أسماء المرشحات:
الهوية الوطنية

االسم

******5786

ابتهال مبارك عبدالله السبر

******2374

العنود بنت نبيل بن عبداللطيف النعيم

******2440

الهام عبدالله عبدالرزاق عفيفي

******3723

الهنوف بخيت بن حنيف البقمي

******7361

امال محمد عويض الثقفي

******5072

امل حسن علي الشهري

******5139

أمل عبدالله عبدالرحمن الراشد

******2978

بدور مثيب بن حميد المطيري

******7390

بيان فهد بن عبدالله بن حسين

******4929

تغريد محمد خويتم العتيبي

******6035

حنان عبدالعزيز بن احمد الشهري

******1128

خلود عمر مبارك العوبثاني

******4321

خلود محمد محفوظ النفيعي

******3588

دالل متعب سالم الحارثي

******1661

رقيه محمد عبدالله الرديني

******7895

رهام جميل حمزه دخان

******9134

ريم علي سعيد العمري

******5351

زبيده حميد بن مسكت الحربي

******4274

زهره عبدالمجيد بن عبدالله الناصر

******4836

زينب هشام بن احمد الخطيب

******4075

ساره سفران مسفر القثامي

******1757

سحر منسي احمد الزهراني

******3940

سماح عبدالحميد بن مهنا الصحفي

******0685

سميه عبدالله احمد الغامدي

******5935

سهى عبدالله ابن سالم باعطا

******4699

فاطمه حويتان حمود االزوري

******0419

كوثر فالح حسن النجيدي

******5952

لمياء عصاي محمد العتيبي

******8283

ماريه محمد علي العواد

******1814

مرام ناصر محمد العتيق

******4077

ميمونه حمد عبدالحميد االنصاري

******8632

ندى بخيت صقر السلمي

******7879

نوير سعد عبدالله المولد

******1867

هدى عبدالله عطيه الزهراني

******1674

هال محمد ضاوى الدهاسى

******0404

هناء مرعي عبدالعزيز الحربي

******9013

ابتهال ابراهيم عبدالعزيز الداود

******1984

اسماء عبدالله مفلح القحطاني

******3416

افنان خالد عبدالله الضعيان

******1149

أحالم ضيف الله ابن عارف الغامدي

******6240

أسماء عبدالله تركى التركى

******1583

آالء احمد حسن بصري

******9566

بيان عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالمجيد

******7139

تهاني عبدالرحيم احمدجان التركستاني

******9197

روابي اسحاق صديق قشقرى

******9061

ساره حسين بن علي الحربي

******8546

شذى مطرب عبدالله المطرب

******6875

غاده شعالن سعد القرني

******1361

فاطمه جمعان محمد الزهراني

******0357

مرام محمد عبدالله الماجد

******9931

منى عبدالله صالح الشيحه

******5217

نجالء فهد حمد السياري

******8829

ندى عبدالرحمن علي الشايع

******8067

وفاء محمد ابن جمعان الغامدي

******4001

افنان عبدالرحمن سالم باسودان

******0586

حمديه هضيب خويتم العمري

******3779

حوراء محمد بن ابراهيم المدن

******8800

خلود عطيه عبدالله الزهراني

******7726

دانيه ابراهيم بن حمد الجهيمي

******1161

دالل خلف محمد الدوسري

******4223

رانيا عتقان موسى العمري

******3845

ساميه عبدالرحمن بن عبدالله الغامدى

******1722

سكينه بنت علي بن سعود آل علي

******7857

طفله حمود محمد السبيعي

******3871

عزيزه حمادي بن احمد الجدعاني

******1655

منى على بن احمد الزهراني

******9731

مها شبيب جحيش الدوسري

******7012

اروى سعود بن صالح اليحيى

******3831

اريج عزام خلف السلمي

******9918

اريج هزاع عساف العتيبي

******8125

ازدهار عبدالرحمن بن محمد الحميدي

******9984

الجوهره مطلق مبارك العتيبي

******8917

العنود عبدالوهاب محمد بن نفيسه

******8563

الهنوف صالح عبدالله الصالح

******4333

امانى محمد ابن عبدالقادر فرحات

******5036

امينه شعيفان شامي السلمي

******5333

انتصار محمد مريع القحطاني

******8581

انجود صالح بن علي شكر

******5979

ايمان محمد عبدالرزاق الغامدي

******2799

أسماء عبدالعزيز موسى ال موسى

******9323

أسيا جميل شادلي سحله

******2046

آمنه محمد سعود بن حركان

******2366

بثينه خالد عبدالله الخميس

******6777

بدور مرزوق ملفى اليوبي

******8806

بيان حامد بن عبيد الجحدلي

******8138

تهاني عمر حنس العتيبي

******3411

خلود محيميد مبارك الحربي

******6704

دعاء عمرو سالم العلويط

******5680

دالل حامد عايد الحربى

******1617

دالل محمد شجاع الدعجاني

******7919

دالل محمد عبدالله الطلحي

******7455

رحاب خالد ذويب المطيري

******9212

رزان صالح احمد باوزير

******6560

روان احمد بن عتيق الله الزنبقي

******5607

ريم خالد عبدالعزيز الجبيله

******0168

زينب شبر عباس القالف

******3337

ساره ابراهيم بن حسان الحربي

******6479

ساره خالد عبدالعزيز السعيد

******6857

ساميه سليمان عبدالله الوذيناني

******9098

سبأ منصور بن سليمان البحيري

******0388

سلمى صاهود راقي العتيبي

******3199

صبحه سعيد سليمان الزهراني

******2971

عائشه احمد بن عبدالوهاب الخضير

******4772

عفاف عبدالعزيز ابراهيم الغفيص

******2718

عهد علي محمد السالمي

******0114

عواطف مشعل احمد الثبيتي

******4354

غاليه فهد بن سليمان القيضي

******0632

غيداء ابراهيم عبدالله الحجيالن

******5336

فاطمه جاري علي الشمراني

******6277

فاطمه سعيد احمد الشهري

******4940

فاطمه فضل مرضي الشمري

******6902

لطيفه فهد سليمان البريه

******3066

ليلي عبدالله علي زكري

******5265

ماريه محمد بن عبدالله بودوخي

******1117

محاسن محمد صالح المحسن

******9761

مريم احمد ابن عثمان العمودي

******2268

منى مفرح رشيد الهديبي

******3579

مها منصور سلطان السلطان

******0951

مي عبدالله بن محمد اليابس

******9342

نجود عبدالعزيز بن ابراهيم اليوسف

******5076

ندى رجب احمد الزهراني

******6342

ندى عبدالعزيز بن راشد الدايل

******1760

نسرين ابراهيم عبدالله المزعل

******8923

نوف بنت سلطان بن سعود العتيبي

******2995

نوف عبدالله جارالله الفواز

******0954

نوف محمد عبدالعزيز العتيق

******4043

هاجر سعود بن عبيدالله الرائقي

******4995

هنادي عبيد عايض العتيبي

******5693

هند عبد العزيز بن رشيد الرشيد

******8089

هند عبدالعزيز ابراهيم الشيبان

******8714

هيام عبدالله صالح الحصيني

******6428

هيفاء ناصر علي الرشيد

******8970

وجدان معيض حمود الشمراني

******8497

وداد احمد بن سليمان العائد

******3422

احالم سعد عبدالله الفوزان

******5049

اماني حسن محمد البعسي

******7011

أميره عبدالله بن راشد الدبيان

******9972

بثينه صالح براهيم النصار

******5165

بدريه فالح بن قالط التمام

******4752

حنان عبدالله بن سليمان الحميد

******2292

شمس عبدالرحمن بن محمد السريع

******1225

عهود يوسف بن صالح الهذيل

******7169

فاطمه بنت علي بن حسن القريني

******0029

نوره عبدالله بن ناصر المجيول

******0708

احالم سلمان بن عبدالله القرشى

******8645

امل سعود سلطان السهلي

******1976

أنغام مسعود العود المسعودي

******6423

حنان علي بن محمد الرويسان

******4452

دالل محمد منجي البقمي

******5460

ديمه فهد مسفر الدوسري

******3131

ساره محمد عبدالله العريفي

******7716

شذا محمد منصور آل منصور

******0773

صالحه مكازي عايد البلوي

******7293

صيته حسن بن حسن البارزي

******9744

فاطمه محمد سالم القحطاني

******1599

مروج محمد محمد دردير

******6297

منال أحمد ابراهيم الزهراني

******8840

موده عادل احمد عويضه

******6612

االء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليه

******4186

امال عوض حمود الجعيد

******1840

امل عبدالعزيز بن باخت الحربى

******5469

بشرى عبدالرزاق بن محمد هوساوى

******2861

تهاني حامد محمد السفري

******3757

زكيه بنت حسين بن حبيب المكحل

******1144

ساره عبدالله عبدالعزيز الجريسي

******5431

سحر عبدالعزيز محمد الفيصل

******8307

عواطف ابراهيم عبدالله الحمداني

******4574

فضه هدالن عزيز العنزي

******5541

لطيفه حمود عبدالله المطلق

******2572

منيره صالح علي الشهري

******3376

ياسمين عبدالله صالح الهدلق

******1036

حمده زعل مفضي العنزي

******9330

حنان محمد حمد البلوي

******1614

عائشه فايز عقيل الشهري

******3818

عزيزه زعل سليم العنزي

******7710

مريم أحمد بن أحمد هزازي

******3143

مني احمد عبده دغاس

******3420

مها سليمان حميد العطوي

******5216

نادية غرم الله بن سعد الغامدي

******1392

حنان عبدالله عبدالرحمن الربيع

******7052

منال راشد سعد الخثران

******8165

مها صالح عبدالله الغنيمي

******7100

نوره عبدالله عبدالعزيز المحيا

******9909

العنود عبداالله سالم الشمري

******1788

أريج عبدالله عبدالرحمن المسيطير

******6085

منيره محمد مناحي القحطاني

******3412

مها عبدالعزيز سليمان المشعل

******8017

نوره عبدالرحمن عبدالله الدهمش

******0839

وديعه محمد احمد الشيخ

******5790

ابتسام محمد هادي العجمي

******5342

احالم عبدالله احمد الغامدي

******7897

اسماء عبدالله عبيد الدوسري

******7461

امل محمد سعود الطواله

******7800

ايمان صالح حامد الغريبي

******6545

أسماء عبدالله مسفر الغامدي

******1212

أمل حاسن محمد العمري

******0444

بشاير محمد بن عبدالله الدبيان

******2283

بشرى عبدالكريم بن ابراهيم الصبيحي

******5051

جميله سالم احمد الجابري

******5501

جواهر خليف بن معزي الكويكبي

******8530

جواهر غازي فيصل العنزي

******2430

داليه عبدالوهاب محمد السديري

******5651

دالل صالح علي الحسون

******3978

رجاء علي محمد عواجي

******9794

رياف مقبل بن عبدالرحمن العبود

******5616

ساره محمد احمد الجدعاني

******0583

سمر ابراهيم سعد الزامل

******2568

سميره عمر احمد باحبيل

******0180

سميه علي محمد الغامدي

******0539

شيخه عبدالرحمن عبدالله الدميخي

******5564

صالحه سعيد احمد الغامدي

******0264

عائشه عبدالله عبدالرحمن الورثان

******5435

عبير حيدر محمد النعمي

******8145

عذراء صالح وصل الله الحربي

******9546

عقيله محمد علي آل درويش

******3076

علياء غرم الله علي الغامدي

******9818

عهود نشمي علوي الشيباني

******0978

فوزيه سعد محمد الدوسري

******0814

لولوه محمد حمود الحازمى

******5099

مشاعل عبدالرحمن سليمان الصقعبي

******6586

مالك محسن سعد بن هزاع

******6887

منار عبدالله موسى الموسى

******0928

منال سعود راشد ال مغيرة

******8594

منال علي فهران االسمري

******8780

نجاح سلمان دبيان المطيري

******6276

نجد علي سعد الحميدان

******1502

نوره ابراهيم بن عبدالرحمن البواردي

******1190

نوف عمران عمران السبيعي

******7894

نوف مناع زابن الدوسري

******5353

هديه ربيع عواض الطلحي

******7736

هنادي سعود عبدالرحمن ابوحيمد

******5975

هوازن رده مشعان العتيبي

******8464

والء زيد عبدالرحمن الفيصل

******4746

ياسمين عبدالله بن سليمان الرقيبه

******0413

االء ابراهيم احمد بوقري

******9454

االء علي بن محمد اليماني

******7948

ايمان عيد حمود الدعجاني

******7073

سفانه علي بن جبر الجهني

******3383

عبير عمر علي عبدالله

******7671

عال ضيف الله ابن احمد العوفي

******8673

نوال حسن علي القرني

******2496

هيفاء علي بن راشد االحمري

******8708

اسراء محمد فهد القسومي

******5236

ابرار سمير عمر باسهل

******0568

اشواق جابر ظافر الشهري

******4465

الجوهره عبداللطيف محمد ال الشيخ

******9800

اميره عبدالله راشد الدوسري

******1268

أسماء عبدالله بن احمد باوزير

******4974

بدور مساحل بن مازن المطيري

******3346

جواهر عبدالعزيز حمد بن لويبه

******8440

حصه سعد بن صالح الدغيثر

******0511

دانيه محمد عبدالله النفيسه

******5528

رانية انور محمد الزارع

******5363

رنا محمد عبدالعزيز العثمان

******3582

عبير عبدالعزيز بن حمد المانع

******1043

غاده محمد حامد البذلي

******1952

مرام عبدالعزيز بن عبداللطيف بن خنين

******2212

هيفاء محمد صالح المحيميد

******0691

يقين شاهر عبدالحميد الحازمى

******4306

احالم سعيد بن محمد الشهري

******5438

افنان محمد بركات باعبدالله

******6928

اماني عبدالرحمن بن هليل المطرفي

******2770

خديجه حماد حمدي الكبكبي

******8943

خديجه عبدالله غالب الشريف

******8243

سلوي عامر صالح العامري

******0939

مشاعل مصلح عرميط السلمي

******2628

مشاعل منصور بن وارد العتيبي

******2651

الهام احمد دخيل الله السفياني

******0404

اماني عمير عامر السفياني

******3139

امل محمد دغش القحطاني

******0632

اميره علي عبدالرحمن العمري

******1903

بدور رضوان صالح المالكي

******6760

حفصه عبدالرحمن ابراهيم السبيعي

******8432

ربيعه بخيت بن عويبد اللهيبي

******1813

سميه يوسف عثمان مؤذن

******0940

شروق عبدالرحمن احمد االسمري

******2703

شهد سامي مسفر العتيبي

******2841

علياء محمد بن ادريس فطانى

******0404

فاديه علي بن حسن الحربي

******7661

فايزه مرضي بن علي الغامدي

******2500

ملك شوقي عبد الرحمن الجوفي

******5358

نشوي نذير عمر بحراوي

******0198

وجدان ضيف الله حسين الحارثي

أسماء المرشحين:
الهوية الوطنية

االسم

******5781

علي راضي بن طاهر الياسين

******4915

مرشد شافي نادي الظفيري

******3405

فيصل نايف بن جوعان العنزي

******8036

محسن احمد بن احمد اللويف

******6954

خالد محمد حسين عزيز

******4218

مفلح مريع سعيد القحطاني

******4561

عدنان حسين حمد الحربي

******8338

محمد عبدالهادي سعدي المطيري

******2691

مصطفى عبدالله بن عبدالعلي آل ناس

******8403

سالم عوض علي اليامي

******9881

محمد الفي بن مرزوق الحربي

******2337

أنور فالج عياده الكويكبي

******3590

حسام يحيى خوجه مراد

******1504

محمد حمود مطلق الحربي

******0842

محمد عبدالله بن حسين الغباري

******0307

بدر صالح عويض العتيبي

******3774

أنس ابكر ابكر هداد

******6965

حسن سعيد بن ابراهيم القضيب

******4570

نايف عبدالله غداف اللقماني

******0677

عبدالرحمن العبيد تركي الفيصل

******4284

عالء محمدعلي مصطفى ناضره

******0598

حمزه خليل بن عبدالرحيم القرافي

******7127

فهد عبدالكريم سعد العتيبي

******6728

ماجد مرزوق جهيم المطيري

******9715

محمد صالح سليم البلوي

******1854

محمد عبدالله محمد الغامدي

******8491

سليمان عبدالله سعد الوسيدي

******8658

قصي محمود فضل المغربي

******2789

عبدالله فيصل علي الفيفي

******7959

يحي مبارك بن مسعود الشريف

******3293

سعيد حسين بن سعيد الغامدي

******9164

مهند علي بن محمد العمرى

******7238

حاتم سعيد ابن ساعد الغامدي

******4917

عامر عبدالصمد عامر مطيوري

******6755

سلمان سامي بن صالح الغرير

******4893

أيمن علي بن ابراهيم الغامدي

******3845

جزاء منير بن نوار الهذلى

******5001

عبدالله سعد عايض سليمان

******7528

سالم سليمان محمد الذبياني

******1833

نايف بقيه بن محمد المطيري

******9002

يوسف محمد بن هزاع الشهري

******9598

عبدالرحمن راقي باخت القثامي

******1184

عبدالرحمن يحيى سعيد الزهراني

******8589

سعد عبدالله بن علي الشهري

******1401

محمد احمد ناصر الدريهم

******9260

عبدالرحمن نايف محمد الشراري

******0205

حسام مساعد مرزوق الروقي

******8042

عبدالحكيم عبدالعزيز محمد المسيحل

******3837

علي كديسى بن سالم آل منيف

******4885

عماد خضران بن محمد الغامدي

******3529

زايد حسين محمد النجراني

******4017

حامد وعالن قبالن آل عمر

******0298

عبدالله فهد أحمد األحمد

******7534

محمد عبدالله علي اليوسف

******1671

سلطان سعد بن عبدالرحمن العمري

******0660

سلمان محمد سلطان الغموي

******9298

محمد عيد عبدالله العنزي

******0258

عبدالله محمد فيحان البقمي

******2530

علي محمد خليل االجوري

******9777

ماجد احمد بن علي حكمي

******8337

محمد عبدالله محمد األحمري

******3543

ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم السكاكر

******2739

فواز طلق مثيب المطيري

******6566

محمد براهيم بن محمد المحيميد

******5022

نواف سراج بن محمد الزهراني

******7845

ريان محمد بن سعد الجالل

******9244

عبدالكريم ضيف الله بن سعيد الفحيماني

******4278

سعد ضيف الله جهز العتيبي

******1971

عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن السالمه

******7671

عبدالله صالح بن علي اللحيدان

******9532

فهد عبدالعزيز بن محمد العيدي

******1234

حمد محمد بن صالح اليامي

******1361

مشاري عيسى حرص العتيبي

******7120

محمد فيصل عمر زمزمي

******4907

عمر عبدالعزيز بن احمد النعيم

******6809

امجاد سامي محمدلطفي الصواف

******8925

معتز صالح بن سعيد باقبص

******5273

ابراهيم محمد بن ابراهيم بن سمان

******2270

محمد سعد ياسر فلمبان

******4601

صالح عبدالله حمد المخايطه

******4414

احمد ابوبكر عبدالله الكاف

******0809

اسامه شاكر بن جميل سمكري

******4280

احمد ربيع بن طالب بن طالب

******6179

زكي احمد بن مهدي الشويخات

******1032

اديب محمد عبدالرحمن بيمه

******9751

سليمان ناصر ابراهيم العمر

******4114

محمد علي احمد حمق

******8823

حسين عادل بن أحمد آل حبيب

******4178

ابراهيم عبدالله عبدالعزيز البركاتي

******0298

محمد جعفر بن محمد القضيب

******2387

عبدالله هاني عبد اللطيف بن عابد

******3834

عبدالعزيز على محمد النصار

******2575

فيصل ابراهيم عبدالله الغامدي

******5541

ابراهيم صالح ابراهيم بخاري

******2644

علي عبدالله بركوت الناشري

******8867

مهدي علي بن عبدرب الرضا آل ناصر

******0206

علي عادل بن أحمد آل حبيب

******6503

نايف بن غزاي بن سالم الطويلعي

******1557

ابراهيم محمد علي عشوي

******3264

ياسر محمد بن حامد الطلحي

******6705

علي حسين بن خليل السالم

******0017

عبدالله محمد بن حسين الدخالن

******8751

وحيد طالل بن حامد ابورزيزه

******3782

أحمد عادل احمد غنيم

******7513

ناصر محمد عبده خواجي

******8922

اسامه على بن نفاع الحربي

******3649

عبدالرحمن علي محمد نور معاش

******1997

عبدالسالم محمد بن معيد العليانى

******8688

يوسف عبدالله راجي الحربي

******5457

عبدالعزيز طالل بن حسين الجودي

******4354

عبدالرحمن ابن سعيد ابن علي المخالبه

******9369

عبدالله محمد علي مغفوري

******5949

اكرم صالح بن محمود بابور

******0896

عبدالرحمن سليمان راجح العرابي

******7743

مجتبى حجي طاهر الصالح

******2381

عبدالله طالب بن محمدسعدنا آدا

******5453

احمد عبيد بن سلمان الرشيدي

******0906

احمد حمادي عبدالمعين الشريف

******4846

ابراهيم مهدي عثمان مسملي

******0192

ياسر عبدالكريم محمد غنيم

******1295

سعيد محنوس بن قشموع الزهراني

******3665

خالد محمد حمدان البشري

******1231

عبدالعزيز محمد احمد الغامدي

******8928

ناصر علي ناصر رفاصي

******7571

احمد صالح بن سالم اليامي

******4852

ابراهيم حميدي بن محمد العريني

******2129

احمد عبدالصمد بن احمد الغامدي

