
رقم  م الهوية اسم المرشح بالعربي ال رق

1
2205 محمد بن صالح بن عثمان كلكتاوي

2
5926خولة عبدالوهاب عبدالعزيز الشعيبي 

3
23249أحمد حسين علي الزهراني 

4
3565فاطمة سعيد علي آل شويخات 

5
9112أرام عبدالعزيز صالح الخضير 

6
1217فهد حباب محمد السالمي 

7
3889لمياء حسن الرميح الزهراني 

8
4513مها سعود رجاء الشمري 

9
4038وعد معدي محمد الشهري

10
5606أحالم محمد عمر علي معوض

11
6754نورة إبراهيم ناصر السياري 

12
1859بدور طارق عبدالعزيز العمران 

13
7145أماني أحمد غرامة الزهراني 

14
9839عبدالله عمر عامر العسيس 

15
3663لوله علي محمد الغامدي 

16
5225بتول فيص أحمد الرشودي 

17
6104محمد عبدالعزيز محمد العثمان

18
6638عبدالله إبراهيم المغيرة 

19
8274ريم عبيدان عبدالله الرشيدي

20
1548سارة معيبد الرشيدي

21
2353أروى شيخ حسن الصافي

22
8547فاطمة منصور صالح الزويد

23
3324موضي سليمان حسن الصغير 

24
1127لمى سليمان عبدالله الحديثي

25
6663نور عبدالرحمن زيد الزيد

26
4052حسين خرصان حسين اليامي



27
3135الهنوف عبدالله محمد آل هادي

28
5079سمية عبدالله عوض عوض الشهري 

29
2863إبراهيم أحمد إبراهيم السويلم 

30
3941رهف نوار بجاد العتيبي

31
1324كوثر عبدالله موسى العيثان

32
5296أريج عجب محمد الدوسري

33
0078عبير سعد صالح الناصر

34
9991مضاوي إبراهيم عبدالله الثويني

35
2379العنود منصور غانم الشيتان

36
3908أحمد سعد سعيد الشهراني 

37
8889على جمال حسين بنون

38
9112هاشم إبراهيم ضيف الله الفقيه

39
6715مالك ساير مرزوق العضياني

40
7088عمر أحمد علي المطلق 

41
1746إبراهيم يوسف إبراهيم بوق 

42
5124سفيان خالد إبراهيم الرجيعي 

43
8354سوسن عبدالعزيز أحمد أبودقن

44
2508زياد زهير عبدالحميد سدايو

45
9344عفاف نايف غازي الحربي

46
2093ريم صالح عبدالرحمن المبارك

47
9466نورة سعد محمد بن تويم 

48
1743سارة عبدالله يحى حمدي 

49
8283هيفاء فهد حمد القريني

50
3933هديل نادر إبراهيم الحربي

51
3455بيادر خليفة صالح الرشيد 

52
5219نورة إبراهيم عبدالرحمن النصار 

53
2344سارة عبدالله سميري آل صخيان

54
2137مي أحمد عبدالعزيز الدغيثر

55
8108فاطمة يوسف جواد المطاوعة 

56
9341صفية محمد مهدي القحطاني 



57
5862نورة جمال العبالني

58
1244نور فهد نصار القوسي

59
7405عادل علي محمد مشعط

60
3940الجوهرة سليمان أحمد العليوي

61
7343عبدالعزيز علي عبدالله الحميدي

62
2109فراس صالح غدير التويجري

63
5050ايمان محمد زيد الهالل 

64
5845عبير راشد إبراهيم الحديثي

65
7512العنود بدر مسعد العتيبي

66
3037رفان يوسف عثمان الفريان

67
8868سماهر علي بخيت الحربي

68
1320أمل وهب عبدالعزيز الراجحي 

69
2770سجى محمد ناصر القحطاني

70
8717أروى سليمان محمد الملوحي

71
7668حنين محمد ناصر بن عياف

72
6006روابي عبدالمحسن عبدالله القريني

73
1731حسن محمد سالم بو عامر

74
5703عبدالله عيسى سعد الدخيل 

75
4517نورة سليمان إبراهيم الزامل 

76
1653هند مصطفى محمد يأتي

77
2349هديل عبدالله سعد بن دالك

78
4618مناية علي أحمد عسيري

79
2823حاتم عبدالله حمدان الشهري

80
6318ريم عمر عبدالعزيز الثبيتي

81
3633حمدان عبدالرحمن حمدان ذياب

82
1899تهاني نايف غازي الحريي

83
2575شيخة محمد عبدالله السعيد

84
5152نورة محمد هاشم الهاشم 

85
9013نوف سعود عبدالعزيز البسام 

86
0895خالد محمد عبدالله الغامدي 



87
7474نوره سعيد عيسى الدوسري

88
5625زياد عبدالرحمن حسين الغامدي

89
3809ريم معيذر محفوظ المعيذر

90
4002آالء سليمان عبدالعزيز الدويش

91
3401عريب خالد ناصر الفايز 

92
9550مها عبدالله مرزوق البلوي

93
2735رزان عبدالله عبدالكريم العثيم 

94
2612دعاء صالح عواد الحربي

95
6065محمد خالد محمد الماجد 

96
1271محمد غيثان محمد الغامدي 

97
2116عبير عبدالرحمن عبدالله المهنا 

98
4769خالد حمود علي العنزي

99
7282أسماء فهيد مسفر العرجاني 

100
1616حوراء حسن عبدالله العلو

101
4837أحمد فيصل مندورة 

102
2161فيصل سعود 

103
2353محمد عبدالله  عبدالرحمن العمري 

104
8118نورة رشيد البقمي 

105
0030بيان عبدالرحمن الهذلول 

106
0748شروق سعيد الشمراني 

107
6980بشاير شارع عبدالرحمن القحطاني 

108
8114نوف عبدالله عبدالمحسن الماضي

109
1267امتنان عبدالعزيز عطا الله المطيري 

110
6321رزان سعيد الشمراني 

111
6933شروق حسن سمران العوفي 

112
1248رزان زين العابدين محمد المعلمي

113
5128هاجر علي علي المجحد

114
5053خالد سعود السبيعي

115
7668في ناصر القحطاني

116
7011نعيمة عطية سليمان العمراني 



117
7559سلطانة عبدالعزيز سليمان المطلق 

118
6435عمار ياسر أحمد باجابر 

119
8708طرفة محمد الباتلي 

120
3170آمنه خليفة الخليفة 

121
5233سارة محمد سعد أبوتيلي 

122
3550منار قاسم الحربي

123
410روان محمد الباحوث

124
529عبدالعزيز سعود أبابطين 

125
7135رهف عبدالهادي ضاوي الجعيد

126
9459العنود مريع عبدالله آل دعالن 

127
5320سارة محمد سليمان الصقير 

128
0128نوره عبدالله سعد القحطاني 

129
6242خالد سعد زنيفر القحطاني 

130
1807مفرح هادي اليامي

131
9172خديجة باتل العنزي

132
8332ميساء صالح سلمان البلوي 

133
6643باسم حسن المالكي 

134
4902بشاير صالح حسن السميدع 

135
4080أمل متروك غنام الجهني 


