
 
 

الهوية 
 الوطنية

 االسم

 ابتهال مبارك عبدهللا السبر 5786******

 نجالء فهد حمد السياري 5217******

 مرام محمد عبدهللا الماجد 0357******

 ساره عبدهللا عبدالعزيز الجريسي 1144******

 حفصه عبدالرحمن ابراهيم السبيعي 6760******

 المانععبير عبدالعزيز بن حمد  3582******

 هيفاء محمد صالح المحيميد 2212******

 امل محمد دغش القحطاني 3139******

 احالم سعيد بن محمد الشهري 4306******

 ياسمين عبدهللا صالح الهدلق 3376******

 فاطمه بنت علي بن حسن القريني 7169******

 أميره عبدهللا بن راشد الدبيان 7011******

 ساره محمد عبدهللا العريفي 3131******

 شذا محمد منصور آل منصور 7716******

 احالم سلمان بن عبدهللا القرشى 0708******

 عواطف ابراهيم عبدهللا الحمداني 8307******

 نوال حسن علي القرني 8673******

 افنان عبدالرحمن سالم باسودان 4001******

 منال راشد سعد الخثران 7052******

 مها شبيب جحيش الدوسري 9731******

 اسراء محمد فهد القسومي 8708******

 سحر منسي احمد الزهراني 1757******

 حمده زعل مفضي العنزي 1036******

 فوزيه سعد محمد الدوسري 0978******

 مها صالح عبدهللا الغنيمي 8165******

  ابراهيم سعد الزاملسمر  0583******



 
 

 علياء غرم هللا علي الغامدي 3076******

 مالك محسن سعد بن هزاع 6586******

 ابتسام محمد هادي العجمي 5790******

 عهود نشمي علوي الشيباني 9818******

 رحاب خالد ذويب المطيري 7455******

 اروى سعود بن صالح اليحيى 7012******

 آمنه محمد سعود بن حركان 2046******

 ندى عبدالعزيز بن راشد الدايل 6342******

 وداد احمد بن سليمان العائد 8497******

 مها منصور سلطان السلطان 3579******

 العنود بنت نبيل بن عبداللطيف النعيم 2374******

 رقيه محمد عبدهللا الرديني 1661******

 ساره خالد عبدالعزيز السعيد 6479******

 فاطمه سعيد احمد الشهري 6277******

 بيان فهد بن عبدهللا بن حسين 7390******

 عفاف عبدالعزيز ابراهيم الغفيص 4772******

 نجود عبدالعزيز بن ابراهيم اليوسف 9342******

 مي عبدهللا بن محمد اليابس 0951******

 اريج هزاع عساف العتيبي 9918******

 افنان خالد عبدهللا الضعيان 3416******

 دالل خلف محمد الدوسري 1161******

 خلود عطيه عبدهللا الزهراني 8800******

 طفله حمود محمد السبيعي 7857******

 وفاء محمد ابن جمعان الغامدي 1078328067

 الحربيعدنان حسين حمد  4561******

 عبدهللا سعد عايض سليمان 5001******

 عبدالرحمن العبيد تركي الفيصل 0677******

 عامر عبدالصمد عامر مطيوري 4917******



 
 

 محمد الفي بن مرزوق الحربي 9881******

 علي محمد خليل االجوري 2530******

 عبدالحكيم عبدالعزيز محمد المسيحل 8042******

 محمد عبدهللا علي اليوسف 7534******

 ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم السكاكر 3543******

 ابراهيم محمد بن ابراهيم بن سمان 5273******

 عبدهللا هاني عبد اللطيف بن عابد 2387******

 سليمان ناصر ابراهيم العمر 9751******

 ناصر محمد عبده خواجي 7513******

 ابراهيم حميدي بن محمد العريني 4852******

 عبدهللا محمد بن حسين الدخالن 0017******

 ياسر عبدالكريم محمد غنيم 0192******

 


