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50136 رھف خالد حلمي جاھا1437000046

50135.2 جمان يوسف محمد الصحفي2437000193

50130.4 اسرار عثمان عبداللطیف السلیماني3437000438

50136 منال تركي علي الشھري4437000443

50136.8 خلود عبد هللا  سعید الغامدي 5437000519

50135.2 رھف  سعید ھاشم حلواني6437000764

50137.6 إسراء ياسین محمود سندي7437000868

50137.6 موضي سلیمان  حمد الخلف8437001186

50126.4 رنده عبدالرحمن  عبدالتواب شاكر 9437001231

50138.4 روان سلیمان سالمین بابلغیث10437001348

50134.4 وجدان  عصام  عبدالقادر  رحالي 11437001447

50140 لمى سمیر  ضیاءالدين مقصود12437001791

50139.2 نوف صالح محمد الصحاف13437001970

50132.8 طیف سعید سعد الزھراني14437002160

50138.4 جوان عادل محمد بن ياسین15437002348

50132 شذى عبدالرحیم حامد الصبحي16437003458

50133.6 رغد حسین عبدهللا فوده17437003972

50130.4 لجین يوسف مسعود رحمة هللا18437004767

50137.6 روان عبدهللا صالح الغريبي19437005157

50135.2 ضي طالل محمد العتیبي20437006754

50135.2 لیان سعد سلیمان الحمید21437007905

50136.8 جود  محمدشكري محمدمصلح علوان22437008220

50129.6 شھد عبدالملك أحمد قربان23437009787

50139.2 طیف صالح أحمد بقبق24437010436

50134.4 دعاء يوسف زين العابدين بوقس25437013683

50136 منال محمد سعید  القرني26437030313

50136.8 بیان غازي حسن عابد الثقفي27437030804

50136 سارة مصطفى محمد فقیه28437031771
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50228 دانه يوسف سرور الجودي1437000232

50237.6 غفران طالل عبد الوھاب زامل2437000400

50236.8 منار محمد ابراھیم نوح3437000559

50237.6 رھام حسین عوض الحازمي4437000596

50238.4 رھف جمیل محمد المطرفي5437000709

50237.6 نوره تركي معیض الجعید6437001987

50235.2 ندى سامي عبدهللا الحربي7437002051

50239.2 منار  ماجد فیصل الحارثي الشريف8437002213

50238.4 بنان  ناصر محمد االندنوسي9437002239

50240 أصايل عبدالعزيز عبدهللا العريفي10437002347

50235.2 حنین عبدالوھاب حسن الجفري11437002439

50236.8 لینة محمد حسن فاغیة12437002725

50236.8 رغد محمد عقیل اليق احمد معصوم علي13437002796

50224.8 غزل احمد محمد  علوان14437004138

50238.4 سھام عبد الحفیظ عبد الكريم السلمي15437004188

50229.6 روان علي ساعد الطويرقي16437006058

50236.8 امجاد احمد علي الحارثي17437006640

50237.6 شھد محمد كامل احمد18437007532

50234.4 فاطمه فوزي عبدهللا المقرن19437008620

50238.4 رنان عبدالوھاب عوض العباسي20437008687

50227.2 روان يوسف عبدالحمید جاھا21437009109

50231.2 ساره علي جمعان الغامدي22437010309

50230.4 جمانه احمد محمد مجید23437019662

50239.2 رغد فیصل  احمد الدعیس 24437030379

50224.8 مھا عبدالفتاح محمد امین محمد امین25437032582

50235.2 سمیة عدنان ادريس برناوي26437033139
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50325.6 صفاء رزيق جبیر البجالي1436011691

50329.6 رنا سلطان محمد الشريف2437000074

50322.4 وجنات سلیمان مسلم البالدي3437000115

50331.2 آروى أحمد محمود أبا4437000182

50329.6 رناد ماضي ناصر الشريف5437000185

50336 وفاء  محمد مختار الشنقیطي6437000589

50320 رھام طالل حامد المحمادي7437000680

50337.6 مروج عدنان صالح المغربي8437000844

50336.8 میار  عبد االله صالح حلوانى 9437000992

50332.8 رناد ممدوح حسن نمر10437001018

50336.8 ربا طالل بكر قزاز11437001413

50328 رزان  منصور  حسن المیمان12437001463

50332 فیحاء عمر محمد ابوشعف13437001540

50335.2 ھدى  حسن عبدالعزيز الجاوي14437002108

50331.2 ريم سعود حامد الزھراني15437002385

50325.6 العنود وائل محمد ملیباري16437002694

50337.6 رغد صالح علي بازيد17437003484

50322.4 غدير حسین نصار البركاتي الشريف18437003556

50333.6 روان يحیى كوندى ادريس19437003900

50326.4 ندى محمد خیر الفھمي20437004139

50334.4 غرام عبدالرحمن فرج المجنوني21437005029

50332 غدي  خالد عبدهللا القثامى 22437005063

50334.4 سما محمود محمد بیك23437009318

50336.8 رؤى محمد صالح مصارط24437010579

50328 لینا فؤاد محمد بشارة25437015216

50336.8 نجود عید عواد الخزاعي 26437027998

50321.6 زھرة محمد محمد حسن عمر27437030539
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50428 حنان محمد مسفر العتیبي1436004079

50436.8 لجین نعمان عبدالملك نھاري2436035766

50433.6 ساره عبدالرحمن معوض المطرفي3437000127

50439.2 ساره   ناصر سالم الدعیه4437000332

50431.2 غدير محمد زامل العتیبي5437000557

50417.6 مروج  عبدهللا  مبارك بخضر 6437000997

50429.6 عائشه  عبدالقادر عمر الجفري7437001706

50424.8 سندس معتوق عبدالفتاح راوه8437002077

50430.4 فدوى سلیمان محمد العتیبي9437002230

50430.4 تاال سعید عبدهللا الخیاط10437002626

50435.2 بشائر سراج عمر خوندنه11437003217

50427.2 زبیده صالح اوسرعلي اندجاني12437003427

50431.2 زكیه صالح اوسرعلي اندجاني13437003593

50433.6 اروى أحمد يوسف حمزه14437004212

50434.4 رناد مازن حسین سبحي15437004556

50415.2 دانة خالد عبدهللا األحمدي16437004727

50423.2 تھاني علي موسى المالكي17437005214

50435.2 أروى عامر مصلح الحتیرشي18437008125

50436 سماھر ھاني خالد القحطاني19437010424

50438.4 االء عبدو محمود احمد20437011229

50433.6 ريم  محمد مرزوق السويھري21437012108

50436 روان أحمد حسین ونقره22437019681

50419.2 ايمان ماھر أحمد سبع اللیل23437030271

50440 لجین عبدهللا صالح بن سلمان24437031903

50428.8 شھد محمد حسن مختار25437032060



50434.4 امل احمد بصري مرجان26437035022
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50524.8 بشرى منصور حسن العمري1437000415

50528.8 غاده زبیر محمدطیب عبداللطیف2437000608

50538.4 روان عبدالعزيز نوار العصیمي3437000688

50540 عذوب تركي عبدهللا المبارك4437000729

50532.8 االء ادريس يوسف فطاني5437000753

50536 بیادر سلیمان عبدهللا السالم6437000914

50529.6 رنیم رشاد  محمود  بغدادي7437000976

50532 نجاح طارق غالب الشريف8437001490

50539.2 جنى صالح جمعان الحضرمي9437002415

50532 يمنى عبدهللا صدقة قدس10437002435

50528 جمانه ھاني مرتاض الحسن11437003452

50528.8 عبیر حسین رده الثبیتي 12437003797

50538.4 جمانه  عبد الرحمن عابد الثقفي13437003859

50524 وئام علي محمد عطیه14437004110

50525.6 رنین سراج عمر فقیه15437005477

50527.2 روابي محمد سعید المولد16437006802

50536.8 سارة سالم سعد الحربي17437007023

!VALUE#505 رغد محمد مھدي الحتیرشي18437007046

50524 عزيزة  ماجد يوسف الكاظمي19437008442

50536 ھبه ھاشم عمر عفیف20437008511

50532.8 رزان رشاد محمد كسار 21437008520

منسحبة



50528.8 ضحى نبیل عبدهللا فلفالن22437010423

50521.6 حبیبة غازي سعید السیامي23437011752

50531.2 اسراء عبدالفتاح قارى بخاري24437011800

50538.4 ھبه علي احمد الحربي25437019950
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50638.4 أسماء علي ھادي الزھراني1437000061

50633.6 شھد طالل مقبل  الصاعدي2437000065

50636 ريناد زھیر عبدالرحمن سقاط3437000170

50638.4 غفران عبداللطیف احمد سندي4437000331

50636 نجود خالد عبدالرحمن نتو5437000370

50635.2 سارة  سامي عیدروس باروم 6437000468

50637.6 لمى تركي خلف القرشي7437001020

50626.4 احالم ابراھیم محمد ازھر8437001157

50635.2 عائشة محمد حفیظ أحمد عبد الرحیم9437001207

50635.2 اثیر عبدالحفیظ أحمد الوافي10437001593

50637.6 رناد عبدالعزيز عبدهللا رفاعي11437002715

50624 شھد ياسر محمد السلمي12437003050

50634.4 شوق عبدهللا سند الجودي13437003139

50634.4 ساره اسامه حمزه مراد14437003239

50635.2 افراح حامد محمد الھذلي15437006830

50632.8 ضحى علیوي علي اللحیاني16437007679

50632 شھد عبدهللا عبدالرحمن السكتاوي17437007937



50634.4 انوار میشع عیفان المقاطي18437008795

50636 إسراء عماد حسن ياسین19437010465

50638.4 بثینة عبد الرحمن مايد فطاني20437010670

50627.2 اريج  عبد الخالق علي بیقاري بخش21437013387

50639.2 رزان سمیر  عبد الرحمن توكل22437017978

50637.6 غیداء راشد احمد الزھراني23437030738

50638.4 بشاير محمد نور المالكي24437031979

50637.6 بشرى مبارك محمد الدعجاني25437032101
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50732.8 غدي  عصام عبدالرحیم جھري1437000151

50738.4 وسن  عبدالعزيز عبدالرحمن  الثقفي 2437000194

50732 شھد فؤاد عید الحازمي الحربي3437000224

50739.2 غیداء زھیر عبداللطیف بنجابي4437000406

50739.2 بشرى عبدهللا سعید القرشي5437000609

50736 اريج جابر عبدهللا الدريبي6437000615

50739.2 لینا أيمن محمد مرزا7437000717

50732.8 اصايل طالل ابراھیم فراش8437000846

50735.2 شروق حسن صالح الزھراني9437001107

50733.6 رغد علي حسین الغامدي10437001225

50739.2 يمنى شافعى حسن سمارن11437001297

50732 ريما فیصل عیضة الثبیتي12437001368

50732.8 نوف ناجي معجب العتیبي13437001497



50739.2 ايثار عابد عبدهللا السھلي14437001579

50738.4 سلیمى مجیر صالح الجحدلي15437001743

50732.8 أرين نايف زايد العصیمي16437001988

50732.8 میاده محمد طه البركاتي17437002129

50739.2 رنا  زياد حسین ملیاني18437003077

50725.6 میاسم  منصور عمر القرشي19437004478

50737.6 رغد عبد الرقیب زاھر قاري20437005027

50739.2 إسراء إبراھیم محمد أمین قشقري21437005872

50737.6 امنیه جمیل محمد كتبى22437006702

50739.2 شھد عمر سالم بامرضاح23437008756

50731.2 وعد عبدهللا عمر منديلي24437009247

50726.4 آالء عبدالعزيز سالم باقارش25437022166
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50837.6 غیداء عبد المحسن حامد األحمدي1437000810

50837.6 رھف عويلي عدوس  الحربي2437001052

50832 رھف  رضا عبد المعطي رضوان3437001411

50833.6 أثیر صالح محمد النمري4437001580

50835.2 ھناء محمد محمد ھوساوي5437001704

50837.6 احالم سعود محمد المولد6437001735

50832 رغد  اسامة  ھاشم عالءالدين7437001947

50832 ندى سالم اسلم الزھیري8437002016

50838.4 رھام حسن ضیف هللا الحصیني9437002141



50827.2 نبراس ياسر عبدالحمید الجھني 10437002315

50832.8 زينب نزار محمدنواوي الخیاط11437002634

50839.2 أثیر عبدهللا صدقه القرشي12437002782

50836 مشاعل رضیان رضوان المقاطي13437003429

50825.6 وفاء يحیى عمر قدح14437003472

50840 جود سلطان نائب علي15437003702

50836.8 سارة محمد عیضه الحضرمي16437004665

50824.8 سارة علي  سلمان  يتیمي17437005133

50838.4 حنین سالم محمد الطويرقي18437007476

50835.2 ريم مشبب مفرح القحطاني19437007486

50828.8 رھف محمد قاسم سندي20437013039

50833.6 ابرار عبدالرحمن محمدفاضل الشنقیطي21437019960

50837.6 يسرا  منصور عبدالعزيز التركي 22437030503

50838.4 ربى عصام صادق حمد23437032076

50839.2 عھد محمد أحمد باسھل24437032787

50816.8 بشاير تركي عبدهللا العتیبي25437034461
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50935.2 طیف عاطي رشید المقاطي1437000751

50930.4 أماني محمد محمود برشومى2437000994

50935.2 أسماء  محمدعلى احمد  حداد 3437001298

50934.4 عزوف ناجي معجب العتیبي4437001304

50936 بشاير اسامه علي عواد5437001694



50924 مھا ماجد محمد الجوھي6437001732

50936 ھدى عثمان  احمد  خواجي7437001972

50935.2 لمى  عبدالرحمن  عمر باحويرث 8437002938

50940 زلفى صالح  عبدالمجید نور9437003017

50936.8 ربا عثمان محمود االنصاري10437003048

50936 أمل عبد الغفار  حافظ  عبد الغفور11437003867

50934.4 شذا محمد صدقه ابیض12437004931

50925.6 اماني  محمد يحیى رزق13437005065

50935.2 ديما مدحت احمد فلمبان14437005160

50938.4 أمنیات عثمان موسى ھوساوي15437005824

50937.6 أريج سلطان زاھر الثقفي16437006598

50936.8 رغد محمد اشموني فیرق17437006698

50934.4 شھد عبدهللا مبارك الكربي18437008769

50934.4 رنیم ماھر فؤاد مساوى19437011168

50937.6 رھف رشدي عثمان فلفالن20437011515

50937.6 عروب محمدامین عبدالحلیم عبدالحلیم21437019775

50936.8 تاال طارق ياسین بن يوسف22437025941

50936 شھد علي الحسین العذيقي23437029714

50932.8 رھف سالم سلیمان الشريف24437029881

50935.2 اثیر عبدهللا محمد الشريف25437032363
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51036 افنان  احمد حسن جرولي 1437000242



51031.2 عروب سالم عمر السعیدي2437000297

51032 أثیر ابراھیم صالح الزھراني3437000318

51036.8 جمانة جمیل داخل الخطابي4437000590

51032 لمیس حاتم  يوسف محبوب5437000904

51026.4 معاني وصل معیش المطرفي6437000939

51030.4 أسماء سلیمان أحمد الصحاف7437001416

51034.4 وئام خالد سعد الصاعدي8437001419

51037.6 أنوار صالح مسفر طريس9437001655

51039.2 موده عباس محمدسعید عالم10437002043

51030.4 روان فھد حامد الجفري11437002207

51037.6 منال  محمد عبدالرحمن برنیة12437002587

51030.4 رفاه  عبد العزيز  عمر  فالتة13437003277

51033.6 میاسر مازن عمر فلمبان14437003519

51035.2 حلیمه فوزي محمدنور زمزمي15437007558

51035.2 ھدى ھالل علي الرفیدي16437008408

51034.4 ھاجر مساعد محمد الحواس17437011833

51035.2 لجین محمد ابراھیم الزھراني18437014335

51038.4 شوق ھادي عوض القحطاني19437015649

51024.8 دانه محمد عبد الغفور سندي20437019266

51022.4 انوار عبد هللا  محمد  غفوري21437020305

51030.4 فاطمه ھشام عبدالستار الدويري22437028538

51029.6 ساره عادل حمیدان الراجحي الشريف23437028574

51036.8 رزان شايع ابراھیم الشايع24437030085

51024.8 سمر سمیر عبدالرحمن قاسم25437031587
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51129.6 ريمه صابر محمد سراج دقنه1437000006

51130.4 ريم عمر علي خشاب2437000153

51130.4 جمانه عبدهللا عبدالعزيز السديس3437000698

51133.6 رغد ممدوح  خلیل غالم4437000731

51136.8 شھد عبدالرحیم عبدالحمید بخاري5437000747

51136 ريما  سعود سعد المنعمي الشريف6437001358

51130.4 خلود عبدهللا ناصر العضلي7437001613

51118.4 روزانا زاھر محمد بنجر8437001654

51135.2 عائشة إسماعیل محمد  الشاعر 9437001697

51136 فتون فوزي محمد ساعاتي10437001701

51137.6 وجدان سالم سلمان المطرفي11437002119

51132.8 فتون  نبیل مبارك الفھمي12437002729

51129.6 رھف  محمد عبدالعالي االنصاري13437003185

51136.8 ھتون عبدهللا مسلم الحربي14437003237

51135.2 نسرين  محمد ياسین فطاني 15437004657

51132.8 نوره طالل سعید فقیه16437005487

51131.2 غیداء صالح صامل الصاعدي 17437005583

51129.6 روناء عادل معتوق عجیب18437005812

51129.6 تبره محمد سلیمان عاشور19437006019

51126.4 منار عويض  شامان البالدي20437011498

51132.8 غاده فؤاد ابراھیم الثاني21437012903

51135.2 غدي محمد معتوق قحاف22437015225

51128.8 حواء محمد عبد الرحمن ھوساوي23437018850

51135.2 رنیم ماھر محمد منشي24437030992

51126.4 سناء عبدالرزاق بكر زبرماوي25437032079

51117.6 ريناد ياسر حسن مؤمنه26437035890

51133.6 نوال ياسر رضا جوخدار27437035913

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0
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51237.6 بشائر عايض عطاهللا الحربي1437000198

51237.6 العنود عصام محمد سندي2437000364

51233.6 شھد  عابد عبید الزھراني3437000497

51236.8 طیف عبدهللا علي االحمدي4437000636

51237.6 مشاعل  مبارك خماش الزھراني5437000803

51236 خديجه ممدوح معیض الشمراني 6437000812

51234.4 وعد خلیل  حامد  الرحیلي الحربي 7437000859

51232.8 نوره فھد عائض عسیري8437001048

51228.8 رفال عصام حسین فقیھا9437001072

51229.6 ھیفاء حويان سالم الیزيدي10437001077

51236 براءة علي حامد زيني المتوكل 11437001119

51236 تاله عاطف عبدهللا فلمبان12437001200

51228 بسمه مستور عبدهللا الحتیرشي13437001268

51220 فريدة احمد عبدالحمید كلنتن14437001822

51236.8 شذى فھد مرشد اللقماني الحربي15437002074

51224 وجد احمد  عبدهللا البشري16437002444

51236 لینا حسین سعید الغامدي17437003159

51233.6 روان محمد بخیت القرشي18437006497

51235.2 روجینا ماجد محمد أفتاب19437006733

51230.4 لمى خالد يحي فلفالن20437007385

51231.2 شموخ سلطان عبدالعزيز الیماني21437008301

51230.4 شھد سامي عبدالرحمن میرعالم22437009499

51232.8 مودة حافظ علي زھراني 23437010809

51231.2 لمیاء عبد� عبید المطرفى24437011278

51236 ريم مصلح مبروك العتیبي25437027267

51231.2 فاتن مشخص موسى العبد العزيز26437028465

51238.4 سفانه ھاشم عبدهللا العطاس27437029415

51225.6 نائلة بدر مصطفى فالتة28437031637

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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51317.6 نورة  سعد  محسن  العتیبي1436035345

51333.6 رغد عبدهللا علي العبدلي2437000171

51332.8 رھف محمد  عبدهللا  السفیاني3437000304

51321.6 ندى محمد يحیى الشريف4437000437

51332.8 جمانه سالم عابد القرشي5437000454

51332 حنین محمد دخیل الفھمي6437000606

51331.2 ساره خالد صالح بارقبه7437000935

!VALUE#513 عنود عمرو مساعد العتیبي8437001191

51336.8 منار عبدهللا محمد الھاشمي9437001232

51332 ساره فیصل صديق احمد كمال10437001293

51326.4 اثیر صالح جمیل سراج الدين11437001742

51331.2 نھى عبد هللا محمد السويھري12437001957

51330.4 رغد عبدهللا علي ال مانع13437002223

51316.8 يارا رشاد عباس خلیفه14437002606

51336 نور عمر عبدهللا الشريف15437003212

51336.8 عھد سعید صالح بابكیر16437003292

51321.6 حنین ولید أحمد باعارمه17437003387

51326.4 خلود عبدالحفیظ معروف تركستاني18437003400

51336.8 رند  عبدهللا  صالح  الزھراني 19437003501

51328 رحاب ناصر عثمان الزھراني20437003773

51335.2 اھداب سعد صالح باوشخه21437004484

51317.6 بشرى سلمان صويلح الحربي22437005140

51338.4 والء عیضه عوض الخديدي23437006099

51324 طیف فھد سمیحان العنزي24437008001

51326.4 جمانة احمد سعید الزھراني25437008595

51339.2 إيثار ثامر عبدالوھاب الصاعدي26437008937

!VALUE#513 بشرى جمعان محمد الزھراني27437010516

مؤجلة

منسحبة



51336 وصايف عويض عبدالمحسن الھذلي28437034069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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51437.6 سماح عبدالمھیمن ھاشم الفوتاوي1436012340

51435.2 رفال عبدالعزيز صدقه فقیه2437000434

51428.8 طیف محمد عبدهللا  الیماني3437000531

51429.6 يارا عبدالمحسن حامد االنصاري4437000623

51428 مريم راشد ابراھیم الحمیضي5437000640

51434.4 جمیله  محمد عجب اسماعیل المولد6437001012

51436.8 حنین محمد قاسم الیماني7437001084

51437.6 تاله صدقة جمیل السندي8437001341

51436 شھد علي صالح الطیار9437001387

51433.6 ريم  عبدهللا مقبل العوفي10437001998

51428.8 امجاد محمد عبدهللا الیماني11437002202

51436.8 أحالم عمرو صالح نصیر12437002261

51435.2 شھد سعود سعد العمیري13437002322

51435.2 منار عبدالرحمن عابد اللھیبي الحربي14437003281

51428 رھف منیر محسن العتیبي15437003853

51436.8 سارة  مصلح دخیل القارحي الھذلي 16437004147

51436.8 لمى  زھیر عبدالرحیم سندي17437004469

51432 نوف مصطفى سلیمان الوافي18437004584

51424.8 رھف إسماعیل حسن عبدهللا19437004658

51434.4 رزان منیر محمدسعید قطب20437005130

51432.8 أروى حسین مثیب الجودي21437006928

51432 يارا مازن عبدالرحمن بیمه22437007488

51432.8 رحاب  عبدالرحمن عید المحمادي 23437007621



51428.8 مريم عبدهللا أحمد العامودي24437011275

51422.4 أمیرة محمد عثمان مقلیة25437014793

51414.4 دانه يعرب محمد الريدي26437021727

51431.2 وتین  عبدالقادر  عبدهللا كوير 27437027355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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51531.2 حنان  عبداالله جبريل  ھوساوي 1436001576

51528.8 مجد سامي ناير المحمدي2437000386

51532.8 خولة غازي عبدالخالق الحربي3437000603

51534.4 ريمان شاكر يوسف بحه4437000633

51530.4 مجد سعد فزاع المحمادي5437001146

51528 مھا عبدالرحمن محمد باجبیر6437001301

51524.8 منیرة ولید عبدهللا العیسى7437001851

51529.6 لجین نزار نادر  الزياني8437002026

51532.8 موده محمد جويبر المحمادي9437002733

51513.6 اصاله سمیر صالح زمزمي10437004008

51532 اماني محمد محمد صالح ريس11437004132

51531.2 روبى عبدالشكور عبداالحد التركستاني12437004517

51533.6 لمیس اسامه احمد بابصیل13437005934

51536.8 أمل ولید عبدالقادر الدبوكي14437006082

!VALUE#515  ساره محمد علي المالكي15437008327

51531.2 خلود   رامي  محمدصالح بوشه16437008390

51522.4 عذبه محمد بعسوس العمري17437009196

51528 ود سالم ظافر الشھري18437010523

51532 فاطمه احمد صالح عزب19437010623

متغیبة



51531.2 رواء عصام عباس نقلي20437011524

51527.2 سھاد عبد الرحمن عباس أوان21437011613

51538.4 أنھار صالح حسن المبعوث22437015131

51535.2 شیماء عبدهللا احمد مشرعي23437020331

51518.4 سجى محمد أسامة أبوبكر رفیع24437030516

51532.8 أمنیة حسین أحمد سكبومي25437030640

51532.8 امجاد احمد عبدهللا الغامدي26437031002

51529.6 ساره عدنان محمد الزھراني27437031003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

!VALUE#المجموعةإسم الطالبةالرقم الجامعيالتسلسل

51633.6 عھد سلیم عايض العتیبي1436004836

51640 فاطمة  عبدهللا  محمد  الشنقیطي2436021254

51634.4 رنا محمد احمد بادغیش3437000049

51638.4 شريفة عبدهللا عبدهللا جرادي الحارثي4437000504

51628 رحاب حجیج معیض الجحدلي5437000626

51639.2 اروى أحمد سعید العمودي6437000704

51640 بشرى محمد مبارك البركاتي7437001471

51629.6 أثیر سعید عبد الرحمن الغامدي8437001893

51627.2 سارة ابراھیم معوض الصبحي9437002122

51631.2 فاطمه محمد عبدالوھاب زامل10437004122

51635.2 حنین نمیان عبد الغالب السلمي11437005283

51630.4 ندى علي منصور الشريف12437006059

51639.2 لجین علي محمد  ملیباري13437006167

51626.4 غدي محمد عطیة هللا المسعودي14437006240

51631.2 امل  منصور عامر العامر 15437006291



51639.2 سديم عصام مخصوم بخاري16437008590

51640 كوثر منیع علي عسیري17437012322

51632 أشجان محمود محمد خراشي18437012703

51640 جمانه مجدي محمد الشريف19437014903

51620.8 مرام مرزوق محمدراشد الصبحي20437015751

51628.8 آالء ھاني أحمد كعكي21437018352

51632 ريناء  ممدوح علي   الخزاعي22437020724

51630.4 أحالم   جمیل عبده الحبشي23437029595

51637.6 سجى حزاب شرف العتیبي24437032167

51637.6 ريم غازي منیع اللھیبي25437033551

51636.8 ارجوان طالل يحى مرداد26437036197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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51736 فايزة  مبارك شلیبیط العصیمي1437000155

51730.4 امجاد عادل اسعد المحمادي2437000335

51725.6 عواطف عبده علي علواني3437000547

51732.8 ابرار   حاسن  سعید الفھمي 4437000808

51738.4 ربا أحمد عوض اللھیبي الحربي5437000845

51738.4 أحالم مسلم سالم الفھمي6437000929

51731.2 وجدان  عبداللطیف مبارك  الزھراني 7437001073

51737.6 عال  عصام سالم الحضرمي8437001227

51736 لمى محمد عائض النفیعي9437001591

51736 شھد بندر عوض المطرفي10437002183

51736 سجى حسن محمد ضحوه11437002219



51736 سلمى فیصل عبدهللا  الحربي12437004288

51739.2 ساره عبد هللا محمد العبود القثامي13437005076

51736.8 سناء  سفیان عمر ملیباري 14437005365

51730.4 لمى  غیث خالد جوھرجي15437005438

51732.8 ھنوف محمد حسین القحطاني16437005638

51736.8 ريم احمد خاتم المالكي17437005723

51737.6 ضي انور محمود بنجر18437005771

51733.6 وصال محمد درامي جمیل19437006316

!VALUE#517 اسماء  عبدهللا عبدالرحمن الزھراني20437007142

51736.8 أثیر محمد علي الزھراني21437008150

51727.2 وئام علي ابراھیم النھاري22437008202

51727.2 شھد عبد الروؤف عبد الرحمن ملیباري23437008585

51735.2 بیان شوكت عیسى تركستاني24437012533

51725.6 نجالء سعود محمد ملیباري25437014696

51734.4 ماريا عوض احمد الغامدي26437030976

51724 اسماء محمد علي االنصاري27437031816

51736 منال حامد عبدالھادي الھذلي28437032855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0المجموعةإسم الطالبةالرقم الجامعيالتسلسل

!VALUE#518 ريم محمد فیصل بیاري1436028438

51832.8 اسراء عبدهللا حامد اللھیبي2437000024

51832.8 رغد محمد سلمان الرحیلي3437000040

51836.8 راغدة حمادي عطاهللا العلیاني4437000096

51834.4 بشرى عبدالعزيز عبدهللا العرينى5437000254

51825.6 بشاير علي عبدالمعطي الصاعدي6437000392

51832.8 رھف حمد سفري الصبحي الحربي7437000588

مؤجلة

منقطعة



51828 خلود  سالم  شماس القاسمي8437000804

51834.4 رھف ھاني علي المتروك9437000910

51834.4 أفنان عبید عبدهللا المولد10437000926

51835.2 رغد خالد عیضه القرشي11437002110

51836 سمر فیصل فرج بشیر12437004182

51818.4 وفاء على سعید الرحیلى13437004838

51829.6 رنیم اديب محمد امین رادين14437004855

51834.4 رھف عبد الرشید سراج عبدالوھاب15437005849

51831.2 افنان رزق هللا جبیر البجالي16437007431

51831.2 سماھر سعید حسن باحسن17437007741

51836 بشرى تیسیر محمد الشلبي18437007932

51836 مروه عبدالناصر حمزه ساب قل19437009642

51831.2 أمجاد شماس حمدان القارحي20437009662

51832 افنان صالح يسلم باواكد21437012761

51833.6 فاطمه سلیمان عبدالرحمن ھوساوي22437017095

51836 وجدان  سفیر عبدهللا الشھري23437023081

51836 شروق موسى يوسف المالوي24437032083

51832.8 نوران عدنان محمد نجار25437032412

51835.2 نوف حامد بريك الحساني26437035000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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51937.6 نوف  ثامر  ثمري  العتیبي 1437000306

51931.2 فاطمة محمد شیخنا يوسف2437000695

51932.8 االء  ادھم  بازارباي  التركستاني 3437000700



51935.2 ريناد بكر محمد علي االحمدي4437000833

51936 رفاء عبدهللا سعد اللحیاني 5437001210

51936 سحر احمد عیاض الغامدي6437001294

51929.6 ھیتاف عبدالرحمن محمداالمین الشنقیطي7437001589

51932 وجدان عثمان سید عبدالمطلب8437001716

51934.4 رولى ھاني جذالن الحربي9437001761

51937.6 علیاء ابراھیم ھاشم بخاري10437001816

51936 رناد سعد محمد القرشي11437002371

51932.8 مقبوله علي  عوض  الزھراني12437002504

51926.4 بیان فھد محمد الھمزاني13437002849

51930.4 امل مسلط سلطان العتیبي14437003444

51923.2 فتحیة  مسلط  سلطان العتیبي15437003508

51933.6 بدريه عبدهللا مبارك القرني16437003768

51933.6 منار محمد علي المدني17437004322

51930.4 اسماء عوض محمد المنتشرري18437005551

51935.2 علیاء  عباس  عبدالحمید ملیباري 19437006715

51930.4 طیف حاتم عبد الباري غبره20437007745

51936.8 وھج عبدالعزيز محمد المفرجي21437007876

51935.2 نوف ايمن محمد راشد22437012214

51926.4 إبتھال عماد محمود عولقي23437012613

51938.4 لیلیان عمر وحید دھلوي24437014426

51936 تھاني يحیى ادريس الھوساوي25437030655

51928.8 سمر  حمزه محمد حسن فلمبان26437031872

!VALUE#519 بشاير فیصل عبید البجالي27437032360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

منقطعة
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52036 میاسه خالد محمد القرشي1437000772

52034.4 أالء طالل حامد ابورزيزه2437000884

52036.8 فاطمه عنیزان مويعز السعیدي3437001436

52031.2 تغريد خالد محمد الحارثي 4437001537

52031.2 إسراء أمین عبد الغني فلمبان5437001833

52027.2 لمى عبد� عبدالعزيز تركستاني6437002326

52038.4 دانیة محمد عبدالقادر يماني7437002353

52030.4 ريناد حسین محمد بالخیر8437003162

52032 مرام فؤاد صدقه سبحي9437003902

52028 أنوار فیصل منیر القرشي10437004319

52031.2 امواج احمد عبدهللا الغامدي11437004952

52033.6 نسیبه محمد عبدالكريم الرابغي12437005141

52032.8 دموع فیصل حسین البیشي13437005363

52021.6 لیلى عون يحیى الشقیفي14437007112

52030.4 رھف طالل أحمد باصم15437010170

52037.6 فتون ايمن احمد الشربیني16437010420

52033.6 والء سمیر محمود بن صديق17437018402

52032 امواج عايض معیتق العوفي18437019314

52033.6 ريفال طارق سالم تونسي19437020215

52035.2 جمانه كامل ھاشم فلمبان20437022540

!VALUE#520 رنیم مروان محمد غنیم21437025679

52032.8 جیھان  يحي  حامد  اللحیاني 22437029720

52027.2 مھا سعد حسن القرشي23437029743

52027.2 روان  احمد حسین  عبدالواحد24437030137

52018.4 أنوار محمد دخیل هللا السعیدي25437031488

52038.4 شھد ابراھیم صالح العتیبي26437031947

52030.4 دانه علي حامد القرشي27437033050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

منقطعة



0

0

0

0

0المجموعةإسم الطالبةالرقم الجامعيالتسلسل

52137.6 لینا عبدالحكیم محمد عبدالحكیم1436021402

52129.6 عھود مستور غازي الكبكبي2436038213

52133.6 امنیه قاسم جمال الدين فلمبان3437000484

52136 رھام مشعل حمود الكبكبي4437000642

52130.4 رھف  عبدالعزيز خلف العتیبي5437000666

52128.8 رغد عبد العزيز محمد قرنفله6437000718

52136 جیھان ابراھیم سالم اللھیبي الحربي7437002096

52133.6 لینا احمد عبدالعزيز العمري8437002279

52118.4 لمى نزار عبدالرزاق بلیله9437002723

52133.6 افنان سامي معتوق بحه10437002786

52127.2 وعد محمد تريحیب البقمي11437003855

52126.4 سحر علي أبوبكر باخضر12437004944

52124.8 افنان عیضه  ناصر القرشي13437004985

52114.4 فیروز سالم صالح جندان14437005520

52116 ابتھال محمد زايد آل مجحود15437008223

52125.6 لجین حدامین أيده خلیفة16437009010

52115.2 رباب شماس صالح القرشي17437009573

52135.2 احالم سفر عواض الجعید18437010351

52136 امنیة محمد صالح الجھني19437012553

52124 جواھر  طارق  محمد مجلد20437012801

!VALUE#521 روزا محمد جمیل ربوعي21437024596

52131.2 امجاد  محمد خاضر المالكي22437025917

52126.4 اثیر عبد هللا محمد الغامدي23437029804

52133.6 عائشه عبادي ابراھیم حبیب24437030251

52132.8 البندري ابراھیم علي العبدلي25437032371

52132.8 اوصاف صالح شريف اللقماني26437032508

0

0

0

0

0

0

0

منقطعة



0

0

0

0

0

0

0

0

0المجموعةإسم الطالبةالرقم الجامعيالتسلسل

52229.6 روان  أحمد عبد الكريم الھاشمي1437000084

52237.6 نوره سلمان  صالح المالكي2437000239

52235.2 اشتیاق حسن علي العضلي3437000875

52226.4 افنان محمد جويبر المسعودي4437001208

52231.2 شیھانه  سعود سلیم القثامي العتیبي5437001692

52219.2 أسیل احمد مختار تركستاني6437001754

52228.8 رھف فوزي ابراھیم الحربي7437002317

52219.2 شوق خالد صالح بالخیر8437002743

52226.4 بشاير سالم مطر العتیبي9437003861

52227.2 أمل   يحیئ علي  حكمي 10437004059

52237.6 اثیر  حمدان مبارك السعیدي الھذلي11437004268

52233.6 سارة عبدااله حنش الزھراني12437004413

52232 جمانه ابو القاسم  مالك  ساكو13437004557

52228.8 ھديل زيد محمد سعید األنصاري14437005207

52226.4 غیداء عبدهللا حبیب  الحربي 15437005307

52231.2 خلود أحمد محمد يتیم16437006833

52220 شھد حامد محمد فالته17437006879

52238.4 مرح واصل عبد الرحمن مختار18437007029

52220.8 وعد محمد وازن السلمي19437008753

52231.2 رغد جمیل صالح المطرفي20437008957

!VALUE#522 عائشه سعد سلوم العتیبي21437009781

52238.4 االء  سعد زھیمیل النفاعي 22437011306

52232.8 وداد خاتم شداد الفھمي23437025895

52232.8 أمیرة عبدالعزيز محمد خان بخاري24437026207

52228 والء مصلح صالح األحمدي25437026800

52232 مريم خضر يحیى الزھراني26437032496

0

0

0

منقطعة



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0المجموعةإسم الطالبةالرقم الجامعيالتسلسل

52324 نھى  عابد معتوق الحازمي1437000041

52324 امنیة  عبدهللا ھارون زبرماوي2437000080

52323.2 روال عبدهللا صالح علي3437000143

52315.2 رھف ضیف هللا  جابر الخالدي4437000580

52326.4 غفران فؤاد نواوي فلمبان5437000652

52328.8 جمانه حمدان فلحان القرشي6437001058

52328 بشرى يحى عبدالرحیم الثبیتي7437001619

52336.8 دينا حسن احمد السروري8437001937

52332.8 روال ابراھیم محمد علي االحمدي9437002120

52328.8 ندى عادل ابراھیم آل ابراھیم10437002338

52327.2 شیماء سعد سلمي المجنوني11437003714

52337.6 نوف عید محمد المجنوني12437003862

52330.4 رغد ابراھیم محمد خلیل سمنودي13437004020

52323.2 لیلى عمر عبده قاضي14437004386

52332 وجد محمد خاتم الزايدي15437004596

52337.6 طیف حسین صالح الشیخ16437004682

52330.4 مريم أحمد سويلم المالكي17437004756

52330.4 رغد صالح محمد الشیخ18437006387

52335.2 شروق علي عبید الخزاعي19437006522

52330.4 شیماء محمد علي رضا فلمبان20437011267

52331.2 ربى بندر فالح الصاعدي21437012682

52323.2	غدير مرعي علي الشريف.	22437013339

52329.6 عائشة حسین عمر المغربي23437024993

52332.8 رئام محمد مروعي الحسني24437026268

منقطعة!VALUE#523 میمونة علي محمد الزبیدي25437032375



52328.8 ناھد خالد عبود المشعبي26437033247

52333.6 مروة معیوف عیسى العمري27437033594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0المجموعةإسم الطالبةالرقم الجامعيالتسلسل

52428 ربى عبدالرحمن حامد اللحیاني1437000300

52423.2 اروى  ياسین علي المصباح 2437000814

52434.4 لجین طارق علي يماني3437001309

52432 رغد مطر محیا العصیمي4437001567

52428.8 شروق عبدهللا يوسف الطويرقي5437001869

52424.8 ساره احمد محمد زيني  راوه6437002080

52428.8 مالذ سالم مرزوق المطرفي7437002091

52439.2 فاطمه احمد عبدالرحمن الجفري8437002426

52432 امجاد عمر عبدهللا شعیب9437002604

52433.6 شھد عبدهللا دوس الشمراني10437002704

52437.6 سھاد عادل فوزي قاسم11437002784

52426.4 رغد يحیى منصور  زامل12437002847

52431.2 شھد عبدهللا محمد المعطاني13437002951

52430.4 رغد اسامه معتوق نقلي 14437003057

52428 عبیر ابراھیم محمد ملیباري15437003093

52436.8 بشائر عبدالوھاب عمر الزمزمي16437003480

52422.4 فاطمة عبدهللا صالح الغامدي17437003854

52424.8 اسماء عبدالعزيز محمد الزھراني18437004868

!VALUE#524 ھتاف علي احمد المنتشري19437004895

52428 سماھر رشید كريدم الحربي20437007970

52431.2 ريناد بندر محمد الحربي 21437009386

متغیبة



52424.8  ھیف محمد يحیى مرداد22437012578

52432.8 ابتسام  علي ھادي المسعري23437015102

52421.6 رناد صالح محمد مرواس24437020420

52420 علیاء ماجد عمر رجب25437029785

52433.6 ريم  محمد  ثواب  العتیبي 26437030829

52429.6 غالیه حمدان حامد المالكي27437031090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0المجموعةإسم الطالبةالرقم الجامعيالتسلسل

52529.6 أمینه ثابت سلمان الودعاني1437000279

52536.8 فرح راشد عامر الصاعدي2437000567

52534.4 ھیفاء عبدالعزيز صالح البطحي3437001601

52525.6 ايه ھشام عمر شطا4437002534

52532.8 وديان  عیسى محمد كیاري5437002900

52529.6 أشواق ممدوح حسن مغربي6437003122

52536.8 تھاني  فیصل  سعید  خضرى 7437003295

52535.2 شوق غازي محمد الطويرقي8437003518

52514.4 رھف  احمد مديس الزھراني9437004011

52530.4 بشائر طارق محمد حرقي10437004331

52537.6 ريم عبدالقادر وصل الحازمي11437005492

52532 مرام علي سعید الزھراني12437006589

52527.2 زينة محمد احمد عسیري13437007665

52535.2 ساره فؤاد محمد الثقفي14437008046

52524 نداء   سالم عبدهللا أبوالنور15437009147

52532.8 مناھل مقبل عفین الدعدي16437010737

52537.6 أمل  عبدالرحمن ظافر  الحصیني 17437012777



52538.4 روان محمد عبدهللا القرني18437015090

52522.4 رنا صالح غانم الغامدي19437015875

52536 شیماء نبیل سعید خضري20437015904

52529.6 منال عادل سلیمان القرشي21437016470

52528.8 رغد صالح مفلح الكعبي22437017758

52528 نوف حمود يحي الحازمي23437028611

52520.8 اسیل علي سعید الزھراني24437029586

52530.4 أثیر حسین يحیى البركاتي25437032358

52536 امواج عوض ضیف هللا العتیبي26437034229

52532 مناھل معیوض ضیف هللا العتیبي27437034469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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52631.2 زھراء بیجان عطیه  الزھراني1437000250

!VALUE#526 ساره محمد سرور العتیبي2437000378

52638.4 شیماء محمد علي الزيلعي3437000544

52629.6 ريناد ابراھیم عوده الحازمي4437000687

52632.8 غیداء عادل عبدهللا سالم5437000950

52627.2 العنود  علوي  علیان العتیبي 6437001709

52632.8 أمنیة عید عايض الردادي7437001849

52635.2 غدير محمد تركي العبادي8437001925

52629.6 وفاء حمد حامد الصبحي 9437002040

52623.2 لمى سلمي مسلم الصاعدي10437002408

52636 ابرار عويد عید اللھیبي11437002452

52623.2 دالیا ضیف هللا محمد السیالي12437002767

52632 امجاد عبد الرحمن عثمان فالته13437002771

مؤجلة



52634.4 نجود محمد عبدهللا العمري14437002834

52623.2 أمل  علي مسعود الساعدي 15437003008

52635.2 ساره مطلق مشعل العصیمي16437003630

52633.6 دالیا محمد عمر بابقي17437003826

52629.6 يارا عبدالحمید  مسعد  اللھیبي18437003991

52632.8 رناد  عبداالله  محمد العربي الغريبي19437005903

52636 أثیر احمد ابراھیم باشامي20437007166

52636 بیان رجا غنیمان  السلمي 21437008621

52631.2 وعد عیدالوھاب عمر مدني الشريف22437008765

52620 صبا خالد عبده الحبشي23437011027

52636.8 لجین محمد إبراھیم العباس 24437021733

52628.8 رفال جعفر زيني مدھر25437031504

52624.8 شريفه يحیى عوض الزبیدي.26437032381

52628 شھد حاسن أحمد الغامدي27437034083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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52735.2 بشاير ھاجد فرج العتیبي1436013254

52714.4 بیادر محمد علي صديق2437000179

52737.6 غالیه مرزوق فرح المطیري3437000206

52734.4 رغد زاھي عبید الصوفي4437000344

52736 رغد محمد سعید البشري5437001025

52724 لمى أحمد عبدالعزيز الحجاجي6437001261

52732.8 اثیر عابد جابر الحربي7437001287

52735.2 خلود سعد سعود العضلى8437001461

52732.8 دجى فھد باخت اللھیبي9437001895



52736 حنین عتیق سلیمان الصبحي 10437002215

52734.4 ھديل سعید سالم بن شامخ11437002247

52736.8 وجدان ابراھیم سالم اللھیبي الحربي12437002542

52729.6 عھود قاسم سلمان الودعاني13437003368

52728.8 رزان عبداالحد محمد بن صالح 14437003482

52732.8 ريم سعید محمد برناوي15437004154

52736.8 امنیة يونس محمد سخاخني16437004491

52738.4 الھنوف محمد سعد المفلحي17437004877

52733.6 اكرام حسین جبريل ابكر18437007224

52732.8 اروى  عبدالمحسن عمر  البقمي 19437007546

52735.2 سلمى ماھر عبدالعزيز میا عبدالغني20437012447

!VALUE#527 شروق محمد يحیى زرير21437013930

52727.2 نوف سعود سعید الثبیتي22437015599

52732 مھا حاسن رداد القرشي23437028158

52731.2 روان محمد حسن الھوساوي24437028307

52731.2 شیماء  محمد ابراھیم الزھراني25437029752

52720.8 لجین فیصل محمد الحارثي26437029823

52730.4 ريما عبدالحمید سند الصاعدي27437031166

!VALUE#527 منار جمیل مغرق المسعودي28437032617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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!VALUE#528 فاطمه أحمد محمد باحاذق1436001309

52832.8 جنى  حسن غازي آل يحیى 2437000452

52820.8 ابتسام  عبدالرحمن حسن  الصعب3437000507

52828 نورا عبدالرحیم تونیاز صالح4437000563

52833.6 نورا حمد مسلم بن ھالبي5437000937

منقطعة

مؤجلة

منسحبة



52829.6 سارة محمد عوض العقبي6437001286

52822.4 حور خالد مصلح النمري 7437001394

52830.4 مروج عصام احمد باقاسي8437001689

52825.6 عزيزة طالل سالم البركاتي9437002003

52830.4 وعد عبدالرؤف مقبول حنیف10437002065

52834.4 شھد  عبیدهللا سلیم المسعودي 11437002252

52832 اسماء عصام مساعد العمیري12437002947

52827.2 روان  عويض حمود  العصیمي 13437003132

52828 امیره غازي حمود المطرفي14437004284

52820 العنود بريك مبرك اللقماني15437005152

52837.6 ساره حسن محمد الشريف16437005153

52822.4 رذاذ محمود كفیل الدين علي17437005806

52824 رغد ابراھیم فؤاد خوجه18437006247

52829.6 فاطمه جابر  عیسى جابر19437007464

52833.6 رھف سلیم سالمه الصبحي20437007517

!VALUE#528 شھد حسن ضیف هللا الصاعدي21437009666

52831.2 غدي سالم عمر الحارثي22437012885

!VALUE#528 شروق عبدهللا سعید المالكي23437015442

52835.2 منال عبد اللطیف محمد حسین عبد الكريم24437018310

52828.8 ريا دخیل هللا سلیمان الھذلي25437028415

52831.2 ربى اسامه مصطفى  مرزا26437029696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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52931.2 تھاني حامد عجیان  حامد عجیان الجلوي 1437000017

متغیبة

منقطعة



52930.4 وداد حباب  عبدالرحیم  الحساني 2437000955

52936 فتون   وجدي يوسف البركاتي 3437001154

52925.6 رھف  سعید سعد الصاعدي4437001547

52932.8 ھیام عبدهللا مرعي البیشي5437001588

52936.8 تھاني  سلیمان  عبدالرحمن الزھراني 6437002282

52932.8 جمانة سراج علي  الشريف 7437002564

52932.8 زھراء عبدهللا  يحیى المرحبي8437003512

52932 عھود حسن بطاح المالكي9437003700

52932.8 ندى يوسف مسلم اللقماني10437003747

52937.6 وعد  حسین زويد القثامي11437003774

52927.2 اشراق منصور عبیدهللا الحربي12437004402

52931.2 شروق عبدالرحیم شلیويح االمیر13437004463

52930.4 مھا محمد سفر الشھري14437004568

52932.8 أزھار عبدهللا خضر العماري15437005513

52917.6 ردين نعمان عبد العزيز دھلوي16437007863

52923.2 سوزان عبد الجبار عبد الحافظ عبد السبحان17437008528

52932.8 فريدة سالم رشید الحبیب18437012485

52932 روابي أحمد سعید الغامدي19437012750

52928.8 اسماء ناصر محمد نور امین هللا20437017671

52932.8 ھنوف محمد حسن سفیاني21437018458

!VALUE#529 ضي محمد عید القثامي22437027075

52931.2 شوق ناصر عبد القادر المولد23437028477

52920.8 سندس  عبدهللا  محمد  االنصاري 24437029736

52931.2 ندى علي حسن االسمري25437031845

!VALUE#529 نوره عبدهللا بلغیث نولي26437032376
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53035.2 ساره ابراھیم بن احمد جوني1435025150

53036 لمى محمد محمد ياسین الفاداني2436006308

53038.4 عال عبد هللا مودور كالیفیه3437000047

53037.6 سماھر احمد فوير الكعبي4437000373

53027.2 طیف مشعل حامد العمري5437000899

53024 مجدولین محمد عبدهللا الشھري6437001137

53038.4 ريناد فیصل عائض البقمي7437001744

53040 مشاعل عطیة سعد الحارثي8437002736

53036.8 رغد سعود حمدان العطاني9437004764

53038.4 شموخ حسن محمد القحطاني10437006294

53033.6 عالیة ماجد معتوق عساس11437006678

53035.2 جنان ھاني  عبدالستار شاكر12437007640

53032 الھام احمد دولور حامن حديمور13437007724

53021.6 عھود علي منصر الخلیفي14437012300

53033.6 ناديه عوض سفر الجحدلي15437013926

53034.4 ريم  أمین عبداللطیف علي16437016403

53038.4 نوير منیر سعدى العتیبي17437017065

53018.4 ھديل  علي محمد الكناني18437026011

53028 رھف غازي حامد المحمادي19437030912

53036 مروج ضیف هللا حسن السفیاني20437035308
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53131.2 خديجه أحمد صالح الزھراني1436002468

53136.8 وجدان عبدالعزيز سالم حكمي2436002826

53135.2 دانیة حسني محمد ساعاتي3436002983

53137.6 ھديل عبدالحمید صالح الكديوي4436003784

53138.4 افنان عبدالرحمن ولي محمد خدا بخش5436006159

53112.8 فاطمه سعد عبدالعزيز اللحیدان6436011876

53136.8 إيثار سعود سعد العتیبي7436015111

53136.8 بشائر احمد محمد صديق عبدالشكور8436029102

53135.2 رفال عبدالعزيز سلیمان سبھاني9437000007

53138.4 أثیر علي حمود الحارثي10437000012

53140 ساره فیصل فھد الحربي11437000022

53139.2 رنیم ياسر حسن عزب12437000045

53132.8 روابي  سامي علي الصبحي13437000102

53134.4 غدير  يعقوب عمرينك بخاري14437000121

53135.2 حنین غازي علیث الحربي15437000150

53129.6 كوثر لطفي يحي غزالي فلمبان16437000404

53139.2 براءه عثمان حاجي احمد ماليو17437002537

53136 روز سعید صالح البطاطي18437004121

53128 غدي عبدالعزيز عثمان الزھراني19437004520

53126.4 لمى ادريس اسحاق فطاني20437006386

53132 رغد سمیر إبراھیم حنبلي21437008667

53130.4 اسماء يوسف  احمد حلواني22437010491

53121.6 نجالء عبدالرحمن سعد الحارثي23437032647
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53235.2 منال باشا غالي الحسناني1435003948

53229.6 رھف محمد فلحان الدعجاني2436000379

53227.2 میار ممدوح حسن كلكتاوي3436002038

53235.2 إبتھال  محسن عاطي  الحربي4436002421

53231.2 يارا ناصر دخیل هللا السعیدي5436004507

53224.8 خديجة علي محمد الحسني6436009312

53231.2 مرام مبخوت علي الصیعري7436010775

53229.6 ھدى حسن محمد حنیف حنیف8436012109

53237.6 رھف  سلمان  سويلم  الجابري 9436015399

53236.8 نوف نواف عتیق اللحیاني10436021065

53236 بیادر محمد علي الھذلي11437000138

53235.2 ھديل احمد عمر العامودي12437001415

53235.2 نوره مساعد راشد السعید13437001483

53239.2 دانه فھد مساعد المطرفي14437003405

53236.8 مالك ايمن محمد رھبیني15437003776

53226.4 غدير عمر  علي  الناشري 16437004002

53228.8 عايشة  عمر مسعود مغربي 17437004030

53238.4 وديان عايض حمید السھلي18437006184

53225.6 وتین عبدهللا شرف الشريف19437006263

53231.2 نوف منفع الفي الجحدلي20437006341

53237.6 رزان مسفر بنیان الجمیعي21437007642

53226.4 وجدان فیصل حريش العلیاني22437008016

53228 رشاء فواز خاتم المالكي23437013606

53233.6 غدي  ماھر صالح جمال24437018434

53220.8 العنود ضیف هللا عطیه السیالي25437033782

53232 أثیر محمد علي حاتم26437035281


