586107363
أنثىساميه احمد فهد القرني587107380
أنثىري سلمان سالمه الشراري588107638
أنثىرهام  فهد  عبدهللا  الزيدان 589107676
أنثىحنان  دهاش  محمد  الدهاش 590106758
أنثىهيفاء هزاع جزاع الشمري591106851
أنثىسوير سعد نغيمش الشراري592106951
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أنثىهياء عواد دحي العازمي593107289
أنثىبشائر  عائض عابد المطيري594107298
أنثىنايفة فالح محمد الشراري595107308
أنثىنايفه  مهنا عوض  الرويلي 596108218
أنثىتركية سعود عقيل الشمرى597108231
أنثىفايزة  مزعل هليل العنزي598108245
أنثىالبندري غدير عبدهللا الشمري599108259
أنثىنجاح  مطيلق  عشوي  العنزي 600106964
أنثىمنى زيدان دبجان الشراري601106970
أنثىفهده مقيم غضيان الرويلي602107226
أنثىأسمهان عبدهللا سمر الشراري603107232
أنثىشذى ابرهيم عبدهللا العقيل604107811
أنثىسامية فرحان حامد الشراري605107836
أنثىدالل بقي حسيكان الشمري606107841
أنثىأسماء مرزوق عقيل القويعان607107735
أنثىمزيده مضحي  ثاري البلعاسي608107736
أنثىزواهر عارف شايش الشراري609107411
أنثىدنيا سايل عقيل الرويلي610107421
أنثىريحانه حسين احمد البريه611107452
أنثىاريج مرزوق جارد الشراري612107244
أنثىرشاء  محمد  خلف  العرجان 613107867
أنثىطفله خلف مساهر الشراري614107873
أنثىدعاء عبدهللا علي البخيت615107583
أنثىعلياء سعود عامر العنزي616107460
أنثىنادية قبالن سمير الشراري617107462
أنثىأمينه منصور راشد السلمي618107467
أنثىمنال  رويعي  راجي  الشراري 619107478
أنثىبدور عجين مصبح الشرارى620107937
أنثىمنوه مانع  خلف الشراري621107958
أنثىدالل فالح سويلم الشمري622107964
أنثىبسمة مرضي ناصر العنزي623107967
أنثىسلمى لبيدان مطر الشمري624107847
أنثىهناء عبدالرازق عبدالعزيز الكريع625107886
أنثىارياف ضيف هللا سويلم الشراري626107997
أنثىليالي علي هرسان الشراري627108011
أنثىفهيده احمد سليمان الجدوع628106468
أنثىمشاعل صبيح مشحن الشراري629106520
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أنثىدالل سعود محمد الوجعان630107547
أنثىابتسام  عائض عوض هللا  الثبيتي631105447
أنثىنوفه  مهنا  عوض  الرويلي632108022
أنثىوفاء غدير عبدهللا الشمري633108061
أنثىساره  سويلم  فليح  الشراري 634106091
أنثىهنادي سعد ملفي الشراري635106331
أنثىأمل محمد حجي السرحاني636106336
أنثىريف راشد عبدالعزيز الخلف637106389
أنثىنصره دهش البطيني الرويلي638107906
أنثىفايزة عايد عقيل العنزي639106729
أنثىطليحة خلف جهيم العنزي640106731
أنثىحنان سعييد سالم الشراري641106897
أنثىتهاني  خلف فالح الشراري642106474
أنثىلطيفه محمد مكازي العنزي643105178
أنثىنوره الطحر سند الشراري644105242
أنثىأمنة  حمود الفي  الحسن 645112133
أنثىنهاء قاعد غصيبة الشمري646112135
أنثىفاطمه رطيان مفضي الشراري647112148
أنثىمنيرة مقبول بريد الشراري648112152
أنثىجميله بشير سلمان البلوي649112153
أنثىهناء علي عايد الشراري650110685
أنثىاماني عبدالعزيز راشد السهر651110694
أنثىسهام  عيد   سويلم  الشراري652110849
أنثىساره  ناجح  فياض  الشراري 653110850
أنثىفاتن مقبل حجر الفهيقي654110858
أنثىغرام مدهللا نجيدى الشرارى655113215
أنثىفاطمه  عياده  علي  الشراري656113218
أنثىورود سليم عيد الشراري657113220
أنثىبسمه بخيت زعزوع الشراري658113245
أنثىنوف فريح محمد الشمري659111516
أنثىنعمه مسلم سالم الشراري660111520
أنثىعائشه لويفي عطاهلل الشراري661111549
أنثىحمده غديف مشحن العنزي662111550
أنثىنصيفه قابل خلف الشرراي663113271
أنثىرباحه سالم عجرم الشراري664113278
أنثىغادة تركي فرحان المفلح665113286
أنثىعفاف  ظايف  صياح الشراري 666113299
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أنثىحصه معزي دبيان الشراري667112182
أنثىأماني نداء ضافي السعدون668113358
أنثىانتصار عبدهللا غربي الفهيقي669108290
أنثىساره صالح فريح الدرعان670108343
أنثىأمينة  ظاهر سعود العنزي671108487
أنثىامل  أحمد رشيد الحسن 672112193
أنثىافنان نايف جابر  الجابر673112202
أنثىمتعبة صغير فرحان حميد674112214
أنثىعهود مبارك سعد القريني675112230
أنثىغاده برقع مالهد العنزي676109241
أنثىوعد سعد دهلوس العنزي677109341
أنثىسعاد عبدهللا ثنيان العنزي678111603
أنثىريم  عبد هللا  فرج  الشمري 679111632
أنثىدالل  زايد صبيح الشراري 680113487
أنثىإنعام  محمد مهدي  آل إسماعيل681113498
أنثىدالل برقع دليمان الرويلي682113506
أنثىمشاعل مبارك بشير الشراري683113521
أنثىنوف محيسن قياض الشرارى684113526
أنثىندى محمد خلف الشمري685112357
أنثىرجحه لويفي مغثي الشراري686109515
أنثىمشاعل صالح سلمان الشراري687109537
أنثىمنال ضحوي نزال الرويلي 688111671
أنثىتهاني رشيد عداد العنزي689111679
أنثىنجد محمد ناصر العتيبي690113479
أنثىطفله  عواد  زايد  الشراري 691113483
أنثىسلطانه ابراهيم فهد الطالب692113508
أنثىريحاب مشعل فالح الرشيدي693113546
أنثىدالل  فايض  مطلق  الشراري 694113562
أنثىسهام نايف ابراهيم العتيبي695112412
أنثىسلطانه احمد نزال البيالي696109665
أنثىنايفه هاشل لويفي الشراري697111689
أنثىتهاني  خلف  النوري  العنزي 698111690
أنثىامل  سليمان  عايد  الشراري699111716
أنثىعائشة  خلف  النوري  العنزي 700111718
أنثىحنان مبارك علي العازمي701108275
أنثىنورة فرحان رفيع الشمري702112471
أنثىتهاني العاصي منيزل العنزي703112477
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أنثىنوف عويد عتيق الرويلي704112480
أنثىرحمه  عطا هللا  عبيليك العنزي 705111006
أنثىاسماء صالح عناد العنزي706111016
أنثىمقبوله نافع زرم العنزي707111739
أنثىامنه عقيل محمد المطيري708108692
أنثىصفا محمد عبدهللا ال دخيل709108699
أنثىهناء مفلح محمد العنزي710108788
أنثىالجوهره صامد النصار الشراري711108800
أنثىريهاد محمد سعود الجار هللا 712112536
أنثىريم سعود صامد الشراري713112604
أنثىعهود  محمد سعود الجارهللا714112607
أنثىدالل  سالم  مرجي الشراري715112613
أنثىنوال  راتب  محمد  الشراري 716111034
أنثىامل  فالح  ظاهر  الشراري 717111058
أنثىايمان فالح حراثان الشراراي718111782
أنثى أماني  ضيف هللا  جمعان الشراري719111790
أنثىنشميه حويل حمدان الشراري720112714
أنثىعيده  الفي عقال  العنزي 721111181
أنثىمديحه كاتب سالم العنزي722111182
أنثىتمام عبدالرحمن معتق الشراري723111236
أنثىتهاني هليل جاهم الشراري724111248
أنثىتهاني ضيف هللا جمعان الشراري725111826
أنثىسهام مقبول  محارب  الشراري 726111834
أنثىهادية مسلم مخلف الشراري 727111843
أنثىعهود جايز بشيسر  الشراري728109045
أنثىهند سلمان مسفر الجعيد729109168
أنثىعائشة اسيحم فالح الشراري730109192
أنثىندى زنيمان مدين الشراري731112728
أنثىمها عايد عبو العنزي732112759
أنثىحصه عواد محمد الحميمص733111176
أنثىابتسام  موسي مبارك  مرزوق734111255
أنثىاروى سالم حمدان  السليمان 735111260
أنثىنوره فقعان هليل العنزي736111262
أنثىجوزاء خليف صفوق الرويلي737111859
أنثىعفاف  خلف خشان العنزي738111860
أنثىبدور جمعان جحليش الشراري739111867
أنثىستيره مقبول محمد الشراري740111875
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أنثىشروق حميد شتيوي الشراري 741111890
أنثىصفاء سهو عبدهللا السهو742112780
أنثىوضحاء مترك محمد السبيعي743112808
أنثىساره مسلم حمدان العنزي744112815
أنثىامل  سليمان سليم الشراري745112822
أنثىشريفه  علي  دريزي  الحازمي 746112825
أنثىنجاح مد هللا فرحان الشراري747111891
أنثىمها مسلم سعود الشراري748111900
أنثىمنيرة  صالح عقال  الشراري 749111914
أنثىافراح مفلي رجاء الشراري750109672
أنثىدالل  ظاهر عجيل الشراري 751112905
أنثىشيخه  سالم  فالح  العنزي 752112920
أنثىحميده خالد قعيران العنزي753112922
أنثىهند هليل جاهم الشراري754111306
أنثىتهاني فهد تراك الجوفي755111316
أنثىامل  عبدالكريم  محمد  الشراري 756111933
أنثىلمى محمد شتيوي الشراري757111950
أنثىمنال لويزان حسين الشراري758111953
أنثىمهاء تركي فهيد الشمري759111956
أنثىمشاعل عبدهللا سليم العنزي760111957
أنثىايمان عواد مفلح العنزي761111958
أنثىنوره عبدهللا دهيمان الشرارى762111963
أنثىغاده بشير حصيني الشراري763109819
أنثىنوال حسين ماشي العنزي764109838
أنثىداليه  طارق محمد راجحي765112926
أنثىعفاف صالح مبارك الشراري766112928
أنثىعال علي  مبارك  الشراري 767112943
أنثىبدور  عبد الكريم  مقبول  الزامل 768112946
أنثىنجاح  غريميل  عايد  الشراري 769112979
أنثىهلة  شطيط جبان العنزي770112980
أنثىساره قاعد حجاج الشمري771112981
أنثىحورية عبدالرحمن سالم الحسن772111971
أنثىدالل نافع االسود الشراري773111978
أنثىبشاير رغيالن ضبعان الشمري774109984
أنثىود عبدالعالي جبري الخضيري775110088
أنثىملكه كايد صطام الفنيدل776112992
أنثىسلمي رشيد محمد المبلع777113023
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أنثىفايزه  صبيح دبيان الضبعاني778111393
أنثىشيخه عنيزان عوض الشراري779111403
أنثىمريفه زبين فرحان  الشراري780112020
أنثىعواطف خاتم البوشي الشمري 781112027
أنثىمرادي عثمان خلف الضويحي782112038
أنثىابرار علي محمد الهزيم783112041
أنثىاضواء باتل شجاع العتيبي784110143
أنثىامنه سوعان مضحي العنزي785110197
أنثىافراح خليف عبدهللا العنزي786113033
أنثىعائشة عايد سالم الشرارى787113059
أنثىهال عامر عوده الشمري788113089
أنثىمنيفه الوارد األطرم الكويكبي789113104
أنثىمنال حمدان حامد الشراري790111430
أنثىرشا مهلي  حوال  الرويلي 791112064
أنثىمريم مفضي معزي الشراري792112069
أنثىافراح محمد مطر العنزي793112078
أنثىفاطمه زبين  فرحان الشراري794110423
أنثىعفاف عطاهلل الفي الشراري795113115
أنثىساره سليم فالح الشراري796113160
أنثىرحمة عبدالرحمن باني الشراري797112082
أنثىازهار خير هللا مسند الشراري798112093
أنثىمرام خلف عيسى الريس799110569
أنثىمنيفه  عاقل  الخبل  الشراري 800113174
أنثىاشواق  ابراهيم  عقال  الشراري 801113187
أنثىابتهاج محمد حمود الرويلي 802113191
أنثىميعاد  مبارك فنخير  الشراري803108339
أنثىكتله  الفي  دهيم الشراري 804108348
أنثىريم فالح معوض الشراري805108383
أنثىمنى رحيل مضحي العنزي806108384
أنثىعنود سعود فالح الشراري807108407
أنثىنجود  حمود  خلف  الشراري 808108424
أنثىهند عصري ناصف العنزي809108714
أنثىنجود عصري ناصف العنزي810108765
أنثىمنى قاسم محمد الشراري811108785
أنثىمريم صباح محمد الشرارى812111035
أنثىأسماء  منوخ  طويحين  الشراري 813110940
أنثىتركيه ربيع محمد الشراري814110038
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أنثىسلوى  عايض  عقيل  الرشيدي 815110044
أنثىعزيزه هليل عقالء الشراري816108273
أنثىافراح عطاهللا بشير الشرراي817108278
أنثىأماني  الفي  عقله العنزي818108435
أنثىغزيل محمد سالم الشراري819108615
أنثىمهاء شايل مقبول الشراري820111043
أنثىمريم طحيران دقيسان الشراري821111053
أنثىرانيا محمد حمدان الغانمي822111090
أنثىساره عبدهللا سليم العنزي823110218
أنثىهيفاء فالح سلمان  الشراري824108445
أنثىنواره  سعيد مثنى  الشراري825108454
أنثىأشواق صالح خويلد خويلد826108526
أنثىابتسام خلف سمير الشراري827108711
أنثىروان عبدهللا هليل الربشان828108901
أنثىاماني مقبول طرخوم الشراري829108916
أنثىاماني علي سعود الشراري830108920
أنثىفاطمة  صبحي  فريج العطوي831110375
أنثىنوره مصبح ثفيل الرويلي832108632
أنثىحنان فايد طشحر اللسون833108722
أنثىفايزه سعدي محسن الشمري834108839
أنثىحسناء دلي فرحان الشراري835108903
أنثىفايزه  الهزيل  دهيمان  الشراري 836108919
أنثىأميرة محمد مضيان المضيان837110429
أنثىريم مطرب عبدهللا الدندني838110449
أنثىمنيفه فيحان مسند الشراري839108870
أنثىاحالم ساتر ريشان الشراري840108876
أنثىنوال حميدان حامد الصبحي841108987
أنثىجواهر عبدهللا عقيل الشراري842108846
أنثىرحمه عبدهللا مرجي الشراري843109059
أنثىرقية عمر محمد فالتة844109062
أنثىزينب سالمه سلمان الشراري845108983
أنثىنادية كريم مسهوج الرويلي846109084
أنثىخلود  عايد  برقع  العنزي 847109095
أنثىوداد هليل عقل العنزي848109107
أنثىدالل  حمدان  حامد   الشراري 849109130
أنثىنوف كامي سالمه الشراري850109150
أنثىعواطف كامي  سالمه الشراري851109225
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أنثىجميله سالمه األطمش الشراري852109234
أنثىأميره عيسى عيسى واصلي853110657
أنثىمريم  شايم مزعل العنزي854110669
أنثىفلوح سليمان مليح الرويلي855110680
أنثىلمياء سالمه طليان العنزي856110687
أنثىنورا عبد هللا علي المزيد857109272
أنثىوفاء تليعان رجاء الحسن858109278
أنثىنوره منصور عبيد البلوي859109328
أنثىعائشه عوض حمدي الشراري860109405
أنثىربى عوده سمران الحويطي861109450
أنثىناريمان  شتيوي لطيف الضويحي862109464
أنثىايمان  محمد  سعود  الشراري 863109277
أنثىريم عايد الطرقي الشراري864109285
أنثىنوره محمد طويان العنزي865109329
أنثىتهاني مطخان سمير الرويلي866109331
أنثىاشواق  سعود سالمة الهمالن867109351
أنثىفايزه  مسلم  الهزيل  الشراري 868109420
أنثىمرام مبارك  مرجي الشراري869108405
أنثىعواطف محمد سالم الشراري870109531
أنثىعفاف محمد عيد الحامد871109836
أنثىفوزه فالح محمد الشراري872109575
أنثىصبحه هالل مليح العازمي873109652
أنثىبيان عبد العزيز أحمد السرحاني874108591
أنثىضيفه سميحان مثني الشراري875108592
أنثىنهله  مطيله فنخور الشراري876108622
أنثىخلود مقبول بشير الشراري877108638
أنثىالبندري خالد محارب الرويلي878109867
أنثىفايزه مصلح سليم الشراري879109904
أنثىبشاير حمدان مسعر الشمري880109721
أنثىقسمة ابراهيم حمود  الشراري881109755
أنثىعواطف  ظاهر  حميدان  الشراري 882109764
أنثىساره خالد حمدان الضويحي883110050
أنثىمقبولة سعد كليب العنزي884110150
أنثىرزان عبدالكريم سالم العرجان885110588
أنثىهيفاء درزي عبدهللا العنزي886109905
أنثىهاجر عليان هديرس العنزي887109992
أنثىميمونه أحمد حليس العنزي888110228
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أنثىمريم رحيل كردي العنزي889109051
أنثىبدور صالح دخل هللا المشعان890110493
أنثىامل  كامي فالج الرويلي891110601
أنثىبدريه حجير مسلم الشراري892110862
أنثىفدوى عزيز نهار البلوي893110866
أنثىايمان عقل صبيح العنزي894110892
أنثىناهد محيالن سالم العنزي895110198
أنثىهيفاء خليف عداد العنزي896110272
أنثىسلطانه سعود سويلم الشراري897109342
أنثىمي  عبدهللا كايد العنزي898110733
أنثىمنى محمد عماش الجريد899110840
أنثىجزوع  مصبح  رمثان  الشراري 900110878
أنثىوضحى رجاء جريص البناقي901110997
أنثىإيمان عبدالكريم ساكت الهذلول902110537
أنثىالهنوف عبدالعزيز ابراهيم المقبل903110546
أنثىترفه  حمدان  سند  الرويلي904110550
أنثىزهور رجاء  محمد البلوي905110613
أنثىمنيره خالد شريدة البلعاسي906110622
أنثىعفاف محمد عازم الشراري907109496
أنثىنوره نافع سليم الشراري908109580
أنثىحصه هطبول عبثان الشراري909109619
أنثىفاطمه  عياده علي الشراري910110927
أنثىمنال عبدالمصلح عبدالرزاق الحميمص911110928
أنثىبشائر  ناصر  براهيم  الموسى 912111081
أنثىروابي محمد علي  البلوي913110336
أنثىميعاد الطرقي ظاهر الفهيقي914110963
أنثىحنان  سعيد  بشير  الشراري 915110964
أنثىسلطانه سالم قريطان الشراري916109802
أنثىختمه هطبول عيثان الشراري917109817
أنثىنوف عبدهللا رغيان العنزي918109825
أنثىالعنود سالم قريطان الشراري919109834
أنثىعبير سالم قريطان الشراري920109851
أنثىمريم فرحان سالم العنزي921108360
أنثىامل عويش نهار الشراري922108428
أنثىمها مفلح مقبل العنزي923108437
أنثىتهاني صالح مهدي الشراري924109864
أنثىالعنود مبارك سعد القريني925109965
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أنثىايمان نايف عبدالعزيز األحمد926108589
أنثىشريفة جوفان فريح الرويلي927110628
أنثىوصيفه  عبيد دويشر الهبالني928109439
أنثىعهود سعود فالح الشراري929109941
أنثىعبير مطير عقال الشراري930112107
أنثىمشاعل خليل مرزوق الكريع931112186
أنثىجواهر ماجد عوض الشمردل932112594
أنثىمريم فهد حماد الشراري933112655
أنثىاميره  صالح حسن  الرويلي934112661
أنثىمزنه ذروان سليم الشراري935112667
أنثىشيخه  مكيمن  هضيبان  الشراري 936112719
أنثىغادة سعود احمد الحميدي937113431
أنثىفايزه محمد فنطول الشراري938113444
أنثىدالل  سمير حمدان الشراري939113476
أنثىعذارى مد هللا محمد الشراري940108636
أنثىعهود  عيد  سعود  العنزي 941108637
أنثىنهاد خالد محمد العيدان942108753
أنثىهيله عبدهللا عبدالرحمن القرني943112254
أنثىنوره حنيف شبيب الغشم944112270
أنثىاحالم جوفان فريح الرويلي945112326
أنثىسامية قاعد غصيبة الشمري946112375
أنثىسحر علي مبارك  الشراري 947113817
أنثىتهاني غضيان شحذه الشراري948113822
أنثىآسيا سعد سمر الشراري949113828
أنثىفخرية شطيط عوض العنزي950113829
أنثىغاليه سليمان لويزان الرويلي951113830
أنثىحنان  حميد  سويلم  الشراري952113834
أنثىناريمان علي مبارك الشراري953113839
أنثىحمده علي خلف الشمري954108815
أنثىابتسام مسلم علي الشراري955108881
أنثىأحالم محمد أحمد العبدهللا956108973
أنثىتهاني صالح ظاهر الشراري957108982
أنثىعنيد طيحان عقال الشرارى958109065
أنثىمها خلف جريد المصلوخي959108875
أنثىفزه فرحان حمود الشراري960108886
أنثىدالل فرحان ناوي الرويلي961108912
أنثىريم خليف ظاهر  الشراري962108936
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أنثىنوارة  مرجي  ضبعان  الرويلي963112603
أنثىنجاح فالح سماح العازمي964112733
أنثىخلفه علي فرحان الشراري965113845
أنثىمنيفة حمد مبارك الشرارى966113846
أنثىنوال جايز مدشر الشراري967109103
أنثىليلى حسن موسى الشراري968109111
أنثىتماني صالح ظاهر الشراري969109112
أنثىمشاعل عبدهللا عبدالرحمن المقاطي970109247
أنثىماجده خالد عبدالواحد المطلق971108937
أنثىشرين  نداء  نمر السبيله972108998
أنثىمالك حمود عبدهللا الشراري973109007
أنثىماجدة سعدي ناشر الحربي974109030
أنثىفاطمه محمد قبالن الشراري975110194
أنثىتهاني مهدي سالم الشراري976110205
أنثىنايفه شرعان نهيان الشراري977111616
أنثىمريم أحمد دهيليس  السبيله 978109282
أنثىامجاد عويد  عواد  السبيلة979109312
أنثىهند فارس شفق النصيري980109426
أنثىأشواق محمد أحمد العبدهللا981109099
أنثىحنان عقيل عاني العنزي982109199
أنثىميمونه أحمد دهيليس السبيله 983109339
أنثىأماني  منسي سالم العنزي984110476
أنثىليلى  سعود مبارك الشراري985110477
أنثىسلطانه نهير تاجر العنزي986110497
أنثىهال سلمان عبيد المرعي987110500
أنثىوداد عتقاء عوض الرشيدي988111666
أنثىنورة  فهد  حييان الشراري989111667
أنثىازهار مصلح مسند الشراري990111704
أنثىارياف هليل الغالى الشرارى991111713
أنثىمنيرة زايد زيد االكلبي992109670
أنثىسهام محمد سعود السبيلة993109344
أنثىوعد صالح سالم  الشراري994109397
أنثىشروق حميد رده المعبدي995109610
أنثىمرام محمد يوسف الحربي996110652
أنثىالعنود محيالن رخيان الشراري997111789
أنثىخديجه مفلح رخيان الشراري998111817
أنثىتهاني عايد بليبص الشراري999111824
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أنثىجوزاء ضافي سليم  الشراري1000111917
أنثىمسيره محمد حمود الرويلي1001109837
أنثىصالحه  عيد محمد الشراري 1002109842
أنثىنوير دايج شعير العنزي1003109846
أنثىمها عيد محمد الشراري1004109898
أنثىافراح كريم معازر الفهيقي1005109939
أنثىغدير فهد  روضان الحسن1006109689
أنثىبشرى  عوض عتيق العنزي1007109730
أنثىبيان مرعي سلطان الحسن1008112864
أنثىفاتن منوي غازي العنزي1009112879
أنثىأمل قاسم مبارك الشراري1010112988
أنثىماجده قويسم مبارك الشراري1011113026
أنثىرحاب فايز محمد العرجان1012111976
أنثىمنيفه جليل عوض الشراري1013111986
أنثىمشاعل عبدهللا محمد السحيباني1014112021
أنثىايمان حامد  طعيمه  الشراري1015112074
أنثىمها محمد الصقعي الشراري1016112086
أنثىعنود عايد بليبص الشراري1017112091
أنثىبدريه شاتي فنطول الكويكبي1018113154
أنثىبدرية  عيد محمد الشراري1019109807
أنثىحمده كذا عبدهللا الحمد1020113044
أنثىامل عويذر  عايد الشراري1021113071
أنثىنجاح خلف حمد الشراري1022113149
أنثىشريفه  عاقل الخبل الشراري 1023113229
أنثىحميده هليل مرخى الشرارى1024113327
أنثىاميرة  صالح  ضيف هللا  البلوي1025113346
أنثىدالل  صبيح مايل الشراري1026113350
أنثىجميله  مفلح  مبارك  الشراري 1027113355
أنثىماجده حنيف حياء الدغماني1028113183
أنثىحنين عزيز فنطول الشراري1029113193
أنثىمنال كرداس حاوي الرويلي1030113206
أنثىميسر خليف عشوي االشجعي1031113240
أنثىمنى محمد مسعود العازمي1032113463
أنثىهنادي مهجع كاسب العنزي1033113464
أنثىعائشه عياده علي الشراري1034113405
أنثىخديجة حامد  عقال الشراري1035113423
أنثىسلوى عايد مقبول الشراري1036113433
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أنثىتهاني محمد مبارك  الشراري1037110334
أنثىوجدان سليمان مناحي الشراري1038110339
أنثىايمان أحمد عبدهللا العتيبي1039110345
أنثىجيهان حمود فهيد الشرعان1040110185
أنثىهيفاء علي حسين دغريري1041110191
أنثىاميره خليف عشوي االشجعي1042113645
أنثىعفاف مقبل بهلول الشمري1043113646
أنثىمنال هاجع صويلح الرويلي1044113651
أنثىفهدة  نومان  عجيريف الحسن 1045113661
أنثىعنود علي عربود الشراري1046112770
أنثىمعالي دلي عوده العنزي1047112789
أنثىنوف منصور رحيل  العنزي1048112810
أنثىعائشة فالح سماح العازمي1049112820
أنثىمنى  مساعد سالم  السرحاني1050112950
أنثىرهام سعد عبدهللا القنيفد1051113667
أنثىعهود عفنان  عيد  العطوي 1052113681
أنثىسعاد متعب عقالء الرويلي1053113689
أنثىمني  مقبل  مناحي  الشراري 1054112284
أنثىهديل مانع حمد المانع العنزي1055112290
أنثىفاطمة  عبدهللا عبدالرحمن الدريويش 1056112310
أنثىخلود العياط سالمة الشراري1057112317
أنثىامال فرحان محمد الرويلي1058110508
أنثىامل حمود رغيان البلعاسي1059110521
أنثىانعام علي قاعد المذهن1060110532
أنثىدالل خلف دحل البلوي1061110572
أنثىامانه  علي  قاسم  الرويلي1062110810
أنثىفوزية  حامد محمد الغامدي1063113704
أنثىنهله  سعود  شيحان  الشراري 1064113705
أنثىسماهر محمد سمير الضميري1065113710
أنثىدالل مشوح مساهر  الشراري1066113718
أنثىمشاعل  فايض  مطلق  الشراري 1067113722
أنثىروال العياط سالمة الشراري1068112324
أنثىسارة  هديان  حامد  الشراري 1069112343
أنثىهنادى عايش زايد الشرارى1070112554
أنثىريم شايم مزعل العنزي1071110689
أنثىسلمى زقلوب فنيخر الشرارى1072110883
أنثىغاده حميس مفرح الشراري1073110891
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أنثىتغريد عبد الحكيم عبد هللا  العنزي 1074110903
أنثىنايفه عبدهللا دليمان الشراري1075113728
أنثىهنوف مثقال دغيم الشمري1076113730
أنثىهناء نادر عارف العنزي1077113741
أنثىنوف هزاع  هارب الشراري1078113746
أنثىاميرة حمود نصر النصر1079113754
أنثىعهد عضيد مدهللا النصيري1080112582
أنثىوفاء فهد  عبدالكريم العبدهللا1081112651
أنثىعائشة  مكمن  سالمه الشراري1082112668
أنثىغاده فهد محمد الجميل1083112702
أنثىبشاير سعد عبدالعزيز الجدعاء1084112966
أنثىشيخه خلف فالح الشراري1085113581
أنثىمنى حمد راضي الشراري1086113588
أنثىاشواق هادي خلف العنزي1087113593
أنثىوعد  محمد  جليل  الشراري 1088111113
أنثىمها صالح خلف الزارع1089113765
أنثىانتصار مفضى ربيح الشرارى1090113780
أنثىأفراح عبدهللا جديع الشراري1091113814
أنثىاميره عبدهللا االجرب الشراري1092113326
أنثىمنيره بشير مقبل العرجان1093113372
أنثىزينه مفلح عايد الشراري1094113626
أنثىامل سعود سهو الطالب1095113631
أنثىسلمى عبدالعزيز محمد العفنان1096111571
أنثىامجاد سعود غزاي الحربي1097111698
أنثىمرام خلف سليمان الجدوع1098111766
أنثىابتسام  عبدهللا مسيب الشراري1099111767
أنثىانتصار سالم ثاني البلوي1100111769
أنثىوطفاء غريب سليمان الرويلي1101112194
أنثىبلقيس جمال محمد الخناني1102112195
أنثىأفراح  هذال عبد هللا  الدغماني 1103112261
أنثىنوره عيد عوده الشراري1104112738
أنثىوصال فالح ظاهر الشراري1105112895
أنثىسهام سعود مهذاب الرويلي1106108301
أنثىايمان سليمان عايد الشراري1107108548
أنثىختام  عبدهللا  مسيب  الشراري1108111822
أنثىانتصار شيحان صالح الشمري1109111840
أنثىالبندري عبدالرحمن عايد المفرج1110111882
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أنثىسلمى ضيف هللا مسند الشراري1111111901
أنثىسارة  ضيف هللا  زايد  الشراري 1112111927
أنثىظيفه  بعيجان وادي الشراري 1113112416
أنثىجواهر  سلمان  محمد  الحامد 1114112435
أنثىأمل  عقال طراد الشمري1115112455
أنثىديما عبدالعزيز محمد الدهيمان1116113001
أنثىبدور  موسى  محمد العنزي1117113039
أنثىمنال  مقبول  قياض  الخابور 1118113151
أنثىابتهاج درزي مطر العنزي1119113409
أنثىرهام سالم محمد السعيدان1120111528
أنثىتغريد فايز فالح السرحاني1121111552
أنثىرحاب حمد عدوان العدوان1122111717
أنثىبدور فايد رحيم الشراري1123113804
أنثىأثير كاسب ملفي الشراري1124113851
أنثىمنى  كساب  ابراهيم  الشراري 1125111724
أنثىعفته عويض وديد الرويلي1126111784
أنثىاريج زهير عبدالعزيز البلوي1127111999
أنثىخزنه صامد سمر الشراري1128112011
أنثىفوزيه هاشل لويفي الشراري1129112014
أنثىمنيرة  عواد  فلج  العنزي 1130108771
أنثىوفاء عزم ناصب العنزي1131108775
أنثىيسرا خليف عشوي االشجعي1132113035
أنثىالما عواد مشابط العازمي1133113066
أنثىحال عبدهللا جديع الشراري1134111134
أنثىدالل سالم فالح الشراري1135111312
أنثىشيخه رجا هللا مسند الشراري1136113873
أنثىبدور محمد بعيجان الشراري1137112092
أنثىحصة  فالح محمد السرحاني1138112099
أنثىهند فليح هايل الخمعلي1139112137
أنثىبدور يوسف نومان الشراري1140112138
أنثىرحمه عبدالوهاب مرزوق الحميمص1141112145
أنثىعهود سعود رجاء الفرحان1142112149
أنثىشريفه مبارك معتق الشراري1143109057
أنثىشريفه محمد سكران الرويلي1144109182
أنثىهند مدهللا رفان الشراري1145113084
أنثىنجود ناصر عبدهللا الغلول1146113103
أنثىاسماء عزيز خليف العنزي1147113118
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أنثىملكة محم د احمد  السعدون1148113119
أنثىلمياء صالح سعود العسكر1149113121
أنثىكتله بشير عايد الشراري1150112217
أنثىمنيفه سالم ناصر الدهاش1151112246
أنثىليالي  محمد  العياط  الشراري 1152109337
أنثىعائشة قرينيس سعود الشمري1153109338
أنثىعفره باني  مهين  الرويلي 1154109370
أنثىمها هزاع علي  العازمي1155109373
أنثىخشيفه هطبول عيثان الشراري1156109377
أنثىخلود دايس ناصر الرويلي1157113133
أنثىفاطمه مدهللا لويفي الشراري1158113731
أنثىبيان أحمد ثامر المسعود1159113786
أنثىنوال سعود سهو الطالب1160113799
أنثىنايفه فرحان االءجرب الشراري1161113802
أنثىعائشة مبارك عقال الشراري1162113806
أنثىليلى سعود الصريخ الشراري1163113807
أنثىايمان محمد غافل العقيلي1164113831
أنثىأثير عبدهللا ثامر المسعود1165112291
أنثىنوره طاري عايس الشمري1166112370
أنثىتهاني باقي الميخ الرويلي1167109516
أنثىايمان خلف غريس الشراري1168109560
أنثىمنال محمد بغيض الرويلي1169109694
أنثىتغريد راضي عقالء الشراري1170111157
أنثىنوره عبدهللا عويد الشرارى1171111171
أنثىطفله فالح سليم الشراري1172111202
أنثىناديه  عناد  سعران الرويلي1173112410
أنثىشيمه محمد فارع المطيري1174112413
أنثىسارة  نايف ابراهيم العتيبي1175112465
أنثىأبرار سعد عبدالكريم  السرحاني1176111412
أنثىاماني  عايش  فناطل  الشراري1177113912
أنثىنوف مغير ثويني الدغماني الرويلي1178113913
أنثىمريم صبيح الجحل العنزي1179113922
أنثىحميده عبدالكريم جدعان العبدهللا1180111619
أنثىعنيد هاشل لويفي الشراري1181111645
أنثىرحمه سالم سعيدان الشراري1182111651
أنثىمي علي ناصر الصقر1183112484
أنثىنور منصور عبدهللا الغلول1184111152
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أنثىامل حميد هجرس الرويلي1185112496
أنثىترقه لبيدان مطر الشمري1186112511
أنثىنوره  حميدان  فرحان  الشراري 1187112523
أنثىتهاني خضير  عياد الخمعلي1188110414
أنثىمرام سيار القعيط الرويلي1189110524
أنثىتهاني ابراهيم سالم الشراري1190113289
أنثىتهاني محمد حماد الشراري1191113290
أنثىأماني  صالح محسن  الحسيناوي1192113304
أنثىمني سويلم حريثان الشراري1193111359
أنثىنجاح صفوق ظاهر االشجعي1194112543
أنثىمها سعود زايد النفيعي1195110705
أنثىحميده الفي قياض الحازمي1196111203
أنثىمريم فالح محمد الشراري1197113321
أنثىمقبوله قابل خلف الشراري1198113322
أنثىعفاف سعد خلف العنزي1199113323
أنثىسهى سلطان عبدهللا العنقري1200113324
أنثىواجد ظاهر سعود العنزي1201113338
أنثىتهاني صالح محارب الشراري1202111129
أنثىمناهي فريح عايد الشمري1203111313
أنثىامنه  هاشل  لويفي الشراري1204111728
أنثىمرام منصور ناصر الخالدي1205112585
أنثىنوال حمدان ملفي الحسن1206111214
أنثىهيفاء عبدالرحمن معتق الشراري1207111275
أنثىحنان  صالح عبد هللا  العنزي 1208111277
أنثىحمده سالم دويشر الشراري1209111281
أنثىهاجر خليف صفوق الرويلي1210111906
أنثىعهود فالح عتقاء العنزي1211113374
أنثىتهاني علي الشومي الرويلي1212113379
أنثىتعبة سعود عقيل الشمرى1213108318
أنثىمشاعل  بشير خلف الشمري1214108325
أنثىايمان عليان دهيمان العنزي1215112679
أنثىفلوح سويلم سالم الشراري1216112707
أنثىمريم دعيس دلمه الرويلي1217112725
أنثىاسماء حاشم مكمن الشراري1218111926
أنثىعزيزه خلف  زابن الحربي1219112227
أنثىريم سليم عياش الشراري1220112243
أنثىمها ناصر غالب الفقير1221113420
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أنثىهناء  مغير ثويني الدغماني الرويلي1222113425
أنثىهاجر عبدالعزيز عواد الحمير1223113434
أنثىخضره خضر محمد البلوي1224113451
أنثىاسماء عودة محمد الشراري1225113458
أنثىتهاني حطاب هطيل البلعاسي1226108533
أنثىعيده  سميحان مثني الشراري1227108538
أنثىعنيد  دخيل هللا عايد  الشراري1228108590
أنثىريم  غريب  ثاني  الشراري1229112748
أنثىعزيزه سليمان ناصر الشرارى1230112813
أنثىبشاير حميد محمد الخميسي1231112335
أنثىنوف  عساف صباح  االشجعي1232113485
أنثىسيره  فدغاش عليق الشراري1233108828
أنثىابتسام  ساكر  سليم  الشراري 1234108911
أنثىفوزه سليم سليمان البلوي1235108929
أنثىايناس  فرحان  صالح  الرويلي 1236112824
أنثىهناء درزي مطر العنزي1237112829
أنثىعنداء حمد طايح الرويلي1238112851
أنثىبدور قياض سالم الرويلي1239112862
أنثىأفراح عبدهللا صالح النصيري1240112872
أنثىمزنه فالح عقيل الفقيري1241112356
أنثىكوثر احمد سلمان الفالح1242113563
أنثىغالية مذيب خليف الفهيقي1243113568
أنثىنوره عوض مطلق البلوي1244113571
أنثىريم مانع الرثيع العنزي1245108957
أنثىخلود نازل برغي الرويلي1246109106
أنثىمنيفه  عبدهللا  عطاء  عطاء 1247112878
أنثىسامية منصور شلتان  الرويلي1248112890
أنثىعبير صالح زيد الخمعلي1249112909
أنثىخلود راشد عبدالعزيز الخلف1250111122
أنثىمالك عواد ملفي العازمي1251113599
أنثىساميه حسن موسى الشراري1252109281
أنثىزهية زايد عوض الشراري1253109291
أنثىابتسام  اسيمر قاسم  الرويلي1254109294
أنثىمنى  اسيمر قاسم  الرويلي1255109363
أنثىعزيزة زايد عوض الشراري1256109455
أنثىخلود عواد مشابط العازمي1257112942
أنثىعشقة معوض خميس  الشراري1258113003
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أنثىرسميه فرحان عويد الشراري1259112660
أنثىشريفه رحيل  مهزم  الشراري1260113618
أنثىنوره مانع بزيع الشمري1261109479
أنثىجواهر نادي بردان الرويلي1262111745
أنثىمشايخ رادح مازن الفهيقي1263111754
أنثىتهاني عوض عبيليك العنزي1264108418
أنثىمنيره مفضي ربيح الشراري1265112855
أنثىاشواق عايد مقبول الشراري1266112867
أنثىايمان علي حجير الشراري1267112868
أنثىايمان سعد  عواد  الشراري1268112971
أنثىمها عشوي  سمر الرويلي1269112977
أنثىعهود  عواد مشابط العازمي1270113009
أنثىلطيفه غضيان شحذه الشراري1271113749
أنثىمها سالم سند الشراري1272113766
أنثىمها محمد ناصر الماضي1273111845
أنثىعائشة شطيط موقف الرويلي1274111993
أنثىفايزة  عبد هللا  دليمان  الشراري 1275108623
أنثىصباح خلف عوض العنزي1276108654
أنثىامل هاشل شحاذه الشرارى1277108655
أنثىفاطمه صالح عواد الشراري1278108691
أنثىعهود فرحان ناوي الرويلي 1279108702
أنثىمرام سيار خلف العنزي1280108762
أنثىفهده مسلم جاهم الشراري1281111378
أنثىأمينه حامد مسيب الشراري1282111493
أنثىمنى  ابراهيم عايض المطيري1283114832
أنثىفادية حامد سند الشراري1284114861
أنثىالبتول زبن عبدهللا المريحيل1285114095
أنثىعفاف  سالم غوينم الشمري 1286114125
أنثىعهود مقبول بشير الشراري1287114216
أنثىتمام  مشرف  فنش الحسني1288115488
أنثىدالل مقبول مطلق الشراري1289116088
أنثىعواطف ماضي صبيح العنزي1290116112
أنثىبدرية رجعان عايض المطيري1291114947
أنثىفاتن مقبول قبالن المناور1292114978
أنثىمريم سالم سالمه الشراري1293114273
أنثىفاطمة  وشل  جديع  الرويلي 1294114327
أنثىمزنة  ثنيان  مصبح  الشراري 1295114387
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أنثىتغريد فايز راجح الشراري1296114425
أنثىريما الطرقي حزل الشمري1297114453
أنثىعايشه حياه سليم الشراري1298114709
أنثىشيخة الطرقي غنثر الشراري1299114726
أنثىنجود مرزوق صبيح الشراري1300114730
أنثىنوادر  حمود  بصيص  الشراري 1301115819
أنثىمنى مصبح سالم الشراري1302115857
أنثىعاليه  محمد  اشيوي  الشراري 1303115859
أنثىمنيرة خلف غريب العنزي1304115865
أنثىاحالم حامد عضيب الشراري1305116007
أنثىلطيفة  عويد هزاع العنزي1306116074
أنثىفاطمه فالج حيزان العنزي1307116077
أنثىافراح  محمد حبيب الحسيناوي1308114470
أنثىسمر  مدهللا غازي الحموان1309114498
أنثىهدى مطني عمير الخليفة1310116159
أنثىميثاء بشر غريب الشمري1311116161
أنثىحواء محمد عريمان العنزي1312116169
أنثىاحالم عثمان رفيع الحربي1313114971
أنثىرانية محارب محمد الوردي1314115005
أنثىهند صالح  خرميط  الكويكبي 1315114720
أنثىابتهال معزي خضير الشمري1316113886
أنثىسعدى فهد صالح العيادة1317113943
أنثىنسرين غازي خلف الرويلي 1318115129
أنثىدليل دلي فرحان الشراري1319116201
أنثىاسماء عبدهللا سمر  الشراري1320116224
أنثىخشيفة  سالمه  عايد  الشراري1321116244
أنثىأفراح مبارك سليمان الشراري1322116247
أنثىعهود دخيل رشيد الحربي1323114419
أنثىمشاعل لويفي مغثي الشراري1324114426
أنثىبدريه فهد سعد  العنزي1325115982
أنثىنجاح ركاد عبدهللا الشراري1326116040
أنثىجواهر عاقل سليم الشراري1327116054
أنثىلطيفه عمر عطيه الثبيتي1328115278
أنثىعفراء  عوض  معيطان  الرويلي1329113941
أنثىعالية حمد عبد العزيز المويشير1330114007
أنثىريم  محمد  سليم  الشراري1331114029
أنثىعائشة الفي صالح الشراري1332114147
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أنثىعبير عوض شخير العنزي1333114500
أنثىمها عبد هللا  عوض  الشراري 1334115542
أنثىمرتم  مساعد  مطير  الشراري 1335115549
أنثىمنى  الحميدي  مشحن الكويكبي 1336115572
أنثىغادة حسين حامد البيالي1337115671
أنثىامل حسين  محمد العنزي 1338115677
أنثىمنى  سالم غوينم الشمري 1339114184
أنثىمعالي حمد محمد المويشير1340114206
أنثىمشاعل محمد متعب الصالح1341114288
أنثىميعاد هزاع هارب الشراري1342114295
أنثىهيفاء سعد صالح عواجي1343114807
أنثىحنان قالط رابح الرشيدي1344114810
أنثىياسمين فهد محمد الشمري1345115028
أنثىالهنوف خالد عبدهللا الرشيدي1346115195
أنثىسلوى خلف شطيط الشراري1347115211
أنثىجوزاء مليحان خشان الشمري1348115236
أنثىريم محمد حبيب الحسيناوي1349114309
أنثىهدى خلف زامل العنزي1350114341
أنثىخشيفة  ناصف  صخيف الشراري 1351114373
أنثىسحر عبدهللا الطعمه العنزي1352114391
أنثىاماني غصاب سعيد العنزي1353114454
أنثىنعمه معاند خليف الرويلي 1354115101
أنثىمنال متعب مساعد الشراري1355115117
أنثىأفراح مقبول عوض الشراري1356115136
أنثىبدور مرزوق سالم العنزي1357115810
أنثىحبيبة  عقيل حمدان الرويلي1358113939
أنثىتهاني عبدهللا الخبل الشراري1359113951
أنثىتهاني شامان بطيحان الشراري1360113977
أنثىمضاوي فيصل مشل التمياط1361114021
أنثىنجاح عياش سويلم الشراري1362114170
أنثىعيده  سالم  قوام الشراري1363114567
أنثىآمال أحمد عبدهللا العتيبي1364114571
أنثىمياده  عواد ملفي الحسن 1365114584
أنثىنوره شفق مالعب الشمري1366114635
أنثىأسماء أحمد عبدهللا العتيبي1367114646
أنثىامل غازي خلف الرويلي 1368115155
أنثىمشاعل محمد الحميدي العنزي1369115158
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أنثىمريم عبد هللا حمدان الظويلمي1370115181
أنثىهناء سليمان االسمر العنزي1371115192
أنثىسلطانه خلف بشير الشراري1372113946
أنثىمها هليل جاهم الشراري1373114123
أنثىشيخة  مبارك  دغيم  الشمري 1374114353
أنثىعهود خلف حمدان الشراري1375114378
أنثىمرام مفلح ماشي الشراري1376114129
أنثىهتاف غازي مبارك الشيخ1377115260
أنثىعتاب عقيلي مطيلة الورده1378115390
أنثىسناء جميل أسعد أحمد1379115409
أنثىعهود محمد حمزه الخيبري1380115415
أنثىمناهل هديان زايد الشراري1381114477
أنثىمنيره نايف عبد المصلح المظهور1382114535
أنثىمشاعل فليح محمد الشراري1383114298
أنثىزينب علي عابث العمري1384115401
أنثىنوف عايض محمد الرويلي1385115414
أنثىنوف فارس برجس الشمري1386115429
أنثىهيفاء محمد هلهول  الصقر1387114946
أنثىترفة عقيل مسلم الشراري1388114949
أنثىمنى  خلف  عبد هللا  الشراري 1389114603
أنثىجواهر عطا هللا الخبل الشراري1390114609
أنثىرزان احمد صويلح الصبحي1391114624
أنثىفاطمة علي ابراهيم  العجالن1392114650
أنثىسميره حامد الفي الشراري1393114677
أنثىمريم جزاع مسند الشراري1394114507
أنثىتهاني مقبل مدلول الرويلي1395114526
أنثىوالء خالد عبدالواحد المطلق1396115466
أنثىأبتسام مجول خايع الشمري1397115483
أنثىعهود ضيف هللا ظاهر الشراري1398115531
أنثىحميده  حليقيم  طلفاح  الشراري1399115533
أنثىتهاني فهد سلمان الراشد1400115168
أنثىفاطمة سليمان عبدهللا السويلم1401114687
أنثىمها قاسم خميس العنزي1402114700
أنثىسحر  محمد  رويشد  الرويلي 1403115507
أنثىراجحه عيد مرشد الجهني1404115590
أنثىبيان سلطان ضافي السعدون1405114548
أنثىوعد سعود عوض العنزي1406115519
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أنثىريهام  عبدالستار  محمود  حميد 1407115600
أنثىحمده مرشد شتيوي الجهني1408115615
أنثىالهنوف مرجي محارب الشراري1409115619
أنثىمشيره مرزوق عتيق البلوي1410115212
أنثىالحلوه ظاهر لوبيد الفهيقي1411115214
أنثىساره عبدهللا االجرب الشراري1412115228
أنثىعواطف ظاهر  لويبد الفهيقي1413115251
أنثىعنود سليمان محمد الحربي1414115761
أنثىرحمه صالح دخل هللا  المشعان1415114692
أنثىنورة منادي خاتل العنزي1416115667
أنثىايناس حمدان مقبول الريس1417115674
أنثىفريحة رحيل خليدان الرويلي1418115682
أنثىفايزه صالح ضبيع الرويلي1419114711
أنثىرقية صالح ابراهيم الزبيدي1420114717
أنثىدالل سعود عقيل الشراري1421114739
أنثىرحاب محيسن باعث الرويلي1422114761
أنثىساره  رطيان  مفضي  الشراري 1423115779
أنثىريهام  فهد  قبالن  الشراري1424114898
أنثىبشاير عالقان محمد الدغماني1425115077
أنثىابتسام  سماح  اديلم  الشراري1426115093
أنثىنهالء ظاهر بريد الفهيقي1427115175
أنثىتغريد حامد مدلول الشمري1428115986
أنثىسلمي ناصر  نومان الدهام1429116071
أنثىجوري محمد عطاء الشمري1430116076
أنثىروان عبدالعزيز األسحم الشمري1431114789
أنثىعنيد سعود ظاهر الشرارى1432113915
أنثىشيهانه ظاهر بريد الفهيقي1433115184
أنثىفايزه بخيت حميد العروي1434115351
أنثىدعاء  حمدان صالح القفطان1435115405
أنثىدالل مثقال مصارع العنزي1436116704
أنثىسامية  محمد سالم الشراري1437116728
أنثىمنى سليمان االسمر العنزي1438116754
أنثىمريم  زبن  علي  العنزي 1439116783
أنثىهند احمد عواد الدرع1440116854
أنثىوضحاء هتاش قياض الدغماني الرويلي1441114205
أنثىنوره صالح برجس الجوفي1442114214
أنثىريم عياش سويلم الشراري1443114244
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أنثىعواطف سليمان سالم الشراري1444114247
أنثىكريمه عايد مرزوق الشراري 1445116294
أنثىأمان ثاني بشير الشراري1446116303
أنثىاشواق  النشمي  فرحان  الشراري 1447116309
أنثىفاطمه  مرزوق عتيق البلوي1448116311
أنثىأمل بليبص عطشان الرويلي1449116337
أنثىأشواق مناور جالي العنزي1450116349
أنثىافراح محمد مبارك الشراري1451116375
أنثىأماني مناور جالي العنزي1452116377
أنثىعهود بندر فليح الشراري1453115558
أنثىخلود  عبدالرحمن عبدهللا المحمد1454115624
أنثىوضحى مجول خايع الشمري1455115664
أنثىنوف مشير حامد الرويلي1456115699
أنثىمقادير  عازم  سماط  الرويلي 1457115705
أنثىشيماء أنور محمد المعلم1458114805
أنثىميعاد عواد سليمان  الشراري 1459114920
أنثىمريم ضيف هللا سليمان الثمالي1460114955
أنثىغاده خلف كساب الضويحي1461114985
أنثىايمان عاسم محمد الشراري1462113978
أنثىهيفاء  مضحي  شخير  العنزي 1463114008
أنثىلما حمد محمد المويشير1464114078
أنثىليلى سالم سند الشراري1465114106
أنثىامل عواد فضي العنزي1466114110
أنثىهيا  مبارك معتق  العازمي1467113932
أنثىأمل  ناصر سعيد الرويلي1468113997
أنثىمنال مبارك معتق العازمي1469114005
أنثىريم حامد سالمه الشراري1470114039
أنثىامل محمد راشد الطويرب1471114439
أنثىبتله مضيان  نازل  الرويلي1472115640
أنثىنوال سنيد طلق الشمري1473115646
أنثىأزهار ناوي حمد الرويلي1474115107
أنثىأمجاد عبد العزيز األسحم الشمري1475115111
أنثىهيفاء ظاهر بريد الفهيقي1476115133
أنثىعاليه ظاهر بريد الفهيقي1477115150
أنثىبشرى طارش سليمان الشمري1478115154
أنثىفاطمة حمد معزي البديوي1479115194
أنثىمها هزاع هارب الشراري1480114150
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أنثىخلود محيميد عبدالدائم الشراري1481114169
أنثىعهود عطاهلل خلف الشراري1482114191
أنثىعفاف نادر عارف العنزي1483114194
أنثىتهاني  عيد  مقبول  الشراري1484114211
أنثىمريم سعود طريقي العنزي1485114221
أنثىريم صالح عبدهللا الشراري1486114289
أنثىسناء  مدشر عقايل العنزي1487114333
أنثىعليا جنيد  مطلق  الشراري1488115731
أنثىعهد فالح عقيل الشراري1489115737
أنثىسلطانه زيد فاتن الرويلي1490115287
أنثىايمان ساكت منادي العنزي1491115341
أنثىعفاف سعيد سالمه السويدي1492115381
أنثىأماني منصور حمدي الفقيري1493114224
أنثىسكوت  هزيم  راشد  القايد1494114227
أنثىابتسام مسايل منيع الشراري1495114326
أنثىهنادي عوض مطلق البلوي1496114332
أنثىتهانى نافع محمد الشرارى1497114379
أنثىهيفاء عارف سحيمان الشراري1498114390
أنثىمنيرة عليق سليم الشرارى1499114445
أنثىصالحه سعيد جحليش الشراري1500115800
أنثىحنان دهام شنوان الرويلي1501115391
أنثىمنال عبدهللا محمد الشراري1502115432
أنثىفرح صالح فريح الدرعان1503115434
أنثىافراح  محمد دابس المرخان1504115445
أنثىشوق حمود سعيد العفر1505116336
أنثىحشمه سليمان ناصر الشراري1506116339
أنثىعائشه حامد عيد الشراري1507116343
أنثىمريم فرج عيد العمراني1508114360
أنثىعفاف مرجي  مسعد  الشراري1509114377
أنثىمشاعل مهل عبيد العنزي1510114404
أنثىرويدا مقبل جريد المقيبل1511114406
أنثىعائشه  سعود  سلمان  الشراري 1512114462
أنثىميمونة صالح عبدهللا الراشد1513114751
أنثىأريج أحمد سليمان الجدوع1514114771
أنثىمنيفة  عايض  مقبول  الشرارى1515115815
أنثىفالحه سويلم سالمه الشراري1516115826
أنثىخلود سالم عبيد السليم1517115837
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أنثىخوله  عقالء عودة الكريع1518115847
أنثىبشاير مناور عقيل العنزي1519115848
أنثىايمان سعود طليحان الشرارى1520115856
أنثىحصه  عشوي  االسمر  الشراري1521116420
أنثىصالحة سلمان مسند الشرارى1522116439
أنثىمطره غانم سليم الشراري1523116460
أنثىنوفه  عايد  مريح الشراري1524114512
أنثىأمنه سالم  سالمه الشراري1525114517
أنثىأريج عبدالرازق  مبارك السعدون1526114614
أنثىاسماء بشير سلمان البلوي1527114617
أنثىبشاير  حامد فرحان  الرويلي1528115384
أنثىعشاقة  علي مزعل الفهيقي1529116093
أنثىعواطف ضيف هللا  مرشد الضميري1530115902
أنثىكسبه  سالم  رحيل  الشراري1531116264
أنثىسلوى مصبح مطير الشراري1532116289
أنثىأسماء محمد سالم الشراري1533116296
أنثىمنى اسيمر سالم الشراري1534116350
أنثىمريم سلمان مسند الشرارى1535116486
أنثىساره غريب ناصر الفوال1536114622
أنثىتهاني عطاهللا عوده الشراري1537114638
أنثىفاطمه فائز عبدهللا  البلوي1538114656
أنثىمها سليم كندي الشراري1539114672
أنثىمريم حياه سليم الشراري1540114695
أنثىشعيع ضيف هللا ناقي الشمري1541115724
أنثىاريج فرحان هادي الحكمي1542115766
أنثىايمان عوض عواد الرويلي1543115774
أنثىمنيرة حمود عيد الزبيني1544115775
أنثىليلى عبدهللا دربي الريس1545115839
أنثىريم فالح حراثان الشرارى1546115943
أنثىأريج طالل جدوع التميمي1547115965
أنثىبدور  عزيز  عليثان  الشراري1548116496
أنثىارياف خليف براك  الشراري1549116504
أنثىنوال عريعر جرذان الرويلي1550116526
أنثىمريم  بشير  بنيان الحسن 1551116533
أنثىزهره الطرقي غنثر الشراري1552116541
أنثىخلود سليمان عتقي  البلوي1553116543
أنثىفلحاء  علي صالح العنزي1554116553
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أنثىاحالم محمديحي عايد الحربي1555114755
أنثىمرام سالم بصيالن الشراري1556113919
أنثىسميرة ابراهيم رشود الخيبري1557115498
أنثىزريفة قبالن عتيق الشراري1558115536
أنثىبدور مبارك شفق السبيله1559115538
أنثىشعاع جايز مدشر الشراري1560116003
أنثىفايزة عبدالعزيز الراوي الرويلي1561116008
أنثىمها سليمان  غربي  الزنبحي 1562116026
أنثىوعد عويد هزاع العنزي1563116029
أنثىقسمه عايد مريح الشراري1564116575
أنثىهليه خالد قريطان  الشراري1565116607
أنثىعائشة  سلمان مسند الشرارى1566116619
أنثىمفيده عبيد شايع العنزي1567115575
أنثىثتنيه شاعف صقر الحازمي1568115596
أنثىمريم محمد عطاء الشمري1569116039
أنثىأفراح  عبدالمحسن  عبدهللا البحيران1570116358
أنثىسلطانه عبدالمحسن عبدهللا البحيران1571116383
أنثىهدى حمود سعيد العفر1572116419
أنثىالبندري جوال حميد الرويلي1573116630
أنثىحمده فرحان راضي الشراري1574116633
أنثىعايده شفاقه ض مبيريك  الطرفاوي1575116634
أنثىسناء خالد محمد  العنزي1576116661
أنثىمريم سليمان ناصر الشرارى1577116705
أنثىمنال  مدهللا عقال الشراري1578116717
أنثىزينب مروي حمد العنزي1579116730
أنثىنوال شايم تركي الشمري1580115258
أنثىريم عبدالرحيم محمد الفالح1581115262
أنثىحنان ضيف هللا مرشد الضميري1582115877
أنثىمزيدة هطيبل  سلمان الشراري1583115879
أنثىأمينه علي عايد الرويلي1584116016
أنثىنجاح سمير بشري العنزي1585116444
أنثىمنى مناور جالي العنزي1586116449
أنثىإيمان عقيل فهيد السبيله1587116523
أنثىحنان  مبارك  مناحي  الشراري 1588116525
أنثىالعنود  سالمة  محوش  السالم 1589116610
أنثىتماني  نايف  مقبول  السبيله1590116749
أنثىنادية مروي حمد العنزي1591116758
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أنثىتمام  كامل  ونيس العنزي1592116778
أنثىغاليه صالح علي السرحاني1593116782
أنثىمنى فرحان جبر الشراري1594116852
أنثىنوفه ضيف هللا سالمه الشراري 1595116858
أنثىتهاني هندي عبدهللا حطاب1596115306
أنثىبسمه حمود  عيد العطوي1597115666
أنثىمقادير سليمان حمد العطوي1598116042
أنثىنوره ناصر نومان  الدهام1599116096
أنثىامل علي مبارك الشراري1600116106
أنثىجبيله فهد حبيب الشمري1601116123
أنثىعهود خميس ابراهيم العسيري1602116706
أنثىوفاء عبدالعزيز ضامن العبدهللا,1603116719
أنثىمنال  حمود حمدان الفراس1604116813
أنثىمها متعب مدين الرويلي1605117066
أنثىحشمة محمد مفلح الشمري1606117084
أنثىعنيد  راضي  قاران  الرويلي 1607115811
أنثىافراح مرزوق رحيل  العنزي 1608116132
أنثىموضي حصيد نهار العنزي1609116183
أنثىسحر مقبل سعيد الشمري1610116188
أنثىامال ساجي فضل العنزي1611116203
أنثىحنان ناصر صايل العنزي1612117100
أنثىهال  عبيد  عيد  العتيبي1613117103
أنثىوجدان حمدان عطا هللا الخابور1614117105
أنثىبشاير مساعد سالم السرحاني1615117108
أنثىتهاني  عزيز معيطن الرويلي 1616117117
أنثىاريج محمد الحميدي العتيبي1617117122
أنثىعهود  نداء محمد العنزي1618116032
أنثىهيال راضي كايد الرويلي1619116033
أنثىريم بخيت مرضي الشراري1620116065
أنثىامل غريب حمود الشمري1621116119
أنثىصالحة  فهيد  راضي  الشمري1622116125
أنثىدالل سالمة  عطاهلل  الحبوب 1623116222
أنثىأميرة حمود سعيد العفر1624116233
أنثىنوال عايد فرحان الشراري1625116235
أنثىمسيرة سعيد عقال الشراري1626116239
أنثىتهاني المدي خلف الرويلي1627116417
أنثىزينه مبارك فالح الشراري1628114203
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أنثىمعالي  مرغل االقعس الرويلي1629116933
أنثىلطيفه فهد سعد العتيبي1630116209
أنثىمها مدهللا اديلم الشراري1631116434
أنثىفوزه مداح الهملي الرويلي1632116464
أنثىخلود علي مفضي العنزي1633114312
أنثىامتثال عجيج  عواد الحسرة 1634116937
أنثىبدرية  سعد عبدهللا  الشمري1635116957
أنثىعهود معيوض فريج الحارثي1636116947
أنثىامل دخيل جلغاف العنزي1637117012
أنثىايمان  محمد  دافي الرويلي1638117031
أنثىجمايل شعالن عايد الشراري1639116219
أنثىمقبولة  خلف فالح الشراري1640116260
أنثىابتهاج حمود سعيد العفر1641116262
أنثىعزيزه مرجي  محمد الكويكبي1642116288
أنثىخديجة بادي معلث الشراري1643116603
أنثىجلسه سمير بشري العنزي1644116618
أنثىمعالي  فليح  حراثان  الشراري 1645116623
أنثىالبندري خلف  بشير الشراري1646116655
أنثىصابرين سليم عبيد اللحاوي1647116658
أنثىجواهر  سعود دغيبش الشراري1648116666
أنثىمهيد متعب مدين الرويلي1649116967
أنثىنوف سعد عبدالرحمن الحمداء1650116982
أنثىنوف  ضمران  فنخور  الشراري1651113985
أنثىعفه طنيان حيان الشراري1652114048
أنثىمها  حميد  الخرو  الرويلي 1653114049
أنثىامل  مشارع  مرعي  الشراري 1654114096
أنثىخيريه سعد علي عسيري1655115283
أنثىسماح أحمد أبوطالب الشريف1656115912
أنثىالبندري مقبول حامد الشراري1657116682
أنثىنوف سعدون روثان الرويلي1658118329
أنثىبدور غازي زايد المطيري1659118338
أنثىخلود  مهاوش معازر الرويلي1660117318
أنثىسالمه الدافي سليمان الشراري1661117323
أنثىغروب محمد جايز العنزي1662116906
أنثىنصره  الفي  صليبي الرويلي 1663116934
أنثىمثايل خالد فرحان العنزي1664117009
أنثىنوال دخيل هللا سند المطيري1665117592
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أنثىنوير  سنيد معازر الشراري1666117664
أنثىساره محمد حماد الخالدي1667118382
أنثىهزعه الفي قبالن الشراري1668118404
أنثىفاطمه زايد حصيد الشراري1669117425
أنثىفاتن طلب حمود الحضيري1670117490
أنثىمريم حمدان نزال  العنزي1671117571
أنثىريم معاند عقال الشراري1672117579
أنثىعزه خالد سالم الحسن1673117584
أنثىمنيره الليفي سليمان الشمري1674117614
أنثىمها سالم مطر الشمرى1675117633
أنثىنجاح سليم مسلم الشرارى1676116272
أنثىجميله  عليق سليم الشراري1677116290
أنثىسهام  حامد عيد الشراري1678116313
أنثىوئام محمد صالح النصيري1679116317
أنثىنجود  نايف  ماجود  العنزي 1680116345
أنثىعسله ثنيان ملهلم الشراري1681116362
أنثىهبه سعود عبداللطيف  الدرعان1682118423
أنثىعهود هاثل محمد الشراري1683118427
أنثىفوزيه مطخان مخلف العنزي1684118440
أنثىالجوزه ضيف هللا لويفي الشراري1685118445
أنثىمنال عيد حمدان الشراري1686118451
أنثىمريم ضامي صلفيق الرويلي1687118463
أنثىنوال سعيد هبه سالم1688117645
أنثىرفعه السليمي سعيد الشراري1689117688
أنثىضحية سالم مطر الشمري1690117702
أنثىحصة جايز منصور الشراري1691117709
أنثىمريم  عبدهللا  مسعد الدهام1692117720
أنثىحمدة  عايش  بعيجان  الشراري 1693117730
أنثىاعتدال  محمد عبدهللا الشراري1694117792
أنثىشيخه مفرح هارب الشراري1695116673
أنثىفاطمه  مرعي  وفوق  العرجان1696116692
أنثىمقبوله مبارك  سالمه الطرفاوي1697116693
أنثىمنى محمد ضحيان الشرارى1698116747
أنثىوفاء  معزي عقيل الشرعان1699117727
أنثىتهاني عمر خميس الكربي 1700118494
أنثىصالحه  نخيالن حمد الشراري1701118512
أنثىدالل  متروك  براك  الشراري 1702116765
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أنثىصالحه نخيالن خميس الشراري1703116784
أنثىنوير ضيف هللا  قيران الشرارى1704116792
أنثىعبير منور ماشي العنزي1705116809
أنثىمريم مرزوق معيش الشراري1706116828
أنثىورود عقال مطلق الشراري1707116835
أنثىشعاع سعود سالمه الهمالن1708116840
أنثىنور سعود سالمه الشراري1709116841
أنثىلطيفه مضحي محمد الشراري1710117774
أنثىحنان عبدهللا سمحان الشراري1711117776
أنثىايمان رسن سداح الشمري1712117781
أنثىالزينة رشيد  خلف  الرويلي1713117791
أنثىحنان صالح حمود العنزي1714117803
أنثىطفله  غضيان  عنيزان  الرويلي1715118514
أنثىعبير علي طحيطر الشراري1716118536
أنثىعائشة نادي ابراهيم الشراري1717118543
أنثىنهله نخيالن حمد الشراري1718118573
أنثىعائشة سالم قوام الشراري1719118587
أنثىهله  حريث  شيهوب  الشراري1720118590
أنثىمني  فايز  مطلق الشراري1721118621
أنثىعزيزة  غانم  جزاع  العنزي 1722119061
أنثىاسماء  االسمر عيد الرويلي 1723119074
أنثىسامية  سعييد عوض الشراري1724119103
أنثىتهاني محمد عازم الشراري1725119107
أنثىساره عوض عواض الرشيدي1726119124
أنثىنجود  حميدان  عيد  الشراري 1727119173
أنثىهدى محمد عبيد الشمري1728116893
أنثىعواطف مطلق حمد الشراري1729117843
أنثىدليل الهيلم سبيل العنزي1730117847
أنثىمشاعل  مبارك عفنان العازمي1731118631
أنثىجميله نواش الغثيان الشراري1732118663
أنثىفرح  عطيوهللا  مقبل  الشراري 1733118687
أنثىايمان عايد مناحي الشراري1734119108
أنثىتغريد سيار القعيط الرويلي1735119151
أنثىنوره علي  ثنيان النزال1736119168
أنثىغدير صبار دبشي الشمري1737117046
أنثىمنى عبدالرحمن سلطان الحسن1738117053
أنثىفيروز عبيد عيد العتيبي1739117073
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أنثىعلياء نويديس خليفه الشمري1740117075
أنثىهدية  مقبول  عابر  الشراري 1741117080
أنثىانتصار محمد سالم الشرارى1742117089
أنثىأعتماد محمد عبدهللا الشراري1743117911
أنثىهبه عطيعيط  نزال  العنزي1744118707
أنثىمستورة عبدهللا مليحان الشراري1745118725
أنثىرجاء سعد ناصر الدوسري1746118743
أنثىوداد عطيعط نزال العنزي1747118749
أنثىفاتن نايف حمد الفهد1748118764
أنثىمريفة سالم نزال الشراري1749119199
أنثىهند قريطان قاضب الرويلي1750119201
أنثىامل رزق زايد االحم1751119217
أنثىنوف عبدهللا عبدالرحمن العتيبي1752119477
أنثىجميله عبدالكريم فراس الشعالن1753117114
أنثىنشميه مسلم فناطل الشراري1754117173
أنثىمريم عبدهللا غدير الشمري1755117915
أنثىمنى راضي فريح الشمري1756116338
أنثىروان  خلف نايف المنصور 1757116354
أنثىأفراح هرسه سالم الشراري1758116399
أنثىاماني عيد عريعر العنزي1759119176
أنثىشيخه  زايد صبيح الشراري1760119303
أنثىمرام سعود صالح المرعي1761119316
أنثىجميله عوض حامد الشراري1762119358
أنثىهيفاء صالح مقبل الزيد1763117154
أنثىحصه عبدهللا صقر الرويلي1764117157
أنثىمها  شريتح علي العنزي1765117274
أنثىفضه  مليح  رحيل  العنزي 1766117310
أنثىسمراء شريتح علي  العنزي1767117334
أنثىسلطانه خلف النوري العنزي1768117374
أنثىفاديه مخلف سمر الرويلي1769117376
أنثىمشاعل فهد حمد العقيل1770117382
أنثىازدهار تركي ضامن متعب1771116443
أنثىعزه الزم عطاهللا الشراري1772116495
أنثىعفراء فائل سعيد الشراري1773116642
أنثىنورة عشيان سعيد الرويلي1774119337
أنثىاماني نعيم فالح الشراري1775119346
أنثىفاطمه محمد سالم الشراري1776119350
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أنثىياسمين  عايد االملح العنزي1777119397
أنثىمريم صالح عايد الشراري1778119421
أنثىمرام مشعل عايد العنزي1779116321
أنثىدالل  مدهللا  ضامن  الشراري 1780116324
أنثىمشاعل سبيتان سلمان الشراري1781116549
أنثىحنان عطاهللا سليمان العفر1782116591
أنثىسميره احمد نفاع المغامسي1783117391
أنثىفاطمة صالح رشيد الحربي1784117954
أنثىمرام حمود مضحي العنزي1785117959
أنثىتهاني ناصر عبدهللا الغلول1786117974
أنثىنفال عبدهللا علي الشراري1787116738
أنثىنوال  كايد سمر الشراري1788116768
أنثىمنال سعد سعيد الشريف1789119538
أنثىهالة عطاهللا صالح الجارد1790119547
أنثىاماني عبدهللا عوض الشراري1791116605
أنثىنوره  رشيدان  عليان  الشراري 1792116702
أنثىناديه  سعد سودين البلوي1793116710
أنثىفوزه حامد مثقال  العنزي1794117239
أنثىافراح عطاهلل الخبل  الشراري1795117998
أنثىمها  خليف عشوي العنزي1796118012
أنثىبسمه حمدان خبيل الشراري1797118022
أنثىحنان عبدالرحمن محيالن الشراري1798118031
أنثىنفالء محمد  عبد الكريم  الجميعان 1799118628
أنثىشريفه محمد ربيع  الرشيد1800118638
أنثىفوزة  سعييد  سالم  الشراري 1801118698
أنثىفوزه بشير عساف الشراري1802118700
أنثىحنان بهيشان نايف المطيري1803118701
أنثىهلة  عوض  سعد  الشمري 1804118532
أنثىمجيزة  جليعب فايز  الرويلي 1805118549
أنثىأميرة  سعود عبدهللا  الهباد1806119412
أنثىمشاعل عماش مدرك  الشمري1807117266
أنثىمزنه الطرقي عقيل الشراري1808117292
أنثىنوال عطاهلل  حمدان  الشراري1809117293
أنثىعهود ناصر حمد الشراري1810118054
أنثىريم جزير حميد الرويلي1811118056
أنثىافراح عبدهللا فرحان الشراري1812118063
أنثىنوف سعيد مثنى  الشراري1813118094
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أنثىعبير عويد حمدان الرويلي1814118098
أنثىاماني عايش زايد الشراري1815118776
أنثىمنى  حمود نصر النصر1816118786
أنثىافراح  عودة محمد الشراري1817118794
أنثىمها عيد جايز الشراري1818118798
أنثىخلود الفي سالم الشراري1819119431
أنثىمنيره حامد مضيان الطالب1820119434
أنثىغزوى األطرم عيسى الشمري1821117339
أنثىتهانى مهجع سند الشرارى1822117343
أنثىرحمه جزير حميد الرويلي1823118125
أنثىفاتن حسين فالح الكريع1824118151
أنثىغوالي طارق مضحي الوردي1825118814
أنثىمريم  دخيل هللا  حمدان الشراري1826118821
أنثىمشاعل فرج جديع الجبران1827118837
أنثىعلياء بسيس مطلب الشراري1828118857
أنثىريم  سعود مقبل الحزيم 1829119076
أنثىوسام فياض عيد الرويلي1830119085
أنثىكسبه مطلق ظاهر الشراري1831119157
أنثىمشاعل محمد عباد الطويرقي1832119250
أنثىلطيفه محمد سالم الشراري1833119263
أنثىهدى محمد توفيق العليمي1834117388
أنثىمقبوله دخيل هللا محيميد الشراري1835117416
أنثىسهام  خالد فهد الهادي1836117432
أنثىمشاعل علي حمود الشراري1837117435
أنثىهناء الحميدي شكر  الرويلي1838117446
أنثىمريم ضبعان زايد الشراري1839118154
أنثىرباب صالح عبدهللا المريحيل1840118175
أنثىهنيه احمد لبيخان الهشال1841118858
أنثىريم سالم عصوان العنزي1842118878
أنثىثنيه  مقبل سعيد الشمري1843118896
أنثىعواطف سالم نقالن الرويلي1844118898
أنثىابتسام محمد محمد برناوي1845118900
أنثىياسمين احمد ابراهيم الشهيلي1846118901
أنثىازدهار طهير  عامش الشراري1847119013
أنثىفوزية  مطر  مطلق الشمري1848119015
أنثىمريم هليل زايد الشراري1849119027
أنثىأشواق  معاشي سمحول  الرويلي1850119029
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أنثىعائشة سعود مقبل الحزيم1851119044
أنثىالبندري عيد عواد الحمير1852119096
أنثىسميه رخي حمدان العرجان1853119101
أنثىنجاة علي مطلق العازمي1854117489
أنثىفاطمة  عطاهللا  بشير الشراري1855117525
أنثىابتسام هيشان مريحيل الشراري1856117527
أنثىايمان عبدهللا صالح  الصقعبي1857118211
أنثىمقبوله فالح ثاني الشراري1858118233
أنثىفاطمه عويد مهربش العنزي1859118958
أنثىمنال مفضي حامد الشراري1860118963
أنثىمريم زاكي مليح العنزي1861119483
أنثىعيده الفي محمد الشراري1862119485
أنثىشروق عودة محمد الشراري1863119496
أنثىانوار فرج مزلوه العنزي1864117546
أنثىرخيه دخيل هللا محيميد الشراري1865117570
أنثىنفله عبدهللا عيد العنزي1866118264
أنثىأسماء فالح عواد المعدوه1867118278
أنثىخديجة ملفي مغثي الشراري1868118285
أنثىجوزه ونس مسيب الرويلي1869116903
أنثىجليلة عبدالرحيم عبدهللا المحمدي1870117113
أنثىأماني محمد دويخل الشراري1871117138
أنثىمنيره فالج حيزان العنزي1872117142
أنثىفهده  سليمان  مقبل  الشراري1873117162
أنثىجميله خليف صبيح الرويلي1874117198
أنثىهديل منصور محمد الشراري1875117204
أنثىحمده  محمد فرحان العنزي1876117222
أنثىحمده الدافي سليمات الشراري1877117397
أنثىالجوهره صياح مقبول الشراري1878117444
أنثىمريم عقيل فرحان الحسن1879117472
أنثىغاده عبد هللا عواد الدهام1880117478
أنثىمنال صالح محمد الخضر1881117152
أنثىمدى عودة معزي  العوذه1882117357
أنثىشوق ابراهيم غياض العنزي1883118865
أنثىمريم حامد سالمه الشراري1884118875
أنثىتغريد عبدالرحمن حسن شقير1885118882
أنثىنوف محمد عايد العنزي1886119372
أنثىدالل نهير تاجر العنزي1887119386
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أنثىزهيره  سالم شرهان الشراري1888117368
أنثىازدهار فريح رحسل الرويلي1889117438
أنثىوفاء عيد جايز الشراري1890118582
أنثىمنى فالج عياده الكويكبي1891118650
أنثىنوضاء  خلف عجيل الشراري 1892118902
أنثىيسرى كذا  عبدهللا  الحمد 1893118912
أنثىطرفة مطر مطلق الشمري1894118920
أنثىنوره  حامد  جميعان  الشراري1895118923
أنثىهياء فرحان نذر العنزي1896117211
أنثىريان فوزي ناصر الشهيلي1897119394
أنثىنجاح خالد عبدهللا  العبدهللا 1898117521
أنثىمرام فهد مناع الدغمي1899117523
أنثىعائشة حامد فهيدان الشراري1900118510
أنثىبدريه  عبدهللا  سليم الشراري1901117497
أنثىالبندرى قياض محارب الشرارى1902117549
أنثىهالله  بشير  مسلم  الشمري1903117711
أنثىاحالم مزعل حجير الشراري1904118948
أنثىنوره سالم خلف الشراري1905118924
أنثىعواطف محمد حمدان المغضب1906118992
أنثىنور حماد ظاهر الشراري1907118996
أنثىمزيدة منوخ خابور  الرويلي1908119020
أنثىشواهر  صامد سويلم الشراري1909119041
أنثىقسمه سعود مسلم الشراري1910117389
أنثىواجد رحيل عمير الرويلي1911117450
أنثىراحه خميس عايد الشراري1912117498
أنثىأنوار عبدالرحمن سالم الشراري1913117508
أنثىوصايف رديني مدلول الرخيص1914117375
أنثىالعنود سعود يوسف السرحاني1915117381
أنثىنسرين خالد مساهر الشراري1916117665
أنثىلطيفة  عبدهللا حامد الشراري1917117670
أنثىجميلة جندل عدهان العنزي1918117715
أنثىاسماء سعدي محسن الشمري1919117750
أنثىساميه بخيت مظهر الشراري1920118960
أنثىمنيره  طارق جديع الجبران1921119043
أنثىسهير  احمد عتيق الرفاعي1922119048
أنثىبدور بشير مطرود السرحاني1923119050
أنثىمنيفه فالح محمد الشراري1924119059
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أنثىامل  راضي  طعمية  المطرفي 1925119067
أنثىمها مساعد مطيلة  الورده1926119070
أنثىعبير مبروك بركي البالدي1927119087
أنثىمشايخ مرجي بشير الشراري1928119427
أنثىامل موصل محمد الحازمي1929119461
أنثىمروه حمد عبدهللا الرضي1930116470
أنثىياسمين سالم سماح الشراري1931116479
أنثىاسمهان  ناصر  مطرد  العنزي 1932116498
أنثىعيده مخال مجهد الشراري1933117853
أنثىعزيزه منزل محمد الشراري1934117878
أنثىلطيفة ضيف هللا الوكري الشراري1935118603
أنثىمريم سالم فالح الشراري1936118605
أنثىمبروكة ضايف مصبح الشرراي 1937118704
أنثىنوره محمد علي الشهري1938119635
أنثىبشرى محمد علي العنزي1939119644
أنثىإيتهال سليمان مريزيق الحربي1940119645
أنثىغدير محمدناصر محمد علي األحمدي1941119651
أنثىاريج طالع خالد الطالع1942116587
أنثىسحر مسلم جميعان الشمري1943116606
أنثىعائشة صالح هندي الوابصي1944116647
أنثىفلاير شريدة مرضي الدهمشي1945117892
أنثىخلود مسلم سويلم الشراري1946117899
أنثىترفه بشير مكمن الشراري1947117926
أنثىرخيه مخال مجهد الشراري1948117930
أنثىنوضه عبدهللا  غدير الشمري1949117934
أنثىشريفة  عبدهللا  عوض  الشمري 1950117948
أنثىهيال سعييد  سالم  الشراري 1951118753
أنثىامال  فهد  عثه  العنزي 1952119102
أنثىنوال متعب عقال الرويلي1953119106
أنثىنوفه الطرقي غنثر الشراري1954119497
أنثىافراح مبارك تابع الشراري1955119501
أنثىمريفه جهيم مشلهب الرويلي1956119510
أنثىنسرين أحمد فحيمان الرويلي1957119524
أنثىعواطف محمود الحميدي الدرعان1958116751
أنثىنورة محمد سليم العطوي1959116763
أنثىفاطمة عبدالرحمن ساكت الشمري1960116767
أنثىروان فوزي عبدهللا  الواكد1961116775
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أنثىمنيره جزاع صالح الفهيقي1962116787
أنثىامال سالم نغيمش الشرارى1963117950
أنثىامنه  حنيف  عقيل  الشراري1964117979
أنثىيشاير حسين غازي الحسين1965117983
أنثىتهاني درزي مطر العنزي1966117985
أنثىامل احمد سعدون الهفيل1967119136
أنثىابتهاج حمد محمد المويشير1968119149
أنثىأمواج حمد محمد المويشير1969119164
أنثىخلود ضيف هللا سالمه الشراري1970119593
أنثىامجاد محمد ناصر القحطاني1971119605
أنثىايه محمد يوسف المفرج1972116418
أنثىأماني منيف خميس  الغالي1973118076
أنثىمسيره  عافت حدب الرويلي1974118137
أنثىسناء حامد الشوشي الشراري1975119192
أنثىمنيفه محمد خلوي الشمري1976119193
أنثىأزهار عوض  الشوشي الشراري1977119227
أنثىمنال فالح ظاهر الشراري1978119237
أنثىظحية سلمان حسين الشمري1979116256
أنثىساره علي  سالم  الشمري1980119665
أنثىنور سلمان أحمد الوقيد1981119669
أنثى دالل غصيب  عوينات الشراري1982119682
أنثىرزان سمير دريس الدرعان1983119683
أنثىوضحى حجي معدي البقمي1984119684
أنثىافراح قاعد عواد الخابور1985119699
أنثىآمنة غضيان سردي الرويلي1986116552
أنثىحنان مدهللا باقي الشراري1987116837
أنثىنجود فايز عبيليك العبدلي1988116867
أنثىفضه صامد سمر الشراري1989116876
أنثىافراح فالح عفنان الشراري 1990118178
أنثىشواهر محمد الدبيج الشراري1991118236
أنثىفاطمة عميد خلف الهبداني1992117139
أنثىآالء خالد فهد  الهادي 1993117160
أنثىغادة  رشيد  محمد  الصالح 1994117165
أنثىبدور صريم نزال  الرويلي1995117184
أنثىمنى  فزاع  معلث الرويلي1996117259
أنثىريم  سعود عبدهللا الهباد1997117262
أنثىمنيره صالح ضبيع الرويلي1998116990
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أنثىبدريه  مرغل االقعس الرويلي1999116994
أنثىندى  عايد سليمان العازمي2000117015
أنثىساميه الهي مريطان الشراري2001117024
أنثىعهد عايد عويد العنزي2002118277
أنثىشوق عني قاعد السرحاني2003117314
أنثىهشله لبدي فليح الشراري2004118988
أنثىنوفه  عبدهللا سليم الشراري2005117612
أنثىمريم احمد محارب السرحاني2006117613
أنثىمنال معزي عقيل  الشرعان2007117622
أنثىفضة لويفي عوض الرشيدي2008117624
أنثىعائشة اديلم سمحان الشراري2009117636
أنثىريم عبدالرحمن ضامن العبدهللا2010117085
أنثىجميلة  دخيل هللا   فاتن  الرمالي2011117134
أنثىمشاعل عبد هللا ضيف هللا الشراري2012117232
أنثىريم نزال صفار الرويلي2013118376
أنثىفاطمة فالح صبيح الشراري2014118412
أنثىاشواق صالح حمد القازح2015118472
أنثىدالل  عبدهللا  ناعم  الخلف2016118491
أنثىعواطف مرشد ثاني العنزي2017118530
أنثىايمان عبدهللا سمحان الشراري2018119130
أنثىريم الزم مسعود الشرارى2019119144
أنثىهند العبد جاعف الرويلي2020119148
أنثىعايشه سالم عايد الشراري2021119175
أنثىأماني حمد عقال الشراري2022119185
أنثىمنيفة عائض حمد الشرارى2023117659
أنثىنهله حمدان عطيه السبيلة2024117663
أنثىخلود سويلم ابراهيم الدرعان2025117697
أنثىفايزه عايش صياد الشمري2026117712
أنثىسلمى عقال سالم  الرويلي2027117307
أنثىفوزية سعود عوده الشمري2028117626
أنثىنوفه صباح سمير العازمي2029117632
أنثىبدور نويصر سعود الرشيدي2030117646
أنثىلطيفه سعود حضيري الشمري2031117733
أنثىانعام عبدهللا نايف العنزي2032117767
أنثىنوره فرج مزلوه العنزي2033117820
أنثىلطيفة صليع علي الرويلي2034118558
أنثىفاطمه عايد مدهللا الشراري2035118566
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أنثىالبندري االسمر مفلح الشراري2036118578
أنثىشيخة سليم  بتالن  الشراري2037118604
أنثىحنان عبدالرحمن باني الشراري2038118606
أنثىحنان مبارك هجيج الشراري2039118665
أنثىتهاني مبارك فنخير الشراري2040119244
أنثىسهام حامد الشوشي الشراري2041119251
أنثىصفاء عر سالم الصيعري2042119252
أنثىعذاري علي فرحان الشراري2043119258
أنثىعفاف علي فسفس الشراري2044119271
أنثىشروق  عبدالرحمن  حامد  الروضان2045117857
أنثىغاده  النشمي  مزلوه  العنزي 2046117863
أنثىاثير صالح نصار العازمي2047117888
أنثىهديل بدر مدهللا الراشد2048117822
أنثىزهور  احمد  محمد الغامدي2049117834
أنثىريم عبدهللا قاعد الشراري2050117836
أنثىجوزا صبيح طيحان الشراري2051117904
أنثىشريفه سويلم مناحي الشراري2052117905
أنثىمريم عايد الطرقي الشرارى2053118033
أنثىمشاعل  سعود  تركي  الرويلي 2054118671
أنثىبسمة سليمان جدعان العنزي2055118728
أنثىمنال  مد هللا  بخيت  الشراري 2056119275
أنثىنوف ثاني مسهوج العنزي2057119284
أنثىمنال محمد يتيم الشراري2058119290
أنثىقبلة عايد ثانى الشرارى2059118042
أنثىميعاد رايف ثاني الرويلي2060118067
أنثىبدور محمد غالي العنزي2061118131
أنثىهند منوخ  خابور الرويلي2062118135
أنثىابتسام صالح برجس الجوفي2063118100
أنثىفخر  سعود  تركي  الرويلي 2064118733
أنثىالهنوف عايد مفرح الشراري2065118738
أنثىسلمى يحيى مصبح الشراري2066118751
أنثىنوال سويلم عايد الشراري2067118762
أنثىتغريد بادي معلث الشراري2068118782
أنثىرحاب  هايل  سعد  السرحاني 2069118785
أنثىشيخه جالل عايد الشراري2070118787
أنثىسمر األسود دويخل الشراري2071119342
أنثىرائدة سالم عتيق الشراري2072118262
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أنثىشعاع فهد مقبل العنزي2073118294
أنثىبدور الصفاوي مسرهد العنزي2074118303
أنثىبشرى حامد مسيب الشراري2075118326
أنثىدالل حميدان زايد الشراري2076118112
أنثىمنى فهد علي الرويلي2077118114
أنثىنفالء شطي عواد العنزي2078118126
أنثىنجاح جعيان زيدان الشراري2079118796
أنثىايمان حجاج جديع السمارة2080118800
أنثىرغد سليمان معيض الرشيدي2081118805
أنثىنادية  محمد عياد العنزي2082118904
أنثىمنى حجي عبيد الشمري2083118914
أنثىسكينه صادق علي بن ضيف2084119012
أنثىمها  عوض خلف الشراري2085119190
أنثىندى صالح مبارك الشراري2086118334
أنثىايمان عوض  قريان الرويلي2087118401
أنثىضيفه مسلم عطاهللا الشراري2088118408
أنثىهند مبارك هجيج الشراري2089118429
أنثىلطيفه ثويني عطاء الشمري2090118216
أنثىاسماء سعود سهو الطالب2091118300
أنثىعاليه  سعود  تركي  الرويلي 2092118826
أنثىصابرين ربحي عتيق البلوي2093118827
أنثىسامية الهي عيد الرويلي2094118838
أنثىافنان احمد سعدون  الهفيل2095118839
أنثىهال  تاجر نزال الرويلي2096118841
أنثىلطيفه جالل عايد الشراري2097118846
أنثىامل عبدهللا سمحان الشراري2098119265
أنثىنوير مهجع مبارك الشراري2099119295
أنثىنجاح حامد فهيدان الشراري2100119315
أنثىتهاني معزي حمد البديوي2101119355
أنثىبدريه مبارك مناحي الشراري2102118441
أنثىالبندري دخيل هللا علي الشراري2103118444
أنثىتهانى سالم سليم الشرارى2104118459
أنثىرائده محمد مرعيد الدندني2105118475
أنثىعهود صالح مبارك الشراري2106118481
أنثىمريم بخيت سالم الشراري2107118471
أنثىريم مشعل سليمان الحميد2108118523
أنثىسلطانه سعود سليم الشراري2109118541
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أنثىبشاير ربيع صياف الخمعلي2110118546
أنثىنها بخيت سالم الشراري2111118563
أنثىسلمى حمدان عبدهللا الشراري2112120818
أنثىابتسام عايد مرعي الشراري2113120835
أنثىامل سريان ساري الحربي2114120836
أنثىامينه هاشل لويفي الشراري2115120838
أنثىوفاء عزيز خيرهللا البخيت2116120842
أنثىمرام  عوده  خلف  الشراري 2117120844
أنثىمريم فرحان طليحان الشراري2118120856
أنثىساميه عبدهللا رحيل العنزي2119120081
أنثىرحاب  خالد  عبدالحميد  زين العابدين2120120204
أنثىالما عقيل عبيد اللحاوي2121120241
أنثىالعنود محمد صامد الشراري2122121501
أنثىلطيفة  فالح حراثان الشراري2123121518
أنثىفاديه حمدان شطيط الشراري2124121526
أنثىعهود سالم حامد الشراري2125121528
أنثىهند  مهلي  مفلح  العنزي2126121548
أنثىفهده مقبول جريبيع  الشراري2127121683
أنثىعيده قاعد ماشي الشراري2128121712
أنثىعائشة جوعان غريب العنزي2129121716
أنثىغازيه عبدهللا بداح السهلي2130121805
أنثىحميدة صالح نايف العويقيل2131121818
أنثىامنه مصبح طحيطر الشراري2132120917
أنثىمريم  معيض دويشر الشراري2133120942
أنثىفوزه ناجي غيالن الشراري2134120950
أنثىخلود حسن يحي آل هادي2135120981
أنثىسمية عبدالعزيز سعد الجهني2136121456
أنثىفضه خرفش غظيان الشراري2137121458
أنثىدالل  فليح مناحي الشراري2138120348
أنثىعزيزه حضيرى محمد الشمرى2139120455
أنثىمها فرحان حمدان العضيد2140120995
أنثىنادية ذياب ساير البقمي2141121006
أنثىسامية  محمد  معتق  الشراري 2142121079
أنثىعائشة  دلق  صلفيق  المطير 2143121080
أنثىلمه صالح خميس  الشراري2144121138
أنثىعليا سعد يوسف الشمري2145121140
أنثىاماني  علي  دايش  الشراري 2146121144
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أنثىعواطف  مطر  محمد  العنزي 2147121160
أنثىريمه عبدهللا سالمه الشراري2148121169
أنثىفاتن غازي محروت الرويلي2149121484
أنثىياسمين عبدالعزيز سعد الجهني2150121490
أنثىايمان جناب مرزان الرويلي2151120217
أنثىبدرية ماشي راضي الشمري2152120558
أنثىبدرية سليمان مفرح البحيران2153120292
أنثىأالء  فوزي  عايد  الحبوب 2154120294
أنثىعائشة بخيت بشير الشراري2155120296
أنثىنوف كرداس حاوي الرويلي2156120312
أنثىاسماء سليمان نمر السبيلة2157120355
أنثىحمده إبراهيم غازي العلي2158120872
أنثىايمان عبدالرحمن غرمان الشهري2159120888
أنثىاشواق سعود بكير العنزي2160120957
أنثىهالله  غديفان  غالب  العنزي2161120622
أنثىفهده  غريميل  عايد  الشراري 2162120625
أنثىنوف صقر حمير الرويلي2163120671
أنثىمروه عبدالرزاق  شفق  السبيلة 2164120389
أنثىغدير علي حسيان الدغماني2165120511
أنثىعليا طنيان محمد  الشراري2166120885
أنثىانتصار عبدهللا حلون الشراري2167120941
أنثىجمييله فالح مبارك الشراري2168120970
أنثىمنال فنخير الدثو الشراري2169121571
أنثىوفاء فهد رجاء العنزي2170121607
أنثىالعنود  عيد  سعد  العنزي 2171121610
أنثىدالل عبدهللا عسيف الشراري2172121615
أنثىحصة شبيب عبدهللا البلوي2173121634
أنثىخديجة مدهللا حمد الشراري2174121639
أنثىالبندري سعود طليان الشراري2175121640
أنثىضحيه  محمد  عايد  العنزي 2176120519
أنثىنوف  خليف  براك  الشراري 2177120525
أنثىشروق عبدالوهاب ظاهر العشيش2178120528
أنثىحنان عويد غضبان الحربي2179120537
أنثىمريم حمود عقالء العنزي2180121135
أنثىامل  مفرح مريبد الجعفري2181121142
أنثىمبروكه  عفنان  مهباش  الشراري 2182121179
أنثىسلوى مرزوق علي الثبيتي2183121184
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أنثىفوزيه عايد مرعي الشراري2184121189
أنثىلورا عبدهللا عبدالمصلح الضويحي2185121099
أنثىاسمهان مقبل عبدالمصلح الحموان2186121128
أنثىريم عواد خميس الشرارى2187121130
أنثىمنال بشير عفنان العازمي2188121151
أنثىسهاد خليف غالب االبراهيم2189121166
أنثىنوادر صبيح وارد الشراري2190121245
أنثىسهام  زعل  صريصر  العنزي2191121252
أنثىدالل حمدان عبدهللا الشراري2192121253
أنثىافراح  صالح  خامر  الشراري2193121656
أنثىهدى بهلول حمدان الشمري2194121675
أنثىمريم  محمد كاسب  أباالوكل2195120628
أنثىافراح  وطبان  فرحان  العنزي2196120659
أنثىأحالم مفضي مويسان الشراري2197120661
أنثىزينة مضحي محمد الشراري2198120688
أنثىغادة علي مبارك  الشراري2199121279
أنثىإخالص طالب عقال الطالب2200121301
أنثىثنيه  محمد  عواد  الرويلي 2201121323
أنثىعائشه مرزوق بشير الشراري2202121326
أنثىعنيد  عطاهللا حمدان الشراري2203121327
أنثىوفاء محسن صالح طاهر2204121266
أنثىمنيرة ساري سليم الشراري2205121267
أنثىنورا حمدان  خليقان  الشراري2206121276
أنثىتركية فالح سالم الشرارى2207121280
أنثىحمده  سعود رجاء الفرحان2208121299
أنثىريميه رجاء دغيم الحربي2209121331
أنثىعفراء محمد عبدهللا  الحمد2210121338
أنثىامل خميس رجاء  البلهود2211121714
أنثىابتهاج خلف مرزوق الطالب2212121728
أنثىنوف سلمان سالم حريصي2213121739
أنثىامل خلف مرزوق الطالب2214121744
أنثىمديحه ملفي قياض الحازمي2215120751
أنثىاماني حسين  غازي  الحسين2216120810
أنثىدالل عشيان عايد الرويلي2217121336
أنثىهالله  محمد عواد  الرويلي 2218121359
أنثىحصه  حمدان  حسن  العنزي2219121395
أنثىروان محمد عبدهللا الحمد2220121381
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أنثىأثير طالب عقال الطالب2221121384
أنثىعاليه سعود محيسن العنزي2222121393
أنثىامل راشد صالح السبيعي2223121761
أنثىخلود سعود رجاء الفرحان2224121771
أنثىمنال سلمان سالم حريصي2225121772
أنثىفايزه عطاهللا فياض الرويلي2226121774
أنثىهياء مهدي سعود الشمري2227121782
أنثىبسمى عيسى شريم الراشد2228121790
أنثىمرزوقه سلطان ابراهيم العقيل2229120857
أنثىهديل احمد عواد الهذيل2230122046
أنثىأسماء علي نذر العنزي2231119624
أنثىمها مفلح طارف العنزي2232121462
أنثىمريم  محمد  نادي  المرعي 2233121472
أنثىاحالم عبدالكريم دخيل  الخالدي2234121481
أنثىسلوى  زايد صبيح الشراري 2235121496
أنثىأنفال راجي عايض الشمري2236119796
أنثىزهره وصفي عبدهللا الدندني2237121811
أنثىمريم ابدين دويالن المطيري2238121813
أنثىنجاح عقيل مزهد الرويلي2239122058
أنثىنوره خالد حسن النصيري2240122059
أنثىرشا فواز صالح البليهد2241122083
أنثىأشواق  عويد  محمد الرويلي 2242121502
أنثىنوال هديرس زبن الرويلي2243121543
أنثىايمان  عشيان  مكازي  العنزي 2244121546
أنثىسالمه  سعود صياح الشراري2245121555
أنثىافراح عايد سالم الشراري2246121564
أنثىبدريه صالح عواد الشراري2247121565
أنثىافراح  فهد  صالح  الشراري 2248121568
أنثىزينب ربيع جاهم الشراري2249121577
أنثىصباح  ناجي  ربيع الصاعدي2250119894
أنثىنادية ظاهر رمضان الجهني2251119911
أنثىإشراق نايف زعل الشرعان2252121845
أنثىافنان وصفي عبدهللا الدندني2253121855
أنثىزينب محمد فزاع العنزي2254121773
أنثىزهور محمد دليمان الشراري2255121578
أنثىفاطمة  عبدهللا  أحمد المديس 2256121685
أنثىوفاء سالمة بخيت الرويلي2257119955
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أنثىشذى عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدان2258119964
أنثىسماهر ناصر فايز الزارع2259120018
أنثىابتهال عقالء غازي الحسن2260121868
أنثىجميلة  محينيس  سليم  المطيري 2261121878
أنثىعفراء مفلح رشيد الفريجي2262121337
أنثىسالمه عواد مسلم الشراري2263121410
أنثىجميله محمد داحل الرويلي2264121566
أنثىهبة هللا فالح ساكت الفرج2265119977
أنثىفايزه احمد هادي عسيري2266120054
أنثىعنود فليح هايل الخمعلي2267120066
أنثىعائشة علي عيسى االنسي2268120039
أنثىرشا  خالد  عبدالحميد  زين العابدين2269120210
أنثىهاجر سالم عتيق البلوي2270120214
أنثىسامية  منصور  عبدالرزاق  المسعر2271120219
أنثىوفاء  خالد  عبدالحميد  زين العابدين2272120223
أنثىاميره رجيج بشير الرويلي2273121407
أنثىنوفة عايد منزل العوذة2274121408
أنثىمنى حسين حامد الشرارى2275121417
أنثىهناء ملهي  مفلح العنزي2276121423
أنثىموضي سعد يوسف الشمري 2277121895
أنثىابتسام ليمون ونيس الدرعان2278121901
أنثىنايفه ختام شايز الرويلي2279121904
أنثىغاده دغيم سلطان العتيبي2280121915
أنثىامال عبدهللا الدرزي الدغماني2281119985
أنثىآمال رزق زايد الالحم2282120105
أنثىزهور قبالن عوض الشراري2283119965
أنثىالعنود صالح رغيان العنزي2284120080
أنثىتهاني عبد هللا فاضل الزقروطي2285120098
أنثىتركيه طشحير سمير الشراري2286121473
أنثىنجاح سعدون روثان الرويلي2287121494
أنثىزينب ربيع جاهم الشراري2288121527
أنثىكرمه  خلف دحل البلوي2289121534
أنثىالهام سالم محمد الزيد2290121922
أنثىسهام ليمون ونيس  الدرعان2291121939
أنثىعلياء حمد عدوان العدوان2292121945
أنثىشروق فهاد ماجد المطيري2293120651
أنثىأحالم  سعد  محمد  القحطاني 2294120775
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أنثىشعاع  مبارك  مفلح  الشراري 2295121295
أنثىهيفاء محمد علي المطرفي2296121297
أنثىمستوره محمد منصور الشراري2297121360
أنثىنوره عشوي مفضي الرويلي2298121559
أنثىجميلة عبدهللا الوكدي الفليحاني2299121575
أنثىريم الفي هجيج الشراري2300121583
أنثىرحاب  باتل معيصر الرويلي 2301121601
أنثىصفاء فضي  سليمان  الجدوع2302121969
أنثىساره فهيد عبدهللا الشمري2303121975
أنثىمريم  مدهللا الوكري الشراري 2304121979
أنثىهناء الطرقي غنثر الشراري2305121994
أنثىساره سعد يتيم العبدلي 2306122000
أنثىمروة عبدالرحمن سلطان  الحسن2307122001
أنثىلطيفه ضامن محمود الزيد2308122002
أنثىهيغاء جزاء ونيس الشمري2309119705
أنثىنجاح جزاء ونيس الشمري2310119723
أنثىاحالم  عبدهللا حمدان الشراري2311119738
أنثىاشواق الفي الخبل الشراري2312119742
أنثىتغريد عبدالكريم عشبان الحسيناوي2313119784
أنثىعفاف مرزوق عتيق البلوي2314119840
أنثىفايزة عبدالرحمن جالل السرحاني2315119640
أنثىفاطمة مصطفى خلف السرحاني2316119710
أنثىزهور عوض سالم الشراري2317120983
أنثىابتسام عبد الرحمن محيالن الشراري2318121645
أنثىاسماء هزاع  دحل  الرويلي2319121654
أنثىفاطمة مضفي داغش الشراري2320121662
أنثىمشاعل علي قاسم الشراري2321121666
أنثىبدريه مبارك شفق السبيله2322120691
أنثىسلمى عطيان صالح الشراري2323120706
أنثىزينه مصلح سليم الشراري2324120725
أنثىمريم زايد مرزوق الشراري2325120779
أنثىسامية عايد محمد الشراري2326119932
أنثىوداد علي احمد بدري2327120060
أنثىوعود محمد عبدهللا الحمد2328121286
أنثىعهود هاجع صويلح الرويلي 2329121289
أنثىريم مزلوه عفاش الشمري2330121291
أنثىمها يوسف ناصر الحشاش2331120530
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أنثىسليمة عقيل سليم الشرارى2332120614
أنثىشيخه فالح طحيطر الشراري2333120547
أنثىنجاح  سودان فويران  العنزي2334121035
أنثىريم عتيق عقالء الشراري2335121040
أنثىجوزاء مانع الرثيع العنزي2336121112
أنثىسميره ناصر محمد الشهراني2337119982
أنثىزهيمه زايد مرزوق الشراري2338120789
أنثىالجازي حمود ضيف هللا الشراري2339120800
أنثىوفاء اسماعيل سالم القاضي2340119767
أنثىعائشة  حمد سالم البلوي2341119791
أنثىخلود عوض مالهد العنزي2342119801
أنثىسهام مرزوق عتيق البلوي2343119825
أنثىعهود محمد عوض الشراري2344121124
أنثىهالله غزوان جبير الرويلي2345122377
أنثىسكته عبدالكريم  ابراهيم الجوفي2346122395
أنثىوضحا صافي راضي  الشمري2347122399
أنثىمها عيد سالم الشرارى2348122417
أنثىهيفاء شاوي محمد الشمري2349122422
أنثىرشا محمد سليمان الفالح2350120056
أنثىاميره بادي عبدهللا الشراري2351120107
أنثىمها محارب صالح الشراري2352120148
أنثىمنيرة راشد صالح السبيعي2353120153
أنثىساره خلف الفي  الشراري2354120161
أنثىوفاء احمد عواد الهذيل2355120246
أنثىبشراء مريف محيسن الخالدي2356120252
أنثىنجاح  زياد  محمد  القبيسي2357120274
أنثىمناهل فهد فالح العباس2358120287
أنثىنوف محمد هويدي العتيبي2359120133
أنثىشعاع زايد خلف الرويلي2360120168
أنثىلطيفة حمود حمد الشراري2361122447
أنثىسمر صالح ملوح الهمالن2362122449
أنثىماريا عبدالرحمن باني الشراري2363122471
أنثىالهام عبد هللا دليمان الرويلي2364122483
أنثىقسمه  مقبول محمد الشراري2365122493
أنثىبدريه علي فسفس الشراري2366120171
أنثىياسمين  عوده  محمد الشراري2367120332
أنثىأسماء منصور صالح الحزيم2368120346
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أنثىذكرى محمد ابوعوف الطياري2369120229
أنثىشروق نايف عبدهللا عطاء2370120906
أنثىاحالم عبدالرحمن بنيه الحموان2371121201
أنثىحمده  خالد  شريده  الرويلي 2372121209
أنثىفزه علي عبيد الجديع2373121217
أنثىدالل  سالم عبدهللا الشراري2374121219
أنثىعاليه  فرحان حمدان الشراري2375121255
أنثىمنتهى عبدالرزاق فيصل اللحيد2376119749
أنثىنورة ممدوح خلف الحسين2377120426
أنثىعائشة  عبد الرحمن  طحران  الشراري 2378120432
أنثىهديل سليمان نمر السبيلة2379120435
أنثىنوره عطاهلل الدثو الشرارى2380120438
أنثىسعاد  عبد الرحمن  طحران  الشراري 2381120440
أنثىوسام الطرقي بشير الدغمي2382120449
أنثىافراح  محمد  عبيد  االسمر 2383120458
أنثىريم سلطان ابراهيم العقيل2384120925
أنثىهديل نايف نويران الضويحي2385121060
أنثىحنان بادي  مناطح الرويلي2386121111
أنثىأمل مفرح هارب الشراري2387121115
أنثىالبندري محمد عبدهللا الشراري2388122505
أنثىسلوى خميس صبيح الشراري2389122516
أنثىوفاء بهلول حمدان الشمري2390122526
أنثىوضيحاء  غديفان غالب  العنزي2391122550
أنثىوفاء عايد سليمان العازمي2392122554
أنثىشيخه مبروك  دخيل هللا  الشراري2393122592
أنثىساميه  خلف  مظهور  الشراري 2394122597
أنثىكتبه بشير عايد الشراري2395119836
أنثىتهاني خميس عايد الشراري2396119871
أنثىنوره مرشد الضياحي الرويلي2397119882
أنثىساره ذياب عبدهللا  الثمالي2398119899
أنثىشيمه  هليل  حمدان  الشراري2399120350
أنثىالبندري  عيد عريعر العنزي2400120362
أنثىبدور عبد هللا خالد الدغماني2401120464
أنثىشريفه نادي سميحان العنزي2402120470
أنثىجوزاء صالح محمد العنزي2403120472
أنثىافراح علي  خلف  الشمري2404120475
أنثىنوره فليح مطلق الشراري2405121133
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أنثىحليمه علي مفضي الشراري2406121152
أنثىاحالم محمد منيزل الشرارى2407121173
أنثىمنى مبارك مسلم الشراري2408121175
أنثىمطيفه عطاهللا مفرح الشراري2409122701
أنثىفاطمه حمد عبدهللا الرضى2410122741
أنثىبسمه عساف صباح العنزي2411122744
أنثىاروه حمد عبدهللا الرضي2412122777
أنثىحصه ركيان جبهان الرويلي2413119983
أنثىزينه صياح مريحيل الشراري2414120123
أنثىاشواق عبدهللا ابراهيم العوض2415120132
أنثىالعنود  صالح عبدهللا  الزومان 2416120533
أنثىنوف عزيز خطار الرويلي2417120542
أنثىحصه مهلي عايد الرويلي2418120544
أنثىعشبه غانم سليم الشراري2419121235
أنثىمها عطا هللا حمد  الشرارى2420121319
أنثىحشمة مشوح سالمة الشراري2421120478
أنثىساره حمدان مطلق الشراري2422122629
أنثىتهاني  لطيف شتيوي الضويحي2423122634
أنثىميساء محمد  شتيوي الشراري2424122638
أنثىلطيفه فالح مسلم الشراري2425122656
أنثىشومه  دهام معتاد  العنزي2426122663
أنثىنوف سليم فحيمان البلوي2427122975
أنثىامجاد ابراهيم ربيع الفياض2428119843
أنثىفاطمة عبدهللا مبروك الرشيدى2429119845
أنثىأمينة محمد علي الربيع2430120551
أنثىأمل سالم موسى الدابس2431120569
أنثىسيهام الحميدي خلف البراك2432120577
أنثىنهاني حامد سالمه الشراري2433120583
أنثىسالم  صحن مشرف الشمري2434120600
أنثىاميره محمد جدوع الشراري2435121325
أنثىياسمين سالم عجرم الشراري2436121334
أنثىعهود عادل مطلق الشمري2437121339
أنثىميساء عبدالعزيز سعد الجهني2438121368
أنثىراده هطيبل سلمان الشراراي2439121432
أنثىانتصار محارب سويلم الرويلي2440121437
أنثىسعاد حامد فاهد الجهني2441122225
أنثىاآلء أحمد عواد الجوفي2442120351
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أنثىمريم خلف سعد الراشد2443120416
أنثىترفة سمير على الشرارى2444120840
أنثىكريمة حسن مقبل السالمة2445120940
أنثىامل زايد علي الشراري2446120713
أنثىبشرى عبدهللا عطية الحجيلي2447120732
أنثىمديحه مدهللا لويفي الشراري2448120816
أنثىريم نصيب رزق العفر2449120820
أنثىهند محمد عساف الدهام2450120952
أنثىيمنى  ضيف هللا  نصيب العفر 2451122237
أنثىتماني سويلم  الهذيل  الشراري2452122238
أنثىفاطمه خليفه عوض  العنزي2453122239
أنثىمزنه رشيدان عليان الشراري2454122252
أنثىمحبوبة مغير كاسب  الشمري2455122253
أنثىعواطف دخيل هللا سند المطيري2456119633
أنثىمروه حمود عطاء العرجان2457121940
أنثىكسبه عواد سعيد الشراري2458121965
أنثىاحالم مبارك عبدهللا الشرارى2459121986
أنثىنهله محمد عساف الدهام2460120965
أنثىانوار محمد شفق الضميري2461120969
أنثىنوير سعود دخيل هللا الشراري2462121009
أنثىمنى مفلح عساف الرويلي2463121045
أنثىلطيفه  حمد صالح الشراري2464121070
أنثىماجدة صالح عواد العويضه2465122275
أنثىسناء سعود غنيم الشمري2466122281
أنثىريمه ضيف هللا سليم العنزي2467122284
أنثىنعمه رشيدان عليان الشراري2468122304
أنثىهند ضبعان زايد الشراري2469122305
أنثىابتهال خالد علي الطالب2470120490
أنثىمريم  محمد  حمدان  الشراري 2471122570
أنثىوزيرة  فهد رويع الرويلي2472122813
أنثىتغريد حمود مدلول الدغداش2473122816
أنثىدالل ابراهيم طشحر الشراري2474121024
أنثىعزيزة الحلو طمشان الرويلي2475121100
أنثىأمل صلفيق مطلق الشراري2476121107
أنثىجيهان ابراهيم عبدالهادي السرحاني2477121991
أنثىنعمه  صامد خليقان الشراري2478122004
أنثىوضحاء حسين خلف الشمري2479121076
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أنثىساره  بصيص خميس الشراري2480121200
أنثىبشاير عبد هللا  سعد الشبرمي 2481121205
أنثىمنى مصبح طحيطر الشراري2482121265
أنثىفاتن عبدهللا شطيط الشراري2483121418
أنثىمشاعل سويلم الهزيل  الشراري2484122331
أنثىفهده مخلد عايد الخميس2485122335
أنثىمنى  زقام ربيعان الشمري2486122350
أنثىايمان عقيل احمد العقيل2487122372
أنثىمنال  ناصر مقبل الحموان 2488122373
أنثىالبندري فاضل دهيليس الشراري2489122575
أنثىبشري فالح راجح الشراري2490122596
أنثىتهاني  ملفي  جرمان  الشراري 2491122618
أنثىغادة احمد عواد الهذيل2492122660
أنثىانجود عايش القرطي الشراري2493122686
أنثىعفاف  رجاء فلجي الشمري2494122152
أنثىهناء دخيل رشيد الحربي2495122201
أنثىافراح عقيل مفرح الشراري2496121451
أنثىسالم فايز مضمي الشراري2497121653
أنثىريم صامد رحيل الشراري2498121670
أنثىأشواق فرحان شاقي الكويكبي2499119755
أنثىمي سالم سعد بن قميش2500119758
أنثىأماني عبدهللا  بليبص الشراري2501119770
أنثىمها عادي أغريب الرويلي2502119813
أنثىنجود محمد احمد السعدون2503119865
أنثىاسماء صالح عواد الشراري2504119868
أنثىنوال سعيد جحليش الشراري2505122704
أنثىمريم لبدي فليح الشراري2506122820
أنثىليلى نافع عذبي الظفيري2507122826
أنثىخيره فايل عوده الشراري2508122833
أنثىكوثر برجس عبدهللا الشمري2509121231
أنثىامل عارف مفضي البرجس2510121237
أنثىمها شامي دغيم الشمري2511121937
أنثىنورة ناصر عبدهللا الغويري2512119883
أنثىفاديه مدهللا مصبح الشراري2513119889
أنثىكنانة صالح عبدالحميد زين العابدين2514119933
أنثىمنال ظاهر ملحان العنزي2515119936
أنثىمنال  سعران محمد السعران2516122858
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أنثىفضه سويلم سالمه الشراري2517122867
أنثىأماني محمد مصبح الفهيقي2518122868
أنثىافراح حمود شفق الجوفي2519122905
أنثىمريم جليل عوض الشراري2520121322
أنثىسهله مالهد خميس  الشراري2521121344
أنثىمها فريوان ناصر الشراري2522121375
أنثىوفاء  مبروك  مجلي  الشراري2523121485
أنثىاحالم فالح مفلح الشراري2524121507
أنثىتهاني عوض حماد العنزي2525121562
أنثىجميله صالح عتيق السليمان2526121572
أنثىمرام عبد الرحمن عبد المصلح السويلم2527121984
أنثىمريفه  مدشر صياح القصالمه2528122014
أنثىأميره سعد  سمر الشراري2529122042
أنثىعهد فالح سلمان الشراري2530122044
أنثىمنال محمد شتيوي الشراري2531120020
أنثىاشواق زهير عبد العزيز البلوي2532120042
أنثىشذى حمد عناد الخالد2533120092
أنثىجميلة سالم عياط الرويلي2534122693
أنثىدالل فالح مسلم الشراري2535122749
أنثىنجاح  سليمان  سالم  الشراري2536122756
أنثىليلى مبارك بادي  الشمري2537122761
أنثىرشاء براهيم علي الدايود2538122796
أنثىنجود  عبد هللا  جالل  الرويلي 2539122797
أنثىمريم سالم دعاس الشرارى2540120678
أنثىفهيده فالح سليم الشراري2541120695
أنثىماريه عايد حمود الشمري2542120702
أنثىفاطمه سمير معتق الشرارى2543120746
أنثىترفه دخيل هللا حمدان الشراري2544120755
أنثىاسماء منصور عدوان الزبن2545120233
أنثىمنال  عبدهللا محمد التيماني2546122941
أنثىمزنه صياح علي الشراري2547122944
أنثىريم مبارك نزال الشراري2548122958
أنثىأنوار عواد غياض الشراري2549122969
أنثىمريم ضيان عايد الشراري2550120777
أنثىعلياء فرحان حميدان الشرارى2551120793
أنثىمنيفه عارف طخطيخ الشمري2552120807
أنثىنوال علي حمود الجحيش2553119693
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أنثىمشاعل  حمود طرقي العنزي2554119696
أنثىسلمي عواد سليم العنزي2555122068
أنثىامينه  عبدالكريم جدعان العبدهللا 2556122070
أنثىمها  مشعل  غزاي  الرويلي2557122088
أنثىعفاف مسلم هدي الشراري2558120309
أنثىهيله ضحوي مصبح الرويلي2559120314
أنثىحره راشد صالح العبيد2560120323
أنثىاميرة  قياض  محارب  الشراري 2561120419
أنثىاحالم  عبدالعزيز ساكت الهذلول2562119715
أنثىآثار احمد خليفة العطاهللا2563119800
أنثىساره عبدالرحمن جبر السالم2564119833
أنثىهيا مرزوق عتيق البلوي2565119853
أنثىهاجر بخيت بشير الشراري2566120261
أنثىهناء  منيزل عريعر  العنزي2567120377
أنثىتهاني مجاوب عقيل االشجعي2568120439
أنثىكريمه سالم سعيدان الشراري2569122096
أنثىأديبه نزال دليمان الشراري2570122132
أنثىوعد  محمد خلف  الشراري2571124954
أنثىرشا الحميدي مطلب الحازمي2572124959
أنثىرحاب جويعد غريب الرويلي2573124975
أنثىمعيضه ثاني كايد الشمري2574125023
أنثىفاديه عماش عبدهللا السلماني2575125571
أنثىكافي مليح شغير الرويلي2576123570
أنثىعفاف الطحطير  مشحن الشراري2577123589
أنثىمريم  متروك  الطرقي العنزي2578123628
أنثىمشاعل ساكت حبيب الرويلي2579122338
أنثىعفاف صالح محسن الجهني2580122341
أنثىطرفه عبيد سحالن  العنزي 2581122383
أنثىمعالي عواد عبدالعزيز الخالدي2582122408
أنثىريم  عايد  مبارك  العنزي2583122410
أنثىمها  عيد هللا سليم الشراري2584122433
أنثىمريم عبدهللا سليم الشراري2585123025
أنثىنوره غازي جمل المطيري2586123122
أنثىاشواق سطام  مناحي الشمري2587125590
أنثىعبير  حمد  خلف الشديد2588123710
أنثىضيفه  صبيح  مشناء  الشراري2589123716
أنثىعزيزه  مقبول سعود الشراري2590123721
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أنثىمروه سليم فريح النصيري2591123759
أنثىمالك عبد المصلح محمد الزيد2592124889
أنثىفهده مسلم سعيد الشراري2593123531
أنثىسلمى ماضي ضمران الفهيقي2594123749
أنثىسلطانه مطيلة فنخور الشراري2595123750
أنثىمني محمد يتيم الشراري2596123185
أنثىنوال عبدالدايم عساف الفهيقي2597123199
أنثىنورة عياد مساعد الحربي2598123256
أنثىروضه  علي الفي الفهيقي2599124376
أنثىخوله عواد مصبح الفهيقي2600125703
أنثىمريفه عوض عبدالرحمن الرويلي2601124918
أنثىنورة  عبد السالم  شفق الرشيد2602124925
أنثىخلود عبدالمحسن ناصر الكريع2603124947
أنثىفاتن حامد ملهي الفهيقي2604125632
أنثىايمان دخيل عناد العنزي2605123133
أنثىخديجة مقبول حمدان الريس2606123243
أنثىنواف دخيل غريب الشمري2607123393
أنثىافراح صالح عطا الكريع2608123443
أنثىنوال محارب عواد العنزي2609123454
أنثىنوير عواد فضي العنزي2610123597
أنثىامل عبدهللا بنيه الشراري2611123015
أنثىعهد ربيع علي العنزي2612123251
أنثىنايفه  نايف محمد الشراري2613123266
أنثىساميه  محيسن  أحمد العقيل 2614123267
أنثىريم حمدان حمير الرويلي2615123533
أنثىالهنوف وادي عجم الرويلي2616123663
أنثىعاليه حمود عليان الشراري2617123680
أنثىهديل عبدالرحيم أحمد الشريف2618123690
أنثىاهداب  عبدالرحيم أحمد الشريف2619123826
أنثىدالل مليح عوض الرويلي2620123873
أنثىعائشة  رشيد سعد العمراني2621123897
أنثىجميلة خلف محمد الشراري2622125815
أنثىمنى صالح مفلح الحربي2623125831
أنثىسلطانة سليمان جدعان العنزي2624125837
أنثىهاجر مفلح عايد الشراري2625125914
أنثىهناء عوده منزل العوذه2626125297
أنثىمالك عبدالكريم صالح الراشد2627125318
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أنثىايمان خلف مرزوق الطالب2628125522
أنثىوعد عبدالرحمن نبط الحفيناوي2629125532
أنثىتهاني  الفي  هجيج  الشراري 2630123747
أنثىحنان راجي منديل الكويكبي2631124072
أنثىلطيفه مساهر مقبول الشراري2632124077
أنثىايمان  حامد عضيب الضبعاني2633124111
أنثىاسماء مبروك دخيل هللا  الشراري2634124128
أنثىعيده  عايض  هديبان الرويلي 2635124132
أنثىفضه طيحان فالح الشراري2636126386
أنثىعهد دهيم عوض الشمري2637126391
أنثىأحالم  محمد سالم الشراري2638126403
أنثىاماني فهد مقبول الشراري2639126404
أنثىزينب  محمد عيد العنزي2640126407
أنثىابتسام عبدهللا نوران المطيري2641125672
أنثىجواهر  سعود  بادي  الطريف2642125691
أنثىسلطانه مفلح حواس الرويلي2643126103
أنثىالبندري عوده محمد الشراري2644123818
أنثىدالل مصلح سحيم السرحاني2645123876
أنثىاشواق مفلح سليم  العازمي2646123915
أنثىتهاني  ناصر  عيد  الشراري 2647124302
أنثىامل  سالم  سميحان  العازمي 2648124402
أنثىابتسام مرضي مطرود الرويلي2649126036
أنثىنوره نابت جرذي الشراري2650126041
أنثىتهاني معزي علي العنزي2651125660
أنثىوفاء خلف دحل البلوي2652125663
أنثىفاطمه راضي مسعر الشمري2653125689
أنثىروان سالم جمعة العلي2654125697
أنثىايمان فارس دهيمان العنزي2655126306
أنثىمطره حمد معيوف العنزي2656123942
أنثىبسمة عمار عامر المرامحي2657123963
أنثىصفية عبدالرحمن محمد مصطفى الشنقيطي2658123966
أنثىهند سليمان علي البلوي2659124019
أنثىفاطمة بغيض غضبان الرويلي2660124026
أنثىاماني نواف ذياب الرويلي2661124039
أنثىمها الدشي عجم الرويلي2662124442
أنثىرفعة ماضي عنان الرويلي2663124464
أنثىاماني عبدالعزيز عايد العنزي2664124599
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أنثىعنود عوض االسمر األشجعي2665124603
أنثىجوهرة  علي غربي الشمري2666124703
أنثىنوال  فرج  مراوغ  البلعاسي 2667126321
أنثىفهده عواد لويفى الشرارى2668126326
أنثىبشاير سعود مناحي السراح2669126334
أنثىاعتدال  صالح  مخلف  الصقر 2670126353
أنثىعيده رطيان شندي الرويلي2671126361
أنثىروابي  نايف  محمد  الشراري 2672126367
أنثىالعنود دخيل هللا عطية المطيري2673126371
أنثىهاجر ضيف هللا موسى الشراري2674126423
أنثىمستوره  ركيان جبهان الرويلي2675126427
أنثىشوق حسين فالح الكريع2676126435
أنثىزهره طيحان فالح الشراري2677126472
أنثىجميلة  مطرود  رابط  الرويلي 2678124069
أنثىمنى عبدهللا سمحان الضبعاني 2679124138
أنثىسلمى خلف حمد الشراري2680124140
أنثىهله عبدالرحمن مريح الشمري2681124153
أنثىحكيمة طارف رابط الرويلي2682125197
أنثىغدير محمد عبدالرحمن الزيد2683125216
أنثىحنان عبدهللا ابراهيم  النازل2684126418
أنثىصالحه عايض محمد آل سلطان2685126431
أنثىمريم  ضيف هللا مسلم  الشراري2686126479
أنثىمنيره مليح الدمثي الفهيقي2687126503
أنثىوجود  مرفى شليل الرويلي2688126138
أنثىمها سالم سالمة الشراري2689126152
أنثىاروى  صالح عبدهللا الخلف2690126153
أنثىجوزاء ختام ريمان الرويلي2691124171
أنثىابتسام  ناصر عيد الشراري2692124179
أنثىنوى األسود  راضي الشمري2693124185
أنثىزهراء أحمد حسن المسحر2694124217
أنثىأميره  الحميدي أحمد المعين 2695124218
أنثىطفله هاثل محمد الشراري2696124238
أنثىسهام مطلق معيوض الثبيتي2697124256
أنثىعلياء رخاء الفي الشمري2698125375
أنثىبسمه مضيان مدلول المضيان2699125378
أنثىشيخة علي مقبل الدلبة2700125414
أنثىيسرى  مبارك فهيد البحيران2701125466
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أنثىعواطف مزكي دهمش العنزي2702125819
أنثىاالء موفق  معاشي  الرويلي2703125824
أنثىحمده  محمد  سليمان الجحيش2704125840
أنثىحنان بادي معلث الشراري2705126209
أنثىبشاير سالم جمعة العلي2706125702
أنثىانوار  طهير  عامش الشراري2707125921
أنثىعجائب  فهد  عايض  العنزي 2708125939
أنثىخلود خلف حمد الشراري2709124261
أنثىفاطمة عساف مفلح الشراري2710124268
أنثىسارة خلف بشير الشراري2711124276
أنثىآالء يحيى حمود الدرعان2712124345
أنثىمنى ابراهيم  ردة هللا الحربي2713124404
أنثىتغريد مسير بنيه العنزي2714125476
أنثىبدور مطخان مخلف العنزي2715125757
أنثىمنى معتق خميس الشمري2716125761
أنثىمنال محمد أحمد الوديعة2717125764
أنثىافراح  نايف  محمد  الشراري 2718126374
أنثىأنوار  سعود  محمد  الشعواط 2719126376
أنثىمنال محمد زامل الشهيل2720126020
أنثىضيفه سالمه فناطل الشراري 2721126024
أنثىمنال عبدهللا رمضان السبيعي2722126098
أنثىنوفه حمود اديلم الشراري2723126114
أنثىمريم حمدان مفضي الشراري2724124444
أنثىعائشة  مطلق سالم  الرويلي2725124461
أنثىافراح صالح راضي الهباد2726125583
أنثىمها محمد حمود البيالي2727125636
أنثىمريم مفضي ثنيان العنزي2728125999
أنثىثريا مشهور مغيض الرويلي2729126173
أنثىأسرار محمد فياض  الضويحي2730123003
أنثىجوهره سعود مطيله الشراري2731123036
أنثىفاطمة مقبول حمدان الريس2732123040
أنثىعيده عاتق منزل الشراري2733123045
أنثىامنه عواد مسلم الشراري2734123085
أنثىهياء  محمد  مسلم  الفهيقي2735123171
أنثىايمان خميس عايد الشراري2736123172
أنثىعبير منصور عبيد البديوي2737123177
أنثىمرام سعود مفرح الحربي2738124578
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أنثىمريفه عايد مريح الشراري2739124581
أنثىمريم مطلق  سالم  الرويلي2740124591
أنثىفاتن سلطان شريدة الرويلي2741124607
أنثىمنال منادي رمضان العنزي2742125159
أنثىوجدان عبدالعزيز جبر الضلي2743125162
أنثىايمان أحمد عبدالرحمن الفياض2744125181
أنثىغدير عبدالهادي حشاش الجربوع2745125239
أنثىمنال مهجع شبال الرويلي2746126191
أنثىنجوى  عواد األسمر الشراري2747126202
أنثىهنادي ناجح محمد الشراري2748126216
أنثىنوف ابراهيم منزل المطلق2749126227
أنثىهناء  مونس سعران الرويلي2750126287
أنثىمنيفه ربيع علي العنزي2751123201
أنثىساره فليح محمد الشراري2752123298
أنثىتغريد محمد عبدهللا السويلم2753123300
أنثىدالل معيوف صالح الشمري2754123301
أنثىهند سعود صامد الشراري2755123352
أنثىسميه عبدالعزيز عبدالحميد الحربي2756123353
أنثىخلود مخلف عوده القيضي2757124649
أنثىمنال عبدالعزيز صنهات الحربي2758124670
أنثىذهبه عارف شايش الشراري2759124681
أنثىمنال عبدهللا عتيق الغفيلي2760124685
أنثىعهد عبدالرحمن نبط الحفيناوي2761125551
أنثىليلى ضيف هللا فرحان الشراري2762125981
أنثىبشاير محمد عبدالعزيز اليحي2763125988
أنثىنوير  محمد  مريعي  الجوفي2764126071
أنثىسلمى  عقيل أحمد العقيل2765123372
أنثىمرام سعود صامد الشراري2766123411
أنثىمرام حمدان حمير الرويلي2767123442
أنثىحنان مبارك مسلم الشراري2768124835
أنثىشذا عبدالمحسن عبدالحميد الفالح2769125277
أنثىوضحى فراج ملحان المطيري2770125301
أنثىمريم  عبد هللا  رحيل  العنزي2771123007
أنثىأسماء متعب  عناد  الضلي 2772123051
أنثىروان إبراهيم  عقيل  الشرعان2773123054
أنثىتغريد صالح عايد الشرارى2774123103
أنثىغزيل  حجير مسلم  الشراري2775123250
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أنثىعزه أحمد عبدالرحمن الجباب2776122125
أنثىجميله سويكت حبيب الرويلي2777122257
أنثىمزيونه بادي عبدهللا المطيري2778124869
أنثىمريم محمد  نجم البادي2779124913
أنثىاالء يحيى سعد الجنيدي2780124920
أنثىامال خلف مرزوق الطالب2781125474
أنثىمها محمد عفاش الخالدي2782123398
أنثىأمالك جزاع مسند الشراري2783123560
أنثىريم  محسن  صبيح  الشراري2784123565
أنثىمها خليف ظاهر الشراري2785122852
أنثىسارة منير خالد الحميد2786122917
أنثىمنال عبد هللا رحيل العنزي2787122921
أنثىليمونه سعيد سالم القاضي2788122991
أنثىعشاقه جزاع  مسند الشراري2789123485
أنثىاريج  جازم  سعدون الرويلي2790123490
أنثىنوره  فالح  محمد  الشراري 2791123506
أنثىحمده عبد هللا خلف الشمري2792123507
أنثىسهام محمد حصين الشراري2793123517
أنثىمنى جزاع مسند الشراري2794123529
أنثىوعد سالمه ضحيان الشراري2795123612
أنثىوعد عبد هللا  ضيف هللا الشراري2796122829
أنثىفاتن عويد عضيب العنزي2797122844
أنثىمريم محمد خليفه الشراري2798122879
أنثىمجيدة عديد ملهي الرويلي2799122887
أنثىهند ربيع صياف الغنزي2800122113
أنثىأسماء  عقاب جريد الرويلي 2801122245
أنثىريم حمود عاسر العنزي2802123215
أنثىمها عبدالعزيز عواد الحمير2803123216
أنثىحال  دلي  خليفة الشمري  الشمري 2804123660
أنثىعواطف  متعب عناد  الضلي2805123667
أنثىفاطمة نهار علي الزارع2806123679
أنثىاماني سالمه ضحيان الشراري2807123689
أنثىاحالم سلمان احمد الوقيد2808123743
أنثىمنيره عبد هللا محمد الشراري2809122915
أنثىفاطمه سليم طحين الرويلي2810122965
أنثىرشاء فالح رخا الفالح2811122973
أنثىعيدة مهلي حالن الرويلي2812122827
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أنثىحميده هطيبل سلمان  الشراري2813122828
أنثىأمنه  سعيد مثني الشراري2814122880
أنثىفلاير قبالن  هارب  الشراري2815122892
أنثىمنيفة راشد عوض الرويلي2816123286
أنثىنوال محمد االسود الشراري2817123287
أنثىشهيناز زيد مزاوم السرحاني2818123295
أنثىدعد عبدالرزاق  زعل  الفالح2819123329
أنثىمشاعل سالمه ضحيان الشراري2820123771
أنثىمها  دلي  خليفة  الشمري 2821123777
أنثىهال  فايز منصور الجوفي2822124415
أنثىاميرة عبدالهادي صالح المليح2823124421
أنثىعبير صبار دبشي الشمري2824123014
أنثىميعاد  خلف  مظهور  الشراري 2825123080
أنثىمرام حمود عطاء  العرجان2826122919
أنثىدالل  فهد سميحان العنزي2827122964
أنثىمشاعل ضيف هللا شتيوي الشراري2828122977
أنثىبدور عويد عضيب  العنزي2829122990
أنثىلطيفه علي  محمد اليوسف2830123010
أنثىفاديا مجاهد سلطان العنزي2831123017
أنثىنوره  سليمان محمد  الشراري2832123525
أنثىنوف  متعب  عبطان  الشمري 2833123527
أنثىانوار  صالح  عودة  الذويب2834123553
أنثىسمر حمود خليفه الشراري2835124452
أنثىوعد محمد مسعود الكويكبي2836124456
أنثىامل هليل سلمان  المطرفي2837124482
أنثىريم محمد االسود الشراري2838123127
أنثىنجود محمد عبدهللا الشراري2839123173
أنثىنوره عويد عضيب العنزي2840123190
أنثىتغريد عبدهللا رجاء الشراري2841123237
أنثىدالل خليف علي العنزي2842124131
أنثىتهاني  فاضل سالم الشراري2843124147
أنثىالجوهرة  زيد حماد  الخالدي2844124152
أنثىبدريه سالم فليح الشراري2845124161
أنثىمشاعل مفضي ربيح الشراري2846124166
أنثىريم خويلد مجهد الشراري2847124180
أنثىمشايخ صالح مسلم الشراري2848124183
أنثىآالء  مخلد عايد  الخميس2849124189
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أنثىاحالم حسين االدلم الرويلي2850123576
أنثىحنان عوض سبيل الرشيدي2851123595
أنثىطفله عشوي االسمر الشراري2852123643
أنثىحوريه  سليمان  بصيص  الشراري2853123661
أنثىسهام عبد الكريم ابر اهيم المنديل2854123893
أنثىفايزه  محمد  عويض  الشراري 2855123921
أنثىأسماء منصور مصلح العتيبي2856124016
أنثىابتسام شايل  مقبول الشراري2857123249
أنثىمنيره قبيل  راضي الشراري2858123254
أنثىاحالم  شامي  زويعل العنزي 2859123314
أنثىجواهر متعب رجاء الفهيقي2860123375
أنثىصالحه سحيمان سند الشراري2861124227
أنثىأمينة  قبون عقيل العنزي2862124270
أنثىعاليه عطاهلل اديلم الشراري2863124277
أنثىفريحة حمدي الحجيفي الرويلي2864124278
أنثىوعد  عطاهللا مناحي  الشراري2865124281
أنثىحكم محمد رحيم النعمان2866123718
أنثىغزيل ناجح خلف الشراري2867123782
أنثىوزينه راوى ظاهر الفهيقي2868123799
أنثىابتسام  عيد عيادة الذبياني2869123824
أنثىصفاء سليم عبدهللا الجارد2870123832
أنثىمنى  قبون عقيل العنزي 2871124075
أنثىبسرا محمد خلف العنزي2872124080
أنثىلطيفه محمد معتق الشراري2873124095
أنثىهند عواد عويند البلوي2874123412
أنثىأمينه  عيسى  شريم  الراشد2875123421
أنثىشيخه صالح محمد حمدان2876123511
أنثىساميه مفرح خليف الشراري2877123518
أنثىهيله  محمد  شامخ  البحيران 2878124337
أنثىمنال عازم ضمران الشراري2879124349
أنثىنوف  كليب مثقال الشمري2880123845
أنثىمنال  عبد هللا  حسين  الشراري 2881123848
أنثىآثار محمد فياض الضويحي2882123854
أنثىسلطانه  على  سليم  الشراري2883123857
أنثىشعاع حامد غصيب الشراري2884123863
أنثىأماني  مقبول سعود الشراري2885123870
أنثىمها محمد غازي البجيدي2886123871
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أنثىلطيفه خشمان عجاج العنزي2887124200
أنثىجوزاء مرضي عبدهللا الشراري2888124219
أنثىحصه ناجح محمد الشراري2889124225
أنثىامل  مهلي  مخلف  األشجعي 2890124250
أنثىهناء  دحام  طرقي  الملحم 2891124304
أنثىليالي عبدهللا سمحان الضبعاني2892124305
أنثىحميده ثاني كايد الشمري2893124317
أنثىترفه  محمد عاتل الشراري2894123551
أنثىحمده بلهان شرعان لحازمي2895124418
أنثىعائشه  غازي متروك الشراري2896124481
أنثىمروه صالح بدر الفندي2897124485
أنثىحمده  غصاب  شغير  الرويلي 2898124500
أنثىفايزه سالمه حامد الشراري2899124513
أنثىهدى فهد سويلم العنزي2900124517
أنثىساره  سالمه  سليمان  الشراري 2901124519
أنثىفيضه حماد الفي الشراري2902124521
أنثىريما معاشي محيرس الرويلي2903124522
أنثىأمل مصبح مشحن الشراري2904123904
أنثىنوره مزكي قرطان الشراري2905123932
أنثىروان حمود عايد الحميد2906123940
أنثىجواهر  صبر  محمد  البلوي 2907124394
أنثىروان سليمان موسى العويضة2908124440
أنثىبشرى  سالمه  شتيوي  العطوي2909124445
أنثىسعاد  محمد  بعيجان  الشراري 2910124503
أنثىمنيره  مفرح عليان الشراري2911124504
أنثىريام  الحبيب  صلهام  الرويلي 2912123652
أنثىاماني خليفة  حمد  الروقي 2913123683
أنثىنشيمة عارف عبدالكريم  الخليل 2914123722
أنثىفايزه  فايض عايد الشراري2915123729
أنثىنعيمه عبدالمصلح ناصر الكريع2916122199
أنثىهيا فضي ضاحي الشمري2917122250
أنثىصابرين محمد احمد السعدون2918122267
أنثىمها عبدالهادي سعد الجوفي2919123972
أنثىنجاح مقبول سعود الشراري2920123989
أنثىانوار  محمد ضيف هللا  الشراري2921123994
أنثىجزعة قادي هالل الرويلي2922122254
أنثىغزية  حويل شويطر الرويلي2923123081
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أنثىخلود  ساري خميس الشراري2924123092
أنثىغدير شايز عوض العنزي2925123183
أنثىنوير مخلف يتيم الرويلي2926123203
أنثىاريج منصور جزاع البديوي2927123306
أنثىحميدة قريطان حمدان الرويلي2928122328
أنثىفهدة  باصر  برغي  الرويلي2929122360
أنثىالهنوف محمد احمد السعدون2930122378
أنثىهند جويس عبدهللا الشراري2931124071
أنثىمنى مفضى مويسان الشرارى2932124085
أنثىوضحاء تركي سويف الشمري2933124094
أنثىأسماء حامد سليمان الشراري2934124133
أنثىمشاعل  عوده خلف الشمري2935122136
أنثىالهنوف ركيان  سالم  الشراري2936122357
أنثىاسماء محمد سالم العازمي2937123361
أنثىفضة محمد االسود الشراري2938123404
أنثىساره حسين علي الرويلي2939123444
أنثىنشمية  متعب  عبطان  الشمري 2940123449
أنثىريم سعود خازن الشراري2941122584
أنثىعفاف صالح عبدهللا العنزي2942122586
أنثىسلمى سعود سلمان الشمري2943122588
أنثىفهده فالح سليم الشرارى2944124146
أنثىأماني مرضي عبدهللا الشراري2945124186
أنثىاماني سعيد هطبول الشراري2946124198
أنثىمنال  العميش غصاب العنزي2947122404
أنثىنورة غازي عبدالعزيز الراضي2948122415
أنثىفدوى  مفلح فرحان الرويلي2949123510
أنثىمها غازي جمل المطيري2950123691
أنثىنورة سليمان علي الشراري2951123693
أنثىريم عواد مصبح الفهيقي2952123735
أنثىايمان وديد دقيق الرويلي 2953123740
أنثىريف خلف رخوان  الشراري2954122637
أنثىشروق  متعب  شايش  العنزي2955122667
أنثىمريم نافع عقال العنزي2956122799
أنثىبدور بندر عبدالكريم الحربي2957122808
أنثىفاطمه حسن عواد العنزي2958122809
أنثىحسناء ضيف هللا ظويهر الشراري2959124265
أنثىماجده احمد دليمان العازمي2960122473
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أنثىهند سعد مناور العنزي2961122489
أنثىزهور حجي محمد الشمري2962122495
أنثىعائشة  احمد دليمان العازمي2963122509
أنثىنوف نايف سكر المطلق2964122517
أنثىمرام  فياض محمد العازمي2965122533
أنثىابتسام محمد سعيد العفر2966122571
أنثىهند سالمه فريج العمراني2967123791
أنثىمني  لهيلم  سليمان  الشراري 2968123792
أنثىكريمة مسلم مخلف الشراري2969123802
أنثىعزيزه مزكي قرطان الشراري2970123812
أنثىفاطمة خالد شريده الرويلي2971122933
أنثىهناء األسود دويخل الشراري2972122939
أنثىفريحة الوعواع رحيل الرويلي2973123178
أنثىحال عبدالدايم  سليمان الشراري2974124292
أنثىعبير  سالم  طحين الرويلي2975124293
أنثىهناء حمد معيوف العنزي2976124308
أنثىانوار هليل  سلمان  المطرفي2977124310
أنثىنجاح مدهللا محمد الشراري2978124360
أنثىعذراء األسمر مطلق الشراري2979122605
أنثىنوف  عازي  سالم  الشراري 2980122627
أنثىزينب دهاش محمد الدهاش2981122664
أنثىنوف سويد عصواد المطرفي2982123828
أنثىأنوار صعب منيس الشمري2983123829
أنثىربيعة  مريكي  سلمان  الرويلي 2984123830
أنثىثرياء ضايف سالم الشراري2985123855
أنثىدالل سعد مشوح الشمري2986123862
أنثىفايزه جزاع مهدي الرويلي2987123882
أنثىنورة مدهللا قاسم الشراري2988123259
أنثىنوره نيال  خميس الشراري2989123289
أنثىزهور مساعد عطاء الدندني2990123305
أنثىتهاني ثاني محمد العنزي2991123331
أنثىعفاف إبراهيم علي العويقيل2992123374
أنثىفاطمة حمود تركي المعاذي2993124361
أنثىحنان كرمان نشاء الحازمي2994124374
أنثىمنيفه بصيص معتق الشراري2995124379
أنثىريم خلف بشير الشراري2996124391
أنثىفايزه عواد شخير الصلبي2997124392
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أنثىمنال عبد هللا راشد العتيبي2998124405
أنثىتهاني خليف بطي السعدي2999122442
أنثىعزيزه فالح محمد الشراري3000122459
أنثىمنال  فالح سالم الشراري3001122481
أنثىحمدة مصنت بطيحان الفليحاني3002123886
أنثىأنوار  عزيز تركي ابا الوكل3003123925
أنثىعبير خلف بشير الشراري3004123937
أنثىعزيزة  مضحي  محمد  الشراري 3005122109
أنثىهناء  هجيج  عوض  الشراري 3006122111
أنثىهناء  لويفي  سليمان  الشراري3007122116
أنثىنجاح مسعد غربي الفهيقي3008122143
أنثىنايفه عويد هزاع العنزي3009122148
أنثىأماني عويد عواد السبيله3010123066
أنثىبشاير علي صالح الصالح3011123067
أنثىدالل محمد هذلول الهذلول3012123162
أنثىميسون  صالح عايد الشرارى3013123164
أنثىنوره منيف  غوطان العنزي3014123205
أنثىإيمان  علي سليمان النويمان3015123206
أنثىمنى  بشير  عفنان  العازمي 3016123211
أنثىنوره صياح على الشراري3017123234
أنثىايمان صقر هالل الرويلي3018122600
أنثىهدى راجي مطلق الشمري3019122641
أنثىسعاد  عازي  سالم  الشراري 3020122712
أنثىحصه عويد منيزل الفهيقي3021122748
أنثىوضحى مدهللا عبدهللا الحمد3022122751
أنثىفوزية  منزل  مصبح  الشراري 3023124008
أنثىوصايف عطيان  صالح الشراري3024124017
أنثىمنيفه كليب خليف الشمري3025124032
أنثىعواطف مفلح نيصوب الرويلي3026122290
أنثىنوف سويلم عجيمي الرويلي3027122297
أنثىاماني  سليمان  نزال  العنزي 3028122439
أنثىمنيره  عازي  سالم  الشراري 3029122518
أنثىوعد عبدهللا حمدان الشرارى3030123242
أنثىنفالء  شطي مطير العنزي 3031123279
أنثىكسبة مرجي مثني الشراري3032123348
أنثىكسبه فليح خويران الشراري3033123378
أنثىنوره  عبيد  حمود  الوذيمان 3034123433



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي مساعد تخصص نظري 

أنثىتغريد عبدهللا معتق الشراري3035122768
أنثىعواطف صالح سليم الشراري3036122775
أنثىريم  قبالن  هارب  الشراري3037122782
أنثىلطيفه  سالم عجب العبدهللا3038122817
أنثىبدريه عناد سامح الرويلي3039124090
أنثىنوره رحيل سافر العنزي3040124127
أنثىعفاف  عبد هللا  جالل  الرويلي 3041122738
أنثىابتسام  هزاع  هارب  الشراري3042122785
أنثىحنان سعود سالم العنزي3043124986
أنثىعواطف محمد حويالن الشراري3044125017
أنثىمشاعل طلب وقاف المصلوخي3045125025
أنثىأيمان محمد نجم البادي3046125026
أنثىأحالم ساير هديان الشراري3047125065
أنثىوفاء ماشي راضي الشمري3048125066
أنثىلمياء نايف صياح االحمد3049125099
أنثىسلطانه  مفضي سالم الشراري3050127609
أنثىحنان الشاوي كعيبر العنزي3051127610
أنثىمها فدعوس شبيب الرويلي3052127614
أنثىتسنيم  سعد ميارك  الرويلي 3053127669
أنثىنشميه لويزان حسين الشراري3054124715
أنثىاسماء محمد احمد السعدون3055124762
أنثىمريم دخل هللا راشد الضميري3056125884
أنثىسعاد عبدهللا شديد السعدي3057125888
أنثىمنى محمد متعب الصالح3058125896
أنثىمشايخ مضحي زيد الرويلي3059125919
أنثىشروق عماش بايق العنزي3060125122
أنثىأماني خالد عبدهللا الشمري3061125146
أنثىلطيفة فرحان شاقي الكويكبي3062125163
أنثىنورة ظاهر رمضان الجهني3063125169
أنثىريم عبدهللا عبدالعزيز الفوزان3064125250
أنثىريهام منصور ناصر الخالدي3065125252
أنثىاماني خلف مرزوق الطالب3066125294
أنثىبشري  سالم عيد الشراري3067127722
أنثىنور عبدهللا عبدالرحمن الوليدي3068127727
أنثىهدى  فرحان اسيمر الرويلي3069127728
أنثىمنال عطاهللا رثعان البادي3070127738
أنثىرحاب  عواد  عجاب  الحربي 3071127762
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أنثىغاده عبدهللا عوض الشراري3072127763
أنثىضبيه  سعدي عبدهللا الشمري3073126033
أنثىمنى  حبيب شنيشن الرويلي3074126057
أنثىغاده صالح عوده الحويطى3075126060
أنثىكفاء عيد حرير العنزي3076126113
أنثىاماني بطاح فالج العنزي3077126126
أنثىأالء حمدان غالب الخلف3078126158
أنثىنوره عقال ظاهر الشراري3079126159
أنثىنوف سالم دبيان الشراري3080125779
أنثىسما مدهللا غازي الحموان3081125798
أنثىمزنه الفي نزال  الشراري3082125887
أنثىمها محمد فرحان الشمري 3083125892
أنثىخلود منصور عبدالمحسن الحشاش3084125441
أنثىمريفه جمعان سعيد الشراري3085125834
أنثىمنى ماضي عنان الرويلي3086126466
أنثىمريم أحمد بنية الكبيدان3087126480
أنثىحمده عيسى شريم الراشد3088125038
أنثىعفاف محمد سعيد سمران الذبياني3089125176
أنثىنشميه عقال ظاهر الشراري3090126192
أنثىعهود عقال ظاهر الشراري3091126210
أنثىمستورة  الفي سعيد الشراري3092126215
أنثىمريم  الفي  سعيد الشراري3093126236
أنثىموضي عياده عوده الشراري3094126242
أنثىمنال  فالح  جالل  السرحاني 3095126249
أنثىدخيلة اربيع ملبد الفهيقي3096126259
أنثىمنيفه حمدان خبيل الشراري3097126264
أنثىبسمه عيد ظليفان الشراري3098126269
أنثىهاللة  حميدان  شرعان  الشراري 3099125924
أنثىصمود صالح محمد الخضر3100125932
أنثىالبندري دحيميل حريثان الشراري3101125936
أنثىمنيرة ونيس مطر الشمري3102125958
أنثىامنه احمد عيسى حكمي3103126101
أنثىريم صبيح دبيان الشراري3104126117
أنثىمنيفه  عزيز هدي الشراري3105126139
أنثىعهد علي ظافر القحطاني3106126143
أنثىريم محمد خلف الشراري3107126555
أنثىغزيل مد هللا سويلم الشراري3108126558
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أنثىمها رابط ضميان الرويلي3109126570
أنثىرغد عبدالرحمن نبط  الحفيناوي3110125315
أنثىعهود عضيد مدهللا النصيري3111125366
أنثىآالء سلطان شريدة الرويلي3112125370
أنثىحنان منادي منادي العنزي3113125391
أنثىعيده شتالن جايز الرويلي3114126304
أنثىنورة مقبل  ملوح الشراري3115126699
أنثىربيعة  عبدالهادي  صالح  المليح3116126162
أنثىهنوف  محمد  راجي  العنزي 3117126309
أنثىنوير عقال ظاهر الشراري3118126330
أنثىهالله محمد نابت الشراري3119126406
أنثىعبير عبدالمحسن ناصر  الكريع3120126424
أنثىحمدة عبد هللا مفلح الشراري3121126425
أنثىوصايف نويزل عواد الرويلي3122126617
أنثىنوال متعب  عبطان الشمري3123126642
أنثىامل صالح رجاء الضميري3124126663
أنثىمنال رشيد  مهنا السعدون3125126666
أنثىريم حمود شامان الحسن3126126697
أنثىربيعه عقيل مجنان العنزي3127126268
أنثىعواطف حمد عطيه السبيله3128126286
أنثىضيحه قاسم شعير الرويلي3129126857
أنثىانوار طليحان  صحن  الشمري3130126967
أنثىمريفه هاشل مفرح الشراري3131126997
أنثىهال مدهللا لويفي الشراري3132126455
أنثىاميرة صبيح نغيمش الشرارى3133126758
أنثىمنال  عايد مناحي  الشراري3134126763
أنثىتهاني الفحاط طويرش الرويلي3135126769
أنثىفيء نزال سعود المنور3136126773
أنثىابتهاج  عبدهللا عايض الحربي3137126795
أنثىامجاد  محمد  نبط العسكر3138126813
أنثىالبندري سعد عبيلك الرويلي3139127767
أنثىاماني خلف حامد السرحاني3140127769
أنثىنوارة عبدهللا غربي الفهيقي3141127799
أنثىدالل  دبشي مطرش الشراري3142127807
أنثىأروى نايف فالح الجهني3143127100
أنثىساره خضر سلمان العطوي3144127104
أنثىاسمهان ابراهيم مرزوق الحميمص3145127159
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أنثىامجاد عايد خلف الشمري3146126588
أنثىعزيزه مفضي ثنيان العنزي3147126637
أنثىاثير عبدالكريم صالح الراشد3148126644
أنثىلطيفه سالم دخيل الشمري3149126745
أنثىموضي مدهللا ملفي العازمي3150126836
أنثىمستوره فالح سالم الشراري3151126844
أنثىمني مرزوق مبارك الشراري3152126872
أنثىامال فهد مدلول العنزي3153126877
أنثىسعاد  خلف معايد  الشراري3154126878
أنثىبيان صالح بطين الرويلي3155127816
أنثىأمل بشير مقبل الرويلي3156127817
أنثىسندى عبدالهادي صالح المليح3157127818
أنثىمنال عبدالعزيز عواد السبيله3158127824
أنثىالجازي ثنيان علي الفهيقي3159127833
أنثىليلي محمد  علي  الربيع3160127857
أنثىأماني سليمان دخيل الفهيقي3161127920
أنثىنوره شاكر  مجلي  الشمري3162127486
أنثىمشاعل عون هللا زيدان المطيري3163127698
أنثىفايزه  نيال  خميس  الشراري3164126780
أنثىهال عقييل عطاهللا  السرحاني3165126849
أنثىمريم رايع عبيد الرويلي3166126933
أنثىابتسام  نداء  حسين  العنزي 3167126937
أنثىحمده جزاع مسهوج الرويلي3168126943
أنثىصالحه جايز منصور الشراري3169126963
أنثىايالف محمد مهدي البلوي3170127021
أنثىرشا  جاسر  غضيان  الشراري3171127023
أنثىوفاء ماجد رضاء الشمري3172127070
أنثىماجده  الحميدي  حمدان  الشمري 3173127940
أنثىجواهر عطيوي محمد الشراري3174127953
أنثىنوال  عبدالعزيز عواد السبيله3175127964
أنثىمنى علي داعس النومسي3176127981
أنثىامجاد  فالح عذال  العنزي 3177127782
أنثىهند حمدان مطلق الشراري3178127830
أنثىوزينة  مخلف هودان الرويلي3179127864
أنثىفوزه سعود عايد الشراري3180127867
أنثىزعيمه سعد محذاف الرويلي3181127871
أنثىحصه عبيد مذود العبيكه3182127874
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أنثىعفاف  محمد وارد الجديع3183127033
أنثىاسماء محمد دويان الرويلي3184127051
أنثىفوزية  احمد حمود البقعاوي3185127262
أنثىانتصار  ابراهيم  مرزوق الحميمص3186127275
أنثىماجده سلمان سالم الشراري3187126515
أنثىمزنه طحطر اوشيح الشراري3188126600
أنثىعواطف محمد  مفلح السرحاني3189126754
أنثىأمل عطاهللا مقيبل السحيم3190126802
أنثىساره  سلمان ناصر  العتيبي3191128036
أنثىعهد  عبدهللا صبيح العازمي3192128068
أنثىميعاد موسى حسن  البلوي3193128079
أنثىرقيه احمد عيسى حكمي3194127951
أنثىأميرة  أحمد صالح  العلي3195127959
أنثىمنى صالح سليمان الطالل3196128004
أنثىهيفاء مرعيد باعث الرويلي3197128015
أنثىلطيفة  مفلح  حسن  الرويلي3198128052
أنثىامجاد عقيل حامد الشراري3199128082
أنثىبشرى مهجع سالم  الشراري3200127344
أنثىسعاد ابراهيم مرزوق الحميمص3201127362
أنثىغزيل  عازي  محمد الشراري3202126886
أنثىمنى برجس عبدهللا الشمري3203126955
أنثىرحمه تيسير عبدهللا السليم3204126960
أنثىشاديه بشير  مقبل الرويلي3205126970
أنثىالعنود  مصبح  سويلم  الشراري 3206126984
أنثىرحمه  شابك  فاضي  العنزي 3207127015
أنثىأنوار ناصر جائز الشراري3208128150
أنثىمشاعل صقر دايس الدندني3209128167
أنثىماجده جديع محمد الشمالني3210128142
أنثىمزيدة شامان هدهد الشراري3211128201
أنثىبدرية  محمد جبر  الفهيقي3212128202
أنثىتغريد عازم غريب العنزي 3213127443
أنثىفلاير محمد حسن السرحاني3214127465
أنثىسمر عبدالعزيز محمد ناصر المغامسي3215127561
أنثىفاطمة  محمد خلف  الشراري3216127586
أنثىبدرية  عبدهللا  عنيزان  الحربي 3217127599
أنثىمهاء متعب عبطان الشمري3218127047
أنثىنصره عيد صيفي الرويلي3219127076
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أنثىاسماء سلمان معزي الشراري3220127081
أنثىشريفه محمد حامد الشراري3221127082
أنثىنجاح سنيان مسلم  الشراري3222127119
أنثىوفاء عناد خلف السويلم3223128192
أنثىغرام فالح جديع الشراري3224128198
أنثىغضيه سالم مريحيل الشراري3225127665
أنثىهند صالح عويند البلوي3226127667
أنثىتركيه فهد عايد الرويلي3227127676
أنثىرضوه  خباص  وعيع  العنزي 3228127125
أنثىحكيمه عريمان عوض العنزي3229127134
أنثىكريمه سويلم عايد الشراري3230127180
أنثىمزينه احمد بحران الحسني3231127198
أنثىخديجه حمدان مطلق الشراري3232127761
أنثىجميله مطر طعيسان الشمري3233127823
أنثىريم  عايد مسلم  الفهيقي3234127921
أنثىحورية محمد حسن السرحاني3235127979
أنثىسميره ابراهيم سالم العبدلي3236127239
أنثىحميده حمدان عبدهللا الفريح3237127241
أنثىعفاف  مبارك مسلم الشرارى3238127246
أنثىفايزة  صالح جروان البلعاسي3239127267
أنثىعبير حميد خضران المالكي3240127302
أنثىأماني عبدالمصلح نجم البادي3241127989
أنثىابتسام  شطيط جبان العنزي3242128034
أنثىثقلة حاتم الشليل الرويلي3243127313
أنثىمدى  عطاهلل رجاء الفرحان3244127343
أنثىدالل  ونس  سعران الرويلي3245127393
أنثىامجاد سعود عقال الخالدي3246127406
أنثىالجوهره محمد يتيم الزيدان3247124548
أنثىهند  عايد  سليمان  العازمي 3248124559
أنثىبتالء حمد حمدان البنية3249124561
أنثىمشاعل مبارك سلطان الشمري3250124562
أنثىثامر  عبد هللا  سند  الشراري 3251124564
أنثىانغام  عبدالمصلح عباس الضويحي3252124579
أنثىمنال مهل حباس الرويلي3253124629
أنثىمنى سليم نايل الشراري3254124673
أنثىعفاف صباح عبدان العازمي3255124678
أنثىأماني  علي  عبدالرحمن الشهراني 3256127464
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أنثىنجود عبدالعزيز شبيب الشبيب3257127477
أنثىخلفه حمدان فرحان الشمري3258127479
أنثىخديجة خميس عايد الشراري3259124526
أنثىقمره دلبك يخني الرويلي3260124620
أنثىامل  عبدالمصلح عباس الضويحي3261124706
أنثىوداد مساعد سعود الرويلي3262124847
أنثىغادة علي مدهللا السعراني3263124969
أنثىطيف حمد فاضي الفهيقي3264124971
أنثىناهد كمال محمد السرحاني3265127534
أنثىحمده يحي معازر الشراري3266127541
أنثىايمان حمدان شريده العازمي3267127558
أنثىعيده رحيل عجيج الفهيقي3268127569
أنثىفاطمه مفلح عايد الشراري3269126276
أنثىعبير محمد سليم العنزي3270126277
أنثىبشرى عويد مشاتل الرويلي3271126357
أنثىامل سند مغثي الشراري3272126362
أنثىأميره مفرح هارب الشراري3273126383
أنثىقبلة عبد هللا مفلح  الشراري3274126389
أنثىندى  شامان  شتيوي  الشراري 3275125759
أنثىشفاقه مطلق قايم الشراري3276127617
أنثىريم عطاهللا سالم الدبيس3277127619
أنثىمها  سراي  عواد  العنزي 3278127622
أنثىامل مرزوق مبارك الشراري3279127627
أنثىعطاف عبدالرحمن مطارد الشمردل3280125283
أنثىمنال نايف مسلم الكريع3281125329
أنثىإيمان  مقبول  قياض  الخابور3282125331
أنثىهيا  محمد مسعود الكويكبي3283124569
أنثىياسمين راشد أحمد الفالح3284124602
أنثىمرام محمد سليمان الشراري3285126559
أنثىابتسام عطا هللا سعد العلي3286126690
أنثىسعاد مرجي عايش العنزي3287127634
أنثىريم وادي هليل العنزي3288127635
أنثىنورة محمد مزلوه الفهيقي3289127661
أنثىالعنود خليل مرزوق الكريع3290125356
أنثىنجوى عبدالحميد حمود الشهابي3291125369
أنثىهبه راشد صالح السبيعي3292125394
أنثىمنى رميض محذاف الظفيري3293125397
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أنثىهند رطيان مفضي الشراري3294124802
أنثىتغريد زيد طريق الدويرج3295124828
أنثىرشا عبدالرحمن احمد شراحيلي3296124861
أنثىتغريد زيدان  مدان  الشراري3297124868
أنثىمرام فهد عوده  المحيسن3298124879
أنثىنوير عيسى صايل الرويلي3299126721
أنثىمها جارد جلود الشرارى3300126730
أنثىأمل  حمدان يتيم  الرويلي 3301126776
أنثىاسماء  محمد  حميدان الشراري 3302126779
أنثىدالل صفوق حطاب الرويلي3303127668
أنثىريم  مفرح سالمه الشراري3304127684
أنثىآسيا الفي عوض الحربي3305127693
أنثىمرام محمد حامد الشراري3306127699
أنثىمالك محمد راشد البلوي3307125445
أنثىمنى  سالم  شريم الرويلي3308125464
أنثىاحالم حميد شتيوي الشراري3309125468
أنثىالهام عبدهللا عبدالعزيز الفوزان3310125484
أنثىشيمه عايد حماد  الشمري3311125487
أنثىهناء عيد جدوع الدغمي3312124973
أنثىسهام سمير دابس البلوي3313124990
أنثىجوازي بشير عايد الشراري3314126865
أنثىإيمان  عطاهللا  سعد الراشد3315126907
أنثىهدى محمد سليمان البلوي3316126920
أنثىسجى سالم  سلمان  الفايدي3317127734
أنثىمشخص صيران هزاع الرويلي3318127748
أنثىعنود أحمد حوشان العازمي3319127749
أنثىنسرين رجاء عطاء العرجان3320125651
أنثىجميلة  سامي متنان الشراري3321125178
أنثىمها سعد علي ال شاطر3322125423
أنثىوعد حسن عبدالرحمن المضيان3323125428
أنثىاثير خلف جزاع العيادة3324125443
أنثىمريم صالح علي الشراري3325126992
أنثىمنال عبدهللا هديبان الرشيدي3326127752
أنثىاسماء  سالمه سلمان الشراري3327127776
أنثىتهاني شغير رييعان الرويلي3328127779
أنثىفتون كريم مدهللا الراشد3329127800
أنثىمشاعل ضاري كريم الجبل3330125710
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أنثىسماء عبدهللا محمد األسمري3331125712
أنثىالبندري سعود مهذاب الرويلي3332125715
أنثىبشاير فهد مقبل الرويلي3333125733
أنثىفوزية عبدهللا بعيجان البقمي3334125861
أنثىايمان سعد احمد القايد3335125518
أنثىسعاد محمد سلمان الشراري3336125550
أنثىمرام محمد حمد السرحاني3337126688
أنثىفايزه مدهللا ملفي العازمي3338126772
أنثىمنى صالح عساف العتيبي3339126853
أنثىمنيرة  بخيت  مرضي  الشراري3340125951
أنثىعواطف عبد هللا راشد العويضة3341125995
أنثىزهية سالمه فناطل الشراري 3342125996
أنثىصفيه مبارك مناحي الشمري3343125556
أنثىثروه عايش سعيد الرويلي3344125723
أنثىدالية عبدالرحمن ناصر المفرج3345126819
أنثىافراح عقيل خضير الشمري3346126899
أنثىبدور فهد قاسم العنزي3347126924
أنثىمقبولة ناصر محمد الحبالني3348127000
أنثىانعام مزكي فردوس العنزي3349126923
أنثىخديجه زابن فرهود الشراري3350126931
أنثىترفه فالح حسن الراضي3351126952
أنثىنوره حسين محمد القحطاني3352126968
أنثىأماني خالد ذياب العنزي3353126260
أنثىانوار مطلق ناجي الشراري3354126300
أنثىأريج أنور حمود الدغمي3355125748
أنثىشيخه صالح سالم الشراري3356125750
أنثىميعاد محمد جربوع العنزي3357125771
أنثىبشرى فهد مسلم الردادي3358125774
أنثىأمجاد  ناصر محمد الحبالني3359127056
أنثىصفاء  خير هللا شريم  الراشد 3360127065
أنثىمنال مساعد بشيتان الرويلي3361127089
أنثىنادين  عبدالكريم  جدعان العبدهللا 3362127113
أنثىمزنه محمد ظاهر الشراري3363127120
أنثىعائشه عبدهللا  مسلم الشراري3364127126
أنثىوعد مبارك علي المسعودي3365127131
أنثىخلود  خالد  حمدان  الشراري 3366127182
أنثىخديجة مياح بصيص الشراري3367126385
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أنثىوجدان سعد فهد العنزي3368126469
أنثىحال تاجر نزال الرويلي3369126496
أنثىجميله  صبير  حميم  الرويلي3370124554
أنثىعفاف  مسلم  لويزان  الرويلي 3371124638
أنثىوفاء سالمه سحيمان الشراري3372124672
أنثىفوزية الهزعي سالط الرويلي3373124684
أنثىنوف محمد راجي العنزي3374127161
أنثىساره عويضه فدنان الرويلي 3375127166
أنثىحصه  سالم عتيق البلوي3376127170
أنثىبدور حمدان عبدهللا الفريح3377127171
أنثىنواره شاكر مجلي الشمري3378127174
أنثىوداد سيار شليل الرويلي3379127176
أنثىمناهل محمد راجي العنزي3380127177
أنثىميمونه فهيد عبدهللا  الناصر3381124550
أنثىعفاف بشير محمد الشراري3382124705
أنثىراميا محمد شامان الرويلي3383124781
أنثىهديل عواد سليمان السعيدان3384126533
أنثىنوف فهد رحيم الثرماني3385124813
أنثىإيمان  طالل عبدهللا المنديل3386124845
أنثىسلوى نزال محمد العنزي3387127188
أنثىايمان عايد منور الربيعان3388127195
أنثىالعنود ناصر خلف الشراري3389127250
أنثىمشخص معيض ضبعان الرويلي3390124572
أنثىهيفاء عبدهللا ضحوي الشمري3391124810
أنثىايمان هايل سعد السرحاني3392126517
أنثىهياء محمد احمد ابوطقيقة3393124893
أنثىأمجاد هالل حشاش الرويلي3394125008
أنثىحنان عبد هللا عائض الحارثي3395124844
أنثىشعاع عوض قاعد الشراري3396124874
أنثىنهال كايد شامي الرويلي3397124881
أنثىمنى محمد حميدان العمري3398126655
أنثىهديل عبدالكريم  مقبول الزامل3399126657
أنثىهند حمود عائد الرويلي3400125076
أنثىورود خليف جهيم الرويلي3401125115
أنثىنوال ظامي سعود الرويلي3402125117
أنثىساره محمد نصيب العفر 3403127323
أنثىزهور جسير نزال الشراري3404127357
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أنثىندى  خليف غرو العنزي3405127365
أنثىأمجاد عبدالعزيز جبر الضلي3406125047
أنثىنادية موسي فهد الطالب3407126812
أنثىانوار مونس محرج الرويلي3408125175
أنثىهنادي مهنا شايز الفهيقي3409125182
أنثىسحر  نزال محمد الشراري3410125230
أنثىصلفه عتيق شخير الشمري3411125266
أنثىزينه  شلوف شتيوي الشراري 3412125275
أنثىعهود فايز ناصر العياده3413127405
أنثىتغريد عبدالرحمن مطارد الشمردل3414125248
أنثىمشاعل  حسن محمد الزايدي3415125280
أنثىاشواق حسين راشد الشمري3416127078
أنثىصباح بنية صليبي الرويلي3417127162
أنثىوفاء عبيداله خلف  الشمري3418127183
أنثىتركيه حابس ونيس الربيع3419127184
أنثىنوال ملفي جرمان الشراري3420127197
أنثىنجاح  فالح مبارك الشراري3421125392
أنثىأشواق محمود خالد المسعر3422125395
أنثىفرحه عقال سليم الشراري3423125848
أنثىعائشه احمد حسن جراح3424125863
أنثىدبله ضايف فالح الشراري3425125869
أنثىأحالم دخل هللا راشد الضميري3426125874
أنثىعفاف  مصبح  سليم  الشراري 3427127441
أنثىسمر  محمد  عبد الكريم  الجميعان 3428127451
أنثىاكرام دخيل سالم الربيع3429127463
أنثىالجازي عبيد هزاع الشمري3430127470
أنثىريم سالم عجب العبدهللا3431127506
أنثىسلمى  عبدهللا فنيطل  الشمري 3432127507
أنثىابتسام  عبدالهادي  صالح  المليح 3433127515
أنثىانوار مدهللا ناجي الشراري3434124547
أنثىنوال مفرح ذعار البجيدي3435124663
أنثىوفاء عطاهللا محمد العمراني3436124675
أنثىنوف عويد عضيب العنزي3437124695
أنثىخلود عايد حميدان الشراري3438127240
أنثىسالم مدهللا ملفي العازمي3439127245
أنثىروان سالم ضيف هللا المليحان3440127279
أنثىلطيفه حمود عائد الرويلي3441127289
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أنثىمزيدة رحيل هدمول الرويلي3442125802
أنثىمنوة سالم  محمد  الشراري3443125947
أنثىساميه عليق سليم الشراري3444126002
أنثىعفيفه ضويحي شحذه الشراري3445127526
أنثىمشاعل عبدهللا زعل الشمري3446127528
أنثىتمام عقالء حماد الشراري3447127535
أنثىكريمه ابراهيم عايد البلوي3448127540
أنثىمشاعل  ملهي فرحان  الرويلي3449127555
أنثىنهى نوح متعب الغالب3450127562
أنثىعائشة نورس احمد الراشد3451124737
أنثىبشاىر  ابراهيم عبدهللا العقيل3452125006
أنثىمنال مقبل مفرح الشراري3453125078
أنثىحصه  خويران سعيد  الشراري3454125081
أنثىمنار  حابس ونيس الربيع3455127324
أنثىعهد ابراهيم عايد البلوي3456127330
أنثىزهور  عقال  مطلق  الشراري3457127415
أنثىجميله عدهان مسلم الشراري3458126008
أنثىنهال عبدالحمن ناصر المفرج3459126009
أنثىعفاف  مصبح  سويلم  الشراري3460126025
أنثىفايزه نغيمش خلف الشراري3461126027
أنثىريم عقيل  معازر الشراري3462126034
أنثىغزال حامد محمد المطيري3463126043
أنثىعواطف عبد هللا الحوري الرويلي3464126044
أنثىبدرية  مصبح  سويلم  الشراري3465126050
أنثىفوزيه  عقبل مكمن الشراري3466126052
أنثىحنان علي محسن مشاقبه3467126070
أنثىنوره  منزل  هدبان الشراري3468127568
أنثىفوزه راشد مطلق الشمري3469127580
أنثىوالء ابكر حسين دغريري3470127583
أنثىمنى تيسير عبدهللا السليم3471127587
أنثىمنار قايد عليق الدغماني3472127591
أنثىفهده  هاشل لويفي الشراري3473127603
أنثىأضواء خلف هالل النصر3474125102
أنثىعفاف  خويران سعيد الشراري3475125198
أنثىشروق كايد سمر الشراري3476127466
أنثىساره عبدالرزاق عبدالرحمن الدريويش3477127473
أنثىغدير عبد هللا زعل الشمري3478127489
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أنثىرقية  مبارك خلف الشراري3479127503
أنثىجواهر  مطر  سالمه  الشراري 3480127511
أنثىعفاف محمد مفرح الشراري3481127520
أنثىمريم عاسر غضيان الشراري3482126082
أنثىصالحه  فالح  عواد المعدوه3483126155
أنثىريم محمد سمير الشراري3484126163
أنثىابتهاج   مناور  مخلف الشمري  3485126172
أنثىجوازي حمود اديلم الشراري3486126175
أنثىريم مسلم حمدان الشراري3487126214
أنثىنوال عقيل معازر الشراري3488126222
أنثىشعاع سويلم معايد الشرارى3489128176
أنثىعزيزه فرحان سمران الشرارى3490128193
أنثىعزيزة مهاجر  عايد الشراري3491127841
أنثىمنيفه نايف فالح العنزي3492127917
أنثىمنتهي مبارك عبد العزيز الخالدي3493127925
أنثىنجاح هاشل مفرح الشراري3494127997
أنثىاعتزاز تركي حمدان الضويحي3495128031
أنثىابتسام ناصر جايز الشراري3496128164
أنثىسلطانه عقيل صبيح العنزي3497128188
أنثىزينب حجي محمد الشمري3498127819
أنثىوعد علي صبيح العازمي3499127897
أنثىدالل فرحان سمران الشرارى3500127907
أنثىتهاني محسن علي  العنزي3501127914
أنثىشعاع  عماش  بايق  العنزي 3502127933
أنثىهال  فايض عايد الشراري3503128073
أنثىابتسام سند فليح الشرارى3504128119
أنثىحكمه عايد قبالن الشراري3505127847
أنثىميعاد محمد احمد الوديعه3506127903
أنثىبدراء محمد سعد العتيبي3507127908
أنثىطفلة  مطر  وادي  الشمري 3508128020
أنثىامل سبيل عوض  العنزي3509128050
أنثىمنيره  مشعان  محمد  الشراري3510127962
أنثىمشاعل ناصر  محمد العنزي3511128005
أنثىبدرية اليج عمش العنزي3512128007
أنثىفاطمه دنعان هطيالن الشراري3513128019
أنثىهند  خلف  دعيبيل  الرويلي 3514128062
أنثىصالحة جارهللا  سعود البخيت3515128081
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أنثىحصة محمد سعد العتيبي3516128143

أنثىسماهر فرج حميد الجدعاني3517128163
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أنثىابتسام فرج سليمان العطوي1122460
أنثىانوار  حمد عمار  المطيري2108892
أنثىايمان ملفي سلمان  الشراري3108400
أنثىأمل سليمان مهلهل المراد4111410
أنثىبدور  سليمان  عواد  العطوي 5105025
أنثىبشاير مبارك مجزع الحربي6107820
أنثىبشرى االفنص السحل الرويلي7106950
أنثىحسون عيد فرج الحويطي8128098
أنثىحنان  ذباح  معاضب العنزي9126705

أنثىحنان الحميدي دايج العنزي10115030
أنثىحياة حمدان عايش العنزي11124919
أنثىدالل محمد دليمان الرويلى12114163
أنثىرنا هليل فنطول الخليفه13117071
أنثىسارة علي محمد اليوسف14125291
أنثىساره سويلم عيد العطوي15104802
أنثىسميه عبدهللا رفيد الحويان16104598
أنثىسناء أبوالقاسم سليمان سنغالى17106104
أنثىسناء عادي محمد العنزي18105035
أنثىسهام محمد فالح الرشيدي19126947
أنثىشروق عطاهلل فرج العمراني20110071
أنثىطيف رزقان كماش العنزي21102056
أنثىعبير  مفلح مقبل الشراري22113515
أنثىعبير سالم بديع العنزي23105583
أنثىعيده الضياحي فايز الرويلي24118703
أنثىفاطمة يحي كالس بشيري25118271
أنثىفايزة نايف جبر اللبيخان26121195
أنثىفهيده رويشد  خليف العنزي27127942
أنثىمريم عبد هللا على العقيلي العطوي28121886
أنثىمريم علي عايش العكروش29111115
أنثىمريم معاند عقال الشراري30120812
أنثىمنال ضيف هللا مقبول الشراري31124820
أنثىمنوه عفنان عيد العطوي32122850
أنثىمنيره  مصيليخ  الزوين  الرويلي 33120368
أنثىمنيفه موافق راضي العنزي34118842
أنثىمها الضياحي فايز الرويلي35118756
أنثىمها شاجر صالح الخنفري القحطاني36127602
أنثىمها ضيف هللا مقبول الشراري37124806
أنثىناديه سارى  عواد العطوي38115198

6: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم مساعد
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أنثىندى  عيد  محمد  البلوي 39111902
أنثىنشميه سعيد غديف الحربي40120471
أنثىنوف سند غانم الشمري41123470
أنثىنوف فهد فاحس  العنزي42119621
أنثىهديل حامد سعيد الشراري43112459
أنثىهديه راشد حريث الرويلي44118619

أنثىهند عبدالعزيز بطاح المطرفي45122047
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أنثىابتسام سالم رشدان الرشيدي1112121
أنثىاديبه عيد سالمه العطوي2104761
أنثىاسماء سعود شخير العنزي3102562
أنثىاسماء مرضي  القويس الرويلي4104754
أنثىالهنوف مشعل عبدالرحمن  الكريع 5103516
أنثىاماني معيوض ضيف هللا العتيبي6106371
أنثىامنه محمد عبدهللا المطوع7110785
أنثىإيمان سويلم عيد الحويطي8112743
أنثىأروى شنوان حمدان الشمري9112178

أنثىأمل فارس حمد النصيري10112587
أنثىأمل محمد فياض الفياض11119923
أنثىبدرية  فليح  دعاس الرويلي12123408
أنثىبشائر  صالح فريح الدرعان13119831
أنثىجميلة  سالمة طرخوم الشراري14122793
أنثىجوزه  محمد  صحن  الشمري15108606
أنثىجويزه رديني جايز الشمري16108559
أنثىرحمه  خلف زابن ا17112272
أنثىساميه ملفي عنيزان الشراري18120579
أنثىعزيزة محمد راشد البلوي19125432
أنثىعفاف عبدهللا شايش الشراري20121949
أنثىعهود  سالم عوده الحويطي21100535
أنثىليلى علي موسى معشي22124417
أنثىمنى مبارك دافي الشراري23118333
أنثىمنيرة طفيل علي الحسن24100243
أنثىمنيفة  متعب محمد  الشمري25117460
أنثىمنيفه سليمان مهلهل المراد26111368
أنثىناديه سلمان غازي المطيري27126959
أنثىنوال جعيثن محسن الرويلي28100767
أنثىنوره مشعل عبدالرحمن الكريع 29103374

أنثىوفاء نافع سعدون العنزي30123787

6: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم مساعد
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أنثىابتهاج عبدهللا رزق هللا المبروك1103867
أنثىاحالم سويلم سليمان العطوي2124891
أنثىاروى مجثل سعيد الظفيري3105272
أنثىاسماء صالح مطيع الشراري4102385
أنثىاسماء مبارك رمضان الزهراني5106356
أنثىاشواق عمران دخيل العليوني6110699
أنثىاشواق نايف زقم الشمري7101589
أنثىالعاتي بندر صنهات  النفيعي8103947
أنثىالمها رضا سعيد الرويلي9112250

أنثىامل هادي سمير العنزي10100529
أنثىامنه  عياده  عواد  العنزي 11103829
أنثىانعام قياض هاثل الشراري12107974
أنثىايمان  ماطر صبيح الرويلي13104468
أنثىايمان حامد عبدهللا ابوحمود14119921
أنثىإبتسام شايح عيد العنزي15102410
أنثىإيمان عوضة محمد القحطاني16122457
أنثىأشواق  مفلح  مبارك  القحطاني17112710
أنثىأشواق يوسف منور الجهني 18102525
أنثىأميرة عواد صكب الشمري19103547
أنثىأميره عايش محمد العطوي20105477
أنثىأيمان  عبدهللا مطر  الرويلي 21108132
أنثىآمال موافق سالم الرويلي22125201
أنثىبدور عوده سالمه المسعودي23118016
أنثىتغريد فهد حجاج الرشيدي24122861
أنثىتماني معازض حريذين الرويلي25112900
أنثىتمريه  عواد  عيفان  الرويلي26111012
أنثىتهاني محري عوض العنزي27114641
أنثىثنيه مبارك راشد الشمري28124208
أنثىجميله قاسم جابر الهروبي29108261
أنثىجواهر سعد احمد الزهراني30102940
أنثىجوزاء فريح مرعيد العنزي31121300
أنثىحمدة ثاني ونيس الكويكبي32105414
أنثىحمده محمد علي الخالدي33103023
أنثىحنان سعيد علي الزهراني34110516

6: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء 
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أنثىختمه مبارك جويعد الشرارى35108033
أنثىخلود احمد حمد الصاعدي36109548
أنثىخلود يحي كالس بشيري37119776
أنثىدالل عبدهللا صالح الغازي38115746
أنثىرانية حميد نويفع الحربي39106947
أنثىرحاب عايش رشيد العنزي40109269
أنثىرقيه علي حسين األشقر41112930
أنثىروابي شماس صالح القرشي42105453
أنثىريم  مقيم  خلف الرويلي43107989
أنثىريم عويد ضحوي الشمري44110577
أنثىزرعه مهدي سويد الدلح45110438
أنثىزريفه صالح  صامد  الفهيقي46103403
أنثىزهور حسين نزال العطوي47124897
أنثىزهور هديرس زبن الرويلي48115162
أنثىزينب أحمد عبدهللا الحجي49115057
أنثىساره ضاوي جابر الجعيد50114682
أنثىساره طريد محرج الرويلي51105536
أنثىساره عبدهللا عوض الرشيدي52113251
أنثىساهره أحمد مصطفى العلي53119381
أنثىسراء سعيد علي  االسمري54100006
أنثىسعاد سعود نويفع  الحربي55121469
أنثىسلوى احمد عبدهللا االحمدي56123513
أنثىسهام محمد قنان العنزي57117297
أنثىشريفة سعد رزق هللا الثبيتي58118691
أنثىشيخه نزال مسلم  الشمري59121699
أنثىصالحه نافع فرحان الشراراي60121007
أنثىعبير سمير عيد العنزي61109518
أنثىعزيزه  عيد  وذنان  الشراري62103333
أنثىعزيزه سالمه قطيش العنزي63104777
أنثىعلياء  فهد أحمد أبوهالل64107021
أنثىعهد محمد معاشي العنزي65115406
أنثىعهود عبد العزيز عبد الرحيم الهندي66106421
أنثىعواطف  مفضي  صفوق  االشجعي 67103603
أنثىعواطف مرزوق مسعد البلوي68118035
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أنثىعيده  ليلي  هامل  الرويلي 69110830
أنثىغاده  مبارك عوض الشراري70126201
أنثىغدي عوض حسن القرني71117516
أنثىفاطمة محمد بندر الفندي72104268
أنثىفاطمة مهنا عبدهللا الجهني73104968
أنثىفاطمه  مهاوش  مطر  العنزي 74124055
أنثىفوزه  خليف  نازل  الكويكبي75124829
أنثىفوزيه حسين سليمان الحويطي76125215
أنثىلجين  محمد  صالح ال عمره77102144
أنثىلطيفه برد قاعد العنزي78125217
أنثىمجيده خالد قعيران العنزي79102424
أنثىمديحة  مجاهد سلطان  العنزي80117304
أنثىمرام  محمد عواد الثقفي81105070
أنثىمزنه جديع فنطول  الرويلي 82111566
أنثىمشاعل صيران هزاع الرويلي83114450
أنثىمشاعل عبدهللا بطي الشمري84108141
أنثىمشاعل عبدهللا مطلق العنزي85121932
أنثىمشاعل محمد شموط الشراري86118983
أنثىمشاعل معيض األسمر العنزي87110013
أنثىمنال الحميدي حمدان البلوي88122566
أنثىمنى مبارك عوض الشراري89117757
أنثىمنيرة غازي مريف الشمري90106482
أنثىمنيره عوظه محمد الشهراني91120395
أنثىمنيفة خالد سعود الخمعلي92113518
أنثىمها سعد سالم الجهني93110432
أنثىمها ناجح دريفيل العنزي94123794
أنثىمهاء غضبان سويد الشمري95100572
أنثىمهالء  عزيز معيطن الرويلي 96117077
أنثىميعاد محمد عوضه الزهراني97107948
أنثىنادية مساهر معتق الشرارى98112931
أنثىنايفه سويد سليمان العنزي99123685

أنثىنجالء فهد عايض الحربي100123924
أنثىنجود خلف بطيحان الجابري101101289
أنثىنجود قريط ثروي العنزي102117483
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أنثىنجوى إبراهيم حمد الجهني103124984
أنثىنجوى الفي العبيد العنزي104100014
أنثىنداء عبدهللا حسين الحاجي105125709
أنثىندى غانم سعيد الرشيدي106106358
أنثىندى فيصل محمد صباح107107340
أنثىنوال سعد ضويان العصيمي108120235
أنثىنورا سعد محمد التيماني109109206
أنثىنورة ركيان جبهان الرويلي110120128
أنثىنورة شريد محمد السبيعي111109005
أنثىنوره حمدان مناع الشمري112117312
أنثىنوره سعود عبداللطيف  الدرعان113118270
أنثىنوره محمد ظفير  ال ظفير114110382
أنثىنوف أحمد مصطفى العلي115126465
أنثىنوير محمد عياد الشمري116110729
أنثىهدى  سالمه مناحي العنزي117107488
أنثىهدى طالل مشل الشمري118100448
أنثىهناء إبراهيم يحيى جعفري119105756
أنثىهناء خلف دعيبل الرويلي120114732
أنثىهناء سعود عبدالعزيز االحمد121122513
أنثىهناء عبدالرزاق باني العازمي122101129
أنثىهناء مطر صياح العنزي123118664
أنثىهنادي نويجع عوض البلوي124101372
أنثىهند منقل  عضيب الرويلي125125022
أنثىهيفاء  سعود  محيل  العتيبي 126125344
أنثىهيله سعيد حميد الحارثي127116192
أنثىواجدة مداد معدي الرويلي128110561
أنثىوجدان مبروك زايد الالحم129104690
أنثىوداد ساير الزوين الرويلي130123452
أنثىوديان طلعت مصطفى بديوي131101237
أنثىوضحى خليف ضحوي الشمري132126863
أنثىوفاء خليف ضحوي الشمري133126506
أنثىوفاء موسى رميزان المرواني134104776
أنثىوالء خليل عبدالحكيم المغربي135104767

أنثىيسرى رواح جبهان  العنزي136102447
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أنثىابتسام ناجح عوايد الشرارى1110931
أنثىاسماء راجى سالم الشرارى2111010
أنثىافراح  مقبول  مناحي  الشراري 3114492
أنثىافراح عبدهللا مطلق الشمري4110102
أنثىامل غازي محمد الحمود5108964
أنثىامنية منور عييط الرويلي6122643
أنثىايمان صالح حمدان ابوذينه7101130
أنثىايمان عبدالرحمان تركي القادر8112643
أنثىأماني خلف عبيد الشراري9100844

أنثىأمل حجاج مرجي الشراري10107619
أنثىأميره صبيح نزال الشراري11113401
أنثىبدرية حماد حامد الشراري12101350
أنثىبدور مبارك شتيوي الشراري13109384
أنثىبشاير فرحان محارب الرويلي14109708
أنثىبشاير مقبول طرخوم الشراري15109025
أنثىجواهر فهد خليف الشمري16102183
أنثىحنان حمود الفي العنزي17124587
أنثىحنان سليمان بحيران الضميري18126301
أنثىخدية  ناصر حراثان الشراري19116360
أنثىدالل عبدهللا االسمر الشراري20100286
أنثىزكية منيف مطر العتيبي21109657
أنثىسارة شليويح عبدالعزيز العنزي22119969
أنثىساميه  قبالن سمير الشراري23109794
أنثىسلطانة مساعد غضبان الشرارى24127844
أنثىسميره احمد حيدر حكمي25103183
أنثىشاديه صالح مطلق الشراري26111904
أنثىعائشة فرحان معوض الشراري27122078
أنثىعائشة موسم حميد السلمي28124790
أنثىعبير  مبارك الشوشي الشراري29109404
أنثىعفاف محمد نجم البادي30125592
أنثىعفراء  عبد العزيز  عبد الرحيم  الهندي 31104574
أنثىفايزه خلف بصيص الشرارى32100840

6: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة محضر مختبر حاسب آلي
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أنثىفايزه سويلم  عايد الشراري33127102
أنثىفضة عواد خميس الشرارى34110994
أنثىفلوه مدهللا منصور الشراري35109816
أنثىماجده محمد مبارك البلوي36123884
أنثىمرام شتيوي  نافع الشراري37127319
أنثىمريم ضيف هللا ربيع الشراري38103462
أنثىمريم عقيل فاضل الشراري39108573
أنثىمزنه فرحان معوض الشراري40122228
أنثىمشاعل مدهللا ربيع الشراري41126316
أنثىمنار كمال مفرح السرحاني42106681
أنثىمنوه خليف صبيح الرويلي43117396
أنثىنجود خالد حييان الشراري44100776
أنثىنور الفي مبارك  الشراري45107637
أنثىنوره ماضي حامد الشراري46108962
أنثىنوف الدالي عصيان الرويلي47120094

أنثىهند محمد مبارك  القحطاني48111154



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

1
أنثىسوزان أحمد بحيص عمير100830

2
أنثىروان سعيد عي  ال حجراف100901

3
أنثىامجاد سليمان هنيدي العنزي110328

4
أنثىهاجر صالح سويهر السلمي113446

5
أنثىاماني عبيدهللا فايد الرشيدي116141

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني تغذية
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أنثىابتسام داغش خصر الشمري1119650

أنثىابتسام سعود عبدهللا المطرفي2108989

أنثىابتسام صالح محمد الشمراني3116877

أنثىابتسام محمد فردوس العنزي4120022

أنثىابتسام ملوح كليب الرويلي5101633

أنثىابتسام موسى عوده العطوي6113883

أنثىاحالم  علي  مفضي  الشراري 7101823

أنثىاحالم مضحي الضبيع  الرويلي8123901

أنثىاروى ابراهيم محمد  العقبي9113759

أنثىاروى ظافر حسين  العمري10101155

أنثىاروى محمد عبدهللا القرني11106335

أنثىاريج علي أحمد عسيري12110435

أنثىاسماء خالد سمير العنزي13126051

أنثىاسماء فايض غافل الشراري14100795

أنثىاشتياق علي فالح العنزي15107219

أنثىاشواق  مساعد عامش الشراري16110368

أنثىاشواق سليمان عيد المشهوري 17110014

أنثىاشواق فريح محمد الشمري18111532

أنثىافراح حمود عبدالعزيز المطيري19113025

أنثىافراح صليبي ظاهر الرويلي20119779

أنثىافراح مصبح سالم الشراري21116113

أنثىاالء عبدالعزيز عبدالقادر الصعيدي22100161

أنثىاالء محمد عطاهللا الرويلي23124960

أنثىالعنود راضي صياح الشمري24125380

أنثىامال جزاء عبيد الرشيدي25108473

أنثىاماني عايد عوض الرويلي26114932

أنثىامل شايح صالح  العنزي27121313

أنثىامل عامر سالم الشراري28122472

أنثىامل علي عبدهللا السديري29115374

أنثىامل مرزوق نافع العنزي30122721

أنثىامل مرشد عويض المطيري31100747

أنثىاميرة رجاء عبد الباقى  العنزى32117514

أنثىاميره صالح فهد الشريف33105567

أنثىانتصار صالح سحيم العلياني34104151

أنثىانتصار فزاع  ماشي الحازمي35120055

أنثىانوار صياح سليم  العازمي36118930

7: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني دعم
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أنثىانوار مجاذب شماط الدغمان37125208

أنثىاوراس عبدالهادي سويد الشمري38125545

أنثىايمان جمعان با لقاسم الشهري39120597

أنثىايمان جمعه الربعي الرويلي40110410

أنثىايمان سالمة مناحي الرويلي41105475

أنثىايمان عباس حسين البناي42124956

أنثىايمان كامل محمدجان جان43125940

أنثىايمان محمد خلف العنزي44106694

أنثىإيمان فريس مليح الرويلي45118403

أنثىأبرار  عيسى متروك  الشمري46114795

أنثىأبرار سعود علي السويداني47110659

أنثىأحالم ناصر عباد الحافي48110250

أنثىأريج سليمان ابراهيم الميمان49103226

أنثىأسماء خضير سويد العنزي50104326

أنثىأسماء شويحط الحميدي العتيبي51121795

أنثىأشواق مصبح مرزوق العنزي52125035

أنثىأفراح رمثان جبر العنزي53112892

أنثىأفراح سعدي سليمان الحربي54122270

أنثىأفراح عليان هديرس العنزي55103033

أنثىأفنان  محمد  علي الثبيتي 56108058

أنثىأماني  مفرح هارب الشراري57100804

أنثىأماني حمد سطام العنزي58102032

أنثىأماني سلطان مداد الرويلي59119986

أنثىأماني صامد غضيان الشراري60124353

أنثىأمل  مساعد عبيلك الرويلي61122932

أنثىأمل خلف بريكان العنزي62115636

أنثىأمل رحيل صالح الرويلي63123293

أنثىأمل غصيبه مشعان العنزي64118039

أنثىأمل مريكي علي الرويلي65104910

أنثىأمل معتاد جزاء المطيري66127775

أنثىأميره نزال سعود المنور67126704

أنثىأنوار محمد بخيتان العازمي68103146

أنثىبتايل  جزاع مفضي البلعاسي69117689

أنثىبدريه عوض كردي الجعفري70105835

أنثىبدور سالم خلف الشمري71120110

أنثىبراءة  صالح  عبد العزيز  الضميري 72121588
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أنثىبراءة عبدهللا  عبيد  التميمي73112390

أنثىبسمة احمد عودة هللا العنزى74118525

أنثىبشاير  عبدالرحمن ضيف هللا الشراري75108579

أنثىبشاير حفري جرو العنزي76113022

أنثىبشاير سالم عويند العنزي77114637

أنثىبشائر عامر ضيف هللا الطلحي78127440

أنثىبشرى سالم عويند العنزي79112408

أنثىبشرى عويض عوض الوقداني80125061

أنثىتغريد  مرجي جريبيع الرويلي81113955

أنثىتغريد راشد عداد العنزي82103254

أنثىتغريد عزير  االدلم الرويلي83112417

أنثىتغريد محمد جربيع العنزي84114916

أنثىتمارة  عبد العزيز علي  ابو قطيش85107218

أنثىتماضر عزام كايد العنزي86111276

أنثىتهاني  عارف غضيان الشراري87109343

أنثىتهاني  الفي  علي  الشراري 88115623

أنثىتهاني خميس دوخي الشمري89125203

أنثىتهاني سلطان مداد الرويلي90125657

أنثىتهاني فواز خلف العنزي91114812

أنثىتهاني محمد عبدالرحمن الشمري92126461

أنثىثابته محمد سعيد القحطاني93125105

أنثىثريا زاكي مليح العنزي94119437

أنثىجميلة محمد عبدهللا الخميس95108102

أنثىجميلة ملهي ذيب الرويلي96107513

أنثىجميله ابراهيم محمد العمري97115786

أنثىجواهر سعيد عبدهللا العمري98126529

أنثىجواهر صالح االسمر العنزي99108485

أنثىجواهر فنيطل سعدي الشمري100118720

أنثىحسنا جليعب فايز  الرويلي101118678

أنثىحمدة حمد صياح  الشمري102100226

أنثىحميدة علي قاسم الرويلي103124901

أنثىحنان  الطرقي  عقيل  الشراري104122054

أنثىحنين نايف عقال العنزي105114074

أنثىختام غاصن نهار  الشراري106116455

أنثىختمه محمد شطي الشراري107126080

أنثىخلداء غدير مريسيل الشمري108112344
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أنثىخلود  فيصل قالط العنزي109107626

أنثىخلود ناصر سالم العطوي110110051

أنثىخيريه مطر  ضاحي  الشمري 111114846

أنثىدعاء فهد مصطفى الخناني112111660

أنثىدالل لويفي مونس الرويلي113110778

أنثىدوسة عيادة خايع الشمري114118853

أنثىديما عبدهللا محمد الضبيبان115108707

أنثىرحاب ثاني ونيس الكويكبي116105457

أنثىرشا عبدالرزاق حسين الشمري117106782

أنثىرشا هواس  غربي العنزي118112134

أنثىرغدة فارس فنخور العنزي119121840

أنثىرنا رافع عزيز العنزي120114780

أنثىرندا ساري عوض الشراري121124636

أنثىروابي  سالم كساب الرويلي 122103992

أنثىروابي ناجح دريفيل العنزي123111518

أنثىروان جناب سكران الرويلي124127793

أنثىروان رافع عزيز العنزي125114796

أنثىروان زياد احمد العمراني126126381

أنثىرويده حسين هالل الرويلي127111529

أنثىرؤى عدنان أحمد الشبلي128107231

أنثىريانه علي فرحان الشراري129102274

أنثىريم الحميدي تركي  ابالوكل130104394

أنثىريم حسين الدوي العنزي131124626

أنثىريم صالح سبيعي الرويلي132121690

أنثىريم عبدالدايم دعسان البلوي133109828

أنثىريم عودي مشابط  العازمي134113770

أنثىريم محمد عبدالعزيز العنزي135101460

أنثىريم مناور مظهور السرحاني 136123208

أنثىريم ناجم ماجد الشمري137105673

أنثىريمه الحميدي خليف الشمري138116151

أنثىريهام عازم مطر الرويلي139111231

أنثىزعول سالم عائد العازمي140107129

أنثىزينب صالح عواد الشراري141112336

أنثىزينب صالح ناصر المصعبي142100066

أنثىزينب عبدهللا سويلم الشراري143128105

أنثىزينه عواد ثويني الشراري144117030
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أنثىسارة صالح دهام الدهام145124780

أنثىساره  محمد ضيف هللا  الشراري146119519

أنثىساره خالد احمد الخلف147119795

أنثىساره زبن سليمان السرحاني 148118438

أنثىساره عبيد ناصر القحطاني149112519

أنثىساره عيد مساعد البلوي150115291

أنثىساره مروي تبيني العنزي151124928

أنثىسالم عبدالرحمن محمد الشهري152105333

أنثىسلطانه سالم عائد العازمي153107160

أنثىسلمى خالد ثاني القازح154101726

أنثىسلوى عبدالرحمن داخل الثبيتي155111535

أنثىسليمه طلق مطيلق المطيري156109814

أنثىسماح محمد حمد الحربي157114524

أنثىسمر  علي صياح  الشراري158117667

أنثىسمية  محمد   خلف  العنزي 159120550

أنثىسميه  عايد  معازر  العنزي 160113916

أنثىسناء محمد سلمان البلوي161115885

أنثىسهام  مريشيد رشيد المطيري162100589

أنثىسهام حمدان مسلم  الشمري163125527

أنثىسهام سالمه مناحى الرويلي164122698

أنثىشذى  خالد ناصر الشهيلي165121022

أنثىشروق الحميدي عبيد الرويلي166114217

أنثىشروق خليف عشوي العنزي167118192

أنثىشريفة  علي يحي عسيري168109056

أنثىشريفة عبيد عقال العنزي169111573

أنثىشهد أحمد صالح القويفلي170106509

أنثىشهد حمد سعد المحيميد171117049

أنثىشوق سلطان بشير الدهام172110591

أنثىشوق سليم محمد  البلوي173105089

أنثىشيمه محمد فهاد البلوي174125562

أنثىصابرين أحمد فحيمان الرويلي175119352

أنثىصالحه فهد سميحان العنزي176123146

أنثىصفاء علي غريب الرويلي177102358

أنثىصيته عبدهللا علي آل علي178120078

أنثىصيته عبدهللا علي آل علي179120025

أنثىطرفه عبدهللا مزيد التميمي180124770
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أنثىطيف عبدي عبدهللا العنزي181110048

أنثىظبية  منير عبدهللا العواد182118213

أنثىعالية طالب حمود الفهيقي183117932

أنثىعائشه مضحي محمد الشراري184122310

أنثىعبير  فهد  صقر  الدغمي 185105277

أنثىعبير عايض بشير العنزي186110725

أنثىعبير عوض محمد الشمري187112586

أنثىعبير قناص الذرو العنزي188120347

أنثىعبير محمد مسند الشمدين189120047

أنثىعبير مطلق فرحان الشمري190107437

أنثىعبير مفضي  سلمان  الشراري 191117019

أنثىعفاف  معاشي غازي  الرويلي 192124646

أنثىعفراء عبيد الفليح الحربي193101661

أنثىعلياء  حمدان  زغيريت  العنزي 194106597

أنثىعهد سعود معاضب الرويلي195110609

أنثىعهد سليم طحين الرويلي196104169

أنثىعهد غانم نومان الرويلي197110079

أنثىعهود  محمد جزاع العنزي198121425

أنثىعهود حمدان هليل الشمري199114494

أنثىعهود خليل ابراهيم الناهض200126414

أنثىعهود دهش البطيني الرويلي201108041

أنثىعهود ربيع علي العنزي202123303

أنثىعهود قالط ماضي العنزي203119114

أنثىعيده  دلبك يخني  الرويلي 204122015

أنثىعيده سويد الهباري الرويلي205100288

أنثىغاده عبدالكريم شائع الصليع206115397

أنثىغاده عويد مملوح الصقري207106735

أنثىغاده محمد عميد البلوي208125002

أنثىغزالن ناصر عباد الحافي209109823

أنثىفاتن اسماعيل معجون العنزي210119763

أنثىفاتن عبدهللا جديع الرويلي211111462

أنثىفادية  ناصر صايل الرويلي212116981

أنثىفاطمة صالح ناصر الحبالني213108796

أنثىفاطمة عيد قعيران العطفي214118862

أنثىفاطمة محمد زعل العنزي215111086

أنثىفاطمه راضي صياح الشمري216125685
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أنثىفاطمه طلق مطيلق المشرافي217125151

أنثىفاطمه محمد احمد المؤمن218117433

أنثىفايزه سليم رمضان العنزي219114518

أنثىفايزه عبدهللا خلف الشمري 220105375

أنثىفخر مونس عوض  الكويكبي221119884

أنثىفخريه عبدهللا كريم العطوي222100064

أنثىفلاير عرعر عافت الشمري223119308

أنثىفريده رويعي مشحن البلوي224109671

أنثىفضه فهد سعود الحمدان225110404

أنثىفلحاء سلمان صالح الجباب226106260

أنثىفهده  مجلد  مسعود الشراري227116052

أنثىفوزية عيسى معيض القرني228112753

أنثىفوزيه خضير سعد العنزي229123163

أنثىفي هادي فرحان العنزي230114441

أنثىكوثر زبن عمور الحربي231102078

أنثىلطيفة سيمور مسهوج العنزي232108990

أنثىلمياء سالم مدلول الدغداش233110468

أنثىلمياء عبدالرزاق حسين الشمري234107416

أنثىليالي سلطان بشير الدهام235110575

أنثىليالي عبدهللا محمد الخلف236100903

أنثىمرام شليويح خضران الحيسوني237127664

أنثىمرام عبدهللا زعل الرويلي238102958

أنثىمرام عياف مخلف التيماني239119464

أنثىمرح مساعد مبارك الشراري240107491

أنثىمروه فيصل عبدهللا  سهر241108664

أنثىمروه محمد عيسى المخلف242120076

أنثىمروه ملفي سالم الشراري243103565

أنثىمروى عقيل فراج الحريري244125638

أنثىمروى عمر سالم الصيعري245113094

أنثىمريم  مليح  رحيل  العنزي 246102827

أنثىمريم احمد ابراهيم البعيجاني247103382

أنثىمريم عبدهللا نويفع العنزي248127426

أنثىمريم علي سالم البلوي249104806

أنثىمريم محمد عبدهللا الثويني250119973

أنثىمريم مطر صباح العنزي251107519

أنثىمريم موسى سالم العقبي252119560
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أنثىمزون محمد عميد البلوي253128059

أنثىمشاعل سعد عبدهللا الحربي254121934

أنثىمشاعل سليمان محمد العطوي255102851

أنثىمشاعل غريب فريح الشمري256118051

أنثىمشاعل فرحان مقاط الجوير257110921

أنثىمشاعل مشعان عوض العنزي258101897

أنثىمشيرة مضحي دهيمان العنزي259123069

أنثىمطله غازي صليهم الشمري260111659

أنثىمعالي فاهد سالم السرحاني261105136

أنثىمالك حامد حمدان العطوي262107179

أنثىمالك حمدان  عافت الرويلي263100914

أنثىمنار العيدي ركيان العنزي264109877

أنثىمنال سليمان مزعل الحديدي265101086

أنثىمنال عبدالرحمن عبدالمصلح السويلم266121830

أنثىمنال مثقال عفاش الشمري267127099

أنثىمنى  صباح  عبدان  العازمي 268116803

أنثىمنى  علي عبد هللا  الشمري269123622

أنثىمنى فياض نزال االشجعي270104162

أنثىمنى محمد درباش الزهراني271102174

أنثىمنى محمد سالمه الشراري272113959

أنثىمنيرة لويفي عوض الرشيدي273107659

أنثىمنيفة عتيق الموح الرويلي274114304

أنثىمنيفه سيمور مسهوج العنزي275113360

أنثىمنيفه ظاهر عواد الشمري276126507

أنثىمنيفه ممدوح ناوي الشمري277119402

أنثىمها فهد علي ال مخلد278107277

أنثىمهيله سويد جهيم الرويلي279104082

أنثىموضي حمدان مرزوق السرحاني280126387

أنثىموضي خليل مرزوق الكريع281126530

أنثىموضي يونس مطرود الشمري282125190

أنثىنادية  محمد طماح العنزي283114674

أنثىناديه فياض عبدالباقي النومسي284109453

أنثىناديه محمد جاهل الزايدي285103316

أنثىنجالء خليفه فريح الرشيدي286101335

أنثىنجود ابراهيم  محمد الريس287119272

أنثىنجود عبدهللا ثواب  المطيري288110594
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أنثىندا سفر طويلع المطيري289115808

أنثىندى  عبدهللا  محمد  عسيري 290112481

أنثىندى احمد خالد العمري291115941

أنثىندى صالح محمد الغامدي292101025

أنثىندى غنام جالس القحطاني293109301

أنثىنعيمه الحميدي مطارد الشمالني294103697

أنثىنفله دهيمان معيش الشراري295116971

أنثىنماء مبارك فريح السالمه296123387

أنثىنهى كمال احمد حويكم297119789

أنثىنوال فالح  عبدان  العازمي 298123725

أنثىنوال فهد عليان العنزي299117140

أنثىنوال مشارع مرعي الشراري300104635

أنثىنوت مفرح حوال الرويلي301118761

أنثىنورة  نويصر  سعود  الرشيدي 302112913

أنثىنورة احمد احمد حساني303113320

أنثىنورة عتيق خلف  الرويلي304109229

أنثىنوره  عبدهللا بندر الفندي305126355

أنثىنوره  عزيز  نهار  البلوي 306119132

أنثىنوره  عقالء  محمد  الفريجي 307109491

أنثىنوره حسين باشا الشريف308114025

أنثىنوره عقيل فراج الشمري309123797

أنثىنوف خلف غضيان العنزي310101140

أنثىنوف عبدهللا مناور الضميري311117242

أنثىنوف فالح شتيوي الشراري312107803

أنثىنوير مسعود مضحي السبيعي313100923

أنثىهتون غازي نايف  الجعيد314123197

أنثىهال  خالد  مناور  العنزي 315107047

أنثىهال طالل راكان الرويلي316116110

أنثىهالال متعب سعدي الرويلي317109735

أنثىهناء  معاشي  قريبان  العنزي 318118399

أنثىهند  عبدهللا  علي  بن راجح 319126575

أنثىهند جبان باني الرويلي320114098

أنثىهند سالمه ظاهر العازمي321113713

أنثىهند عصويد عيد الشمري322125613

أنثىهيام فليح رجعان الرويلي323119380

أنثىهيفاء محمد مناور التميمي324108667
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أنثىهيفاء منير  بندر  الشمري325112887

أنثىوجدان حمود قبالن الشمري326120918

أنثىوجدان عايد جزاع  الشمري327108904

أنثىوداد حاشم خشمان الشمري328120046

أنثىوداد عائض خليفه العنزي329128093

أنثىوصايف  عقال  مسلم  العازمي 330124383

أنثىوضحى حمود محمد الرويلي331125900

أنثىوعد موفق عايد العنزي332113644

أنثىوفاء أحمد سعد  الزهراني333126815

أنثىوفاء حسن احمد الصامطي334123649

أنثىوفاء ساير حويل الرويلي335107461

أنثىوفاء سعد علي الشراري336106518

أنثىوفاء ماضي صافق العنزي337102936

أنثىيسرى عبدالرحمن مونس الشمري338119961
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أنثىابتسام عواد سالم العنمي329124967
أنثىاحالم ظافر يحي التيهاني87113357

أنثىاخالص  فهيد مبارك  النماصي134109151
أنثىاروى عمر سالم الصيعري195118925
أنثىاريج سالم حمدان  السليمان95111295

أنثىاسماء  محمد الياس العنزي349127037
أنثىاشواق  سعد عبدهللا الحربي204117956
أنثىاشواق جادهللا ناصر الريس326127718
أنثىاشواق عبدالعزيز عايد الشمري154115385
أنثىاشواق منصور سليمان الرويلي183118626
أنثىاضواء حمدان عواد الحازمى300122765
أنثىافراح مرزوق منزل  البيالى280124367
أنثىاالء تركي صالح المويشير264120708
أنثىاالء عبدالرحمن عثمان الغامدي203119632
أنثىالبندري نايف زقم  الشمري105110069
أنثىالزينه مضحي ثنيان الرويلي341126646
أنثىاماني صعب منيس الشمري66105454

أنثىاماني عبدالعزيز مرزوق المطرفي271125654
أنثىاماني هايل متيمر الرويلي35104623
أنثىامل براهيم علي  الفايز33104248

أنثىامنة  رمضان  عايد العنزي301122885
أنثىاميرة محمد فهاد البلوي267125531
أنثىاميره قاسم تركي الشعالن84105405

أنثىامينة  نادي سميحان  العنزي309127695
أنثىامينة زعزوع عيفان العنزي357128158
أنثىانفال عبدالمجيد الطوير العنزي20102471
أنثىانوار  جبر  نبط الرويلي65107861

أنثىاوصاف منادي  سمير  العنزي247122455
أنثىايمان حمود محمد العطوي1100104

أنثىايمان عبدهللا رمضان السبيعي297124178
أنثىايمان مرجي مطر الرويلي49102607

أنثىايمان معاشي عصواد المطرفي242121296
أنثىايمان ناصر  حسن  الدهيمان8101056

أنثىايناس جمال محمد الخناني229121671
أنثىإخالص عبدالرحمن صالح المهناء13101581
أنثىإقبال سعد عبدالرحمن السعد79106705

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء 
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أنثىإنتصار  خلف محيل  الرويلي192118886
أنثىإيمان عبدالعزيز أحمد السبيعي155114987
أنثىأحالم  فهيد مخلف التيماني363128138
أنثىأحالم  ماهل سالم  الشمري187118784
أنثىأروى سلطان شمردل الشمردل316126417
أنثىأريج كاتب خلف العنزى63107740

أنثىأريج مطلق عبيد باسيم336125018
أنثىأسماء احمد مونس العنزي184118682
أنثىأسماء حمد حمود الصعيدي108110385
أنثىأسماء رزقان معتق المطيري117112383
أنثىأشواق شنب البصيري  الرويلي 332127637
أنثىأغادير رجاء عبدالرحمن  المويشير235121616
أنثىأفراح عاذب رفيفه الرويلي122113155
أنثىأفراح عبد الهادي محمد الزيد14101666

أنثىأماني  قبيالن منقل الرويلي 306122762
أنثىأماني عبدالسالم صالح المزيد164114043
أنثىأماني فالح عايد العنزي58107163

أنثىأمجاد فريح مناحي السراح102110480
أنثىأميره حماد ناصر  المرخان248122474
أنثىأمينة منقل وادي الرويلي234119879
أنثىأمينه ضاحي فارس الدهاش211117660
أنثىأمينه معزي سماط الرويلي89112431
أنثىأنوار  مرزوق صالح الشمري46103573

أنثىأنوار عبدالرزاق عبيد العنزي338126941
أنثىبدرية األشنق حمدان  الرويلي259119762
أنثىبدرية الفحاط الغرو الرويلي246122454
أنثىبدريه محمد صياح الحازمي172116426
أنثىبدور جبر سليمان المطرفي173115621
أنثىبدور سعود محسن الحربي166115386
أنثىبدور سويد عماش العنزي156114481
أنثىبدور عايد فضي العنزي118108933
أنثىبشاير احمد صقر العنزي53107028

أنثىبشاير عبدهللا عوض العنزي331124757
أنثىبشاير عيد حمد الدهام114109969
أنثىبشاير مستور عبدالفتاح الدوسري130113607
أنثىبشرى محمد معيض الحشيبري342126904



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء 

أنثىترفة خشمان فلجي الشمري129113570
أنثىترفه  صايل  االدهم  الرويلي104109263
أنثىتغريد سعدي حمود البقعاوي85108035
أنثىتغريد فليح فرحان الشمري19102348

أنثىتغريد محمد خاتم القثامي125110220
أنثىتمام  محمد  دهلوس  الشمري72107498
أنثىتمام عبيد ملهي الشمري112111024
أنثىتماني نايف حمد الفهد340127057
أنثىتهاني  مضحي  خميس  الرويلي286126177
أنثىتهاني خاتم نزال الرويلي119109185
أنثىتهاني عواد دهام الرويلي311125079
أنثىتهاني محمود ضاوي العتيبي38105744

أنثىتهاني مرزوق موسي  المصبح244121593
أنثىجزية ظاهر مطلق  الشمري140113307
أنثىجفال جريد سمير  الشمري 132108323
أنثىجفله دغيم صبر العنزي269123635
أنثىجميلة  منقل  وادي  الرويلي 198116480
أنثىجميلة خلف غريب العنزي224120575
أنثىجميلة نافع عياده الرشيدي215118037
أنثىجميله  عافت  عيد  الرويلي37102824

أنثىجميله  مصيليخ الزوين  الرويلي 175116431
أنثىجميله الطرقي مطلق العنزي260122706
أنثىجميله عبد الرحيم هالل السلمي75107213

أنثىجواهر ظاهر ملحان العنزي178116999
أنثىجواهر علي غربي الشمري334124888
أنثىجواهر عويد باقي العنزي86111517

أنثىجوزاء فندي ضميان العنزي343124544
أنثىحصه  عوض  مونس  الرويلي 174116505
أنثىحليمة محمد يوسف عسيس222121013
أنثىحمده دريزي خلف الرويلي45103213

أنثىحميدة عشوي سالم العنزي298124190
أنثىحميده عويض وديد الرويلي2100658

أنثىحنان  غدف  عماش  العنزي 191117167
أنثىحنان  معاشي  رايع  الرويلي 278123607
أنثىحنان حمد محمد المطيري221121921
أنثىحنان هالل خمخيم العنزي310126456
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أنثىحنين حسين عبدالغني السليماني115109858
أنثىحنين عبدالخالق علي الهاللي50104075

أنثىخديجه نابت عطيه الطرفاوي149111486
أنثىخطر منير عموش الرويلي158115972
أنثىخلود ابراهيم مرزوق الحميمص282125619
أنثىخلود اسماعيل فارس السبيلة261122898
أنثىخلود بادي عبد هللا القادر131111624
أنثىخلود عصيد رثوع الرويلي186118775
أنثىخلود عيد عبد هللا الشمري16102466

أنثىخوله ابراهيم مهناء المهناء266119689
أنثىدالل راشد محمد البالدي الحربي320127829
أنثىدالل عوده فالج الشمري111110909
أنثىدالل فايد صالح بن رمال127113736
أنثىراده عقال حميدان الشمري41102775

أنثىرانية انور محمد الزارع107110215
أنثىرجاء  عبدهللا  عطاء  عطاء94112778
أنثىرحاب حمد عواد الرديني99108963

أنثىرحمة حمدان مسلط الريس296123960
أنثىرسميه فيحان مزود  البجيدي9101855

أنثىرشا سعود حامد الحموان18102113
أنثىرغده حمد صالح الفهيد170116004
أنثىرقية  محسن  علي العنزي 302123984
أنثىرنا منصور  عبيد الحربي185119404
أنثىرندة تركي سعود النفيعي317127036
أنثىرهام محمد عيسى  الهديان47103823
أنثىروابي سعود سيف العنزي10101242
أنثىروان زاهر عمر المرغالني30104388

أنثىروال سالمة مرشد العطيفي327127217
أنثىريم  عبدالمصلح  ناصر الكريع 68106552

أنثىريم جناب مرزان الرويلي255120680
أنثىريم عبدالرحمن محمد الجروان144112258
أنثىريم عبيد عقاب الشلوي29103919

أنثىريم فهد عوده الكريع344126595
أنثىريم مبارك شفق العطيه231120627

أنثىريم محمد احمد السعدون7101109
أنثىريم محمد غازي البجيدي292123775
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أنثىريم محمد محمود الزيد315126413
أنثىريم مقبول قبالن المناور252120541
أنثىريم هادي جطيلي الرويلي73107162
أنثىزينب علي محمد الوطيان34104626

أنثىسارة  دهام شامان الرويلي346127347
أنثىسارة محمد عيد الجهني330125756
أنثىساره محمد فيصل الدوسري272123586
أنثىسحر عذال مناور الرويلي358127832
أنثىسحر عيد نزال الدلية337126851
أنثىسحر منصور ناصر  الوسم263120084
أنثىسفانه  عبداللطيف محمد الكثير59107563

أنثىسلطانة عبدالمحسن عايض األسمري202119611
أنثىسلطانه حيا محسن العنزي355126089
أنثىسلمى عارف مرضي الشمري197117431
أنثىسلمى عبيد ملهي الشمري116109991
أنثىسلوى غربي بادي الشمري39103352

أنثىسماهر  سلمان  مسلم  الدليه 322126817
أنثىسميره يوسف يعقوب خان97110024

أنثىسها سليم عبدهللا المحيسن257121983
أنثىسهام حمد محمد الزارع163115045
أنثىسهى سليمان نائف الرشيدي325127418
أنثىسهى عبداللطيف  سمير الدرعان171116005
أنثىشاديه فياض عيد الدغماني109109576
أنثىشذى  عبدالرحمن عقل العقل106110482
أنثىشروق  غياض  ملهله الشراري 91111815
أنثىشروق جمعه أحمد  الحمدي51104109
أنثىشروق ناصر البني العنزي90111774

أنثىشريفه  أحمد دخل هللا السعيدان237121870
أنثىشريفه شويح نزال الكويكبي214118025
أنثىشريفه عبدهللا اسيود العنزي356126198
أنثىشرين سالم مخلف الصقر284124266
أنثىشعاع ملهي  جطيل الرويلي 207118248
أنثىشعيع جوفان فريح الرويلى 120111620
أنثىشمسه  نايف  درزي  الدغمي 227121055
أنثىشهد منيف خلف السويلم333127647
أنثىشيخة  مطر  ودي  العنزي 138113776
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أنثىشيمة رشيد محسن البلوي213117873
أنثىصالحة صباح غنيم الشراري56105588
أنثىصالحة علي عبد العزيز الربيش71107108

أنثىصالحه لبدي فليح الشراري209119038
أنثىصفاء عبدالعزيز صالح الشامي290123489
أنثىصيته فالح خلف الشمري323126804
أنثىصيغه  صنيتان نايف الرشيدي177116985
أنثىعائشة  مسند  سند  الرشيدي 113110996
أنثىعائشة حضيري شليويح الشمروخي176116946
أنثىعائشة معيض صالح العنزي201118679
أنثىعائشه االسود هايس الشمري26103057

أنثىعبير جعيف عبدهللا العنزي152114124
أنثىعبير سعد عبدهللا القنيفد230121698
أنثىعبير سعد مدهللا المعين305122760
أنثىعبير علي عمر الصيعري210119210
أنثىعبير عناد بشيتان البنية289123547
أنثىعبير مونس خلف الرويلي31104096

أنثىعزة علي حسن الشريف103110535
أنثىعزه صالح خالد العنزي139110491
أنثىعزه يوسف حسن النصير 160116721
أنثىعزيزه  سالم سويلم الشراري42104464

أنثىعزيزه عليث وقيت الرويلي135110852
أنثىعفاف عبد المنعم محمود الراشد150115125
أنثىعفاف عواد دحي العازمي77107272
أنثىعفراء معيذف نومان الرويلي55105472

أنثىعليا  عطاهللا خلف العنزي194117439
أنثىعمشا مبارك مطلق العتيبي40103114

أنثىعنود حسن حواس الرويلي345126694
أنثىعهود ادريس اسحاق هوساوي354127375
أنثىعهود رخاء عيد العنزي236121867
أنثىعهود عبدهللا عبدالعزيز العجالن245120051
أنثىعيدة  فالح حوران العنزي189118261
أنثىعيده ظاهر مطلق  الشمري162115654
أنثىغادة  احمد عبدهللا االحمري15101995

أنثىغالية قناص عصيفير الرويلي123109928
أنثىغال صاهود رحيل  العنزي314126291



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء 

أنثىغيداء موسى هالل السياط67106440
أنثىفاتن  جديع ذياب العنزي167115455
أنثىفادية فايز رحيل الطالب80107358

أنثىفاطمة صلفيق شطي الشمري193117414
أنثىفاطمة عايد محمد الشمري60106592
أنثىفاطمة غاشم عشيش الرويلي43103116

أنثىفاطمه حبيب طريقي لعنزي350125838
أنثىفاطمه مدين العنه الدغماني256122243
أنثىفايزه حمود قبالن الشمري239120049
أنثىفداء عبدالرحمن صالح المهنا137112237
أنثىفلوح سالم ظاهر الوديعة219121463
أنثىفهده ثاني  عوض الرويلي216119298
أنثىفهده غريب سليمان الرويلي32104925

أنثىفهيمه  كرمان نشاء  الحازمى281126119
أنثىفوزية صحن مشرف الشمري232120632
أنثىفوزية كميان قبالن الشمري254121371
أنثىفوزيه العاني هالل العنزي124110052
أنثىفوزيه فهد سعد الطالب295124502
أنثىكوثر زحام فرحان الشمري168115853
أنثىلطيفة  علي  جليدان  الرويلي 100108731
أنثىلطيفة دايس نايف الرويلي303123187
أنثىلطيفه عبدهللا عويصي العنزي270122371
أنثىلطيفه محمد إبراهيم العلي190117058
أنثىلمياء مليح صبيح الشمري277125860
أنثىليال مسند محمد الحنيبيص22104311

أنثىليالي عبد الكريم احمد الجوفي133113063
أنثىماجده  نومان سحل العنزي199118615
أنثىماجده فهد سحالن العنزي217118508
أنثىماجده مبارك فهيد  البحيران285125494
أنثىمجيدة حطاب سماح الرويلي24103736

أنثىمرام  زاكي  جازع  العنزي 188119205
أنثىمرام  سالم  ناصر  المرعي 92112649

أنثىمرام  فهد  عايد الرويلي141111386
أنثىمرام رخاء الفي الشمري283125410
أنثىمرام عبدهللا الدرزي الدغماني304122401
أنثىمرام محمد ناحي الكويكبي17102166
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أنثىمرضيه  سويلم عجيمي الرويلي352127255
أنثىمريم  جمعان علي  القرني 233119761
أنثىمريم  عبيد الفي الهمزاني 318126752
أنثىمريم حمدان الطرقي الشمري142108287
أنثىمريم حمدي مرزوق الرشيدي82107172

أنثىمريم صالح حمدان العنزي351127480
أنثىمريم عبيد  عبدهللا الرشيدي288125982
أنثىمريم الفي  دعسان الرويلي181119517
أنثىمشاعل  داغش  خصر  الشمري169113887
أنثىمشاعل سعدون حمدان الشمري147113605
أنثىمشاعل شطيط جبان العنزي93112724
أنثىمشاعل عافي الشكري الرويلي88113527

أنثىمشاعل عبداللطيف فرحان الجوير249120460
أنثىمعيضه نافع محمد الشمراني12101487
أنثىمالك  عبدهللا  صالح  الغانم48102506
أنثىمليحة دخيل جلغان العنزي25103296

أنثىمنار  محمد بجاد العتيبي128113753
أنثىمنال  عبدالعزيز عويد البدر226120510
أنثىمنال تيسير عبدهللا السليم328127349

أنثىمنال خلف عناد الرويلي5101157
أنثىمنال صالح حسين الجباب313126118
أنثىمنال عبدالعزيز  فضي العنزي241121920
أنثىمنال محمد عمر الخالف218118293

أنثىمنال مرضي فريح الرويلي3101011
أنثىمنال مسعد هجاج المطيري4101341
أنثىمنال نادي هوي الرويلي6101193

أنثىمنى  خليف  ماضي  المنديل273125701
أنثىمنى حرير فويران العنزي258122615
أنثىمنى سعدون عيد النومسي64105253

أنثىمنى عبدهللا بنيه الشراري136112171
أنثىمنى عرسان سالم الشمري27102702

أنثىمنى فهد فالح العباس157115899
أنثىمنيره سعد سعود الشراري220121480
أنثىمنيره ضيف هللا اديلم الشراري348125254
أنثىمنيره محمد احمد الضحيه225121010
أنثىمنيفه عويد مشاتل الرويلي268123633
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أنثىمها  أحمد  طبيعان  الرويلي321127772
أنثىمها ثاني فياض الشراري101108738
أنثىمها حماد رهيمان الشمري52108139

أنثىمها خالد الحميدي العتيبي161114889
أنثىمها رجاء عايض الرويلي240120059
أنثىمها سليمان نمر السبيلة250120501
أنثىمها عبدهللا خلف العنزي126112319
أنثىمها عيادة سكران الرويلي206119681
أنثىمها منصور عدوان الزبن96110525

أنثىموضي دخيل رشيد الحربي205119559
أنثىموضي عايد عوض  الشمري78107620
أنثىميعاد عواد دحي العازمي74107275
أنثىنادية مسفر سعيد القزالن21102455
أنثىناريمان عبدالرزاق سبتي كركر11101331
أنثىناهد فرحان نزال السليمان57105651

أنثىنجاح  عبدالعزيز  فضي  العنزي 151114181
أنثىنجاح رمضان فرحان العنزي307124771
أنثىنجمه عزيز عبدهللا الكحل319127804
أنثىنجود قبون عقيل العنزي293124434
أنثىنصرة  رويعي عيد العنزي223120573
أنثىنفيد مقبول جرذي الشراري196117442
أنثىنوار  دخيل غريب الشمري274123591
أنثىنوال عياد صياح العنزي146113597
أنثىنوال فرح مفضي العنزي347125212
أنثىنورة  تركي  مريزيق المعاذي 312126220
أنثىنورة  فالح حوران العنزي275123726
أنثىنورة جبران أحمد سفياني98110237

أنثىنورة ملحق مشيري الغامدي359127899
أنثىنوره سعيد جابر  الغامدي83107835
أنثىنوره شباط جعران الرويلي61107652

أنثىنوف  سليمان  نافع  العنزي 262121374
أنثىنوف  غياض  حمده  العنزي 23103163

أنثىنوف سعود مشعان الرشيدي360127820
أنثىنوف سلطان عيسى البناقي 208117111
أنثىنوف سماح عامر المجالد279126059
أنثىنوف صالح عياد العنزي70106659
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أنثىنوف عقيل سمر الحازمي62108229
أنثىنوف غنيم مطلق الشمري212118550
أنثىنوف فتاخ رشراش الرويلي361128013
أنثىنوف نزال صباح الشراري148108734
أنثىهاجر  نمر  علي  العويقيل 324127371
أنثىهاجر خنيصر حمود الرشيدي228121637
أنثىهدى  خالد  عليوي  الرويلي 182117195
أنثىهدى عبدالعزيز عويد البدر251120548
أنثىهدى عطاهلل  حمد الحمدان291122908
أنثىهديل  جهاد  راضي  البلوي 243121305
أنثىهديل سالم جمعة العلي339125415
أنثىهال عويد شويحان الرويلي28103311

أنثىهاللة مثقال دغيم الشمري153114232
أنثىهالله  مناور  عسيكر  الرويلي276123898
أنثىهناء حمدان مسهوج الرويلي335124931
أنثىهناء حمود نزال المسيب265119629
أنثىهناء عبدالكريم عطاء الكريع54106287

أنثىهنادي  أحمد سليمان  الفالح 353124938
أنثىهنادي عبدالمحسن  ناصر الكريع145109220
أنثىهنادي فهاد سعد الراشد200118620
أنثىهند  أحمد  عبد العزيز  البديوي69105871

أنثىهند  حسين سعيد الزبالي159115219
أنثىهند شليويح كايد الشمري76106178

أنثىهند عايض شامان الرشيدي143108363
أنثىهند عبد الرحمن  ابراهيم  الحربي294123495
أنثىهند فنطول هليل العنزي253122650
أنثىهند مهجع طليحان  الشراري36104152

أنثىهيا فهد عبدالرحمن الدبك121110098
أنثىهياء غريب سليمان الرويلي81108242

أنثىهيله دخيل حمد المرشود287126187
أنثىوجدان ابراهيم عبدهللا العمرو299123753
أنثىوداد صالح خلف الجوفي308125160
أنثىوصايف شويش غازي الشمري180117763
أنثىوضحاء هزاع مطلق العتيبي179116878
أنثىوعد فرحان فريان الرويلي362127860
أنثىوفاء حمد صياح  الشمري165115685
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أنثىوالء يوسف خميس المشعل238119900
أنثىيازي ظاهر صلهام الرويلي110110907

أنثىياسمين سعود عبدهللا الهوته44103198
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أنثى بشاير  جهيم صالح   العنزي1112533
2127053MASHAIL SAAD ABDULLAH ALJEHANIأنثى
أنثىابتسام خريف ناجي العنزي3124100
أنثىابتسام خليف مضحي العازمي4110096
أنثىابتسام خميس عوده الشمري5109438
أنثىابتسام محمد مقبول الشراري6118479
أنثىابتهال ناصر عزام الشايع7107764
أنثىابرار عبدهللا محمد األردح8127616
أنثىاحترام  صالح  سالم  العنزي9108170
أنثىاسماء عبدهللا شتيوي الشراري10126601
أنثىاسماء محمد مصبح الفيهيقي11113629
أنثىافنان ابراهيم صالح  العواد12105015
أنثىافنان محمد دايج العنزي13108029
أنثىاالء  عبدهللا نويفع العنزي14127490
أنثىاالء يحيى علي قراش15109988
أنثىالجازي مفرح رديهان  الرويلي16105509
أنثىالجوهره  مبارك  خلف  الشراري17127316
أنثىالجوهره صبيح  دايش  الشراري18127573
أنثىالجوهره غزاي جمل الحريص19115238
أنثىالشيخه عويض مطر الشراري20103133
أنثىالمها  عبدالهادي زعل الصالح21117790
أنثىالناره غائب ضيف هللا الكرشمي22112553
أنثىامانى فالح دويشر الشرارى23126289
أنثىاماني  فياض  كساب  العنزي 24118635
أنثىاماني  محمد  سالمه  الشراري 25112544
أنثىامل  مهدي راشد الشمري26116485
أنثىامل نهير سليم العنزي27125396
أنثىامني  عوض صبيح الرشيدي28108524
أنثىانتصار عساف صباح االشجعي29102509
أنثىانتصار معزي موسى العنزي30107140
أنثىانوار خضر جطلي العنزي31126539
أنثىاهداب نايف علي الجارهللا32106419
أنثىايمان عطاهللا ربيضان العنزي33115864
أنثىايمان فرحان شبك الرويلي34109914
أنثىايمان محمد مصبح الفيهيقي35113225
أنثىأبتهال فرحان طقطاق الرويلي36114862
أنثىأبرار محمد فياض الضويحي37110065
أنثىأحالم صالح حمدان الشراري38104818
أنثىأريج عبدالحكيم حسن الخليف39115337
أنثىأزهار عبدالرحمن  عمشان الحسن40117964

7: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر فيزياء
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أنثىأسماء  عبيد نداء العنزي41127912
أنثىأسماء عبدالعزيز نادر العنزي42118931
أنثىأفراح  زيد بشير الزارع43111895
أنثىأماني عبدهللا مضحي الشراري44110021
أنثىأنوار مريزيق محمد الجهني45117002
أنثىآالء  خالد دليمان الحسن46117630
أنثىبدرية عقال فالح الفهيقي47117094
أنثىبدرية مرجي ناجح الشمري48108371
أنثىبسمه رفان رحيل الرويلي49107703
أنثىبشاير صالح سلمان البلوي50126648
أنثىبشاير عبدالعزيز سالم الحسن51104118
أنثىبشاير معاشي سمحول  الدرعاني52102345
أنثىبشاير ناعم  خيرهللا البخيت53120665
أنثىبشرى صالح مليح  البلوي 54121538
أنثىبشرى ملفي جبان العنزي55117379
أنثىتحرير فرحان االمير الرويلي56121889
أنثىترفة لويفي صالح الشراري57113333
أنثىترفه صالح سالم الشراري58101716
أنثىتغريد  محمد علي  صرفى 59112114
أنثىتهاني فرح باني الشمري60105316
أنثىثبات فهد نزال النويصر61100276
أنثىثريا فليح هايل العنزي62104971
أنثىثناء متعب صامد الشراري63119223
أنثىجميله عامر عوض  العتيبي64122714
أنثىجميله فرحان فريان  الرويلي65109609
أنثىجواهر  ابراهيم محمد الزبيدي66109100
أنثىجواهر النوري الطرقي العنزي67118291
أنثىجواهر ضحوي رحيل العنزي68116974
أنثىجوزاء سالم دبيان الشمري69126929
أنثىحسناء محمد يحيى النهاري70101706
أنثىحصه مطلق قاعد السبيعي71123555
أنثىحال سلطان  عبد الهادي الرويلي72117879
أنثىحمده مهل عبيد العنزي73113256
أنثىحنان خالد محمد الخلف74100944
أنثىحنان فيصل زامل الرويلي75108447
أنثىخديجة كريم عناد العنزي76119024
أنثىخديجه طحيمر مبارك الحويطي77102900
أنثىخديجه عواض عيضه الجعيد78121630
أنثىخديجه مسند سند الرشيدي79113775
أنثىخضراء سالمه زيدان العازمي80118642
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أنثىخلود  نهار  ضامي  العنزي 81116671
أنثىخلود عايد مقبول  الشراري82113994
أنثىخلود عبده محمد بكرين83105387
أنثىخلود محمد عواد الشراري84126229
أنثىخولة سليمان نمر السبيلة85106472
أنثىخيره مصبح سالم الشراري86116070
أنثىدعاء احمد حميد الحربي87119872
أنثىدالل  سويد  حسن  العنزي 88121515
أنثىدالل  مطلق ناجي الشراري89119117
أنثىدالل حمود نافع العنزي90115165
أنثىدالل دهام منصور الدهام91102529
أنثىدالل صالح مهجع العنزي92112861
أنثىدالل علي سمران الحربي93104831
أنثىدله محمد شحاذه العنزي94121775
أنثىراحة عبدهللا شظيفة الشرارى95120817
أنثىرثعاء ناصر سيف الشهراني96123613
أنثىرحاب  عزيز  نهار  البلوي 97118954
أنثىرزان حمد مبارك الجباب98109475
أنثىرفعه  شينان  عبدالهادي  الدوسري 99110229

أنثىروابي أحمد شبيب الرويلي100123049
أنثىروان حمزه خليل المغامسي101105654
أنثىرويدا محمد مرعيد الدندني102124769
أنثىريم  خالف  فروان  الشمري 103113560
أنثىريم خير هللا يحي العزامي104109048
أنثىريم عجرم عطا الشمري105121888
أنثىريم فايز عويش الرشيدي106100984
أنثىريم محمد شطى الشراري107109058
أنثىزهرة حزل عبيد الشمري108113578
أنثىزينب كاتب غبن الرويلي109116507
أنثىسارة  بدر عواد الدرباس110114790
أنثىسارة عبدهللا أحمد المصعبي111100817
أنثىسارة عبدهللا عمر  الفقيه112100981
أنثىساره بخيت مظهر الشراري113117213
أنثىساره حراثان صناتان الشراري114122594
أنثىساره حنيف عقيل الشراري115102344
أنثىساره زايد خلف الرويلي116110206
أنثىساره فهد حمد الطالع117115504
أنثىساميه مرزوق حويط الرشيدي118125649
أنثىسعاد محمد مقبول الشراري119118389
أنثىسلطانه مخلد عايد الخميس120121953
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أنثىسلطانه مدهللا ماضي الشراري121102387
أنثىسلمى  محمد احمد ناصر122121861
أنثىسلمى شويش غازي الشمري123117906
أنثىسلمي منادي ثنيان العنزي124121925
أنثىسماح دخيل هللا قريضة الحمدي125113968
أنثىسهى الحميدي عويد الرويلي126116995
أنثىشاديه قالط رابح الرشيدي127106107
أنثىشريفة  ضويهر  خريفيش  الشمري 128113611
أنثىشمسه راشد ذياب الزهراني129107207
أنثىشومه ساير ملفي الشراري130111460
أنثىصابرين سعيد عبدهللا العمري131126673
أنثىصيته طوعان خلف الشمري132108739
أنثىضحيه فهد عبدهللا العنزي133125108
أنثىعائشة  عياط  زقم  العنزي134103174
أنثىعائشه جزاع عامش الشراري135118835
أنثىعبير بركه عواد الشراري136119832
أنثىعبير جبر رخي الرويلي137104743
أنثىعبير غايب كريم اليمني العنزي138104644
أنثىعبير ناصر حمدان  القثامي 139102024
أنثىعبير نايف رحيل  البناقي140113894
أنثىعفاف  محيسن  عبيد  الشمري 141108310
أنثىعفاف عطاهللا ابراهيم الناهض142110124
أنثىعفته عقيل سمر الحازمي143108062
أنثىعفيفه ماضي حامد الشراري144117131
أنثىعلياء نايض بشير الرشيدي145120956
أنثىعهود حمد مقبل العنزي146125027
أنثىعهود سعيد عون الشهراني147125141
أنثىعهود عايد عسكر العنزي148101968
أنثىعهود عياده سحيمان العنزي149112181
أنثىعهود فاهد سالم الشمري150119321
أنثىعهود فهد عبدهللا الشمري151127654
أنثىغدير  مهجع قطران السويدي152118921
أنثىغروب نايف رحيل  البناقي153113244
أنثىغزيل احمد علي االكلبي154102316
أنثىغفران فهد عبدهللا الفرهود155107656
أنثىفاتن محمد عبدالرحمن الرشيد156121659
أنثىفاطمة سالم خالد المقبول157123379
أنثىفاطمة غانم سليمان السرحاني158117441
أنثىفاطمة مشيش مناحي البلوي159124372
أنثىفاطمه بشير غايض الشراري160122681
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أنثىفاطمه راشد ذياب الزهراني161107383
أنثىفايزة ناصر قاسم الشرارى162109476
أنثىفايزه حمدان بنيه الشراري163115874
أنثىفريحه عبدهللا عوده الذياب164105527
أنثىفوزه عايد سلمان الشراري165114826
أنثىفوزية  نزال عصيد  الشراري166117326
أنثىفوزيه عبدهللا جازع الشهري167126718
أنثىفوزيه فواز هايس الفالح168122734
أنثىكرمه فالح مفضي الرويلي169103905
أنثىكريمه عبدالعالي علي الثبيتي170127148
أنثىلطيفه مانع عابر الشراري171103169
أنثىماجده صبيح دايش الشراري172126412
أنثىمارية  داخل علي  العتيبي173113203
أنثىمرام خالد صنيتان المطيري174123099
أنثىمرام سطام مناحي الشمري175121987
أنثىمرام عبيدهللا عامق العنزي176100364
أنثىمريفة بنت عبدهللا بن سبيل الرشيدي177114120
أنثىمريم  عيدان  زهزوم  العنزي 178103074
أنثىمريم  مفلح  مرزوق  العازمي 179117515
أنثىمريم مخلف عائض المطيري180106445
أنثىمريم هليل عقالء الشراري181108059
أنثىمزنة ناصر  عبدهللا التميمي182103208
أنثىمشاعل  خالد ناصر  الثويني183120404
أنثىمشاعل زقم باني الشمري184114912
أنثىمشاعل عبدهللا سعيد الجهني185110180
أنثىمشاعل محمد حمود البيالي186115551
أنثىمشاعل مهيذيل  حسين  الحربي187111664
أنثىمالك شريتح عواد الرويلي188110304
أنثىملكة فهد غدير الشمرى189103503
أنثىمنال راشد سعد الزهراني190105042
أنثىمنال سعود  سكران  الرويلي191103594
أنثىمنال علي سالم العنزي192127112
أنثىمنال عواد ثويني الشراري193113373
أنثىمنال عويد رويحل العنزي194104379
أنثىمنال مونس عوض الكويكبي195119830
أنثىمنال نزال صالح العنزي196117938
أنثىمناهل مونس كساب العنزي197115313
أنثىمنى عايد حميدان السلمي198125642
أنثىمنى عماش علي الرويلي199115506
أنثىمنى ناجح ماضي الشراري200112889
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أنثىمنيرة شايز خليف العنزي201101764
أنثىمها راجي منديل الكويكبي202127803
أنثىمها صالح جروان  البلعاسي203123413
أنثىمها صبحي صامد العازمي204119025
أنثىمها عويش نهار الشراري205108122
أنثىمها مطني محمد الشراري206108804
أنثىموضي  محمد عفاص  الشمري 207127297
أنثىميسون سعد رخاء العبدهللا208121244
أنثىميعاد عواد  سحيمان العنزي209122227
أنثىميعاد محمد عمر الخالف210117313
أنثىناهد فريح عودة النويميس211112859
أنثىنايفه خلف معايد الشراري212115220
أنثىنايفه سلمان جارهللا الحبيشي213123453
أنثىنجوى عبدهللا عطيه الزهراني214107333
أنثىنجوى فراج معيفن المولد215115745
أنثىنداء  لويفي  مغثي  الشراري 216103658
أنثىنسرين سعود رجاء الدرباس217100133
أنثىنشميه صاحب سلطان الشمري218108895
أنثىنظام فهد الفي الرويلي219112277
أنثىنفال الطرقي كردي العنزي220119858
أنثىنهله عطاهللا ابراهيم الناهض221119314
أنثىنهى مناور ثاني  الشمري222121928
أنثىنوال  االسود  الهباري  الكويكبي 223102859
أنثىنوال اسيمر سالم الشراري224126206
أنثىنوال راجي منديل الكويكبي225101264
أنثىنوال مضحي فهد العنزي226105849
أنثىنور حسن ماشي العنزي227123102
أنثىنورا عبدالعزيز عتيق المسعد228107396
أنثىنوره جديع فرج الجبران229127709
أنثىنوره سند فايز العنزي230128003
أنثىنوره عبدهللا عقيل الشمري231105391
أنثىنوره محمد عبدالمصلح الرشيدان232109474
أنثىنوره مطر صبار العنزي233109041
أنثىنوف سلمان علي الشمري234118702
أنثىنوف علي مفضي الشراري235105119
أنثىنوفه زايد محمد الشراري236116273
أنثىنوفي محمد عبد الرحمن  الشمري237123245
أنثىهدى صنيتان نايف الرشيدي238113863
أنثىهدى معيض علي العنزي239100038
أنثىهديل أحمد عواد الحويطي240124741
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أنثىهال تركي نزال العنزي241124457
أنثىهناء احمد حمد الصاعدي242115277
أنثىهناء عبدالحميد رميح الشمري243126744
أنثىهناء مدهللا ماضي الشراري244102564
أنثىهند مبارك علي المسعودي245125130
أنثىهياء هالل نماي المطيري246125577
أنثىهياد سعود عبدهللا الشرارى247121606
أنثىهيام ابراهيم هادي مدخلي248105610
أنثىهيام عبدهللا مبارك الشراري249118355
أنثىهيفا سعد ملفي الشراري250120763
أنثىهيفاء قبيل بنيه الفهيقي251102750
أنثىواطفه  فرحان هالل الرويلي252124433
أنثىوجدان  مالح مويشي الرويلي253102517
أنثىوجدان عزيز فرحان الشراري254127293
أنثىوداد عواد ثويني الشراري255111348
أنثىوديان  أحمد ثامر  المسعود 256123739
أنثىوزينة غاشم عشيش الرويلي257108416
أنثىوسام محمد عواد الوسم258110441
أنثىوعد خلف النوري العنزي259113481
أنثىوفاء  سعدون الفي  الحسن 260112349
أنثىوفاء  عبدهللا  دويشر الشراري261101404

أنثىوفاء  فيصل  غازي  الحموان 262113974
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أنثىابتسام  احمد خالد سطيح1102171
أنثىابتسام  قياض  سند  الغنزي2119154
أنثىابتسام سعود اليق الشمري3111741
أنثىابتسام عويد  كردي العنزي4120479
أنثىابتهال خلف  دحل  البلوي5110462
أنثىابتهال محمد عتيق المفرجي6104498
أنثىاحترام عواد سالم الرويلي7106764
أنثىاحالم علي خلف العنزي8123654
أنثىاحالم عمر سالم الصيعري9117350

أنثىاخالص فرحان هالل  الرويلي10111577
أنثىاسماء  سالم  عويند  العنزي 11118470
أنثىاسماء  محمد األمين يوسف الشنقيطي12124898
أنثىاشواق  خلف  النوري  العنزي 13111756
أنثىاشواق جمعه قريمي العنزي14123160
أنثىاشواق خضر زقلوب الولدعلي15122854
أنثىاشواق عبدهللا عليق السالمي16125068
أنثىاشواق منور شلوان السلمي17110258
أنثىافراح  سالمه  فرحان  البناقي18108237
أنثىافراح سالمة مناحي الرويلي19116519
أنثىافراح نومان مبارك الشراري20120787
أنثىافراح هديرس زبن الرويلي21123282
أنثىافراح هيشان عوض المشيطي22104804
أنثىالبندري سالم قريطان الشراري23109774
أنثىالجازي  الفي  علي  الشراري 24115634
أنثىالجازي عياش عواد الشمري25102395
أنثىالجوهره عطاهللا ابراهيم الناهض26119766
أنثىالعنود خلف سالم البلوي27103673
أنثىالعنود ضيف هللا ربيع الشراري28114038
أنثىالعنود فهد حمد العتيبي29122532
أنثىامال محمد مغرم الشهري30103026
أنثىاماني  حامد  احمد  النزاوي 31114396
أنثىاماني حسين حسن البلوي32119430
أنثىاماني ظاهر حامد الشراري33122545
أنثىاماني محمد بحيران  الضميري34128114
أنثىاماني مطير علي العنزي35118669
أنثىامجاد ابراهيم عناد الوشيح36110007
أنثىامجاد حاتم عسير المطيري37125075
أنثىامل  قدير  طيب  العنزي 38120963
أنثىامل زيد محمد ابوطالب39104176
أنثىامل عيد محمد الضميري40113509
أنثىامل فيصل زامل الرويلي41102694

7: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر كيمياء
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أنثىامل محمد مغرم الشهري42102874
أنثىامنه عيسى موسى جعفري43110357
أنثىامينة عبدهللا محمد  الشراري44113291
أنثىانسجام سالم محمد الزيد45120100
أنثىانشراح عياد دبش الرويلي46110570
أنثىانفال محمد محسن العنزي47122709
أنثىاوصاف منصور راشد السلمي48108045
أنثىايمان السيد وريور العنزي49118637
أنثىايمان خالد مسند السعدون50119722
أنثىايمان سالم عتيق الشراري51118203
أنثىايمان سعيد عبدهللا العمري52126738
أنثىايمان علي حسين الخيبري53114668
أنثىايمان عواد محمد الجهني54104952
أنثىايمان معزي فنطول الشراري55123319
أنثىإيمان منصور عبيد البلوي56102598
أنثىأبعاد  طارق  عوض  الجابر57120262
أنثىأحالم  هايل  سعد  السرحاني 58114610
أنثىأروى  خالد عبدالرحمن الغريري59108879
أنثىأريج حماد خلف الشمري60120999
أنثىأريج حمدان مناع الدغمي61122018
أنثىأزهار عوض جايز الرويلي62106713
أنثىأسماء  حمود مبحل البلوي63114294
أنثىأسماء  خالد سليمان الهذيل64127708
أنثىأفنان علي عالن فلحان65104875
أنثىأماني عيد محمد الضميري66101387
أنثىأمجاد عبدهللا ابراهيم الصياحي67123009
أنثىأمجاد محمد مسلم اليحيوي68102766
أنثىأمل سلطان عبدالكريم البيالي69106837
أنثىأمل عليان دهيمان العنزي70111088
أنثىأمنة زاهر حسين العيافي71125003
أنثىبثينه زبن عبدهللا المريحيل72114220
أنثىبدريه صالح سعود العسكر73108423
أنثىبدور  عيد عريعر العنزي 74125857
أنثىبشاير سعود حامد الحموان75112373
أنثىبشاير عبيد ربيعان الشمري76122210
أنثىبشاير محمد خلف العنزي77108723
أنثىبشائر محمد مهدي البلوي78121808
أنثىبشرى سليمان عيد الحويطي79125073
أنثىبشرى عبد هللا عواد  الدهام80103535
أنثىبيان  محمد علي  الحجيلي81120813
أنثىبيان فضي سليمان الجدوع82106898



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

7: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر كيمياء

أنثىتاضي متعب متروك الرويلي83127472
أنثىتحرير سالم العيبان الشمري84118298
أنثىتحرير علي  مطلق العنزي85117220
أنثىتركيه عيد  محمد الشراري 86109792
أنثىتهاني  راضي  عقال العنزي 87116620
أنثىتهاني  ظاهر  حمدان  البلوي 88124606
أنثىتهاني  فياض  كساب  العنزي 89113364
أنثىتهاني سالمه حمد العطوي90110045
أنثىتهاني سليمان نافع العنزي91113643
أنثىتهاني فهد ضيف هللا الشراري92109422
أنثىجميلة سالم سلمان الشراري93119273
أنثىجميله مسعد مريجي العنزي94122159
أنثىجميله موفق عايد العنزي95110355
أنثىجواهر خلف ديلم الشمري96123281
أنثىجواهر رهيمان عيد العنزي97127064
أنثىجواهر محمد سعد البلوي98108883
أنثىجواهر هليل عقالء الشراري99108536
أنثىجوزاء  فريح سراح الحربي 100118731
أنثىحسنا شاقي شريده الرويلي 101126174
أنثىحسناء عبدهللا األسمر الشراري102104678
أنثىحسناء مبروك سالم  البريكي103110458
أنثىحصه مبروك عيادة العازمي104113116
أنثىحصه مقبل بهلول الشمري105109533
أنثىحال حمود الفي  الحسن106113901
أنثىحمدة حران خضر العازمي107114706
أنثىحنان  هالل  فهاد  العنزي 108127201
أنثىحنان حماد سليمان العطوي109117804
أنثىحنان سليمان عوض المغامسي110114837
أنثىحنان سماح عيد الرشيدي111125747
أنثىحنان فرحان جعيثن الشمري112118036
أنثىحنان فريس مليح الرويلي113105425
أنثىحنان قبالن سمير الشراري114102241
أنثىحنان ماطر حصين الشراري115107614
أنثىحنان مبخوت ناصر الكربي116108625
أنثىحنان محمد مفلح الشمري117103096
أنثىحنان مهجع  فضيل  الدغماني 118109088
أنثىحنان ميرزا علي العايش119114077
أنثىختمه عشوي مجيدل الرويلي120103282
أنثىخلفه عقيل خضير الشمري121118758
أنثىخلود  مبارك  عمشان  الشراري 122103809
أنثىخلود  محمد دهام  العنزي123113549
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أنثىخلود خالد مطلق البناقي124111150
أنثىخواطر عقيل فاضل الشراري125103317
أنثىخوالء عبدالرحمن زعل الصالح126106189
أنثىدعاء محمد علي البلوي127114721
أنثىدالل  دغيلس قبالن الشمري128102752
أنثىدالل النشمي  مزلوه العنزي129122651
أنثىدالل تيسير عامش الشراري130110248
أنثىدالل ضاحي دهمان العنزي131123420
أنثىدالل عبدالمصلح أحمد الحسن132116066
أنثىدليل خلف عقيل الشمري133127351
أنثىرحاب صالح عوض البلوي134104460
أنثىرشا علي حسين الخيبري135114225
أنثىرغد فرحان صالح الدرعان136125306
أنثىرقية مسعد سعيد الوافي137121585
أنثىرنا  عبد هللا  احمد  العسيري 138113136
أنثىرهام  عبدهللا  صالح  المرعي 139121558
أنثىرهام صالح مسلم الريس140110371
أنثىرهام محمد مهدي الصواط141104870
أنثىرواء عبدهللا  سالم شكر142127425
أنثىروابي سعيد محمد الشهراني143106562
أنثىروابي عطاهللا رثعان البادي144127780
أنثىروابي عطيه حريث الرويلي145107481
أنثىروابي نواف ذياب الرويلي146105175
أنثىروان احمد محمد الحبالني147123638
أنثىروان حسن حمد الحيزان148116918
أنثىروان محمد عقيل الحسن149104967
أنثىريم خلف عبيد الشراري150100402
أنثىريم فهيد مخلف التيماني151120102
أنثىريم محمد حماد البلوي152109925
أنثىريمه سليمان عناد السعيدان153115567
أنثىريهام محمد عواد ابوتويمه154116616
أنثىزينب عبدهللا مبارك الحماد155126583
أنثىزينب مسلم سالمه الوابصي156116594
أنثىسارة خالد علي الخالدي157126605
أنثىسارة سلمان عيد العمراني158114180
أنثىسارة محمد حنس العتيبي159116864
أنثىساره حرشان عجاج الشراري160104247
أنثىساره محمد عبدهللا العتيبي161119947
أنثىسامية محمد عيد الحامد162102267
أنثىساميه عيد مساهر الرويلي163114814
أنثىسحر حسين سالم المسعودي164110277
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أنثىسحر سالم خلف العنزي165123644
أنثىسعاد  عبدهللا فاضل  الشمري 166117961
أنثىسعداء عصويد حميد الشمري167115823
أنثىسعده مهاوش مطر العبدلي العنزي168120636
أنثىسفانه عبدالرحمن حويل الخليوي169122976
أنثىسلطانة  منصور  مسلم  الشراري170117797
أنثىسلطانة ابراهيم مزلوه العنزي171114478
أنثىسلطانه  سليمان حسن  الجهني172119112
أنثىسلطانه سالمه مناحي الرويلي173114267
أنثىسلطانه عبدهللا محارب الشراري174118732
أنثىسلطانه مطلق ناجي الشراري175119354
أنثىسلوى  علوان  عوض  الرويلي 176113325
أنثىسلوى جمال محمدعلي كمال177100083
أنثىسلوى سعود جريبيع العنزي178102063
أنثىسلوى مسعود فريج البلوي179118658
أنثىسمر  عبدهللا  عبدالرحمن  الزارع 180121789
أنثىسمر محمد باشامياه علي181100074
أنثىسمية قاسم محمد العنزي182116127
أنثىسناء مهاوش مطر العنزي183116416
أنثىشذى نصر صالح الماضي184110340
أنثىشروق عبدالرحمن عبدهللا الحربي185121741
أنثىشريفة  ماهر صالح الغوينم186121509
أنثىشريفه  صالح  عايد  الشراري 187123781
أنثىشريفه صالح جميل الخيبري188103038
أنثىشمس خالد نايف الشمري189119667
أنثىشوفة زايد محمد الشرارى190101459
أنثىصابرين  فهد عبدهللا الفرهود191107602
أنثىصالحة رحيل عضيب العنزي192119364
أنثىصالحه محمد عساف الدهام193120935
أنثىصالحه مسفر محمد الذهبان194105320
أنثىصفيه جابر محمد العمري المالكي195127084
أنثىضياء فهد مبارك الشمري196115215
أنثىطليبة سعود دهلوس العنزي197111692
أنثىعبلى حمدي حامد الحربي198119946
أنثىعبير عواد حسين العنزي199110439
أنثىعبير فليح دويشر الشراري200114863
أنثىعتقاء صقر سالم العنزي201127396
أنثىعزيزه مطارد فهران الرفدي202107194
أنثىعفاف عقيل غدير  اللويشي203101094
أنثىعفاف غنثر حسين الشراري204126315
أنثىعفيفة حويس عويجان الرويلي205125954
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أنثىعليه زايد محمد الشراري206103239
أنثىعنده  ملوح  متنان الشراري207101802
أنثىعنود  حمد مقبل العنزي208112965
أنثىعنود خالد شريده الرويلي209103505
أنثىعهد مصري محمد الدوسري210100217
أنثىعهود  عايد رهبان  العنزي211117597
أنثىعهود خيرهللا مريزيق الشمري212119256
أنثىعهود فرجان رجاء العنزي213112249
أنثىعهود محمد عمشان الحسن214113101
أنثىغدير  صالح مخلف الصقر 215111750
أنثىغدير خلف محمد الجنيدي216116943
أنثىغدير عبداللة كريم العنزي217101668
أنثىغدير مرشد حمد الدوسري218126607
أنثىغرام  نواف  معاضب  الكويكبي 219106983
أنثىغزيل ذياب سليمان الشراري220115706
أنثىغزيل مجلد مسعود الشراري221119294
أنثىغفران ماضي شاكر الشريف222105024
أنثىفاتن نايف مرسال التيماني223125358
أنثىفاديه محمد سعد البلوي224125653
أنثىفاطمة حزل عرهان الشمري225107923
أنثىفاطمة خليف علي العنزي226115996
أنثىفاطمة محمد مفلح الشمري227102871
أنثىفاطمة مقبل الفى الشرارى228123578
أنثىفاطمه  الصخيف  البردان  الرويلي229108448
أنثىفاطمه منيزل قايش الرويلي230121119
أنثىفايزة عيد محمد البلوي231113490
أنثىفايزه بصري كساب  الرويلي232119347
أنثىفتله فرج مزلوه العنزي233119075
أنثىفرح حمود فريح العنزي234104089
أنثىفرح صالح رجاء الضميري235126902
أنثىفريحة عجاج نكثان  الفريجي236110322
أنثىفصل كامي فالج الرويلي237110387
أنثىفهيده هديان غصاب الرويلي238108693
أنثىفوز حسين حسن العطوي239110719
أنثىفوزة  سويلم عواد الشرارى240102639
أنثىفوزه  محمد نضمان  الشراري241121783
أنثىفوزيه عطيش فريح الشمري242108368
أنثىقسمة يحيا عمشان الشرارى243112166
أنثىكرمه منصور ظاهر البلوي244128126
أنثىكفيه بشير خلف الرويلي245116940
أنثىلجين شاهر محمد بياري246102049
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أنثىلطيفه  ملحق  أحمد الجراد247108747
أنثىلطيفه شنان قطيش العنزي248127849
أنثىلوجين حمد حماد النعمان249113488
أنثىليلى علي حسن المسعري250105199
أنثىليلي خلف فالح الشمري251108346
أنثىماجده طعيسان تركي  الشمري252112403
أنثىمرام حمدان  احمد الفالح253117825
أنثىمريم  محارب صالح  الشراري254126090
أنثىمريم قبالن نميصان الشراري255114748
أنثىمريم محمد ضميري الرويلي256105103
أنثىمزنة  علي  مفضي  الشراري 257101896
أنثىمزنه  صالح  محمد  النفيسه258119198
أنثىمزنه  محمد نزال  العنزي 259115651
أنثىمسيرة علي سليم الولدعلي260116509
أنثىمشاعل  عبدهللا  مشعل  الطويرقي 261125192
أنثىمشاعل محمد حمزه التميمي262110301
أنثىمشايخ متعب خايع الشمري263108125
أنثىمشيه ضيف هللا عواد الشمري264113232
أنثىمضاوي محمد فهاد الشمري265107784
أنثىمعالي عبدالرزاق محمد الرشيد266110718
أنثىملوك فهد عبيد السالمي267114922
أنثىمنال صالح ظاهر الشراري268124334
أنثىمنال عماش علي الرويلي269115541
أنثىمنال محمد راجي  العنزي270106707
أنثىمنال مفرح حامد الشراري271105254
أنثىمنال منسي عوض الولدعلي272114747
أنثىمنوه  سالمه  عشيان الحازمي273113354
أنثىمنيره مفضي فريح العنزي274119718
أنثىمنيفة عميشان شتيوي الشراري275110868
أنثىمنيفه خلف عويد الشمري276101339
أنثىمنيفه محمد مسلم الشمري277110554
أنثىمها  سعيد  صوان  الرويلي 278111662
أنثىمها ابراهيم فهد الرمالي279107772
أنثىمها زيد محمد ابوطالب280104300
أنثىمها سالم عائد البلوي281124286
أنثىمها فالح  سماح  العازمي 282123820
أنثىمها محمد متعب الصالح283108867
أنثىموضي علي فرحان الشراري284126442
أنثىموضي علي محمد الرويالن285115205
أنثىموقفة  مثال دهيرب  الشمري 286127452
أنثىمي العاصي حمود العنزي287109287
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أنثىميسون صالح سمران الحويطي288105128
أنثىميعاد  عواد  عبدالعزيز الخالد ي289128197
أنثىميالف موسى متعب العياده290116984
أنثىميمونه احمد عطية الرايقي291101985
أنثىنادره صالح دهيمان العنزي292110166
أنثىنادية  علي  مفضي  الشراري 293101946
أنثىناديه عتيق ناجي الثبيتي294109960
أنثىناديه ماضي حامد الشراري295117183
أنثىناديه محمد سعد البلوي296120221
أنثىنجاح فهد مشير الرويلي297113010
أنثىندى احمد عبد العزيز ابو سالم298100103
أنثىندى حمد بندر الفندي299107290
أنثىنعايم  صامد  خليقان  الشراري 300111142
أنثىنهله بندر عطاهلل االيداء العنزي301119274
أنثىنهى مرعي مسير العنزي302115048
أنثىنهيل عبدالقادر مخضور المولد303104577
أنثىنوال مفضي سويلم الشراري304104360
أنثىنور كمال مفرح السرحاني305115802
أنثىنورة عبد هللا االءجرب الشراري306113542
أنثىنوره  خلف  محمد العطوي 307115323
أنثىنوره  محمد  شالح الرشيدي308118111
أنثىنوره حسن محيسن  المالكي309125655
أنثىنوره زامل محمد الرويلي310127352
أنثىنوره زياد ونيس  الربيع311126651
أنثىنوره سالم عبدهللا الحربي312126746
أنثىنوره سعد علي العواد313125821
أنثىنوره عبدهللا سالمه التيماني314118742
أنثىنوره علي مبارك الشراري315118082
أنثىنوف  جهيم  صالح   العنزي316109662
أنثىنوف علي مسلم الحويطي317123970
أنثىنوف عياش عواد الشمري318101076
أنثىنوف مبرز سالمه الشراري319114712
أنثىنوف مهدي عطيه العمري320103092
أنثىنوفه  عواد بعيبل العنزي321111670
أنثىنوير علي شطي الرويلي322111075
أنثىنوير عيد أحمد العبيواني323113054
أنثىهاجر عقيل  فاضل  الشراري324105388
أنثىهبه عبد الحميد عبد الرزاق امام325124545
أنثىهبه هالل حسين مرسي326100137
أنثىهدى  مفلح ضمران  الشراري327119917
أنثىهدى سالم عيد العطوي328100939
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أنثىهديل عزيز نهار البلوي329123276
أنثىهال سالم خضر العنزي330104661
أنثىهناء  حميد معجون العننزي331122567
أنثىهنادي  كاسب  عطاهللا الشراري332112782
أنثىهنادي حاشم مكمن الشراري333119099
أنثىهند رديني مدلول الرخيص334117421
أنثىهند سرحان منادي العنزي335113128
أنثىهند غديف صخيل الخالدي336127158
أنثىهنه  قطيم  مقبل  الشمري 337124249
أنثىهويدا فهد ضيف هللا العنزي338116459
أنثىهيام طالل سعود الضميري339115936
أنثىوجدان  محمد سليمان  الوابل340107293
أنثىوجدان بندر محسن االمير341110213
أنثىوجدان جايز قايض البنية342122477
أنثىوجدان علي سليمان التدالوي البلوي343114696
أنثىوداد حمدان مفضي الشراري344124527
أنثىوداد عبدهللا علي البخيت345107779
أنثىورود مطير عقال الشراري346108740
أنثىوزيره فهد عمير العنزي347107887
أنثىوعد سويف مجزع العنزي348110128
أنثىوفاء خميس محمد الشراري349113013
أنثىوفاء سليم يوسف الحريص350104846
أنثىوفاء عبد العزيز داخل الحساني351102446
أنثىوفاء عطاهللا  فريح العنزي352115451
أنثىوفاء فرحان هالل  الرويلي353124491
أنثىيارا خالد احمد العباس354105440
أنثىياسمين عبده شيخ حكمي355104062
أنثىيسرى خلف محمد الرويلي356105550

357100809FATIMAH MAKKI MOHAMMED ALAWAMIأنثى
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أنثىابتسام الحميدي يحياء العازمي1105520
أنثىابتسام عبدهللا حمدان المفرح2112796
أنثىابتسام مسلم سلمان البلوي3114336
أنثىابرار  احمد عطيه الزهراني4119679
أنثىاحالم حمود عيد الحازمي5118832
أنثىارتواء سعود حجاج السهيان6120017
أنثىاروى عبداللطيف نصر النصر7122414
أنثىاسراء جمال محمد الخناني8115399
أنثىاسماء بادي غنيمان الحربي9105585

أنثىاسماء بندر فهد الشمري10104850
أنثىاسماء سعود سكران الرويلي11103042
أنثىاسماء سماح ممدوح العنزي12116436
أنثىاسماء صياح جبر الجهني13125713
أنثىاسماء طريد عشوي العنزي14107540
أنثىاسماء علي راشد الراشدي15104482
أنثىاشجان عايد قاعد الدرباس16110110
أنثىاشواق خالد عبدهللا الخالدي17105589
أنثىاعتدال عيد فرحان الرويلي18128148
أنثىافراح دعاس مكمي البجيدي19119558
أنثىافراح مديخل بشير العنزي20127642
أنثىافنان نازل محمد البراهيم21101562
أنثىاالء عبداللطيف عبدالكريم الخليف22126399
أنثىاالء فالح قعيط الرويلي23117063
أنثىالجازي عبدهللا راشد العتيبي24115305
أنثىالجوهرة علي عبدهللا العرف25117683
أنثىالعنود زيد مهناء الشمري26119670
أنثىالعنود سويلم ابراهيم الدرعان27118301
أنثىالهام جبر مسعود العنزي28119773
أنثىالهام مصافق جلعب الرويلي29122048
أنثىامجاد زين مختار العلي30114893
أنثىامجاد عياد مطلق الشمري31113067
أنثىامل  صالح  عيفان العنزي 32121911
أنثىامل م علي الشمري33117623
أنثىامل مرضي سويد الرويلي34120199

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات الختبار التحريري لوظيفة محضر مختبر حاسب الى 
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أنثىامنه ابراهيم  قصادي عشوي35101105
أنثىاميره ساير دهش الشمري36115516
أنثىاميمة  مخلف راجي المانع37124244
أنثىانتصار جازم سمير الرويلي38123184
أنثىانفال مرضي سويد الرويلي39124488
أنثىانوار مفلح خليف الرويلي40122996
أنثىايمان جارهللا ناصر السرور41110310
أنثىايمان عبدهللا حماد حمدان42121929
أنثىايمان نزال ختام الرويلي43106337
أنثىأبرار جمعة فرحان العنزي44100442
أنثىأثير  صالح  مريزيق السرحاني 45110683
أنثىأثير تركي صالح المويشير46123231
أنثىأحالم  عوده فهاد الحويطي47125552
أنثىأسماء عبدالوهاب سليمان أبوهالل48121633
أنثىأسماء عوض بركة العنزي49105056
أنثىأسماء فؤاد عوض الشحري50109906
أنثىأسمهان يوسف علي الخليفه51115831
أنثىأشواق ناصر علي ال عطيان52105090
أنثىأماني ساير نقى البقمي53110057
أنثىأمجاد حمود فضي العنزي54102461
أنثىأمل فوزي صالح النداء55112198
أنثىأميرة عبدالعزيز غضبان الدغمان56126749
أنثىأمينة عبد الرحمن ظيغم العنزي57122579
أنثىأمينة فهيد مخلف التيماني58123609
أنثىآالء إبراهيم محمد النصر59119914
أنثىآيات فايز حمدان القاسم60112212
أنثىبدرية عبدهللا خلف القبالن61122950
أنثىبسمه عقال حسن النصير62101691
أنثىبشاير  محمد مقحم المطيري63117453
أنثىبشاير عبدالرحمن سليمان الدرعان64100320
أنثىبشرى  صياح  موقف الدغماني65100709
أنثىبشرى دحام كريم الشمري66103824
أنثىبلقيس عبدالعزيز سليم الذياب67105817
أنثىبنان محمد مطلق العبد68111291
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أنثىبيان  عبدالعزيز محمد العفر69119851
أنثىتذكار  نازل  عايض الشمري70121829
أنثىتهاني احمد مرفوع الشمري71121134
أنثىتهاني مشعل عبدالعزيز ال براهيم72114951
أنثىجيهان  سلطان عوده البحيران73124909
أنثىحصة فيصل متعب المطيري74100495
أنثىحليمه منصور ناير الرويلي75115476
أنثىحنان  علي  رشيد  الخمسان 76126879
أنثىحنان حمود حمدان  الشمري77125683
أنثىحنان عبدالعزيز فضي العنزي78123064
أنثىحنان ناصر حسن الدهيمان79102023
أنثىخلود صحن مرجي الفهيقي80124836
أنثىذهيبة خشان ملهلم الرويلي81117541
أنثىرحيمه سعد حادي العازمي82102247
أنثىرزان  علي  بادي  الطريف 83125037
أنثىرغدة  عبيد مفلح الشمري84101127
أنثىرموش طايس مرشد الحريري85125972
أنثىرهام عبدالحميد محمد النصيري86126365
أنثىروان عبدالكريم سالم العرجان87126684
أنثىروال عطاهلل  حمد الحمدان88122124
أنثىرويدا حمد ابراهيم الواكد89105929
أنثىرؤيا يوسف فرحان الخليل90101943
أنثىريم  سعد محمد  العنزي 91102531
أنثىريم احمد نزال البيالي92109760
أنثىريم ربيع مظهور الشمري93106999
أنثىريم محمد فرحان الدرعان94115522
أنثىريم مغيران مساعد الحربي95124671
أنثىزها ابراهيم بشير التميمي96120833
أنثىسارة عمير سعد المري97122236
أنثىساره ذياب عبدهللا الذياب98107398
أنثىساره سليم فريح النصيري99124408

أنثىساره عبدهللا احمد الزهراني100102730
أنثىساره علي حمد القويعي101127345
أنثىساميه جبر ناوي الشمري102117411



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات الختبار التحريري لوظيفة محضر مختبر حاسب الى 

أنثىساميه فياض حمود القاضب103120545
أنثىسحر محمد سمير الضميري104112285
أنثىسمر عواد حمد القاضي105115791
أنثىسمر فهد حمد الطالع106117605
أنثىسميه علي احمد الشهري107109497
أنثىسندس مانع سالم الزيد108124819
أنثىسهام سليمان نادي الرويلي109114448
أنثىشذى  عبدهللا حمد البليهد110120033
أنثىشروق عايد خلف الشمري111114630
أنثىشروق عبدهللا حمود  السرحاني112104216
أنثىشعاع زيد مطلق العنزي113124150
أنثىشموخ قاسم مزيد الكويكبي114107674
أنثىشيخه ماضي سليمان الشمري115116653
أنثىصالحه سالم غازي الشمري116105976
أنثىصفاء مونس سعران الرويلي117120396
أنثىعائشة  سليم سليمان العمري118123971
أنثىعائشة خالد محمد المغربي119104527
أنثىعائشة عاتق صويمل الصاعدي120114256
أنثىعائشه حمود علي المطرود121105069
أنثىعائشه صالح مالهد العنزي122115329
أنثىعائشه طلق مطيلق المطيري123110260
أنثىعائشه معجل عبد المحسن المويشير124102674
أنثىعبير ضيف هللا علي العايش125106481
أنثىعزيزة مصافق فرحان  العنزي126102438
أنثىعفاف شاعف عشوي الرويلي127125810
أنثىعفاف شاقي رحيل الرويلي128123767
أنثىعنود صالح  سلمان الرويلي129109499
أنثىعهد عقالن رحيل الرويلي130106671
أنثىعهود عبدالعزيز مصلح الشمري131111290
أنثىعهود محمد سالمه الشمري132114189
أنثىعواطف محمد ابراهيم الصريري133126885
أنثىعيدة  عبد المصلح  احمد  الحسن 134101856
أنثىغالية سعد مهلهل الشمري135123389
أنثىغدير سالم لعيبان الشمري136105428
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أنثىفاتن غازي عاتق  المطيري 137110232
أنثىفاتن محمد سالم ال شيبان138113668
أنثىفادية عبدالعزيز مساعد الفالح139106923
أنثىفاديه مرزوق محمد السلماني140119794
أنثىفاطمه سعد خلف الراضي141124882
أنثىفوزية حمدان بهيان الرويلي142107949
أنثىكوثر فهد عايش الشمري143125647
أنثىالرا فايز سالم الوقيد144105779
أنثىلطيفه محيسن نايف المقاطي145117977
أنثىليالي احمد سعود السبيله146112798
أنثىلينا  طالب حمود الفهيقي147107243
أنثىلينه محمد فريح  العنزي148107446
أنثىماجده مطلق محمد الشمري 149128187
أنثىمرام ابراهيم عناد الوشيح150110032
أنثىمرام راكان ظاهر العنزي151105204
أنثىمرام عواض سالم الحمياني152104835
أنثىمروه خلف غريس الشراري153106023
أنثىمريم رزق خليفه الفالح154101964
أنثىمريم سيار جدعان المطرفي155125496
أنثىمشاعل عبدالرحمن سليمان الدرعان156100385
أنثىمشاعل فالح شارع الشمري157124965
أنثىمشاعل محمد راشد المسعود158115148
أنثىمشخص دحام بشير الدغمي159117169
أنثىمضاوي عبدهللا محارب الشمري160118419
أنثىمنار  شريف محمد العمري161103897
أنثىمنال جزاع موسى السهو162125993
أنثىمنال راشد حمود  الشمري163126725
أنثىمنال صالح جازم الشمري164115370
أنثىمنى حمدان مسهوج الرويلي165115467
أنثىمنى عواد مطلق الشمري 166112882
أنثىمنى غالب عقيل الحسن167121448
أنثىمنى محمد هالل النصر168116304
أنثىمنيرة حامد احمد النزاوي169104364
أنثىمنيره  خميس سناد الشمري170114376
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أنثىمها سعد سلمان الرشيد171109883
أنثىمها عبدالحميد ذياب السطام172114886
أنثىمها عبدالرحمن عبدهللا البلوي173125539
أنثىمها فهد عايش الشمري174120371
أنثىمها نافع حواس الرويلي175124621
أنثىمهره محمد احمد بالحارث176110347
أنثىمي علي ناصر السرور177107708
أنثىميعاد عبد هللا سليمان الدهام178102709
أنثىنايفه ناصر متروك الرويلي179111054
أنثىنبراس يوسف  شاكر الزيد180119005
أنثىنجالء محمد  شيخ باقيس181110440
أنثىندى عايض صاهود المطيري182100961
أنثىنرمين سعود رجاء الدرباس183100018
أنثىنسرين حسن حامد البيالي184121912
أنثىنهى راسم شفق الصنيتان185126382
أنثىنورة عبدالحميد عبدهللا الحنيطه186106170
أنثىنوره  محمد سعد الدوسري187116972
أنثىنوره سليمان بركه الدلبه188117158
أنثىنوره عبدهللا معزي العباس189108420
أنثىنوره عفات محمد الدغمي190112758
أنثىنوره فالح مريحيل المبارك191106209
أنثىنوف  مقبل  فويران الرويلي 192114388
أنثىنوف عبدالعزيز عتيق الخشرم193106266
أنثىنوف هويمل سلمان العمراني194126484
أنثىنوير رجاء هللا دليم المحمدي195125626
أنثىهدى محمد عبدهللا الشمري196123272
أنثىهديل  منير  عبد هللا  العواد197121729
أنثىهناء عايد حمد الشمري198122322
أنثىهنادي دايس شتوي القحطاني199114897
أنثىهنادي سعيد سعود الرشيدي200110351
أنثىهند حمدان حامد الشراري201108993
أنثىهند عبدهللا شتوي الشتوي202114959
أنثىهند معال علي المحمدي203107443
أنثىهيفاء فواز صالح البليهد204124507
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أنثىوجود  عشيش ميس الرويلي205112404
أنثىوداد يحيي الحويفي الحربى206118362
أنثىوسام عبدالرحمن عيد العنزي207127801
أنثىوصال مجلي حماد العايش208116831
أنثىوعد رجاء عبدالرحمن المويشير209104762
أنثىوفاء  خليف قريطيع الرويلي210123415
أنثىوفاء أحمد ضافي الحسين211124448
أنثىوفاء حمد فرحان الشمري212108519
أنثىوفاء عبدهللا محمد المغشي213100473
أنثىوفاء علي عبدهللا  العليمي214127165
أنثىوفاء علي محمد الفالح215121520
أنثىوالء تركي صالح المويشير216106607
أنثىوالء نواف عبدالكريم السالم217122066
أنثىوئام سالم محمد الزيد218111490

أنثىوئام نايف إبراهيم الواكد219111880
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أنثىابتسام فالح سعيد الشراري1125673

أنثىالهنوف يوسف صالح الصيخان 2108277

أنثىانتظار ضيف هللا لويفي الشراري3101700

أنثىتغريد جمعه الربعي الرويلي4110365

أنثىجميلة  مونس كساب العنزي5115040

أنثىحنان مملوح مليح العازمي6119467

أنثىخلود يحي  قيمان نجمي7115121

أنثىرغد عبدالعزيز محمد السعيد8105299

أنثىرهام عبدهللا مراد العطرجي 9110587

أنثىريم  هابس  طاري  الشمري 10128139

أنثىريم فريح عامر الشمري11107766

أنثىساره هليل محمد العنزي12122593

أنثىسماح حبيب نافع المغربي13101488

أنثىشذى دخيل نهار العنزي14123365

أنثىشذى عواد فليح الشراري15103974

أنثىعهود الشومي اليابس البلعاسي16125758

أنثىفاديه مفرح رجاء العنزي17125601

أنثىفاطمة  فالح فالح العازمي 18100695

أنثىفتون ضاوي جحيدل الجعيد19110302

أنثىليلى معال عبدالمطلب الشريف20125439

أنثىمعالي سعد هليل الرويلي21125060

أنثىمنال سالمه فالح الشراري22115126

أنثىمنال يوسف عايد العنزي23121998

أنثىمناهل بغيث فدنان الفريجي24103533

أنثىمنى  سحالن مسلم الشراري25114274

أنثىناديه حمود مصلح الرشيدي26113264

أنثىندى ابراهيم حمد الغرير27103051

أنثىنشميه معزي  حمود  الشمري 28111977

أنثىنوره خالد سعدون الرويلي29102356

أنثىهله  عقيل  مجنان العنزي 30116451

أنثىوعد نصار عبدهللا الثقفي31109785

أنثىوفاء نازل مصيعان  الرويلي32115234

7: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة محضر مختبر حاسب الى 
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أنثىنهى حمدان عواض الثبيتي1101522
أنثىهيفاء محمد صالح الصيخان2101912
أنثىغدير بركه عواد الشراري3102765
أنثىأماني جعفر أحمد الكويتي4105169
أنثىأنفال خالد خلف المثري5115298
أنثىحنان  حميد  حماد  السفياني 6119562
أنثىالهام محمد عبدهللا دبيش7119301
أنثىنادية سعد  محمد األحمري8125281
أنثىنبراس  محمد ضيف هللا  القحطاني9122555

أنثىعلياء الوعل عيد العنزي10124616

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , سماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة أخصائي نفسي
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أنثىماجدة  عبدالكريم معوض الجهني1103936

أنثىميساء عوض فواز العنزي2110165

أنثىريوف جبر مفرح  العباس3121758

أنثىابتهاج عابد سليم القثامي4126527

أنثىسلمى  عبدهللا عيضه الثبيتي5127133

83: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة صيدلي
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أنثىسناء صالح سلمان الشمري1100749

أنثىرقيه باتل شطي العنزي2102111

أنثىزينب عبد المنعم عبد هللا  الداؤود3102375

أنثىريفا يحيى خضر يحيى الزهراني4110209

أنثىالزهراء حسين جعفر الهاجوج5113404

أنثىمريم باقر علي الدبيسي6115090

أنثىاالء عقال عيد البراهيم7126120

أنثىعهود شافي الطرقي الرويلي8124014

أنثىسجى عقيل خليفة العقيل9126585

86: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحات لالختبار التحريري لوظيفة طبيب مقيم 
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