
المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1 ي

ن كماىل العوضن عامر عبدالقادر محمدامي  784200039196074 NULL

2 احمد فاضل حسن علي الصفار 784200105926297 6017148

3 ن سعيد بخيت سعيد بخيت بن مسكي  784200116476548 3844030

4 فاء عبدهللا حماد محمد علي محمد الشر 784200142929742 NULL

5 خالد جمال ابراهيم محمد ابراهيم ال علي 784200204843906 NULL

6 عمر عل سالم راشد عبدهللا المخينن 784200190586212 2832488

7 حمد احمد سعيد سالم سعيد المطوع 784200183186848 NULL

8 ي ابومهي  حمد خليفة حمد خليفة سيف المهي  785200097686065 NULL

9 ي
سعود عبدالعزيز محمد سليمان علي محمد المعينن 784200154042970 2075396

10 عبدهللا عل محمد عبدالرحيم اسد 784200186580989 NULL

11 ي المازم فهد احمد محمد غلوم عبد هللا محمد الدوب  784179168191092 1753800

12 ابراهيم عل ابراهيم عل حسن 784200220368284 698901

13 حمد عل حمد خميس حديد الكعن  784200162602153 NULL

14 حمد جاسم محمد غلوم محمد جمعه 784200280715371 1732008

15 ي
احمد عبدالكريم محمد عبدالرحمن الزرعوبن 784200119582805 NULL

16 راشد عبدهللا يوسف عل احمد 784200149763276 2132556

17 ي صالح عبدالرحمن راشد سالم صالح آل صالح الطنيج  784200262876145 NULL

18 عمران عبدهللا مال هللا عبدهللا درويش 784200536524042 NULL

19 ن الياسي سعود اسماعيل عبدهللا بوحسي  784200283176848 80977587

20 علي عبدالعزيز عبدالرحمن النومان الشامىس 784200193095351 1909311

21 محمد حسن محمد صفر رضا 784200114649609 NULL

22 ي محمد عاطف عبدالكريم صابر االمي  784200252929813 946596

23 ي صالح سعيد خميس عبيد النقن  784200150438107 612909

24 أحمد حسن محمد صفر رضا 784200173240852 NULL

25 عبدهللا عيىس عبدالكريم عبدهللا احمد اليافىع 784200298181874 NULL

26 علي محمد جعفر محمد عبدهللا 784200169594270 NULL

27 ي
محمد عبدالعزيز محمد عبيد محمد الجريىسر 784200295914921 1853250

28 ي
سعود خالد رمضان درويش الحوسنن 784200158203214 0

29 نارص احمد يوسف يعقوب ال عل 784200110980586 NULL

30 ن محمد علي فخراء آل علي حميد خالد حسي  784200147574048 0

31 عبدهللا محمد علي محمد ماجد 784200180698605 1748309

32 محمد احمد يعقوب عبدهللا المنصوري 784200136107610 NULL

33 سلطان احمد حمدان راشد المزروعي 784200280624386 NULL

34 ى ن الكثي  عبدالرحمن احمد فرج سالمي  784200153258767 2739160

35 سعود يوسف محمد سليمان الرئيىسي 784200181390988 2762441

36 ي
يارس أحمد عبدهللا عبدالرحيم كشوابن 784200148285370 NULL

37 الشيخ احمد عبدالرحمن عبدهللا ماجد المعال 784200095706873 NULL

38 معاذ ابراهيم يوسف احمد المنصوري 784200157639392 NULL

39 علي خالد علي يوسف احمد 784200180718106 NULL

40 محمد خالد محمد صالح خلف 784200205170697 645403

41 ي
عبدالرحمن بدر عبدالرحمن أحمد شهيل القحطابن 784200290720653 NULL

42 سعود حسن محمد حسن علي 784199924216509 NULL

43 ي
ن محمد عبدهللا البلوسر علي حسي  784200160739494 0

44 يوسف جمال عبد الكريم علي حايوله 784200263507533 276922

45 حميد محمد عتيق احمد الحمادي 784200109817427 2111395

46 خليفه سيف راشد ربيع السويدي 784200137298053 1

47 خالد عبدهللا مرزوق عيد مبارك 784200129705352 2077602

48 راشد عبد هللا محمد طوقان الظاهري 784200265914141 0

49 خليفة جاسم علي صالح سعيد 784200180754962 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
50 خليفة محمد مصبح محمد بن غراب 784200214704130 1111

51 عمر اسماعيل محمد غانم اهلي 784200124193606 2704337

52 فيصل علي عبدالرحمن عبدهللا العبدوىلي 784200195864315 0

53 ي عبدهللا فهيمي أحمد سالم حاج  784200139169377 1831836

54 ي
يابن سالم درويش نارص سالم الشر 784200163631433 NULL

55 ي
ن البلوسر احمد محمد قمي  محمد حسي  784200142097144 NULL

56 محمد موس جمعه خميس الفالسي 784200180717637 5910666

57 سيف عارف عبد القادر محمد أحمد الجسمي 784200168032439 25214

58 خليفة حسن عبدالرحمن جمعة حسن صفر 784200271604819 2825144

59 جاسم أحمد سعيد خميس عل 784200146253842 NULL

60 محمد غانم صقر علي محمد 784200119806824 0

61 حمد محمد سعيد سالم سعيد علي العبدوىلي 784200210717417 3846392

62 ن علي خلفان محمد عبدهللا سالمي  784200298320829 NULL

63 أحمد خلفان علي عبدهللا خلفان بن رايوه 784200183973039 NULL

64 عبد الرحمن محمد خميس محمد النقن  784200162151938 NULL

65 محمد راشد سعيد محمد سعيد 784200193268156 NULL

66 عبدهللا خلفان علي عبدهللا خلفان بن رايوه 784200283262424 NULL

67 حميد راشد حميد محمد راشد 784200175327210 NULL

68 راشد عبيد راشد عبيد المزروعي 784200235131685 0

69 فارس سيف راشد عبيد سليمان المزروعي 784200183273869 145975

70 محمد خلفان عبيد سالم سعيد العبدوىلي 784200138385826 NULL

71 ي محمد عبدهللا علي محمد علي المرقص النقن  784200019270204 NULL

72 خليفة سالم محمد سعيد محمد 784200275941803 NULL

73 سالم عبيد حمد عبيد راشد الشهياري 784200184109385 0

74 حمد سالم عبدهللا سالم علي 784200102514732 NULL

75 زايد سعيد محمد سالم سعيد 784200151968573 NULL

76 موس حسن احمد مراد 784200059041366 0

77 ي
ن البلوسر سيف عبدهللا موس شاهي  784200157976937 1892995

78 ي
ن محمد البلوسر حمدان علي حسي  784199936470311 41377646

79 خليفه جمعه سعيد جمعه سعد العتيبه 784200184698759 2801857

80 ي
سلطان جاسم ابراهيم محمد البلوسر 784200063037319 1813364

81 راشد عبدهللا رجب موس الحاج 784200232181865 0

82 ي
محمد حسن محمد جميل احمد البلوسر 784200197518549 0

83 وليد يوسف محمد يوسف حسن الزاهدي 784200052580303 NULL

84 سلطان خالد محمد احمد معلمي 784200006253189 0

85 محمد عباس جعفر حسن محمد 784200071414922 NULL

86 عبدهللا فيصل عبدهللا رستم غلوم 784200109257608 2038337

87 راشد احمد محمد علي عبدهللا 784200050310802 1837336

88 فهد حميد علي حسن علي محمد 784200152590301 NULL

89 ي
عبدالعزيز صالح رشتية صالح البلوسر 784200146294317 0

90 محمد خالد عل شاه مراد 784200181483619 2891835

91 ي
عبدهللا محمد عبدهللا رضا حبش البلوسر 784200152710826 -

92 ى سيف نارص عبدهللا محمد حسن امي  784200195736879 NULL

93 علي محمود محمد علي عباس الصفار 784199919582710 1843572

94 ي
عبدالعزيز محمد هيكل مبارك البلوسر 784200154546861 1628069

95 محمد راشد احمد راشد القاسم 784200151408422 12365

96 ي صنقور ن ن جاسم حيدر قي  حسي  784200107387415 1718671

97 ماجد عبدهللا محمد عبدهللا المازم 784200218651709 NULL

98 سلطان عبدهللا محمد عبدهللا كرم المازم 784200230851766 6146522
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
99 نارص محمد علي مراد تاجيكي 784200217606100 2834014

100 ي جمعه محمد عبيد عجيل الخطين  784199981937255 NULL

101 ابراهيم بالل سالم بالل مبارك 784200038383657 1975092

102 عبدهللا حميد عبدهللا بورحمه السويدى 784200090852045 2731814

103 فارس علي سالم محمود عاشور 784200018363109 21321012

104 عل نارص عل حسن البناى 784200195868524 614396

105 محمد صالح علي عامر سالم الجعيدي 784200141710697 7386542

106 ي سعيد جاسم عبيد جمعة
ثابن 784199986438283 2184028

107 علي عبيد محمد عبيد علي 784200017351741 1997794

108 سلم احمد محمد حسن آل علي 784200062620958 2739466

109 شيخة كامل محمد عبدالرحمن سعد 784200176876538 1844073

110 لطيفه بدر عيىس عبدهللا المنصوري 784200153705403 738272

111 بدريه احمد حسن سعيد النعيمي 784200128376207 2830710

112 ي
ن الزرعوبن ريم عدنان محمد حسي  784200114749201 641409

113 سلم مبارك دغيش مبارك النعيمي 784200139479461 2839474

114 شمه نبيل محمد عبدهللا محمد 784200261713638 1652162

115 عبدهللا محمد عبدهللا مصبح حمود 784200131536912 0

116 محمد عبدهللا محمد أحمد سعيد 784200151957196 0

117 ماجد سلطان عبد هللا سعيد بن خادم 784200139802043 NULL

118 سعيد موس سعيد درويش الرئيىسي 784200284853817 6680590

119 راشد عبيد سعيد عبيد مفتاح 784200150620878 0

120 حمد صالح عل حسن عبدالرحمن الحمادى 784200175092053 0

121 حسن علي حسن محمد الحمادي 784200218648572 NULL

122 محمد فاروق محمد هادى عبدالرحيم محمد 784200102181589 NULL

123 خالد حمد احمد محمد الحمادي 784200282817210 NULL

124 عبيد فيصل عبيد خميس الذيب 784200131503987 NULL

125 سالم يوسف محمد عل الحمادي 784200173984293 NULL

126 ي عبدالرحمن محمد حوير راشد عبدالرحمن حاج  784200013548159 NULL

127 ن سيف رداد ابراهيم غلوم حسي  784200162529463 123

128 ي محمد صالح احمد محمد علي الخمي  784200173071463 714886

129 ي
 
مصطفن احمد محمد حسن المرزوق 784200150743043 NULL

130 راشد سيف سالم عبدهللا حمد مجرن 784200106146903 NULL

131 راشد سعيد عبدهللا شهيل آل شهيل 784200152752836 NULL

132 سيف احمد حبيب محمد احمد الكماىل 784200107030395 1821165

133 ي مبارك احمد مبارك اسماعيل بخيت الجنين  784200138315476 644007

134 احمد محمد احمد ابراهيم الحمادى 784200162826587 NULL

135 يوسف جمال يوسف عبدهللا احمد 784200169421037 2866781

136 عبدهللا سليمان حسن محمود الرئيىسي 784200014059610 NULL

137 ن عبدهللا أحمد محمد أحمد حسي  784200205915083 NULL

138 حمد عبدالرحمن محمد عبدهللا احمد المشتغل 784200135329389 185481

139 حمدان علي سلطان احمد محمد 784200275036364 1753475

140 عل عتيج بالل عبدهللا سعد 784200121862955 7761594

141 ي
علي غلوم احمد حسن احمد البلوسر 784200060738539 NULL

142 عبيد عادل درويش كيدية جمل 784200298275916 0

143 سلطان حمزه محمد سعيد مصطفن 784200161519176 0

144 فرج عبدهللا خليفة سعيد المري 784200131385823 NULL

145 رائد رضا عيدان غلوم شامبيه NULL 265067

146 مايد حسن عبدهللا علي الحمادي 784200139514689 107153

147 مايد ربيع اسماعيل محمد مبارك بن مدية 784200153020480 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
148 ي محمد حسن علي احمد علي تويج  784200140328269 0

149 عبدهللا ابراهيم محمد عباس حتاوي 784200135494985 NULL

150 عبدهللا محمد غانم راشد المزروعي 784200050310724 NULL

151 مانع موس مراد سليمان ال مندوس 784200104947153 NULL

152 محمد عل يوسف عل صندل 784200127266828 NULL

153 احمد راشد احمد محمد عبدهللا 784200168303285 6005408

154 عمر يوسف عبدهللا يوسف الحمادي 784200105175192 98057

155 علي خميس بالل  مكتوم الشجي 784200208381465 NULL

156 راشد عبدهللا محمد بوهارون الشامىس 784200179650609 2820696

157 بدور محمد نارص هالل المازمي 784200161507593 NULL

158 صفيه سالم خميس ابراهيم المازمي 784200187504194 2701110

159 عائشه محمد علي احمد الحمادي 784200113832818 10224376

160 ي جي  خميس جي  علي جي  المهي  784200046808737 NULL

161 علي عبدالكريم عبدهللا احمد سالم جسمي 784200126176856 755282

162 سعود عبدهللا عبدالرزاق داود سليمان 784200031316175 NULL

163 ن عبدهللا صالح عبدالرحمن كيدي حسي  784200137282487 0

164 ي
 
راشد حسن محمد حسن المرزوق 784200110494901 2713657

165 سلطان محمد سعيد عبيد بن معيلي 784199698738210 NULL

166 ي السويدي
سيف عارف محمد إبراهيم الشيبابن 784200073979054 6955580

167 عبدهللا حسن عباس عيىس احمد 784200141871960 8853414

168 سعيد ضاعن سيف سعيد بن ضاعن بن بريمان 784200241302536 0

169 عبدهللا احمد محمد صقر السويدي 784200183607686 0

170 ن جمعة الخلصان النعيمي نارص صالح عبدالحسي  784200186507107 NULL

171  اسحاق اسماعيل المازمي
ن علي شاهي  784200172813253 NULL

172 يف يف محمد يوسف رسر يوسف رسر 784200259054615 11770058

173 عيىس احمد علي عيىس حسن 784200285073704 NULL

174 نواف عصام احمد علي السعدي 784200106960436 1122

175 ي
وليد غلوم حسن غلوم البلوسر 784200187520406 0

176 ي
خليفة محمد علي احمد البلوسر 784200127065835 346478

177 فارس علي محمد عباس الحتاوي 784200182021541 NULL

178 ي
خالد ابراهيم احمد البلوسر 784200160240758 NULL

179 احمد علي احمد عبدهللا الصفار 784200161521925 1790071

180 مايد فهد ابراهيم خميس محمد 784200116406834 NULL

181 خلفان خالد راشد سليمان مبارك الخاطري 784200203143043 NULL

182 مراد مروان مراد يوسف علي 784200209138054 NULL

183 عبدهللا عبدالرزاق محمد عل حاج  784200129835102 2010255

184 ن علي محمد علي الشمار حسي  784200163055921 NULL

185 سلطان خليل غلوم محمد الجسمي 784200164028464 NULL

186 عبدهللا محمد حسن عباس علي جامع 784200196131302 0

187 محمد حسن ابراهيم حسن محمد 784200008298240 1111

188 عيىس محمد حسن عباس علي جامع 784200168738720 0

189 ي
 
ن المرزوق ن سليمان حسي  راشد حسي  784200130497058 NULL

190 محمد احمد محمد جاسم كلبان 784200116461912 NULL

191 ي
مايد علي ابراهيم علي احمد البلوسر 784200091806933 0

192 ي حارب محمد كاظم ريا الكعن  784200095720320 2124113

193 خليفه سيف منصور سعيد 784200279191421 1801546

194 خالد درويش حمدان سعيد محمد العامري 784200107047068 NULL

195 نواف محمد سعد علي المهري 784200080658204 0

196 يف عبدالرحمن عبدهللا عبدالغفار عبدالرحمن الشر 784200162468241 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
197 ي عبدهللا إبراهيم أحمد محمد الخمي  784200117140499 NULL

198 راشد عباس جمعة خرام 784200121567603 NULL

199 عبدهللا محمد علي عبدهللا حسن القصاب 784200170613192 0

200 محمد سعيد محمد سعيد عيىس الفالسي 784200269595201 NULL

201 ي خادم األملح
محمد ربيع سالم ثابن 784200097583031 0

202 عامر احمد شنبية احمد زاهدي بور 784200142836210 671459

203 عبدالرحمن عبيد سالم سعيد العبدوىلي 784200280813856 2202020

204 سعيد صالح عبدهللا صالح عبدهللا بن حنظل 784200037258058 0

205 عبدالعزيز عبدهللا صالح علي سعيد جديد 784200108585066 0

206 راشد جمال محمد حسن اهلي 784200127206504 0

207 حمد جاسم محمد علي طاهر الواىلي 784200159052537 0

208 ي
ن البلوسر مروان عبدهللا غلوم حسي  784200047309792 NULL

209 ي صالح خالد منصور عبدالقادر المنصور الحرب  784200205876053 NULL

210 ي
 
محمد عمر محمد زبي  محمد المرزوق 784200070368368 0

211 عل احمد محمد الهل الهاجري 784200162632820 NULL

212 ن حسن احمد محمد عبدهللا حسي  784200192435392 0

213 راشد عيىس جمعة محمد 784200105963878 NULL

214 ي موزه راشد سيف الكتن  784200171914854 2860488

215 ي ساره محمد عوض يولك الكتن  784200195296072 2748443

216 ي عائشه جمال سالم محمد الكتن  784200113753634 2764211

217 عائشه عوض حارب مهيمي  الكتن  784200175020732 1724047

218 فاطمه عبدهللا مطر خصوبن الكتن  784200196981706 1949075

219 ي العنود سهيل محمد المتفيج الكتن  784200196391815 2832033

220 شيخه سعيد عل بن سميط آل علي 784200228738728 627257

221 ي سالمه سالم عوض بن فالك الكتن  784200197695271 664646

222 بشاير جمعه سالم راشدي الكعن  784200125090942 NULL

223 مريم عبدهللا عل محمد الكتن  784200161813827 8055504

224 ميثاء سعيد سلطان سعيد الراشدي 784200172420760 273074

225 اليازيه حسن عل الشيبابن الكتن  784200135791414 0

226 نوف احمد مهي  راشد الكتن  784200114968132 2743677

227 مريم محمد عوض مهيمي  الكتن  784200160216949 NULL

228 ي وديمه محمد راشد المتفيج الكتن  784200002928792 2838809

229 ه سعيد عل سعيد الشبابن مي  784200146138092 2701292

230 م راشد سعيد راشد خليفه خصوبن 784200186847966 2748208

231 ي ناعمه مصبح حمد خليفه الكعن  784200159159399 2058683

232 ميثاء مصبح عبيد مصبح خليفه بن يولك 784200173706274 2839779

233 ي فاطمه راشد مبارك بورويس الكتن  784200181691963 1824913

234 ي ليل عل خليفه الشوين الكعن  784200110797410 1724432

235 مريم مصبح سالم مطر الراشدي 784200148275405 5926759

236 ي محمد احمد محمد الضابط النقن  784200153250806 NULL

237 ي قتيبه حسن سعيد سليمان النقن  784200181820869 NULL

238 حسن يوسف حسن احمد الرئيىسي 784200146517600 1692579

239 جواد عبدالكريم عبدهللا احمد سالم جسمي 784200109570877 69896

240 احمد يوسف سعيد سالم بن دعار النعيمي 784200054083173 0

241 عمر احمد سالم عبدهللا صالح 784199953724699 NULL

242 خالد عبدهللا لشكري محمد احمد 784200186830608 5984971

243 حميد محمد يوسف بن يعقوب 784200225419868 NULL

244 علي حسن علي حسن علي القالف 784200192685939 2736569

245 عبدهللا سلطان عبدهللا بن جرش السويدي 784200162461303 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
246 راشد يوسف ابراهيم حسن الجالف 784200179215254 NULL

247 عامر محمود علي محمد عبدهللا العبادي 784200057519876 5990979

248 احمد عبدالرحمن يوسف يوسف 784200282610532 NULL

249 راشد عبيد عبدهللا ماجد القمزى 784200097040271 NULL

250 ي خليفة بطي خليفة بطي بن قريبان المهي  784199960757252 0

251 ي سهيل محمد سهيل المداوي المهي  784200102420609 NULL

252 ي
سالم عبدالمجيد سالم عبدهللا الحوسنن 784200104309636 1732052

253 ي
نارص غيث نارص عبدهللا الحوسنن 784200180296194 1777986

254 ي
 
عبدهللا عيىس عبدهللا احمد المرزوق 784199946310689 NULL

255 ي محمد سعيد عبدهللا سعيد النقن  784199994187542 2006298

256 ي حمد سامي محمد سيف النقن  784200060637954 2751762

257 عبدالرحمن محمد عبدهللا عبدالرحمن الريىس 784200154750739 1778251

258 ي سلطان طارق عل بن عبود النقن  784200208502052 2693361

259 عبدهللا علي يوسف علي الحمادي 784200180395434 242222

260 احمد محمد علي زينل علي 784200164021576 2838865

261 احمد محمد مبارك حميد محمد 784200142420528 NULL

262 عبدهللا احمد صالح احمد 784200196321817 0

263 راشد ابراهيم محمد احمد الجاسمي 784200076169877 NULL

264 ي
صقر بالل صقر شمبيه البلوسر 784196909874057 NULL

265 سعيد حارب حسن أحمد الفالسي 784200036020939 1941800

266 خالد محمد علي عباس عبدهللا 784200113704868 -

267 جاسم علي جاسم بشي  784200187025844 2077652

268 عبدهللا محمد راشد سعيد المقدجي 784200105082927 712393

269 أحمد سلطان ابراهيم الجروان الشامىسي 784200115930297 1839199

270 ي
سلطان محمد علي عبدهللا البلوسر 784200165374719 NULL

271 يوسف حسن يوسف محمد يوسف بوالروغة 784200215864180 NULL

272 هادف محمد حميد محمد راشد 784200109808103 NULL

273 ن محمد سيف محمد عبدهللا سالمي  784200126517505 NULL

274 عبدهللا مصبح مسعود سعيد مسعود 784200126186084 1825695

275 أحمد سعيد حمد عبيد راشد 784200196138687 654770

276 راشد سعيد عبيد مطر سيف 784200229027253 NULL

277 سالم سعيد سالم عبيد خميس الشهياري 784200159417367 NULL

278 ي
 
حصه احمد عل محمد المرزوق 784200249137132 NULL

279 ي
 
حمده عبدهللا حسن احمد المرزوق 784200120850431 NULL

280 شوق ابراهيم محمد ابراهيم البشر 784200216293694 2706090

281 محمد عمر محمد سعيد عبيد الصاقول ال علي 784200165280858 NULL

282 راشد محمد عل تحسون الشجي 784200115147462 NULL

283 ي
عمي  عبدهللا جاسم محمد الحوسنن 784200193186572 1996233

284 ي زايد خليفه عبدهللا سيف النقن  784200259109047 1690369

285 ي محمد راشد محمد الناعور النقن  784200257269413 NULL

286 ي حامد عبدهللا محمد الصم النقن  784200129407142 2743394

287 ي ماجد عبدهللا خلفان عبدهللا النقن  784200165383025 728073

288 ي حمد عبدهللا محمد سعيد النقن  784200197696063 NULL

289 ي
عبدالرحمن احمد خليل ابراهيم الحوسنن 784200019305752 NULL

290 ي عبيد راشد عبيد مخلوف النقن  784200248591602 2813963

291 منصور محمد مبارك نعيمي الشجي 784200154298416 2815882

292 ي ي النقن 
خالد ابراهيم يوسف حرين  784199883587976 NULL

293 ي فهد راشد سيف راشد النقن  784200164957522 713356

294 ن عبدهللا سيف محمد راشد حسي  784200167284181 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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295 احمد عبدالخالق سالم الماس الحمادي 784200159353620 169484

296 راشد محمد عيىس محمد الريىسي 784199914140480 661520

297 ي
عل محمد عل محمد البلوسر 784200060852470 1854135

298 صهيب احمد عبدالكريم مراد محمد 784200168657136 NULL

299 حسن عبدالحكيم داود احمد المنصوري 784200146873052 19723336

300 ي
حميد خالد محمد موس البلوسر 784200027246055 6077494

301 ي محمد سعيد عبيد عل الكعن  784200242942140 1858218

302 ي سالم سعيد محمد عبدهللا النقن  784199907040390 1772331

303 ي احمد عبدهللا سالم خميس النقن  784199931737433 7377518

304 جمال ابراهيم علي محمد 784199905190809 729956

305 ي زايد  خلف  عل  فحاح  النقن  784200172636944 6076824

306 محمد عبدهللا حسن القاضن الحمادي 784200064835943 2752124

307 ي
محمد مراد محمد سليمان الهوب  784200124962950 2821301

308 ي
محمد عل حسن محمد البلوسر 784200187041353 1977900

309 عارف عباس حسن عباس 784200216162865 1957678

310 سليمان عبدهللا مراد يوسف 784200148460153 NULL

311 عبدهللا عيىس علي سلمان عبدهللا 784200149462549 0

312 راشد محمد عيىس محمد عيىس المري 784200137976153 NULL

313 صالح سلطان صالح حميد مجادعه 784200119041950 231315

314 عمر بدر احمد محمد المال 784200118216439 NULL

315 خالد عني  سليمان عني  نصي  874200209168051 NULL

316 محمد موس السيد ابراهيم السيد حسن الهاشم 784200163708090 1107731

317 ي عبيد مروان سيف عبيد الزعاب  784200293542740 1

318 راشد حمد صالح جاسم حمد مبارك 784200152059430 0

319 سالم جمعه سالم رسور سالم 784200032510529 NULL

320 ي
موس حسن محمد جميل البلوسر 784199879873851 NULL

321 راشد محمد عبدالكريم احمد طاهر 784200020383756 132164

322 ي عبيد خليفه عبيد الساحر الكتن  784200007150640 2078443

323 جاسم علي حسن علي قمي  784199906827524 NULL

324 صالح عبدالكريم صالح عبدهللا قاسم 784199996360931 624994

325 عبدهللا وحيد عبدالرحمن ابوالمالح 784199909707103 NULL

326 ي
مهند محسن علي درويش البلوسر 784199932103817 0

327 حمد راشد صالح يوسف احمد 784200110709803 1993012

328 عبدهللا عبدالقادر عبدهللا احمد المال 784200121408627 NULL

329 راشد أحمد سالم راشد علي 784200219470943 NULL

330 مايد سعيد راشد محمد خلف 784200259647103 2757205

331 عبدهللا سالم عل سالم أحمد الهيهوى 784200129639736 0

332 علي سعيد سالم محمد 784200120986953 112223

333 ي
رعد محمد جمعة ربيع الحفين  784200061961627 98745

334 عبدالرحمن عبيد سالم عبيد خميس الشهياري 784200128603790 NULL

335 علي راشد محمد سعيد محمد 784200169269410 16789

336 سالم عبدهللا سالم سعيد علي 784200296810649 NULL

337 فهد محمد مطر راشد سليمان 784200036374096 NULL

338 سيف علي سالم احمد الهيهوي 784200149431874 NULL

339 محمد سعيد جمعة سعيد محمد 784200186175863 NULL

340 سعيد علي خميس علي راشد 784200180471763 NULL

341 عبدهللا سعيد عبدهللا مصبح حمود 784200113024028 728507

342 احمد محمود احمد عبدهللا الحمادي 784200213040619 NULL

343 سلطان محمد سيف عبدهللا المنصوري 784200202636310 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
344 ي سعيد يوسف خليفة بن قضيب المهي  784200140809599 2368552

345 عبيد محمد عبيد كمته آل علي 784200172694265 2111450

346 عمر حميد عبدهللا عبدالرحمن علي الجروان 784200137465199 2786455

347 حمد عل حسن محمد الحمادي 784200140515865 NULL

348 ي حمد عاطف عبدالكريم صابر االمي  784200272524032 1913337

349 محمد عل محمد حسن آل عل 784200165203918 NULL

350 عبدالعزيز محمد ابراهيم محمد عبدهللا 784200086819255 NULL

351 سيف ابراهيم محمد ابراهيم محمد الحواي 784199939036309 NULL

352 خ عبدالرحمن يحن  حسن سعيد المشر 784200105481368 1821415

353 فارس حسن يوسف جمعة علي يوسف 784200148460411 148572

354 ي
عمر عبدالرحمن محمد غلوم البلوسر 784200150605952 131729

355 ي
عيىس عبدهللا علي عبدهللا البلوسر 784200195868731 0

356 سهيل سميح مبارك جمعه مفتاح 784200143505020 111

357 عبدهللا نارص عبدالرحمن يوسف بدري 784200104654387 NULL

358 سعيد نارص عوض احمد بكران 784200193593280 NULL

359 ي أهلي غيث احمد مصطفن حاج  784200148465234 0

360 محمد ابراهيم عبدهللا المال 784200139187544 NULL

361 ي
محمد جاسم اسماعيل محمد الزرعوبن 784200147972481 2854544

362 سلطان احمد خليفه احمد خريده محمد 784200059082717 1197826

363 سيف محمد علي محمد مصبح مطر 784200046321608 0

364 علي احمد محمد احمد الخطيب 784200159104262 0

365 عبدهللا خلفان عبيد سيف سعيد المسماري 784200137974927 NULL

366 عبدهللا علي سعيد أحمد المرشودي 784200193850953 1694547

367 جاسم عبدهللا محمد احمد علي الهيهول 784200216024257 NULL

368 سالم خميس محمد حميد عبدهللا الواىلي 784200191872868 NULL

369 جابر عبدهللا محمد احمد علي الهيهول 784200143859195 NULL

370 حميد راشد عبدهللا غاصب العبدوىلي 784200110515499 NULL

371 ي خليفه سعيد عبدهللا سعيد علي الصحاب  784200118791480 NULL

372 عبدهللا محمد عبدهللا محمد سعيد 784200157505718 0

373 عبدهللا محمد سيف صالح 784200141974103 0

374 علي سالم سعيد حمد سعيد خليف 784200166847993 0

375 عبدهللا علي راشد عبيد راشد 784200182827210 NULL

376 نايف علي خميس عبيد خميس الشهياري 784200261932915 0

377 خالد سيف سعيد سيف صالح 784200214736249 0

378 راشد حميد علي محمد علي الخيال 784200116590256 NULL

379 سليمان راشد سالم محمد سالم 784200219468426 NULL

380 عبدهللا محمد عبدهللا راشد سعيد 784200130538430 NULL

381 راشد عبدهللا محمد علي الخيال 784200131587170 NULL

382 أحمد سلطان سليمان أحمد سلطان غدير 784200275724142 NULL

383 سلطان محمد علي أحمد صالح علي المحرزي 784200139524688 NULL

384 سلطان محمد علي سعيد أحمد الشاعر 7842001727119590 NULL

385 عبدهللا علي عبدهللا محمد عبدهللا العبد 784200152032510 0

386 راشد عبدهللا عل أحمد عل الهنجري 784200183046406 NULL

387 زا الحمادي عل ابراهيم عل المي  784200153084155 2827965

388 سيف عبدهللا حسن جولون الحمادي 784200291859591 819301

389 ي
عبدالرحمن محمد عبدهللا صالح الحوسنن 784200181935808 2231072

390 اسامه عبدهللا مراد محمد عبدهللا 784200160736383 2226666

391 ي
عبدالعزيز معتوق محمد بوهندى الحوسنن 784200202757934 2706033

392 ي حمد محمد خميس الغيص النقن  784200165860758 1973705
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393 عبدالرحمن عباس عبدهللا علي 784200146264682 6076516

394 حمد عبدهللا عبيد محمد الشامىس 784200181915800 2821309

395 ي
منذر علي شمبيه شهداد البلوسر 784200174098135 1976950

396 محمد ابراهيم عبدهللا مراد الريىسي 784200146135916 1778254

397 ي عبدهللا احمد عبدهللا سعيد النقن  784200237475197 2793851

398 محمد دادهللا علي ابراهيم 784200181310986 2784712

399 مصعب سعيد خلفان عبيد المنصوري 784200120363757 2843164

400 ابراهيم جمال جمعه حسن الجسمي 784200141062495 821325

401 ي
خالد علي عبدالرحمن المطوع البلوسر 784200165798214 670556

402 ي
سيف موس ابراهيم محمد البلوسر 784200102682943 1753983

403 محمد عبدهللا عبدالرحيم علي محمد 784200128505474 NULL

404 ي حميد محمد سعيد الناعور النقن  784200129149272 2815901

405 ي سيف سعيد سيف راشد النقن  784200191059193 2068491

406 علي سالم جوهر فرحان خميس 784200172826313 2910116

407 محمد سليمان احمد سليمان الحمادي 784200179305204 65661

408 ي
خالد محمد احمد عثمان البلوسر 784200172948380 2886715

409 ي عبدهللا سعيد خميس بورشيد النقن  784200115147587 2730904

410 عبدالعزيز حسن محمد جمعه المنصوري 784200114150483 NULL

411 ي راشد محمد راشد محمد النقن  784200196927949 2903194

412 نارص محمد أحمد حسن الحمادي 784200117150498 1354379

413 أحمد محمد يوسف عبيد محمد 784200008059519 NULL

414 ي سعيد عبدهللا موس عبدهللا الخمي  784200051906053 -

415 ي حسن بدر محمد حسن راشد الضابط النقن  784200157496165 0

416 ي خالد عبدهللا راشد عبود النقن  784200157979327 NULL

417 ي يوسف الحمادي راشد يوسف حاج  784200182430395 NULL

418 ي عمر راشد محمد ربيع النقن  784200274643681 2669286

419 ي حمد سالم محمد بورشيد النقن  784200117497063 NULL

420 ي يوسف ابوبكر يوسف المشتغل النقن  785200115421461 1690290

421 ي سعود محمد خلفان المر النقن  784200181830801 NULL

422 ي سعيد عبدالرحمن محمد علي النقن  784200125130805 1216282

423 ي عل سالم عل سعيد النقن  784200132472521 252273

424 ي عبدهللا احمد صالح محمد النقن  784200149508184 NULL

425 ي محمد جاسم محمد الهناوي النقن  784200229608482 2739059

426 ي سالم عل سالم الشاعر النقن  784200175383924 NULL

427 سلطان محمد سيف حيمود الحميدى 784200192651790 NULL

428 احمد محمد حسن رمضان سلمان 784200194752695 1216730

429 ي حمد محمد خميس عبيد النقن  784200174163962 NULL

430 ي
عبدهللا احمد ابراهيم محمد الحوسنن 784200217640281 2816463

431 ي راشد عبدالرحمن محمد علي النقن  784200070638513 890025

432 ليل عبدهللا سلطان سليمان آل علي 784200139179814 NULL

433 خلود ابراهيم حسن عمران آل علي 784200190768588 2738920

434 ن عل محمد عبدهللا نوره حسي  784200187359706 6087194

435 ساره خلفان سعيد خلفان الهاشمي 784200154636862 2739252

436 حمدة محمد يوسف عل المازمي 784200149657403 1961444

437 فاطمه عبدهللا محمد عبدهللا محمد 784200105297194 2754513

438 امل جاسم محمد جاسم الزرعوبن 784200163507534 152965

439 روضه صالح خليفه كاجور النعيمي 784200174391633 1899236

440 هند صالح عبدهللا صالح الحمادي 784200158484053 6504860

441 ميثاء خالد محمد بالل الياسي 784200287158594 2787533
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
442 علي أحمد علي أحمد علي الدبدوب 784200126198603 1866303

443 ي علي أحمد راشد  صوفه  الزعاب  784200161425846 NULL

444 ي
وه البلوسر حمد مختار محمد كين 784200153618705 NULL

445 حمد عمر عبدهللا راشد سعيد الطياري 784200206936401 1849306

446 سعيد أحمد محمد أحمد بن هاشل 784200026826527 NULL

447 حمد عبدالعزيز عبدهللا غانم احمد العلي 784200185728191 NULL

448 عمران علي محمد جاسم علي رجيلي 784200169624739 NULL

449 محمد خالد خليل بن طوق المنصوري 784200018032845 NULL

450 عبدهللا محمد احمد محمد الشجي 784199973130968 2134254

451 سلطان عيىس عبد هللا حسن عبد هللا 784200176506580 0

452 عمر رائد خلفان بخيت النعيمي 784200154952624 NULL

453 أحمد بكر محمد ابراهيم محمد البكر 784200296083189 NULL

454 حمد حسن محمد عبد هللا محمد قارون 784200187240500 1888551

455 ي حمد عدنان علي عبدهللا اليعقوب الزعاب  784200108135466 NULL

456 سلطان احمد خميس علي محمد بن حجر الشج 784199785375827 0

457 حمد محمد مسعود علي جمعة المزروعي 784200158358240 10014436

458 ي احمد خلف محمد الواىلي النقن  784200124218189 2813312

459 احمد ابراهيم محمود محمد الحمادي 784200158308708 2754625

460 علي محمد علي عبيد سعيد 784200113871428 2904016

461 ي احمد عبدهللا محمد راشد النقن  784200169024823 NULL

462 ي راشد مسعود محمد راشد النقن  784200210905251 NULL

463 ي عبدهللا مسعود محمد راشد النقن  784200202404149 1663453

464 تركي عبدهللا راشد سليمان الشجي 784200179838477 NULL

465 ي عبدهللا راشد عبدهللا الخوري النقن  784200246517609 1690298
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
466 محمد عبدهللا حمدان عبدهللا اليماجي 784200139425480 NULL

467 مبارك صالح غانم مبارك الحمادي 784200215104686 NULL

468 ي
 
ساره حسن محمد عبدهللا المرزوق 784200196181307 2813369

469 ي
ن المطروسر فاطمه محمد عبدالرحمن بن دخي  784200153860810 2862044

470 ي عبدهللا سالم سعيد الناعور النقن  784200236420707 NULL

471 ي
محمد عبدالرحمن بي  محمد شيخ البلوسر 784200130941816 1216592

472 ي علي خالد محمد علي النقن  784200147098576 NULL

473 ي عامر محمد عل محمد النقن  784200031841354 NULL

474 ي محمد حسن محمد عبدهللا  النقن  784200059430250 NULL

475 ي محمد مسعود محمد راشد النقن  784200274307626 NULL

476 ي مروان يوسف خميس صغي  النقن  784200286203078 0

477 ي عبدهللا سعيد عبدهللا سعيد النقن  784200169419387 2785040

478 درويش احمد درويش احمد المنصوري 784200232651875 2814325

479 ي خالد عبدالرحيم عبدالرزاق عسكر النقن  784200125973709 NULL

480 احمد راشد احمد خميس الحمودي 784200202051585 2858987

481 ي عبدهللا احمد محمد عبدهللا النقن  784200254973579 1

482 احمد فيصل احمد المال الحمادي 784200296053182 NULL

483 امنه عبدهللا محمود احمد عبدهللا 784200225962750 749155

484 ي لطيفة عبيد سعيد بن حليط الكتن  784200263208215 2131822

485 ن زينل عبدالرحمن حور عادل حسي  784200287430399 2821435

486 ي
 
علياء عل محمد عبدهللا المرزوق 784200207085950 NULL

487 نوال سلطان عبدالرحمن سلطان محمد 784200102769161 2839790

488 عوشه خليفه سعيد قحاش آل علي 784200132792803 6041394

489 شوق حسن عبدهللا ارحمه بن طوق 784200247383878 9418144

490 احمد محمد احمد محمد الحمادي 785200049651845 NULL

491 ي عبدهللا درويش خميس عبدهللا النقن  784200184253258 1692443

492 محمد يعقوب يوسف عبدالرحمن المنصوري 784200191705035 NULL

493 ي ي النقن 
خالد راشد خلفان المغنن 784200152929590 NULL

494 ي
حمد علي أحمد البدوي الحوسنن 784200204043952 1351071

495 ي عبدهللا سعيد علي عبدهللا النقن  784200179592488 258142

496 ي
عل عيىس عبدالكريم احمد الحوسنن 784200146852825 2886459

497 خالد علي محمد علي النقن  784200185136510 2827559

498 فيصل عبدهللا راشد سليمان الشجي 784200274103967 1992849

499 ي علي فهد علي محمد النقن  784200130764200 9225158

500 سعود راشد عبدهللا أحمد راشد الواىلي 784200103062020 671313

501 ي
محمد عبدهللا درويش شمبيه البلوسر 784200119863528 NULL

502 ي احمد محمد خميس القطاعي النقن  784200165214329 2816417

503 ي عبدهللا محمد خميس حمدان النقن  784200175794328 713331

504 هزاع صالح خلفان عبيد المنصوري 784200171842972 2794470

505 ي ي النقن  خالد علي سعيد الشالوب  784200182907269 2793835

506 ي محمد ابوبكر يوسف المشتغل النقن  784200130724204 2794377

507 محمد ابراهيم محمود محمد الحمادي 784200170308363 NULL

508 محمد سالم عبدهللا عبد الكريم االحمد 784200132727064 NULL

509 سلطان حسن علي الجاوي 784200146858269 NULL

510 عمر جاسم أحمد محمد علي الطابور 784200126529757 NULL

511 علي عبدهللا هرمس خاطر النعيمي 784200227042809 NULL

512 محمد سلطان عبيد الذيب آل علي 784199642493698 NULL

513 عبالعزيز فضل راشد فضل العلي 784200108140763 NULL

514 الشيخ خالد بن طالب بن ماجد نارص القاسمي 784200254802182 1717480
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
515 خليفة عبدهللا خليفة محمد عبدهللا القصاب 784200116432970 NULL

516 خليفة عبدالوهاب عبدهللا صالح أحمد الفارسي 784200092647625 NULL

517 ي
علي نجيب عبدهللا الحاج حسن فضالبن 784200229464761 1057910

518 ن ن ابراهيم عبدهللا ياسي  حسي  784200157327261 NULL

519 عبدالرحمن محمد علي حسن شمشون العرب 784200160373872 NULL

520 راشد محمد علي محمد حريز الشجي 784199875327217 NULL

521 محمد وليد محمد عبدالرحمن البناي االحمد 784200165865286 0

522 عيىس وليد محمد عبدالرحمن البناي االحمد 784200215030543 NULL

523 احمد بدر ابراهيم بن حميد العلي 784200187374838 2857740

524 ي ابراهيم راشد ابراهيم راشد بن جميع الزعاب  784200195974926 NULL

525 هان النعيمي علي سعيد عبدهللا الشر 784200154854820 NULL

526 ي وائل
محمد عبدهللا محمد بن كلبان بنن 784200283548608 NULL

527 حمد محمد احمد عبد الرحيم محمد كندر 784200237240906 1964989

528 ي خالد وليد علي الصوري الزعاب  784200113595159 NULL

529 راشد علي محمد  الدرواش الشجي 784200157424365 NULL

530 عيىس وليد سالم جاسم صالح سمحان النعيم 784200196574758 NULL

531 ي
ن البلوسر طالل عبدهللا حسن شاهي  784200119158424 0

532 أنس أحمد محمد أحمد الحمادي 784200163962952 NULL

533 احمد محمد علي محمد كرمشاة 784200252041031 NULL

534 حمد عبدهللا علي الماء السويدي 784200153865850 2135818

535 علي يوسف راشد فالح الخنبوىلي 784200187960735 NULL

536 محمد احمد سعيد مسعود سعيد المزروعي 784200192149464 دبلوماسي

537 سلطان احمد محمد بن سيف الشجي 784200140602861 1913387

538 خليفه زكي خليفه المزكي الشامىسي 784200114202540 NULL

539 عبدهللا هادف عبدهللا راشد أحمد امطي  784200170636052 NULL

540 عبدهللا  جاسم  درويش  محمد  الريىسي  784200171853615 NULL

541 ي احمد عادل محمد الشاعر النقن  784200160302632 721569

542 نارص مبارك نارص مبارك السويدي 784200180929760 NULL

543 عمر حسن محمد حسن احمد 784200115180646 NULL

544 ي حسن علي سعيد عبدهللا النقن  784200075870749 698217

545 ي سالم علي محمد خميس النقن  784200148352048 NULL

546 ي
عل جاسم محمد جمعه الحوسنن 784200213197575 2905739

547 ي علي فيصل احمد الواىلي النقن  784200150726063 9689896

548 ي عل عبدهللا عل حرين  النقن  784200115497420 1793505

549 سيف محمد داود احمد المنصوري 784200187631054 1723654

550 ي حمد عل محمد البديوي النقن  784200107598060 2748212

551 ي خليفه سعيد خليفه عبدهللا النقن  784200137527659 NULL

552 ي ي النقن 
سعيد عبدهللا سالم العثمابن 784200171924861 NULL

553 ي محمد علي سعيد علي النقن  784200137425193 NULL

554 علي عبدهللا علي عبدالوهاب بن عبدالوهاب 784200153272156 NULL

555 خليفه عبدالرحمن سعيد القرص ال عل 784200129396410 NULL

556 حميد حسن كامل محمد عبدهللا محمد 784200169807615 NULL

557 ي مايد علي جاسم الصوري الزعاب  784200236025472 NULL

558 ي زايد احمد عل الملعاى النقن  784200192938130 NULL

559 ن عبدالرحمن محمد حسن لياقت سلمان محمد امي  784200002425179 NULL

560 ابراهيم عبدالنارص محمد علي سعيد المجر 784199949218384 NULL

561 مهند عبدالقادر عبدهللا محمد عبدهللا عيون 784200127187068 NULL

562 ن احمد محمد آل علي جواهر حسي  784200106140799 2704870

563 نوف عبدهللا عل ابراهيم آل علي 784200151710322 4030667
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
564 ه مسفر عل بودخان آل علي مي  784200150816211 740632

565 ي
شمه حسن محمد عل الحفين  784200215107580 698363

566 ايمان احمد محمد محمود ال عل 784200115325076 NULL

567 عائشة موس احمد حكيم موس 784200124959733 NULL

568 ميثاء مبارك سعيد مبارك الحافرى 784200141049872 1652353

569 عائشه خليل محمد ابراهيم المازمي 784200132462522 626585

570 فرح سامي محمد يوسف آل علي 784200284720727 2880466

571 فاطمه عبدهللا عل محمد بيشوه 784200146105471 NULL

572 ي جواهر خالد محمد عبدهللا االمي  784200170351306 NULL

573 عائشه احمد عبدهللا احمد القحطابن 784200271536904 6372532

574 ساره احمد عباس عل ابراهيم بيشوه 784200247280611 1973596

575 خالد محمد عبدهللا علي الرئيىسي 784200102640438 646934

576 ي علي عبدهللا ابراهيم سعد النقن  784200279619645 NULL

577 ي سعود فهد سعيد خلفان النقن  784200163079484 NULL

578 ابراهيم عبدالرحمن مراد محمد بخش 784200124946979 NULL

579 محمد عبدهللا يوسف عبدهللا الحمادي 784200103254916 NULL

580 ي عبدهللا عل راشد الصم النقن  784200248432989 2006293

581 ي احمد راشد احمد بن عبود النقن  784200102727938 3534015

582 ي عبدهللا ابراهيم بن احمد محمد النقن  784200276021050 2816393

583 ي
ايوب علي محمد عبدهللا البلوسر 784200257629392 661623

584 ي فارس عبيد خميس عبدهللا النقن  784200176581476 1770013

585 ي فيصل سعيد خلفان عبدهللا النقن  784200252872518 NULL

586 هزاع محمد مراد محمد الريىسي 785200031797432 1855309

587 لمياء عبدالرحمن ابراهيم سليمان محمد 784200182525293 2204407

588 فاطمه حسن احمد سليمان المازم 784200165359272 2892416

589 عائشه حسن محمد حسن ال عل 784199850628381 1754509

590 علي عبدهللا زيد بن رشود الحبىسي 784199735146310 NULL

591 راشد خالد راشد االصلي  الشميلي 784200113932964 2043991

592 عبدهللا راشد عبدهللا سعيد راشد الشجي 784200197493735 717264

593 راشد عمر راشد احمد النعيمي 784200110649744 0

594 حمد سلطان حمد سيف النعيمي 784200181465905 0

595 راشد محمد راشد سعيد راشد فالح 784200247026402 NULL

596 عبدهللا جاسم خلفان الشاعر النعيمي 784200232185254 714404

597 عيىس علي عيىس ابراهيم عيىس المطوع 784200287051096 2748574

598 زايد احمد عل شليك الشميلي 784200160508485 NULL

599 عيىس يوسف احمد الصغي  الحمادي 784200280725811 NULL

600 عبدهللا سالم عبدهللا عبدالكريم االحمد 784200103929400 326598

601 عبدهللا جمال عبدهللا ابراهيم طاهر النعيمي 784200175870631 0

602 .عبي  عبدالرحمن عبدالرزاق تهلك 784200286249857 NULL

603 مريم فؤاد سلطان طريفن الشامىس 784200147074080 NULL

604 مريم عمران غلوم عباس درويش 784200257953024 1665630

605 ساره عبدهللا محمود عسكر العسكر 784200232471050 NULL

606 خ روضه جمعه اسماعيل مبارك شعبان المشر 784200254184278 2741362

607 شهد عبدالخالق محمد عبدالكريم 784200263716597 3846862

608 نجالء  حسن فالح غلوم المازمي 784200140687102 NULL

609 سكينه عيىس ابراهيم حسن الرئيىسي 784200107042416 2693144

610 ناعمه صالح حسن سالم آل علي 784200127413647 NULL

611 موزه ابراهيم احمد الري    ح بن فهيد 784200271418731 NULL

612 اسماء محمود النوب  حسن 784200187540404 0

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
613 شوق ابراهيم محمد سليمان ال عل 784200185050737 2784587

614 ايمان صالح خميس حميد آل علي 784200191838687 1712684

615 عائشه عبدهللا سعيد مجرن الكتن  784200119418422 2132079

616 امنه عيىس احمد عبدهللا المالك 784200171928037 8507884

617 حمدة خالد سلطان عبدهللا 784199862471960 NULL

618 عفراء خميس جمعه خميس بو الشوارب 784200281942480 2839220

619 فاطمه فيصل احمد بن هالب  الهالب  784200235205430 NULL

620 ه خليفه محمد خميس حمزه مي  784200010539540 8269898

621 عهود عارف اسماعيل ربيع اسماعيل 784200110821491 NULL

622 نوره حميد يحن  بدر ال عل 784199987252857 2738549

623 فاطمه سعيد عل دلوان الكتن  784200113871790 2693269

624 شيخه جاسم سليمان هالل المازمي 784200159354602 1954545

625 منن عل احمد عل بردان 784200114158130 1943877

626 شهد عبدهللا مراد حسن طاهر 784200261684045 2867813

627 ساره عمر عبدالرحمن سلطان محمد 784200149193755 2845590

628 امل ماجد محمد المعنن السويدي 784200284983580 2080633

629 ي
اسماء يعقوب يوسف عبدهللا الحوسنن 784200217048188 8480842

630 امل عبدهللا مبارك نصي  رويج 784200190649192 2787510

631 مهره حسن حاج  حاجوبن الزرعوبن 784200132871607 2694871

632 خ المازمي
شمسه  صالح كشمك المشر 784200151598206 2730707

633 حوريه سلطان عبدالرحمن الحلو الحمادي 784200262846585 18544946

634 ي راشد سالم راشد سالم النقن  784200194963516 NULL

635 ي سيف محمد احمد علوان النقن  784200206042143 NULL

636 ابراهيم صالح ابراهيم عل الريىسي 784200180709295 2730726

637 يل موزه خالد عبدالرحمن عل جي  784200221817503 7392720

638 فاطمه محمد رضا حسن البناى 784200136424833 7799544

639 جواهر محمد عبدالرحمن الفن الشامىس 784200175393923 4382196

640 هدى محمود محمد اسماعيل 784200138216989 1

641 روضه راشد سعيد هاشل الخروضي 784200017616101 8766724

642 ى روان عبدهللا احمد عبدهللا شي  784200139613911 2891674

643 ي
هند يعقوب جعفر يعقوب الزرعوبن 784200171024373 2732095

644 مهره هزيم سلطان هزيم السويدي 784200136924063 713074

645 امل كرم مراد كرم محمد 784200269624738 2749703

646 ي حمد سعيد عبيد رسور الزعاب  784199915030540 NULL

647 يوسف سالم ضاعن بخيت مبارك 784200120708530 111

648 سالم خليفة سالم محمد مصبح الحافري 784200102760582 575502

649 ي
عمارعلي راشد حمد حميد خصوبن 784200182142040 NULL

650 ن خليفة راشد حميد خليفة هالل بن سالمي  784200292537519 NULL

651 ي ف الطنيج  نايف مهي  سالم نايع مي  784200192697629 217889

652 محمد سلطان علي سلطان عبد هللا المسافري 784200183093739 NULL

653 طارش عبد هللا طارش راشد عبد هللا 784200190629194 NULL

654 هزاع عبدهللا عبدهللا عل حسن الشج 784200215804186 651559

655 ابراهيم ربيعه ابراهيم راشد الشامىسي 784200273904290 NULL

656 ن عبد العزيز حسن عيىس علي حسي  784200250372818 670507

657 مايد ربيعه إبراهيم  راشد الشامىسي 784200237307028 NULL

658 سالم علي سالم عبيد السويدي 784200158757649 0

659 عبدالعزيز محمد خلفان  بخيت النعيمي 784200120940752 NULL

660 محمد أحمد علي محمد نارص بن قعشر العلي 784200114706243 NULL

661 ي ي غانم محمد الزعاب 
غانم هابن 784200259580650 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
662 ي سعيد السويدي

راشد وليد سعيد ثابن 784200182638708 NULL

663 عمر احمد ابراهيم  العجال أل عل 784200132492529 NULL

664 يوسف محمد عبد هللا محمد الشيبه النعيمي 784200110949864 1997973

665 خليفة عل محمد عل محمد شمال 784200225905072 NULL

666 ي الشجي
سالم أحمد سالم علي البخين  784200079868475 NULL

667 محمد عبدهللا محمد  جكه المنصوري 784200154208415 NULL

668 ماجد عل راشد بحلوط الشجي 784200197036575 1741131

669 محمد راشد محمد سليمان الحبىسي 784200220431983 734710

670 حمد طارق محمد جاسم محمد الخراز 784200229709132 NULL

671 ي
خالد يوسف محمد علي العوضن 784200105925810 2877159

672 عبد هللا راشد محمد راشد بن حالول 784200239430307 1046364

673 عبدالرحمن يعقوب عبدهللا ابراهيم 784200160718530 0

674 ن خليل حسن محمد فاطمة حسي  784200130497165 668859

675 شيخه عيىس جمعة راشد 784199939616266 NULL

676 ي
منن عبيد ابراهيم جوهر البلوسر 784200114319625 2897324

677 سارة موس عباس غلوم معروف 784200180205799 NULL

678 عائشة عبدهللا سالم مبارك فرج 784200107270967 NULL

679 ي
ابرار عبدهللا غلوم شهداد البلوسر 784200253104697 NULL

680 ة نبيل خلفان محمد عبدهللا الهاشمي مي  784200149819185 8659762

681 مهره محمد سالم موس سالم 784200261839599 2755119

682 هند جاسم محمد درويش صنقور 784200146832827 NULL

683 نوف شهاب احمد محمد ابراهيم حسن 784200165185818 NULL

684 شيخة سيف بالل خميس باروت بوالهون 784200135903902 NULL

685 عائشة احمد محمد صقر السويدي 784200050726577 NULL

686 عائشة حمد خميس سيف حمد 784200179205859 NULL

687 شيخة طارق بالل الماس خميس 784200110572904 NULL

688 .مريم عبدهللا مبارك شعبان 784200210820427 1791746

689 مريم حسن درويش محمد احمد 784199680693951 NULL

690 سارة علوي صالح احمد محمد 784200241910791 1902216

691 ي
ن رضوان البلوسر ه عقيل حسن حسي  مي  784200202953020 NULL

692 ي امينة صالح حسن ابراهيم عبدالرحمن الحج  784200164828301 NULL

693 ايمان علي عبدهللا ابراهيم محمد 784200114746249 NULL

694 زهره خالد محمد جاسم بشي  784200120470248 2326656

695 ي شما علي طارش علي عابد المهي  784200017154988 NULL

696 ي
خديجه عيىس احمد محمود البلوسر 784200153659063 3870801

697 ي
ن البلوسر لطيفة غلوم عبدالرحمن حسي  784200148462763 2088061

698 .حمده حمد ابراهيم خلفان علي 784200120414634 NULL

699 ريم بخيت احمد بخيت نارسر 784199919508061 2787333

700 شيخه عيىس علي محمد العبادي 784200249837574 NULL

701 مديه حمزه عبدهللا محمد علي 784200179372592 NULL

702 ي
مشاعل عيىس جميل شانبية البلوسر 784200137357024 NULL

703 لطيفة ابراهيم عباس محمد المحسن 784200174987253 NULL

704 ي
سارة علي محمدعلي درويش البلوسر 784200179530363 6967892

705 ي عائشة عمر خميس عبدهللا المهي  784200197608381 9561706

706 شذى نبيل عتيج خميس الحباب 784200180373761 1838841

707 مريم درويش محمد سعيد محمد 784200008170761 433545

708 حصه عبيد بخيت خميس السويدي 784200279604613 NULL

709 نورة محمد أحمد حسن جناجي 784200030598435 1834338

710 ي
فالح محمد علوي عبد القوي نارص الحارب  784200084698461 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
711 عبدهللا راشد خليفه خليفه سعيد الجارى 784200107937300 1

712 احمد محمد سعيد راشد الخيال 784200085398632 NULL

713 حمد سيف حمد حميدي حمد 784200263262543 NULL

714 عبد هللا راشد احمد راشد المزروعي 784200121469413 1

715 محمد حمد جعفر سهيل يعروف مرخان 784200184242822 NULL

716 محمد بخيت ضاعن بخيت مبارك 784200181543610 -

717 خليفة راشد سلطان راشد سلطان الخلوي 784200139696262 NULL

718 سلطان سيف سالم سعيد علي المسافري 784200259390605 NULL

719 سعيد سالم جمعة سالم جمعة بن شمالن 784200195038094 1665727

720 فارس عبيد سلطان عبيد جمعة الصيوي 784200129354021 NULL

721 عبد هللا محمد عبيد علي المزروعي 784200129095426 NULL

722 عبد هللا محمد سالم بن جرش الغفلي 784200147158651 0

723 ن العليل علي حميد علي بن حسي  784200154740730 0

724 احمد معضد سالم علي سالم الشامىسي 784200170381519 NULL

725 ي خليفه مطر محمد محيان الكتن  784200117483287 3988684

726 حامد بطي سهيل راشد محمد 784200182790905 NULL

727 ي بدر خلفان مهي  خلفان عبيد جاسم الطنيج  784200150538583 NULL

728 مبارك محمد مبارك سيف الجزيىعي 784200175742541 NULL

729 ابراهيم محمد سعيد راشد الخيال 784200182109494 NULL

730 ي محمد مصبح محمد عبيد بن احمد الطنيج  784200040575860 NULL

731 ي حمد سيف خلف غانم الزعاب  784200124920354 1718577

732 ي خالد جمعه مطر الحداد الزعاب  784200154906364 NULL

733 ي
يوسف يعقوب يوسف يوسف المغنن 784200183297538 2816438

734 خالد عبيد عبدالرحمن عبدالرحيم الدرمكي 784200180843854 NULL

735 ي سعيد حارب عبيد حارب الزعاب  784200002740585 2821310

736 شهاب حمد عبدهللا محمد الجابري 784200060391750 NULL

737 ي عبيد محمد عبيد سالم الزعاب  784200207697275 NULL

738 سالم مصبح راشد خلفان الكندي 784200186215263 1985244

739 ريم عبدهللا علي محمد السميطي 784200263069484 NULL

740 ايمان احمد جمعة بشي  فرحان 784200117694024 2193544

741 خديجة محمد يوسف جاسم 784200090805738 NULL

742 لطيفه خالد سعيد سالم العبيدهللا 784199960719492 NULL

743 مدية فايز جمعة مبارك خميس الصوري 784200208595064 1627330

744 فاطمه اسحاق بالل مبارك الجسمي 784200204210940 0

745 مريم عادل عبدهللا جمعة مبارك 784200184720728 NULL

746 ي يوسف ابراهيم يوسف  العوايسة الزعاب  784200296138686 NULL

747 جاسم راشد سالم الكندى 784200298272632 285454

748 ي
محمد خالد محمد عباس البلوسر 784200154913576 2744245

749 ي عبدهللا احمد ابراهيم عرب الزعاب  784200104917636 NULL

750 محمد سعيد عبيد بالحاج المراشده 784200221481870 NULL

751 ي
محمد حسن مراد عبدهللا البلوسر 784200143150504 6082810

752 مهرة راشد محمد سالم سعيد المزروعي 784200259302485 1813830

753 مروة راشد عبدهللا سعيد راشد يهالن 784200106706907 1980978

754 فتون عبدهللا سعيد عبدهللا المزروعي 784200110525498 2784800

755 ريم سعيد محمد سعيد المزروعي 784200239407248 2751668

756 اسماء حميد راشد سعيد المزروعي 784200176857363 4664084

757 عائشه راشد عبيد بن غازى المزروعي 784200241573839 19372472

758 خلود سيف عبد هللا سعيد يهالن 784200043285756 1773764

759 فاطمة حميد عل حسن سعيد 784200271039149 2870068
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
760 غاية حسن عل حسن سعيد 784200154942625 2667745

761 فاطمة عل عبيد راشد سيف بن غازي 784200131953166 2805366

762 شيخة سعيد سالم عل عبدهللا الواىلي 784200153290802 2807708

763 شمسة عوض راشد احمد المطوع 784200173824275 1915466

764 سلم جمعة عبدهللا محمد سلطان االمي  784200175025434 1743634

765 العنود محمد سيف علي سيف الخاطري 784200271092197 2877213

766 بشاير غانم مطر محمد حميد بن حالول 784200163829060 1936744

767 علياء راشد سالم حميد ادعيفس 784200168380614 NULL

768 روضه فهد سعيد عمي  الشامىسي 784199710903156 1692245

769 ميثاء نارص حسن نارص سالم 784200268636840 NULL

770 روضه عمر ابراهيم بخيت جمعه 784200107049056 NULL

771 مريم بدر علي عبدهللا ارحمة 784200117415420 NULL

772 ن يونس محمد حمدة ياسي  784200136475744 NULL

773 لطيفة عبدهللا ابراهيم محمد عبدهللا الحصاي 784200153504723 NULL

774 اسماء اسماعيل حسن عبدهللا خويشكار 784200210853873 NULL

775 شيخة يوسف عبدهللا محمد الفالسي 784200179357031 NULL

776 ي سالم محمد هيام صالح النوب  784200181572031 NULL

777 ي سالم حسن عبيد خلف الزعاب  784200207214311 2138886

778 ي احمد حسن محمد حسن الطنيج  784200147086415 1992591

779 ي
خالد وليد علي الخقاق البلوسر 784200173942713 784735

780 سعود عارف علي عبد الرحمن محمد كداو 784200179542186 2662002

781 احمد محمد جاسم السكار النعيمي 784200161839590 7887479

782 ا العل ن محمد ابراهيم عيىس انكي  784200102597323 NULL

783 ي
محمد يوسف سعيد محمد راشد البلوسر 784200128683792 3846200

784  الحرمي
ن ن درويش الشاهي  راشد شاهي  784200125368504 0

785 ي
مايد احمد محمد حسن البلوسر 784200040690495 0

786 علي سعيد خليفة ابراهيم علي الديك 784200153069081 NULL

787 عبد هللا محمد عبد هللا سالم راشد بن نبهان 784200128592472 0

788 عبدهللا جاسم ابراهيم عبيد ابراهيم دسمال 784200136972963 NULL

789 عبيد محمد أحمد محمد أحمد بن درويش 784200175387081 2751641

790 ي
سيف خليل ابراهيم الطويل البلوسر 784200254843269 NULL

791 ق خالد علي إبراهيم سعيد إبراهيم الي  784200043859089 1796123

792 إبراهيم علي سعيد سالم المزروعي 784200180284695 NULL

793 أحمد بدر محمد السيد حسن موس 784200297625277 NULL

794 عبدهللا وليد سعيد سلطان سيف سيفان 784200130739541 NULL

795 وش المزروعي سارة محمد خميس الخي  784200231738400 2681722

796 مريم راشد محمد حميد سعيد بن غازي المزروعي 784200107284315 NULL

797 بسمة محمد سعيد سالم سعيد 784200180536524 1801519

798 موزه علي عبيد العبد المزروعي 784200159627106 1843262

799 مريم محمد عبيد العبد المزروعي 784200176941571 725682

800 فاطمة سالم حميد راشد المزروعي 784200181827146 2685111

801 عائشه محمد عبدهللا احمد المحرزي 784200179424096 NULL

802 اليازية احمد عل المطوع المزروعي 784200124807262 NULL

803 سحايب معضد علي معضد راشد 784200191576097 2780075

804 محمد حسن موس حسن الجابري 784200120871809 NULL

805 ي الدرمكي
يوسف احمد عبدهللا ثابن 784200242191607 1748838

806 عبدهللا ماجد خلفان حارب الريامي 784200292605936 2057483

807 عبدهللا محمد عبدهللا علي عبدهللا كين 784200281583615 NULL

808 محمد عبدهللا محمد عبدهللا محمد السحارى 784200283620647 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
809 عمار محمد أحمد عبيد الشجي 784200150326401 NULL

810 معاذ بدر محفوظ محمد احمد هبان 784200247287392 2044024

811 احمد عل سعيد بن حريز الظهورى 784200206919431 0

812 سعيد علي  محمد بن ساعد الشميلي 784200183546090 NULL

813 محمد طالب محمد حمدون الشجي 784200079083745 93139

814 ي
محمد أحمد سالم أحمد القيىسر 784200182630531 0

815 ي حسن ابراهيم محمد اليمازى الطنيج  784200164153874 0

816 احمد عبدهللا خميس عبيد الشجي 784200292814611 2093628

817 عبدهللا محمد سعيد محمد ساعد 784200190361327 2134561

818 ي
 
ن المرزوق نوح محمد عبدالحميد حسي  784200215184381 11111

819 يوسف محمد عبيد سنان الشج 784200194937966 0

820 ن سعيد الحمادي سيف سعيد ياسي  784200282420495 1887165

821 حمد عبدالرحمن عبدهللا حمد سعيد المناعي 784200140851765 NULL

822 أحمد جاسم أحمد محمد الحمادي 784200120740319 632279

823 يعقوب عل يعقوب راشد احمد الشامىس 784200237163918 NULL

824 ي خالد محمد عبدهللا محمد الشاعر الطنيج  784200375840410 1999567

825 فاطمة سالم عل محمد سعيد حنضل المزروعي 784200128042064 NULL

826 حصه سيف شامس راشد سيف 784200193531926 729104

827 امل محمد راشد سعيد محمد صغرون 784200198739193 19372474

828 شهد يوسف عل يوسف محمد سمبيج 784200270604158 1805963

829 ايمان سعيد راشد بن عبود المزروعي 784200159187416 2743225

830 نوف جمعة سيف عبدهللا يهالن 784200180481762 2780522

831 عبدهللا راشد محمد وكاىلي الشجي 784200125292084 1936463

832 خالد حسن أحمد حسن محمد سليمان 784200213821422 669478

833 ي نارص علي عبدهللا بن نارص الطنيج  784200202408389 NULL

834 ي صالح محمد صالح الخراز الطنيج  784200182183101 NULL

835 ي
سيف سلطان سعيد علي حامد القيىسر 784200248198143 NULL

836 ن عبدهللا جمال عبدهللا إبراهيم علي كاسي  784200229324023 NULL

837 ي
حميد عبدهللا محمد كليل حسوبن 784200054851736 0

838 عبد هللا سالم مبارك ربيع علي 784199721906545 NULL

839 عل عزيز محمد عل الشج 784200132482520 0

840 راشد جمعه سالم خميس بالل الشج 784200103539092 NULL

841 ي
عادل سليمان حسن سليمان الظنحابن 784200031532920 NULL

842 راشد علي عبدهللا عاشور الشجي 784200239593989 2093658

843 عبدالعزيز حمد مكندا عمي  784200043704137 NULL

844 عبدالرحمن علي حسن محمد صنقور 784200096326937 NULL

845 حسن عبدهللا محمد عبدهللا الشجي 784199995919257 715004

846 سعيد راشد سعيد محمد حسن البخين  784200271905414 NULL

847 سعود رائد ابراهيم حسن ابراهيم محمد 784200179295256 611287

848 عبدهللا مال هللا عبدهللا حسن جاسم 784200273854271 NULL

849 احمد محمد احمد عبدهللا محمد دربول 784200150974358 2170107

850 إبراهيم أحمد سليمان زيد الشجي 784200120632425 2644116

851 درويش رسور محمد نارص الشج 784199926836521 NULL

852 ي الشجي
فيصل محمد عيىس ثابن 784199803697905 NULL

853 راشد عبدالمجيد محمد ابراهيم التميمي 784200140382928 1864571

854 حصة عبيد معضد راشد المزروعي 784200120313752 4.0126E+11

855 سمية محمد عبيد معضد راشد المزروعي 784200143819082 1747935

856 مريم عبيد سالم الحريب المزروعي 784200162087389 NULL

857 ميسون سلطان علي المطوع المزروعي 784200258736063 1695153
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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858 موزة سيف سالم حسن مشاطي 784200109707289 1889440

859 فاطمة محمد راشد سيف المزروعي 784200141524650 20059452

860 ي عبيد فهد عبيد ضاجي الزعاب  784200236985758 18979820

861 ي
محمد عبدالرحمن محمد رفيع البلوسر 784200142982865 0

862 احمد راشد ثابت مصبح القايدي 784200154760738 NULL

863 ي
عبدهللا إبراهيم صالح نصيب البلوسر 784200180295790 2905581

864 ي
عوف عبدالرحمن محمد عبدهللا البلوسر 784200141803922 NULL

865 ي ماجد جمعه محمد جمعه النقن  784200174071744 1973709

866 ي
مشارى راشد اسماعيل محمد البلوسر 784200170483083 3857579

867 ي هزيم مطر حمد هزيم الزعاب  784200071863870 2765713

868 احمد عبدالواحد محمد عبدهللا فكرى 784200239041757 NULL

869 ن ابوصيم ال علي ن يوسف حسي  حسي  784200153149396 2802514

870 ي حميد سعيد هالل حميد الزعاب  784200121479412 NULL

871 جاسم عبدالكريم جاسم لسماعيل الدرمكي 784200115413252 2083620

872 حمد محمد عبدهللا خلفان الكندي 784200195827132 1889413

873 عبدالعزيز سيف سعيد جمعة 784200171364621 2204326

874 هزاع عل عبدهللا خلفان الكندي 784200186184089 782767

875 نارص فهد عبدالرحمن محمد الدرمكي 784200115307280 1810502

876 سالم عيىس سالم علي القايدي 784200050274966 2839229

877 عبدهللا خليفة علي محمد أحمد 784200168707543 2886513

878 ي طارق جمعة جاسم أحمد الزعاب  784200275831426 2793881

879 ي محمد ابراهيم عبيد شمالن الزعاب  784200237157910 NULL

880 عبدالعزيز محمد علي مصبح اليماجي 784200117271740 NULL

881 أحمد محمد علي مراد 784200164806851 NULL

882 ي راشد علي جمعه علي الزعاب  784200143849196 1844120

883 راشد سعيد عليوه القيىسر الشجي 784200220496176 NULL

884 سعيد محمد حسن علي حسن التميمي 784199932419544 1887150

885 حمد عبدهللا ناج  عبدهللا محسن 784200153964802 NULL

886 خالد محمد عل احمد الشجي 784200154735755 ---

887 محمد عل محمد عل سيود المرى 784200179428543 NULL

888 مايد راشد عبدهللا راشد العل 784200118031721 1821277

889 عبدالعزيز احمد عبدالرحمن محمد الشجي 784200164083204 1

890 عيىس احمد صالح عبدالرحمن صالح أمدبس 784200292039078 NULL

891 خليفه عبدالسالم عبدهللا محمد احمد رباع 784200181031541 0

892 احمدمحمد احمد محمد عل حمادى 784200137984926 0

893 أحمد محمد محمد عبدالرحمن بن يعقوب 784200246581043 NULL

894 مايد حسن سعيد ركروك الخنبوىل 784200170571861 0

895 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عل حسن عيىس 784200105253080 0

896 خالد محمد سعيد عبدهللا الحميدى الخنبوىل 784200149637405 0

897 عبدالعزيز عادل درويش مسلم مسعود 784200153841869 1706841

898 حمد محمد علي موس محمد 784200158503668 1993209

899 حمد يوسف محمد يوسف عبدهللا 784200124106426 814006

900 ي راشد عبدهللا غاشم راشد الزعاب  784200160646194 741737

901 أحمد عبدالعزيز يوسف ابراهيم عبدهللا بوصيم 784200115166488 6076624

902 ي
ق اللوغابن ن يوسف بي  عمر حسي  784200259832721 NULL

903 خليفه عبدهللا علي غشام القايدي 784200162947301 2816380

904 ي حمد مطر حمد هزيم الزعاب  784200260372832 2010040

905 ن خالد مصبح عبيد صنقور سالمي  784200139717928 2138800

906 ي علي عيىس محمد مفتاح الزعاب  784200105820680 2667884
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
907 هزاع عل سعيد عل الغافري 784200115102400 NULL

908 ي حسن يوسف حسن يوسف الزعاب  784200180907055 NULL

909 ي جمعه علي عبيد ضاجي الزعاب  784200247270687 1782796

910 حمد سعيد عبدهللا رسي    ح السماج 784200025380302 NULL

911 ي
عبدهللا عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن البلوسر 784200251425193 2853119

912 راشد عبدهللا مطر خميس القايدي 784200174173961 NULL

913 حمد راشد علي حمود الكندي 784200065241323 NULL

914 محمد سعيد علي محمد الرصيدي 784200149183640 3988510

915 ي عبدهللا جاسم حمدان حسن الزعاب  784200141879872 2709997

916 عبيد محمد عبيد مبارك علي حنيفه 784200115387282 13286

917 ي  خالد مفتاح الشاعر الزعاب 
مثنن 784200120521701 2892130

918 محمد سالم ربيع محمد ربيع البوش 784200230369363 52100

919 سلطان خالد علي محمد حسن محمد المنصوري 784200127206058 NULL

920  الشجي
ن
عبدهللا احمد حسن عل الحرق 784200137202485 NULL

921 عمر احمد محمد احمد الشج 784200264941053 0

922 ي يوسف احمد محمد عبدهللا محمد بن درويش الطنيج  784200136394093 NULL

923 عمر عبدهللا محمد حسنن الشج 784200204680365 555665

924 ي محمد ابراهيم سيف الخرصن الطنيج  784200171415381 NULL

925 ي
سعود سالم سلطان محمد ثابن 784200102047519 1

926 ي الشجي
سعيد عبدهللا علي القيىسر 784200120329378 NULL

927 سعيد عبدهللا علي راشد علي حسنوه 784200163628371 NULL

928 ي أحمد راشد محمد عبدهللا محمد الطنيج  784200117427060 NULL

929 محمد جاسم محمد حمد محمد المشغوبن 784200141657187 2763164

930 خليفة قاسم علي حمدون الشجي 784200160919526 NULL

931 عل فيصل محمد عل سليم عليوه القيىسر 784200197319286 164936

932 سيف عل محمد القيىسر الشجي 784200283538682 1717792

933 ي باك الطينج  حمد عبدهللا أحمد بن رسر 784200187975410 1839874

934 خليفه عبدهللا صالح عبدهللا الطنيج  784200286517063 NULL

935 عمر عيىس أحمد عبدهللا محمد شنجل 784200106325986 NULL

936 سيف احمد محمد الخرصن الطنيج  784200263598136 0

937 عمر عبدهللا ربيع عبيد ربيع 784200252907934 2091509

938 وفاء سالم محمد سالم اليماجي 784200280637149 11235

939 ي اليماجي
وفاء سالم محمد التكالبن 784200102729165 2825357

940 نوره خميس عبدهللا الفيل اليماجي 784200106379363 225633

941 مزون راشد أحمد سعيد مخمىسي 784200109685915 2858622

942 موزة محمد سعيد محمد اليماجي 784200187264302 1123565

943 عائشه عبدهللا راشد محمد اليماجي 784200135742821 2843580

944 مزنه محمد محمد قدور اليماجي 784200143050316 2755717

945 ي
عمار جاسم عبدالرحمن سليمان البلوسر 784200090573021 2861937

946 يعقوب مروان أحمد محمد ضيف هللا 784200173217322 0

947 ي سعيد سالم راشد سالم الزعاب  784200006026031 1801440

948 يوسف محمد مراد محمد 785200020838031 2886680

949 محمد حسن موس ابراهيم جداع 784200130859711 2138888

950 محمد مصبح سيف بن سويدان القايدي 784200205065731 2744346

951 شيخه محمد عبدالرحمن حريب المزروعي 784200235073598 2893454

952 وش جواهر عل خميس سعيد محمد الخي  784200249046846 1888560

953 اليازية محمد عبدهللا محمد المزروعي 784200105159311 754722

954 يدي المزروعي ريم سالم سعيد سالم عبدهللا الي  784200103616197 0

955 شوق حميد عبدهللا سعيد عبدهللا بن بويد 784200151308051 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
956 سارة سعيد سعيد ابراهيم سعيد 784200136294830 1807398

957 موزة راشد سالم سعيد سالم حلوكه المظاوي 784200105142580 NULL

958 الريم عل معضد راشد 784200118380326 2154231

959 مريم سالم عل عبدهللا عل المزروعي 784200121052524 RY7967211

960 مريم عبدهللا عيىسي عبدهللا عل 784200150486932 1773754

961 فاطمة سعيد محمد راشد حسن 784200110606397 2305064

962 فاطمة راشد علي المطوع المزروعي 784200208270643 11164316

963 لطيفه عبدهللا علي معضد المزروعي 784200216280683 1802477

964 سالمة سعيد راشد سويدان الخاطري 784200253242729 1913776

965 راية عل راشد سعيد محمد صغرون 784200117213643 714280

966 رايه معيصم خليفة علي خليفة الفريري 784200131461921 NULL

967 مريم خميس عل سالم خميس 784200194762694 1767587

968 محمد هادف محمد معضد علي بن هويدن 784200126509759 NULL

969 ي سالم سعيد عبيد خليفة عبيد الطنيج  784200176061651 NULL

970 ي
عبد هللا محمد علوي عبدالقوي نارص الحارب  784200158582849 NULL

971 ي ف الطنيج  سعيد علي خلفان علي مي  784200182643609 NULL

972 راشد عبد هللا راشد عبد هللا بن هويدن 784200287391369 NULL

973 ي عبيد علي مصبح عبيد محمد الطنيج  784200160390462 NULL

974 سعيد محمد سالم حميد سيف النداس 784200162748758 1824737

975 عبيد سعيد عبيد سالم سعيد بالليث 784200272471747 NULL

976 راشد محمد راشد مسعود حامد 784200270539529 NULL

977 عبد هللا كرم علي كرم يوسف المازم 784200158682524 NULL

978 ن علي حمد سعيد سلطان شاهي  784200279141483 NULL

979 ن خلفان محمد حميد خليفة هالل بن سالمي  784200149025411 NULL

980 ي عبيد مطر سالم راشد بن خليف الطنيج  784200240952711 123

981 ف محمد راشد خلفان راشد مي  784200146826142 663453

982 ي هنا سيف يوسف اللوح الكتن  784200113659104 NULL

983 ساره سليمان حمد سعيد عبدهللا 784200268094198 NULL

984 ي
عفره جاسم محمد سبوه العوضن 784200165057652 NULL

985 مها راشد سعيد محمد اليماجي 784200106829680 1717911

986 ريم عل سعيد عبدهللا اليماجي 784200161853039 NULL

987 علياء احمد خميس محمد اليماجي 784200121369761 2862095

988 صبيحة عبدهللا سعيد عبدهللا اليماجي 784200126159100 2189678

989 لطيفه سعيد محمد راشد اليماجي 784200119763934 2905720

990 بشاير محمد احمد محمد اليماجي 784200058532845 1234

991 مهرة راشد عل سعيد اليماجي 784200173838135 2755748

992 مريم محمد سالم حسن اليماجي 784200152873061 5984417

993 ساره احمد عل احمد اليماجي 784200243515028 688922

994 ايمان راشد سعيد عل اليماجي 784200159307428 1797335

995 خالد عبدهللا علي ساعدي الشميلي 784200157210434 NULL

996 العنود راشد عل احمد اليماجي 784200147216327 ---------------

997 شيخه سعيد عبدهللا حميد اليماجي 784200150376406 NULL

998 عفراء عل محمد عل الحمودي 784200139068520 2233556

999 فاطمة عبدهللا سعيد الحمدي اليماجي 784200165030931 21113255

1000 موزه حسن حميد حسن اليماجي 784200146365422 479705

1001 عهود سعيد محمد عل اليماجي 784200268376835 7806088

1002 امنه راشد سالم حسن اليماجي 784199607179381 2862106

1003 حمد خالد محمد مراد بشكردي 784199926072739 6077238

1004 عيىس حسن علي عيىس الذباجي 784200250537592 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1005 ي يوسف سعيد محمد علي الزعاب  784200294937048 NULL

1006 محمد محمد علي محمد علي حسن 784200176437208 NULL

1007 اصيل احمد درويش مسلم مسعود 784200132469543 NULL

1008 حمد محمد حمد عبدهللا عل الزعاب  784200135379384 2903211

1009 خالد مسعود حامد مسعود الغافري 784200195792872 2136042

1010 فيصل عبدهللا علي ابوشهاب المراشده 784200103637276 0

1011 صالح محمد صالح نعاش المراشده 784200118130834 NULL

1012 عبيد ابرهيم عبيد بن حيدر المراشدة 784200109173524 NULL

1013 سيف يوسف جمعه عبدهللا جمعه 784200165875285 1690294

1014 رسور مبارك ثابن مبارك ثابن 784200054813264 1732043

1015 ي صالح محمد خلف محمد الزعاب  784200172618603 NULL

1016 ي محمد عل مفتاح الشاعر الزعاب  784200108102508 2816421

1017 ي طالل مبارك بخيت جمعة خدوم الزعاب  784200192691796 1840635

1018 ي حسن علي صالح عبيد الطنيج  784200113626152 855784

1019 ي الشجي
محمد راشد سعيد عليوه القيىسر 784200115730499 NULL

1020 عبيد عمر عبدهللا محمد الشجي 784200292635933 654299

1021 ي
سعود أحمد سالم حديد سليم القيىسر 784200047353873 0

1022 علي محمد راشد سليمان حمدوه الدرواش 784200009721703 0

1023 سعيد عل سعيد زيد سيود القيىسر الشج 784200153749351 NULL

1024 سالم راشد سالم حديد سليم القيىسر 784200236592463 NULL

1025 ي الشجي
احمد علي حسن القيىسر 784200071842437 0

1026 راشد سيف راشد محمد عبدهللا السويدى 784200150943189 2087935

1027 ي
سليمان حميد سليمان حميد سعيد القيوابن 784200152930218 NULL

1028 هزاع زيد سعيد الرحن  الشج 784200210698062 NULL

1029 محمد خالد محمد راشد حديد الخنبوىل 784200131379867 NULL

1030 مايد كريم بخش رمضان رضا جمعه 784199813658632 NULL

1031 خليفة احمد حسن محمد صنقور علي 784200147368581 NULL

1032 حمدان محمد احمد حمادي الشجي 784200115483800 0

1033 خليفة حمد خميس الطويل الشميلي 784200261876591 5934509

1034 ابراهيم محمد راشد أحمد علي العري 784200158152874 2887230

1035 عدنان جمعة حسن عبدهللا 784200152961742 NULL

1036 عبدهللا محمد احمد فيصل الشجي 784200115754101 NULL

1037 عبدالعزيز خالد عبدهللا جاعد الشجي 784200047981095 1889402

1038 ي ن الطنيج  عبدالرحمن احمد علي كاسي  784200116074053 NULL

1039 محمد احمد محمد أحمد حسن ساعد 784200160543250 1845814

1040 شما طارق عمر يحن  المهري 784200113609109 2885314

1041 علياء محمد سالم احمد الشج 784200239737925 NULL

1042 شمسه سيف عبيد حمد حميد الشامىسي 784200159269172 NULL

1043 خلود مبارك خلفان عبيد خلفان الرزي الشامىسي 784200113158420 NULL

1044 هنوف احمد هالل عامر المهري 784200190208098 NULL

1045
 
فاطمه احمد عبدالرحمن احمد عل  المرزوق 784200150516241 NULL

1046 سالمة حسن يوسف كرم 784200281526416 NULL

1047 هند عبدالعزيز محمود حارب الشامىسي 784200117609600 1652722

1048 هدى ابراهيم سالم   خلفان الحمادي 784200197369281 207318

1049 مروه جمعه حسن وليد الحمادي 784200051051652 627608

1050 ي
ريم طارق احمد حسن الحوسنن 784200163173048 NULL

1051 ي أسماء سيف محمد سيف الكعن  784200268097191 671292

1052 كليثم عبدهللا حميد سالم اليماجي 784200110875869 323145

1053 خولة راشد عل مطر اليماجي 784200174048130 1981797
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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1054 وصايف عبدهللا محمد سعيد اليماجي 784200139817611 NULL

1055 ي
امنه سعيد احمد سعيد الحفين  784200214358531 1717870

1056 مزنه عبدهللا حسن عبيد اليماجي 784200160390439 6121472

1057 فاطمه محمد سعيد عبدهللا اليماجي 784200208764058 3874928

1058 مهرة عبدهللا راشد عبدهللا راشد 784200249432541 3874149

1059 موزه سالم محمد سعيد اليماجي 784200104369804 223556

1060 عائشه عبدهللا محمد عبدهللا اليماجي 784200143108023 1962499

1061 ي اليماجي
فاطمه حميدي محمد الغبىسر 784200190381325 2793952

1062 ي اليماجي
خلود راشد محمد الغبىسر 784200170654154 2845787

1063 راشد سالم مبارك عبيد جزيىعي 784200285320832 231

1064 سعيد سهيل معضد علي عبد هللا بن هويدن 784200171079146 NULL

1065 علي راشد عبيد راشد محمد النداس 784200191840261 NULL

1066 ي وز مبارك الكتن  سالم حمد غريب في  784200225360427 NULL

1067 عبد هللا محمد معضد عبد هللا علي هويدن 784200192873642 6214660

1068 سيف سالم سلطان سالم سلطان القمزي 784200192637930 NULL

1069 سعيد هادف هادف سعيد عبد هللا هويدن 784200131413278 NULL

1070 عبد هللا سيف سعيد الجاري 784200232418085 NULL

1071 ي محمد عبيد سلطان فاضل الكتن  784200185193941 1

1072 ي مبارك جمعة سالم جمعة بن شمالن الطنيج  784200186807408 NULL

1073 ي حماد علي عمران حماد خليفة الكتن  784200169710413 NULL

1074 أحمد سبيل عبدهللا اسماعيل 784199898160843 1796159

1075 ي عبدهللا علي عباس احمد الطنيج  784200187935414 NULL

1076 ي عبدهللا احمد حسن عبدهللا الطنيج  784200258160264 1849703

1077 عبدالرحمن هادف عبدالرحمن راشد الشامىسي 784200138037047 NULL

1078 سالم ابراهيم احمد محمد احمد حنبلوه 784200117292548 NULL

1079 ي
شوق جاسم طيب العبدول العوضن 784200254930389 NULL

1080 ريم هادف محمد   العطار 784200254910381 NULL

1081 مريم عبيد أحمد  بن تويه السويدي 784200268591052 0

1082 لطيفة عيىس عبدالكريم محمد سعيد السعيدي 784200113082836 NULL

1083 ة عبدهللا عبيد يوسف عبيد آل علي مي  784200140817105 1910663

1084 جواهر حمد صمره علي الشجي 784200137916506 5918570

1085 مريم خالد محمد أحمد محمد 784200160852479 2754910

1086 شما عل جاسم بن شقراء المطروسر 784200168294955 NULL

1087 نوره سعيد حسن سالم المهري 784200172659623 647671

1088 ي ه علي سعيد  ملغوث المهي  مي  784200109427946 NULL

1089 ثريا ادريس جمعه دريس سعيد 784200131359869 1717980

1090 ساره راشد حسن محمد ال مندوس 784200118083201 NULL

1091 لطيفه حسن محمد عبدالرحمن الرئيىسي 784200120935422 0

1092 نوره سعيد محمد سعيد الشجي 784200153974801 0

1093 ي ميثاء نارص حمد علي بن زعل المهي  784200153049083 NULL

1094 شما سالم ابراهيم الظفري القمزي 784200046281802 NULL

1095 عنود عبدهللا احمد علي الشجي 784200269328157 NULL

1096 علياء إبراهيم علي إبراهيم الشامىسي 784200237219215 7132206

1097 فاطمه عادل عبدهللا محمد  المال 784200116047406 -

1098 مريم محمد خلفان بن تريس القمزي 784200280576461 0

1099 غدير أحمد خميس علي محمد الحمادي 784200153851868 0

1100 نوف جمعه حسن وليد الحمادي 784200002438693 0

1101 ن محمد الهرموزى اسماء عبدهللا حسي  784200141829166 NULL

1102 فاطمه محمد صديق عبدهللا علي الريس 784200268757547 2770913
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1103 مريم احمد سعيد احمد الشجي 784200113651598 0

1104 ي
نوره محمد ماجد  المطروسر 784200116057090 0

1105 شوق عادل مصطفن جاسم الجسم 784200247398587 NULL

1106 ابراهيم صالح عبيد بن حيدر المراشده 784200270205097 NULL

1107 ي محمد خميس جوهر فرج الزعاب  784200194937049 2138754

1108 احمد عوض محمد سالم السبوسي 784200150265732 2843147

1109 مطر حميد عيد الكوس الفالسي 784200139396541 1111

1110 عبدهللا محمد ضبيب حمدان المرر 784200149026526 NULL

1111 محمد سعيد محمد سعيد علي الملعاي 784200261053605 NULL

1112 ندى سعيد فرحان اسماعيل العلي 784200297106278 NULL

1113 حصه محمد احمد يوسف الرئيىسي 784200150608386 0

1114 ي
شهد يوسف محمد علي البلوسر 784200180643650 6295862

1115 ي
عنود يوسف عبدهللا عبدالرحمن العوضن 784200240837516 655089

1116 حصه احمد كامل محمد عبدهللا 784200208361301 722051

1117 حمده طارق عبدهللا  سحاكوه الظهوري 784200124827658 0

1118 ي
ه خلفان سيف خلفان المطروسر مي  784200225170800 NULL

1119 موزه احمد محمد  العبدان الشامىسي 784200287095846 0

1120 ي
شمسة عبدهللا ابراهيم عبدهللا البلوسر 784200240329761 1111

1121 ميثاء ماجد هالل ماجد علي البدوات 784200148361593 1111111

1122 حمدان صالح عيىس احمد موس 784200151506274 NULL

1123 حمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم الشجي 784200004604383 0

1124 عبدهللا عل عبدهللا عل محمد أحلق 784200190917540 NULL

1125 عبدهللا ابراهيم عبدالكريم عبدهللا األحمد 784200217949500 2214107

1126 سعيد خالد محمد راشد حديد الخنبوىل 784200265753531 NULL

1127 ي
 
ابراهيم حسن ابراهيم الحيلي المرزوق 784200125138543 NULL

1128 محمد عل أحمد عل التوم الشجي 784200281953107 1827154

1129 حمد محمد حسن ابراهيم الشجي 784200153584725 NULL

1130 عبدالعزيز محمد عل محمد المنصورى 784200151740329 A2014084

1131 ي
مريم احمد يوسف عبدهللا العوضن 784200246171936 5929663

1132 عائشه راشد عبدهللا سعيد الشجي 784200250685136 382125

1133 ي
شما يوسف عبدهللا حسن الحوسنن 784200059159390 0

1134 ي البلوكي
آمنه جاسم محمد العجمابن 784200107085951 715300

1135 ي
ميثاء يوسف محمد عبدهللا الحوسنن 784200206357475 0

1136 ي ندى حارب سعيد  بن حارب المهي  784200194721989 NULL

1137 ناعمة محمد حسن محمد العطار 784200242054870 0

1138 شوق طارق عبدهللا العويق الشجي 784200168757068 NULL

1139 ي علي علي راشد العليلي هند ناج  784200298049204 NULL

1140 اسماء عبدهللا موس عبدهللا الظهوري 784200192094132 NULL

1141 حليمه حسن زيد عبدالرب الشجي 784200159027521 2793933

1142 ي
ن جمعه علي الحوسنن عهود حسي  784200049829854 NULL

1143 فاطمه سعيد حميد الرزى الشامىس 784200228318422 NULL

1144 ي
 
ن المرزوق غايه بدر محمد حسي  784200224818300 NULL

1145 عائشة راشد سالم راشد الشامىسي 784200183813797 NULL

1146 ي شما سيف محمد المسحل المهي  784200127402616 -

1147 ي
 
علياء عبدهللا عبدالرحمن محمد المرزوق 784200185053079 NULL

1148 نادية راشد عبيد سعيد السويدي 784200203270945 NULL

1149 مديه علي عبيد غانم الشامىسي 784200105806051 0

1150 عزه عبدالرحمن محمد ال رحمه الرئيىسي 784200283572913 NULL

1151 ن عبدهللا علياء عبيد مبارك شاهي  784200252583214 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1152 مريم سعيد عيىس خليفة حمد بوشهاب السويدي 784200250817648 1752001

1153 أمل محمد حديد داهق المهري 784200176491478 NULL

1154 لطيفه علي محمد علي الحمادى 784200132757061 2802283

1155 ي
ريان نارص سليمان محمد الكلبابن 784200259318150 11111

1156 اليازيه عبيد سعيد الجو السويدي 784200142942869 0

1157 ي
امنه محمد راشد شطاف المطروسر 784200172868612 1843569

1158 علياء عبيد عل العقرب  السويدي 784200186202824 0

1159 الشيماء عبدهللا نارص عبدهللا نارص العويس 784200129479174 NULL

1160 ى البلوسر ميثاء محمد يوسف االمي  784200163819061 0

1161 حمده ابراهيم مراد سليمان آل مندوس البلوسر 784200102635024 NULL

1162 ي
علياء حسن علي حسن الحوسنن 784200206035808 NULL

1163 سميه عل عبدهللا احمد الحمادي 784200138135908 NULL

1164 موزه محمد حسن خليفه الفوره شامىس 784200283186847 0

1165 ي
ن محمد  العريابن عائشه محمد سالمي  784200113647042 1258796

1166 وك فاطمه محمد حمد  مي  784200208043768 NULL

1167 مروه جمعه خلفان عبدهللا الشامىس 784200170538597 NULL

1168 سارة حسن محمد عبدالرحمن الرئيىسي 784200205719592 NULL

1169 ي
 
موزة محمد مال هللا علي بن نبهان مرزوق 784200118370327 0

1170 ن محمود الرئيىسي زينب مصطفن حسي  784200247329798 NULL

1171 مريم سالم محد السقطري المهري 784200127392064 NULL

1172 امنه خالد عل احمد الشجي 784200104092612 2832045

1173 ي
شيخه أحمد حسن العري المطروسر 784200153153091 NULL

1174 ي
مريم عبدهللا حسن العطار العوضن 784200110616396 NULL

1175 آمنه طارق عيىس الشاقوش النعيمي 784200113175432 NULL

1176 روضه احمد هزيم خليفة بن هزيم السويدى 784200194036024 NULL

1177 ي
ن البلوسر جنان سعيد عبدهللا حسي  784200225858214 2766921

1178 ي حور سيف علي الكلباوي الزعاب  784200264103878 1824979

1179 شوق خميس مبارك خميس المسماري 784200298515956 NULL

1180 مريم سعيد خميس محيوس المعمري 784200163579079 1234

1181 ي
مريم محمد عبدهللا يوسف العوضن 784200214170480 23356

1182 امنه علي خلفان عبدهللا الكندي 784200243819081 1234

1183 امنه عبد الرحمن سيف المصخن المسماري 784200131860833 2080128

1184 فاطمة احمد سعيد التخلوفه اليماجي 784200114175324 22113458

1185 مريم ابراهيم عل خلفان النعيمي 784200139862716 211145

1186 نوره عل جمعه عبيد المسماري 784200216975845 11622062

1187 ي
شهد جاسم طيب العبدول العوضن 784200243542543 634222

1188 ي
نوف جاسم طيب عقيل عبدول العوضن 784200291536108 NULL

1189 خوله حسن عل  محمد 784200298262633 3994510

1190 شمسه عبدالرحمن عل عبدالرحمن الداهمنن 784200113571598 1

1191 ميثاء طارق عبيد مفتاح النعيمي 784200243849080 1111

1192 علياء سعيد علي حميد الشامىسي 784200232165256 0

1193 فاطمة عبدالرحمن راشد فضل المري 784200139619363 0

1194 آمنه عبدهللا محمد الجافوت البشر 784200183174802 111111

1195 مياسه علي صمره علي الشجي 784200182603082 NULL

1196 مها أحمد محمد مراد المازمي 784200285976476 0

1197 ي
ن جاسم محمد الحوسنن ميثاء ياسي  784200281621969 0

1198 نوره أحمد علي أحمد المنصوري 784200276516174 0

1199 اسماء خميس مفتاح خميس البند 784200150262689 0

1200 وعد عارف محمد عبدالرحمن الجناجي 784200171837170 2072212
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1201 الشيخة عائشة عبدهللا بن سعيد راشد النعيمي 784200113902967 671918

1202 ي
مريم محمود مصطفن  ابوالشوارب العوضن 784200154627242 123456

1203 خوله محمد حمدان محمد صالح الشج 784200180962506 NULL

1204 عائشه احمد بن راشد بن حميد النعيمي 784200108721372 NULL

1205 ي
ساره عارف محمد عبدالرحمن العوضن 784200196903213 0

1206 اسماء جاسم محمد علي ال علي 784200125472090 0

1207 ريم جمعه خلفان عبدهللا الشامىسي 784200114726241 0

1208 نجود خالد محمد عبدهللا النعيمي 784200117653632 0

1209 ي
عائشه مروان عبدالقادر  عبدول العوضن 784200193106570 16716

1210 فاطمة صالح احمد علي ال علي 784200132717065 0

1211 ي
 
خديجة عبدالرحمن محمد عبدهللا المرزوق 784200114806043 0

1212 ي
مريم مايد احمد عبدول العوضن 784200193874797 0

1213 علياء عيىس محمد  العظم آل علي 784200129197248 6102212

1214 عبدالرحمن جاسم محمد خليفه ابراهيم السويدى 784200105920985 NULL

1215 ي سالم علي محمد اليمازي الطنيج  784200170820730 NULL

1216 راشد سعيد علي سعيد سليم عليوه 784200046518161 NULL

1217 إبراهيم عل إبراهيم محمد عاشور 784200125947372 2134331

1218 عبدهللا عل سلطان عبدهللا سلطان عل 784200241509171 NULL

1219 سلطان سعيد محمد الرحن  الشجي 784200196430290 NULL

1220 راشد عبدهللا راشد أحمد محمد السويرى 784200170429763 NULL

1221 ي عبيد يوسف عبدهللا بن سليم الطنيج  784200152874861 0

1222 حمدان إبراهيم حسن إبراهيم حمدان 784200118360328 1910969

1223 حسن خالد حسن جمعه الشجي 784200107190645 1866845

1224 يحن  محمد احمد عبيد الشج 784200157397264 NULL

1225 ي ي محمد الطنيج  محمد بالل النوب  784200198053652 1963486

1226 مها جاسم خميس سالم هناوى 784200198595082 2843177

1227 ن المسماري فاطمه راشد بخيت سالمي  784200157246511 1112354

1228 لطيفه خلفان عبيد عل الحفين  784200003149083 2109495

1229 ميثه خميس محمد خلف اليماجي 784200139842718 15099896

1230 ريم محمد سيف سعيد المسماري 784200131747436 462507

1231 ي
كلثم يوسف محمد صالح البلوسر 784200148591603 1718153

1232 امواج عل خميس عل الزحمي 784200116540251 2789711

1233 مهره سالم محمد حسن اليماجي 784200125080943 2754904

1234 ي
 
حصه محمد حسن غالم المرزوق 784200072542762 NULL

1235 مريم يوسف محمد عبدهللا محمد 784200198141879 2190142

1236 هدي محمد يوسف بهادر المندوس 784200238102477 0

1237 ي
ي انصاري قشمي المعينن

كريمة صالح مدبن 784200038305478 NULL

1238 فاطمه محمد سعيد رسي    ح الكندي 784200209518651 1973684

1239 صوغه محمد سيف راشد الكندي 784200217696259 660047

1240 سعاد راشد علي االسمر المسماري 784200132741040 2825196

1241 ريم سالم خميس عبدهللا بن عويشو 784200154841736 1778355

1242 شمسه سالم خلفان سعيد الزحمي 784200018495935 8788374

1243 ي
شيخه خميس احمد حسن الحفين  784200175758042 233569

1244 نور سليمان حسن محمد آل علي 784200270865833 3844380

1245 موزه ابراهيم عبدهللا سعيد اليماج 784200157387265 6222622

1246 شهد خالد جمعه الغاشم الزحمي 784200231797430 3874337

1247 الهنوف حسن مصبح سالم الكندي 784200208532059 NULL

1248 ي
مريم جمعه عل محمد كيابن 784200119283298 655603

1249 هدايه احمد سعيد احمد العبدوىلي 784200105203192 1981095
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1250 ن وحيد رمىس مريم عيىس سالمي  784200129105316 2793601

1251 مهره مسعود مبارك سبيت المسماري 784200029658109 2069798

1252 ي المسماري
وابن ن غايه يارس حسن الين 784200282680535 116523

1253 موضن عل سعيد عليان اليماجي 784200126861622 2871938

1254 وضحه صابر محمد حسن الحمادي 784200195041841 11223556

1255 فاطمه نارص مبارك مفتاح المسماري 784200217651692 2113489

1256 دالل خميس راشد خميس معيوف 784200120431976 NULL

1257 آية عبدهللا علي مبارك علوان 784200136076963 2787087

1258 يفن جنان عمر محمد عمر الشر 784200131718148 1234

1259 شفاء برمان محمد برمان العبدوىل 784200186879258 1323

1260 ساره سعيد علي سعيد الحمودى 784200114924820 NULL

1261 ساره محمد عبيد محمد الغويص 784200113764862 NULL

1262 عليا حسن سعيد أحمد الحمودى 784200115794107 NULL

1263 طيف احمد محمد احمد سالم العبدوىلي 784200191536091 NULL

1264  سعيد علي سعيد خميس الحوسنن
ن

فواع 784200158071744 1234

1265 اسماء محمد سليمان عبيد سليمان الخزيم 784200243809082 NULL

1266 امنه راشد سعيد خميس سعدهللا الحسابن 784200113687493 NULL

1267 ساره سعيد علي محمد العبدوىل 784200283864864 1748021

1268 شمه يوسف سالم راشد خميس 784200179637937 NULL

1269 رحاب خميس نارص علي حسن 784200146302813 NULL

1270 شمه أحمد محمد سعيد أحمد 784200184087052 NULL

1271 شما محمد سالم سعيد عبدهللا 784200119093944 NULL

1272 مثايل عثمان أحمد علي العبدوىل 784200192086041 NULL

1273 حسينه جمعه عبيد خميس 784200029852975 NULL

1274 شيخه وليد عبدهللا محمد خصيف 784200198046094 NULL

1275 ه سعيد عبيد سعيد المرشدى مي  784200004092613 2871301

1276 فاطمه محمد راشد خميس راشد 784200153179302 NULL

1277 هنادي أحمد عبدهللا سعيد احمد الخزيم 784200115248096 NULL

1278 مريم احمد حسن احمد عبيد 784200260716384 NULL

1279 ميثه عبدهللا علي برمان الخزيم 784200197309287 NULL

1280 هاجر عبدهللا راشد علي حسن 784200103031794 NULL

1281 ه محمد علي خميس حسن أمي  784200104042617 NULL

1282 مزنه راشد علي عبدهللا 784200019285467 8787320

1283 علياء عل مراد احمد المازمي 784200296153727 2868424

1284 مريم فيصل عبدهللا محمد عبدهللا 784200139603912 NULL

1285
 
حنان حسن محمد احمد المرزوق 784200124930353 714221

1286 حكمت علي عبدهللا محمد المازم 784200096840630 0

1287 ساره محمد مراد  طاهر 784200102103742 NULL

1288 ي
نوف عبدهللا حسن عبيد البلوسر 784200180653956 2757741

1289 ي
 
ميثاء يحن  صالح احمد المرزوق 784200159476579 NULL

1290 ساره عل راشد خميس الزيودي 784200295169179 23356

1291 فاطمه حميد عل حميد اليماجي 784200185279252 1884365

1292 ي حصه ماجد عبدالعزيز ماجد الطنيج  784200206257253 1996344

1293 هند عبدهللا حميد سالم المسماري 784200287157653 NULL

1294 لطيفه راشد صالح يوسف الحمادي 784200176403911 628054

1295 ي
آمنه علي محمد جاسم البلوسر 784200259313623 2739844

1296 رغد حسن رمضان عبدهللا القبالن 784200106075763 2787147

1297 مروه خميس احمد  بن درويش السويدي 784200135285433 2780175

1298 شيماء حسن احمد خالد الشجي 784200247287046 2161109
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1299 ن األحمدي أسيل عبدالعزيز محمد عبدالرضا حسي  784200106265208 NULL

1300 خولة محمد عبدالعزيز محمد سعدون 784200163107904 6546808

1301 مريم احمد هزيم خليفة بن هزيم السويدى 784200064139361 1824826

1302 ي ي الجنين 
مريم جمعه صالح المخينن 784200141092641 618312

1303 ي
 
رهف عارف فضل احمد المرزوق 784200213751827 NULL

1304
 
صفاء محمد صالح عبدهللا المرزوق 784200157905934 0

1305 ي
 
مروه محمد صالح عبدهللا المرزوق 784200126907573 NULL

1306 حصه يوسف عبدالرحيم  محمدصالح 784200160513758 1111

1307 مهره خالد عل توير السويدي 784200259139044 697094

1308 ريم محمد سيف الشاقوش النعيمي 784200170831075 0

1309 ي محمد مبارك 
خليفه بن هزيم السويدي* موضن 784200170427650 NULL

1310 ي
ساره عبدهللا جاسم عل الحوسنن 784200169054101 1111

1311 فاطمه انور عبدهللا عبدالرحيم محمد 784199843819089 0

1312 وز بنن ياس جواهر عبدهللا مسعود زويد في  784200121753261 2284078

1313 زينب محمد عبدهللا مصطفن المحضار بنن هاشم 784200150924353 2787602

1314 مريم عبدالوهاب خميس جمعه العشر المراشده 784200174960474 1111

1315 ي
شما محمد عبدالرحمن حواي الزرعوبن 784200242132858 6095720

1316 اليازية محمد سعيد عمي  الظاهري 784200149502435 2187410

1317 امنه عباس عل قمي  روبارى 784200107370205 3988554

1318 جميله سعيد احمد سعيد بن كوير 784200116293695 1754147

1319 ي
منن رمضان رضا محمد   الزرعوبن 784200132696087 NULL

1320 ن اسماعيل خان فرزانه بيغم حسي  784197060382963 641541

1321 سيدة راغب مصطفن 784196418574321 NULL

1322 ي
فاطمة علي محمد عيىس الحوسنن 784199971306388 11223

1323 سالمه سعيد عل شعبان الحداد 784198361696325 568767

1324 ي
يفه بنت عبدالرحمن بن علي البلوسر رسر 784198863602052 355355

1325 ي
نورة محمد عبيد المطروسر 784196879607933 517084

1326 ساره عل محمد عل الشج 784199851546277 656322

1327 يفه محسن عبدهللا صالح حنش رسر 784199661510489 NULL

1328 فاطمة علي محمد حسن 784197206383255 425016

1329 ميثاء عبدهللا محمد عبدهللا محمدعمي  الخاطرى 784200157531383 2649719

1330 حصة راشد سعيد عبيد مفتاح الخاطري 784200114185323 289313

1331 شفاء حسن محمد سعيد الخاطرى 784200246437535 447115

1332 شذى حسن محمد سعيد الخاطري 784200282938305 204297

1333 ي عائشة راشد سالم سيف الطنيج  784200063836256 1

1334 نوره سيف سالم سيف الخاطري 784200184086138 410077

1335 عهود هزاع محمد بن حسن الخاطري 784200154798084 290998

1336 عائشه عبيد مفتاح علي الخاطري 784200224868750 0

1337 موزة مكتوم سعيد مفتاح الخاطري 784200127276051 408792

1338 مريم سعيد محمد سعيد الخاطري 784200292873641 383462

1339 غنيه عل راشد بخيت الكيباىل 784200176317533 408303

1340 أسماء سالم حمد بادى الغفل 784200176387536 NULL

1341 شما عل سالم الرايج العليلي 784200125026524 448169

1342 شيخه محمد عل بن كاسب المسافرى 784200143076576 NULL

1343 أريام عيىس راشد الريامي 784200137107189 NULL

1344 منن احمد سعيد محمد خميس القحوم الزيودى 784200130620659 19916998

1345 حمده محمد بهيان محمد 784200190932614 NULL

1346 حنان محمد بهيان محمد 784200117353571 NULL

1347 عائشه احمد محمد حسن عبدهللا ال عل 784200174050516 2213682
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1348 ي

عائشة جمعة حسن غريب الحوسنن 784200175432028 NULL

1349 ميثه حسن سالم محمد اليليلي 784200026038644 2190018

1350 شما عل عبيد عل سميج 784200151548201 2207776

1351 مريم راشد عبيد سعيد اليماجي 784200214816041 1808013

1352 شمسه سالم مصبح بن معضد الزحمي 784200125380426 1754115

1353 مريم سالم عل المطوع اليماجي 784200153149305 2965231

1354 رقيه زايد وليد عبيد المسماري 784200121985863 2789971

1355 نور منصور سعيد بالل الكندي 784200161859598 NULL

1356 ي صالحه أحمد راشد بن عبود الكعن  784200217654027 1723667

1357 حصه محمد عبدهللا الدىلي آل علي 784200265728608 1234

1358 ساره سعيد محمد راشد الزحمي 784200160728075 1718211

1359 ي عائشه علي عبيد جمعه الطنيج  784200118639838 1808209

1360 حصه يوسف محمد سعيد مالجي 784200268717541 2892160

1361 خديجة أحمد عبدهللا محمد السويدي 784200167414366 NULL

1362 فتون محمد عل  الغنامي العبدوىلي 784200115154385 1234

1363 فاطمه محمد عل العواى اليماجي 784200106946401 1234

1364 ي حليمه محمد سعيد راشد الطنيج  784200006949711 30412398

1365 ذكرى خلفان محمد سالم الكندي 784200192505152 1234

1366 هند عبدهللا علي إبراهيم آل علي 784200117507481 1223566

1367 روضة احمد حسن عبد هللا بارون ال عل 784200264715747 3836894

1368 مشاعل راشد خميس راشد اليليلي 784200157502145 3874827

1369 ي
عائشه يوسف محمد عبدهللا المدحابن 784200108530633 NULL

1370 ي
امنه عبدهللا مبارك علي البلوسر 784200210659403 1234

1371 ي
شهال عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم العوضن 784200108276542 NULL

1372 خلود خالد عبدالرحيم احمد الحمادي 784200154706020 1234

1373 دانه حميد سعيد عبيد النعيمي 784200240750602 723932

1374 ي المسماري
ن راشد  الكيابن ه سالمي  أمي  784200113637498 7321226

1375 ي
لولوه ربيع الماس محمد الظنحابن 784200096840648 11647182

1376 ي سارة سعيد سيف الجاري الكتن  784200293769350 NULL

1377 زهرة سلطان اسماعيل محمد المازمي 784199915198388 2818628

1378 يشى محمد احمد محمد بقاش التميمي 784199894274937 NULL

1379 مروة حسن يوسف كرم شاة 784200091758712 NULL

1380 مروه اسحاق ابراهيم فقي  البلوسر 784200108381300 2791974

1381 وزخميس احالم سالم موس في  784200070802101 NULL

1382 ن عل ابراهيم الحمادى دالل امي  784200094943519 NULL

1383 ي
 
ا عبدالرحمن محمد رفيع المرزوق مي  784200028791877 A2429114

1384 مها احمد سعيد سعد المهرى 784200195195910 2607402

1385 العنود محمد علي ال مندوس 784200186959621 NULL

1386 مريم نارص احمد ابراهيم 784200168610283 1804341

1387 نوره سليم محمد عل المهرى 784200113962862 NULL

1388 شهد خلفان علي خلفان اليماجي 784200146150253 2848624

1389 سارة موس جمعه حسن رحمه 784200221831090 NULL

1390 ي
ابتسام صالح محمد عبدهللا البلوسر 784200198658617 3844132

1391 شمسه سيف محمد خميس الكندى 784200159024635 2713728

1392 ي
مريم نصيب ربيع عبيد كيابن 784200032482935 NULL

1393 ي شمسه عبدالرحمن عبيد إبراهيم الزعاب  784200187416043 1234

1394 ي عهد عيىس ابراهيم عيىس الزعاب  784200240617108 2741005

1395 موزه عبدالرحمن راشد عبدالرحمن الكندي 784200109613164 2100377

1396 ي
شوق عبدهللا ابراهيم عبدهللا البلوسر 784200270297904 2784770
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1397 ن عل رمضان شهد احمد حسي  784200069290763 1692214

1398 مريم خميس سعيد خميس السعدي 784200115709279 11801072

1399 ي
فاطمه عبدهللا اسماعيل سعيد المطروسر 784200259096046 2186876

1400 ي حمدة علي راشد شبابن الكتن  784200146417538 NULL

1401 حصة عبدهللا محمد عبدهللا الجسمي 784200118683802 NULL

1402 ي ن الطنيج  وعد خليفه حميد بن سالمي  784200202593180 NULL

1403 ي ي الكتن 
نورة محمد راشد خصوبن 784200131810838 2080463

1404 ي هند سيف عبيد خليفة الطنيج  784200217643632 NULL

1405 شيخة احمد محمد شعبان المازمي 784199914715372 2827566

1406 ي ريم سالم عبيد بن حرابه الكتن  784200126549755 NULL

1407 ي ي الكتن 
دانة سعيد راشد المدحابن 784200291732947 NULL

1408 ي جواهر ابراهيم عل بن مويزه الكتن  784200182986461 NULL

1409 ي
ريم اسماعيل علي محمد بن شاكر البلوسر 784200179241615 NULL

1410 مريم خالد عبدالرضا محمد المازمي 784200192749545 22222

1411 ساره جان محمد قادر بخش  يوسف 784200124620533 4024484

1412 مريم جان محمد قادر بخش يوسف 784200165424852 0

1413 ي
حمدة حسن ابراهيم حسن محمد البلوسر 784200197075367 NULL

1414 خوله عبدالرحمن عبدهللا حسن عبدالرحمن كوخردى 784200242950952 2789801

1415 اليازيه سالم عل  قمي  محمد 784200280385467 259602

1416 لطيفه ابراهيم احمد عبدهللا 784200239747924 2754832

1417 لطيفه خالد محمد حسن الشاعر 784200230463059 0

1418 ي
حصه محمد يوسف قاسم جالل البلوسر 784200194974927 NULL

1419 ليلي أحمد محمد 784198195960657 NULL

1420 عبي  عل عبدهللا محمد الحمادى 784199413902745 NULL

1421 مريم احمد جاسم عبدهللا 784199183284860 616870

1422 مريم طوغان حمدي طوق 784197729609871 612561

1423 مها سيد عبدهللا سيد عقيل حسينن الهاشم 784197129479172 528766

1424 خلود خلفان راشد خلفان  الشامىسي 784200064047648 23456

1425 حور محمد سعيد محمد الكندي 784200279073942 2191012

1426 غنيه سعيد  عبيد  بن شميل  الخاطري  784200146943210 430232

1427 نوره محمد عبيد سعيد الخاطري 784200198571752 439948

1428 فاطمه سيف عبيد بن شميل الخاطري 784200118203510 432408

1429 شيخه سعيد عبدهللا حميد الخاطري 784200196192627 442258

1430 هاجر سلطان راشد مصبح سلطان بن رصوخ 784200173576859 1915745

1431 ناعمه عبدهللا سعيد عبدهللا المسافري 784200106076035 NULL

1432 امل سيف سالم سلوم المزروعي 784200283024303 -

1433 عائشه سيف علي بن كاسب المسافري 784200137293765 411117

1434 ي ه عبيد مبارك لعبودي الطنيج  مي  784200196163057 1234

1435 اسماء خميس محمد الدوار كيابن 784200262927302 1663201

1436 فاطمه عل محمد سعيد المحرزي 784200168284956 NULL

1437 وضحه سعيد احمد محمد السويدي 784200249814185 2845773

1438 امل احمد خليفة بن سبت الشامىس 784200117606101 25563

1439 ايه خالد محمد عبيد المسماري 784200181370980 2190145

1440 مريم سعيد عل العواش اليماجي 784200158065076 1234

1441 ي
نوف علي راشد عل الحفين  784200197543034 2862124

1442 ي
 
ق الشيخه شمه محمد رسور سيف الشر 784200135358693 2714283

1443 حمده سالم محمد سعيد المحرزي 784200247650474 2871617

1444 هاجر محمد مبارك سيف المزروعي 784200254864364 1962263

1445 عائشه سامي خليفة مبارك المسماري 784200113094914 3852496
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1446 لولوه نبيل خميس سالم هناوى 784200162979296 2714306

1447 ي
حمده عبيد علي عبيد الحفين  784200115790493 2858633

1448 عزيزه يوسف محمد سليمان عبدهللا 784200182615870 1663150

1449 مريم جمعه مال هللا جمعه الكندي 784200169408034 1993042

1450 مضاوى عبدهللا خلفان الساحب اليماجي 784200174327625 3873949

1451 روضة سعيد مبارك عبيد الزحمي 784200249143643 NULL

1452 ي
بسمه محمد نارص خلفان الحسابن 784200103647903 1773223

1453 مروه جاسم عبدهللا احمد المزروعي 784200148148172 1993115

1454 ميثة نارص عبيد راشد المسماري 784200149859090 2755784

1455 علياء غريب مراد محمد عبدهللا 784200096193055 668038

1456 ميثاء خدوم بدر راشد الحطب 784199916920970 6242826

1457 خلود عبيد محمد سعيد المحرزي 784200143085080 1955139

1458 عائشه محمد خليفه عل الشوي  هي 784200140710607 2654801

1459 ي
ناهد محمد عيىس بخش البلوسر 784200198043653 1724180

1460 شهد سعيد جمعه رسور المسماري 784200014791709 641601

1461 مريم محمد مبارك ربيع المسماري 784200115862706 1774019

1462 غنيمة عبيد غاصب عبيد المسماري 784200180461954 NULL

1463 حفصه حسن محمد خصيف الخزيم 784200105026437 3846917

1464 ريان غريب علي احمد السعدي 784200179649700 6096316

1465 عليه سيف هارون عبدهللا عمر 784200108079516 1724287

1466 دانه عبدهللا سعيد خميس 784200259326914 NULL

1467 مريم أحمد عبدهللا سعيد أحمد 784200257317261 1234

1468 اليازيه سعيد عبدهللا سعيد الخزيم 784200138486319 1743661

1469 ارساء حسن سعيد حسن سعيد محمد 784200126821626 NULL

1470 خديجه عبيد سعيد خلفان معيوف الزيودى 784200137597652 NULL

1471
ن
ق الهنوف عمر هارون عبدهللا عمر ارسر 784200135929576 NULL

1472 رنيم عبدهللا حميد راشد العاقل المرشدى 748200181731058 NULL

1473 علياء حسن سعيد راشد 784200125141612 NULL

1474 حور محمد حسن راشد خميس 784200127504296 NULL

1475 ه سعيد راشد سعيد الحمودى مي  784200283508685 1804386

1476 شيخة محمد حسن محمد الحمودى 784200120916950 NULL

1477 فاطمه محمد سالم خميس سعيد محمد 784200219302906 NULL

1478 شيخه علي حسن سعيد الحمودي 784200187683253 11403150

1479 عائشه محمد خميس محمد هزيم 784200175035433 NULL

1480 غاليه عبدهللا خميس راشد الحمودي 784200126162104 1663157

1481 فدوه عبدهللا علي سالم حسن 784200171954355 NULL

1482 اريام سعيد حسن علي الحمودي 784200285762462 1954717

1483 رويه أحمد راشد سعيد راشد 784200182943868 NULL

1484 العنود سيف علي سيف المرشدى 784200181532035 NULL

1485 اشواق عبدهللا حسن سعيد الحمودى 784200146462195 NULL

1486 فاطمه حسن محمد سيف المرشدى 784200140369768 NULL

1487 عهود احمد محمد الشجي 784200195414089 NULL

1488 سارة عبدالهادي سيد عبدهللا سيد محمد 784200285827604 NULL

1489 سيف راشد حميد سالم باللعيضب اجتن  784200281720217 NULL

1490 ي سعيد عبدهللا سعيد سالم الكتن  784200171592791 NULL

1491 محمد سعيد راشد خصوبن الكتن  784200174109353 NULL

1492 ي نورة علي سلطان مسافري الكتن  784200170840373 NULL

1493 ي سلم عبدهللا سعيد بن هويدن الكتن  784200121716052 NULL

1494 ماريه محمد حسن  البرصي المسماري 784200104815178 1804305
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1495 عائشه عبدالرحمن علي عبيد السماجي 784200191862869 NULL

1496 آمنه عبيد محمد راشد الكندي 784200152084305 NULL

1497 مريم احمد ابراهيم عبدهللا البلوسر 784200124826817 112345

1498 مديه إبراهيم يوسف أحمد آل محمد 784200235147046 21113565

1499 ي شما محمد كرم جالل الكعن  784200195760689 NULL

1500 روضه علي خلفان سالم السويدي 784200269058150 47826

1501 ي
حليمه محمد عبدهللا  العطر الظنحابن 784200203202815 2716750

1502 صوغه عبدالعزيز علي هاشم الهاشمي 784200152603716 1663069

1503 فاطمه خالد محمد البي  آل علي 784200242902144 111256

1504 ميثاء سيف مصبح محمد الكيباىلي 784200027424298 1317413

1505 ميثه محمد عبيد معيلي  الكندي 784200175860632 464306

1506 شهد رسور خميس  الدرعي المسماري 784200180287599 2713694

1507 ي
ميثه محمد إسماعيل سعيد المطروسر 784200116203694 2882011

1508 شما محمد علي سالم المسماري 784200247252404 NULL

1509 شوق راشد خلفان ربيع القصاب 784200107213082 2843159

1510 شمه محمد سالم محمد الكندي 784200221463639 1715790

1511 ي فاطمه برمان عبدهللا حسن الكعن  784199929427146 664455

1512 ي فاطمه خلفان راشد جمعه الطنيج  784200120571375 1234

1513 شمه سالم مرزوق نصيب الزحمي 784200174643682 2190022

1514 ميثه سالم حامد مفتاح المسماري 784200160726384 1954950

1515 مريم فهد سعيد ارقيط المسمارى 784200243874649 14237008

1516 مريم سعيد خميس محمد اليماجي 784200175876919 2861880

1517 شيخه ابراهيم حسن ابراهيم البلوسر 784199913749133 2705969

1518 هاجر صالح عثمان مبارك المسماري 784200139474827 2706022

1519 بلقيس محمد علي احمد الحمودي 784200151864764 2789823

1520 مريم جمعه سعيد برشود 784200173206903 NULL

1521 حور أحمد علي سالم حسن 784200159137411 NULL

1522 شيخة عبيد محمد عبيد خميس 784200140350263 NULL

1523 لطيفه يوسف صالح محمد احمد 784200065414854 54352

1524 ي
أسماء سعيد عيىس داغر البلوسر 784200106949439 8850766

1525 خلود سعيد مفتاح  السمان المسماري 784200137152599 2190138

1526 شيخة عبدهللا محمد سعيد السعدي 784200106969437 2793597

1527 موضن راشد حمد سليمان المطلىعي اليماجي 784200103687909 6301040

1528 ي فاطمه مبارك ربيع بن سنان   المطي  784200219290200 29986

1529 حصة راشد خميس بالل الكندي 784200280516525 1234

1530 فاطمه يوسف عل سعيد عل 784200205840687 731022

1531 ي المسماري
وابن ن شوق محمد حسن الين 784200114743873 1655500

1532 مروه درويش محمد سعيد الكندي 784200191350964 2827204

1533 مزنه حسن مبارك فرحان الحمودي 784200247961095 1663238

1534 ي نور علي جمعه سعيد الكعن  784200147046419 1773543

1535 سميه سالم عبدهللا بن سليمان الزحمي 784200185419825 2792105

1536 مزون سعيد راشد  سعيد المسماري 784200179859200 NULL

1537 ي
نجود راشد عبدهللا سالم الظنحابن 784200196930695 2189854

1538 امل خالد خميس محيوس المعمري 784200052104807 2109117

1539 ي أمل سالم عبيد جاسم الطنيج  784200076186582 649662

1540 ميثه عل هيكل عبدالرحمن البلوسر 784200162939290 2236988

1541 عائشه عيىس محمد رستك األنصاري 784200179073943 2789685

1542 حور محمد إبراهيم عبدهللا المزروعي 784200205210584 21133

1543 رقيه عبدهللا محمد أحمد الرصيدي 784200125076529 713365
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 
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1544 مريم علي عبيد علي السويدي 784200157576024 223566

1545 ماريه سهيل محمد عبدهللا العبدوىلي 784200073130393 6103158

1546 ي ي عبيد محمد سعيد الكعن 
امابن 784200187268055 645530

1547 عائشه علي محمد علي اليماجي 784200129848162 712696

1548 ي العبدوىلي
عائشه حمد عبدالرحمن البقيىسر 784200194186415 723902

1549 ي لطيفة سلطان سالم مسافرى الكتن  784200116290683 NULL

1550 ي عائشه محمود عبدهللا محمد الزعاب  784200137435192 2441113

1551 اسماء خالد مصبح بن معضد الزحمي 784200151046156 2713719

1552 شيخه سالم محمد راشد اليماجي 784200169636527 3878546

1553 عفراء حسن عبيد حسن الشج 784200172753095 2740982

1554 انجود نارص محمد نارص اليماجي 784200194762140 2843190

1555 ي
شوق عبيد سعد عبيد الظنحابن 784200110825864 NULL

1556 فاطمه خدوم بدر راشد الحطب 784200165218387 NULL

1557 ي ى الكعن  طيف خالد محمد الشر 784200292439690 2190431

1558 هاجر احمد اسماعيل حميد الخالدي 784200274687050 2111453

1559 شيخه خالد عباس موس الرئيىسي 784200138743966 1808140

1560 ي آية سالم سيف عبيد الزعاب  784200290952611 5988489

1561 مريم جمعه عبيد خلفان المسماري 784200215154822 3874183

1562 شما علي محمد حميد اليماجي 784200135275434 2072613

1563 ميثا مبارك مفتاح مبارك المسماري 784200240352920 2852585

1564 ي
مزنه خلفان عبيد سيف الحفين  784200159852977 2714299

1565 حصه إسماعيل محمد  اليماجي 784200165210855 2117481

1566 ي علياء مبارك مبارك الرفيىس الكتن  784200137507651 NULL

1567 ي مريم علي سالم سيف الطنيج  784200260879182 NULL

1568 ي حمدة سالم علي الرفيسه الكتن  784200224162717 2819028

1569 ي جواهر سعيد ضاوى سعيد الطنيج  784200095492839 2793749

1570 ي ميثا مصبح راشد الضبعه الكتن  784200236518419 NULL

1571 ي ميثاء مهي  محمد خميس الكتن  784200140309764 642558

1572 ي ميثاء عبيد سهيل بن حامد الطنيج  784200182426518 0

1573 ي اسماء عل حمد عبيد الطنيج  784200113039604 1751915

1574 ي ول الكتن  ن ايمان محمد راشد بن قين 784200198693705 0

1575 ي شوق خلفان راشد عبيد الطنيج  784200291476461 651320

1576 ي هند احمد خليفه بن يعروف النقن  784200187935869 NULL

1577 ي نورة عل بخيت المسافرى الكتن  784200220316416 NULL

1578 ي موزة سلطان معضد بن هويدن الكتن  784200272698620 NULL

1579 شيخة نارص راشد علي بن مويزة 784200190724268 NULL

1580 ي فاطمة سالم محمد بن هويدن الكتن  784200191058708 1653092

1581 ي بخيتة سلطان مهي  محيان الكتن  784200183683596 1823714

1582 ي نيلة عبيد سلطان فاضل الكتن  784200179594385 NULL

1583 نوره عبداللطيف ابراهيم خليفه السليس 784200215487420 2730708

1584 منن خالد محمد قاسم 784200114265109 0

1585 عائشه ابراهيم عبدهللا احمد اهلي 784200171321035 2869723

1586 ي شيخه سيف سالم شميل الكعن  784200041859875 665414

1587 امل داد هللا خياط موس 784199850816200 NULL

1588 عبي  عبدهللا يوسف عبدهللا المنصوري 784199696910696 0

1589 مريم محمد سليمان عل محمد المعينن 784200162760274 NULL

1590 مهال سليمان عبدهللا علي الحمادي 784199969261371 NULL

1591 عفراء حسن خليفة عبيد سلطان األصلي السويدي 784200126098647 0

1592 مريم عبدهللا حسن سالم الكندي 784200205287194 4506369
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1593 العنود محمد سعيد المال سعيد قاعور 784200184064242 NULL

1594 نوال نصي  احمد غالم حياه 784199906379369 671925

1595 حمده جمعه عيىس محمد عيىس 784200119365144 1963477

1596 ه خميس عبدالرحمن المازمي مني  784197126186549 633291

1597 مريم رمضان عل عبدهللا الحمادى 784199747132423 NULL

1598 ايمان محمد أنورالدين 784196743859199 289316

1599 ممتاز خاتون محمد جعفر 784198992432587 474838

1600 ي شيخة ظبيب أحمد عبدهللا المهي  784199390960658 238104

1601 ريان ابراهيم حسن  عبدهللا 784200118253515 112453

1602 ي
مروه عبدالرحمن صابر محمد البلوسر 784200065175810 2843199

1603 لمياء عبيد صالح خميس العبدوىلي 784200292438593 1122345

1604 ي مريم محمد عبيد راشد الطنيج  784200197613522 NULL

1605 ي لطيفة راشد محمد بن هويدن الكتن  784200224353647 7766330

1606 ي
ن العوضن ه فهد محمدرسول أمي  أمي  784200282865292 2845746

1607 أمينه خليفه محمد سالم الرصيدي 784200147240616 2793617

1608 نوف عبدهللا محمد الحلو اليماجي 784200004069637 7663820

1609 فاطمة نارص محمد حميد اليماجي 784200215218098 671312

1610 شيخه سعيد مبارك  العواي اليماجي 784200107482083 2713827

1611 حصه عبدهللا محمد جاسم الريىسي 784200295763146 NULL

1612 مريم يوسف خميس محمد اليماجي 784200286485204 1955205

1613 ي
هند موس محمد عبدهللا البلوسر 784200183243706 1981064

1614 ي
شيخه ربيع الماس محمد الظنحابن 784200158249100 3874583

1615 ي سيف سالم مبارك سيف مبارك اجتن  784200163909466 NULL

1616 ذياب خالد راشد حمدان سيف الجابري 784200168386355 NULL

1617 محمد سعيد راشد يولك الكتن  784200226879805 NULL

1618 ي راشد حمد عبيد سالم الكتن  784200249621846 2819178

1619 ي ي الكتن 
حمد عوض حمد خصوبن 784200127081063 NULL

1620 ي راشد سالم راشد العيضب الكتن  784200051046355 NULL

1621 مصبح شطيط مصبح مسحار مصبح المتفيج 784200073746586 NULL

1622 ي غانم علي عبيد سعيد بن طويرش الكتن  784200128687058 NULL

1623 ي
سالم خليفه سعيد راشد خصوبن 784200035161684 NULL

1624 مطر سالم سلطان سالم سلطان القمزى 784200264748680 NULL

1625 ي ي الكتن 
عل مطر حمد خصوبن 784199918690860 NULL

1626 ي
عبدهللا عبيد محمد حسن الشبابن 784199973575485 NULL

1627 ي ي محمد غانم المتفيج الكتن 
غانم ثابن 784200174794022 2029894

1628 غيث مبارك عوض محمد الكتن  784200279327413 NULL

1629 علي سالم سلطان سالم سلطان القمزي 784200041975978 NULL

1630 حميد خلفان عل مصبح عل بن سميط العل 784200114190489 NULL

1631 ي
سالم عبيد ابراهيم البلوسر 784200219648407 NULL

1632 عبيد عادل كريم داد حيات خان البلوسر 78420019846759 NULL

1633 ي الشامىسي
خليفة حميد خليفة حميد الحمرابن 784200181369834 2873703

1634 راشد عبدهللا سالم عبدهللا المخمري 784200121383275 NULL

1635 عبدهللا خالد محمد حسن الشاعر 784200093710810 667118

1636 سالم موس يوسف سعيد الظاهري 784200128109871 NULL

1637 ابراهيم يوسف ابراهيم حسن حمزة 784200104697055 NULL

1638 راشد محمد جمعه احمد ال علي 784200007429069 0

1639 ي
أحمد حسن مرادك حسن تي  البلوسر 784200013053903 123456

1640 حمد حسن محمد الشيخ حسن الشجي 784200165952514 0

1641 ي
 
نارص عبدهللا محمد سعيد المرزوق 784200158596526 573574
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1642 عبيد عمر عبيد غانم الشامىسي 784200247921095 NULL

1643 ي
طالل احمد جعفر يعقوب حسن زرعوبن 784200160729693 NULL

1644 سعيد علي احمد محمد الظهوري 784199969604877 1845929

1645 عبدهللا احمد درويش علي الظاهري 784199936419805 4023962

1646 ابراهيم محمد ابراهيم شهداد آل مندوس 78438927846789 1

1647 شامخ شامخ علي شامخ البادي 784199837927211 0

1648 ي
زا احمد كامل البلوسر عبدهللا مي  784200092410826 668115

1649 عبدالحميد راشد سعيد سالم المعمري 784390287490378 202086

1650 موس جاسم موس محمد الرئيىسي 784200232086247 1665675

1651 ن شهداد سلطان ابراهيم عبدهللا سالمي  784200241087517 132443

1652 محمد عيد عبيد سالم البدواوي 784200109161974 2204338

1653 محمد عبدالعزيز جاسم محمد الحمادي 784200226026183 2818319

1654 يف عبدالرحمن هاشم سلطان محمد الشر 784200107263087 1652104

1655 ي سعيد سالم سعيد بن معيل الكتن  784199891616536 724106

1656 ي
سلطان فيصل عبد العزيز محمد الزرعوبن 784200148472986 1652170

1657 ي الرئيىس
محمد حسن ابراهيم سبوب  784200171865031 2853221

1658 علي محمد خليفه المرداس  الشامىسي 784200027296472 1723809

1659 ي
حمد يوسف عبدالرحيم عبالكريم الزرعوبن 784200082637982 --------

1660 محمد علي محمد حسن روباري 784200205217969 569042

1661 طالل قمي  علي طماعي مراد 784199981362942 0

1662 احمد سيف عيىس باللخيلب الشامىسي 784200258170263 2756158

1663 ابراهيم صالح حديد بطي امان 784200160597496 5938254

1664 سلطان سالم مراد عبدهللا محمد 784199961802636 1

1665 عبدهللا محمد علي إبراهيم آل علي 784200220398281 2750289

1666 ي
 
سلطان محمد عبدهللا محمد المرزوق 784200158057917 284154

1667 ماجد عبدهللا محمد زكريا آل علي 784200205870858 NULL

1668 ي علي راشد علي  الشاعر المهي  784200292759402 1724428

1669 نارص خالد نارص سيف المدفع 784200169816434 12000174

1670 ي ياس
نارص انور نارص بالل نارص بنن 784200147903981 2059309

1671 هزاع حسن أحمد عبدهللا الياسي 784200172762070 NULL

1672 راشد محمد عبدهللا درويش آل علي 784200296927179 611582

1673 محمد عبدالرحمن راشد عبدالرحمن زيد شيبان 784200003708417 2894095

1674 ي ياس
ماجد حمد جمعه مسعود بنن 784200097072175 2766591

1675 ن نارص محمد المازمي خالد حسي  784200121962839 28622009

1676 ي حمد ابراهيم حمد  ابوشهاب المهي  784200126082492 2739247

1677 سعود سمي  ابراهيم  علي المازمي 784200210310205 2131568

1678 رسور مسعود رسور مسعود الياسي 784200179327034 1942710

1679 عيد فهد بالل حسن عيد كنحوت 784200138294762 2818639

1680 عبدالرحمن محمد سعيد سيف بطي 784200104139684 2894489

1681 ي علي مصبح علي جمعه الجرمن الزعاب  784200181096908 NULL

1682 ي
حمد جاسم محمد سويدان البلوسر 784199963192192 NULL

1683 عبدهللا سعيد عبدهللا يوسف محمد سعيد االحمد 784200270426586 NULL

1684 محمد حسن اسماعيل محمد سعيد 784200119247466 1929602

1685 عبدالرحمن صالح عبدهللا ابراهيم العبيدىل 784200216572071 NULL

1686 ي خصيبة سعيد عبدهللا بن نومه الكتن  784200163857939 1973667

1687 ي شيخة عبيد سعيد عبيد الطنيج  784200129165310 2894849

1688 علياء علي نارص العويس الشامىسي 784200159705357 2195514

1689 ي ميثاء محمد عبيد بالليث الطنيج  784200139325292 NULL

1690 ي مها سعيد احمد سيف الطنيج  784200208359396 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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1691 ي  الكتن 

ن
بخيتة راشد عبد هللا الهادق 784200271059147 NULL

1692 غالية عبدهللا محمد بخيت المسافري 784200103276034 NULL

1693 ي شمسة مهي  عبيد الخيال الطنيج  784200171546474 2747574

1694 ي فنة عبيد جمعه بن شمالن الطنيج  784200282546280 NULL

1695 نورة عبدهللا عل بن شمسه السويدي 784200149024281 NULL

1696 ي علياء محمد مطر دلموك الكتن  784200152510309 2862211

1697 ريم محمد سلطان عبيد القايدي 784200168651923 NULL

1698 فاء خولة خالد أحمد علي الشر 784200173202696 2138957

1699 ي شيخه عبدهللا بالل خميس الزعاب  784200205986290 NULL

1700 ي اسماء صالح راشد خلف الزعاب  784200163058066 955525

1701 خوله عبدهللا موس حسن الجابري 784200226315099 2784696

1702 ي ساره فهد عبدهللا اللغاي النقن  784200110397427 122355

1703 فاطمه يوسف محمد علي المزروعي 784200108309392 1992689

1704 عبي  سيف علي سيف  القايدي 784200191596095 2827587

1705 مريم عبدهللا سعيد محمد اليماجي 784200130754201 2109501

1706 ي نورة عبيد محمد المدحابن الكتن  784200293021802 NULL

1707 ي سالمة راشد مهي  بخيت الكتن  784200172616359 NULL

1708 ي سالمة سلطان علي الرفيسه الكتن  784200125804615 2737311

1709 ي عائشة سلطان مبارك الرفيىس الكتن  784200161536287 NULL

1710 ي سناء جمعة سالم بن شمالن الطنيج  784200021303514 NULL

1711 ي العنود راشد علي بن هويدن الكتن  784200194792691 1973673

1712 ي مريم ربيع سيف الجزيىع الكتن  784200036592465 NULL

1713 ي وز الكتن  العنود مبارك غريب في  784200117287142 NULL

1714 ي علياء عتيق جوهر سعود الكتن  784199991096274 1

1715 ي فاطمه عمر محمد بن رسحان الزعاب  784200168517173 713942

1716 مريم يوسف محمد يعقوب كيشى 784200147921090 0

1717 ي الدرمكي لولوه جمعه سالم  الدب  784200297615278 1662959

1718 ي وصال سالم محمد سالم الزعاب  784200280305432 1854064

1719 خوله سالم عبدهللا صالح الكندي 784200295718082 3857838

1720 ي ميثه محمد علي حسن الزعاب  784200124252063 58

1721 ساره جمعه عبيد محمد اليماجي 784200107060392 1350282

1722 ي
ن عبدهللا  البلوسر عبدالرحمن سعيد حسي  784200006357584 2831973

1723 ن نارص محمد المازمي نارص حسي  784200161768211 5987815

1724 ماجد احمد عبدالرحمن  زارعي المازمي 784200140685940 1351911

1725 ي ي الكتن  صالح حمد صالح الكرب  784200107614909 626712

1726 عمي  احمد محمد عبد هللا الياسي 784200054986367 2201513

1727 محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحمن الكوخردي 784200139487241 NULL

1728 ساره مراد صقر يوسف الدرمكي 784200171460270 2905728

1729 شهد موس عبدهللا محمد الدرمكي 784200057474361 NULL

1730 مريم خلفان بشي  موس الباروت 784200146828734 6083382

1731 ي
عائشه كرم عيىس احمد البلوسر 784200292760855 48254

1732 ي أسماء محمد عبيد  العواسيه الزعاب  784200274940475 3874964

1733 يفة اسماعيل محمد  يوسف رسر 784199940682869 NULL

1734 فاطمه عادل سالم الحبيىسر الكندي 784200152940217 3839988

1735 ي
امنه ابراهيم عبدالرحمن درويش البلوسر 784200103149082 665097

1736 ساره عبدالكريم جاسم اسماعيل الدرمكي 784200151810502 2827948

1737 آمنه كرم حامد إبراهيم محمد 784200136505359 NULL

1738 مزنه علي سيف  بن سويدان القايدي 784200125865186 2693339

1739 حور يوسف علي موس محمد 784200125987428 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1740 مريم عادل خميس محمد الكندي 784200174762722 666880

1741 فاء ه علي سليمان علي الشر مي  784200116135730 6205958

1742 ي هدى محمد راشد سعيد الزعاب  784200165763531 2714533

1743 عائشه راشد خلفان علي الكندي 784200158293215 1692837

1744 ي
نوره محمد سالم محمد الدهمابن 784200195039688 2820544

1745 ي  الزعاب 
موزه عبيد محمد العوابن 784200170486581 1663519

1746 إيمان سلطان سعيد  الحمودي القايدي 784200181750215 12023300

1747 فاطمه علي محمد يوسف الدرمكي 784200191832862 1690271

1748 نورا اسامه فهد عبدالرحمن باعشن 784200182610533 NULL

1749 ي عائشه مصبح عبيد  بن شنه الكتن  784200059191856 1

1750 شيخه مصبح عبيد بن شنه الكتن  784200093597647 1717800

1751 شمسة احمد خليفة حمد المزروعي 78420003654 NULL

1752 ايمان جعفر باقر أس د 784200207594183 NULL

1753 فاطمه عبدهللا احمد يوسف 784200161526288 2129219

1754 ن بن حاتم مايد محمد علي محمد حسي  784200015678435 2685341

1755 محمد ادريس سعد علي المهري 784200168393286 24573000

1756 سيف عبدالحكيم عيىس عامر عيىس 784200013053904 NULL

1757 ي
محمد احمد ابراهيم الحوسنن 784200014763498 0

1758 احمد خالد احمد قاسم احمد 784200173820976 739452

1759 ي علي عبدهللا علي الغافري الكعن  784200286180805 ------

1760 عبيد ابراهيم عبيد سالم الكندي 784200113641532 2839212

1761 صقر محمد سعيد عبدهللا السعدي 784200142970951 1753614

1762 حمد طاهر اسماعيل  الجنيدي 784200180627570 0

1763 حميد محمد عل سالم المازمي 784200150417903 728209

1764 ي ي الجنين 
سعود علي سالم محمد المخينن 784200121379760 2201959

1765 جابر حاج  جابر باقر حديد 784200209046166 NULL

1766 خالد رمضان عل عبدهللا الحمادي 784200142854072 2741462

1767 احمد راشد جمعة العيدي 784199615819309 NULL

1768 ي
احمد محمد عبدالرحمن صالج المعينن 784199706290741 713728

1769 عمر عبدهللا محمد عبدهللا عبدالقادر 784199753072158 1

1770 خليفه ابراهيم عبد الرحمن سالم العبيدىلي 784199815040490 6241446

1771 حمد عبدهللا يوسف عبدهللا 784200054864366 1724314

1772 خالد محمد علي سالم المازمي 784200041502574 5938416

1773 رسور سلطان سعيد  النومان الشامىسي 784200013769136 713973

1774 موزة احمد سيف سعيد المعصم 784200219073945 NULL

1775 ي عفراء راشد مطر راشد الجمي  784200281073708 NULL

1776 مريم سعيد مبارك علي عبدهللا الشامىسي 784200140520790 NULL

1777 فاطمة عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا فكري 784200125258382 NULL

1778 ي عبيد بن ثالث
مهرة صالح ثابن 784200149170902 NULL

1779 ي
ي أحمد سلمان محمد البلوسر

أمابن 784200229769136 NULL

1780 عائشة محمد خليفة بطي بن درويش الفالسي 784200204318511 NULL

1781 وز موس بوسعود علياء جمعة في  784200184814794 1923319

1782 عفراء خليفه خميس األسمر الشجي 784200113730905 10617066

1783 روضة محمد دسمال حارب حميد 784200138393200 NULL

1784 اري    ج حبيب سعيد سالم العبيدهللا 784200175040730 2841141

1785 حمدة محمد سيف سعيد المعصم الفالسي 784200271493106 NULL

1786 ي
 
جمانة علي ابراهيم احمد المرزوق 784200115730812 2207733

1787 زا ابوالمالح مريم خالد عبدالرحمن مي  784200194392088 0

1788 مها ابراهيم صالح علي حسن 784200208363869 1673116
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1789 ن علي عبدهللا الجسمي علياء حسي  784200146198294 1697843

1790 ن سليمان علي فطيم يونس حسي  784200117603744 NULL

1791 محمد ابراهيم محمد ابراهيم الرئيىسي 784200196316861 737593

1792 علي محمد سلطان عبدهللا الحمادي 784199770369082 6134844

1793 سيف عبدالعزيز موس محمد الرئيىسي 784200262806142 0

1794 سالم عيىس بالل صقر الشامىسي 784199991530652 2829273

1795 ن علي جمال المازمي خليفه حسي  784199957596028 2843700

1796 مهي  مصبح بخيت ياقوت الغفلي 784200157509876 NULL

1797 ي
 
سيف أحمد علي أحمد المرزوق 784200032039750 1824127

1798 ي عبيد محمد عبيد  ولدالروله الزعاب  784200237986466 267911

1799 ي ي مبارك الجالف المهي 
عل ثابن 784200119713939 NULL

1800 عمار عبدالعزيز علي عبدهللا المازمي 784200108196914 NULL

1801 ن عبدهللا احمد نبيل احمد محمد امي  784200105257966 NULL

1802 خالد يوسف عبدالرحمن عبدهللا 784200171361031 NULL

1803 ماجد سعيد جمعة مبارك كنوكا 784200209420429 NULL

1804 .ن ور أحم د عيىس صالح الياسي 784200198714683 NULL

1805 مرح طيب محمد صالح الجسمي 784200057294041 286982

1806 مريم خالد عتيج ماجد صقر المري 784200286926249 NULL

1807 امل عبدهللا محمد ابراهيم احمد ابراهيم 784200175086360 0

1808 وز صابر مريم احمد مبارك في  784200135861357 1866544

1809 شيخة احمد عبدهللا محمد صالح 784200140497916 641696

1810 .مهره اسماعيل عبدهللا محمد الحمادي 784200129087258 NULL

1811 ساره عبدهللا علي عبدالرحيم محمد 784200127535084 1397334

1812 عهود عبدالكريم نارص سعيد عثمان الواحدي 784200196416307 NULL

1813 حمدة أحمد محمد أحمد رحيمي شهواري 784200262932971 NULL

1814 فاطمه علي حسن سلطان حبل 784200153079080 1756398

1815 .ميثاء خالد محمد حسن المال 784200105182503 NULL

1816 نوف حسن عبدهللا حيدر الرئيىس 784200282040656 7552594

1817 وضحة عبدهللا محمد شخ صالح المهره 784200163214 NULL

1818 ن ن عيال سالمي  ن عبيد خميس سالمي  علياء سالمي  784200132946433 NULL

1819 نورة محمد حسن الماجد المري 784200121852956 NULL

1820 ي
 
ساره علي ابراهيم علي المرزوق 784200196936064 90446

1821 سارة عبدهللا محمد السيد احمد 784200109717106 NULL

1822 سلطان محمد حمد محمد سعيد السقطري 784200103628317 111111

1823 عبيد محمد سعيد ديموري المهري 784200153039316 8963362

1824 ي
خليفة محمد خليفه عبدالكريم يوسف البلوسر 784200013058765 NULL

1825 علي خليل حسن يوسف حسن المازم 784200207607910 NULL

1826 فيصل حسن محمد عبدهللا دبيس الشجي 784200116160860 NULL

1827 عبدهللا محمد عبدهللا يوسف الشامىسي 784200240631430 NULL

1828 سيف نرص محسن عبدهللا صالح حنش 784200130736539 3841991

1829 عبدهللا احمد عبدهللا راقان العلي 784200247931098 NULL

1830 سالم مبارك سالم عبدهللا 784200084936584 NULL

1831 يونس علي محمد عبدهللا 784200120358252 NULL

1832 خليفة ابراهيم عبدهللا محمد 784200151609581 NULL

1833 علي حسن علي جمعة بهادر 784200035249638 NULL

1834 ي
ن علي الحوسنن يونس حسن حسي  784200154396178 2873895

1835 ماجد جمال حسن جميل الرئيىسي 784200126527314 2813854

1836 ي نارص حمد صالح محمد صالح الكرب  784199915824835 2004693

1837 ي عبيد سعيد عبيد العبد الكتن  784200139502734 2827445
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1838 محمد جاسم محمد محمود آل علي 784200184105755 NULL

1839 منصور فيصل محمد يوسف العبيدىلي 784200138717218 2744267

1840 عبيد سالم فوزان سالم مطر 784200248405175 2744243

1841 ي آل علي
أحمد عبدهللا أحمد  اللوغابن 784200132516145 3988718

1842 حسن يوسف حسن يوسف الحمادي 784200118742707 NULL

1843 عبدهللا موس عل سليمان المازمي 784200175250933 NULL

1844 عبدالرحمن علي مراد يوسف المازم 784200152761092 2839756

1845 علي محمد عبدهللا احمد الياسي 784200107075952 0

1846 محمد موس علي سليمان عبدهللا 784200175057478 0

1847 ي
بدريه فايز سبيل احمد البلوسر 784200286314362 NULL

1848 فاطمة اسماعيل حسن ابراهيم الصفار 784200182192045 NULL

1849 ي
 
مريم محسن  مرزوق 784200139541369 NULL

1850 ن محمد غاية مصطفن محمد عبدهللا حسي  784200130954264 NULL

1851 مهرة راشد عبدالرحمن عبدهللا درويش 784200173297324 NULL

1852 عائشة محمد احمد عبدالقادر المال 784200161036031 NULL

1853 بدور احمد عبدالواحد عبدالرحمن 784200276463914 2716337

1854 .شمه خلفان ثعيلب مفلح الهاجري 784200161627383 NULL

1855 مروه صالح احمد عبدالرحمن القطان 784200129719132 0

1856 فاطمة محمد عبدهللا محمود الحمادي 784200131950527 NULL

1857 ي لطيفة خلفان محمد خميس خلفان بطي المهي  784200237317027 NULL

1858 ي
بثينه جاسم محمد عبدهللا البلوسر 784200165932763 NULL

1859 حصة خميس احمد مبارك سالم 784200148287491 NULL

1860 ة عبدهللا ملك علي عبدالرحيم مي  784200104972599 NULL

1861 روضة منصور احمد منصور 7842000354 NULL

1862 موزة معضد سعيد دلموك بن عمان 784200151868310 NULL

1863 جنان شامس سعيد شامس الكندي 784200269740419 2903219

1864 موضن سلطان سعيد المرشودي الدرمكي 784200137548374 2195581

1865 بيان عادل درويش مسلم مسعود 784200116243690 2821302

1866 ريم راشد علي خلفان القايدي 784200231359868 2231200

1867 ي ي النقن 
شهد خالد يوسف المغنن 784200139818171 2748201

1868 ي حور حمدان راشد عبيد الطنيج  784200139708653 2136058

1869 علياء فيصل عبدهللا حارب جمعه 784200192076048 2752230

1870 مريم عيىس خميس محيوس المعمري 784200263065920 2686164

1871 عائشه حسن عل حسن الدرمكي 784200118471513 NULL

1872 مريم وليد حسن علي الدرمكي 784200151579107 231444

1873 ي سليمه راشد مطر عبدهللا الزعاب  784200103638316 1942682

1874 مريم وليد سعيد راشد الكندي 784200151840509 2739828

1875 شهد خالد محمد حمود اليماجي 784200140692862 NULL

1876 ي شيخه هالل محمد عبدهللا النقن  784200104107154 2828122

1877 كلثم يوسف صقر يوسف الدرمكي 784200117038180 8607640

1878 فاطمه علي صباح بن صباح المراشده 784200110631957 621420

1879 علياء راشد حمد النهم المراشده 784200105436875 2231028

1880 ي
فاطمه محمد عبدهللا مراد عبدهللا البلوسر 784200221529173 NULL

1881 رويه عبيد راشد عبيد الطنيج  784200215970433 2752109

1882 ي
مريم ابراهيم عبدهللا  جمعوه اليحياب  784200132702976 NULL

1883 ي الحمادي .فاطمه محمد سلطان الجمي  784200173658251 NULL

1884 ف الهاشمي .هدى السيد نعيم السيد محمد رسر 784200106063702 NULL

1885 ي
فاطمة ابراهيم محمد علي حسن البلوسر 784200132792977 NULL

1886 ن عبدهللا المطاوعة ميثاء علي حسي  784200198609099 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
1887 ي ي المهي  حصة بطي خليفة بطي قريبان المهي  784200136275482 NULL

1888 اليازية منصور عبدالرحمن محمد 784200172732073 NULL

1889 فاطمة ابراهيم حسن علي محمد الحمادي 784200216106839 NULL

1890 العبي  عيىس ابراهيم موس 784200149383240 NULL

1891 ي
زينب علي حسن محمد البلوسر 784200135717054 563351

1892 ن حيدر صاير ة حسي  مي  784200115720367 NULL

1893 فاطمه محمد حسن علي الحمادي 784200050723704 NULL

1894 مهره سعيد سالم عباهلل صالح 784200273029734 2183885

1895 فاطمه حسن احمد كاهن جامع 784200105097263 2770490

1896 ي اليازية عبدهللا مهي  معضد المهي  784200120421977 NULL

1897 شما محمد سعيد عبيد بن مسحار 784200130438615 NULL

1898 بشاير يوسف احمد هاشم احمد الهاشمي 784200115492611 1825132

1899 ارساء ابراهيم محمد صالح كاظم 784200239606294 NULL

1900 صفية مختار خليل مختار الصائغ 784200172765834 NULL

1901 زمزم محمد سيف سلطان سالم 784200165739424 NULL

1902 خديجة حسن عباس علي سلمان 78420018539582 NULL

1903 سالمة سيف محمد سيف بن عابد 784200105279762 NULL

1904 سالمة طاهر احمد عبدالكريم محمد 784200268690540 488371

1905 ي
ن علي العفيفن اسماء نديم حسي  784200164261610 5858602

1906 علياء برهان كامل السيد ابراهيم الهاشمي 784200107624908 2732233

1907 ي ي اجتن  بدريه حمد سعيد بخيت سهيل الدرب  784200193062658 NULL

1908 روضة يحن  محمد عبدهللا الكماىلي 784200194821623 NULL

1909 شيخة عبدالحميد عبدالواحد عبدالرحمن حسن 784200127091062 2847850

1910 مريم رسور سعيد محمد بن هادي القمزي 784200207190602 NULL

1911 ي
شذى صالح عبدهللا محمد ثابن 784200115150649 1845162

1912 ي علي زينب علي كنج  784200172570382 NULL

1913 ن عبدهللا الرئيىسي غدير عبداللطيف حسي  784200232573244 NULL

1914 ي
فاطمة فيصل عبدهللا عبدالرحمن احمد المدبن 784200108398726 -----

1915 ي
ف كرم محتاج البلوسر بلقيس محمد رسر 784200126576378 NULL

1916 ي
شهد خالد حسن مراد البلوسر 784200140474873 2033978

1917 ي هند محمد خميس عبدهللا جمعه المهي  784200183037512 NULL

1918 فاطمة محمد نارص جمعة ابراهيم الخلصان 784200107051052 NULL

1919 ي
فاطمه إسماعيل موس محمد البلوسر 784199915418612 1663550

1920 موزه عبيد راشد سالم القايدي 784200160380430 730947

1921 لطيفه عبدهللا سعيد الطنيج  الغافري 784200113157570 10708508

1922 ي
ساره محمد عبدهللا مراد البلوسر 784200182690535 NULL

1923 دانه سالم سعيد جمعه الكندي 784200143140505 NULL

1924 ي
ثريه زعيم عبيد ميش العوابن 784200103184634 NULL

1925 فاطمه عل مهدى هادى ناتم 784200109142156 1216513

1926 آمنه عبدهللا سعيد عبود المزروعي 784200005763170 6513424

1927 امنه محمد سيف اليمال الدرمكي 784200181596410 NULL

1928 ي
مريم خالد محمد عل حسن البلوسر 784200163929464 2730495

1929 ي
ماريه خالد موس كيشى البلوسر 784200283164026 2886708

1930 فدوى هالل عبدهللا هالل المقباىلي 784200196816217 NULL

1931 نوره عبدهللا سعيد عبيد الغافري 784200195021843 1466879

1932 ن عيىس يوسف الدرمكي مريم حسي  784200128654926 2886446

1933 ساره اسماعيل علي عبدهللا محمد 784200132429547 2784700

1934 ي ي خالد عبدهللا سعيد النقن 
ن
ق 784200113798522 1954556

1935 ي
خلود عبدالكريم مراد اسماعيل الهوب  784200102632948 1781974
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1936 عائشه إبراهيم موس حسن الجابري 784200185842042 2117692

1937 ساره محمد حيدر  شامبيه 784200206809137 2821314

1938 عائشه فاضل علي عبدهللا محمد 784200296402843 2908538

1939 ي
فاطمه محمد محمد عبدهللا البلوسر 784200109080398 2827631

1940 ي
نوف مسعود عبدهللا مسعود الكلبابن 784200093290847 2905723

1941 ي
امنه عل مسعود عبدهللا الكلبابن 784200106532136 1690384

1942 امنه محمد هاشم محمد الدرمكي 784200004919104 1992993

1943 شمايل عبدهللا حسن سيف الكندي 784200169713193 6081532

1944 ي اليازيه جاسم حميد جاسم الزعاب  784200132651876 1992877

1945 ي موضن عل سعيد عبدهللا الزعاب  784200182857977 2874499

1946 مثايل خلفان محمد خلفان الكندي 784200158096501 1690280

1947 علياء عارف ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا 784200239836099 2878074

1948 اسماء صابر محمد علي محمد صالح 7842000253 NULL

1949 ي سعيد احمد الهلي
منن ثابن 784200062864 NULL

1950 دانة مروان ربيع سالم السويدي 784200138087042 NULL

1951 مريم فريد حسن علي حيدر شانبية 784200176307021 NULL

1952 اسماء عدنان علي احمد حسن الجالف 784200107061051 NULL

1953 مريم حسن علي عبدهللا محمد ارحمة 78420006548 NULL

1954 فاطمة احمد خلفان احمد سعيد المنصوري 784200148496829 NULL

1955 ي
علياء محمد محمد احمد ثابن 784200286929623 2899340

1956 مروة محمود يوسف علي جناجي 784200172147959 1738798

1957 ي
مهرة سليمان ابراهيم محمد البلوسر 784200115376251 NULL

1958 دانة احمد محمد صالح احمد الريس 784200106473984 NULL

1959 آية ابراهيم حسن ابراهيم الشجي 784200139109811 NULL

1960 روضة خالد غلوم حيدر صالح 784200161628373 1887977

1961 ميثاء محمد يوسف محمد المنصوري 784200259064614 3846506

1962 شيخة غالب عبدهللا غالب بن خرباش 78420001652 NULL

1963 حمده محمد خيمس راشد المزروعي 784200220359374 NULL

1964 خوله ابراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن العبدهللا 78420016598 0

1965 ريم حسن علي محمد الحمادي 784200221957952 1726168

1966 مريم جمال حسن عبدهللا الشيبة 784200186590988 NULL

1967 شيخة احمد محمد احمد الرواي 784200228652820 4676840

1968 ن آل علي ن احمد حسي  مريم محمد حسي  784200291764163 7450696

1969 حصة جمعة سيف محمد الشامىسي 784200121952830 NULL

1970 ى شما محمد عبيد راشد الناوي المهي  784200131537175 NULL

1971 حمدة جمعة سيف محمد الشامىسي 784200169254024 NULL

1972 طيبة يوسف محمود محمد الشيخ حسن 784200246582900 NULL

1973 مهره خالد محمد عل الرشيد 784200108275866 1111

1974 فاطمة سيف محمد سيف بن عابد 784200160321756 NULL

1975 هند جاسم سعد محمد مبارك 784200194396055 2739272

1976 شيخة اسماعيل ابراهيم مبارك خميس 784200049319088 NULL

1977 ة سعيد جنكي  محمد ابراهيم مي  784200274041928 NULL

1978 محمد راشد سالم جميع سالم الشاعر 784200049076845 0

1979 جاسم أحمد محمد سالم سعيد المزروعي 784200141436269 NULL

1980 ي سيف سلطان سيف راشد المهي  784200102104294 2748588

1981 سيف محمد احمد محمد الهاشمي 784199704398025 14120060

1982  المازمي
ن ي حسي 

سلطان محمد هابن 784200138204761 2744185

1983 ي
راشد اسماعيل غلوم رستم البلوسر 784200109707107 616943

1984 ن محمد حسن آل علي سيف حسي  784200170809097 672345
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
1985 محمد عبدهللا محمد حسن الدرمكي 784200163181405 2132123

1986 ي
محمد عبدهللا محمد ناجمان البلوسر 784200219325758 17092412

1987 ي
 الهوب 

 
أسامة حسن أحمد الدق 784200237587371 111111

1988 صالح عبداللطيف محمد علي المازمي 784200171654815 2861680

1989 راشد زبي  إسماعيل محمد سعيد االجنيدي 784200004743611 737270

1990 محمد علي محمد العل آل علي 784200221743261 1818078

1991  ال عل
 
عبيد خالد عبيد السوق 784200143613071 637512

1992 محمد أحمد عبدالرسول يوسف األنصاري 784200298217181 NULL

1993 حمد صالح حسن سالم عبيد 784200158414050 1652755

1994 خالد احمد ابراهيم عبدهللا 784200146421076 NULL

1995 خالد عبدهللا حميد جمعة عبيد 784200059617108 NULL

1996 حميد حسن صالح محمد احمد 78420016258370 2820256

1997 ي
راشد علي حسن احمد اسماعيل الحوسنن 784200146131931 NULL

1998 عل عادل عبدهللا محمد الهرمودي 784200038280515 NULL

1999 حميد راشد محمد علي عبدالرحمن 784200171325739 -

2000 ن قمي  عباس عبدهللا غلوم حسي  784200269792188 55857934

2001 عبدهللا عفان ابوبكر احمد علوى باوزير 784200153060486 NULL

2002 خالد هارون محمد هارون 784199880265972 NULL

2003 حمد جاسم عباس حيدر قمي  784200096931702 NULL

2004 وز محمد اسماعيل سالم اسماعيل مرزوق في  784200224731834 NULL

2005 عبدهللا محمد ابراهيم علي 784200109635910 5487

2006 محمد هارون محمد هارون 784200180609206 NULL

2007 ي حسن سالم محمد يوسف حاج  784200075806917 NULL

2008 حمدان علي خميس عبدالرحمن 784200259132437 2754744

2009 سالم ماجد اسماعيل الماس بو نواس 784199987272855 NULL

2010 زكريا عبدالرحمن محمد صالح 784200176151759 NULL

2011 سيف علي يوسف صالح 784199913082832 1751655

2012 عائشة سليمان درويش جوهر 784200125739860 NULL

2013 محمد احمد سليمان ابراهيم فرج 784200120571706 1748608

2014 ي حسن عبدهللا علي غيث الزعاب  784200262840687 -

2015 ي محمد عيىس محمد الغزاىل الزعاب  784200009492586 NULL

2016 سيف حمد محمد عبدهللا األحمد 784200284608468 NULL

2017 ي خالد عبيد محمد سيف عبيد الغرب  784200169691936 -

2018 ي وليد عيىس جمعة حران سعد هللا المهي  784200229858160 NULL

2019 آمنه علي موس  محمد 784200150746061 660031

2020 ي
صفيه احمد ابراهيم يوسف الزرعوبن 784200268264957 NULL

2021 ي
خلود سليمان عبدالرحمن سليمان البلوسر 784200183874864 NULL

2022 أيوب كيديه إبراهيم  رحمه 784200098082439 NULL

2023 بطي طارق سالم سعيد  ولد غريب 784200128352687 2211

2024 ي عبدهللا خلفان عبيد خلفان بوطبي  المهي  784199903746164 NULL

2025 ي ابرهيم محمد خليفه محمد حبثور المهي  784200153050487 2828672

2026 خليفة جاسم علي حسن عبدهللا 784200157919323 NULL

2027 خالد احمد سالم مسعود NULL NULL

2028 ي
حسن محمد عبدهللا حسن البلوسر 784200136210760 1782874

2029 عيىس سلمان محمد سلمان بشي  784200172540385 NULL

2030 ي سعيد ي صالح بالل نوب  نوب  784200038313209 NULL

2031 ي جمعه ماجد جمعه ماجد المىعي المهي  784200086943089 0

2032 ي
عبدهللا محمد حسن قمي  البلوسر 784200038681076 NULL

2033 عبدالرحمن عبدالرحمن شكرهللا عبدهللا 784200064263633 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
2034 ي

حميد محمد علي البلوسر 784199986040931 NULL

2035 ن عبدهللا بن خردة موس غالم حسي  784200153828502 NULL

2036 خلفان خميس راشد العجيم السويدي 784199954813269 0

2037 سلطان ماجد محمد علي اهلي 784200083154029 0

2038 سلطان عل اسماعيل محمد فال كي  784200148432980 NULL

2039 راشد عيىس عبدهللا موس المنصوري 784200193874367 NULL

2040 راشد طارق محمد علي حسن 784199919429466 659304

2041 ي
علي يوسف عبدالرحمن عبدهللا محمد زرعوبن 784199997636065 NULL

2042 خالد سليمان عل عبيد ثوينن 784199941631498 2091215

2043 عبدهللا حمد راشد سالم بن عوقد 784200062470271 1904946

2044 ان الظاهري علي محمد سالم راشد الحي  784199950795742 2201897

2045 علي مال هللا جمعة حسن فتان 784200004925838 2757594

2046 سعود عبيد سعيد سالم سعيد 784200160929020 1830805

2047 محمد علي عبيد سعيد الخاطري 784200220728537 NULL

2048 ابراهيم نجيب صالح العلوي اليافىعي 784200059295160 2818320

2049 راشد عبدهللا بخيت ياقوت مبارك 784199879090597 NULL

2050 مروان بالل فرج جمعه السويدي 784200258460870 611552

2051 حسن ابراهيم حسن ابراهيم آل علي 784200094654942 694516

2052 ي
محمد عبدالصمد شعبان مراد البلوسر 784200180719294 611589

2053 ي
عبدهللا ابراهيم عبدالعزيز   القصاب البلوسر 784199883282420 2750497

2054 راشد محمد عبدالنور عبدالرحمن الجسمي 784200098531757 NULL

2055 ي حمد محمد عل عبيد المهي  784200120643190 NULL

2056 سيف صالح عبدهللا ابراهيم العبيدىل 784200215173871 2784687

2057  آل علي
 
عل محمد احمد السوق 784200207204064 1652501

2058 محمد سعيد محمد عبدهللا عطاب  784200161753635 1

2059 ي زايد حميد راشد حميد الزعاب  784200128205828 NULL

2060 ي خليفة حميد راشد حميد الزعاب  784200137209134 NULL

2061 نارص جمعه خلفان جمعه الكيباىلي 784200107264517 -

2062 سلطان عبدهللا رحمه احمد عمران 784200198275271 1888680

2063 ي المهري سعيد احمد سعيد احمد شهزاب  784200125805323 NULL

2064 صالح يوسف ابراهيم محمد العبيدىلي 784200143291522 NULL

2065 عبدهللا ناقد عبدهللا علي الشجي 784199961908326 4378740

2066 سعيد خالد سعيد مقال الشجي 784200137328256 NULL

2067 سعد احمد محمد سعد السقطري 7842001061396460 NULL

2068 علي جاسم عبدهللا علي صنقور 784200057132910 2794727

2069 ن علي خميس اسماعيل حسي  784199810825473 651337

2070 سالم احمد عبدهللا جاسم الحمادي 784200085086386 NULL

2071 اسامة عبدالعزيز علي محمد بن سدون المهري 784199886380684 3860806

2072 ي
جمعه عبيد جمعه عبيد المطروسر 784200063197105 NULL

2073 ي
جاسم عبدالرحيم علي ابراهيم علي الحوسنن 784200082907260 NULL

2074 نايف محمد حسن الظاهري 784200059027902 NULL

2075 ابراهيم شهاب محمد ابراهيم ابوشهاب 784200170638519 NULL

2076 ي
عبدهللا علي عبدهللا محمد ال مندوس البلوسر 784200013053765 NULL

2077 خالد محمد مراد طاهر 784199907327516 111

2078 سلمان محمد سالم سعد المهري 784200164893208 615602

2079 عبد الرحمن راشد علي محمد الغليلي الشجي 784200187065840 NULL

2080 ي
ي انصاري قشمي المعينن

احمد محمد صالح مدبن 784200110620802 NULL

2081 عبد هللا هزاع محمود هزاع بن مخزوم 784200072718523 NULL

2082 يف طالل محمد عبدالرحمن محمد رسر 784200119639084 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
2083 عل ابراهيم عبد احمد الشج 784200158607968 NULL

2084 احمد علي محمد يوسف الشجي 784200129462762 NULL

2085 عبدالعزيز علي محمد علي ابراهيم 784200162797425 NULL

2086 علي محمد علي سليمان علي بن صابر 784200108384684 2862075

2087 ي
حميد جمال حميد نارص الحوسنن 784200248351593 NULL

2088 محمد عبدهللا سيف سالم الشجي 784200157483940 1111

2089 عبدهللا علي جمعان سعد المهري 784200162431967 NULL

2090 احمد حسن عامر سعد 784200154696593 25404556

2091 علي رستم ابراهيم داد كرم 784200123085632 0

2092 عمر محمد حسن عل الظهوري 784200104109683 NULL

2093 ي
محمد عل سعيد عبدهللا المدحابن 784200197160433 4023976

2094 شيخه حمد مسعود حباب  784200149869859 NULL

2095 عفراء سعيد محمد احمد الطاير 784200132195254 543555

2096 ي سارة محمد سيف سعيد خلفان الحمي  784200121598575 1723979

2097 ي نفيسة عيىس عبدهللا محمد بن مانع الحمي  784200194217319 NULL

2098 سالم حسن سالم العلي 784200130374323 0

2099 ي
ن عبدالرسول  شالوابن فاضل عبدالرضا حسي  784200119469466 2785204

2100 سلطان خالد أحمد علي العبيدىلي 784200103510697 NULL

2101 سالم جاسم احمد عبدهللا الحمادي 784200141609386 716024

2102 فيصل نبيل حسن  علي 784200071054371 2830210

2103 ي
وليد علي حسن محمد البلوسر 784200037376975 716165

2104 مشعل احمد محمد احمد السالمي 784200095410252 0

2105 سيف عبدهللا خميس جمعه العشر المراشده 784200224979367 2184989

2106 ي
مصعب عبيد صالح عبدهللا البلوسر 784200168094199 1949178

2107 ي
 
حمد علي محمد علي المرزوق 784200109548428 2815958

2108 ي
ن  الحوسنن محمد خليل محمد حسي  784200114158189 NULL

2109 خليفة عبدهللا جابر جمعة رسور ظالم 784200124752799 0

2110 زياد علي عبدهللا محمد المازم 784200160764393 0

2111 ي
علي اسحاق محمد شيهي البلوسر 7842001508943560 NULL

2112 وك بالل ة عبدالمحسن مرجان مي  مي  784200224102713 NULL

2113 مانع محمد هالل نوب  784200115964247 1

2114 مصبح عبدهللا سلطان عبدهللا الغفلي 784200109109098 NULL

2115 سالم عبدهللا سعيد غليطه الغفل 784200110313754 NULL

2116 خالد محمد راشد سالم سعيد الساعدي 784200160913271 NULL

2117 سلطان نارص احمد سلطان رسور سالمي 784200102092861 NULL

2118 محمد عبدهللا محمد احمد 784199825917372 1943585

2119 خالد خالد عباد علي صالح 784200062764053 6077412

2120 صقر خالد سالم علي سالم مالك منصوري 784199872406253 2880145

2121 عل عيىس محمد عل المال 784200095098099 10839782

2122 ي محمود علي النجار مهدي ناج  784200062748759 2131559

2123 ي
سلطان علي هالل علي الحوسنن 784200004815179 NULL

2124 عمر عبدالرحمن يوسف سليمان المازمي 784200142102852 4500969

2125 وليد خميس مبارك  سعيد 784199906186483 2195441

2126 صقر علي سالم المزروع التميمي 784200137283766 735138

2127 ماجد راشد سعيد هاشل الخروضي 784200150827648 NULL

2128 ي
سيف عبدالرحمن سيف عبدالرحمن الزرعوبن 784200139387920 NULL

2129 سيف يوسف محمد حسن عبدهللا   الجالف 784200184713814 NULL

2130 سيف خلفان محمد الشامخ آل علي 784200118702701 2705644

2131 ابراهيم عبد هللا ابراهيم عبد هللا حسن 784200241709250 640841
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
2132 حسن يوسف غانم عبيد روباري 784200114613985 NULL

2133 خالد محمد جالل حسن المازمي 784200280708106 2811677

2134 ي
محمد جاسم محمد عبدالرحيم البلوسر 784200081835934 0

2135 احمد خليفه محمد المال السويدي 784200280473941 2813373

2136 احمد عبدهللا حميد الحمر النعيمي 784199668250519 33791772

2137 ي
محمد جاسم محمد البلوسر 784200287091092 NULL

2138 ي
ن علي محمد البلوسر راشد جاسم حسي  784200184365722 NULL

2139 ي الهرموزي
يف الشيبابن سلطان محمد صالح رسر 784200183275484 NULL

2140 خالد سعيد علي شعبان عبدهللا NULL 2034310

2141 عبد هللا انس احمد سالم االبلم 784200116976596 NULL

2142 ي
محمد سيد احمد سيد عبدهللا حسينن 784200169049293 NULL

2143 سعيد صالح عبدهللا صالح خاتم 784200164942631 NULL

2144 احمد عبدهللا سالم عبدهللا محمود 784199983063738 NULL

2145 عمران ابراهيم علي حسن المازمي NULL 24721570

2146 سالم أحمد سالم صالح 784200170490609 2055350

2147 خليل عيىس حسن محمد 784200113649105 NULL

2148 راشد جاسم محمد حسن الهوىلي 784200165727270 2730757

2149 سعود عبدالعزيز نارص عبدهللا جعفر 784200143090312 NULL

2150 ريم يوسف عبدهللا محمد علي 784200124327527 2741254

2151 فاطمه مصطفن محمد سعيد مصطفن 784200149707539 NULL

2152 مهرة عتيق مبارك صالح السبوسي 784200159386810 NULL

2153 عائشة سالم بخيت سالم سعيد السبوسي 784200131050534 NULL

2154 نورة راشد سعيد مطر بن الحج 784200127217139 NULL

2155 نورة عبدهللا احمد حسن محمد 784200152791099 1958920

2156 ي
 
حمده حسن عبدهللا حسن المرزوق 784200119203824 5647645

2157 فاطمه ابراهيم جعفر حسن احمد 784200104686835 NULL

2158 سارة عثمان السيد محمد صالح الهاشمي 784200236095709 NULL

2159 شما ابراهيم عبدهللا سعيد توير 784200198595934 2106847

2160 عبدالمجيد محمد موس محمد الموس النعيمي 784200146817398 0

2161 محمد عيىس جاسم جمعة مبارك 784200136932074 583927

2162 نواف احمد عبدهللا مبارك 784200179840648 4503107

2163 سلطان سعيد عبيد خلفان بن جرش 784200173615855 NULL

2164 ي
خليل ابراهيم غالم علي البلوسر 784200181951615 NULL

2165 مانع محمد سليمان عني  نصي  784200057082145 0

2166 راشد احمد خميس غانم االستاد 784200098025974 NULL

2167 سعود سيف علي محمد غلوم الحمر 784200108026319 NULL

2168 ن ماجد احمد قمي  محمد حسي  784200151657025 1853622

2169 ي
 
محمد احمد محمد علي حسن المرزوق 784200029195318 NULL

2170 وفاء وليد احمد جمعة محمد 784199380214645 NULL

2171 ي سهيله عبيد سيف الكتن  784198219421793 288704

2172 شما محمد عبدهللا محمد الحمادى 784200008426256 617646

2173 روضة حسن جعفر حسن احمد 784200183298577 1994289

2174 شهناز عبدالرحيم محمد 784196818571059 657820

2175 حصة يوسف جعفر علي غلوم 784199893740656 0

2176 فاطمه حميد ماجد العويس 784196394040792 467078

2177 شيخه راشد سيف بن سويف ال عل 784197319763930 435727

2178 اليازية راشد خليفة بطي بن درويش الفالسي 784200195947252 NULL

2179 شماء عيىس سعيد دلموك بن عمان 7842000625 NULL

2180 دانة صقر عبدهللا ابراهيم النساي 784200159169042 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
2181 حمده كاظم محمد حسن العلوي 784200175184074 8396800

2182 ي مريم محمد عبيد جمعه المهي  784200216135739 1666131

2183 عائشة اسماعيل ابراهيم حسن اسماعيل 784200108695105 2753283

2184 آمنه إبراهيم عبدالرحيم أحمد عبدهللا الحمادي 784200132790302 NULL

2185 ي حصة راشد سهيل خلفان بن دباس المهي  7842000745 NULL

2186 مي
مريم مصبح علي سعيد الحرصن 784200142721529 NULL

2187 روضه راشد خميس راشد خميس الشامىسي 784200184874913 NULL

2188 هند علي عبدالعزيز القصاب 784200160282529 0

2189 ساره صالح عبدهللا محمد ابراهيم 784200250320809 0

2190 ي
مريم عيىس علي عبدهللا الغين  784200186598718 NULL

2191 سالمة احمد محمد عبدهللا الحمادي 784200125190809 NULL

2192 مريم محمد عيد محمد راشد بن تركية 784200247296328 NULL

2193 ي المزروعي عائشه مروان سعيد مبارك سعيد جمي  784200136143854 NULL

2194 حمدة محمد علي يوسف علي 784200194381065 NULL

2195 حصة صقر غلوم علي محمد 784200152879688 0

2196 دنيا عادل سيف بن ضاعن الفالسي 784200193730916 2685453

2197 شيخة عمر عبدالكريم الماس المر 784200226076188 NULL

2198 ي
 
عائشة محمد عبدهللا احمد المرزوق 784200192498598 NULL

2199 ي
 
عزيزة محمد عبدهللا احمد المرزوق 784200160396303 NULL

2200 لطيفة مسعود احمد محمد فاضل المزروعي 784200076417300 NULL

2201 ة عادل جاسم عبدهللا جاسم آل مكي مي  784200159360609 NULL

2202 ن حمده عبدالرحمن فقيه معي  784200065982512 0

2203 آمنة وليد حمد عبيد الشجي 784200248380527 NULL

2204 ن البشر ى ابراهيم محمد حسي  بشر 784200275979464 NULL

2205 مروان سالم خليفة سالم مطر محمد 784200279829186 458602

2206 عل ابراهيم عل ابراهيم خلفان الوشاج الزعاب  784200151028030 NULL

2207 اسماعيل هندي شاكر عيىس الجوعان 784200183593621 1939095

2208 سيف علي أحمد علي محمد سليمان 784200275139846 671170

2209 ي حمد ابراهيم احمد ابراهيم سالم المطل الزعاب  784200129732614 NULL

2210 ي
راشد مبارك عبيد مبارك سعيد العوابن 784200026296432 1915411

2211 عبدهللا سعيد عبدهللا راقان العلي 784200072928243 0

2212 راشد سعيد راشد محمد راشد خصيف 784200281916809 2154252

2213 حميد محمد مطر حميد مطر 784200279531022 1718500

2214 حمد خلفان عبيد خلفان حمد بن رعود 784200143818407 -

2215 ي عبدهللا علي عبدهللا علي غيث الزعاب  784200186285324 0

2216 علي ابراهيم علي محمد عبدهللا سويدان 784199961716976 NULL

2217 عبدهللا محمد عبدهللا سعيد االحمد 784199962826584 NULL

2218 عنود راشد سلطان علي المحرزي 784200263272542 716228

2219 مها خميس مطر خميس القايدي 784200283746384 2741472

2220 نور خميس محمد خميس المزروعي 784200179870645 1985545

2221 حصه عبدهللا ابراهيم جاسم جداع 784200143797312 1692172

2222 شيخه عبدهللا سالم عبدهللا القايدي 784200115974394 1846034

2223 ي
شيخه ماجد حمد سعيد الكلبابن 784200196860645 6251480

2224 ي عائشه علي عبيد سالم النقن  784200109725901 NULL

2225 مها سيف محمد كيدي علي 784200104053952 NULL

2226 ي
مروه محمد مسعود عبدهللا الكلبابن 784200257209419 9271244

2227 عبدهللا ابراهيم حسن عبدهللا بن حسن 784200072192162 1798679

2228 عثمان سمي  عبدهللا عثمان المقطري 784200080802802 NULL

2229 عبدهللا حكيمو موس محمد احمد الموس NULL 684868
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 
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2230 ن حسن علي البنكي فاضل علي حسي  784200137924922 2145

2231 ي
عامر خليل صالح علي حسن البلوسر 784199829617176 667124

2232 علي محمد علي محمد بن سالم 784200130482050 0

2233 عبدهللا جابر محمد اسماعيل الصايغ 784200192614830 1869238

2234 ن  خوري ن رضاء حسي  يوسف حسي  784200165752179 2729933

2235 ي
حمد خالد حسن ابراهيم البلوسر 784200164605741 2190845

2236 ي
عبدهللا علي غلوم جمعة حسن البلوسر 784199926576283 2716347

2237 عبدهللا ناج  سبت خميس مبارك شباق الدهمابن 784200108525062 NULL

2238 ي محمد صالح محمد سعيد الدوب  784200178071095 1838497

2239 سالم داود سالم محمود عاشور 784200253179392 NULL

2240 عبدهللا يعقوب عبدالكريم بالل السالفة 784200021687601 NULL

2241 ي
محمد جاسم حسن عبدهللا البلوسر 784200174754083 NULL

2242 غيث سالم نهيل عبيد نهيل 784200231831692 0

2243 راشد عبدهللا سعيد عبدهللا عل المزروعي 784200068328259 NULL

2244 عل حمد عبدهللا محمد سلطان االمي  784199930482056 1726070

2245 نواف سيف راشد حمد سيف المزروعي 784199948410412 11122204

2246 خميس علي راشد عبدهللا علي حميد المزروعي 784199943532145 NULL

2247 راشد سعيد راشد سعيد 784199908710850 1234524

2248 سعود جمعة عوض راشد احمد المطوع 784200247640475 1774351

2249 يوسف علي مطر محمد حميد بن حالول NULL NULL

2250 سعيد صالح محمد نارص السويدي 784200192696415 2296058

2251 ي
زكريا احمد علي عبدالرحيم الحوسنن 784200271574244 2785039

2252 خليفة عبيد بخيت مبارك غرير بخيت 784200109407948 622425

2253 ي الحمادي
ي خالف 

ي احمد علي عبدالغنن
عبدهللا عبدالغنن 784200165485820 NULL

2254 محمد حسن قمي  جراغ 784200020285316 NULL

2255 ماجد علي عبدهللا علي سنان 784200103606198 NULL

2256 ي زايد محمد عيىس محمد حج  784200149649392 NULL

2257 جاسم فهد هاشم محمد الحمادي 784200132715150 NULL

2258 سيف محمد حسن احمد علي 784200025046523 0

2259 ن عمر عبدالحميد محمد احمد حسي  784200160627152 204327

2260 علي عباس كوزاد حسن المازمي 784199751986052 NULL

2261 ن شامبية يوسف احمد كلندر حسي  784200162742835 2713339

2262 خالد جاسم محمد عبدالرحمن حاجيه المازم 784200090610989 NULL

2263 سالم مبارك سالم مبارك جاسم الجالف 784200103204911 NULL

2264 محمد عبدهللا محمد علي محمد 784199938494905 NULL

2265 فيصل خالد عبدهللا سليمان خلفان 784200293630685 NULL

2266 حمد محمد علي ابراهيم محمد 784200120609589 NULL

2267 عيىس محمد سعيد علي محمد 784199936420316 568597

2268 ي جمعه خليفة جمعه  بوسماح المهي  784200161438625 756081

2269 مي
عمار عبدالكريم زيد باقرين الحرصن 784200284760723 NULL

2270 راشد ماجد احمد الشيخ نصار الشمري 784200279052987 3860386

2271 مروان يوسف البحري خميس مفتاح 784200210649412 573305

2272 ن محمد سليمان الرئيىسي عبدهللا حسي  784200104610363 2833753

2273 ي
 
صالح ابراهيم حسن صالح المرزوق 784200258325982 1981441

2274 ي آل علي
 
عمر عبيد خليفه سيف السوق 784200210732630 2819184

2275 غانم عيىس سعيد غانم الحزم 784200173928688 7224290

2276 علي عبدهللا احمد الفتيه الجسمي 784200279469264 2839498

2277 شهاب احمد جابر الهامور الشامىس 784200173190982 0

2278 عبدهللا نبيل احمد مخشب   ال علي 784200165402692 1870886
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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2279 محمد علي محمد حسن المازمي 784200161581929 3877409

2280 سعود جاسم مسعود زويد الياسي 784200172103879 2899975

2281 علي عادل محمد حسن عبدهللا بوالهوش 784200058182872 1821627

2282 سالم علي قاسم علي السعدي 784200124947324 6022400

2283 عبدالعزيز محمد ابراهيم  البقيش الرئيىسي 784200253973687 1652737

2284 هي ا محمد حسن عبدهللا الحمادي 784200141697190 0

2285 حصة علي مبارك حمود ابراهيم 784200137249213 NULL

2286 مريم محمد حسن عبدهللا الجناجي 784200290873650 2038002

2287 ي
عائشه أحمد عبدهللا العضب المطروسر 784200228740260 NULL

2288 طيف محمد سيف سعيد القايدي 784200284913587 NULL

2289 خوله سالم سيف محمد القايدي 784200172636241 1854046

2290 نوف راشد خميس نارص الدرمكي 784200160368583 2830516

2291 ايمان أحمد سلطان المرشودي الدرمكي 784200179404031 664542

2292 فاء نور عل عمران المطوع الشر 784200146415797 NULL

2293 نارص احمد محمد غريب زينل 784199908215462 NULL

2294 ي
جاسم وليد عبدالرحمن محمد سيف الحوسنن 784200190973840 NULL

2295 خلفان علي خلفان علي خلفان السويدي 784200140769280 NULL

2296 محمد سعيد محمد علي عبدالرحمن 784200283653598 NULL

2297 حسن عبدهللا حسن عبدهللا حسن 784200117603631 NULL

2298 علي محمد علي عبدالرحمن الشجي 784200116573252 NULL

2299 ي ياس
صالح علي صالح يوسف بنن 784200165197318 NULL

2300  مراد غلوم المازمي
ن عبدالعزيز حسي  784199715048585 2186841

2301 مهي  ابراهيم محمد عبدهللا محمد 784200228425326 NULL

2302 هزاع محمد عبدهللا حمد محمد 784200146473200 NULL

2303 ي
راشد سيد احمد سيد عبدهللا حسينن 784200142437266 2355214

2304 ي
 
سلطان عبدالرحمن عبدهللا محمد حسن المرزوق 784200076364387 5991323

2305 ن محمد اسلم غالم حسي  784200117650281 NULL

2306 خالد اوفض سعيد حمدان عبدهللا 784200072186818 NULL

2307 عيىس محمد عباس عل 784200018649864 0

2308 ي
سيف علي عبدهللا سيف المدحابن 784200280982503 NULL

2309 ي
عزان عزيم جالل احمد البلوسر 784200143162624 2148626

2310 سعيد علي محمد حسن الشجي 7842000290658490 NULL

2311 عادل عيد سليمان  عني  784200052958038 0

2312 احمد خميس عبدهللا حسن جمعة 784199961842632 NULL

2313 عبدهللا احمد سعيد عل عيىسي المزروعي 784200136254834 NULL

2314 ي
سيف عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد المجبنن 784200148250580 1718240

2315 احمد راشد عبيد احمد عبيد النوسي 784200102739164 0

2316 سالم سعيد عبيد احمد عبيد النوسي 784200159138039 NULL

2317 جاسم محمد سعيد عل محمد العبد 784200138435159 2787693

2318 حميد مفتاح حميد سيف مفتاح الخاطري 784200171725037 1817937

2319 فارس عبيد سعيد عبيد 784200294624315 1908212

2320 عل سعيد عل عبيد راشد الشهياري 784200130951518 NULL

2321 عل حسن محمد عبدالرحمن زريف 784200175913167 NULL

2322 عبدهللا مصبح عل عبيد راشد الشهياري 784200146379712 2191398

2323 سعيد سالم سعيد سالم سعيد 784200186372536 2213039

2324 حمد سعيد عبيد سعيد عبيد 784200226839809 NULL

2325 سعود حميد سالم عبيد المزروعي 784200019825395 1915711

2326 محمد عل محمد سالم سعيد المزروعي 784200126964160 NULL

2327 سعيد محمد عبدهللا سعيد جمعه 784200294050792 NULL
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2328 حمد احمد سيف حميد بن جمعة 784200151048038 NULL

2329 راشد سعيد راشد مطر سويدان 784200124982958 0

2330 حمد عبيد عل ذياب محمد 784200164605733 NULL

2331 سعيد سيف علي سالم خميس NULL NULL

2332 علي جمعة علي سعيد عبدهللا 784200163636317 NULL

2333 حميد خليفة حميد سيف مفتاح الخاطري 784200113802811 93239

2334 ابراهيم مصبح عبدهللا سعيد راشد يهالن 784200116102912 2862542

2335 ي
ابراهيم خليل ابراهيم احمد قمي  البلوسر 784200107082404 NULL

2336 سعيد راشد سيف محمد راشد المقباىلي 784200148605981 0

2337 محمد يوسف علي الغر عبدهللا 784200026871358 0

2338 عبدالرحمن علي درويش مبارك سالم 784200180247593 NULL

2339 ابراهيم عبدهللا علي منصور 784200106819681 NULL

2340 جمعة مبارك جمعة مبارك كنوكا سعيد 784200146073075 NULL

2341 ن احمد عبدهللا احمد ماجد حسي  784200193816822 NULL

2342 بدر محمد جابر احمد عبدهللا 784199947971091 NULL

2343 حسن احمد علي حسن المازمي 784200171 2793726

2344 ي
شيخه عباس عل عيىس البلوسر 784200025218387 1895041

2345 نوره أحمد خليفة خميس بن نتوف 784200279293599 NULL

2346 فاطمة ابراهيم محمد جمعة جعفر اهلي 784200084846813 0

2347 شهد احمد عبدالرحمن محمد الخياط 784200129304026 2832079

2348 مريم سعيد حسن صنقور بن صنقور 784200294917966 0

2349 ن راشد امنه يوسف محمد امي  784200171698044 NULL

2350 ي
حمده عباس محمد يوسف البلوسر 784200132841642 2215243

2351 ي
روضة يوسف بن علي بن ابراهيم البلوسر 784200132168715 4674366

2352 مريم عبدهللا محمد راشد الرشيد 784200285851687 2100211

2353 مريم جمعة مبارك علي جمعة 784200184648465 3877878

2354 فاطمة خالد محمد عبيد الوعيل 784200136250768 NULL

2355 ي
علياء محمد حسن علي جمعة البلوسر 784200142549086 NULL

2356 عائشه محمد سيف عبيد  شهدور 784200232026243 NULL

2357 عنود جاسم محمد عبدهللا حسن 784200035806809 NULL

2358 عائشة سالم رسور جمعة ظالم 784200171984865 1978909

2359 ن محمد جمعة ملك حمدة حسي  784195803573872 3991474

2360 هنادي بدر يوسف صديق المعلم 784200179874852 NULL

2361 ساره سلطان عبيد حسن الشجي 784200138254204 1700179

2362 ن وله عيىس احمد ابراهيم حسي  784200262962978 NULL

2363 حمده يوسف جمعه  احمد 784200039139819 645362

2364 اسماعيل خميس اسماعيل بالل المطروسر 784200259162434 2813363

2365 ي العليلي سيف حميد عبيد حميد الغن  784200195051840 NULL

2366 نارص عبد اللطيف سيف خميس الشامىس 784200152407159 536917

2367 ريم انور عبدهللا عبدالرحيم محمد 784200147393878 4378021

2368 ماجد عبد اللطيف سيف خميس الشامىس 784200174193712 NULL

2369 حميد عبد هللا سيف بن سليمان الشامىسي 784200093171989 NULL

2370 محمد حمد سيف سعيد سيف بن حميدين NULL NULL

2371 عناد محمد سيف سعيد العبد 784200175862984 NULL

2372 عبدهللا عل عبدهللا راشد سعيد العبد 784200247203696 NULL

2373 سلطان حمدان محمد سيف القوازية NULL NULL

2374 محمد سالم راشد عبدهللا عل حميد المزروعي 784200153270804 7.842E+14

2375 محمد عبيد سيف عبيد سعيد سويلم NULL NULL

2376 راشد حمد مصبح سالم مصبح بن ظاوي 784200243879085 NULL
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2377 محمد سالم محمد عبيد سويلم 784200126095700 NULL

2378 علي عبدهللا علي عبدهللا راشد بن خصيف 784200137209761 1692180

2379 شما اسماعيل عبدالحميد يوسف بناي 784200187694854 645841

2380 فاطمة درويش محمد سعيد محمد 784200116574722 NULL

2381 فاطمه محمد مكي حسن مكي 784200139797078 NULL

2382 ابراهيم احمد مرزوق ابراهيم الشجي 784200247921097 3874638

2383 علي محمد عوض نارص احمد التميمي 784200187433041 NULL

2384 عمر سالم عيىس علي 784200154983579 7076408

2385 ي
وليد خالد يوسف عبدالرحيم الدشن  7843125987623510 1111111

2386 سعيد احمد محمد احمد الظاهري 784200016861716 NULL

2387 فهد عبدهللا اسحاق حسن المازمي 784200074954726 NULL

2388 محمد عبدهللا علي محمد عبدهللا 784200019035839 NULL

2389 راشد سعيد سعد عامر المهري 784309008537834 NULL

2390 محمد وهيب عيىس حسن الجسمي 784200116362037 NULL

2391 عمر إبراهيم محمد سعيد السويدي 784200126597507 1652032

2392 راشد عبدهللا غلوم عباس المازمي 784200059836856 5951015

2393 ن سالم عيىس سبيل علي حسي  784200032185256 2680610

2394 ي سالم   الهاشمي خديه عيىس ناج  784200106854712 0

2395 سمر سيف راشد احمد سعدون تركي الحبىسي 784200154758246 54684

2396 حصه سلطان أحمد  محمد 784200160509186 1724304

2397 شمسة علي احمد سعيد راشد المري 784200198410803 111

2398 روضه محمد حمد بالقعود  الفالسي 784200142028255 15487

2399 ن الجسمي نورة عبدالرضا حبيب غالم حسي  7842001141021490 NULL

2400 ميثاء ماجد محمد عل  أهلي 784200119172037 NULL

2401 خلود خالد عمر ابوبكر محمد الزبيدي 784200146183809 1993633

2402 مي
فاطمه عبدالرحمن عمر باقشي  الحرصن 784200107139386 NULL

2403 فاطمة عبدالرحيم محمود  زينل 784200120830433 1874838

2404 شيخه عارف عبدالكريم أسد الرئيس 784200252802515 NULL

2405 حوراء احمد عباس عبدهللا عيىس عبداللطيف 784200218583092 .

2406 ي
ن احمد محمد احمد يان البلوسر زينب حسي  784200126068240 19131106

2407 عائشة احمد سالم سعيد نصيب 784200126851359 NULL

2408 شيخه عبدهللا احمد محمد عبيد الروىل 784200109538650 NULL

2409 بدور يوسف ربيع راشد محمد 784200173974294 417791

2410 علي احمد عبدالعزيز محمد المنصوري 784200205296492 258963

2411 عمر احمد يوسف علي الحمادي 784200120424633 2659628

2412 ي أحمد سالم أحمد الصم النقن  784200169620711 1712630

2413 الشيخ نارص محمد بن نارص بن حميد النعيمي 784200017569864 656622

2414 فاطمه عبدهللا ابراهيم حسن الحاج 784200124315423 NULL

2415 محمد احمد جابر احمد عبدهللا 784200297629105 NULL

2416 ي أحمد محمد عبيد محمد خميس النقن  784200125836328 NULL

2417 ن عبدهللا علي صالح المخي  784200172626242 6076900

2418 ي
خالد حسن عبدهللا العضب المطروسر 784200294742695 1915124

2419 ك صالح علي عيىس ابراهيم مي  784200040484873 NULL

2420 ي
عبدالعزيز اسماعيل هادي ابراهيم البلوسر 784200246572901 1878935

2421 محمد خلفان علي خلفان سالم الدرمكي 784200136043278 1985995

2422 ي محمد عبدهللا محمد عبيد الطنيج  784200091820264 NULL

2423 ي مطر سعيد حميد بن حاي الزعاب  784200165364710 1791400

2424 جاسم محمد علي بن عفيد القايدي 784200196271389 2815978

2425 ي خالد علي حمدان حسن الزعاب  784200149075978 NULL
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الرقم 

الموحد
2426 ي محمد علي محمد حسن الزعاب  784200040631432 721918

2427 خليفه اسماعيل عيىس احمد عبدهللا البلوسر 784200169790415 NULL

2428 عبدالعزيز خلفان سالم سيف الكندي 784200104914203 NULL

2429 محمد إبراهيم سبيل عبدهللا إسماعيل 784200110769740 2141507

2430 عمر ابراهيم سعيد عبيد الشجي الغافري 784200151918578 2794320

2431 ي
يارس حسن محمد حسن البلوسر 784200176204848 2193850

2432 سعيد يوسف خلف محمد 784200286497274 NULL

2433 أحمد درويش قبول درويش جمعه 784200142482619 NULL

2434 ي  الزعاب 
حسن جمعه حسن المطروسر 784200279629644 NULL

2435 احمد محمد احمد الهماد الكندى 784200147695728 NULL

2436 احمد سعيد جمعه علي المراشده 784200197535964 NULL

2437 عبدهللا محمد يعقوب يوسف عبدهللا كيشي 784200103502637 NULL

2438 نايف عبدهللا محمد حمود اليماجي 784200158318244 2751766

2439 محمد حمدان جمعه حمدان المراشده 784200217417060 2138957

2440 عبدهللا سالم عبدهللا بن سويدان القايدي 784200213575960 NULL

2441 عبد هللا عارف سعيد سيف السويدى 784200174613594 2827684

2442 ن عبيد أحمد علي عبيد سالمي  784200235852868 NULL

2443 سعيد عبد هللا محمد بن عواش اليماج 784200164795740 6648732

2444 ي خالد احمد مبارك عواسيه الزعاب  784200136951322 714708

2445 ي احمد عبدالرحمن عبيد العواسيه الزعاب  784200149258020 NULL

2446 أحمد محمد عبدهللا محمد عبدهللا 784200192026142 1950148

2447 ي سيف عبيد يوسف العواسيه الزعاب  784200161687387 2816335

2448 يوسف حسن إبراهيم الساحر المراشدة 784200116386390 NULL

2449 عبدالسالم إبراهيم موس أحمد 784200261620742 2908782

2450 خليفة محمد اسماعيل محمد يوسف 78420007622132 NULL

2451 علي راشد عبدهللا محمد مصبح راشد 784200013969074 2886605

2452 ي سالم عادل سالم سعيد الزعاب  784200158719524 1960318

2453 عبدهللا سعيد عل سعيد عل عليوه النقن  784200132632694 1777971

2454 احمد محمد احمد محمد عبدهللا الشحىص الزعاب  784200162131930 2828092

2455 ي
حميد عبدهللا سالم محمد الدهمابن 784200243836515 NULL

2456 معاذ عل جمعه موس جمعه الهوره المراشده 784200110952577 2831528

2457 إسماعيل مراد محمد أحمد 784200284638465 2653073

2458 ي محمد حسن راشد شهرين النقن  784200102143748 816017

2459 ي
عبدهللا يوسف علي محمد اللوغابن 784200114108184 6076668

2460 حمد جاسم عبيد جاسم محمد بن حاي 784200196143059 0

2461 ي عبدهللا علي سيف محمد علي النقن  784200293682904 NULL

2462 وز سعد سلطان أسامه صنقور في  784200140715184 2909764

2463 حميد علي محمد جاسم بالحاي 784200117621639 2006297

2464 سلطان حسن عبدهللا يوسف الدرمك 784200113518243 NULL

2465 يحن  مبارك محمد يوسف عواسيه 784200213651530 2816433

2466 ي
سلطان علي سالم سعيد سالم الكلبابن 784200137103915 904145

2467 سعيد فهد علي راشد اليليلي 784200187268196 2793908

2468 ي
فهد عادل يونس عبدالرحمن اللوغابن 784200184324976 174414

2469 ن اسماعيل جاسم احمد حسي  784200163746595 2827637

2470 عبدهللا عارف عبدالسالم سالم محمد 784200282143104 2730897

2471 صالح حارب جمعه الصوايه النعيمي 784200250924362 1743638

2472 ي
علي شعيب علي المحمود العوضن 784200140939594 2757258

2473 نواف محمد علي محمد عبدهللا 784200295437386 NULL

2474 علي احمد علي احمد الورد ال علي 784200286574247 NULL
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2475 رابعه محمد سيف  سليمان 784200231060532 2170508

2476 ي
خديجة خالد صالح يمابن 784200103594188 1791050

2477 عذبه سعيد عبدهللا زايد خويدم 784200202424147 NULL

2478 ي
 
لطيفة محمد طاهر غالم خلوب  المرزوق 784200104939101 2749609

2479 عائشه جاسم سعيد جمعه مبارك السويدي 784200291965422 1858165

2480 روضة احمد موس مبارك سالم 784200040213264 NULL

2481 سلوى خالد محمد علي  الريامي 784200106387069 6081336

2482 عائشه سالم غالب عيىس المهري 784200063107906 NULL

2483 شيخة عبيد سالم حميد النجيب 784200079879182 1718756

2484 ي
مي احمد عيىس احمد كميل مدبن 784200138483191 7400234

2485 نوره عيىس سيف سلطان المطوع السويدي 784200198737510 5789+4

2486 ن   بن لوتاه امنه ابوفراس محمد حسي  784200140353762 4663979

2487 ه أحمد محمد إبراهيم المحاري    ج سمي  784200154360836 12453942

2488 خلود خالد عبدهللا عيىس  الشاح 784200213606153 34582

2489 عبدهللا حسن محمد حسن عبدهللا 784200135072989 212499

2490 حمد حمدان حميد جمعه حميد 784200263509075 NULL

2491 ي
ميعاد احمد حسن هيكل البلوسر 784200196303133 731084

2492 فاطمه سيف سلطان محمد راشد الماكرى 784200192621470 NULL

2493 ى النوب  الحمادى امل حسن خي  784200117958502 NULL

2494 شما حميد نارص جاسم حميد عل 784200184326807 NULL

2495 فاطمه مبارك جمعه بو خميس الشامىسي 784200093021879 22222

2496 موزه سالم خلفان الشاوى الغفل 784200051548202 37241

2497 شوق سعيد عبيد علي محمد آل علي 784200172486381 NULL

2498 ي هاجره محمد عبدالرحمن حاج  784200269104962 2186874

2499 ميثاء خلفان سلطان محمد الرزي 784200125090918 1808447

2500 ساره سعود عبدالعزيز منقوش ال عل 784200142708526 NULL

2501 شوق نارص راشد عل الجسمي 784200121731606 191771

2502 مها وليد عاشور حسن عبدهللا 784200146090467 NULL

2503 رقيه جالل يوسف ابراهيم محمد ال بركت 784200262037391 NNH31178

2504 امل نارص راشد عل الجسمي 784200176832432 2858942

2505 ي
فاطمه موس شامن  عيىس البلوسر 784200075840742 2117266

2506 صالح عبدالعزيز علي محمد عبدهللا 784200158140267 713897

2507 علي سعيد علي مبارك سعيد 784200113924136 1992838

2508 ي فاهم احمد علي مفتاح الزعاب  784200168686390 NULL

2509 ي علي حسن محمد علي الزعاب  784200291358701 1846237

2510 محمد حمود محمد حمود اليماجي 784200105430308 2785055

2511 عبدهللا إبراهيم محمد يوسف عبدهللا 784200164805945 2819035

2512 عبدهللا فيصل عبدهللا يوسف عبدهللا 784200192842621 1761311

2513 احمد خالد مبارك محمد المسماري 784200168521753 714830

2514 ي ميحد عبد الحكيم حمد ميحد محمد المهي  784200210835862 NULL

2515 سعيد درويش راشد محمد النيادي 784200186485205 NULL

2516 محمد خالد عبدالسالم سالم محمد 784200158049096 2730901

2517 ي
خليفة سالم علي سالم سعيد سالم الكلبابن 784200138539653 1474838

2518 ي حمد حسن راشد عبيد خلفان الطنيج  784200292479696 2886471

2519 ي حمد سليمان ابراهيم عرب  الزعاب  784200095081848 1663721

2520 ي
احمد عبيد سعيد مبارك المطروسر 784200165748607 NULL

2521 ي احمد خالد احمد علي عبيد  الزعاب  784200039284821 2794620

2522 ن سعود درويش حسن علي حسي  784200165924141 2204319

2523 ك حمد يوسف سليمان مراد مي  784200159730411 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
2524 ماجد أحمد عيىس محمد عيىس 784200275419487 670969

2525 زايد حسن علي حسن 784200025171610 NULL

2526 محمد علي احمد الخبيل المحرزي 784200205963877 1844164

2527 حميد عبيد حميد النهم المراشده 784200113705931 NULL

2528 ي
عبدهللا موس عبدهللا محمد البلوسر 784200135024733 2814248

2529 خالد اسماعيل موس محمد عبدهللا 784199842603856 1843216

2530 محمد جالل عبدالكريم هاشم محمد 784200131840835 1663430

2531 خليفة محمد حسن محمد سيف الكندي 784200175872983 1770052

2532 احمد حسن علي حسن 784199703828204 1844154

2533 حمد علي أحمد جمعه عبدالرحمن 784200154832180 2119922

2534 علي صبيح علي سعيد البدواوي 784200202427389 NULL

2535 عمر سعيد علي سعيد البدواوي 784200273729713 NULL

2536 مهره غانم علي الجرعد آل عل 784200108731371 667853

2537 مريم موس شامن  عيىس 784200272619626 NULL

2538 ه ال عل خلود عل سعيد امنيرصن 784200140808062 NULL

2539 ن جان محمد درزاده عائشه حسي  784200143847257 2650302

2540 ن محمد حسن عل روش ميثاء حسي  784200170626046 NULL

2541 مريم احمد عبيد مرزوق الشجي 784200113643082 2752094

2542 ي صبيح عبود صبيح علي راشد الكعن  784200004029631 867684768

2543 ي محمد خالد محمد ضجي خليفة الكعن  784200187041098 NULL

2544 ي يوسف سعيد محمد سالم محمد الكعن  784200168721684 2351685

2545 ي سعيد راشد صبيح علي الكعن  784200164930875 0

2546 يكي حمد سالم سعيد راشد الي  784200187179161 0

2547 ذياب بدر سلطان خميس سلطان صبيح الشوي  هي 784200160729412 NULL

2548 ي خالد حمد عبيد راشد الكعن  784200090962612 0

2549 ي سالم عبد هللا سالم الكعن  784200106240748 11111

2550 ي محمد سعيد سلطان سعيد بن هديم الكعن  784200128097480 NULL

2551 عامر محمد يوسف ابراهيم 784200064646522 NULL

2552 منصور علي محمد عبدهللا يوسف 784200221714130 NULL

2553 هزاع سعيد سلطان سعيد الحمودي 784200131507178 NULL

2554 حسن خميس حسن سيف حسن الكندي 784200162953507 NULL

2555 ي
ماجد عيىس احمد كميل البلوسر 784199890987540 2794368

2556 ي راشد ابراهيم حسن ابراهيم األمي  784200157985936 2187527

2557 اك بدر محمد حسن مراد محمد مي  784200273280857 1830817

2558 ي
مبارك نارص علي حمود الفلين  784200159310604 NULL

2559 صقر مراد عبدهللا محمد 784200087960736 2043244

2560 عبيد خليفة عبيد سيف الكندي 784199819496474 2230981

2561 ابراهيم فهد سعيد عبدهللا عبدالرحمن 784200026086189 1854089

2562 شيخه جمعه حمد الحمر ال علي 784200196103053 2754915

2563 حصه عبيد مبارك بن فالح ال علي 784200183158584 NULL

2564 مهره عل عبدهللا عل خلف المنصورى 784200158520690 22222

2565 مها سالم جاسم عبيد الفقي  784200152703144 2190084

2566 عزه جمعه سعيد عل 784200165725175 731983

2567 امابن سلطان حمد عبدهللا خلفان العليل 784200143879193 2886478

2568 اروى احمد حسن احمد 784200152035406 2280120

2569 سلماء خليفه ابراهيم عيىس الحران 784200152049571 NULL

2570 ريم عارف حمد عبدهللا خلفان العليلي 784200153104185 NULL

2571 شوق حميد عبدهللا الركن الشامىس 784200239429465 NULL

2572 هاجر ناج  سهيل عبدهللا ال عل 784200276827365 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
2573 وفاء عبد الواحد هيبتان نور محمد اسماعيل 784200252152648 NULL

2574 مريم عل يوسف بوعصيبه آل علي 784200190707685 6044042

2575 ه عبدهللا سيف بن سويف الغفلي مي  784200129852974 NULL

2576 ول ال علي ن امنه عبدهللا سالم قين 784200205436874 2757754

2577 ي
ريم محمد عبدالرحيم الحوسنن 784200179357411 NULL

2578 مها عمر جاسم سالم عل الكبيىس 784200259140307 NULL

2579 يف ي حمد الشر محمد خالد حن  784200128714647 123456

2580 الشيخ احمد محمد بن راشد بن حميد النعيمي 784200013919079 NULL

2581 عبدهللا محمد مطوع محمد البدواوي 784200210919856 NULL

2582 ي سعيد سالم صبيح عل راشد الكعن  784200193649439 NULL

2583 عبدهللا عامر خلفان البدواوي 784200182653947 NULL

2584 ي سعيد هالل محمد نايم علي الكعن  784200172949289 NULL

2585 ي خليفة خميس جمعة محمد الكعن  784200192076089 2644516

2586 ي مصبح علي مصبح محمد الكعن  784200042062438 NULL

2587 ي عبدهللا مصبح احمد حسن حمدان الكعن  784200165173210 11111

2588 يابن سيف عل محمد عمي  سيف الشر 784200130548793 0

2589 ي سيف خميس علي سعيد علي الكعن  784200237247620 111111

2590 أحمد مكتوم سالم خلفان سلطان بن هديم 784200295720582 NULL

2591 ي سعيد راشد عبيد راشد الكعن  784200090710870 NULL

2592 ي سعيد علي احمد سالم عبيد الكعن  784200151860507 NULL

2593 عبد هللا فهد عبد هللا الزحمي 784200136307954 NULL

2594 ي عبيد أحمد عبيدعلي محمد راشود الكعن  784200186265268 2884041

2595 سالم خليفة سالم علي الزحمي 784200170531866 NULL

2596 امنه محمد عبدهللا محمد الكوخردي 784200119161725 NULL

2597 سالمه محمد عبدالرحمن محمد 784200141839876 723710

2598 شمة عبدهللا نور محمد ابوبكر 784200115705962 NULL

2599 فاطمه عبدهللا ماجد راشد آل علي 784200260310469 NULL

2600 سليمان علي سيف صالح عبداللة 784199921468627 7142302

2601 عمر محمد اسماعيل محمد يوسف 784200170519522 2816324

2602 مطر محمد علي خلفان سالم الدرمكي 784200146518756 1111

2603 حميد خالد هالل محمد محمود الغافري 784200152727911 1690401

2604 ي حمد خميس معيوف عبدهللا الكعن  784200276327028 NULL

2605 ي سعيد حمد عبيد راشد الكعن  784200174950475 NULL

2606 ي عبدهللا سعيد معيوف عبدهللا الكعن  784200107302026 NULL

2607 ي محمد خالد سالم الكعن  784200184263257 0

2608 ي جمعة محمد جمعة محمد الكعن  785200021483097 NULL

2609 ن جمعه عبيد عزه صباح شاهي  784200006196487 NULL

2610 ساره عبدالقادر محمود احمد الرئيىسي 784200172769596 0

2611 مريم خالد عمر راشد الخرج  784200110590864 1855297

2612 مريم عل يوسف احمد التميم 784200176439188 NULL

2613 عائشه محمد جاسم خميس المنصورى 784200252052517 1821102

2614 فاطمه حسن سعيد بولصل ال عل 784200180286195 NULL

2615 مريم احمد الل محمد صاحب داد رئيىس 784200239707928 1773446

2616 ريم خالد سلطان حاتم الشامىس 784200105768574 NULL

2617 ساره احمد يعقوب داد كريم رئيىس 784200149086843 2186892

2618 الشيخه عائشه ابراهيم راشد احمد المعال 784200252742836 NULL

2619 وفا احمد ابراهيم عتيق آل علي 784200159796364 2784867

2620 مهره عبدهللا سعيد المزروعي 784200107052407 2190820

2621 مرام ادم عبدهللا دوست محمد 784200106838285 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
2622 مهره عيىس محمد ابراهيم رئيىس 784200157538172 1955206

2623 ريم وليد عاشور حسن المال 784200061492466 NULL

2624 شمسه ابراهيم عبيد غافان ال عل 784200159496577 NULL

2625 ي بطي علي سلطان الكعن  784200118083516 NULL

2626 ي احمد الدليل
سالمة محمد ثابن 784200071731358 1871076

2627 وفاء خميس سالم عبدهللا بوهارون 784200186272181 NULL

2628 مريم طارق حسن عبدهللا القطان 784200276487202 NULL

2629 ه ضياء سلطان حميد عبدهللا مي  784200107106914 NULL

2630 حصه سعيد حميد عل راشد بن حمضه 784200170625931 22186803

2631 حمده عبيد سعيد الشاعر ال علي 784200135176319 1805258

2632 شما ابراهيم غريب سالم بن طوق 784200130852187 387449

2633 ي كلثم محمد عل ال بركت األمي  784200173091461 1663009

2634 آمنه محمد سالم زيد ال علي 784200129628101 2819056

2635 حمده حمد سيف الشعاىل العليلي 784200260809189 2740972

2636 ي فاطمه سعيد عبيد سعيد المهي  784200158306405 2740994

2637 حور سعيد حميد بن سويف الغفلي 784200141037513 NULL

2638 ي
ندى يوسف محمد مراد البلوسر 784200084694742 NULL

2639 مريم راشد عبدهللا ال راشد ال علي 784199996151306 NULL

2640 ه محمد راشد عبدهللا بن حضيبه مي  784200183532918 NULL

2641 بشاير عبدهللا احمد سعيد احمد 784200292842794 NULL

2642 عائشه جميل احمد صالح محمد 784200119131421 NULL

2643 وطفه موس محمد بن طوق 784200146057201 2848161

2644 شما محمد عبيد محمد آل علي 784200147073173 NULL

2645 وعد صالح حميد بن اعران آل علي 786200287681058 NULL

2646 فاطمه حميد سعيد علي منكوس 784200142473691 NULL

2647 روضه فهد أحمد سعيد السعيد 784198669263844 614173

2648 علياء عبدهللا بالل اسماعيل 784199279824850 645637

2649 ي
 
عائشة محمد إبراهيم حسن المحروق 784198413095278 569246

2650 حمده محمد حسن محمد 784198887204307 2131866

2651 علياء حسن عبد الرحمن محمد آل علي 784199084179763 330259

2652 شما خميس علي خميس التميمي 784200103542633 0

2653 شيخه عبد هللا محمد عبدهللا طحنون العليل 784200186350706 5857549

2654 حمده سيف حميد عيىس عدران ال علي 784200287426041 4378637

2655 علياء سعيد سالم الضحاك الشامىس 784200154861734 2855398

2656 موزه خليفة محمد خليفة عمي  784200174652527 1824552

2657 رقيه صالح محمد يحن  محمد المنج 784200174091924 1824724

2658 عائشه خالد سيف غافان ال عل 784200286580707 NULL

2659 حمد خليفة علي عبيد خليفة يولك 784200129619878 NULL

2660 ي سالم محمد خدوم عبدهللا سعيد الكعن  784200124142413 NULL

2661 سيف حميد محمد صبيح البدواوي 784200206854711 638034

2662 ي نهيان سيف مصبح ضجي الكعن  784200227397609 2119520

2663 حمدان محمد ابراهيم الغي  البدواوي 784200206832535 2149923

2664 محمد سيف محمد عل الزحم 784200171984857 0

2665 حامد حمد سهيل محمد الشامىسي 784200136865159 NULL

2666 محمد سلطان سعيد سلطان علي 784200051907192 NULL

2667 يوسف علي محمد يوسف دادرحيم 784200059397958 0

2668 هزاع عبدهللا مراد نظر محمد 784199950619504 0

2669 فاطمة علي حبيب عيىس عبدهللا 784199895191510 0

2670 شمة خليل ابراهيم حسن دلكي 784199919390437 2784746
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
2671 مريم هاشم درويش ابراهيم 784199992504276 568564

2672 ريم احمد علي عبدالرحمن الريس 784199572510388 2717135

2673 لطيفه محمد عل عباس عبدهللا 784199909020390 NULL

2674 حليمه محمد عل المحرزي 784197570469763 468897

2675 مي ماجد راشد علي ال علي 784198592720852 505921

2676 ى محمود خليل عبدهللا سليمان محمود بشر 784199814791705 363175

2677 حصه محمد عل احمد محمد 784199781365426 NULL

2678 شما يوسف سعيد عبدهللا ابراهيم الياسي 784199836086472 NULL

2679 سعاد جميل سعيد زايد العنبوري 748197808405738 666873

2680 الهام محمود علي احمد 784199638328791 2769842

2681 ساميه سالم مدغم 784197275754329 0

2682 فاطمة مهدي مراد احمد محمد الحجاج 784200064093204 2729932

2683 ي عوشه عبيد محمد يعروف مرخان الكتن  784200141583839 18055026

2684 علياء راشد عيد سيف بالجافلة 784200254913179 9907664

2685 موزة خليل سيف احمد بن خريدة 784200182063923 0

2686 ي علياء محمد حمد سعيد اجتن  784200116573823 NULL

2687 عوشة محمد احمد عبدهللا علي بالعبيدة 784200183548492 NULL

2688 ي مريم ظافر حمد غدير محمد الكتن  784200184963583 2798391

2689 موزة سهيل محمد هالل المزروعي 784200209036167 541074

2690 ي ماجد الشعفوري
حمدة احمد ثابن 784200175439510 735174

2691 روضة عيد عبيد خلفان خميس المزروعي 784200074350610 2125594

2692 عبيد سعيد عبدهللا علي المازمي 784200139081598 NULL

2693 ي
خليفه عبدهللا عل سالم الدهمابن 784200220215311 0

2694 مانع علي محمد سعيد المزروعي 784200294298524 NULL

2695 ي راشد محمد راشد محمد الطنيج  784200121068637 0

2696 ي
أحمد سالم أحمد علي الدهمابن 784200221539172 4381679

2697 روان ثائر حسن مسلم 784200282579844 614948

2698 امنه سالم عبدهللا الدوكه الظهوري 784200147138653 6175438

2699 ابرار عل راشد المشورب الشجي 784200258526522 NULL

2700 مريم سعيد عبيد المطوع الهنداسي 784200243072061 NULL

2701 حليمه محمد عبيد الحبيب الحمودي 784200183063732 0

2702 ي نورة راشد احمد بن يعروف النقن  784200179697931 1954954

2703 ه مال هللا سالم البحري الظهوري مي  784200206036038 7797120

2704 موزه فيصل احمد الجرن النعيمي 784200110759295 1723940

2705 عفراء ابراهيم عبدهللا سعيد الظهوري 784200296430299 0

2706 تحيه فيصل عل سلطان الظهوري 784200214862764 2909769

2707 ي
جواهر سليمان محمد بن جمعوه اليحياب  784200117959500 741878

2708 شوق محمد سالم خميس علي 784200128627294 6076826

2709 مريم عل حسن عل الظهوري 784200129139273 4029854

2710 عائشه عبدهللا سالم الخواهر الحمودي 784200292819578 2706044

2711 ي فاطمه سعيد عل بن راشدوه النقن  784200197161381 23154

2712 امنه احمد محمد احمد عبدهللا 784200268318605 2121510

2713 امنه احمد سالم القابن الظهوري 784200202513188 2886223

2714 ي ساره سعيد سيف صفر الحيابي 784200154647240 1993027

2715 سلوى محمد حسن الطليع الظهوري 784200293627608 2748224

2716  الظهوري
 
ق مريم عبدهللا حسن الشر 784200193241617 1855809

2717 هند سعود سليمان العضب الحمودى 784200251508204 2078340

2718 امابن سعيد عل عبدهللا الشجي 784200185851688 19990194

2719  الظهوري
 
ق شيخه عبدالرحيم علي الشر 784200179526908 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
2720 موزه خلفان عبيد الغول السالمي 784200192159463 2694878

2721 مريم طمروق سعيد محمد الظهوري 784200137965966 NULL

2722 ي الظهوري
 
ق مروه مال هللا احمد الشر 784200110580865 NULL

2723 نوف احمد عل مالك الظهوري 784200196290686 2899974

2724 مريم عبيد راشد الحبيب الحمودي 784200182080653 1777933

2725 ريم خالد عبدهللا محمد حسن النعيمي 784200163957903 NULL

2726 ي مريم عل مراد عل األمي  784200232510527 6205934

2727  الظهوري
 
ق فاطمه مرزوق عبدهللا الشر 784200104631088 1843986

2728 شما محمد علي رشود الحمودي 784200117329621 9262790

2729 ي ى خليفه عبيد الرصيم النقن  بشر 784200162750275 NULL

2730 مريم عل راشد ضاوى اليماجي 784200120906092 NULL

2731 عائشه محمد سيف االقرح الظهوري 784200107438713 2905693

2732 حصه عل محمد رحمه الظهوري 784200148696857 NULL

2733 مريم محمد سليمان الطياري الظهوري 784200142768520 2739078

2734 خالد يوسف محمود الحاج مصطفن 78420016502079 2748148

2735 شيخه جاسم حميد القعود ال علي 784200130981515 NULL

2736 موزه محمد عبدهللا بالبوش ال علي 784200194090799 NULL

2737 عائشه يوسف عل بن يوسف ال عل 784200251528202 2819202

2738 ه سعيد سيف الزبادى آل علي مي  784200239606260 6005590

2739 موزه احمد راشد عبدهللا سلطان الشامىسي 784200293740815 528736

2740 عئشه  سيف عل بن غافان آل علي 784200198643700 NULL

2741 اسماء عيىس عبدهللا غلوم المال 784200104607054 NULL

2742 فاطمه يعقوب يوسف عبدهللا 784200174307627 NULL

2743 فرح حميد خليفة سلطان بن اعران 784200183653151 NULL

2744 فاطمه راشد عبيد المربوعي ال عل 784200217068178 2741893

2745 مريم محمد عيىس حديد ال عل 784200107548354 1733913

2746 الريم طارق خميس سعيد الحمادى 784200194387187 NULL

2747 عائشه احمد يوسف حسن الحمادى 784200175090206 NULL

2748 مريم سعيد ابراهيم عبدهللا المنصورى 784200107253088 NULL

2749 موزه سلطان محمد ابراهيم بن خرشم 78420015764066 NULL

2750 خولة سيف سلطان 784200264695741 NULL

2751 عائشة عبيد سلطان طويرش ال عل 784199948302049 1976057

2752 مريم احمد سالم الغص العلي 784200187621055 NULL

2753 شيخه ابراهيم سالم  ضاج ال عل 784200181962737 NULL

2754 علياء سعيد راشد بن صقر ال عل 784200139659369 NULL

2755 ه طاهر عبيد رسور سبت مي  784200132572841 2873587

2756 مريم سعيد راشد سالم الحاتمي 784200018594323 NULL

2757 علياء محمد ماجد راشد ماجد 784200117386159 NULL

2758 عائشه حمد عبدهللا حامد الر يامي 784200039484827 7142674

2759 حصه ابراهيم عل الطليع الظهوري 784200125169597 320954

2760 فاطمه محمد عل سليمان مشامطه 784198235805300 0

2761 عائشه سيف عبدهللا بن زايد المخزوم 784200168254959 1754122

2762 ن الظهوري خديجة محفوظ أحمد سالمي  784200114827155 NULL

2763 رايه عبيد محمد عل اليماجي 784200113636151 0

2764 ي اسماء راشد محمد بن راشدوه النقن  784200225835329 NULL

2765 زينب محمد يوسف نبهان الظهوري 784200254902628 1649303

2766 ي محمد سالم محمد عبيد الكعن  784200146360688 0

2767 شمه محمد موس سعيد الظهوري 784200141042794 NULL

2768 ي
حليمه سالم سعيد خنبول العوابن 784200115317693 2794587
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2769 عفره محمد احمد حراش الظهوري 784200291817185 NULL

2770 ي عائشه راشد عل عيىس الزعاب  784199940524855 NULL

2771 العنود صالح زيد صالح الظهوري 784200168070793 2787715

2772 ه احمد سعيد البل الظهوري مي  784200183804861 1845777

2773 ساره حسن سليمان سعيد الوترى 784200163027988 2905595

2774 الهنوف احمد محمد مرزوق عل العلوى 784200195957251 2886202

2775 سليمه خلفان عبيد الغول السالمي 784200154257503 NULL

2776 ابتسام سالم حسن سالم الكاس العوابن 784200173087378 9962714

2777 مها احمد خادم احمد الظهوري 784200160573257 2794539

2778 علياء عبيد خلفان المهلن  بنن عبدالسالم 784200120925100 NULL

2779 طيف احمد محمد الفالفل الظهوري 784200258026507 2905752

2780 جواهر سلطان عل خميس الظهوري 784200147463622 0

2781 خديجه عبدهللا عل عبدهللا الظهوري 784200171924358 NULL

2782 عائشه سالم محمد فاضل 784200202657571 2899599

2783 شما عل محمد بن جميع الهنداسي 784200135171682 NULL

2784 آمنه محمد سيف سليمان 784199063505749 442907

2785 محمد نارص سعيد بن زايد المخزوم 784200195790272 714208

2786 خلفان زعل عبيد رسحان الغفلي 784200176061057 664532

2787 خالد محمد علي هاشم 784200141072791 -

2788 ي
عبدهللا ايوب محمد مبارك ثابن 784200106147620 NULL

2789 آمنة عبدهللا احمد غريب مهدي 784200119642856 713640

2790 زينب حسن رضا احمد المال 784200132408087 2886726

2791 شوق عبدهللا علي بن رصم ال عل 784200236814370 1938760

2792 موزه عل سعيد عل الظهوري 784200146329717 0

2793 نادية عبيد خميس محمد الحمودي 784200118736719 6076866

2794 ي
 
حمده احمد راشد الرمىس المرزوق 784200110969852 6638652

2795 ي
مريم صالح عبيد صالح العوابن 784200149837575 2739113

2796 ه علي محمد علي راشد الشجي أمي  784200174694958 689479

2797 شمايل عمر راشد جمعه الظهوري 784200119793196 741809

2798 ي
جنان سعيد راشد سعيد العوابن 784200114954850 2121423

2799 ميثه عل احمد دغلي الظهوري 784200168616843 NULL

2800 موزة محمد زيد محمد الظهوري 784200272848613 1712996

2801 شيخه عل محمد سعيد الظهوري 784200253280802 0

2802 سالمه غدور هزيم عل الظهوري 784200192981387 1993023

2803 عائشه محمد احمد العلوى الظهوري 784200127539508 2886694

2804 رايه راشد خلفان الغول  السالمي 784200187210503 1948107

2805 نارص جمعه احمد بلهون الشميلي 784200269052427 NULL

2806 أحمد فضل عيىس فضل النعيمي 784199968686842 6005032

2807 ي
عل عبدالرحمن محمد جاسم عل الحوسنن 7841998563214750 NULL

2808 منال المر احمد عل الشج 784200162983504 2117223

2809 ي الظهوري
 
ق عزه أحمد رحمه الشر 784200158586808 2838959

2810 ي
راشد علي عبيد راشد أحمد الموجن 784200254726027 NULL

2811 وري ن زيد محمد صقر زيد حمدوه الخين 784200057539874 NULL

2812 زايد زيد سعيد محمد زيد الخنبوىلي الشجي 784200229516966 NULL

2813 فيصل علي سالم محمد راشد راشدوه 784200258164977 NULL

2814 سيف احمد علي تركي محمد ارويشد 784200227387600 NULL

2815 عمر سعيد محمد سعيد راشد العيطوب 784200232461945 NULL

2816 ي
محمد يوسف علي الشعرون حسوبن 784200051950531 545491

2817 فيصل سعيد راشد بن كشح الشميلي 784200139274821 568948
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2818 عبدالعزيز محمد سعيد عبدهللا محمد سعدان 784200281368439 NULL

2819 هزاع يوسف خميس عبدهللا بن عامر 784200173746585 NULL

2820 علي محمد علي محمد يوسف 784200125903706 2134629

2821 محمد سيف زيد علي محمد راشد الخنبوىلي 784200136250766 1865869

2822 احمد راشد محمد العيطوب الشميلي 784200109036432 454542

2823 مريم عبدهللا سعيد بالرفيعه الفالسي 784200162749293 NULL

2824 ميثة محمد فرج مقراف الفالس 784200193618798 1828448

2825 خولة حسن محمد يحن    عبدهللا 784200115157461 1868905

2826 ن كوخردي هند يوسف عبدهللا علي حسي  784200220487092 13505890

2827 موزة مبارك سليم علي سليم 784200113207938 0

2828 ميثة علي محمد علي عبدهللا الشمار 784200185290549 18870162

2829 عصام عبيد صالح عبيد القيظ 784199984327249 754871

2830 خليفه ابراهيم علي بن ثالث الشميلي 784200186837058 1650140

2831 راشد محمد راشد بن عامر الشميلي 784200192807210 NULL

2832 عبدهللا علي احمد علي نيوف الحبىسي 784200159429073 1780222

2833 خليفه علي عبدهللا حسن السديس الشميلي 784200105210585 0

2834 عبدهللا سالم راشد الحيمر الشميلي 784200129107247 NULL

2835 عبدهللا راشد عبيد سليمان دوي    ح 784200163618372 0

2836 طالب راشد حمدوه محمد الحيمر 784199859439079 2751626

2837 نايف سعيد احمد راشد سعيد البايض 784200173581867 NULL

2838 طارق راشد محمد بن رشدوه الشميلي 784200181965805 1111

2839 ن حسن مراد ن علي حسي  حسي  784200154718249 NULL

2840 ن حسن مراد حمد علي حسي  784199986909622 NULL

2841 محمد سلطان محمد علي سعيد المري 784200182431591 0

2842 طرفة سعيد ربيع صقر البدواوي 784200292575154 NULL

2843 شمة محمد سالم محمد درويش 784200127286472 1663081

2844 فاطمة علي خميس علي احمد 784200185908728 6622064

2845 ي
ناعمه عبدهللا موس محمد جعفر البلوسر 784200279397416 NULL

2846 علياء عبدهللا علي محمد 784200261093064 NULL

2847 ساره اسماعيل حسن احمد 784200139146953 2748405

2848 ي
 
اسماء طه محمد عبدهللا محمد المرزوق 784200169109723 543123

2849 جواهر خالد سبيل نارص احمد 784200003513817 3846702

2850 ي
هند محمد صالح محمد اللواب  784200117309037 2690863

2851 شمسة علي محمد علي 784199974091920 2777466

2852 ي ميثاء مروان سيف عبيد الزعاب  784200029526918 0

2853 مها سالم جمعة خميس سالم بن خميس 784200282603297 1845123

2854 روضه احمد راشد الشاعر السويدي 784200138136955 NULL

2855 ي روضة محمد حسن علي الحديدي المهي  784200005263080 2356233

2856 ي
فاطمة محمد عيىس جعفر حسن البلوسر 784200120460249 2121984

2857 موزة سعيد درويش سالم البديوي 784200187397037 NULL

2858 عشبة فراس محمد بالحصا الشامىس 784200195161516 53435

2859 ي فاطمه سالم محمد ثابن بالرقاد الكتن  784200265718211 2785003

2860 سالمة علي محمد علي 784200146431075 867647

2861 ي
اليازية احمد حسن خميس البلوسر 784200143525952 24526854

2862 حصة صالح احمد ابراهيم علي حمادي 784200214810739 0

2863 عائشة مبارك محمد سعيد حميد الهلي 784200046351605 2712531

2864 ي
 
شيماء يوسف محمد عبدهللا محمد المرزوق 784200276504279 NULL

2865 بخيته محمد مبارك راشد مبارك 784200130680653 5586251

2866 عائشة حمد علي بلومية 784199986390682 1823856
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2867 حمده احمد سعيد احمد بالرفيعه 784200130839713 NULL

2868 علياء علي سيف سعيد المعمري 784200226902078 0

2869 ي
فاطمه احمد موس صفر محمد البلوسر 784200174090512 NULL

2870 سالمه مبارك سعيد سالم بن نواس 784200273979052 1108386

2871 شمسه عبيد محمد سيف بن حميدان 784200279083941 575757

2872 خديجة خليل ابراهيم علي محمد 784200259028726 4667546

2873 اروى شهاب حسن جاسم 784200085207155 8441424

2874 هنوف مال هللا جاسم محمد صقر 784200172584037 0

2875 فاطمة جاسم احمد علي الصفار 784200107317519 1916431

2876 ة منصور يوسف محمد المازمي مي  784200132876366 NULL

2877 عائشة محمود ابراهيم محمد جمعة الختان 784200151621859 0

2878 شما عبدالرضا محمد مراد غلوم 784200197628389 NULL

2879 ي
شيماء يونس جعفر حسن محمد البلوسر 784200050846219 0.20252882

2880 محمد سالم حديد جالم العريمي 784200154395139 NULL

2881 محمد طه عبدالباري ابوبكر الزبيدي 784200057107078 0

2882 احمد خالد حسن عيىس الجالف 784200214904151 274851

2883
 
ى المرزوق راشد صالح حسن مبارسر 784200208429504 NULL

2884 محمد حسن محمد عبدالجبار  أهلي 784200130743154 68768

2885 طارق احمد احمد ابراهيم حمزه 784200110621958 0

2886 سعيد بدر محمد خميس عبدهللا 784200252979594 1816259

2887 عمر عبدالرحمن خليفه سالم السويدي 784200138657083 2780383

2888 بدر خالد عبدالخالق محمد األنصاري 784200173094168 2099133

2889 بدر درويش محمد مصبح احمد 784200279687287 1868777

2890 خالد عبدالرحمن علي محمد الجسمي 784200083597979 6049688

2891 محمد حميد سعيد علي 784200164821918 2906186

2892 ه احمد راشد حسن سعيد حسن غي  784200198286856 NULL

2893 ي
ن
عبدهللا علي محمد سعيد عبدهللا الحرق 784200039739436 0

2894 عادل سعيد احمد راشد سعيد البايض 784200153082159 NULL

2895 ن السويدي حمدان حسن راشد بوخطامي  784200163259474 1730960

2896 ي مطر علي سهيل مطر   الظفري المهي  784200165415827 0

2897 محمد عمران جمعة مبارك حسن 784200037248406 NULL

2898 عمر أيوب محمد أحمد إدريس 784200170269862 NULL

2899 راشد محمد عل محمد كحيل 784200153754690 2255

2900 عبدهللا خالد عبدالوهاب محمد دخان 784200103537633 NULL

2901 سعيد وليد مصطفن  أهلي 784200158735769 NULL

2902 محمد مي  محمد احمد ابراهيم 784200053705404 0

2903 عمر عيىس علي عبدهللا   احمد 784200117630549 NULL

2904 عبدالعزيز عمر راشد محمد المري 784200242497269 3852212

2905 خليفه علي محمد جاسم  اهلي 784200135151312 NULL

2906 ي
سيف مروان عبدالوهاب سلمان القحطابن 784200169609623 NULL

2907 بخيتة محمد سلطان سالم محمد بنواس 784200107586297 NULL

2908 ي
زينب علي احمد اسماعيل البلوسر 784200154614810 2161173

2909 احمد محمد احمد سعيد المنصوري 784200279849184 NULL

2910 كنة جمعة سالم سلطان الرزي 784200192685079 1845665

2911 مريم طالل سالم فرج ياقوت 784200108361302 NULL

2912 ي عبدهللا احمد اسماعيل محمد الطنيج  784200142483690 NULL

2913 محمد علي عبيد الرصومي الشميلي 784200208595361 NULL

2914 عبدهللا يعقوب يوسف عبدهللا علي يوسف 784200139426140 NULL

2915 علي محمد علي العيطوب الشميلي 784200186091391 1805915
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2916 حمدان سعيد محمد سعيد راشد الحيمر 784200173918689 NULL

2917 محمد جمعه محمد حمدي خميس بن حمدي 784200151098033 2762631

2918 ي سلطان سيف عبدهللا لعماش الطنيج  784200106043704 NULL

2919 ه حسن سعيد حسن سعيد حسن غي  784200130428384 566718

2920 سالم عبدهللا محمد الخنبوىلي الشجي 784200197683525 NULL

2921 محمد عبيد محمد بن حمدى الشميلي 784200129159271 NULL

2922 محمد خالد علي بن عامر الشميلي 784200183598687 1718403

2923 ميثاء محمد غلوم احمد الخورى 784199960846824 2072707

2924 ي
سعيد حسن علي   يعقوب البلوسر 784200235243100 0

2925 محمد ابراهيم حسن عبدهللا   نارص 784200118751484 NULL

2926 عبدالرحمن عادل محمد عبدالرحيم عبدالغفور 784200215137587 1962279

2927 نواف سعيد سالم سعيد صلبوخ 784200164073627 NULL

2928 ي
محمد اسماعيل محمد يوسف البلوسر 784200192616413 628882

2929 ي
سلطان سالم ابراهيم محمد موس البلوسر 784200143585956 2038334

2930 عبدهللا حسن عبدهللا حارب الفالجي 784200184910733 NULL

2931 سعود محمد حسن احمد الشمري 784200219642855 1723388

2932 ن غانم بن حميد آل علي محمد عادل محمد شاهي  784200127276507 0

2933 خليفه محمد قيطاس باقر الفارسي 784200102643846 5645665

2934 عىس محمد عبدهللا حسن اهلي 784200182461598 NULL

2935 حميد سام عبدالوهاب سلمان عرب 784200076307535 NULL

2936 صالح أحمد   البدواوي 784199965798210 22666426

2937 ي
احمد حسن علي جمعه البلوسر 784200164725275 NULL

2938 ن سعود جاسم احمد محمد امي  784200116138510 NULL

2939 سيف اسماعيل درويش حسن خميس 784200146385420 NULL

2940 عمر طارق محمد نور احمد بن نيش 784200217131836 0

2941 مطر محمد عبيد بلحويس   الشامىسي 784200292595152 NULL

2942 حسن احمد محمد عبدالكريم عبدالرسول 784200119408720 NULL

2943 سيف احمد سعيد سالم السبوسي 784200214860734 2223358

2944 خالد عبدالرحمن احمد محمد كشاري 784200257918043 NULL

2945  الرحومي
ن ن محمد حسي  راشد حسي  784200195907157 NULL

2946 عبدهللا أحمد عبدهللا يوسف عبدهللا لوتاه 784200153208762 NULL

2947 عمر سعيد راشد بن يارس  السويدي 784200238549651 0

2948 ي
 
علي عبدهللا محمد حسن   المرزوق 784200136190244 NULL

2949 ي
 
عبدهللا محمد علي محمد المرزوق 784200238087108 24529098

2950 عمر محمد علي محمد عبدهللا 784200109039816 2069624

2951 حمد محمد سيف عبدهللا  الشامىس 784200220268617 0

2952 عبيد عيد عبيد  بوسمره المحرزي 784200152198790 123456

2953 ي
 
احمد علي احمد علي المرزوق 784200124916378 6114828

2954 ي محمد سعيد سالم بياحه المهي  784200272696244 NULL

2955 ي محمد بليشه صقر  بن غليطه المهي  784200238419582 9988650

2956 حمد حسن علي  الغر عبدهللا 784200174068138 1910819

2957 جمال يوسف محمد شهداد يوسف 784200135094736 0

2958 حميد حسن علي الغر عبدهللا 784200129865109 2358550

2959 ي
عبدالسالم عمر حسن عبدهللا البلوسر 784200168758728 2193948

2960 ي
أحمد عيىس عباس محمد البلوسر 784200183697646 NULL

2961 احمد اسماعيل محمد حسن الحتاوي 784200132648591 2211

2962 ي
معاذ أحمد عبدهللا الحاج الزرعوبن 784200109181535 NULL

2963 ى عل سالم عل سالم  المهي  784200152419683 0

2964 زايد سلطان عبدهللا محمد صالح 784200193025242 1886006
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2965 عبدهللا محمد علي سالم الشامىسي 784200260626195 NULL

2966 ي
فاطمة احمد محمد الخطيب المعينن 784200147303877 NULL

2967 علياء سامي داود سليمان 784200229139272 2223062

2968 ي
شيخة صالح جميل شانبية البلوسر 784200102731930 1790211

2969 ي مهره راشد مبارك الجافله الحمي  784200195843097 NULL

2970 ي عائشة علي خليفه جمعه الزعاب  784200173646256 43778683

2971 سارة محمد اسماعيل محمد لنجاوي 784200276904719 19163874

2972 رحمة سيف حارب خميس السويدي 784200029304027 2230589

2973 ن محمد احمد منن عيىس شاهي  784200276309877 658718

2974 غنيمه غانم سليمان جمعه الطاهري 784200226919213 10336854

2975 ن عبدهللا محمد عائشة عارف حسي  784200272431485 1147226

2976 فاطمه مطر علي سعيد الملعاي 784200154916363 6076730

2977 اسماء مصبح سعيد بن حثبور الغفلي 784200151495197 2740878

2978 ي
ن جعفر اشكنابن عمار جعفر حسي  784200140749282 0

2979 خالد عبدهللا طالب محمد احمد 784200085490215 NULL

2980 احمد عادل احمد سالم العبيدىلي 784200139307928 1648783

2981 عمر خالد عبدهللا خميس الشامىسي 784200116258755 1840707

2982 خالد عبدهللا السيد أحمد الهاشمي 784200247297391 0

2983 احمد سعيد سويدان سعد المسماري 784200180395467 2093604

2984 سلطان أحمد محمد فوالد   فوالد 784200283528600 0

2985 محمد احمد محمد خميس ولدغميل 784200119065272 2120211

2986 ي
 
عمر حسن محمود عبدهللا المرزوق 784200121439416 NULL

2987 ي
 
ي المرزوق محمد عادل حسن مبارسر 784200152874903 1649217

2988 خالد عبيد سيف الوعيل السويدي 784200016935841 0

2989 ن راشد احمد لوتاه علي حسي  784200131973164 2793488

2990 ن يوسف غالم مراد علي حسي  784200248269530 NULL

2991 خليفه سالم محمد ابراهيم  محمد 784200275747143 NULL

2992 خالد نارص حسن عبدهللا حسن 784200198218610 3994164

2993 حارب خليفه عبيد  الحليان السويدي 784200192729372 0

2994 ي كمال حصة عبدهللا كمال حاج  784200231828326 0.693018

2995 ي
عاليا حمد مراد الطاهرالبلوسر 784200258050713 8711534

2996 حمده محمد سالم حميد سعيد المزروعي 784200102652946 0

2997 ي
 
احمد محمد علي مال هللا المرزوق 784200176149878 606273

2998 سيف عل عبدهللا الميشون السويدي 784200176904710 NULL

2999 عبدهللا عل عبدهللا الميشون   السويدي 784200050298353 NULL

3000 عبدهللا وليد أحمد محمد سلطان 784200235053590 2112104

3001 مايد صالح اسماعيل حسن ال علي 784200060951702 NULL

3002 محمد ابراهيم حسن محمد المال 784200136329412 1111

3003 إبراهيم فهد علي محمد المعمري 784200285421606 NULL

3004 محمد حميد صقر قطام السويدي 784200215359322 0

3005 ي سيف أحمد عبدهللا حميد المهي  784200175840634 0

3006 عبدالرحمن ابراهيم محمد علي الشمار 784200076482825 0

3007 ي العامري محمد خالد محسن الناخن  784200150471843 NULL

3008 ي
سالم إبراهيم علي حسن مدبن 784200109181972 1842005

3009 خالد سامي محمد سالم حمدان السويدي 784200179607930 NULL

3010 ابراهيم عادل عبدالخالق رمضان المطوع 784199918531056 NULL

3011 ي
ان علي محمد بلوسر عمران علي مي  784199996261386 NULL

3012 ي مطر عمران حمد محمد الكتن  784200183292422 NULL

3013 ي خليفه مبارك سعيد مبارك الكتن  784200150983185 0
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3014 ي محمد سعيد عبدهللا  الكتن  784200092419694 2741153

3015 ي علي حمد سالم حمد الكتن  784200026819803 NULL

3016 عل عبيد عل  خصيف الكعن  784200139326357 2762457

3017 ابراهيم خليل ابراهيم عبدهللا عل 684200154725547 2133939

3018 أحمد خلفان مصبح  الرزي الشامىسي 784200160941702 0

3019 ي عيىس سالم راشد  القوم الكتن  784200093619193 2117479

3020 ي محمد عامر خلفان بالعامري الكتن  784200165820752 NULL

3021 راشد عبيد مطر عبيد 784200042507192 2230973

3022 ي مهي  محمد سالم عبيد بالعامري الكتن  784199925873095 NULL

3023 ي سالم محمد راشد سالم الكتن  784199949482543 NULL

3024 ي عبدهللا عتيق علي  القوم الكتن  784200179596901 NULL

3025 علي سالم علي راشد الجزيىعي 784200272863257 NULL

3026 ي م الكتن  سهيل حمد سيف  حضي  784200270636051 NULL

3027 ي سلطان سيف سلطان علي الكتن  784200114379629 NULL

3028 مصبح مطر مصبح سالم المتفيج 784200168630281 752343

3029 ي سيف خليفه مصبح عبيد  الكعن  784200272816313 NULL

3030 ي علي سهيل راشد  عيد حمد الكتن  784199808718276 NULL

3031 محمد هادى راشد دغيش الكتن  784200161586282 2793912

3032 ذياب سالم عبدهللا سالم غانم المتفيج 784200091810265 NULL

3033 ي سالم عبدهللا متعب  بالعامري الكتن  784200165830751 2175346

3034 عبيد محمد عبيد ماجد السويدى 784199990395255 NULL

3035 موس يوسف كرم شاه 784199853052159 543171

3036 نوف راشد أحمد محمد سعيد الشج NULL 4035544

3037 ابراهيم محمود ابراهيم مراد عبدهللا 784200108284322 NULL

3038 نوف سليمان اسماعيل سليمان حسن 784200007175415 1804276

3039 شهد جمعه حمد المطوع القايدي 784200148495177 1804363

3040 مريم سعيد راشد عبدهللا اليماجي 784200239271578 1805265

3041 مريم سعيد راشد سعيد الحمدي اليماجي 784200279810640 NULL

3042 غريبه سالم سعيد محمد الزحمي 784200169240767 3533997

3043 فاطمه عبيد خليفه مصبح بن طوق 784200181570712 384418

3044 ي ي الكتن 
آمنة مبارك محمد سعيد سيف خصوبن 784200275270930 2813384

3045 موزه عبدهللا سالم خصوبن الكتن  784200152968143 NULL

3046 فاطمه مهي  سعيد بالعجيد الكتن  784200225484649 1908818

3047 ي امنه محمد عل سيف الكتن  784200162609638 NULL

3048 فاطمه عبدهللا سالم سعيد الزحمي 784200191828688 2109474

3049 وصال جمعه سالم سعيد الزحمي 784200109073757 2213115

3050 وداد عبدهللا محمد الحمدي اليماجي 784200114739202 1734001

3051 ريم سعيد راشد حمود اليماجي 784200117683639 1772305

3052 ساره سيف هاشل سعيد الزحمي 784200169659628 2138913

3053 أسماء عبدهللا عل سيف الزحمي 784200136418413 8788278

3054 ميثا محمد راشد سيف الزحمي 784200198198176 2757822

3055 فاطمه راشد جمعه النايم الزحمي 784200127495297 2908769

3056 حمده حمود محمد الحمدى اليماجي 784200152647374 2789780

3057 ي
روضة محمد سالم علي خصوبن 784200292838693 5896171

3058 آمنة محمد عبيد مبارك بن خاتم 784200239169814 2793634

3059 عائشه عل عوض سيف الكتن  784200109636496 1754850

3060 ي صالحه مصبح سعيد بالعجيد الكتن  784200136528419 NULL

3061 ي
موزه سعيد حمد سالم خصوبن 784200226025136 1939348

3062 ي ي الكتن 
جواهر سعود سالم حميدي سعود خصوبن 784200079081970 NULL
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3063 ي رفيعة سالم خلفان سعيد عبدهللا بن جرش الكتن  784200152980213 1943888

3064 موزه حميد سالم حميدي سعود 784200170249864 6082902

3065 ي
نورة محمد راشد سعيد علي خصوبن 784200135490363 NULL

3066 مريم مصبح عوض سيف حميدي 784200124636166 0

3067 مزنه سيف عبدهللا بن حمضه ال عل 784200184752093 -

3068 مريم حميد حسن علي 784200121084634 NULL

3069 فاطمه محمد عبيد حميد آل علي 784200119480943 NULL

3070 مريم محمد عبيد علي بن علوه العليلي 784200236214837 NULL

3071 فاطمه عبيد سيف  بالعبد آل علي 784200140265214 NULL

3072 مهره راشد سهيل جاسم حمد 784200195703143 6766972

3073 نوره خلفان مطر عل خلفان الرصيىع 784200120360217 149487

3074 كليثم سعيد عبيد جمعه بن عديل 784200160973689 4383810

3075 عنود سعيد عبيد عل بن علوه 784200202704852 NULL

3076 سلطان محمد سيف عبدهللا محمد كليب 784200220847080 612596

3077 عبدهللا سعيد سالم سعيد النعيمي 784200153630924 NULL

3078 شيخة سعيد أحمد مسعود سالم الرصيدي 784199913763639 NULL

3079 ثريا سالم فرج سلطان آل علي N/A 504892

3080 عبدالرحمن علي محمد علي اسماعيل 784200195260326 NULL

3081 محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا حسن 784200294713761 NULL

3082 ي
سلطان محمد صالح إسماعيل الزرعوبن 784200157264043 NULL

3083 عبدهللا عبدالجبار حسن بوخلف الحمادي 784200229497688 NULL

3084 عمر حسن احمد عبدالرحيم الحمادي 784200263260828 NULL

3085 احمد وليد احمد عبدالرحيم اسماعيل السهالوي 784200170705733 NULL

3086 عمر عبدهللا حمد عبدهللا حمد بن مجرن 784200127494290 NULL

3087 سعيد اسماعيل مراد عيىس المازمي 784199908373865 1947498

3088 سيف محمد عبدهللا محمد محسن النقيب 784200206591875 0

3089 ي
سلطان ابراهيم محمد علي ابراهيم الجسمي زرعوبن 784200073984294 NULL

3090 سليمان احمد عبدالرحمن احمد 784200004932594 NULL

3091 خالد علي غلوم يوسف حسن الجسمي 784200169062823 NULL

3092 محمد يونس محمد رضا محمد 784200183136843 NULL

3093 ي
يونس محمد عبدالرحمن الحاي البلوسر 784200194149769 17371168

3094 محمد حسن احمد علي 784200141607182 NULL

3095 سالم فاضل عباس محمد عباس 784200010307427 NULL

3096 ي احمد خليفه تعيب عوى الكتن  784200040617100 NULL

3097 ي خليفة سعيد سالم محمد الكتن  784200285219257 NULL

3098 احمد صالح سعيد احمد عبدهللا الختال 784200209482585 10668008

3099 جاسم نعمان محمد زمان احمد 784200172927962 1655673

3100 ن عبدالرحمن سلطان عبدهللا عبدالكريم حسي  784200239732082 NULL

3101 عبدهللا عيىس عبدهللا غالم عبدالكريم 784200210379424 2747783

3102 سيف عبدالعزيز سعيد محمد الشيبه ال علي 784200154726853 NULL

3103 ع المازمي
حميد سليمان حميد عبدهللا محمود الشر 784200247368580 2739145

3104 سلطان عبدهللا محمد اسماعيل 784200196509721 NULL

3105 عثمان عبدالرحمن عبدهللا حسن 784200135051843 NULL

3106 سيف علي احمد محمد صالح بن حماد 784200263068320 NULL

3107 زا احمد عبدهللا آل مهدي ن مي  احمد حسي  784200232183986 NULL

3108 ن راشد عبدالرحمن محمد حسي  784200172461483 NULL

3109 سلطانه محمد سعيد الحيمر الشميلي 784200182647980 NULL

3110 عائشه علي سعيد الخنبوىلي الشجي 784200147353872 NULL

3111 حصه علي محمد سعيد الشجي 784200171873613 NULL
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3112 جواهر عبدهللا راشد حمدوه راشد كشح 784200275417036 NULL

3113 ي راشد سعيد الصنعاوي الشميلي
ن

فواع 784199861947614 NULL

3114 أحمد علي حسن علي الظهوري 784199415050493 NULL

3115 علي سيف محمد علي الظهوري 784198976051056 NULL

3116 احمد سعيد سعد عبيد الغافري 784198029329178 466708

3117 سليمان محمد زيد سعيد الشجي 784199272743099 722456

3118 شيخه محمد عبدهللا 784196291847182 449135

3119 علي عبدهللا سليمان عبدهللا الرصيدي 784198632135251 NULL

3120 ي
زليخة علي عبدهللا علي الحوسنن 784196279439275 424038

3121 ي
سليمان راشد علي راشد الحفين  784199397493737 440613

3122 ي
خليفة علي سليمان سعيد حسن الحاسنن 784199596192627 NULL

3123 ي ي النقن  شيخه عبدهللا سليمان الحنطوب  784199747257394 634884

3124 خليفه محمد علي مشامطه 784199883752463 248601

3125 ي ي النقن  خلود عبدهللا سليمان الحنطوب  784199386970539 235463

3126 عبد هللا سدران علي محمد سليمان 784199686265267 NULL

3127 خليفه عبد هللا عبد الرحيم 784199761368580 710342

3128 محمد راشد محمد احمد العبدوىلي 784198258574940 NULL

3129 عمر محمد علي طمروق الظهوري 784199020421972 NULL

3130 ي
جاسم جنكي خي  محمد البلوسر 784197816027094 NULL

3131 ي محمد سعيد  الدج الشميلي
ن

فواع 784200117243640 NULL

3132 الريم راشد علي بن سبيت الشميلي 784200140313915 0

3133 بشاير محمد احمد السمت الشميلي 784200221029257 NULL

3134 علياء راشد حسن فالح الشميلي 784200275841425 2780538

3135 هاجر عبدهللا علي الواير الشميلي 784200160738074 NULL

3136 هاجر راشد محمد حسن الشميلي 784200168646139 1111

3137 عائشه سعيد أحمد الحيمر الشميلي 784200149410365 NULL

3138 موزه جاسم عبدهللا بن علوى الشميلي 784200163529074 NULL

3139 مريم سعيد محمد سيف الشميلي 784200139797193 NULL

3140 حفصه عبدهللا علي بن سبيت الشميلي 784200186427272 ----

3141 امنة علي محمد اخنيب الشميل 784200253143091 NULL

3142 علياء راشد علي نانوس الخنبوىلي 784200157416163 2751679

3143 ي
 
سلطان عادل محمد عبدهللا محمد المرزوق 784200009417948 15182814

3144 عبدهللا محمد عبدهللا محمد محسن النقيب 784200279591026 NULL

3145 عبدالرحمن عبدهللا راشد محمد حسن غلبان 784200150298352 NULL

3146 ي
عبدهللا محمد نور عبدالرحمن حوير الزرعوبن 784199771832435 0

3147 ي سعود فيصل مطر عبيد  الكعن  784199972152021 1753836

3148 عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا النومان 784200180493825 2230970

3149 عبدالرحمن سالم نارص عبدهللا العويس 784200157508175 1993142

3150 ابراهيم محمد علي محمد 784199903716092 -

3151 عبدهللا عمران سعيد خميس حمزة 784200127036299 1756594

3152 محمد جاسم مطر كرمك جمعه 784200193298153 NULL

3153 يوسف محمد مراد علي 784199960371989 NULL

3154 ي
عمر احمد حسن اسماعيل الحوسنن 784200159798071 NULL

3155 ي حسن حمدان سعيد راشد
ثابن 784200202680433 NULL

3156 ي
عبدهللا سلطان عبدهللا عبدالرحيم الحوسنن 784199960362962 1889617

3157 ي ن محمد جعفر االمي  منصور حسي  784200110920657 NULL

3158 سلطان عبدالعزيز سلطان بن يوسف أل علي 784200118209491 NULL

3159 زايد عبدهللا سالم عبدالجبار عبدهللا الحمادي 784200084064136 NULL

3160 ي
راشد عل حسن احمد حسن الحوسنن 784200175710266 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
3161 حمدة سعيد راشد الزمهرى الشميلي 784200173104314 -

3162 شيخه محمد راشد البيوه الشجي 784200248153718 1793762

3163 حالوه حروز علي محمد راشد الخنبوىلي 784200138030638 NULL

3164 فاطمه سعيد محمد خميس الدود 784200196280687 165849

3165 طيف محمد زيد الخنبوىلي الشجي 784200102198478 528020

3166 شيخه عبيد سليمان محمد سعيد الصغي  784200187379704 1111

3167 ي الشجي
ن
رحاب علي محمد الحرق 784200141631497 -

3168
ن
وق عل محمد سعيد عبدهللا الحرق رسر 784200130737305 1802431

3169 خديجه خالد محمد بن علوي الشميلي 784200227432687 NULL

3170 ي شوق محمد احمد راشد النقن  784200107274316 1944670

3171 ي محمد سيف سيف واري الزعاب  784198393574367 520812

3172 ي
محمد كمداد علي أحمد البلوسر 784198619628310 NULL

3173 حمد عبدهللا احمد غريب الرصيدي 784198970975912 2834437

3174 سعود محمد خادم هنوري الظهوري 784198829618101 295590

3175 هنيدي خميس سعيد ابراهيم الرصيدي 784198624683854 NULL

3176 ي علي محمد خميس بورشيد النقن  784197940808062 224980

3177 علي محمد علي سليمان مشامطه 784199450431848 422399

3178 نارص سالم عبدهللا محمد العبدوىلي 784199362680953 623585

3179 ي
احمد عبيد سعيد عبيد العوابن 784198894326051 343568

3180 يوسف مهدي خادم علي الظهوري 784198773139369 310602

3181 علي مراد محمد علي الحداد 784199507617910 247863

3182 عل خميس راشد عل الرصيدى 784199140983984 74412

3183 ي
علي عبدهللا جمعه عبدهللا الظنحابن 784199216290686 NULL

3184 أحمد علي عبدهللا أحمد الرصيدي 7841986631696870 435280

3185 عبيد مصبح علي مصبح بن بط 784200139407249 NULL

3186 سيف علي سيف علي سالم 784200179858475 NULL

3187 عبد العزيز سعيد راشد علي راشد عبيد 784200106176900 NULL

3188 عبدهللا علي سالم حمود عبدهللا 784200180471953 670629

3189 ي عل عارف عل بن خلفان الزعاب  784200126425147 1851253

3190 محمد احمد فالح غلوم علي 784200109490803 NULL

3191 علي عيىس حسن الحداد الحتاوي 784200180857375 NULL

3192 ن حسن القحاح احمد خالد محمد حسي  784200252581044 NULL

3193 عمر عادل سليمان محمد المعمري 784199928532474 NULL

3194 سلطان خلفان سيف محمد خلفان السويدي 784200097528549 NULL

3195 احمد محمد عبيد محمد قضيب عبدهللا الشامىسي 784200132191865 NULL

3196 ي
محمد خميس جمعة احمد جمعة الحوسنن 784200174835841 NULL

3197 عيىس عبدالرحمن عيىس الشكال ال علي 784200287942096 0

3198 راشد احمد محمد الشكال ال علي 784200157090273 NULL

3199 ي
 
عامر محمد علي عبدالرحمن احمد المرزوق 784200237153919 NULL

3200 ي يوسف عيىس ابراهيم غلوم يار هللا امي  784200092537511 NULL

3201 ي
محمد راشد محمد عبيد الجريىسر 784200113504730 2751863

3202 سلطان محمد تعيب علي عوى 784200139051799 2730683

3203 عمار بدر محمد خميس بردان 784200153209612 NULL

3204 عبدالرحمن عيىس ابراهيم عبدهللا علي 784199968610578 NULL

3205 عبدالعزيز يونس حسن محمد عبدالعزيز البقيش 784200125838217 NULL

3206 مطر عبدهللا سالم عبدهللا حمد مجرن 784200180648204 NULL

3207 يوسف سلطان يوسف حرمول الشامىس 784199996271385 NULL

3208 علي يعقوب محمد مراد عبدالرحمن 784200141868271 NULL

3209 عبدهللا علي عبدهللا محمد علي الحمادي 784200141950798 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
3210 محمد عبداللطيف محمد احمد محمد 784200173296904 2892869

3211 ي عبدهللا عل عبدهللا العي  784200192418596 NULL

3212 ن يوسف رمضان علي الجسمي علي حسي  784200163919465 NULL

3213 غانم إسماعيل غانم إسماعيل 784200115940437 0

3214 عيىس عبدهللا محمد علي بن بحي  784200124305424 NULL

3215 ي
 
عبدهللا احمد محمد مبارك المرزوق 784200170518599 NULL

3216 خالد عبدهللا محمد عاشوري الياسي 784200262648378 12345

3217 راشد محمد حسن عبدهللا عباس 784200124919364 NULL

3218 ي
سلطان فهد احمد حسن اسماعيل الحوسنن 784200126975026 NULL

3219 عبدهللا احمد علي هادي 784200195390606 0

3220 ي
 
عبدهللا خالد حسن صالح المرزوق 784200213521592 NULL

3221 احمد محمد عيىس نارص 784200163509381 NULL

3222 شيخه حاتم حميد سيف الشامىس 784200138429384 259114

3223 لطيفه حميد عل بن خلف ال عل 784200124258185 NULL

3224 فاطمه ابراهيم عبدهللا حميد الشامىس 789200206353250 NULL

3225 ى لطيفه راشد سعيد حميد المهي  784200176846531 2603118

3226 علياء سالم محمد الغفلي 784200182685873 NULL

3227 مريم عبيد جمعه خليفه الشامىس 784200113528424 1892393

3228 موزه عل عبيد غانم العليلي 784200113075277 NULL

3229 خليفه شامس سالم بن عثمان القايدي 784200130260316 NULL

3230 أحمد عبدهللا محمد زايد المزروعي 784200193650908 1695077

3231 حمدان خليفة مصبح هاشل 784200147694192 1758110

3232 خالد سيف محمد سالم خميس 784200159026044 2151404

3233 أحمد سالم عبيد محمد علي يليلي 784200257374064 NULL

3234 عبدهللا خميس سالم خميس اليليلي 784200170397051 102383

3235 سيف محمد حمد خميس دخان 784200149859181 1649269

3236 سلطان خليفه عل خلف عل خليفه 784200021931702 NULL

3237 سعيد عبدهللا محمد زايد المزروعي 784200093659199 NULL

3238 عبدهللا سعيد مصبح عبدهللا سهيل 784200065924142 NULL

3239 سالم مصبح عبدهللا مصبح سالم 784200175830635 NULL

3240 ي محمد عل حمود سعيد
ثابن 784200102543186 1748957

3241 حمد عبدهللا سعيد عبيد حمد المطوع 784200239031790 NULL

3242 سيف علي بطي محمد عبيد خدوم 784200124942937 NULL

3243 عبدهللا وليد غالم عل كبي  خان جوباتج 784200006140485 NULL

3244 ن عبدهللا بدر نارص امي  784200113790909 NULL

3245 محمد خليل محمد الفينن الرئيىس 784199952062075 NULL

3246 حمدان عارف جعفر محمد محمود 784200279876161 NULL

3247 عبد هللا مبارك جاسم محمد شهرين 784199815498615 0

3248 خالد وليد خلفان عثمان سالم الهامور شامىسي 784200213932963 5950837

3249 عبدهللا علي محمد حسن منصور 784200084103082 384774

3250 ي
ن احمد محمد الزرعوبن راشد عبدالعزيز حسي  784200169696075 NULL

3251 سلطان علي حماد راشد 784200196402844 NULL

3252 عمر محمد جراغ قمي  جراغ 784200241930799 NULL

3253 خليفة غلوم ابراهيم داخدا احمد 784199814148138 NULL

3254 نايع سعيد عبدهللا مصبح سالم 784200149725812 NULL

3255 محمد مصبح بط عبدهللا سعيد القايدى 784200104621089 NULL

3256 موزة سعيد محمد خليفة الزيودي 784200137915052 1981112

3257 ي
نوره عبدهللا محمد مراد بهادر البلوسر 784200186505820 2682337

3258 حليمة خالد مبارك محمد سالم المصخن 784200136029277 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
3259 مريم عبدالرحمن سعيد خلفان اليليلي 784200107961755 NULL

3260 فاطمة علي راشد سيف الكندي 784200142171600 223655

3261 العنود راشد سعيد عبدهللا اليماجي 784200208049518 2848154

3262 رقية عبد هللا سيف علي جميع 784199846595751 2211921

3263 ة هنيدي سعيد محمد اليماجي أمي  784200137153910 NULL

3264 ي
اليازية علي سعيد برمان السدرابن 784200116084052 NULL

3265 ي
ميثة محمود علي مراد محمد البلوسر 784200072658600 NULL

3266 ي المسماري
ايه محمد راشد الكيابن 784200296317462 6097710

3267 عائشة محمد علي عيىس علي 784200207905371 1234

3268 يكي آمنه عبيد سالم عبيد الي  784200183698156 NULL

3269 ي موزه زايد جمعه عبيد الكتن  784200138798325 NULL

3270 شمسه صالح سالم سعيد النعيمي 784200263735100 2891855

3271 شيماء ماجد راشد بن سمحه الشامىسي 784200160629497 NULL

3272 الريم خليفه راشد خليفه الشامىس 784200149807578 NULL

3273 ريم راشد عل عيىس الركن الشامىس 784200102438387 NULL

3274 سيف راشد محمد راشد الحبىسي 784200041072644 670524

3275 احمد محمد احمد الباير الشجي 784199943717316 1718532

3276 ي علي سعيد احمد علي احمد عبد هللا الديو النقن  784200291328720 NULL

3277 سلطان طارق محمد سعيد 784200185742465 NULL

3278 فيصل عبدالرحمن راشد ال علي 784200153183098 NULL

3279 ميثة سعيد مبارك أحمد الرصيدي 784200108380476 1234

3280 عائشة عبدهللا حسن عبدهللا العبدوىلي 784200252610843 8440252

3281 آمنه سالم سعيد حميد الكندي 784200165165810 17641696

3282 أمنه راشد سالم عيىس اليليلي 784200186380703 112356

3283 عائشه عبدهللا محمد سالم المقباىلي 784200105949844 211458

3284 عائشة سعيد علي عبدهللا خميس اليليلي 784200282938632 NULL

3285 ميثاء خليفة سلطان عبدهللا المعمري 784200174604957 0

3286 غزالن خلفان علي الشاعر الكندي 784200181840867 NULL

3287 ذكرى خلفان معضد خلفان القايدي 784200135862645 3881016

3288 عفراء سالم سعيد عبدهللا علي 784200159510658 112563

3289 ي ساره عبدالرحيم محمد خميس الكعن  784200124317528 NULL

3290 عل عبدهللا علي محمد الشجي 784200259350641 NULL

3291 خلفان سالم احمد راشد العبدوىلي 784200265758605 NULL

3292 خولة محمد عبدالغفار محمد رسول الخاجة 784200185296108 0

3293 امل محمد منصور غالم محمد اهلي 784200115970434 NULL

3294 ي
زينب محمد حيدر عبدهللا محمد البلوسر 784200130369364 NULL

3295 خوله سعود عقيل محمد نور البستكي 784200239481425 2022659

3296 ي
عائشة مروان عيىس سعد الورعابن 784200170638322 NULL

3297 ي علياء عبيد سيف عبيد راشد الزعاب  784200235975370 2815397

3298 مريم بخيت خميس بخيت مبارك االعبار 784200040687103 1993090

3299 أحمد علي سالم محمد ابراهيم الغيص 784200259528360 2845795

3300 عبدهللا علي أحمد عبود علي 784200036379467 111

3301 راشد علي محمد عبدهللا مصبح 784200262929290 1821503

3302 عبيد أحمد عبيد خميس سيف أحمد 784200237242480 8440454

3303 علي راشد علي راشد محمد 784200036951323 NULL

3304 ابراهيم احمد عبيد علي راشد السالمي 784200004691083 NULL

3305 ي
محمد احمد محمد احمد الظنحابن 784200183608155 NULL

3306 علي أحمد سعيد خميس العبدوىلي 784200136073275 NULL

3307 خلود عبدهللا محمد عبدهللا الهاشمي 784200148493941 GY6030334
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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3308 ي

زبيدة علي حاتم علي البلوسر 784200106924648 6969689

3309 ي
ى محمد غانم شومن  البلوسر بشر 784200272826312 11111

3310 أمل يوسف عبدالعزيز سلمان الحادي 784200180207191 NULL

3311 إيمان يوسف عبدالعزيز سلمان الحادي 784200196306862 NULL

3312
 
عائشه ابراهيم محمد عبدهللا المرزوق 784200153875974 4011534

3313 عاليه احمد برك عبدهللا الجابري 784199929842971 1902746

3314 عائشة احمد محمد يحن  محمود 784200221607607 NULL

3315 ي
سالم عل هالل  الغيص الظنحابن 784200148463944 NULL

3316 ي
أحمد يوسف سليمان أحمد البلوسر 784200162757429 NULL

3317 حسن محمد عبدهللا محمد الزيودي 784200204149825 NULL

3318 راشد محمد سعيد راشد حميد 784200164091579 NULL

3319 سعود سالم محمد راشد حسنوه سعيد 784200117631695 0

3320 محمد سيف سعيد راشد أحمد المطي  784200102596168 NULL

3321 مايد سلطان خميس راشد جاسم بن جسيم 784200139421422 3844783

3322 عبدهللا راشد علي سعيد علي كديدي 784200287654212 1651774

3323 عبدهللا سعيد محمد عبدهللا راشد عليوه الحبىسي 784200149854182 NULL

3324 نورة نصيب ربيع عبيد سعيد كيابن 784200135473609 NULL

3325 شوق سيف عبدهللا سيف المزروعي 784200205913872 573861

3326 شهد سالم عبدهللا محمد المزروعي 784200220421976 235233

3327 شهد خميس راشد سالم المزروعي 784200161397433 NULL

3328 حصه سعيد سالم حماد المزروعي 784200143065082 230040

3329 امل عل عبدهللا محمد المزروعي 784200117142917 NULL

3330 حصة منصور امر هللا عبدالحميد ال علي 784200220606154 NULL

3331 عبي  عيىس محمد عيىس الصفار 784200109757144 NULL

3332 بثينة جاسم محمد بخيت سعيد السويدي 784200195819410 NULL

3333 شيماء اسماعيل علي حماد بن حماد الصابري 784200121841876 NULL

3334 هدير ابراهيم جعفر عيد جمعه الخزرج 784200106905167 2704382

3335 اليازيه سالم عبدهللا سالم عل الخواهر الحمودي 784200152742050 NULL

3336 ي خالد محمد صالح سليمان الكعن  784200138703960 NULL

3337 ابراهيم محمد علي عبدهللا محمد المحيل 784199995182948 NULL

3338 ي أحمد محمد صالح سليمان الكعن  784200165307578 NULL

3339 ى ابراهيم سليمان محمد راشد عل الذخي  784200131572925 1

3340 فهد عبيد عل عبيد محمد 784200162963506 NULL

3341 علياء عمران صالح عبدهللا صالح الجسمي 784200126526373 1975888

3342 ي الحبىسي
زيد عبدهللا محمد القيىسر 784200162097057 10647124

3343 احمد راشد عبدهللا عليوه الحبىسي 785200196917171 NULL

3344 راشد محمد أحمد سعيد الشجي 784200014185324 NULL

3345 راشد محمد سعيد علي راشد الخنبوىلي الشجي 784200173049055 NULL

3346 علي راشد علي عبد هللا علي أسدوه 784200286205263 NULL

3347 اسامة سعيد احمد االصمي الشجي 784200142074879 NULL

3348 راشد محمد علي رشود جهمور الشجي 784200113851420 2862536

3349 خالد عل سعيد عل اليماجي 784200163617044 NULL

3350 محمد عبدهللا محمد عبدهللا موس 784200187052855 4383343

3351 راشد حميد عبدهللا راشد حسن حسنوه 784200187981913 NULL

3352 سعيد علي سعيد علي خصيف 784200119414694 NULL

3353 سلطان سليمان محمد سعيد سليمان اليهموري الشجي 784199969684739 NULL

3354 ارى خالد سليمان عل سليمان محمد الشر 784200146862824 NULL

3355 حمد حسن حمدان عبيد الغسية 784200128139878 NULL

3356 علي سعيد احمد خميس سيف 784200284953571 2222
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
3357 ن راشد عبيد راشد المقندح راشد شاهي  784200214380874 NULL

3358 عبدهللا وليد عبيد محمد سليمان 784200159540655 NULL

3359 سيف سعيد محمد سعيد اليماجي 784200193281613 NULL

3360 علي محمد علي سالم سعيد 784199917696256 NULL

3361 عبدهللا محمد عبدهللا سعيد حسن 784200220970758 NULL

3362 سعيد علي سعيد علي سعيد 784200008276526 NULL

3363 ي
محمد احمد محمد احمد عبود الظنحابن 784200218732954 NULL

3364 حمد يوسف محمد سالم الظاهري 784199872721974 0

3365 نواف محمد عبدهللا علي خصيف اليماجي 784200136925755 NULL

3366 حمد محمد علي محمد عبود 784199818380323 4384429

3367 عبدهللا سعيد عبدهللا راشد حمود الزيودي 784200183171406 2373100

3368 عبدهللا احمد محمد عبد هللا خميس 784200008595363 11031464

3369 أحمد عبدالكريم عبدالرحمن أحمد عبدالكريم عبدالمجيد الضن 784200027435293 NULL

3370 عبدالعزيز سعيد راشد علي ابراهيم 784199927474298 NULL

3371 ي
حمد مؤمن سعيد سالم الظنحابن 784200143513131 671794

3372 ي
حسن عبدهللا احمد راشد عبود الظنحابن 784199929437145 2858696

3373 غانم أحمد علي محمد الزيودي 784200186273072 NULL

3374 حميد أحمد محمد أحمد علي اعبود 784200147083172 34819

3375 حمد أحمد محمد أحمد علي اعبود 784200176284840 111111

3376 خالد احمد محمد عبدهللا خميس 784200248247494 NULL

3377 عبيد محمد سعيد محمد سليمان 784200252738735 NULL

3378 علي راشد مصبح خميس اليماجي 784200176520961 6998534

3379 مريم احمد عبيد عبدالمجيد محمد ال علي 784200268610548 NULL

3380 حنان احمد عباس يوسف عبدهللا محمد 784200216386399 NULL

3381 ندى محمود خليل عبدهللا سليمان محمود 784200237138746 NULL

3382 ي
ي حسن يوسف البلوسر حنان حاج  784200151487384 NULL

3383 مريم محمد عبدالحميد الهنيامي 784200140364603 1111

3384 حمد أحمد محمد راشد حمود 784200139752061 NULL

3385 سعيد راشد سعيد عل العويق الشجي 784200252713142 NULL

3386 ي
غيث عبيد علي بدر الضحنابن 784199925368500 0

3387 مريم علي محمد سعيد عبيد كحبوس 784200170905911 4378929

3388 ي شهد ابراهيم محمد بن عبود الزعاب  784200196528697 1942335

3389 عفراء حمد عبدهللا بن تميم التميمي 784200161529175 NULL

3390 مي
مهره سالم احمد فرج الحرصن 784200057581389 NULL

3391 هدى محمد عبد الرحمن محمد كرم 784200129697171 NULL

3392 نوره ماجد عبيد ماجد الشوي  هي 784200168691929 NULL

3393 مهرة سيف أحمد العدل العلي 784200131403584 1967563

3394 فاطمة أحمد عبد هللا ابراهيم محمد الموس 784200174683597 1780041

3395 ي
زا البلوسر زا ابراهيم مي  مايا مي  784200230413849 NULL

3396 روضه محمد عبدهللا فارس آل علي 784200148362047 1798078

3397 ي
مروه عبدهللا محمد علي البلوسر 784200283643151 NULL

3398 علياء عبدالرحمن السيد محمد الهاشمي 784200108072511 2082344

3399 ي
 
شيخة عمر حسن علي المرزوق 784200183098720 NULL

3400 مهرة عبدهللا سالم مسعود  طارق 784200242432613 7712050

3401 سالمة محمد عباس محمود مراد الحداد 784200140682632 NULL

3402 ن ي حسي  كوثر علي محمد حاج  784200190535904 NULL

3403 ي
آمنة محمد ابراهيم محمد البلوسر 784200175815057 6843

3404 ن البناي ن علي حسي  فاطمه حسي  784200163085929 2732189

3405 مهره سامي ابراهيم خليفة السليس 784200207264316 NULL
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3406 وفاء عبدالنارص احمد محمد صالح الشجي 784200105295198 NULL

3407 ندى ابراهيم محمد جاسم عبدهللا 784200153518020 1961672

3408 فاطمة خالد علي غلوم اهلي 784200149596072 NULL

3409 كلثوم عبدالكريم حمزه كاظم البستكي 784200191820263 1111

3410 ي
افنان فيصل عبدالعزيز عيىس علي محمدالعمابن 784200194950901 NULL

3411  الشج
ن
حصه احمد عبدهللا احمد الحرق 784200205136078 NULL

3412 خلود بالل مسعود بالل محمد 784200197952516 2857125

3413 ي شيخه سلطان طارش مبارك بالقوب  ع الحمي  784200269280762 NULL

3414 شيخة عبدالرحمن عبيد رسور عبدهللا 784200035762820 NULL

3415 مهرة خالد عبيد سالم بوسمرة 784200064102104 NULL

3416 فاطمه نارص محمد علي الصفار 784200014176836 NULL

3417 ي
حمدة احمد عبدهللا احمد الشيبابن 784200048243073 2772198

3418 ي مريم علي جاسم علي الزعاب  784200090317643 NULL

3419 وز صابر خديجه مبارك بالل مبارك في  784200135919627 NULL

3420 لطيفة صالح علي عبدالرحمن عبدهللا 784200008149146 NULL

3421 يف محمد الخياط هداية جمال محمد رسر 784200152681068 NULL

3422 عائشه سالم محمد خرخش الزيودي 784200131757435 6646932

3423 ي
ريم راشد عبيد عبدهللا الحسابن 784200049205105 1954777

3424 ي
عنود راشد سليمان بن رشيد الحسابن 784200137975965 1234

3425 ي
شوق محمد سعيد عبدهللا الحسابن 784200015030545 2856942

3426 ى الحمودي فاطمه احمد عل الصغي  784200153638703 2740943

3427 حوريه عبدهللا خميس سعيد الحمودي 784200039037062 6622788

3428 علياء احمد خميس عبيد الزيودي 784200173652163 1665968

3429 ى ميعاد عبدهللا محمد راشد اشتي  784200260549181 573181

3430 سنديه حمود محمد حمود الرصيدي 784200124375427 8442018

3431 مريم سعيد سعيد محمد الحمودي 784200196104963 2757806

3432 ميثه محمد سعيد راشد الرصيدي 784200160708531 2114331

3433 ابرار حمود مصبح حمود الرصيدي 784200129536965 2862010

3434 فاطمه سليمان سعيد سليمان الزيودي 784200180639203 9554550

3435 مها راشد عبدهللا راشد الرصيدي 784200297497545 1234

3436 ى  محمد راشد محمد اشتي 
امابن 784200213528241 NULL

3437 امابن سالم سعيد احمد الزيودي 784200187032857 1234

3438 ي
الهنوف عل سعيد عل الحسابن 784200105490302 NULL

3439 ي
فاطمه عل احمد عبدهللا الحسابن 784200072696246 2825758

3440 بشاير سليمان عبدهلل سليمان الرصيدي 784200146315351 1943509

3441 ي
عنود خميس راشد حمدان الحسابن 784199926065139 8440176

3442 شيخه جمعه احمد جمعه الحمودي 784200131790246 NULL

3443 شيخه عل محمد سليمان الزيودي 784200208175461 7261306

3444 ي رغد سلطان عبيد حسن الزعاب  784200291548574 0

3445 ي
 
فاطمة عبد الفتاح حسن أحمد المرزوق 784200261076036 8148903

3446 ي ريمان سلطان عبيد حسن الزعاب  784200272041854 11111111

3447 نوره احمد علي راشد المعمري 784200171802976 NULL

3448 ي عائشة يارس أحمد بن شكر الزعاب  784200186950539 2705761

3449 ندى عبد الوهاب حميد سالم حميد بن عبود 784200102830427 NULL

3450 مزنه حسن محمد ابراهيم 784200115258095 NULL

3451 ي
مشاعل محمد راشد خميس الحوسنن 784200139838179 NULL

3452 سارة عبد هللا درويش حسن عاشور المزين 784200136318697 NULL

3453 مريم يوسف احمد راشد النعيمي 784200263539387 1821556

3454 ي
ي البلوسر

ن زيدابن شيخه علي حسي  784200141875300 NULL
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3455 شوق علي عبدهللا علي الحمادي 784200151629605 1978752

3456 سالمه عبدالحكيم سالم الشاعر آل علي 784200276064878 1985949

3457 حصه صالح احمد محمد عبيد الشجي 784200129035422 1954196

3458 هان عائشة سعيد محمد عبدهللا الشر 78420028342613 1649493

3459 صالح عادل سالم عبيد علي محمد 784200054687247 NULL

3460 منصور راشد علي محمد منصور 784200019468428 NULL

3461 ي عبدهللا علي محمد علي سعيد النقن  784200041686146 NULL

3462 علي عبيد علي مصبح اليماجي 784200071585085 NULL

3463 محمد خالد محمد عل عبدهللا محمد المحيل 784200135931317 613838

3464 فاطمه جمعه جعفر حسن البلوسر 784199925468532 NULL

3465 مهرة جمال يوسف احمد الثوينن 784200146847106 35446

3466 ي صنقور ن زهرة علي حيدر قي  784200096383136 NULL

3467 ن ابراهيم علي اسماعيل ساره حسي  784200131969089 2854677

3468 راشد حمد عبدالرحمن عبدهللا الجسمي 784200258060860 2795525

3469 عبدهللا سلطان عبدهللا حسنوه الحبىسي 784200187021090 2092255

3470 حمد محفوظ محمد عبدهللا الصحاري 784200179875859 1954041

3471 طالب راشد عبدهللا خميس راشد 784200170413866 0

3472 سالم محمد سالم راشد الحبىسي 784200104640360 0

3473 راشد علي راشد محمد بن برشم 784200162027054 NULL

3474 سيف عل سعيد محمد سعيد الحبىسي 784199925854616 1794269

3475 سالم محمد سالم المري الشجي 784200037537659 567675

3476 محمد سعيد عبدهللا خميس الحبىسي 784200253159394 1864420

3477 ي خالد جاسم محمد خلفان علي اكوار المهي  784200091692143 671366

3478 ي
 
دينا عبدالهادي محمد احمد اسماعيل المرزوق 784200249507623 21326926

3479 فاطمة عبيد سالم ثابن كاس 784200110792635 NULL

3480 ي
معصومة احمد درويش احمد البلوسر 784200104309735 NULL

3481 حصة سالم علي محمد عبدهللا عيىس 784200210810428 564654

3482 ي
ة محمد عبدالرحمن محمد البلوسر مي  NULL 2766586

3483 مزنة خليل ابراهيم عل سويدان 784200142058252 2757857

3484 بشاير نصيب عبيد سبيت نصيب عريدات 784200194087308 NULL

3485 ي
نورة محمد احمد محمد الزرعوبن 784200206263251 NULL

3486 كلثم انور اسماعيل محمد الطاهر 784200252659584 22356

3487 فاطمة محمد سالم غالب عيىس المهري 784200202420640 0

3488 وز صابر مريم مبارك بالل مبارك في  784200006417404 NULL

3489 ي غاية أحمد راشد سالم محمد العتن  784200161654049 NULL

3490 ي جواهر سالم احمد سالم الراسن  784200179876162 28966472

3491 مريم ابراهيم محمد موس الرئيىسي 784200241529179 634544

3492 ي
مروة احمد عيىس كندري البلوسر 784200158717643 8082278

3493 علياء جوهر سعد مبارك العبادلة 784200224357382 NULL

3494 عبي  نارص حسن هيكل 784200110481411 0

3495 فاطمة محمد عيىس عبدهللا عيىس 784200237358252 NULL

3496 سج  عبدهللا احمد عبداللطيف 784200250319512 NULL

3497 حمدة عبدالحميد عبدالكريم محمد حسن 784200181817147 NULL

3498 بشاير حسن علي محمد سعيد 784200210861314 NULL

3499 أسماء عبدالحكيم محمد عبدهلل المي  784200159650876 0

3500 ريم علي عيىس عبدهللا المطوع 784200172684266 NULL

3501 ن حسن ابراهيم الحواى امل محمود حسي  784200196306930 1649508

3502 سارة محمد مصبح حماد المعمري 784200250573985 631345

3503 غاية راشد احمد عبدهللا سلطان 784200125104941 NULL
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3504 احمد عل احمد الخنبوىلي الشجي 784199791762943 NULL

3505 فارس قدور عبدهللا حسن سعيد سعيدوه الشجي 784199984048183 2789528

3506 احمد سعيد احمد علي اليماجي 784200237179162 NULL

3507 محمد علي محمد احمد راشد 784200293291611 NULL

3508 محمد جمال حسن جمال محمد 784200146284680 NULL

3509 احمد علي نارص غاصب 784199862870476 NULL

3510 احمد علي خميس علي خميس الخديم 784199996809754 NULL

3511 ي
سعيد محمد سعيد محمد حسن القربوسر 784200172713099 NULL

3512 سالم عل محمد أحمد طريف الزيودي 784200146542905 NULL

3513 صالح عبيد علي محمد علي الرصيدي 784200257526028 NULL

3514 علي سالم علي برمان شمروخ 784200073864272 8422134

3515 ي حمد سعيد سعيد احمد سعيد المهي  784200235494851 741511

3516 عبدهللا علي محمد أعلي 784200113525966 1663050

3517 محمد راشد سعيد راشد الواوي 784200084608056 NULL

3518 يعقوب يوسف محمد سالم محمد الظاهري 784200142135480 1754141

3519 عل راشد عل محمد الزيودي 784200219630850 3988544

3520 ي
محمد علي محمد راشد محمد الحفين  784200002613840 NULL

3521 صالح خميس علي إبراهيم الرصيدي 784200182410397 640978

3522 عل أحمد راشد عل راشد 784200124635382 NULL

3523 عبدهللا سعيد عل خميس احمد 784200198180810 NULL

3524 فاطمه محمد جعفر احمد حمزه البلوسر 784199941616148 NULL

3525 هزاع محمد علي احمد عبد الرحمن الشجي 784200219620851 NULL

3526 راشد عل احمد سعيد الشجي 784200232536142 1

3527 عمار عبدهللا محمد المحاوي الشجي 784200087950737 NULL

3528 راشد سعيد راشد محمد سعيد النفاخ 784200139241572 1716222

3529 محمد جاسم محمد احمد سعيد المونه 784200173109362 1887159

3530 عبد الرحمن سعيد زيد علي منصور المري 784200013606155 NULL

3531 علي خميس عبيد سعيد علي الغزيل 784200117527489 2134324

3532 عبدالعزيز محمد عبدهللا محمد علي عالي 7842001020020720 NULL

3533 غانم محمد علي عبدهللا علي اسدوه 784200129206411 NULL

3534 ن سلطان سعيد محمد سعيدوه شاهي  784200103868202 2807073

3535 عبدالرحمن مال هللا احمد نصيب 784200254946815 NULL

3536 علي سيف علي عبد هللا خلفان 784200272520386 NULL

3537 طالب محمد احمد علي الدبدوب 784200065948752 1

3538 الشيخ حميد عبدهللا ماجد نارص سلطان القاسمي 784200039260540 NULL

3539 مايد شامس محمد عل الدبدوب الحبىسي 784200097309833 1

3540 حمد عبدالحكيم سعيد ابراهيم المزروعي 784200159097524 21664116

3541 محمد جاسم محمد سليمان حمدون 784200119370433 2762053

3542 محمد خميس ابراهيم محمد الحميدي 784200121417909 1767723

3543 ي عبدهللا سعيد خميس اسماعيل بن هاشل المهي  784200109168185 NULL

3544 سعيد محمد سعيد عبيد الخرمان 784200218432837 1960325

3545 ي راشد سعيد راشد الزباد النقن  784200130961517 NULL

3546 حمدان ابراهيم أحمد حسن الهياس 784200006065807 2163076

3547 سيف سعيد عبدهللا سعيد أحمد 784200185985163 671299

3548 سعيد علي محمد سعيد محمد زيد 784200117680544 15165498

3549 ن خميس علي سعيد محمد بن ديماس حسي  784200114390204 NULL

3550 ي
خليفة محمد عبدالكريم محمد عل العوضن 784200192862793 NULL

3551 مريم محمد موس مبارك المندى 784200168060794 NULL

3552 فاطمه عبدهللا محمد عبدهللا راشد المزروع 784200102702642 NULL
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3553 علياء علي محمد اسماعيل حسن الكماىلي 784200154708083 NULL

3554 ي مريم ماجد راشد السلومي الزعاب  784200297981704 2752074

3555 حصة يعقوب يوسف عبيد حميد ليواد 784200264263649 1717999

3556 موزه طارق راشد سالم حميد بن عبود 784200138179187 NULL

3557 فهد علي خميس حسن الزيودي 784199386980538 618895

3558 سالم محمد سالم محمد مطاوعة 784199758539631 NULL

3559 جميله علي سيف احمد الشجي 784199029658483 470873

3560 خلفان علي خلفان علي اليماجي 784198964986370 NULL

3561 ي الشوي  هي احمد عبدهللا محمد الخطين  784197675981503 467911

3562 مازن محمد عبدهللا احمد بغداد الدرمك 784199386862629 372427

3563 ي اري النقن  حميد محمد عبدهللا الشر 784197769527926 NULL

3564 أحمد محمد سعيد راشد الشجي 784199254790738 470761

3565 ي
أمل راشد محمد الحسابن 784198746040462 NULL

3566 عائشة أحمد راشد علي الزيودي 784199876060737 623433

3567 ي
ايمان راشد محمد الظنحابن 784198713942963 544759

3568 احمد حسن محمد راشد الزيودي 784198873982684 NULL

3569 خالد سعيد علي إبراهيم الرصيدي 784199837209131 NULL

3570 محمد راشد محمد راشد الزيودي 784199332641879 1727321

3571 ي ابتسام علي جمعه مفتاح الكعن  784198016173530 429613

3572 موزه مبارك ربيع المسماري 784198447247614 448766

3573 ي
فاطمه خميس محمد بخيت المطروسر 784198847217613 433014

3574 ي
مروه راشد سعيد علي الحفين  784198885186514 24568921

3575 مريم خلفان نارص الخزيمي 784198783046844 NULL

3576 راشد محمد راشد خلفان الكندي 784199260529187 4321102

3577 عبيد علي عبيد جمعه عبيد مالليح 784199379215256 NULL

3578 ي
منن احمد محمد ابراهيم الظنحابن 784199279835856 250377

3579 محمد سعيد عبدهللا رسي    ح السماجي 784198570648513 NULL

3580 ي سيف عبيد سيف صنقور الزعاب  784198841520681 624473

3581 ي وليد سيف خلف غانم الزعاب  784199903520692 400422

3582 مريم سعيد الماس  محمد 784198516405739 395797

3583 محمد عبيد محمد الدوار المسماري 784198839704636 532244

3584 محمد عبيد محمد سالم الخالدي 784197821763261 97300

3585 هدى احمد مهدى هادي 784199275706531 626340

3586 نافع محمد إبراهيم عبدهللا عيىس المزروعي 784198925219283 NULL

3587 عبدالرحمن حسن أحمد مطوع األنصاري 784198270317054 453400

3588 غانم سالم حميد  بن بريم المزروعي 784198651028098 292714

3589 يف يف آل الشر ماجد عل هارون محمد الشر 784199873179362 NULL

3590 ي
مروان أحمد سليمان احمد البلوسر 784198097021905 472171

3591 امنه سعيد محمد خميس الزيودي 784200183827375 2766887

3592 خليفه احمد محمد الضب اليماجي 784200270419763 0

3593 خليفه عبدهللا عل محمد الزيودي 784200169649629 767988

3594 نواف سالم حمدان جمعه العبدوىلي 784200181685395 1748271

3595 سيف راشد سالم  التخلوفه اليماجي 784200040205211 1744064

3596 سعيد سليمان سعيد عل العبدوىلي 784200247425372 NULL

3597 عيىس سعيد علي ابراهيم الرصيدي 784200105076432 NULL

3598 عبدهللا محمد عبدهللا راشد الزيودي 784200108462084 0

3599 شهاب احمد محمد راشد الزيودي 784200192858692 NULL

3600 علي محمد سعيد خصيف اليماجي 784200183094307 7294829

3601 طحنون سعيد احمد علي الشجي 784200152843064 670097
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
3602 عمر سيف علي زيد الحبىسي 784200143082061 2829412

3603 ي عمر مصبح راشد مصبح حميد المهي  784200183742715 NULL

3604 عبدهللا محمد عبدهللا راشد عل عليوه الحبىسي 784200268610571 2176795

3605 سيف محمد سعيد راشد محمد بن جسيم 784200159368156 2214529

3606 احمد محمد احمد محمد حميدي 784200004052716 NULL

3607 جاسم عل سعيد الهبهوب الحبىسي 784200290573029 NULL

3608 عبدهللا سعيد عبدهللا بن رشود الحبىسي 784200147026411 NULL

3609 ي احمد طارق احمد محمد عبدهللا النقن  784200204139685 646370

3610 ن أبو الفطم نوره راشد راشد حسي  784200164243634 1778350

3611 مهره علي سالم راشد بربر العلي 784200197982513 1825705

3612 شهد حسن ابراهيم حسن ابراهيم المذكور 784200106061805 2168392

3613 فاطمة محمد علي حمد محمد ضبعون 784200115070540 NULL

3614 عائشة راشد حمد الصعصاع العلي 784200103530497 NULL

3615 مها ابراهيم عيىس المطوع النعيمي 784200121080533 15508502

3616 آمنة سعد أحمد مال هللا الشجي 784200141047512 -

3617 نورة أحمد راشد محمد راشد بن برشم 784200185758608 14739738

3618 خلود خالد محمد عبدهللا أحمد محمد بن غريب 784200117631638 NULL

3619 شيخه علي عبدهللا فارس ال علي 784200153293616 2141515

3620 حمده عبدهللا علي ابراهيم القرضي العلي 784200236502462 NULL

3621 مريم علي حميد محمد احمد بن هاشل 784200118414182 NULL

3622 ديما محمد علي الماء السويدي 784200158030716 NULL

3623 نوره مروان خلفان حمد المري 784200159060753 NULL

3624 عائشه محمد سيف حمد ابراهيم بن تريم الزعاب  784200110904958 NULL

3625 عبدهللا صقر عبدهللا نهيول العبد 784200286140460 NULL

3626 سلطان احمد راشد احمد عل الهيهوي 784200127474292 NULL

3627 ي محمد سعيد محمد علي سعيد النقن  784200198350827 1973809

3628 ي سعيد حميد يوسف الصخري الزعاب  784197225164942 NULL

3629 مشعل عبدهللا حسن راشد الزيودي 784199116936594 417796

3630 محمد يوسف عبدهللا يوسف عبدهللا 784198586252185 413900

3631 ي
ريم ابراهيم شكري حسن البلوسر 784200108425735 NULL

3632 فاطمة عبدالرحمن محمد محمود آل علي 784200113932741 NULL

3633 صفية وليد سالم جمعة ظبوي 784200203858699 NULL

3634 مريم عبدهللا لشكري محمد 784200096903214 0

3635 حمدة غانم محبوب خميس محبوب 784200254836388 NULL

3636 نورة حمزة رمضان علي احمد 784200163937905 NULL

3637 شيخة احمد محمد عبدهللا محمد حضوب 784199886979626 NULL

3638 ي
كلثوم عبدهللا غلوم جمعة حسن البلوسر 78420019507165 47547

3639 رامية جمعة محكوم جمعة االسود 784200224903219 NULL

3640 ي
ن علي البلوسر بدور حسن حسي  784200126819802 NULL

3641 موزة عبدهللا عبيد حسن الحامض 784200181615392 NULL

3642 امل عادل جمعة خميس المراماه 784200162652828 NULL

3643 هند مطر سالم سعيد صلبوخ 784199893918062 0

3644 مروه علي احمد سالم العبار 784200113725939 NULL

3645 علياء جاسم سبيل نارص احمد 784199914260924 NULL

3646 امنه جابر عثمان عبدالقادر   784200192070918 NULL

3647 عائشة عبدهللا سليمان عني  نصي  784200151764378 NULL

3648 شوق جاسم محمد درويش عبدالرحمن 784200114862764 -------

3649 علياء احمد عبدهللا اسماعيل الهاجري 784200242161600 NULL

3650 خلود محمد علي مراح حسن 784200110382619 2754656
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
3651 ي

امنة حسن راشد كرم البلوسر 784200037192596 5685565

3652 ن شيخة خالد محمد حسي  784200272162023 NULL

3653 يف علياء بدر حسن محمد رسر 784200180942508 1878569

3654 مروة سعيد محمد علي الريامي 784200017190495 NULL

3655 ي مها سالم جمعة سبت الزعاب  784200140417914 NULL

3656 زهراء جاسم محمد علي الحمادي 784200196319857 -

3657 مريم عيىس جاسم جمعة مبارك 784200236175087 NULL

3658 ن علي الحلو دانة جابر حسي  784200275314621 2798383

3659 خديجه عيىس خورشيد رحيمي نيا NULL NULL

3660 ن عبدهللا علي عبدهللا مهرة حسي  784200287570384 NULL

3661 الريم عيىس احمد نور عبدالنور البناء 784200190759793 NULL

3662 أحمد اسماعيل علي المتابع الشج 784200183540549 NULL

3663 راشد ماجد راشد سعيد حمدون 784200179521024 NULL

3664 محمد عبد هللا محمد سعيد حمدون 784200149268383 NULL

3665 سالم سعيد علي عبدهللا علي اسدوه 784200119641593 NULL

3666 سعيد محمد سعيد عبدهللا حسن بن القديم 784200118572922 NULL

3667 محمد عبيد سالم عبيد سالم 784200110515044 NULL

3668 سيف عبدهللا علي أحمد علي اليتيم اليماجي 784200184864914 2659180

3669 ي
فالح عل سعيد راشد الحفين  784200284702097 6005108

3670 راشد محمد احمد محمد اليماجي 784200109643161 0

3671 حمدان راشد محمد الضب اليماجي 784200151475199 NULL

3672 عبدهللا محمد عبدهللا محمد اليماجي 784200179468549 5955781

3673 حمد سليمان محمد سعيد السالمي 784200107072405 NULL

3674 ي
عبد هللا ابراهيم عبيد عل الظنحابن 784200129875108 NULL

3675 ي
محمد عبدهللا راشد عبدهللا الظنحابن 784200173079730 3994450

3676 عمر خميس عبدهللا النون الزيودي 784200162519183 2766709

3677 ي
سعيد احمد سعيد محمد الظنحابن 784200292930391 1917547

3678 ي
حسن علي ابراهيم سليمان الظنحابن 784200165958750 NULL

3679 خالد احمد سعيد الشكاي الزيودي 784200183526381 0

3680 ي صالح عبدهللا محمد عبدهللا راشد الخطين  784200115724104 5938364

3681 عل عادل عل راشد الزيودي 784200268606132 123456

3682 سالم وليد عبدهللا الخواهر الحمودي 784200146284920 2884468

3683 ي
سعود نبيل علي محمد الظنحابن 784200205293192 5951967

3684 حمدان راشد سعيد حميد اليماجي 784200108324755 123456

3685 عل مصبح عل مصبح اليماجي 784200118263720 4376289

3686 فاطمة راشد عبدهللا عبدهللا الخوري 784200293081806 NULL

3687 ي كليثم مبارك اسماعيل المهي  784200276860697 NULL

3688 شمسة علي مراد محمد علي 784200213584731 NULL

3689 خولة جابر عيد عبدالعزيز الحاي 784200164093203 NULL

3690 مريم محمد عبدهللا احمد الحمادي 784200170357279 137364

3691 امل محمد احمد محمد خادم 784200190370856 NULL

3692 ميثاء عيىس مال هللا عبيد رسور 784200263728097 NULL

3693 شوق محمد أحمد محمد القايدي 784200047272404 615769

3694 عبدهللا احمد علي سعيد الحمودي 784199098179510 456449

3695 علي راشد سعيد راشد اليماجي 784199639543984 NULL

3696 عمر راشد سعيد حميد 784199885183949 NULL

3697 سالم محمد سعيد محمد 784198996173724 400094

3698 حمد أحمد إبراهيم حسن القالف النعيمي 784199617273646 NULL

3699 خليفه راشد حسن اكنيبش اليماجي 784200086598198 216975
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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3700 ناجيه سيف راشد سيف صنقور 784198820820433 565767

3701 راشد يوسف عبيد بن محمود الدرمكي 784199117417065 NULL

3702 ي محمد راشد سعيد عبيد الزعاب  784197903097216 509404

3703 عبيد عبدهللا عبيد راشد الرصيدي 784198884193081 224513

3704 محمد خميس راشد عل الرصيدي 784198698683707 NULL

3705 عبدهللا خميس حمود راشد الزيودي 784199216861031 630969

3706 علي حسن محمد عبدهللا الدرمكي 784197907042416 443476

3707 ي حمدان عبدهللا سالم خلفان النقن  784198059525075 NULL

3708 خميس محمد محمد احمد حسن زيودي 784198796398430 494802

3709 مريم محمد سعيد االصمي الشجي 784197557209414 NULL

3710 ي علي نارص سيف حسن الزعاب  784199239696265 495504

3711 ي
عبد هللا خميس محمد خمسان الظنحابن 784199721419416 NULL

3712 محمد إسماعيل أحمد علي العبدوىلي 784199203657277 687845

3713 عمر عبدهللا علي إبراهيم الرصيدي 784199520305410 0

3714 عيىس محمد سعيد ربيعه الرصيدي 784198913165431 6690208

3715 فهد عبدالرحمن شمبيه شهداد 784198260816826 NULL

3716 أمينه إسماعيل علي  عبدهللا 784197872152166 NULL

3717 شهاب احمد خلفان احمد الكندى 784198883065942 NULL

3718 ي
راشد عبدهللا سعيد أحمد الحفين  784198725709863 448344

3719 محمد سعيد محمد سالم القايدي 784199135209635 437754

3720 ي
مريم حميد عبدهللا حميد الدهمابن 784199324827262 6241486

3721 ي عبيد راشد عبيد خلفان الطنيج  784197472647219 NULL

3722 ى جواهر سعيد خميس العويص اشتي  784200120926959 2861953

3723 نائله محمد زايد راشد الزيودي 784200290202850 716618

3724 ساره سالم حمدان عل الزيودي 784200272761972 6222562

3725 شيماء محمد احمد الشاعر العبدوىلي 784200196307464 1747973

3726 مريم حمدان سالم حمدان الزيودي 784200106270745 13448754

3727 ي فاطمه احمد راشد رحمه الحنطوب  784200126871357 2827375

3728 وعد محمد حمود مصبح الرصيدي 784200274954724 1234

3729 ي روان سالم احمد رحمه الحنطوب  784200102193743 2787372

3730 ى وصايف عل محمد راشد اشتي  784200164271619 1234

3731 مزون سالم عل سالم الزيودي 784200192602710 NULL

3732 عبيد جمعه خميس سعيد الرصيدي 784199346410212 682567

3733 خليفه محمد مراد محمد أحمد 784198704169683 432752

3734 علي احمد عبدهللا احمد الرصيدي 784199106929716 284101

3735 ماجد محمد مراد محمد أحمد 784198814160481 448570

3736 احمد محمد عل عبيد العنتلي 784198314746276 424999

3737 ي علي راشد علي محمد النقن  784200003021795 697070

3738 ي ساره راشد سالم حميد الحنطوب  784200213638636 1747992

3739 ه عبدهللا عل خميس الزيودي مي  784200119396131 1662889

3740 ي حصه محمد حميد رحمه الحنطوب  784200159080751 1806304

3741 ساره عل احمد الروىل الزيودي 784200202140255 1234

3742 ي
مريم عبيد احمد عبدهللا الحسابن 784200114719204 174903

3743 ي
موزه خميس راشد حمدان الحسابن 784200138652480 2858637

3744 عائشه عبيد محمد راشد الزحمي 784200174082139 1656061

3745 فاطمه محمد عل غراب القايدي 784200129596969 1717966

3746 عبدالعزيز احمد راشد احمد الشجي 784200205905811 14845766

3747 راشد محمد عبيد  الخديم العنتلي 784200247262403 NULL

3748 ي
خالد عمر علي الموح الظنحابن 784200183792462 NULL
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3749 سعود عبدهللا سعيد راشد اليماجي 784200107607044 NULL

3750 احمد سعيد محمد سعيد اليماجي 784200152730501 NULL

3751 جمعة سعيد جمعة محمد علي الحايري اليماجي 784200171583832 NULL

3752 ي
سيف عل محمد خصيف الظنحابن 784200226149100 NULL

3753 ي
علي محمد عبيد علي الظنحابن 784200191686532 4376454

3754 سالم راشد علي محمد اليماجي 784200129614911 10730582

3755 ي
احمد خالد راشد حمدان الظنحابن 784200165042696 6518644

3756 سعيد عبدهللا علي احمد اليماجي 784200176530960 730448

3757 عبدهللا درويش علي حسن ال محمد 784200094713094 499189

3758 مسعود سعيد احمد مسعود الرصيدي 784200119253829 NULL

3759 حمدان راشد مصبح خميس اليماجي 784200186084172 4378558

3760 محمد صالح محمد الخديم العنتلي 784200247269135 NULL

3761 سهيل عل سعيد ارشود  الشجي 784200150302816 1821365

3762 راشد علي محمد عبدهللا اليماجي 784200149035410 NULL

3763 علي عبدهللا سالم نارص الرويجي 784200217046406 2207202

3764 زايد محمد عل مصبح اليماجي 784200174058139 574441

3765 سلطان سالم راشد عل رشود الزيودى 784200198130815 0

3766 خديجة وحيد عبدالرحمن ابوالمالح 784200187157654 15936

3767 يف مهره احمد عبدهللا محمد الشر 784200124326834 623928

3768 ميعاد عادل عاشور احمد سعيد 784200131728402 NULL

3769 ي
نعيمة عبدهللا شهاب احمد ثابن 784200232976439 NULL

3770 مريم بخيت سالم خميس بخيت المطوي 784200165840693 NULL

3771 سالمة محمد موس احمد الفقاعي 784200179281918 NULL

3772 خلود حمد محمد غلوم عباس الجسمي 784200115821413 NULL

3773 ميثاء احمد جمعة جعفر اهلي 784200169864863 NULL

3774 جواهر عبدالعزيز محمد احمد الشاح 78420016598251 NULL

3775 فاطمة عبدهللا عباس حسن علي عباس 784200153810815 NULL

3776 نوره فاضل احمد باقر 784200219051958 NULL

3777 آمنة عامر راشد حميد السويدي 784200164082099 NULL

3778 فاطمة محمد علي عبدهللا اهلي 784200250839295 NULL

3779 ي
 
شيخة سعيد يوسف عبدهللا المرزوق 784200236430318 NULL

3780 ميثاء فيصل عبدالعزيز علي عبدهللا الخاجة 784200046273841 NULL

3781 شماء موس عبدهللا عبدالعزيز الزري  هي 784200259042710 1631235

3782 ي عبدهللا الظاهري فطيم عبدهللا علي النوب  784200193296033 NULL

3783 ن امنه محمود عبدالكريم عبدالرسول حسي  784199929613539 1728343

3784 هند هشام مال هللا عبيد رسور 784200225418530 1976019

3785 حصه طارق مال هللا احمد الفالسي 784200281763902 NULL

3786 عزة عبدهللا احمد محمد العطار 784200175325933 NULL

3787 هند يحن  سالم فرج مبارك 784200163169525 NULL

3788 حوراء حسن عبدهللا محمد حسن 784200259324604 NULL

3789 ي
ميثاء احمد علي حسن علي البلوسر 784200142402617 NULL

3790 ي
فاطمة عبدالسالم رمضان علي البلوسر 784200264182583 NULL

3791 ي
حمده خالد عبدالجليل عباس علي البلوسر 784200281063709 NULL

3792 سارة ابراهيم رمضان علي احمد 784200173076934 498302

3793 انوار احمد حسن عبدهللا الرئيىس 784200217361748 NULL

3794 بشاير مني  محمد يوسف داد رحيم 784200095391767 682312

3795 نوره سعد خميس مسعود المهرى 784200157969328 1111111

3796 ظبية صالح سليمان احمد المهري 784199853518027 11

3797 عائشة غالم حسن محمد حسن 784199926028640 666006
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
3798 ي المهري ساره احمد سعيد احمد شهزاب  784200003818208 211098

3799 شما سالم عبدالعزيز خلفان الحليىس 784200221519752 11111

3800 فاطمه خميس عثمان خميس الحمادي 784199239417241 487095

3801 فاطمه رجب الماس  شمبيه 784197721437321 NULL

3802 مهرة نوح خميس نوح المهري 784200192539870 NULL

3803 ي
 
حصه زايد عيىس محمد المرزوق 784200162976243 1981075

3804 اسماء سالم سعيد محمد المهري 784200136592464 NULL

3805 سهام سعد سليمان سعيد المهري 784200039754633 NULL

3806 حمدة مبارك سعيد مبارك سالم الحافري 784200247958752 NULL

3807 ي نوح عبدهللا بن كرشات
حصة عبدالغنن 784200247280694 123456

3808 ي
ريمان عبدهللا أحمد الشيبابن 784200159030376 0

3809 ي اليازية حمد سيف حمد الكعن  784199813841790 1622190

3810 ي
عنود عبدهللا صالح محمد الرند البلوسر 784200187641053 NULL

3811 سارة ربيع حمدان عبدهللا المهري 784200191816931 4024056

3812 شمة محمد سعيد صادق محمد المازم 784200283075941 NULL

3813 ي
امنه اسماعيل عبدهللا محمد الهوب  784200164927525 NULL

3814 علياء حسن محمد سعيد الشجي 784200147158362 NULL

3815 غالية عامر سالم عبدالخالق بن شقنوت المهري 7840011646297 NULL

3816 اسماء راشد علي راشد الظهوري 784200153754815 0

3817 سلوى سالم محمد مراد ابوبكر 784199950380602 647704

3818 فاطمه خالد احمد محمد ال عل 784200058243211 9663688

3819 علياء عل محمد هيكل محمد 784200036498416 22222

3820 عائشة موس مراد علي الهاشمي 784200272928381 2862030

3821 ي
حمدة يوسف محمد منور العوضن 784200148261629 NULL

3822 ي النعيمي شيخة خالد رسور سعيد الحضي  784200165718212 0

3823 ريم علي احمد غلوم البلوسر 784200117918506 NULL

3824 شيخه يوسف جمعه مبارك حمد 784200186380687 NULL

3825 خلود محمد عبدهللا اسماعيل 784199902517327 NULL

3826 نورة ربيع احمد احمد قاسم رابح 784200290872181 NULL

3827 نوف سعيد عل صالح عبدالكريم 784200049028374 NULL

3828 خوله سعد سعيد سالم االبرك المهرى 784200052792833 7529218

3829 ة طالل احمد يوسف عمران مي  784200203087216 NULL

3830 ن مراد غلوم شعبان فوزية حسي  784200074219385 NULL

3831 ي
هدى جمال علي عبدهللا الرئيىسي البلوسر 784200251704647 2744401

3832 مهرة عبدالرحمن نور محمد حمل 784200292685037 2207517

3833 عنود سعيد جمعان موس السقطري المهري 78420002649102 NULL

3834 عنود جاسم سليمان عيىس العلي 784200065474858 NULL

3835 خلود عبدالحميد علي الرئيىسي 784200127482683 1748267

3836 شيخة علي حسن علي الظهوري 784200210525042 NULL

3837 حصة يارس حسن عبد هللا الظهوري 784200186105860 0

3838 فاطمة حمد محمد عظيم غوث بخش مكىسي 784200093696829 4556

3839 شيخة سليمان محمد مراد 784200121941700 2893885

3840 خلود حنيف عمر علي محمد 784200160525810 NULL

3841 ان السقطري ن مبارك جي  سارة امي  784200195495807 NULL

3842 روضه احمد عل اسماعيل ال مندوس 784200217159647 10432782

3843 وك مريم سليمان خميس مي  784200025369461 NULL

3844 مريم سعيد ابراهيم علي الشجي 784200296809757 1724212

3845 سميه عبدالحكيم رحيم بخش مراد عيىس 784199824090833 4674001

3846 ي الشجي عيشة علي راشد الصين  784200172192161 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
3847 ي حسن محمد الشيخ حسن الشجي

آمابن 784199968650574 505450

3848 روعة صالح سليمان احمد المهري 784200185936471 2117347

3849 ي
خديجة سالم خميس الحوسنن 784200115740811 NULL

3850 علياء سليمان محمد سلطان العامري 784200193983168 NULL

3851 سلوى طالب محمد بن ذياب المزروع 784198507906182 NULL

3852 ي حصه راشد يوسف بوالحمام الزعاب  784198315030548 NULL

3853 سندية علي مبارك البدواوي 784200131708404 1656009

3854 ي ريم سعيد حمدان سعيد الكعن  784200118241544 1805998

3855 ي
عيىس مصبح راشد جمعه الدهمابن 784200272825173 NULL

3856 جمعه علي احمد جمعه المحرزي 784200192838694 2093689

3857 ي
سالم سعيد محمد احمد الدهمابن 784200195970650 NULL

3858 ي
راشد حمد راشد حمد الدهمابن 784200114160482 1723934

3859 ي شيماء طالب علي كليب الطنيج  784199480491762 NULL

3860 ي
نارص علي راشد حمد الدهمابن 784200251684104 1910959

3861 ي
عبيد سالم خميس بن زعل الدهمابن 784200129384028 NULL

3862 ي
احمد سالم محمد خدوم الدهمابن 784200195837131 NULL

3863 محمد سيف سعيد محمد المزروعي 784200215152404 NULL

3864 ي
يوسف سيف عبيد مرزوق الدهمابن 784200098276858 NULL

3865 علي سعيد علي سيف القايدي 784200162740276 NULL

3866 ي
محمد سعيد علي سعيد الدهمابن 784200232173813 2705173

3867 خالد احمد جمعه المطوع المحرزي 784200158039097 2219914

3868 عفراء عبدهللا محمد برشم الشجي 784197310709742 646056

3869 اسماء محمد مراد محمود 784200137142590 123456

3870 مها علي سالم علي المهري 784200117026417 6005556

3871 شيخة حسن يوسف قاسم ال مندوس 784200160962534 1

3872 ي
شيماء عبدالقيوم محمد نور البلوسر 784199924060835 NULL

3873 ي روضة مصبح خلفان الكعن  784200131491928 518919

3874 مهرة سعيد محمد العبيدي الظاهري 78420072738759 NULL

3875 العنود سلطان درويش عبدهللا الشجي 785200084853819 NULL

3876 ي
غاية احمد علي محمد العوضن 784200275717070 NULL

3877 بسمة راشد محمد عبدهللا الخاطري 784200143609756 NULL

3878 موضن فهد رسور مسعود الياسي 784200073729715 2197722

3879 علي عيىس علي الشيش الشجي 784199920916956 240688

3880 ي علياء محمد سيف الغرب  الزعاب  784197796508691 NULL

3881 ي نارص يوسف نارص بن بخيت الطنيج  784198865152502 NULL

3882 نواب أحمد راشد أحمد الحبىسي 784199205260583 NULL

3883 احمد سالم خميس راشد الشهياري 784199206513766 NULL

3884 حمده عبدهللا محمد بوحميد الحبىسي 784198868626130 NULL

3885 ي
طالل مراد علي اسماعيل البلوسر 784198106849684 NULL

3886 يوسف محمد عبدهللا محمد الشجي 784198459795351 NULL

3887  الشجي
ن
محمد عل سعيد الزراق 784199775962808 NULL

3888 فاطمة جمعة عبيد خميس البدواوي 784200180407387 NULL

3889 شيخة سعود راشد مبارك النعيمي 784200106297250 NULL

3890 ي ميثاء محمد مصبح محمد الكعن  784200108186915 2187525

3891 نوره محمد ابراهيم مبارك البدواوي 784200250935218 NULL

3892 شيخة خليفة سيف محمد البدواوي 784200148243072 2848274

3893 سيف علي محمد سيف المسافري النعيمي 784200150736062 1630948

3894 سالم مصبح علي عبدهللا المسافري 784200107387027 NULL

3895 ي عبدهللا عوض راشد مبارك الكتن  784200137910798 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
3896 محمد راشد محمد علي بالرشيد 784200132652577 NULL

3897 ي مطر عبيد سلطان عبيد مرخان االجتن  784200127154746 NULL

3898 ي خليفة خالد صالح علي غانم الكرب  784200026365096 NULL

3899 ي عبيد علي سعيد علي الكتن  784200181932524 NULL

3900 راشد مبارك راشد خليفة بخيت 784200003647904 NULL

3901 علي محمد جمعه بن صبيح الفالسي 784200215106541 1111

3902 ي عبدهللا نارص صالح محمد الكرب  784200139273617 ------------

3903 ي عبيد سعيد حمد عبيد الكتن  784200207418714 NULL

3904 ي نارص منرص علي نارص علي الكرب  784200191431384 2119737

3905 سالم علي مهي  عبيد بالرشيد 784200149028373 NULL

3906 ي محمد بدر عبدهللا علي النقن  784200138076268 NULL

3907 ي أحمد جمعة عبيد رسور سالم الكتن  784200196308439 NULL

3908 محمد سلطان محمد سالم بالرشيد 784199739027623 627635

3909 عمر سالم عبيد سالم بن شنة 784200295738080 53307

3910 علي بيات علي عبدهللا مسعودي 784200152437917 NULL

3911 ي علي سالم علي نارص علي الكرب  784200021821879 NULL

3912 ي سعيد عتيق مهي  عبيد بالرشيد الكتن  784200163725102 NULL

3913 ي شاجع عويضه محمد حسن عبدهللا الكرب  784200110508514 2787242

3914 عبدهللا سيف سعيد محمد المحرزي 784200283847372 NULL

3915 ي
جمعه محمد صالح مرزوق الدهمابن 784200273515484 778671

3916 سعيد سالم احمد جمعه المحرزي 784200172514034 1894732

3917 ي سيف خلفان محمد بن غثيو الكعن  784200125264703 NULL

3918 ي
حمد عبدهللا عبيد شبيب الدهمابن 784200160749493 2780307

3919 فيصل خالد احمد يوسف الخوري 784200192579876 265080

3920 ي خليفه سعيد علي عبدهللا الكتن  784200294816812 NULL

3921 سيف مطر حميد عل بن حمضه ال عل 784200194720684 2093795

3922 حمدان سعيد عوض راشد المهرى 784200191858685 NULL

3923 خلفان عيىس خلفان راشد بن شقوى 784200180608208 2886517

3924 سلطان خالد سالم خميس راشد الشامىس 784200148594912 1818602

3925 عمران محمد حسن احمد المهرى 784200184202826 3860912

3926 عل سعد عل سعد خميس السقطرى 784200136149527 11876958

3927 ريم حميد خليفه سالم السويدي 784200283658159 1821134

3928 ن احمد المنصوري عبدهللا عل حسي  784200173736172 265586

3929 عيىس محمد عيىس محمد الحمادي 784200132172790 NULL

3930 ي حميد سعيد راشد سعيد الزعاب  784198259436438 336786

3931 شهناز ابراهيم لشكري زادة 784198620320378 NULL

3932 ي محمد علي عبيد يوسف قطامي الزعاب  784199658049756 NULL

3933 ي
يوسف خميس وحيد علي حسوبن 784198546254685 325389

3934 خليفة جاسم محمد خليفة ابراهيم السويدي 784199693130595 NULL

3935 ي سعيد عقيل خلفان عبدهللا الكعن  784200036386405 0

3936 ي فارس حسن احمد حسن الكعن  784199962137958 NULL

3937 ي محمد مصبح علي مصبح الكعن  784200149065417 NULL

3938 محمد سالم عبدهللا محمد المحرزي 784200164808303 NULL

3939 ي
محمد راشد محمد راشد الحوسنن 784200063087983 2058884

3940 محمود عوض محفوظ علي 784197318481518 NULL

3941 عبيد مطر سيف لسويعيه الغفلي 784198554802185 471792

3942 منصور سالم سعيد فرحان بن رصم 784199010509208 NULL

3943 ي وفاء خميس ابراهيم الحميدي الطنيج  784199195059680 NULL

3944 خالد وليد سعيد سلطان سيف سيفان 784199646413767 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
3945 ي

محمد غريب سالم عبدهللا الدهمابن 784199385469137 288343

3946 ي شامس محمد خلفان عبدهللا الكعن  784200175794146 1939139

3947 ي ي حارب خلفان الكعن 
يف  عمار الشر 784200161718216 NULL

3948 احمد محمد سعيد سليمان المقباىلي 784200180737635 1766127

3949 خليفه حسن خلفان بن حمود القايدي 784200106028317 714659

3950 ي
سعيد نايع عبدهللا احمد الدهمابن 784200241697190 NULL

3951 ي عبدهللا احمد سعيد عبدهللا الكعن  784200118365491 NULL

3952 ي محمد خلفان سالم خليفه الكعن  784200075943165 2747767

3953 ي حمدان خلفان عقيل خلفان الكعن  784200192096046 2693881

3954 ي
فاطمة طاهر محمد مراد البلوسر 784200273521862 2100115

3955 مزنه خالد مال هللا أحمد الفالسي 784200095873095 0

3956 بشاير عبدهللا رمضان بالل 784200102415740 NULL

3957 فاطمة ثابت خلفان مرزوق سليم 78420014603851 NULL

3958 ي مريم عل خليفة مصبح بن رسور الكتن  784199865280855 0

3959 جمانة محمد عبدهللا محمد المازمي 784200013865876 NULL

3960 ي محمد علي عبيد الجاري الكتن  784200227415294 715908

3961 حمدان سعيد خلفان عمي  سعيد بطش 784200160626196 NULL

3962 ي ماجد حمود ماجد حمود ماجد زفيت اجتن  784199797615277 NULL

3963 ي مفرح محمد علي محمد الكرب  784200282760816 1849339

3964 ي خالد محمد صالح لزمل الكرب  784200215258094 NULL

3965 راشد علي راشد مبارك راشد بن رسود المنصوري 784200194214936 4007410

3966 صالح اسماعيل عبدهللا اسماعيل الشجي 784198814148189 0

3967 عادل غانم عبدهللا غانم الطويل الشجي 784199110428366 NULL

3968 عل راشد احمد عل المحرزي 784198335374157 248949

3969 محمد احمد سعيد الغص الشجي 784199591698743 NULL

3970 محمد عل ربيع هالل المزروعي 784198562630958 NULL

3971 ي
ن البلوسر جاسم شانبيه لشكري حسي  784197690760877 NULL

3972 عبدهللا محمد عبدهللا المال الشجي 784199061913218 15690994

3973 ي ي الطنيج  درويش محمد عبدهللا الخمي  784199137435196 NULL

3974 عائشة محمد ساعد داهق السقطري 784200298205277 NULL

3975 أمل عناية غالم محمد عمر 784200224927325 NULL

3976 ي
العنود يوسف علي عبدهللا المدحابن 784200273159366 7608198

3977 زا شامبية مريم علي مي  784200050659083 2347897

3978 شيخة راشد علي حمد الشامىسي 784200272505932 NULL

3979 مريم عبد هللا عبد الكريم يوسف عبد هللا 784200162032840 NULL

3980 ي الشجي
راشد محمد سعيد القيىسر 784198972186815 434989

3981 سلطان محمد محمد راشد الشجي 784198964061570 NULL

3982 حسن محمد عل الورس الشجي 784198953283615 689239

3983 محمد جوهر خليفه بن جوهر العلي 784198654803265 492961

3984 حمد محمد عبيد بوالركن العلي 784198160729699 521625

3985 ي عدنان عيىس حسن المركب الزعاب  784198505106074 422270

3986 راشد محمد راشد المهدي الشجي 7841985592605070 421857

3987 ابراهيم كرم محمد مراد 784199003697903 484099

3988 راشد جمعه حسن جمعه الشامىسي 784197507021844 NULL

3989 ي احمد خميس ابراهيم الحميدي الطنيج  784198865838068 NULL

3990 ماجد إبراهيم محمد  عبدهللا 784200115483255 205265

3991 ي سلطان سعيد يوسف اللوح الكتن  784200284957964 210141

3992 ابراهيم سلطان عل مطر الشامىسي 784200115329029 1888523

3993 ساره جهرام محمد بودل 784200174139350 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
3994 شيخة نارص صالح محمد الرند 784200136872833 NULL

3995 ابتسام جمعان عبدهللا ساعد السقطري 784200179682529 NULL

3996 ي
نورة عبدالسالم علي ساعد الشنينن 784200125084242 2902896

3997 ي
 
امنه أحمد عبدهللا نواخذا المرزوق 784200019518065 NULL

3998 ن عبدهللا غلوم حسن مريم حسي  784200180393769 727364

3999 مريم يوسف عبدالكريم يوسف عبدهللا 784200213936469 NULL

4000 شيماء علي جمعة سلطان السويدي 784200124397520 NULL

4001 ي
خلود خليل يعقوب البلوسر 785200007538067 NULL

4002 فاطمه عبدالعزيز احمد بن حماد الرئيىس 784200127376505 A1052071

4003 غاليه راشد محمد مرشول طاهرى 784200264253640 6165784

4004 موزة شوي  هي محمد غابش بن قظيب 784200052060801 NULL

4005 يف ي حمد الشر حصة حمد حن  784200113959074 22222

4006 ي ميثاء عبدالعزيز سالم خدوم عبدهللا الكعن  784200196529729 2762178

4007 رؤى راشد خميس سالم ابراهيم المزروع 784200136158217 7.842E+14

4008 ي سارة سعيد محمد علي الكعن  784200272184290 3852376

4009 محمد ابراهيم عبدهللا علي 784197903854699 484219

4010 ي الشجي يوسف محفوظ علي بين  784198235729500 NULL

4011 ي
احمد عبدهللا محمد رحمه البلوسر 784198246868735 477348

4012 ن داوود سليمان عل محمد سالمي  784198432503252 NULL

4013 ي
 
عبدهللا علي عبدهللا محمد المرزوق 784200249481878 NULL

4014 منار عارف محمد سعيد عل 784200137628754 4383757

4015 هند عبدالرحيم حسن  الريس الهرمودي 784200219305750 NULL

4016 عل خالد عل ثابن عل الشامىس 784200104680366 1147463

4017 سعيد منصور عبد هللا يوسف محمد 784200198360628 NULL

4018 خليفه عبدالرحمن احمد كاجور النعيمي 784200157654755 NULL

4019 ي القناطي
ي عبدالصمد عبدالغنن

مريم عبدالغنن 784200148410416 NULL

4020 ي محمد مهي  سعيد الجراح الكتن  784200108176171 1964529

4021 عبدهللا طه عبدهللا عمر الجابري 784200224683852 395128

4022 خالد فارس صالح حسن الحمادي 784200197096579 1868296

4023 حميد سالم عبيد تريم الشامىسي 784200120764376 534494

4024 سيف وليد إبراهيم جميل أحمد المازم 784200147359796 496040

4025 راشد وليد ابراهيم جميل المازمي 784200179357924 2051508

4026 حسن راشد محمد حسن الشميلي 784199672426386 NULL

4027 خالد محمد راشد بن رشدوه الشميلي 784199683706388 402933

4028 ي حمدان عبدهللا محمد السلومي الزعاب  784198927961957 437373

4029 حمدان محمد راشد سيف المزروعي 784199757546025 NULL

4030 ي
ن محمد العوابن سيف سلطان شاهي  784200182041549 1809795

4031 سلطان محمد هزيم محمد المسافري 784199820692426 1960399

4032 فهم علي يعقوب بن مزيود الشجي 784198146592990 236852

4033 فيصل عبدالكريم محمد عبدهللا الحمادي 784199483517977 246460

4034 عمر حسن ابراهيم الحيلي الشجي 784197798069205 349292

4035 ي الحمادي طارق علي عبدهللا باحاج  784197983658150 48691104

4036 جاسم محمد زيد علي الشجي 784199697483735 NULL

4037 عبدالرحمن سيف عبدالرحمن بن نجف الشجي 784198280683651 NULL

4038 عبدالرحمن محمد عبدهللا بن عامر الشميلي 784198730605858 0

4039 عبدهللا محمد سليمان محمد الحبىسي 784199285364198 NULL

4040 عمار حميد راشد سالم الخاطري 784200141513836 2794585

4041 أحمد مهي  راشد سالم نهيل الخاطري 784200160769491 NULL

4042 نارص هزيم محمد هزيم محمد المسافري 784199919498420 2681641
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4043 راشد سيف راشد خليفة سيف كاسب المسافري 784200121706053 2853103

4044 ي
نارص علي عبيد علي الفلين  784200185942701 NULL

4045 علي سعيد مفتاح علي الخاطري 784200036035473 2663116

4046 خليفة سعيد مفتاح علي الخاطري 784200154375404 NULL

4047 راشد عبدهللا سعيد العوف الخاطري 784200162690950 NULL

4048 عبدهللا محمد عناد عبيد الخاطري 784200106213257 1723193

4049 سلطان مصبح سيف مصبح الكيباىلي 784200120815376 NULL

4050 ذياب علي سالم الرايجي ال علي 784200274697059 2044053

4051 عبدهللا فارس محمد سعيد الخاطري 784200106393257 1843676

4052 محمد عبدهللا ماجد عبدهللا حميد الخاطري 784200183079431 1815688

4053 راشد سعيد مطر حمد الكيباىلي 784200146180870 NULL

4054 سيف علي مصبح ماجد المسافري 784200169391503 734705

4055 عبيد محمد عبيد المكروف النعيمي 784200070409683 1692098

4056 حمدان سعيد علي هالل عبيد الخاطري 784200153831860 NULL

4057 طارش سيف مصبح بن كاسب المسافري 784200082461599 713026

4058 عبدهللا خالد عبدهللا جاعد الشجي 784199714719202 NULL

4059 عبدالرحمن احمد احمد غنيم الشجي 784199494382080 627977

4060 احمد خميس علي عبدهللا العجمي 784198479858205 NULL

4061 ي
وليد أحمد اسحاق محمد علي المحمودي البلوسر 784199232096240 NULL

4062 عبدهللا سعيد سحيم عبدهللا الحبىسي 784198313528428 435725

4063 فيصل احمد حمدون زيد 784199595361769 NULL

4064 اكرام محمد عمر الحنجري 784197816851030 NULL

4065 ذياب عبدهللا سعيد محرز الظهوري 784198190425946 NULL

4066 سلطان علي راشد حسن بن حسون الحبىسي 784199675764320 NULL

4067 حميد محمد عبد الرحمن علي حسن عيىس 784199579849185 NULL

4068 أمل خميس علي بن داوود العبدوىلي 784200157649391 2794498

4069 شيخة أحمد علي مطر امباسي 784200237157183 NULL

4070 مريم وليد عبدهللا محمد حسن الهياس 784200253079311 699031

4071 عائشة محمد سعيد محمد سعيد الدبدوب 784200124043538 NULL

4072 علياء عادل سالم سعيد سالم بياحه 784200113936460 NULL

4073 مريم عبيد جمعة عبيد جمعة مخلوف 784200186465207 NULL

4074 الشيخة لمياء سالم عبدهللا سالم سلطان القاسمي 784200136184205 2869880

4075 يوسف راشد يوسف عبدهللا العلي 784198665858068 NULL

4076 حمد عل حمد سعد حمد المهري 784198807031053 284829

4077 راشد محمد احمد علي عبدهللا مالك 784199797296839 493326

4078 نهيان محمد عبدهللا سيود الظهوري 784198941681797 NULL

4079 منصور محمد عبدهللا عبدالجليل الجسمي 784199481540716 431095

4080 خوله عل محمد بن هالل الخاطري 784199883808652 NULL

4081 عمر حسن محمد حسن الشجي 784199360760930 539596

4082 احمد عبدهللا نارص راشد المعمري 784198973602497 241762

4083 جاسم محمد عبدهللا مراد محمد 784198962480277 2367894

4084 ي الشجي
عبيد سعيد عبدهللا الحمروبن 784198376053702 498157

4085 ي
عمر محمد عل الجلجلي العوضن 784198963706597 416357

4086 حسن غانم عبدهللا الطويل الشجي 784198420935425 386459

4087 غريب سالم خميس مفتاح المزروعي 784198617381318 502786

4088 ي الهادي
ه علي سالم ثابن عمي  784199058192875 420083

4089 ن يعقوب المنصوري محمد اسماعيل حسي  784199915020541 479318

4090 عبدهللا حسن محمد الحيلي الشجي 784198369702182 455043

4091 خالد خليل عل سالم آل علي 784199358031740 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4092 ن الرفاعي ن حامد حسي  خديجه عبدهللا حسي  784199684202826 NULL

4093 احمد علي سلطان الصحوه الحبىسي 784199409168186 NULL

4094 حسن ابراهيم محمد الصغي  الحمادي 784199068527177 545323

4095 محمد جاسم عبدهللا حسن جاسم 784199959038722 NULL

4096 عبيد محمد عبيد الصغي  الشجي 784198030358470 25726776

4097 ن احمد علي التميمي علي حسي  784198325310302 442460

4098 فيصل عبدهللا علي صالح الشجي 784198620838572 234169

4099 راشد حسن خميس محمد الحيلي الخنبوىلي 784199920865377 631015

4100 خالد سعيد محمد سعيد الشجي 784199826148605 274034

4101 ي الشجي
فهد محمد احمد سعيد الحسنن 784199149607402 418452

4102 طارق علي سعيد لمشورب الحبىسي 784198264751581 238771

4103 ي الخنبوىلي
عيىس راشد محمد الجيالبن 784197817359629 472870

4104 وليد مزيود علي سيف الشجي 784197865468280 423342

4105 ي وليد علي عبيد الصوري الزعاب  784197103580698 NULL

4106 فهد باسم سام عبدالحافظ الكامل 784198617038173 NULL

4107 اسماء حسن علي محمد   ابو الهدى 784200118203726 681918

4108 علياء يوسف محمد سليمان محمد الرصومي 784200264937523 1111

4109 منار إبراهيم صالح عبدهللا محمد دالىه 784200179052715 NULL

4110 عائشة عبد هللا أحمد حسن صالح محمد الظفي  784200105820300 NULL

4111 شمسه علي محمد العبد الشهياري 784200195402837 2816396

4112 ي شما سعيد علي سعيد أحمد الشر 784200210616395 NULL

4113 هند أحمد سالم محمد سالم الخنبوىلي الشجي 784200210729800 1980988

4114 ي الحبىسي
نوف زيد محمد القيىسر 784200170479685 1805388

4115 عائشة عبد هللا علي علوان الحبىسي 784200237539497 2765798

4116 عفراء حسن راشد عبيد راشد بن تون 784200227402615 NULL

4117 ي أحمد شيبان الدبدوب الحبىسي
ن

فواع 784200147308587 NULL

4118 عبي  أحمد حسن محمد حسن الهياس 784200184698460 NULL

4119 عفراء عبدالعزيز عبيد محمد راشد الحمر 784200151872080 NULL

4120 مهره راشد احمد سعيد محمد بن حجر 784200150316402 1628519

4121 موزه سعيد سليمان محمد خميس العضيلي 784200141637197 1973174

4122 حمده محفوظ محمد عبدهللا الصحاري 784200192470829 NULL

4123 علياء راشد أحمد سعيد المونة 784200197030834 1649953

4124 مريم علي راشد سعيد راشد المنصوري 784200129321384 2668280

4125 حمدة محمد عبدهللا علي عبدهللا دربول الشجي 784200252074305 2156163

4126 فاطمة محمد راشد عبيد راشد بن تون 784200265060937 NULL

4127 عائشة سلطان محمد سعيد علي الحبىسي 784200235168612 1320954

4128 ي شهد سالم عبدهللا مفلح عبدهللا النقن  784200286950538 2751691

4129 عبي  سعيد زيد علي منصور المري 784200194039507 NULL

4130 خديجة عبدهللا شيبان محمد علي الدبدوب 784200139197543 NULL

4131 شموخ محمد علي سعيد محمد الشجي 784200127432613 NULL

4132 شيخة خالد أحمد راشد حسن 784200137208193 1111

4133 هاجر راشد سعيد محمد سعيد األدب الشجي 784200124926971 NULL

4134 شيخة علي حمدان علي سعيد 784200217026416 1694710

4135 ي
ن الدهمابن ن كرم سالمي  مريم سالمي  784199959249311 1234

4136 ريم علي سالم علي العبدوىلي 784200237248057 714631

4137 شهد سيف محمد عبيد الرصيدي 784200140828060 462787

4138 شهد سيف سعيد أحمد العبدوىلي 784200227021977 2791986

4139 عائشه علي عبيد راشد المنصوري 784200132532845 115263

4140 رحمه محمد سيف محمد المحرزي 784200257394062 2787494
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4141 سالمه سعيد علي  اليتيم المزروعي 784200294376056 NULL

4142 زينب احمد عبدهللا راشد اليماجي 784200185106513 9490290

4143 شهد راشد عبدهللا احمد الشهياري 784200251957195 2794658

4144 سميه علي راشد سعيد الرصيدي 784200130640657 11235589

4145 طيف نارص محمد عبيد العبدوىلي 784200205243080 2080098

4146 وداد راشد سيف محمد  المحرزي 784200239604158 3880411

4147 موزه احمد علي الواجف المزروعي 784200249249051 NULL

4148 غاليه محمد يوسف عبيد السويدي 784200241697182 631990

4149 اليازيه عبدهللا حميد عبدهللا جاسم العلي 784200196321986 1889481

4150 بك احالم فريد جمعه مفتاح الماس امشر 784199941529176 NULL

4151 ي مريم معاذ عبدهللا محمد عبدهللا بن كلن  784200147168650 NULL

4152 ن أحمد ابراهيم ميثاء محمد عبد هللا جمل شاهي  784200118604170 NULL

4153 خلود عبيد محمد مفتاح 784200104079635 NULL

4154 مها محمد احمد كنفش النعيمي 784200248547406 1111

4155 فاطمة احمد محمد اسماعيل احمد االستاد 784200287603250 1954679

4156 عائشه عبدهللا محمد الحمر ال علي 784200182409753 714273

4157 خديجه عادل صالح سعيد عبدهللا توير 784200136359468 1962385

4158 ي
ي العوضن

مريم عبدالباسط محمد رمكوبن 784200110484902 3

4159 فاطمه سلطان نارص سيف الكندي 784200116935840 2776771

4160 ي
روضه عبدالحكيم عبدهللا قمي  البلوسر 784200116282169 NULL

4161 مروه نارص محمد نارص السويدي 784200161829591 17177028

4162 فاطمة وليد شيبان محمد علي الدبدوب 784200139106957 1936605

4163 الشيخة ميسون فيصل ماجد نارص القاسمي 784200195061658 NULL

4164 طيف حسن عبدهللا محمد حسن الشجي 784200148421819 11111

4165 عفراء راشد علي رشدوه سعيد 784200182416519 NULL

4166 مريم محمد سعيد محمد سليمان بن سويد 784200186170468 1706862

4167 فاطمة حسن أحمد حسن أحمد الحمادي 784200202037519 NULL

4168 عائشة سلطان محمد زيد حسن سعيد 784200160790935 1960345

4169 أسماء عبيد سعيد عبيد علي زيدوه 784200105803637 396556

4170 مريم عدنان محمد أحمد جاسم الحمادي 784200181808765 NULL

4171 ي مريم محمد سعيد راشد الزعاب  784200176214847 NULL

4172 ي
شيماء محمد احمد التالىهي العوضن 784200258071743 1994037

4173 ي مهرة بسام سالم اليعقوب الزعاب  784200260932536 NULL

4174 ي شوق احمد صالح علي الزعاب  784200158502847 1723176

4175 ي ي حسن علي الشوز المهي 
امابن 784200137268197 NULL

4176 هان النعيمي مريم يارس عبدهللا الشر 784200105192502 1855886

4177 هان النعيمي مريم محمد علي الشر 784200106363250 6077142

4178 ي عهد محمدعبيد كنفش الزعاب  784200127032843 NULL

4179 غايه محمد عبدهللا يحن  الحمادي 784200137430870 192880

4180 عزه عبدالوهاب عبيد الحمر ال علي 784200184038188 NULL

4181 ميثاء محمد علي الزيره الشامىسي 784200297149328 755190

4182 نوره يارس احمد بن درويش الشامىسي 784200186102743 NULL

4183 ي
نوره نبيل ابراهيم محمد العوضن 784200172052720 756224

4184 فاطمه علي سيف حميد العلي 784200103272819 2748595

4185 رذاذ عبدهللا محمد حميد ال علي 784200202573182 0

4186 عائشة محمد عبدالمجيد سعيد إبراهيم 784200192539136 737339

4187 نرصه شهاب احمد عل الشجي 784200174938249 NULL

4188 ي فاطمه عثمان عبدهللا علي الشوز المهي  784200181461326 NULL

4189 ي
ن محمد الحميقابن العنود عبدالرحمن حسي  784200260839186 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4190 شهد عبدهللا يوسف جاسم العلي 784200119691598 NULL

4191 عهد راشد عبد هللا جابر عبيد المذكور 784200158263218 1734692

4192 ي شما خميس علي العزب النقن  784200160360465 NULL

4193 ي
ه جاسم احمد محمد البلوسر مي  784200115950295 1816324

4194 فايزه خالد محمد المظرب االحمد 784200104979594 1111

4195 شيخه عبدالعزيز راشد بوالحمام النعيمي 784200180619205 2191111

4196 ي مريم جاسم عمران الجالف الزعاب  784200162158594 654597

4197 ي مروه محمد راشد سعيد الزعاب  784200286842628 4378819

4198 علياء حسن سعيد بن درويش الشامىسي 784200238732471 717424

4199 مريم عثمان عبيد عثمان النعيمي 784200179825854 4679824

4200 نوف خليفه مفتاح حمد الكيباىلي 784200190506210 1963417

4201 امنه عباس سعد سعيد المهري 784200131687178 1975187

4202 مريم محمد سعيد سالم المزروعي 784200154707424 140000

4203 ي
ايمان محمد عل زيدابن البلوسر 784200173072719 NULL

4204 مريم عبدهللا رشود راشد الشجي 784200138040637 754773

4205 ميثه حسن محمد الحسن المنصوري 784200105037269 NULL

4206 عائشة أحمد راشد أحمد سعيد المونه 784200285173942 2146295

4207 العنود عبدهللا رشود راشد الشجي 784200031747437 NULL

4208 ريم سعيد سيف علي زيد الحبىسي 784200135365045 NULL

4209 فاطمة سعيد علي سعيد أحمد بن ربيع 784200196369852 NULL

4210 شوق راشد علي راشد الرشود 784200103046072 NULL

4211 شمايل احمد علي محمد راشد عليوات 784200110932579 NULL

4212 ي ي عبدالكريم مقبل الشعن 
ن
ق 784200230832188 NULL

4213 فايزة راشد محمد سعيد القيطف 784199728740269 NULL

4214 جواهر خالد سليمان عبدهللا علي العقيد 784200107391086 1911031

4215 ي
أسماء مبارك جمعه لغي  الدهمابن 784200185827647 1111

4216 ي مريم محمد علي منصور علي النقن  784200264326354 NULL

4217 ي مريم خميس سالم حميد النقن  784200010619730 21113565

4218 فاطمة مصبح محمد سعيد القايدي 784200104964208 2839752

4219 فاطمه محمد راشد عبدهللا العبدوىلي 784200181358431 2757616

4220 مريم علي عبيد علي الرصيدي 784200150914354 3874782

4221 شهد طارق عبدالسالم سالم الدرمكي 784200114871096 201120

4222 أمل محمد راشد محمد راشد المطوع 784200053272728 NULL

4223 ي
عايدة علي نارص خميس الحفين  784199925363956 1656004

4224 ي فاطمة راشد محمد المعيوف النقن  784200103087217 3878719

4225 شيخه سالم محمد احمد السعدي 784200117263648 1955282

4226 ي المحرزي
يف  ريم خلفان محمد الشر 784200237368251 6094196

4227 ي فاطمة مصبح خليفة عوض الكعن  784200007947300 NULL

4228 ي
ريم نارص علي سالم الحوسنن 784200274843026 NULL

4229 مريم عبدهللا سعيد محمد الرصيدي 784200151760327 2789767

4230 مريم سالم عبيد علي الشهياري 784200139732083 NULL

4231 ي  اليعرب 
ن ميثه محمد سعيد بن شاهي  784200196538696 112369

4232 منن محمد سعيد محمد القايدي 784200115295212 9432586

4233 هاجر حميد سالم حميد الرصيدي 784200175260932 2694178

4234 ي ه سالم سعيد األصل الزعاب  مي  784200149285106 1891918

4235 ي
مزون جاسم حسن سليمان البلوسر 784200075707149 NULL

4236 دانه محمد الماس عبدهللا أحمد 784200151487301 NULL

4237 شهد عبدهللا محمد سعيد الوتري 784200281820868 NULL

4238 ي الحرمي ساره علي عيىس الخمي  784200021624737 2680744
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4239 شما عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا المناعي 784200204021396 6081486

4240 غاليه طاهر سعيد صالح عبدهللا عولف  784200219285465 6102144

4241 ي
غايه ابراهيم مراد عبدهللا البلوسر 784200227585088 1731109

4242 امنه محمد حسن محمد عبدهللا 784200129868715 NULL

4243 ي
ي الحسابن

فاطمه محمد عبدهللا الخن  784200110732748 NULL

4244 مهره حمد عبدالرحمن بن رابوي ال علي 784200104959109 NULL

4245 يف النعيمي مهره علي سعيد الشر 784200195857139 NULL

4246 موزه محمد جاسم محمد سالم السلومي 784200161937618 NULL

4247 حمده حسن خميس البديوي العلي 784200163161407 NULL

4248 علياء عبدهللا علي عبدهللا راشد العاجل 784200239684150 NULL

4249 ه محمد بن سلطان سالم القاسمي الشيخه مي  784200131761437 124115

4250 مها أحمد حسن العرى الشجي 784200251936058 1724147

4251 ي ريم احمد محمد ابراهيم محمد الزعاب  784200193824099 NULL

4252 ن الرفاع المنصوري شما احمد حسي  784200175746534 NULL

4253 شيخه هالل حمد الصوله الخاطري 784200172838615 0

4254 عائشة خالد حسن علي حسن المنصوري 784200225036522 1111

4255 ي حصه محمد صقر االصم الزعاب  784200163982950 NULL

4256 شوق سعود علي عيىسي محمد المروي 784200221698101 NULL

4257 ي نوره جاسم سعيد احمد الزعاب  784200128740261 NULL

4258 ايه راشد حسن االصلي الشميلي 784200182953750 1716237

4259 ي الخالدي
اسماء علي عبيد الدبابن 784200138137466 NULL

4260 ليل وليد مال هللا معلم آل علي 784200181030931 2132148

4261 ي فاطمه سالم حسن الرمىسي الطنيج  784200152061030 1986834

4262 عسل هيثم علي عبدهللا محمد لكي 784200150359519 1723556

4263 ي
شمسه عبدالعزيز عبدهللا سالم البلوسر 784200121827305 1944674

4264 ميثاء محمد عل المازم 784200065353029 1866328

4265 اسماء عيىس عبدهللا فراي الهاجري 784200105250581 1915248

4266 طيف سالم عبدهللا سعد السقطري 784200172135939 1813809

4267 ي أمنه وليد سعيد الفراج الكتن  784200251465199 0

4268 هاجر عمر راشد بداح العلي 784200283210217 1952621

4269 ي لطيفه موس بخيت البيخه المهي  784199970551495 NULL

4270 امنه محمد راشد فالح الخنبوىلي 784200040369769 NULL

4271 عائشه محمد احمد عبدالرحمن 784200169249412 NULL

4272 علياء علي حسن علي راشد بوقفل 784200160972533 0

4273 وز ال علي ميسون سالم مبارك في  784200175163615 1949352

4274 فاطمه ابراهيم حمود علي سعيد المزروعي 784200158759520 724960

4275 ه سعيد عبيد صليج أمي  784200118249497 NULL

4276 زا بشي  محمد اروى حسن مي  784200115910299 0

4277 نوف عبدالوهاب عبدهللا صالح احمد الفارسي 784200273141943 3854681

4278 نوره عبدهللا ابراهيم بن طوق المنصوري 784200131849844 1866225

4279 اوى الحرمي فاطمة ابراهيم خليل الشي  784200164184960 1929604

4280 فاطمه محمد بن سيف بن محمد بن سيف الشامىس 784200276487301 NULL

4281 سليمة حمدان سعيد محمد غريب 784200037526298 34197110

4282 الهنوف خميس خلفان محمد سمسوم سالم 784200106837394 0

4283 ي علياء هالل مفتاح علي الكعن  784200009028356 NULL

4284 شيخة حامد سعيد رسور البدواوي 784200108432087 4353232

4285 منن وليد صالح محمد احمد تواة 784200131935296 1

4286 ي ي الزعاب  شوق احمد عبدهللا بن كلن  784200235186317 2134268

4287 ه عبدهللا حميد عبدهللا جاسم خميس العلي مي  784200036035309 655907
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4288 ندى سليمان محمد سليمان الشجي 784200115219378 NULL

4289 وديان راشد محمد المونه الحبىسي 784200115461467 NULL

4290 خديجه مراد محمد حسن الراشدي 784200224826816 1111

4291 ي
ريم عباهلل محمد سنكيس العوضن 784200119498721 1650274

4292 ي محسن انيسه احمد الهدار عبدالنن  784200218741484 NULL

4293 اسماء حسن جعفر محمد عبدهللا االحمد 784200195972797 1706597

4294 عائشه عيىس سعيد بوالكيله الشامىسي 784200158036507 NULL

4295 شوق سعيد علي سعيد حام عبدهللا 784200258659737 NULL

4296 شهد سيف سلطان علي البدواوي 784200238638264 33978918

4297 ميثاء سعيد احمد سعيد ضاعن الحتاوي 784200108626308 NULL

4298 جود محمد سلطان علي بن مساعد 784200132816164 NULL

4299 ي
ة خلفان عيد خدوم الدهمابن مني  784200172796524 1761419

4300 ي مريم سعيد علي مصبح فاضل الكعن  784200124138387 1694410

4301 ي
مريم سالم مبارك مرزوق الدهمابن 784200194027635 1864513

4302 مريم علي سالم عبدهللا بن لوح الدهمابن 784200065968024 NULL

4303 ي
شيخه خلف بخيت مبارك الدهمابن 784200254368507 0

4304 ي
امنه مصبح عل عبدهللا الدهمابن 784200285847602 NULL

4305 عذيبة جمعة تعيب جمعة العرج الدهمابن 784200164705749 648088

4306 ي
كليثم محمد راشد حمد الدهمابن 784200159795358 0

4307 ي
ه احمد خلفان سيف الدهمابن مي  784200176439311 2862084

4308 ي ي عبدهللا سالم عيد الكعن 
ن

فواع 784200290206166 NULL

4309 ن ديمة سيف سعيد محمد بن سالمي  784200264873058 NULL

4310 عائشه محمد راشد الهبهوب الحبىسي 784200151086350 2739070

4311 نوف فهد سعيد عسعوس علي زيد 784200259753240 NULL

4312 شيخه طارش علي الجوهري الشجي 784199926058647 NULL

4313 ي الهياس ة ابراهيم عبدهللا مراد حاج  مي  784200116307925 NULL

4314 سالمة راشد علي عبدهللا بن علوان 784200160730931 NULL

4315 عذاري أحمد محمد أحمد حسن 784200271513838 550354

4316 خلود عبيد راشد عبيد راشد بن تون 784200153139397 NULL

4317 غدير خالد عبدهللا راشد علي عليوه 784200165718600 NULL

4318 رقية زويد سالم زويد سليمان البدواوي 784200104608185 7853918

4319 يف حتاوي أصيلة سالم عبدهللا علي الشر 784200042028256 1827248

4320 عائشة عبدهللا علي سعيد محمد غريب 784200196809758 NULL

4321 هند علي حمد محمد البدواوي 784200119280202 548840

4322 لطيفة حمدان خلفان ماجد البدواوي 784200195829385 0

4323 عذاري سالم احمد ربيع النعيمي 784200046854103 2222

4324 ن عبدالرحمن محمد ابراهيم خديجة حسي  784200128637293 1649739

4325 سارة سالم محمد سالم محمد البدواوي 784200114161928 1715432

4326 بشاير حسن علي عبدهللا بدوان 784200120530280 NULL

4327 ريم بخيت محمد احمد سالم 784200215402635 1863882

4328 شوق محمد سالم جمعة سعيد 784200107397414 NULL

4329 شيخة خليفة سالم نهيول الحتاوي 784784200180204000 NULL

4330 ميثاء علي سعيد محمد المقباىلي 784200179295850 NULL

4331 ندى محمد سعيد عبدهللا عمي  الخاطرى 784200171539735 NULL

4332 فرح سالم خميس راشد الشهيارى 784200050802055 2157451

4333 الريم جمال علي مبارك الشامىسي 784200287258196 NULL

4334 شما إبراهيم عبد هللا جاسم العل 784200191806916 628291

4335 أمنه محمد عل الرديمي الشجي 784200106802877 NULL

4336 ي
ن البلوسر ندى حسن علي كبي  784200204159683 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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4337 ايمان عصام احمد محمد المنصورى 784200119257465 2193938

4338 العنود أحمد محمد إبراهيم أحمد 784200031747433 NULL

4339 عائشة سليمان عبدهللا سليمان محمد حمايد 784200172658609 1997935

4340 سارة علي أحمد بن حجر الشجي 784200180274647 NULL

4341 العنود محمد سعيد علي محمد الهبهوب 784200253262727 NULL

4342 ريم عبدهللا نارص راشد المعمري 784200090942614 2026976

4343 نوف راشد جمعه حسن الشامىسي 784200137980791 22222

4344 ي
ثنيه خميس محمد سعيد الرزيف  784199987065846 2144024

4345 نوره محمد احمد القرضي العلي 784200121746059 NULL

4346 ي
زينب سليمان حسن القصي  البلوسر 784200121831091 1768430

4347 م سعيد احمد عبدهللا العل 784200252640840 NULL

4348 فاطمه عبدهللا سعيد الكاس الشجي 784200140379767 NULL

4349 آمنة إبراهيم سعيد الرمىسي النعيمي 784200006960692 11111

4350 ي انفال محمد احمد البوش النقن  784200187970213 234799

4351 ي
شما ابراهيم علي كرمشاه البلوسر 784200192843645 NULL

4352 شمايل يوسف إبراهيم عبيد إبراهيم القاز 784200237279722 NULL

4353 ناعمه سلطان ابراهيم عبيد النعيمي 784200130532615 NULL

4354 آمنه يوسف سلطان البرصي النعيمي 784200062731763 1975358

4355 ميثاء سعيد موس سعيد بن رصم 784200031929084 0

4356 فاطمه جاسم عبيد ربيع سالم غريب 784200173927086 NULL

4357 عائشة راشد علي عبدهللا أحمد المذكور 784200180313767 2833654

4358 فاطمة سالم سعيد ربيع البدواوي 784200007614900 NULL

4359 آية سالم احمد سعيد ضاعن الحتاوي 784200198106104 651598

4360 ي اسماء خليفة عبود جمعان سعيد الكعن  784200114151929 NULL

4361 ي ن الكعن  ي خلف حي 
 
ق ميثه رسر 784200143198024 NULL

4362 ي شما سعيد سالم علي الكعن  784200135219630 0

4363 ي شيخة سعيد محمد خليفة الكعن  784200109826543 NULL

4364 ي نجود حمد سعيد الكعن  784200127152591 NULL

4365 مهرة خلفان سلطان محمد 784200147506040 NULL

4366 ي مياسة علي سالم الكعن  784200161852635 8089088

4367 ي امنة راشد بخيت الكعن  784200190218097 NULL

4368 ي شوق راشد علي راشد الكعن  784200080760216 NULL

4369 ي مريم جمعة سلطان بن هديم الكعن  784200179397037 3881143

4370 فاطمة احمد سالم بن هديم 784200174948248 NULL

4371 ي شما احمد خلفان محمد ساري الكعن  784200108387323 5931195

4372 ي شما سعيد بطي عبدهللا الكعن  784200246352817 1111

4373 ي شما محمد رسحان محمد الكعن  784200230427393 NULL

4374 ي مريم سالم محمد سعيد الكعن  784200269713192 NULL

4375 ي شما علي سالم سعيد سالم الكعن  784200114730375 2862097

4376 ي مزون جمعة سالم خلفان الكعن  784200168620548 NULL

4377 مهره خالد سعيد بن جمعوه 784200171404922 NULL

4378 ى جواهر عبدالعزيز محمد ابراهيم االمي  784200160310460 196931

4379 علياء عل حسن عبدهللا عل 784199906075769 11111

4380 آمنة علي ابراهيم محمد علي 784199771505080 NULL

4381 علياء محمد فرج بهجت آغا البغدادي 784200159802923 NULL

4382 اليازية محمد يعقوب زيد 784200125814614 NULL

4383 شما سيف سعيد زيد علي علوان 784200184694741 2877172

4384 عائشة خميس علي محمد خميس الزباد 784200150764734 2880311

4385 مزون فاهم علي محمد الحبىسي 784200214706242 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4386 شهد سيف راشد ابراهيمي الشجي 784200215970292 1947410

4387 رويه طه محفوظ الصحاري الشجي 784200162803926 2670881

4388 ي المنصوري
فوزية عبدهللا ربيعة ثابن 784199750706865 7201960

4389 شما خليفة يوسف أحمد يوسف بن كلبان 784200226503546 NULL

4390 وجدان وليد راشد ابراهيم علي المزروعي 784200158532844 0

4391 فاطمة سالم حسن صالح حسن كروع 784200184690400 1832982

4392 ة محمد يهمور سعيد يهمور سعيد مي  784200138484900 2154247

4393 شما ابراهيم علي ابراهيم الغافري 784200187321763 NULL

4394 مريم عبدهللا راشد سعيد المنصوري 784200281546497 NULL

4395 عنود محمد أحمد سعيد راشد الشجي 784200258051745 NULL

4396 شيماء عادل سعيد عبيد سالم الخرمان 784200117192912 2761951

4397 شيخة عبيد سالم عبدهللا بن لوح 784200175846276 1998822

4398 ي
أروى أحمد محمد أحمد محمد الدهمابن 784200152069579 NULL

4399 هدى سعيد جمعه سعيد اليليلي 784200098275272 2193993

4400 موزه علي سعيد محمد المزروعي 784200179043540 0

4401 ي
موزه عبدهللا خلفان سيف الدهمابن 784200170265092 NULL

4402 ي
مريم حمد خلفان محمد الدهمابن 784200141869873 NULL

4403 مريم خلفان محمد عبدهللا محمد بن غثيو الكعن  784199947684199 NULL

4404 ي
عفراء طارق طارش سيف احمد الرمين  784200193914031 NULL

4405 شيماء عبيد احمد عبدهللا المرشودي 784200175040201 2793752

4406 ي شيخه حمد سيف خلفان النقن  784200105850687 6102064

4407 ي
شهد احمد سعيد حسن الحفين  784200209757143 692806

4408 شيخة عبدهللا محمد بن سلمون الرصيدي 784200109836542 NULL

4409 ي اليماجي
سعيد محمد سعيد الغبىسر 784200171872433 NULL

4410 ي
محمد راشد احمد سعيد الحفين  784200114709205 2072705

4411 محمد حسن علي حسن محمد 784200136075304 644616

4412 سالم راشد علي احمد محمد 784200236035307 NULL

4413 فايز راشد سعيد حميد اليماجي 784200272709591 669363

4414 علي محمد علي مطر اليماجي 784200104617053 NULL

4415 جاسم محمد عبدهللا علي محمد اليماجي 784200184160909 2793686

4416 علي سعيد علي خميس اليماجي 784200261905283 2752237

4417 حميد سعيد حسن سعيد حسن اكنيبش 784200117686251 1726497

4418 سعيد محمد سعيد محمد سعيد أحمد 784200141032647 2787458

4419 نارص سعيد راشد سعيد هنيدي 784200154717423 NULL

4420 ميثاء احمد خليفة علي سيف بدواوي 784200054717424 0

4421 شيخة احمد حميد سلطان سعيد المطيوعي 784200164953927 0

4422 شما خلفان محمد سالم محمد 784200113714867 NULL

4423 ي حسن خميس البدواوي علياء حن  784200194759724 675432

4424 ي هاجر سعيد خليفه الكعن  784200172502419 684653

4425 ي عهود مصبح سالم خصيف الكعن  784200216057099 6574768

4426 اثي  محمد خليفةهالل ماجد البدواوي 784200114272543 2892368

4427 قماشه رمزي سعيد جمعه البدواوي 784200035219797 3839478

4428 ي شيخة علي عبدهللا الكعن  784200152690846 1851594

4429 ليل مبارك صقر سبيت 784199739075351 7204832

4430 يف حتاوي مريم علي خميس محمد الشر 784200162826141 15296308

4431 الهنوف سالم حمود سالم حمود الوشاجي 784200129394027 2882936

4432 عهود حمد سيف حمد المزروعي 784200268131099 2114605

4433 شيخة سالم سالم عبيد العبدوىلي 784200141072817 2827598

4434 ي
 
ق الشيخه امنه سيف علي سيف الشر 784200009132158 1754154
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4435 نجود عبدهللا علي بن داوود العبدوىلي 784200214316984 2714434

4436 حليمه حامد علي راشد الرصيدي 784200094070792 508388

4437 ريمه راشد عبدهللا عبيد الرصيدي 784200139264822 3844120

4438 ي اسماء عبدهللا احمد سند النقن  784200231853217 2861993

4439 سنديه أحمد محمد حسن الزيودي 784200173631589 1804345

4440 ي أروى أحمد عثمان معيوف النقن  784200249397587 2789723

4441 شوق عبدهللا محمد راشد الرصيدي 784200254043613 1754142

4442 ايه سعيد سلطان سيف العبدوىلي 784200259037024 2827225

4443 مريم سعيد هويشل هويشل الرصيدي 784200115806950 1806247

4444 ميثه سعيد راشد محمد الرصيدي 784200170854143 11962426

4445 شمس صالح سالم الشماىلي ال بوسميط 784200243150503 NULL

4446 ي
مريم محمد موس الطويل البلوسر 784200179317415 NULL

4447 ي موزه عبدهللا سلطان محمد الزعاب  784200162109217 NULL

4448 مريم محمد عبدهللا يوسف استاذ 784200179850647 NULL

4449 نوره عبدهللا حسن أبد الشجي 784200132576149 2757763

4450 شيخه جمال سيف بن عبود السويدي 784200149703272 NULL

4451 ي الهاملي
امنه عادل محمد البقيىسر 784200216064053 724906

4452 ي
ن عل المندوس البلوسر نهله حسي  784200137149165 NULL

4453 ن الحمادي ميثاء محمود محمد حسي  784200290298098 NULL

4454 مزنه خالد محمد المظرب االحمد 784200225749868 NULL

4455 نوره محمد فضل محمد العلي 784200229075427 2784706

4456 ي
مهره محمود محمد عباس البلوسر 784200193931639 NULL

4457 شوق سعيد سالم بن عبود العلي 784200132632579 1748171

4458 ي
بينه خميس اسحاق المحمودي البلوسر 784200129603534 NULL

4459 ي
عائشه ابراهيم شانبيه لشكري البلوسر 784200151639604 NULL

4460 هان النعيمي حصه عبدالرحمن سعيد الشر 784200147685729 NULL

4461 شيخه عبدهللا حمد العوبد الشوي  هي 784200219853528 15884764

4462 شما سعود راشد سعيد العلي 784200249629393 0

4463 عائشه عثمان بالل سلمان نفاق 784200124070838 NULL

4464 ي
ساره عبدهللا حسن خكاك البلوسر 784200194297311 NULL

4465 ي
سميه يوسف عبدهللا خكاك البلوسر 784200119074852 NULL

4466 مريم سالم محمد كندر االحمد 784200174038131 NULL

4467 ي نورة يوسف عل الفراج الكتن  784200136093273 1723299

4468 ي
العنود علي عباس محمد البلوسر 784200150638383 NULL

4469 مريم عبدهللا ابراهيم منخره العلي 784200149085415 NULL

4470 ساره موس كرم محمد طاهر 784200185153945 NULL

4471 مزنه علي عبيد راشد المزروعي 784200239758376 734331

4472 ي
عهود أحمد سعيد عبيد الحفين  784200190708584 1754126

4473 وعد سعيد سالم سعيد العبدوىلي 784200286951411 662600

4474 ي
شيماء خلفان سعيد عبدهللا الحفين  784200191837184 647780

4475 حليمه راشد سعيد صالح المحرزي 784200148260589 2787948

4476 ي
عائشه سيف سعيد حسن الحفين  784200163272543 730411

4477 ي
ريم راشد  عبدهللا خميس قرينن 784200102724851 2714094

4478 شهد علي راشد سعيد اليماجي 784200168597175 1866980

4479 ي
فتون خليفة عبدهللا مصبح الدهمابن 784200142196102 734334

4480 شيخة سعيد عبيد سعيد الرصيدي 784200298548627 2671923

4481 مريم راشد محمد راشد الرصيدي 784200275903167 6130598

4482 ميثاء عبيد محمد علي المحرزي 784200219469283 698033

4483 وق عبدهللا أحمد سعيد العبدوىلي رسر 784200106042144 1655433
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4484 ي

شوق محمد راشد سعيد الحفين  784200253268716 0

4485 امل محمد سعيد محمد الرصيدي 784200143658480 2843814

4486 فاطمه احمد محمد المعيلي المحرزي 784200159164266 2744580

4487 لياىلي علي محمد بن داوود العبدوىلي 784200157476167 1690424

4488 ي
مهرة علي عبيد سعيد الحفين  784200154824823 727415

4489 عائشه سعيد حمد خليف الرصيدي 784200291638748 1123336

4490 ي ن النقن  عائشة محمد سعيد سالمي  784200083913036 2845740

4491 غايه علي أحمد سعيد المحرزي 784200138728686 0

4492 ي احمد عل الشاعر العبدوىلي
امابن 784199816816831 1234

4493 عذاري علي راشد حمد المزروعي 784200060370465 1234

4494 فاطمه محمد أحمد محمد العبدوىلي 784200086295084 741592

4495 عنود حمود علي محمد الزيودي 784200137137913 3874766

4496 ي محمد المزروعي أمل عبيد حن  784200135320362 1655632

4497 أسماء خلفان محمد خلفان الرصيدي 784200261617383 NULL

4498 ي عهد راشد سعيد خميس الكتن  784200013514730 2831988

4499 ريم جاسم محمد ابراهيم آل علي 784200175939469 1947421

4500 ي شيماء محمد عل صابر األمي  784200183630480 NULL

4501 يفة محمد جمعة غلوم علي رسر 784200085714796 2832493

4502 ي
هيا خليفه محمد خلف الحوسنن 784200169398151 NULL

4503 ن روان عبدهللا عبدالرحمن محمد حسي  784200254138702 1751965

4504 ي
كلثم حسن عبدهللا حسن الزرعوبن 784200131075879 1874540

4505 ي عائشه راشد سعيد سالم المهي  784200196937948 2814386

4506 ي
علياء عبدهللا صالح حسن الحوسنن 784200119486874 668266

4507 ي ه نواف هاشل    عبيد الجنين  مي  784200143764130 667515

4508 ميسون محمد حسن محمد المازمي 784200151947197 722949

4509 شيخه عبدالعزيز احمد  المحرم 784200283717088 1733773

4510 ي مريم سعيد احمد  الغيالبن الجنين  784200117463024 NULL

4511 هند احمد محمد عبدهللا الياسي 784200191715034 NULL

4512 أمل محمد حسن أحمد الرئيىسي 784200124132414 1

4513 فاطمه عبدهللا محمد عبدهللا العليلي 784200174743201 1655666

4514 ميثاء خليل سبت مبارك 784200194917967 NULL

4515 خوله عبدهللا عباس عبدهللا عباس 784200265865285 2195650

4516 شهد جمعه مراد موس المازمي 784200179506413 2886690

4517 امنه احمد عقيل احمد   المال 784200169325915 7894140

4518 مريم عبدهللا عثمان عبدهللا المازمي 784200172510388 1754041

4519 علياء راشد نصيب فرحان سالم الدهمابن 784200192802625 1892777

4520 علياء محمد خلفان بن حمود القايدي 784200170632689 NULL

4521 هيام غريب خلفان غريب 784200259068722 1647259

4522 ي شيخه سعيد راشد محمد بن غشوم الكعن  784200018386027 NULL

4523 نوف حمد سالم محمد سالم األصم 784200138286982 2748655

4524 ي شيخه عبيد حميد عبيد الكعن  784200124610534 1939444

4525 شيخه موس محمد حسن الهوىل 784200130917907 NULL

4526 ي
ثريا محمد يوسف جمعه الحوسنن 784200283548681 22222

4527 ي
 
موزه صالح محمد سالم المرزوق 784200113616583 647271

4528 ساره صالح محمد عبدهللا عبدالكريم 784200110813076 1755882

4529 شهد محمد علي حسن المازمي 784200125040913 714606

4530 شيخه احمد محمد عبدهللا المازمي 784200158086502 131745

4531 ي
مهره خالد اسماعيل حسن الحوسنن 784200136410709 NULL

4532 نوف عبدالرحمن سليمان درويش موس 784200163131400 2338084
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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4533 غاليه اسماعيل حسن غلوم روبارى 784200175841699 1986358

4534 ن آل علي ساره عبدالرحمن إبراهيم  أبورنقي  784200152580302 502042

4535 سهيله مطر فايز مطر الخيال 784200114310202 2892087

4536 نوره محمد نايع خميس آل عل 784200171403148 1947702

4537 عائشه ايوب ابراهيم عل الياسي 784199715268092 1809568

4538 افنان عمر عبدهللا محمد الخوري 784200132590512 NULL

4539 روضه محمد سالم احمد الشامىسي 784200149651844 1712824

4540 فاطمه سعيد جاسم سعيد الشامىس 784200110836853 NULL

4541 مهره فهد عبدالرحمن الحلو الحمادي 784200136864376 NULL

4542 ي الغفلي
ن
ق فاطمة محمد خليفة المي  784200265070878 NULL

4543 ي
ه ابراهيم محمد عباس الزرعوبن مي  784200209020393 1666154

4544 ن محمد ن محمد حسي  علياء حسي  784200157910835 18324226

4545 أنفال عدنان محمد حسن الهوىل 784200204270266 NULL

4546 ي
ارسار محمد اسماعيل محمد الزرعوبن 784200128169875 5862141

4547 مهره خميس عبيد محمد العاجل الشجي 784200171464926 2730700

4548 ي
ه محمود عبدالرحمن أحمد كرابن امي  784200160318638 NULL

4549  المازمي
ن فاطمه محمد علي حسي  784200129730659 1809813

4550 ي
ن ابراهيم الحوسنن شهد محمد عبدالرحيم حسي  784200209851698 6596496

4551 ريم وسام علي رسور النعيمي 784200126042702 NULL

4552 عائشه عارف خالد احمد الياسي 784200035484854 735057

4553 مريم محمد سيف خلف الحاتمي 784200193132907 NULL

4554 شوق سعيد اسماعيل مسعود الشاورى 784200109747285 2747474

4555 آمنة حسن محمود حسن 784200175764149 71387350

4556 ي
فاطمه سعيد سعيد  شهيل القحطابن 784200292076088 NULL

4557 فاطمة حسن احمد ابراهيم الحمادى 784200134730683 2801691

4558 ي
حمده يونس عبدهللا  بويرعبه الزرعوبن 784200163738097 NULL

4559 مريم عادل محمد رفيع محمد صالح محمد رفيع 784200186875173 2787525

4560 شيخه عل محمد حسن الياسي 784200207095959 6052278

4561 لمياء عبدهللا غلوم سعيد الروبارى 784200164253633 NULL

4562 الريم يونس إبراهيم رفيع الهرمودي 784200217950805 NULL

4563  فالح غلوم المازمي
ن ه حسي  مي  784200125937423 NULL

4564 ماريه محمد يوسف عيىس المازمي 784200293804793 2787206

4565 شيخة سلطان طالب سعيد محمد غريب 784200164196311 5956546

4566 ي ميثاء جمعه عل علوى الكعن  784200283687646 NULL

4567 مريم محمد صالح سعيد راشد 784200140593912 0

4568 شيخه عبدالعزيز احمد اسماعيل األحمد 784200114964826 NULL

4569 مريم خلفان سالم خلفان الدهمابن 784200192469698 2862617

4570 ي
ميثاء سالم خلفان زعيل الدهمابن 784200186460372 NULL

4571 فاطمه خليفه جمعه احمد المحرزي 784200239098526 2789790

4572 ي
مرام سالم محمد مرزوق الدهمابن 784200121581688 608203

4573 مريم علي سلطان أحمد بن نارص الدهمابن 784200162720278 NULL

4574 سالم علي محمد محمد قدور 784200119073946 572164

4575 سعيد حسن ربيع سيف الرصيدي 784200295246076 NULL

4576 سالم علي سيف علي الحمودي 784200158616397 6495948

4577 ي
 
ميثاء يوسف عبدهللا محمد المرزوق 784200158396406 632547

4578 سحر محمد صفر علي محمد 784199706051804 NULL

4579 فاطمه خالد احمد حسن الحمادي 784200113949075 -----

4580 زهرة محمود علي قاسم 784200192906145 0

4581 ي علي خلفان علي المطوى
موضن 784200146814106 18859398
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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4582 فاطمه ابراهيم عل مندى ظهراب  784200149208025 NULL

4583 ي ريم عبدهللا البحري خميس الكتن  784199765826864 2780521

4584 أحمد الجسمي ن مي  هاجر علي حسي  784200175174075 -

4585 ي اليازيه عل حمد خميس الكعن  784200170916488 NULL

4586 فاطمة محمد أحمد محمد الهاشمي 784200158039295 2819038

4587 فاطمه ابراهيم موس حسن المازمي 784200005926298 20730745

4588 ن حسن حور عبدهللا محمد حسي  784200291813911 2753240

4589 ي عفراء عبدهللا ماجد عبدهللا غليطه المهي  784200139495483 1690375

4590 امنه رمضان علي سليمان  الرئيىسي 784200171021627 NULL

4591 ي
مريم عبيد محمد  النساي البلوسر 784200243946181 NULL

4592 ندى علي عبدهللا غانم العلي 784200221370420 1111

4593 ي العلي
جواهر وليد سليمان القيوابن 784200192420824 2132394

4594 ي
اسماء حسن عبدهللا محمودي البلوسر 784200179063548 252

4595 ي شمه صالح علي الدالل النقن  784200149809186 1828613

4596 عائشه احمد محمد احمد الحمادي 784200150968426 NULL

4597 عهود محمد عبدهللا سيف الهاشمي 784200083824860 1441596

4598 ي ميثا عبيد خادم عبدهللا الكعن  784200143872412 2068213

4599 شيخة سعيد محمد سعيد الشباك 784200210851497 0

4600 مريم صالح مسعود عدى الزراع 784200183693983 1111

4601 ي عزة سلطان راشد حمد الكعن  784200171029141 111

4602 ي نوف مصبح علي الزحمي الكعن  784200163691437 NULL

4603 ي مريم خالد علي صبيح خلفان الكعن  784200224837268 NULL

4604 ي مزون سلطان علي محمد الكعن  784200162791766 NULL

4605 ي سارة سالم خميس سالم تعيب الكعن  784200276081054 NULL

4606 ي شهد محمد خلفان سيف الكعن  784200104240302 NULL

4607 نجود ابراهيم عبدهللا ابراهيم العبيدىلي 784200148290586 5938299

4608
 
حمده ابراهيم عل احمد المرزوق 784200192842498 2120316

4609 عاليه بالل إبراهيم بالل الياسي 784200148631052 12862112

4610 مريم محمود حسن محمود الرئيىسي 784200179639644 733164

4611 عائشه عبدهللا عبدالنور عبدالرحمن حسن 784200138642481 2214298

4612 ي شيخه عمر محمد  الزوين المهي  784200246269730 1917429

4613 سلم عمران عبدهللا عبدالرحيم سعيد 784200208405256 9784694

4614 ي حمده عبدالغفور إبراهيم حسن األمي  784200121875106 2762259

4615 علياء هالل شعبان مراد محمد 784200193829585 NULL

4616 مي وحيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 784200131570515 8796

4617 خوله محمد عبدهللا محمد عبدهللا 784200149631846 6865208

4618 فاطمه علي ابراهيم بوخاطر الشامىسي 784200141593838 2905591

4619 ي مديه سالم سعيد شمالن الكتن  784200158526804 NULL

4620 علياء علي عيىس قمي  غلوم 784200093521464 2693079

4621 ي
ريم عبدالرزاق ابراهيم احمد الحوسنن 784200214714741 NULL

4622 رايه طاهر احمد بن طاهر المحرزي 784200271519736 1

4623 موزه خالد عبدهللا احمد مبارك الجودر 784200197407545 NULL

4624 هدى احمد ماجد المخينن الجنين  784200165076272 NULL

4625 هند عبدهللا أحمد  مخشب آل علي 784200221325416 1948563

4626 مريم أحمد إبراهيم غلوم المازمي 784200126432606 2873301

4627 حمده علي ابراهيم عباس عاشور 784200115058297 1690378

4628 ي
ن عبدالرسول   شالوابن زهراء عبدالرضا حسي  784200192864617 2693421

4629 ي موزه احمد حسن الظفي  الظفي  784200175050739 1627970

4630 فاطمه ابراهيم علي ابوليله ال علي 784200169371505 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4631 ي امنه عادل موس الحليان الطنيج  784200207047067 NULL

4632 سمية عبيد ابراهيم عبيد ابرهيم دسمال 784200158747640 NULL

4633 ن صالح احمد البناي مريم حسي  784200260718539 3836039

4634 شيخه خالد ابراهيم اسماعيل المازمي 784200131493270 3880316

4635 ي اري النقن  ميثه أحمد محمد عبدهللا رسر 784200108083765 2787534

4636 ن مرزوق آل علي شهد علي حسي  784200108393867 NULL

4637 ن شعبان غلوم احمد بدور حسي  784200187250509 2784619

4638 ريم علي أحمد  بن ربيعه آل ربيعه 784200198761619 664666

4639 فاطمه خليفه راشد حمد بن هويدي NULL NULL

4640 فاطمه صالح سالم راشد عبدهللا المخينن 784200120491988 2097780

4641 ريم عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الزرعوبن 784200116918648 2886582

4642 عائشه مروان محمد مال هللا سليمان 784200272147214 3839452

4643 ي ن حسن األمي  عائشه عارف حسي  784200202171581 NULL

4644 ي
ريم خليل محمد علي احمد الحوسنن 784200232543254 123

4645 ي
 
روضه عبدهللا سالم محمد المرزوق 784200119610853 NULL

4646 آمنه إبراهيم عيىس زكريا الياسي 784200207965730 2230852

4647 علياء حمد محمد علي اسماعيل 784200132921840 2178790

4648 ي
فاطمه عبدهللا عبالكريم  النمر الزرعوبن 784200158705952 2818050

4649 حمده حميد جاسم سعيد الشامىسي 784200252572092 658076

4650 حليمه مصطفن السيد عبدالرحيم الهاشمي مصطفن السيد عبدالرحيم محمد رسول الهاشمي 784200118492634 2730949

4651 عائشه عبدهللا جمعه مفتاح الحامظ 784200235919154 2106056

4652 ي
شيخه حمد راشد عبدالسالم المعينن 784200146103807 2732077

4653 فاطمه يوسف محمد المي  الهرمودي 784200163705104 NULL

4654 ي
نوف محمد احمد حسن الحوسنن 78420000606565 1755861

4655 مريم سلطان سنان خميس الطويل الشوي  هي 784200286527062 2834755

4656 لمياء جمال أحمد راشد آل علي 784200246393084 7960956

4657 ى عبدالعزيز جعفر محمد الحمادي بشر 784200198082438 7885192

4658 ي
نوره يوسف يعقوب عبدهللا البلوسر 784200005719594 NULL

4659 جواهر محمد ابراهيم عبدالرحمن المازمي 784200235864848 2176430

4660 عبدهللا غريب علي سعيد 784199913737377 NULL

4661 سعيد علي راشد سعيد اليماجي 784200258279106 1753923

4662 راشد سعيد علي صالح الحمدي اليماجي 784200179031974 NULL

4663 راشد احمد راشد عبدهللا اليماجي 784200273746584 NULL

4664 ي سالم سعيد راشد سعيد صن  784200165050939 2862013

4665 علي حسن علي سعيد حسن محمد 784200135043287 3533339

4666 سعيد محمد سعيد علي سعيد 784200186135867 NULL

4667 سعيد محمد سعيد بخيت اليماجي 784200173160985 2069543

4668 سيف حسن سالم حسن محمد 784200162462178 2654783

4669 سالم علي سالم حسن اليماجي 784200119168423 NULL

4670 جاسم سعيد محمد احمد محمد راشد اليماجي 784200175402641 3851642

4671 جابر سعيد ربيع سيف ربيعة 784200221487901 NULL

4672 سالم علي خميس سعيد حسن 784200260802473 NULL

4673 محمد علي حسن الحمدي اليماجي 784200121872954 2005221

4674 علي حسن راشد علي اليماجي 784200263907907 1723926

4675 محمد غريب راشد علي 784200129469175 NULL

4676 فارس سيف سالم حسن اليماجي 784200176135489 2787450

4677 احمد سعيد راشد خميس هنيدي 784200125139590 2848606

4678 ي
امنه محمد خلفان عل الدهمابن 784200183849429 2677544

4679 آمنه سالم عبدهللا محمد عبدهللا الهنجري 784200206048108 2176860
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4680 ي

ساره محمود صالح سمسوم الدهمابن 784200126259272 8199064

4681 مريم سهيل علي سالم معال 784200126506284 NULL

4682 ي
نوره محمد سعيد درويش الدهمابن 784200128624929 1758409

4683 ي
ميثاء سعيد راشد الجبل الدهمابن 784200197618380 NULL

4684 مارية محمد موس محمد الرئيىسي 784200174843191 2789631

4685 ي
شيخه عبدالقادر ابراهيم أحمد الزرعوبن 784200258532843 NULL

4686 ي
 
نوره خالد علي ابراهيم المرزوق 784200236284699 1652002

4687 احالم محمد عثمان عبدهللا المازمي 784199760320434 5939442

4688 شمسه محمد عبدهللا سليمان المعدي 784200259285169 NULL

4689 ي السويدي
مهرة عبدهللا خليفة ثابن 784200136029509 NULL

4690 الريم احمد عل مبارك المخينن 784200195803877 2739176

4691 ي
سعاد حمد نصيب صالح سعيد المخينن 784200210973150 2751850

4692 مريم محمد سالم خلفان السويدي 784200159037520 NULL

4693 ي عائشه وليد سالم جمعه المهي  785200160406045 NULL

4694 ساره محمد عبدهللا عقيل آل علي 784200282695871 NULL

4695 آمنه محمد علي غريب المازمي 784200172480574 NULL

4696 اسماء حسن ابراهيم محمد كاملي 784200079649701 232541

4697 ي لطيفه راشد عبدهللا المذيوب   الكتن  784200135750709 65743

4698 علياء عل بالل وليد سعدهللا 78420013568536 693234

4699 ي
حنان عبدالرزاق ابراهيم ابويرعبه الزرعوبن 784200009473263 1846208

4700 ي نجمه مطر بخيت حميد الكتن  784200139626269 2717269

4701 عائشه احمد عبيد راشد صندل 784200281902730 279287

4702 ي ي الجنين 
شوق خميس سالم  المخينن 784200253039083 2752039

4703 ي لطيفه عبدهللا سالم  بالعبد الكتن  784200197635434 2894500

4704 دان نوال وليد نارص قمي  الي  784200232197176 269383

4705 وز ي محسن مصبح فرج في 
موضن 784200257969327 NULL

4706 سليمه جمعه خليفه جمعه معراج 784200113654287 2742928

4707 ي
ساره عبدهللا ابراهيم علي الحوسنن 784200139794638 NULL

4708 ن احمد الياسي حمده عبدهللا حسي  784200113069601 1773499

4709 ساره عيىس سيف  الجنيد الشوي  هي 784200165795178 722081

4710 ي مريم سعيد عبيد العبد الكتن  784200143724696 1981418

4711 ي ي الكتن  مهره محمد علي مذيوب  784200124740471 1

4712 ابرار فوزى ابراهيم خليفه الزعاب  784200172918243 1769188

4713 العنود مال هللا مطر حسن 784200009213537 1652012

4714 ي
منال مهدي عباس أحمد البلوسر 784200136932967 NULL

4715 نور جاسم عبدهللا عبدالرحمن مبارك 784200271837583 695379

4716 امل محمد سعيد عبدهللا السعدي 784200238738684 NULL

4717 حمده محمد ابراهيم محمد ال علي 784200175307212 2551903

4718 خلود علي حسن عمر الكاف 784200128617055 NULL

4719 م العنود زبي  اسماعيل الجنيدى   الحرصن 784200135872644 NULL

4720 شيخة سلطان فهد علي عبدهللا شهيل 784200235732029 1756270

4721 ي مها خالد محمد الزوين المهي  784200274069309 722654

4722 هادف محمد خميس سعيد المزروعي 784200176914958 2793738

4723 مانع سعيد عبدهللا سالم المزروعي 784200153296072 2793801

4724 حمد أحمد سالم حماد المزروعي 784200105263196 1789474

4725 حامد عبدهللا خميس سالم المزروعي 784200180275974 2793793

4726 احمد محمد عبدهللا محمد المزروعي 784200165240852 1992631

4727 هاجر بدر سالم محمد راشد الدرسي 784200140724632 NULL

4728 ميثاء محمد خليفه راشد المري 784200147046401 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4729 نوف راشد محمد سالم خميس اليليلي 784200135902755 7169874

4730 ي
ن الدهمابن فاطمه عل محمد خليفي  784200108710854 6522120

4731 موزه عل سعيد محمد المحرزي 784200191406089 2036180

4732 مريم احمد سيف سعيد المحرزي 784200240594745 2818414

4733 ي عائشه احمد عوض بن سلم الكتن  784200221326281 2831671

4734 ريان عبدهللا كرم ابراهيم ال عل 784200180284737 56542

4735 ي
 
لمياء محمد إبراهيم حسن المرزوق 784200265974202 3994278

4736 فاطمه عارف عبدهللا عيىس محمد 784200139370769 NULL

4737 هيا علي عبيد الليم ال علي 784200198515932 2731976

4738 نوره عبيد ثابن  بالعم التميمي 784200114874074 62359

4739 شيخه سلطان راشد  سيفان العبدوىلي 784200186051395 735141

4740 ي علياء سالم عل   المخينن الجنين  784200153792930 NULL

4741 مريم علي حسن ابراهيم محمد 784200104149818 2871222

4742 ي سلم صالح طارش سالم الكعن  784199716950979 1653012

4743 مريم احمد عبدهللا محمد الهرمودى 784200231817204 1986371

4744 فرح ابراهيم علي حسن المازمي 784200162138596 2757904

4745 ي هدى غالب صالح محمد الكرب  784200287486045 0

4746 زينب جمعة محمد عبدالرحمن العلي 784200184909695 2798745

4747 امنه عبدهللا ابراهيم حسن الحمادي 784199984817918 2766699

4748 روضه حسن علي يوسف آل علي 784200026520740 546657

4749 اليازيه محمد راشد صباره آل علي 784200162549180 NULL

4750 مريم عيىس أحمد  مخشب آل علي 784200138257645 588804

4751 فاطمه  جاسم محمد صالح الحمادي 784200164093625 NULL

4752 نجود فرحان جمعه فرحان بالل الهامور 784200139037624 54621877

4753 مريم عادل عبدهللا ابراهيم محمد صالح 784200160739292 716176

4754 محمد سعيد عبيد محمد العود 784200124325422 NULL

4755 احمد منصور يوسف احمد شافىعي الجسمي 784200120705908 1

4756 ي شمه سلطان مبارك محمد الكتن  784200139484826 8635656

4757 ي ي الكتن 
عائشه حمد سالم الشبابن 784200180698209 2857225

4758 ي مريم مبارك راشد دغيش الكتن  784200263151407 2747449

4759 ي اليازيه سيف مصبح  الكعن  784200198242636 2827676

4760 ي عفراء سالم عل سليم الكتن  784200181932730 2843690

4761 ي نوره احمد عبدهللا معدن الكتن  784200150813648 2908733

4762 ي حصه عبيد سويدان مصبح المتفيج الكتن  784200176576179 2752050

4763 ي سلم محمد معضد هويدن الكتن  784200283963039 NULL

4764 ي عائشه حمد سلطان  بن نواس الكتن  784200135721528 370525

4765 ي ي الكتن 
روضه حمد محمد الشيبابن 784199981615398 2732089

4766 ي مروه سعيد مبارك سلطان الكتن  784200232431385 1824802

4767 ي ريم محمد راشد معدن  الكتن  784200206909432 1973589

4768 ي ي الكتن 
شمسه حمد عبدهللا شبابن 784200027307600 2739264

4769 ي مريم شوي  هي بخيت علي سعيد الكعن  784200196376931 2839748

4770 شيخه احمد محمد عبدهللا الياسي 784200138583586 NULL

4771 مهره عبدالعزيز شهداد سليمان المازمي 784200129702617 NULL

4772 بدريه محمد خليفه المرداس  الشامىسي 784200163505744 675998

4773 خلود أيوب محمد عبدالرحمن آل علي 784200142827094 1665738

4774  فيصل احمد عبد هللا الياسي
ن

فواع 784200171540394 NULL

4775 ي
 
حمده أحمد حسن أحمد المرزوق 784200279151946 NULL

4776 جواهر حسن يوسف حسن العبيدىلي 784200165070937 NULL

4777 ي
هند محمد عمر يوسف الدوجن 784200204361495 6672302
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
4778 ي

 
موزه سلطان سالم محمد المرزوق 784200149715813 NULL

4779 أسماء عبدهللا سعيد  بن سويف آل علي 784200192429692 5892421

4780 غايه عبدالعزيز احمد عبدهللا الحمادي 784200215076173 606252

4781 مهره عبدالرحمن عبدالحميد محمد الحمادي 784200117493286 NULL

4782 عائشه حميد عثمان  الهامور الشامىسي 784199890950654 2741391

4783 ي عواطف عبدهللا البحرى خميس الكتن  784199963187101 1663376

4784 ن نور مروان محمد صالح محمد رفيع حسي  784200154387177 NULL

4785 اسماء احمد سالم مبارك فرج 784200140329762 189682

4786 العنود عبدهللا محمد صالح اهلي 784200125028496 62549

4787 طيف سلطان عبيد خليفه جداح آل علي 784200130713157 NULL

4788 خديجه جمال عبدهللا محمد الكوخردي 784200114168139 10990908

4789 مريم راشد حمد مرزوق مسعودي 784200107031054 2738637

4790 ثراء سعيد غلوم   سعيد غلوم 784200258714292 613930

4791 ي
عائشه يونس عبدالرضا  رفعت الزرعوبن 784200173515485 NULL

4792 ميثاء عبدهللا سعيد سالم حسن المعلم 784200126418274 1754032

4793 حنان سعيد علي  بامسدوس الصيعري 784200108685106 1793244

4794 ريان عمر عبدهللا محمد الخوري 784200102194295 NULL

4795 ن آل علي شيخه إبراهيم أحمد  أبورنقي  784200268408612 30568700

4796 جواهر اسماعيل عبدهللا  عل 784200219582986 2026596

4797 هند محمد سالم محمد المطوع 784200216475739 1664059

4798 ي
مرايم جاسم عبدهللا محمود الزرعوبن 784200104096035 2860667

4799 ي
شوق عادل عبدالرحيم عبدالكريم الزرعوبن 784200252670302 0

4800 ن آل علي آمنه إبراهيم أحمد  أبورنقي  784200042613859 2874597

4801 شيخه يونس نوخذا علي أحمد آل علي 784200257254043 2108525

4802 ن نصيب ي سالمي 
ميثاء سيف ثابن 784200198246207 663788

4803 عائشه سلمان احمد رشيد بنن رشيد 784200225863859 2739850

4804 حصه محمد بالل فرحان الياسي 784200196073181 1

4805 حور عفان محمد عل الياسي 784200126072733 3871144

4806 شما عبدهللا محمد حمدان 784200125875185 NULL

4807 شما محمد عبدهللا زراع 784200197316423 755063

4808 ي محمد الجرجاوي بدر ايمن كامل عبد النن  784200176175485 NULL

4809 ن علي عبدالعزيز علي عبدالعزيز محمد راعي الهي  784200050630498 513728

4810 ن عبيد غانم الصقال محمد حسي  784200126169109 NULL

4811 يوسف احمد حسن احمد محمد بن طوق 784200106915166 NULL

4812 عبدهللا احمد اسماعيل خلف اسماعيل 784200170635930 NULL

4813 راشد جاسم حمدان جاسم الخوار 784200119107538 NULL

4814 بط راشد جمعه حميد امبطوي 784200121851099 NULL

4815 عبدهللا حميد غريب خميس سيف 784200075831428 2678144

4816 ابراهيم سيف زايد سيف زايد 784200115070490 583926

4817 سلطان سيف عبيد فاضل محمد فاضل 784200110535497 NULL

4818 عبدهللا رضوان راشد حميد آل علي 784200141539476 NULL

4819 سهيل ابراهيم شهداد عل محمد 784200276918354 2873351

4820 عبدالعزيز محمد حميد جمعه آل علي 784200105269581 1

4821 احمد سالم بالل غانم الشامىسي 784200143298436 1917609

4822 ي
محمد علي حسن الشماع البحرابن 784200113621088 NULL

4823 احمد علي راشد عبيد هالل 784200163298217 NULL

4824 محمد عل سلطان بن خلفون ال عل 784200113548158 56487

4825 راشد محمد علي غلوم حسن البناي 784200184635314 NULL

4826 عبيد ابراهيم عبيد ابراهيم مهدي 784200121765729 NULL
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4827 عبيد سعيد عبيد سيف سلطان بن اعران آل علي 784200104959596 NULL

4828 نارص ابراهيم محمد عبد الرحمن هرمودى 784200108092519 NULL

4829 ي رميله سالم سعيد  بن طويرش الكتن  784200125836054 72899448

4830 ي ه سالم راشد دغيش الكتن  مهي  784200008794057 3993450

4831 ي موزه عجيل محمد  بالصوب الكتن  784200141627198 728272

4832 عائشه حمدان حارب بن حمدان المنصوري 784200198281931 2739853

4833 ي آمنة علي عوض علي الكتن  784200141641496 1985879

4834 سالم احمد سالم خميس فريش 784200114908138 NULL

4835 عبد هللا عبيد علي احمد علي الغص 784200179848203 NULL

4836 ن محمد عبدهللا الجسمي راشد علي حسي  784200132143817 NULL

4837 عبدهللا يارس عبدهللا احمد العامري 784200131492439 2775583

4838 سيف سالم محمد سالم سيف 784200125198547 NULL

4839 راشد سالم عبدهللا محمد بالبوش 784200194357180 528414

4840 احمد حميد خليفة سلطان بن اعران 784199983263700 NULL

4841 عبيد احمد عبيد الماس عبدهللا 784200081079202 NULL

4842 سالم عبيد سالم عبيد برمان 784200180972505 0

4843 مايد عبيد سلطان عبيد عبايد 784200035874849 2873556

4844 خليفه در محمد نظر محمد 784200039031750 NULL

4845 بط محمد مصبح سالم النداس 784199985725144 NULL

4846 محمد جابر حسن مصطفن 784200091646537 640724

4847 ن محمد عبدهللا محمد حسي  784199815104387 NULL

4848 علي يوسف خميس يوسف عاشور التميمي 784200096208291 NULL

4849 جمعة خميس جمعة حميد امبطوي 784200002729166 NULL

4850 ي
سهيل احمد ابراهيم الزرعوبن 784200104641687 NULL

4851 ي
ن علي الحوسنن سيف جاسم ياسي  784200184653176 NULL

4852 ن جمعه عبيد عبدهللا صباح شاهي  784199894214628 NULL

4853 فيصل محمد راشد عتيق الختال ال عل 784200176357539 NULL

4854 عبدهللا يوسف ابراهيم محمد ال بركت 784200171386095 NULL

4855 سالم فاروق عبدهللا محمد الحمادي 784200205140807 NULL

4856 عبدهللا سعيد سليمان عبيد المعمري 784200161803828 NULL

4857 ي
محمد ابراهيم جمعة ابراهيم الحوسنن 784200147373870 NULL

4858 محمد جاسم حميد غانم علي آل علي 784200014120333 NULL

4859 عبدهللا ابراهيم سلطان حاتم الشامىسي 784200291046272 1

4860 محمد علي احمد محمد مراد 784197442849172 NULL

4861 ي حمدان محمد عبدالرحمن حاج  784200186817050 16391846

4862 خميس سعيد خميس سعيد المزروعي 784200158584944 1823931

4863 عبدالرحمن سعيد خلفان سالم المزروعي 784200154329351 1690316

4864 ي محمد اليتيم عمار احمد مي  784199998049201 NULL

4865 سعيد عدنان سعيد سلطان ال عل 784200119470944 294168

4866 ي ميثه محمد عبيد عل الكعن  784200118253721 2680972

4867 ي
عيىس عل أحمد محمد البلوسر 784199818405757 7182060

4868 عبد هللا عيىس عبد هللا المال 784200127102646 NULL

4869 سالم سلطان حميد سلطان صقر 784199783683156 NULL

4870 محمد أحمد قمي  محمد أحمد 784200064941428 NULL

4871 ي
عبدالعزيز خالد عبدهللا خلفان الحوسنن 784200235741525 NULL

4872 ي محمد اليتيم عبدهللا محمد مي  784200194936926 8090818

4873 صالح حسن محمد حسن عل روش 784200119409462 NULL

4874 عبدالرحمن خليفه علي محمد علي بن رصم 784200186941413 NULL

4875 مروان محمد عبدالخالق رمضان المطوع 784200124837202 NULL
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4876 عمار عبيد جمعه شعبان 784200116847623 NULL

4877 ن يوسف محمد علي محمد علي حسي  784200280757632 NULL

4878 عيىس احمد عبدالرحمن حميد الغص ال عل 784200224375426 NULL

4879 وز محمد عبدهللا محمد خميس في  784200151538202 NULL

4880 سلطان محمد سعيد سلطان سعيد باالصلي 784200194057301 NULL

4881 ي ابراهيم
خالد عبدهللا سعيد الطياري بنن 784200042493153 NULL

4882 محمد احمد السيد عبدهللا السيد موس 784199938040633 NULL

4883 ي
ن عظيم البلوسر محمد عمر حسي  784200208629608 7059878

4884 سيف راشد حسن يعقوب داد كريم رئيىسي 784200152579072 3880311

4885 غانم سالم محمد عبدهللا راشد بن فاضل 784200230408062 2751692

4886 احمد محمد يعقوب داد كريم رئيىس 784200174624955 NULL

4887 محمد عبدالرحمن محمد سعيد آل علي 784199917142079 4674114

4888 حمد عادل عبدالخالق المطوع 784200268646393 NULL

4889 حميد سلطان حميد سلطان صقر 784199848473940 NULL

4890 ي
مروان علي عبد الرحيم البلوسر 784200124936970 NULL

4891 سلطان محمد سلطان راشد النعيمي 784200127521910 NULL

4892 سعيد اسماعيل سعيد اسماعيل المزروعي 784200181043702 6457130

4893 ماجد فيصل عبدالكريم علي المازمي 784200290719796 NULL

4894 ن ابرار يعقوب أحمد حسي  784200102821327 NULL

4895 سلطان أحمد درويش غلوم احمد 784200182939262 NULL

4896 حمدان جابر عل عبدهللا عل دلم رئيىسي 784200182481596 NULL

4897 شما نارص محمد عل المازم 784200148481813 2846121

4898 سالم ابراهيم سالم ابراهيم الحمادي 784200131937219 2791972

4899 ي شما سالم علي نارص الكرب  784200148420415 3839543

4900 عل فهد عل محمد رسحان 784200141307429 NULL

4901 سلطان يعقوب احمد علي بن تويه السويدي 7842002193864790 NULL

4902 سالم عبدالرحيم محمد عبدهللا عيون 784200250258355 NULL

4903 احمد علي ابراهيم المياجي النعيمي 784200104975832 NULL

4904 ي
 
احمد بدر احمد علي محمد المرزوق 784200108525369 NULL

4905 عائشة ابراهيم عبد هللا محمد المفتول النعيمي 784200124192418 NULL

4906 ن حسن عبد هللا العبيدىلي روان محمد معي  784200193874094 NULL

4907 راشد عبدهللا حميد عبدهللا العويس الشامىسي 784200104086036 NULL

4908 سيف سالم راشد سالم عبيد المال 784200118365210 NULL

4909 ي
مانع مروان اسماعيل محمد اسماعيل بلوسر 784200260960693 NULL

4910 أحمد سعيد محمد بن سلطان بن حميدالشامىسي 784200185965165 NULL

4911 صخر سالم عبدالرحمن أحمد الجرمن 784200161462963 1690282

4912 اسماء صالح حمد غانم حمد مغاور 784200115060624 NULL

4913 خليفة جمال عبد هللا علي عبد هللا 784200109527463 0

4914 محمد عيىس قمي  غلوم المازمي 784200187410392 690484

4915 ى الجسم عبدالعزيز حسن غلوم حسن امي  784200186527063 NULL

4916 سعيد عبد هللا محمد سعيد الظهورى 784200206590588 NULL

4917 مريم عيىس حمد عبد هللا علي الشي 784199792409208 NULL

4918 ي إبراهيم محمد إبراهيم حسن علي األمي  784200183630647 NULL

4919 عبد الرحمن جمعة غانم جمعة غريب 784200195048093 NULL

4920 شيخة محمد مبارك محمد سالم آل علي 784200195808520 NULL

4921 عائشه سالم سعيد علي الشبلي 784200295279143 7848132

4922 ي النعيمي
خليفة راشد سعيد المغنن 784200292615075 0

4923 محمد حسن احمد صوينع السويدي 784200154946816 NULL

4924 ي سعيد أحمد سعيد سيف علي الجتن  784200186208581 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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4925 احمد محمد علي سيف علي 784200109207405 2818674

4926 سيف سعيد سيف سعيد سيف 784200194095855 122

4927 سيف محمد يوسف محمد كهي  بيشوه 784200257076321 NULL

4928 ي عائشة عبيد صالح عبيد الزعاب  784200242751079 2093684

4929 ي موزه عبدهللا علي غيث الزعاب  784199868616139 NULL

4930 ي الهامور األحمد ميثا محمد حاج  784200142657974 NULL

4931 ي راشد علي عوض سيف الكتن  784199713039479 NULL

4932 ي
حمد مصبح سعيد عبيد سعيد خصوبن 784200250695135 NULL

4933 ي سيفان
منصور مصبح سيف مصبح ثابن 784200290925310 NULL

4934 حمدان صالح محمد عبدهللا 784200105286494 1351251

4935 ي روضه عيىس حميد حماد الزعاب  784200124731835 0

4936 ي
 
عائشه احمد عبدالرحمن هاشم المرزوق 784200024625384 1778312

4937 ي
امنه حسن علي حمد البلوسر 784200198528620 NULL

4938 ي ذكرى محمد سيف محمد النقن  784200102057518 469569

4939 عائشة حميد محمد رحمة الشامىسي 784200121069254 NULL

4940 مريم خليل حسن يوسف حسن المازم 784200186437271 NULL

4941 حمدة سيف علي نارص الرواجي 784200194137541 NULL

4942 فاطمة حمد جمعان علي بن حمدان المهري 784200173290857 NULL

4943 ي
أريام ياقوت ياقوت نصيب الجريىسر 784200153764814 0

4944 ايمان جمال احمد عبدهللا احمد نورية 784200152871388 NULL

4945 شيخة راشد عتيق احمد الختال آل علي 784200176262135 NULL

4946 لمياء عبد هللا حميد عبد هللا الشامىسي 784200170810376 NULL

4947 مريم عبدهللا محمد احمد االنصاري 784200186159412 1111

4948 ي ياس
لطيفة حسن يحن  احمد بنن 784200142741527 NULL

4949 حمدة محمد حمد سالم العليلي 784200195952799 NULL

4950 شهد سالم سلطان عبيد القايدي 784200253871865 632177

4951 مريم راشد جمعه الهوره المراشده 784200265210847 1777964

4952 آمنه علي حسن خدوم المراشده 784200205064040 1781948

4953 ي نورة حمد هزيم عيىس هزيم الزعاب  784200186425201 2827728

4954 ي
اسماء ابراهيم عبدهللا يوسف البلوسر 784200141540680 NULL

4955 فاخرة حسن عبدالعزيز ابراهيم محمد 784200225386182 NULL

4956 ي
علياء عبدالجليل ابراهيم العجمابن 784200129862973 NULL

4957 يفة يحن  جمعة ربيع فايز آل علي رسر 784200287202855 NULL

4958 ر ن فاطمة عمر علي سعيد الين 784200160797542 1728414

4959 شيخه عل اسماعيل محمد الرئيىس 784200241920790 NULL

4960 ي
نوف محمد صالح جميع الحسنن 784200124246081 22222

4961 علياء عبدالرحمن سيف حياز العليلي 784200186132740 2154108

4962 ي
 
نوره حسن يوسف حسن المرزوق 784200116908649 2762421

4963 شيخه مصبح مانع الغويص السويدي 784200273525087 -

4964 ي نوره فاهم جي  سيف الزعاب  784200228062061 2784849

4965 موزه سعيد عبدهللا يوسف األحمد 784200147159358 -

4966 ن سلطان حسن علي هاشم احمد آل حسي  784200230540310 2753124

4967 سعيد راشد علي حارب بالعجيد 784200179051905 NULL

4968 ي ي الكتن 
مهي  محمد سلطان خصوبن 784200216153534 NULL

4969 حسن علي سالم عبيد برمان 784199790618682 NULL

4970 علي مصبح علي سيف علي 784200187148182 NULL

4971 ي شيخه عبدهللا حميدان محمد الزعاب  784200290640984 2103895

4972 ي مهره عبيد ابراهيم عبيد ابراهيم الزعاب  784200086825831 NULL

4973 فاطمه عبدهللا محمد حسن احمد الخال 784200180603951 2752151
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
4974 اليازيه عبيد راشد عبيد الغفلي 784200193690904 1889190

4975 هند حسن محمد عبدهللا البلوسر 784200196527467 2818979

4976 ي
ي البلوسر

الهنوف عل جعفر البابن 784200202417406 NULL

4977 ي علياء عل محمد بوصبيع الزعاب  784200153159304 -

4978 ي
ي البلوسر

اليازيه محمد جعفر البابن 784200110835475 1825728

4979 سارة عيىس علي أحمد خاطر 784200171530395 NULL

4980 شما عارف ابراهيم محمد آل علي 784200168531059 NULL

4981 شيخه عل محمد بوصبيع الزعاب  784199975168164 NULL

4982 فاطمة عبدهللا عبدهللا سالم محمد الغواص 784200138136021 2862082

4983 الشيخ حميد عبد هللا عيىس عبد العزيز المعال 784199993921636 NULL

4984 سيف خلفان محمد لغويص السويدي 784200135215439 NULL

4985 احمد سيف احمد سعيد جاسم بولحيول 784200184695318 NULL

4986 بادي عبدهللا حمد بادي حمد 784200163141409 NULL

4987 راشد خالد محمد علي محمد بوهارون 7841999585555880 NULL

4988 مطر عجيل سعيد عبيد بن خلف 784200247168656 NULL

4989 حميد محمد مطر عل الرصيىع 784200146818735 NULL

4990 عبد هللا محمد عبد هللا بن الركن الشامىس 784200161907025 125033

4991 مبارك صقر مبارك بشي  مبارك 784199969438037 NULL

4992 سلطان سيف حميد سيف بن بدر 784200108183524 NULL

4993 هزاع عمار حمدان نارص حميد بن عمار 784200219375140 NULL

4994 فاطمة عقيل خلفان محمد 784199379285259 0

4995 ي
العنود سند جالل عبده احمد خدسر 7842002590607750 NULL

4996 شيخة جاسم مال هللا احمد عبدهللا نورية 784200153765407 2785193

4997 ي
فاطمة سيف محمد عبيد سيف المطروسر 784200139828485 NULL

4998 شيخة بخيت محمد صقر الرايجي العليلي 784200146879174 NULL

4999 فاطمة صابر علي ابوشهاب المراشدة 784200104359631 825145

5000 ي فاطمه حمد سالم عبيد الزعاب  784200175850740 4029948

5001 ن كلثم علي حسن محمد حسي  784200195149172 2828137

5002 ميثة عثمان علي عبدهللا محمد 784200140949874 6382574

5003 فاطمه محمد ابراهيم جاسم جداع 784200107408294 19492888

5004 ي
علياء موس إبراهيم محمد البلوسر 784200152427918 2007041

5005 ي عائشه عبدهللا نارص سيف الزعاب  784200125864619 1985661

5006 ي روضه سعيد حمود سعيد الزعاب  784200242402616 666999

5007 امنه موس صقر يوسف الدرمكي 784200159249174 1992705

5008 ي اروى سعيد مبارك خميس الزعاب  784200295869380 2825188

5009 ي
اسماء عبدهللا محمد عبدهللا المطروسر 784200193841960 2827437

5010 ي علياء احمد راشد علي النقن  784200279860645 NULL

5011 ي ه محمد سالم موس الكعن  مي  784200184638052 4016763

5012 ه محمد يوسف بالحاي المراشده مي  784200298292630 NULL

5013 نوف عل سالم الدب  الدرمكي 784200115150359 NULL

5014 ي  الزعاب 
موزه سالم محمد المطروسر 784200117187912 1855833

5015 ي ساره احمد جاسم حمدان الزعاب  784200129157242 NULL

5016 ن المراشده عائشه عبدهللا مطر بن حسي  784200206420844 2886209

5017 راشد عبدهللا محمد سعيد المنصوري 784200135487369 1867317

5018 محمد فريد عبدالغفار عبدالرحيم محمد بستكي 784199714716240 NULL

5019 ايمان عبدالرحمن خميس بن علي حسن 784200115050286 6097650

5020 نوف راشد سعيد أحمد العبدوىلي 784200157598176 1234567

5021 عهود محمد راشد نارص الزحمي 784200116947035 2074525

5022 ي
شهد درويش خميس مسعود المطروسر 784200153594724 1866898
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5023 شيخة محمد سعيد هالل أحمد 784200191528205 1754031

5024 حنان عادل علي خميس خلفان 784200181983105 112356

5025 مريم سعيد محمد عبدهللا حسن 784200159363629 2789738

5026 مريم راشد محمد ربيع الحمودي 784200242952149 2187477

5027 ي
منيه هالل خلفان محمد عبدهللا الظنحابن 784200194729727 636586

5028 ي ه صالح عبيد سعيد الزعاب  مي  784200194218150 6102160

5029 ي
أنفال عبدهللا علي بن سويلم الظنحابن 784200172194290 NULL

5030 بشاير حسن يوسف ابراهيم القالف 784200148540618 1804382

5031 مها محمد علي خميس خلفان 784200092063583 211453

5032 ن الهمش جواهر أحمد صالح حسي  784200148295494 1973752

5033 فاخرة عبيد خميس راشد علي 784200191320967 2861953

5034 ي
شوق أحمد عبد هللا سعيد صالح الظنحابن 784200105092926 2714479

5035 موزة أحمد خدوم محمد السعدي 784200186062814 2740937

5036 مريم سعيد خميس سيف الشامىس 784200142962149 2843902

5037 ي
شما أحمد محمد حسن عبدالرحمن ظنحابن 784200280803857 1807987

5038 ي مريم خميس مبارك سعيد الكعن  784200120375413 1724742

5039 اروى علي احمد محمد عبدالرحمن 784200164836858 2100197

5040 ي
موزه عبدهللا سعيد محمد المطروسر 784200165274109 2791993

5041 ي حليمة سالم عبدهللا حسن احمد كعن  784200160906143 2189914

5042 يف يف ال الشر ساره عبدهللا علي الشر 784200019572807 2858692

5043 نجود محمد سالم عبيد مبارك 784200192529137 712601

5044 عائشة علي المر محمد زهرو 784200136386404 NULL

5045 ميثة يوسف علي حسن خلفان 784200184643177 2187578

5046 شيخة سعيد خالد احمد آل علي 784200183173218 2717092

5047 ن مراد حسن ة حسي  مي  784199992036089 0

5048 روضة عبداللطيف محمد كاظم محمد شجاعي 784200151371067 NULL

5049 خليفة سالم حارب علي بالعجيد 784199963947900 NULL

5050 فيصل سعيد محمد سعيد بن حسن الخاطري 784199907921755 NULL

5051 ي حمد سالم خلفان سالم الكتن  784200092470820 0

5052 خليفة سالم علي أحمد خليفة البدواوي 784200268090915 22166194

5053 ماجد علي سهيل علي سهيل 784200150948428 0

5054 ي
سعيد محمد سعيد عبيد سعيد خصوبن 784200190610988 0

5055 ي ي الكتن 
عبدهللا سعود سالم حميدي سعود خصوبن 784200295463648 NULL

5056 ي
راشد مهي  سعيد عبيد خصوبن 784200164386359 2805337

5057 ي
محمد سعود خلفان سعود خصوبن 784200171795030 NULL

5058 حميد عبدهللا محمد األغبش الحبىسي 784200021036254 NULL

5059 حميد راشد حميد راشد حميد 784200009747146 NULL

5060 ي نارص خميس محمد خميس بالصوب الكتن  784200061498620 NULL

5061 ي سيف سعيد سيف علي اجتن  784200084618469 NULL

5062 ي نوف سعيد عل الجرمن الزعاب  784200131507475 NULL

5063 ي خالد محمد مزيود الشجي
امابن 784200204870966 -

5064 ي  الزعاب 
شيخه ابراهيم عبيد الخرصن 784200239146077 NULL

5065 عزه يارس عبدهللا محمد األحمد 784200117241743 NULL

5066 غاليه محمود احمد القصي  البلوسر 784200293271613 1849315

5067 ي شيخه سالم سعيد العلكيم الزعاب  784200193240841 -

5068 ي موزه عيىس محمد الغزاىلي الزعاب  784200159107042 NULL

5069 ي ه جمعه عل الجرمن الزعاب  مي  784200152713143 NULL

5070 ي الشجي ندى حسن سعيد الرحن  784200136585351 1910848

5071 ي العنود مصبح عل الجرمن الزعاب  784200127296059 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5072 ي

ق اللوغابن ق عل البي  عهد البي  784200269281372 NULL

5073 ه حسن علي ابوشهاب المراشده مي  784200102968797 1717829

5074 عزيزه عبدهللا هادي ابراهيم حاتم البلوسر 784200218152831 3874595

5075 ايمان حسن احمد يوسف الرئيىسي 784200010473765 2752139

5076 شهد احمد عيىس يوسف الدرمكي 784200195460256 1

5077 ي امل سالم عبدهللا راشد الزعاب  784200146161938 NULL

5078 شهد احمد عبيد سعيد الكندي 784200176264842 NULL

5079 شيخه جمعه عيد عبيد 784200014735375 7320982

5080 ساره رسور جوهر فرج عبدهللا 784200113521593 NULL

5081 حليمه حمد سالم حميد المراشده 784200257280436 1712928

5082 سلوى حسن راشد ابراهيم الجروان 784200151714795 2748138

5083 شما خلفان خميس حسن الكندي 784200187476047 5935276

5084 ي
ميثة حسن محمد إبراهيم البلوسر 784200132479542 14988044

5085 ي امنه خدوم خميس خدوم الزعاب  784200138147465 1690395

5086 ي اسماء عيىس هزيم عيىس الزعاب  784200110742630 1772297

5087 شيخه عبدهللا ابراهيم بن شمل المراشده 784200108374750 2730720

5088 ي سارة سلطان حمد الشاعر الزعاب  784200113052839 1985534

5089 ي موزه عبيد يوسف محمد الزعاب  784200149215103 NULL

5090 شيخة محمد ابراهيم عبدهللا بن شمل 784200270692914 2138911

5091 صالحه راشد عبيد سند راشد 784200175764321 NULL

5092 عذاري عيىس علي حمود اليماجي 784200172164293 2068654

5093 مهرة ماجد عبيد عنان عبيد 784200020609580 NULL

5094 ي
اسماء خالد ابراهيم محمد العوضن 784200180657577 134613

5095 ي
شما عبدهللا حيدر تاج الدين البلوسر 784200040373910 NULL

5096 ميثاء سعيد محمد مراد الحوطي 784200218630869 NULL

5097 طيف محمد سعيد خميس المزروعي 784199779164104 6086852

5098 ن موس عبدالرسول موس اللنجاوي فاطمة حسي  784200106273251 NULL

5099 شذا محمد سيف عل النعيم 784200050206505 NULL

5100 ي
هاجر محمد عبدهللا محمد المدحابن 784200059380640 721960

5101 فاطمه اسماعيل فرج بوغليون آل علي 784200025360304 2897811

5102 عائشه عبدهللا راشد علي الشامىسي 784200014269086 NULL

5103 سلطان مطر راشد ابراهيم محمد البكر 784200259310645 2873724

5104 راشد عبدهللا راشد  الضبع النعيمي 784200194713093 NULL

5105 ي عبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز الحاج الطنيج  784200186487276 36391

5106 ي شوق وليد سعيد بن ياعد  الزعاب  784200285069744 15951

5107 عبدهللا عبداللطيف محمد باحاج  الحمادي 784200150408100 2872087

5108 عائشه محمد عبدهللا بن رشود الحبىسي 784200141697183 0

5109 عبدهللا سعيد عبدهللا حمود الخاطري 784200106036039 2148408

5110 ريم خالد عبدالرحمن الحسن  المنصوري 784200213538158 2752056

5111 ي نوره عمر عل بوعتابه الزعاب  784200230547588 NULL

5112 ي
ريم يوسف ابراهيم عل البلوسر 784200226516282 4381371

5113 شما منترص غالب السالمي الريامي 784200181418706 1888492

5114 ريم علي عبيد  بحلوط الشجي 784200254876350 2072211

5115 سلطانة سعيد علي جديد محمد 784200018402832 1748280

5116 شمايل عادل سعيد سالم عبيد 784200137073944 NULL

5117 ي مريم احمد عبيد المينون الزعاب  784200103296032 3839968

5118 ه مبارك ثابن مبارك ثابن مي  784200335981310 NULL

5119 مريم إبراهيم علي محمد عبدهللا 784200141374700 NULL

5120 ي نوف علي محمد علي الزعاب  784200129487144 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5121 ي موزه يوسف هالل يوسف  الزعاب  784200104051394 NULL

5122 ي نوره عبيد صالح خلف الزعاب  784200161428626 178542

5123 ي مروه سلطان عبيد المينون الزعاب  784200146491939 2821327

5124 ي موزه سالم سعيد راشد الزعاب  784200128193511 6748644

5125 ي
شما عبدهللا جاسم سليمان البلوسر 784200180797639 1844253

5126 امنه خلفان راشد خلفان الكندي 784199981720214 2903494

5127 ي
روضه حاتم هادي ابراهيم البلوسر 784200137169163 NULL

5128 ي شيخه عبيد سيف حمد الزعاب  784200146819170 1985383

5129 ي الكندي فاطمه محمد خميس الغرب  784200204914202 228634

5130 مها موس بشي  باروت الباروت 784200074071745 1986285

5131 ي شيخه جمعه سعيد راشد الزعاب  784200196240681 749300

5132 ي فاطمه سعيد محمد الحمر الزعاب  784200110815477 1844241

5133 علياء راشد سالم الشحم الكندي 784200273652493 1973676

5134 ي مريم سلطان محمد سيف النقن  784200224686103 2706071

5135 حمده مبارك درويش جناجي البستكي 784200246472870 1216532

5136 ي ريم حسن محمد العاجل الزعاب  784200171984352 820403

5137 يفه يوسف عبدهللا  يوسف رسر 784200141042810 2748155

5138 ي بدور سيف محمد راشد الزعاب  784200159149044 2827607

5139 ي المراشده
شما محمد محمد نزوابن 784200164761585 1712632

5140 بدرية سبيل عبدهللا اسماعيل 784200113747370 2793891

5141 ي
سمراء سعيد محمد عباس البلوسر 784200030205361 1777967

5142 ي فاطمه سالم سعيد بن ثون الزعاب  784200147684193 2820549

5143 حامد سعيد احمد سعيد صالح دسمال 784200102858519 NULL

5144 ه جمعه راشد خدوم الكندي مي  784200217616257 2820559

5145 ي قنوت خدوم سعيد خدوم الزعاب  784200174865376 NULL

5146 ي
ه عيىس محمد ابراهيم البلوسر امي  784200160519185 NULL

5147 طيف صالح احمد يوسف الصايغ 784200104937634 1992620

5148 حور حسن راشد ابراهيم الجروان 784200069713194 1663425

5149 ي عذاري حسن محمد حسن الطنيج  784200064091570 NULL

5150 ي ميثه ابراهيم محمد الوشاجي الكتن  784200157269182 1350880

5151 عائشه خميس محمد راشد سيف 784200292809579 2136036

5152 ميثة علي أحمد يوسف الصايغ 784200195713142 6077264

5153 ي طرفه عبيد حميد حماد الزعاب  784200107107169 2886454

5154 ي فاطمه علي عبيد محمد الكعن  784200269498034 2213093

5155 ميثه درويش محمد عل مصبح اليماج 784200262057050 NULL

5156 ي ي الزعاب  عائشه سهيل سليمان السويج  784200292832621 6206308

5157 امنة درويش راشد محمد النيادي 784200194984926 2748138

5158 ي عائشه الحاج خادم الميدور المهي  784200291426466 2821351

5159 شيخه مبارك خميس البديوي الكندي 784200116927607 2682098

5160 ي مريم هاشل علي هاشل النقن  784200260709694 466115

5161 اسماء سلطان سيف عبيد الكندي 784200274794765 1190422

5162 ريم احمد سعيد شامس الكندي 784200227041975 NULL

5163 ي حور عبيد سيف الحمر الزعاب  784200137147912 2706039

5164 طيف هيثم اسماعيل محمد األحمد 784200110805866 NULL

5165 مريم خلفان سويدان الباروت البارود 784200268064191 2730704

5166 ي روضه علي مفتاح الشاعر الزعاب  784200286298375 2083688

5167 ي
ن حسن البلوسر لمياء عبدهللا حسي  784200025074244 NULL

5168 مريم خالد سليمان محمد زيد الشجي 784200128680319 2739827

5169 ي علياء سالم محمد مفتاح الزعاب  784200151058037 470337
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5170 ه عبدهللا محمد مرزوق المراشده مي  784200137930796 715889

5171 ي
مريم عيىس علي مراد البلوسر 784200207687045 6623146

5172 ي الدرمكي مالك علي محمد الدب  784200243030317 1781687

5173 صالحة إبراهيم أحمد عبدالعزيز محمد 784200110326525 NULL

5174 غاية عبدهللا محمد عبدهللا جمعه 784200190906816 1716256

5175 مريم عبدالعزيز سيف عبيد الكندي 784200214791707 755529

5176 ي مريم بطي الحاج الميدور المهي  784200118759107 1663706

5177 ن عل صوغه عبدالرحمن ابراهيم حسي  784200158368249 1985648

5178 سند سعيد محمد شبيب الظهوري 784200104639719 2910115

5179 حمد سعيد احمد العلوي الظهوري 784200121072522 21268620

5180 ابراهيم عبدهللا علي محمد الظهوري 784200136540752 2906162

5181 خالد محمد علي الحدوري الحمودي 784200180730218 1663758

5182 موس علي عبد محمد الظهوري 784200113737371 1854041

5183 خالد عل حمد زيد الظهورى 784200168087193 3855779

5184 ي الظهوري
زايد محمد علي البجن 784200052981741 2886732

5185 يوسف راشد يوسف محمد الظهوري 784200165984202 NULL

5186 حمد احمد علي اسحاكوه الظهوري 784200104329733 2793860

5187 حسن سعيد حسن بن جرش النعيمي 784200147304396 1772497

5188 خليفة صالح خليفة أحمد النعيمي 784200102573183 1663445

5189 عبدهللا نبيل سعيد يوسف بن غراب 784200120686157 NULL

5190 سعيد سالم سعيد البلي الظهوري 784200407086416 6076840

5191 عبدهللا غالب عبدهللا السالمي الريامي 784200116827492 NULL

5192 ي سيف محمد علي الباكورة النقن  784200215706159 NULL

5193 فاطمه حمد عبدهللا  الشميلي 784200284024138 2831945

5194 عزه محمد عبدهللا عبدالعزيز الشامىسي 784200129802979 NULL

5195 أحمد سليم سعد سعيد المهري 784200263098061 1234567

5196 ي الطاهرى
ن محمد البلوسر ندى طاهر علي شاهي  784200140837517 2831953

5197 خديجه سالم احمد عبيد النعيمي 784200236528418 NULL

5198 عائشه يوسف محمد العسكر النعيمي 784200185857644 NULL

5199 رغد عبدهللا حمد عبدهللا عمران العمران الشامىسي 784200165481025 895

5200 ي عاشه جاسم محمد حسن الطنيج  784200130802950 NULL

5201 محمد سعيد أحمد دغلي الظهوري 784200280930387 NULL

5202 هالل محمد هالل محمد الدرمكي 784200180687574 1986294

5203 تميم علي محمد المطوع الهنداسي 784200125402097 1723677

5204 ي الظهوري
 
ق سالم عبدهللا سالم الشر 784200030981813 1712255

5205 ي سلمان سعيد راشد خصاو النقن  784200240584852 646811

5206 عبدهللا عيىس عبيد خميس عبيد 784200038051858 NULL

5207 مطر سيف عبدالرحمن سيف عبيد 784200183521689 NULL

5208 سعيد جمال سعيد سالم سعيد السويدي 784200232846368 NULL

5209 راشد عبيد راشد سيف بن سويف 784200091873917 668137

5210 ي
ن محمد علي محمد صالح العوضن حسي  784200095376495 634403

5211 ي علي محمد عبدهللا علي عبدهللا الخمي  784200196379851 NULL

5212 عبدهللا مطر خليفة سعيد احمد بن دسمال 784200138436314 NULL

5213 محمد سيف علي محمد السويدي 784200006042145 0

5214 بدر يوسف محمد سعيد محمد الشيبة 784200227216478 NULL

5215 علي ماجد حمد عبدهللا علي الشي بومهي  784200162920498 25855

5216 عبد الرحمن سلطان محمد خليفة بوغانم السويدي 784200124905026 0

5217 مختار محمد مختار احمد 784200213972746 NULL

5218 خليفة أحمد علي راشد حميد راشد السويدي 784200205476870 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5219 سلطان احمد عبدالخالق المطوع 784200243962683 NULL

5220 مروة نارص خلفان عبيد خلفان 784200192979241 5983851

5221 مريم محمد عبدهللا سبيت عبدهللا 784200113041618 6182666

5222 ي
شوق راشد احمد راشد عبدهللا الرقبابن 784200202510507 6160100

5223 خديجه علي محمد عبيد النعيمي 784200052948146 1748312

5224 ي
شهد أحمد راشد علي الحفين  784200195240328 1807608

5225 ي حمدة عبيد علي محمد علي بن سالم الكعن  784200262650953 1754158

5226 ي بشاير احمد محمد راشد الكعن  784199920652429 664535

5227 ندى خلفان احمد حسن خلفان 784200143080313 2834003

5228 عالية علي سيف جمعة مالليح 784200260750938 1981762

5229 فاطمة محمد عبداللة علي الحاج 784200135842860 2766897

5230 ي ميثاء علي احمد علي سعيد الحنطوب  784200273516854 79442145

5231 نور محمد احمد محمد عبدالرحمن 784200103286033 1748245

5232 ي عهود سلطان محمد عبداللة الكعن  784200113926198 2713700

5233 ي طيف محمد راشد عبيد احمد الكعن  784200169618194 112356

5234 ي
شمايل سعيد احمد راشد عبداللة المدحابن 784200171646399 0

5235 عبي  فهد سعيد عبيد مبارك 784200057535716 667796

5236 الريم عبيد خميس محمد جميع اليماجي 784200186190466 1663118

5237 غدير سيف خلفان مسعود خلفان 784200208649606 6097684

5238 ي شهد خالد راشد أحمد الحنطوب  784200252643711 2792073

5239 ريم راشد احمد حسن احمد 784200154038093 NULL

5240 اسماء علي سعيد ربيعة 784200180214692 2766878

5241 مريم راشد جمعة سليمان شمبيه مسباج 784200293649198 1955134

5242 مروه علي راشد الخالوي 784200003294913 NULL

5243 هبة محمد سالم محمد حسن 784200196840647 2705731

5244 بشاير نارص علي جديد محمد 784200279850646 7075308

5245 مريم سعيد صالح علي العبدوىلي 784200037519491 0

5246 ي راشد سليمان راشد العابد الكعن  784200261853038 1973714

5247 جاسم محمد جاسم سليمان الظهوري 784200206873638 1773213

5248 ي الظهوري
 
ق يوسف سلطان محمد الشر 784200160939029 1985594

5249 ي
حفصه راشد احمد محمد الظنحابن 784200125032423 1234

5250 مروه راشد محمد راشد السعدي 784200003513932 1806351

5251 عائشة سبع الظالم عل جديد الشجي 784200198042432 3533332

5252 صفية عبيد علي البدوي الزحمي 784200117147916 8289686

5253 ظبية قاسم محمد احمد قاسم 784200186217400 1955195

5254 شمسة خلفان راشد نارص راشد 784200114106832 2862099

5255 طيف محمد أحمد محمد البادي 784200194382089 NULL

5256 ي
فاطمه علي محمد باغون اللوغابن 784200102503974 NULL

5257 ي شيخه احمد سالم جرش الزعاب  784200261813826 1985303

5258 ي شيخة عبدهللا مطر عبدهللا الزعاب  784200168729612 2231085

5259 ي عفراء عل هالل حميد الزعاب  784200296396326 1777959

5260 ي احسان عبدهللا محمد علي الزعاب  784200121793267 2891838

5261 ي
ن البلوسر ي حسن صالح المخي 

موضن 784200121743262 2820568

5262 ن أنفال هاشم حسن محمد حسي  784200279594384 1690367

5263 ي خلفان عبيد خميس عبيد المهي  784200024752972 NULL

5264 ي مانع طارق راشد عبدهللا علي النقن  784200163279472 NULL

5265 خليفة عبيد حمد ابراهيم الهامل 784200128738729 1

5266 ي عبدهللا راشد جابر خلفان كوار المهي  784200205968744 -

5267 خليفة محمد حمد محمد ماجد السويدي 784200084813813 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5268 محمد عبدالرحمن سيف حمد سيفان السويدي 784200195269145 2080573

5269 عبيد عيىس عبيد نجيب السويدي 784200126917580 NULL

5270 ي
راشد سعيد  محمد راشد الحسابن 784200117437069 NULL

5271 صقر خلفان صقر خلفان سعيد بوخماس المري 784200228296414 NULL

5272 صالح جمال محمد سليمان الحمادى 784200118492832 636700

5273 صقر سيف سالم سعيد سالم السويدي 784200228295414 NULL

5274 ي
علياء ابراهيم حسن حيدر عبدهللا الحوسنن 784200172594036 NULL

5275 ماريا وليد مراد الرئيىسي 784200146965262 NULL

5276 ميثاء راشد خلفان الشعاىل العليلي 784200130503046 0

5277 ي
ماريه طارق مبارك كفو اللوغابن 784200181641968 2802677

5278 ي
ساره درويش صالح نصيب البلوسر 784200191046273 NULL

5279 احمد بدر عبدالرحمن ابراهيم يوسف 784200142842713 NULL

5280 امنه احمد عبيد رسي    ح المزروعي 784200163202540 NULL

5281 مريم عيىس علي حسن عبد هللا 784200193646823 NULL

5282 اك جواهر اسماعيل حسن مراد مي  784200153528029 2787140

5283 هند عبدالحكيم محمد احمد عبدهللا 784200165915412 NULL

5284 ي
كلثم فريد موس كيشي البلوسر 784200159862133 1929653

5285 ي
اسماء ابراهيم محمد ابراهيم البلوسر 784200142054871 NULL

5286 فاطمه عبيد حسن عبيد المراشده 784200191541653 NULL

5287 ي روضه عيىس محمد بن قضيب الزعاب  784200126462686 2739134

5288 ي
ق اللوغابن شهد فيصل عبدهللا البي  784200204907636 1770057

5289 ي ميثه سلطان نارص محمد الزعاب  784200191879590 2904044

5290 ي ه سلطان نارص محمد الزعاب  مي  784200269241376 1985933

5291 رغد يعقوب يوسف بوصيم ال علي 784200272828615 NULL

5292 ي علياء عبيد راشد حمد الزعاب  784200124208180 695058

5293 ي طواف احمد محمد سعيد الزعاب  784200162870479 2133981

5294 امنه احمد خميس محمد الدرمكي 784200171405382 1992605

5295 ريم محمد حسن علي الدرمكي 784200143876421 620473

5296 موزه محمد سالم بيشك المراشده 784200154725756 NULL

5297 حور محمد عيىس نصيب عبدهللا 784200206136903 2741916

5298 ي فتون فهد راشد بن قضيب الزعاب  784200127414298 1855905

5299 فاطمه حسن عل محمد الرصيدي 784200152475982 7563762

5300 ي خديجه علي غانم سعيد الكعن  784200162615072 1778382

5301 سيف عبيد راشد سيف راشد بن سويف 784200091873917 NULL

5302 مريم علي سالم احمد شاويش الشاويش 784200163020355 1973725

5303 مريم احمد صابر محمد 784199935161689 2113566

5304 فتون علي حسن مفتاح سالم سعيد 784200119843520 2789741

5305 طيف احمد محمد سبيت 784200108240647 NULL

5306 روان عبيد محمد عبيد العبدوىلي 784200146385354 1806313

5307 أروى علي محمد مطوع علي 784200148382045 1954992

5308 عنود عبيد خميس محمد جميع اليماجي 784200057494369 11223668

5309 باسمه عبد هللا علي سعيد محمد 784200092685039 6232798

5310 ي عبدهللا فيصل خليفه بن يعروف النقن  784200276427307 0

5311 حسن عبدهللا حسن احمد الظهوري 784200043032067 1216302

5312 حمدان طالب محمد حسن الظهوري 784200146514755 2787482

5313 اسامه سعيد عبدهللا قدور الشجي 784200124605385 2827556

5314 ي الظهوري
 
ق حمد إبراهيم عبدهللا الشر 784200136927140 1690286

5315 علي أحمد محمد هنوري الظهوري 784200264048461 629096

5316 احمد علي عبيد المطوع الهنداسي 784200161796469 6877092

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5317 حمدان صالح مهدي خادم الظهوري 784200192537544 671143

5318 عبدالعزيز محمد غدور زيد الظهوري 784200196861593 NULL

5319 سلطان عبدهللا سلطان علي الظهوري 784200116950971 NULL

5320 سيف سعيد محمد قدور الشجي 784200106036146 532468

5321 عادل هالل سليمان عدان الظهوري 784200239404823 NULL

5322 عيده جمال علي حسن عباد 784200124806819 NULL

5323 ي
فاطمة حمدان سعيد محمد عبدهللا الظنحابن 784200237415193 2766915

5324 فاطمة عبد هللا علي سعيد محمد 784200075084283 2874790

5325 ميمونة محمد سالم عبد هللا بخيت 784200162619637 2651407

5326 أمينة خليفه مبارك سالم جمعه 784200163514795 1723681

5327 فاطمة محمد حارب زايد نصيب السعدي 784200119498424 2862108

5328 هاجر علي سعيد علي عليوه 784200118719101 2132276

5329 حور راشد محمد سالم جديد بن يديد الشجي 784200152949069 NULL

5330 شيخة عبدهللا محمد عبيد علي 784200148598293 1628559

5331 ي آصايل عبيد علي محمد علي بن سالم الكعن  784200107082412 225633

5332 محمد راشد محمد النساى الحمودى 784200218192423 1

5333 سيف سعيد سيف الطليع الظهوري 784200131617175 999888

5334 سعيد فيصل علي شبيب الظهوري 784200284695317 2748204

5335 سعيد علي سالم جمعه الظهوري 784200218482634 2886683

5336 سيف علي يوسف األقرح الظهوري 784200179865850 2908502

5337 ي
زايد محمد علي خميس العوابن 784200187354830 2815985

5338 فهد سعيد عثمان سعيد الظهوري 784200105480303 2741190

5339 ي احمد محمد احمد دابل النقن  784200152864862 778

5340 ي نهيان خميس علي خصاو النقن  784200175492642 2730482

5341 محمد عبد علي عبد الظهوري 784200190825040 2886474

5342 ي عبدهللا عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الطنيج  784200186205322 1772227

5343 حسن عبدهللا حامد راشد الظهوري 784200173874270 NULL

5344 حسن عبدهللا حسن عدان الظهوري 784200136852835 NULL

5345 موس عبدهللا أحمد علي الظهوري 784200238743965 NULL

5346 يعقوب عل سعيد اسحاكوه الظهورى 784199902435744 2741525

5347 حسن سالم محمد محبه الظهوري 784200119650859 NULL

5348 زايد سعيد يوسف حماد الظهوري 784200106949710 0

5349 ي الظهوري
سعيد محمد سعيد البجن 784200125150944 NULL

5350 ي ي الزعاب 
شوق عبيد سالم الكيابن 784200204041394 NULL

5351 سامية حسن علي محمد علي الغاوي 784200136090931 NULL

5352 فاطمه خميس سالم سعيد المزروعي 784200117026409 1804379

5353 ي الدرمكي فاطمه عبيد سالم الدب  784200180957050 NULL

5354 عائشه احمد الشيخ علي الشجي 784200115832709 NULL

5355 عفره علي موس عبدهللا الرئيىسي 784200270307182 698564

5356 ي ه مبارك عبيد محمد الزعاب  مي  784200195071848 NULL

5357 ي مزنة خالد حسن خلفان الطنيج  784200265494854 NULL

5358 ي فاطمه عبيد راشد الشحىصي الزعاب  784200164835942 2136089

5359 ريم سيف عل حمود الكندي 784200076021656 1846111

5360 ي
مي علي محمد علي اللوغابن 784200070697659 2793808

5361 مريم محمد خميس خميس علي برمان 784200272608603 2791980

5362 ن الكعن  ميثاء عبيد سعيد سالمي  784200129364020 450249

5363 ن أمل سليمان راشد سالمي  784200248548297 3874206

5364 أمل محمد هاشل سعيد 784200205718578 1826228

5365 امنه محمد حسن محمد حسن الصم 784200242930954 2755734
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5366 شيخه محمد سيف محمد العطر 784200146140254 6102186

5367 روان سيف خميس برمان الزحمي 784200174792729 2713591

5368 ن خلفان حسن خلفان ياسمي  784200004728323 NULL

5369 نجود صالح عبدهللا محمد معال 784200198073650 256333

5370 ي اليازية صالح محمد عبيد المطي  784200247086414 1656181

5371 احمد سليمان سعيد االقرح الظهوري 784200241594652 6349208

5372 محمد خليفة محمد سالم المنصوري 784200269283840 1843204

5373 ي الحمودي
خليفة عبيد راشد المغنن 784200221746058 675677

5374 مشاعل خميس محمد عبدهللا خميس 784200171270542 2190032

5375 نوف محمد احمد سيف خلفان 784200271805306 2189975

5376 عبي  عبيد علي عبيد علي احمد 784200281030252 116658

5377 بشاير عبيد خميس راشد العبدوىلي 784200046839179 2075049

5378 ي شمسه جاسم محمد احمد الكعن  784200163610742 2843798

5379 فاطمة خميس عبدهللا عباد 784200094254933 NULL

5380 شيخه محمد خليفه زايد عبيد 784200273692499 2187453

5381 شهد محمد مفتاح عبدهللا 784200128542477 678692

5382 ي ي الكعن 
يمان بدر عبدهللا المربحابن 784200298086172 0

5383 ة عبدالرحمن عبدهللا علي الخزيمي مي  784200170285090 1723947

5384 نوف سعيد جوهر سعيد خميس اليماجي 784200114761701 2845749

5385 هاجر يوسف محمد سعيد علي صفصوف 784200083849420 722057

5386 موزة سيف أحمد حسن أحمد 784200115286401 2789695

5387 ي رحمه جمعه مفتاج جمعه الكعن  784200225825189 1986314

5388 شمه عبدهللا احمد علي حسن 784200247242405 2187465

5389 مريم محمد سعيد احمد العبدوىلي 784200157659390 2766874

5390 يفة علي عبداللة علي محمد معال رسر 784200232468080 2787328

5391 ه سيف أحمد سيف اليماجي أمي  784200175790268 2794309

5392 مروة محمد أحمد عبيد محمد 784200106819137 1

5393 مريم سعيد سالم علي المعال 784200103274914 6096344

5394 ي علي محمد راشد العبدوىلي
أمابن 784200186192744 1773557

5395 ي
علياء عبدهللا أحمد راشد عبدهللا المدحابن 784200137950794 2755853

5396 شيماء محمد حروز قدور الشجي 784200171403106 2186959

5397 ي ي الكعن 
حليمه عبدهللا راشد المربحابن 784200143295754 18589212

5398 مها احمد علي سعيد راشد اليماجي 784200128060504 2852655

5399 خولة علي سعيد احمد سعيد 784200261957615 1808174

5400 آمنة حسن خلفان سعيد خلفان 784200125282085 2789916

5401 ي اسماء خليفة عبيد سعيد عبيد الكعن  784200296921701 1754024

5402 اسماء علي راشد محمد 784200106359399 2747772

5403 ريم محمد سعيد راشد مطر 784200019162917 1808025

5404 مروه مبارك محمد البادي اليماجي 784200102685755 1723933

5405 فاطمه عبدهللا محمد عبدهللا الشجي 784200158524353 112369

5406 ي عبدهللا مبارك عبدهللا حسن
موضن 784200237914922 5890722

5407 ي ي الكعن 
خديجه سيف سالم الرنف  784200254694811 1954682

5408 مريم محمد عبيد محمد القصاب 784200262472176 NULL

5409 مريم راشد سعيد محمد عبيد 784200252908148 NULL

5410 خديجة علي خلف أحمد 784200196939407 1929677

5411 مريم عبيد صالح عبيد علي البدوي 784200106832874 2754902

5412 ي
حليمه عبدهللا سليمان محمد الظنحابن 784200138687080 712603

5413 شمه محمد علي جديد الشجي 784200143072062 1754527

5414 ي برمان محمد برمان خميس
امابن 784199974754089 1723649
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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5415 اري    ج يعقوب يوسف ابراهيم حسن القالف 784200248297499 2871750

5416 فاطمة محمد احمد محمد احمد 784200125040947 2740969

5417 شوق خالد ربيع أحمد الحمودي 784200170631707 1748334

5418 ثريا شامس محمد سالم نارص 784200148646852 2713787

5419 ميثة سالم محمد عبدالرحمن بن هالل اليماجي 784200136035308 2651413

5420 فاطمة راشد محمد راشد محمد البدوي 784200110595491 2838815

5421 فاطمة محمد جمعة سليمان شمبية 784200105810301 2714450

5422 عائشة سالم علي عبيد علي العش 784200118363108 1806346

5423 عائشة خلفان علي محمد النعيمي 784200190205862 730437

5424 هيا احمد مبارك احمد عبدالرحمن 784200152487912 NULL

5425 راشد احمد راشد المشورب الشج 784200241879871 2814307

5426 ي سلطان عبدهللا علي بن يعروف النقن  784200171408733 714963

5427 حمد محمد احمد محمد القحطابن 784200115796151 2682107

5428 حميد احمد محمد نارص محمد 784200113646150 2785253

5429 ي خلفان علي خلفان الخبيل النقن  784200192083580 2787437

5430 عل طالل عل أحمد الظهوري 784200198296855 1690360

5431 ي حمد مصبح سيف بن مفلح الكتن  784200209831690 1995371

5432 ي
 
احمد محمد احمد عبيد المرزوق 784200147530206 2903589

5433 حمد راشد عثمان سعيد الظهوري 784200120461973 890018

5434 سعيد محمد سعيد بن جمعوه الحياي 784200162830689 2138872

5435 عبدهللا أحمد عبدهللا محمد النعيمي 784200173716588 1993147

5436 ي الظهوري
 
ق سيف سليمان محمد الشر 784200120980758 NULL

5437 خليفة سلطان محمد العضب الحمودي 784200158091742 6077116

5438 سهيل عبدهللا سيف سعيد الظهوري 784200135731527 2821330

5439 سعيد صالح سعيد بن زايد المخزومي 784200135806808 2908522

5440 ي الظهوري
عبدهللا علي سلطان البجن 784200191752946 NULL

5441 عل احمد علي احمد النعيمي 784200193250840 1770056

5442 احمد علي احمد سعيد الظهوري 784200232685436 NULL

5443 حمدان راشد محمد الجرن النعيمي 784200262610957 501221

5444 محمد احمد محمد بن جميع الهنداسي 784200195191802 NULL

5445 محمد سليمان أحمد سعيد الظهوري 784200058747641 111111

5446 ي عبدهللا علي أحمد علي الطنيج  784200185143946 1713081

5447 ذياب حسن حامد راشد الظهوري 784200142024874 2903262

5448 محمد علي عبدهللا الهادي الظهوري 784200207274315 NULL

5449 ي جمعه عبيد جمعه الخالدي النقن  784200151046354 2138908

5450 ي
محمد محمد خميس مليح المطروسر 784199904179688 1204614

5451 ي
ن علي الحوسنن ن جاسم ياسي  ياسي  784199269391506 394935

5452 ي
 
سارا محسن مرتىصن محمد مختاري المرزوق 784200124602739 NULL

5453 ي
 
شيخة حسن إبراهيم علي المرزوق 784200197953191 649566

5454 ي
حياه علي احمد غلوم   البلوسر 784200141319523 1795834

5455 أسماء عباس محمد مهدي صادق 784200108190768 1489419

5456 فاطمة  المقداد   عبدهللا القمزي 784200293638795 1866037

5457 مريم أيمن أحمد  محمد 784200296816430 7601798

5458 خلود خالد رحمه مطر المنصوري 784200106849688 1821009

5459 فاطمه عل حبيب عوض النوب  784200161931975 8353594

5460 مها يوسف حبيب حسن ال رستم 784200236057509 2717271

5461 مهره نارص حمود نارص راشد 784200235304159 NULL

5462 امنه عل جعفر حسن العسماوي 784200115429753 1585200

5463 فاطمة حميد عبدالرحمن نرصهللا العارف 784200170863094 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5464 ن سعيد صالح السواد روضه حسي  784200202964753 NULL

5465 حصة عتيق جمعة الماس بوحبل 784200004097612 1943998

5466 منن عبدهللا عبدالرحمن  الرشيد 784200172696351 3989454

5467 خولة عبدالقادر محمد أحمد الجسمي 784200171585084 NULL

5468 محمد سلطان سعيد بن عسكور ال عل 784198748365461 NULL

5469 محمد راشد بن زايد ال علي 784199784063820 693714

5470 فهد اسماعيل جاسم طحنون الحمادي 784198115463253 NULL

5471 ة سعيد حميد عبدهللا المزروعي مي  784200173079052 NULL

5472 ميثاء علي سالم سعيد المزروعي 784200163631474 2015064

5473 مهره سعيد زايد محمد المزروعي 784200159076049 NULL

5474 طيف سلطان زايد محمد المزروعي 784200153032154 NULL

5475 أسماء سيف محمد زايد المزروعي 784200181060250 NULL

5476 أروى سعيد حسن سعيد المزروعي 784200142106101 NULL

5477 ي مريم راشد سالم حميد النقن  784200146859176 NULL

5478 محمد سعيد عبدهللا مصبح القايدي 784198817591591 499518

5479 نوف عل سعيد راشد 784198792627626 NULL

5480 ي خليفة سعيد سالم فتي  الطنيج  784199237517653 NULL

5481 ي ي الكتن 
مبارك راشد عبيد المدحابن 784197996973935 0

5482 سالم مبارك سالم عابر آل عل 784198118073513 517878

5483 ي محمد مطر سيف عبيد الطنيج  784199125370306 592142

5484 يوسف محمد عبدهللا كرم المازمي 784197961870355 502727

5485 سلطان سليمان ابراهيم سليمان 784198293958066 0

5486 اح المزروعي مريم عيىس غانم  الي  784200258284908 1942198

5487 شمه محمد عبدهللا سالم العامري 784200140394600 2798463

5488 عفراء عبدهللا حليس جمعه فالس 784200106038316 3861072

5489 ي ن احمد الكثي  .شيخه احمد حسي  784200210215313 7540164

5490 مريم عتيق جمعة الماس بوحبل 784200280693951 132386

5491 ن عبدهللا خوري فاطمة عبدالحميد محمد امي  784200073828137 NULL

5492 ي ي الكتن  ندى حارب جوهر النوب  784200130921511 NULL

5493 مريم بطي مطر حمد مرخان 784200038107460 NULL

5494 ي حمده حمود ماجد زفيت الكتن  784200161957020 2838685

5495 ي عائشه سالم سويدان سالم الكتن  784200152519078 2811718

5496 ي شيخه سعيد علي بالرشيد الكتن  784199879387035 0

5497 ي شما مصبح خلفان  بن دلوان الكتن  784200243653076 NULL

5498 ي موزه خليفه سليم عل الكتن  784200174607901 3864477

5499 شيخه حمد سالم عبدهللا المسافري 784200109727105 NULL

5500 ي اليازيه عبيد علي  بالرشيد الكتن  784200171624818 NULL

5501 ي مهره سيف محمد   بن رويجده الكتن  784200187421902 151273

5502 آمنه مبارك سيف محمد السويدي 784200129802482 2087455

5503 ي موزه سلطان خلفان بن دلوان الكتن  784200269381503 1938768

5504 ي مريم عبدهللا محمد راشد الكتن  784200093852570 2644521

5505 ي سلم سالم عبيد بن شنه الكتن  784200093514097 NULL

5506 لطيفة فهد صالح زادين عبدهللا 784199949179172 NULL

5507 بدر عبدهللا علي  قايد 784200105074049 111

5508 وز فيصل عبدهللا عل  في  784200007085952 NULL

5509 خالد جمال محمد علي ريشان 784200031757279 1672913

5510 ي
حمد حسن لشكري محمد عبدهللا البلوسر 784199970809093 NULL

5511 غانم مطر سبت مبارك المري 784200252630650 NULL

5512 سعيد بط خليفه بط الهاملي 784200196597460 3854721
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5513 عبدهللا عباس عبدهللا ابراهيم محمد 784200073094169 NULL

5514 ن البشر سلطان ابراهيم محمد حسي  784200094906920 1839009

5515 سهيل صالح محمد خميس زايد 784200029394028 NULL

5516 احمد عوض عبدالرسول وليد نصيب 784199975870637 NULL

5517 ي
احمد علي جوهر بالل البلوسر 784200013905797 4023597

5518 ي بطي عتيق محمد عبد هللا  المهي  784200108246297 1949871

5519 علي خالد علي ابراهيم الحداد 784200280417385 671581

5520 محمد أحمد محمد أحمد العلي 784200173937085 1841520

5521 ي سعيد عبدهللا ابراهيم حسن علي البنج  784200119813135 6816388

5522 حسن احمد محمد علي بستكي 784200002071585 NULL

5523 حمد طالل جمعة بوست الظاهري 784200192919247 0

5524 ي
نواف أحمد حسن حسن عبدهللا البلوسر 784200180265363 NULL

5525 حارب عبدالمطلب وليد محمد بخيت 784200130375411 1649341

5526 ي
 
علياء محمد عبدهللا   بن كلو  المرزوق 784200186136246 755199

5527 فاطمه حسن عبدهللا حسن الصفار 784200250427901 669145

5528 المها جمعه عبدهللا جمعه فرج الفرج الفالسي 784200206076141 675874

5529 شيخه خلفان سلطان عبدهللا العلي 784200213105438 0

5530 فاطمه يوسف عبدهللا السيد احمد الهاشمي 784200108753243 5653656

5531 ن اهلي روضة خالد جمعة حسي  784200191863917 2793497

5532 ن علي عبدهللا اهلي حصة عبدهللا حسي  784200195147481 NULL

5533 اروى محمد ابراهيم احمد عبدالرحمن 784200192703807 1854000

5534 ي
هند يوسف شامس أحمد المدحابن 784200116583251 14898552

5535 ريم خالد سويكت محمد الهاجري 784200175758406 2843415

5536 زا غفاري سارة خالد عبدهللا مي  784200106293259 NULL

5537 علياء سعيد مطر علي الشامىسي 784200137183917 0

5538 ة عمر محمد عبيد عبدهللا الكاش مي  784200157384064 1854173

5539 لطيفة محمود محمد صالح الجسمي 784200150476982 2903725

5540 فاطمه حسن موس رضا محمد 784200184614749 2881613

5541 ن الجوادري آمنه عبدالرحمن علي حسي  784200139513988 0

5542 هند خالد احمد محمد سعيد بالحمر 784200181405901 1942436

5543 مريم عصام عبدالحميد احمد كوتاه 78420013605274 NULL

5544 مهره عادل احمد يوسف الكاش 784200150610879 27700712

5545 عبدهللا جمعه عبدهللا عباس درويش 784200237105356 NULL

5546 طالل عبدهللا سبيل  احمد 784200285915169 11111

5547 حسن علي حسن علي الحمادي 784200109483261 640969

5548 ر ن أحمد صالح أحمد عبد الرحمن   بي  784200106970286 NULL

5549 نوره عيىس محمد عبدالرحمن حوكل 784200084625977 299008

5550 فالح عبدهللا فالح محمد 784199024290639 203234

5551 سيف عل سعيد بو عصيبه ال عل 784198459319723 324576

5552 وز موس بوسعود فهد يوسف في  784200113713638 2172789

5553 سلطان عبدالرحمن محمد بحلوك 784200117919033 GJ0431784

5554 سيف عبدالرحمن محمد عبدالواحد 784200165090935 NULL

5555 جاسم قني  علي محمد علي 784200104368020 9529848

5556 محمد جمعة راشد سيف المري 784199818393102 NULL

5557 سيف خالد محمد حسن الجزيري 784200296806217 NULL

5558 رسور سعيد بالل سعد بالل 784200152074041 2786549

5559 سعود احمد خادم ربيع  سعيد 784200174617488 659037

5560 خليفة راشد عبدالرحمن درويش الحلو 784200275046363 1826893

5561 ن راشد سويدان راشد سويدان حسي  784200206313254 -
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5562 راشد اسماعيل عبدهللا محمد علي 784200172146811 NULL

5563 ي
حمدان جالل داد رحمن جمعه البلوسر 784200139693913 1741553

5564 خليفة محمد عمر خليفة سعيد 784200194283634 2087561

5565 عارف علي عباس علي حيدر شانبيه 784200298068154 NULL

5566 احمد عل عباس حاج  الحاج 784200091725034 2106678

5567 راشد يوسف عبدهللا محمد الفالس 784200107658211 1947055

5568 سعيد فرج صقر فرج 784200114646381 NULL

5569 ي
محمد حسن علي محمد البلوسر 784200036410700 NULL

5570 عبدالعزيز جمال بالل غانم الشامىسي 784200251529101 541147

5571 مشعل سالم جمعة سالم عبيد 784200110914957 -

5572 ي عبدهللا عمر خميس عبدهللا المهي  784200096295389 NULL

5573 طالب عبدهللا سبيل  احمد 784200119419461 -

5574 ي
محمد جاسم محمد يعقوب البلوسر 784200171484924 NULL

5575 خولة محمد سعيد محمد المزروعي 784200119627980 1743681

5576 اليازيه سيف مصبح سعيد المزروعي 784200131539411 NULL

5577 هدى أحمد محمد سيف جباره المزروعي 784199902737933 2894461

5578 شمسة عبيد علي محمد علي المنصوري 784200183096849 NULL

5579 ي
 
هند يوسف عبدهللا  بن كلو المرزوق 784200136430707 2790534

5580 ريد سيف احمد سعيد صالح دسمال 784200140729284 9769134

5581 مهره محمد عبدهللا جمعه السويدي 784200116841717 6077250

5582 حمدة هاشم عبدهللا هاشم راشد غبشان 784200253936155 NULL

5583 امل حسن نارص سيف المدفع 784200120406085 2787095

5584 هناء أحمد محمد  جباره المزروعي 784200121861874 NULL

5585 غايه ماجد سعيد خلفان المري 784200157254044 714065

5586 شمسة عبدهللا محمد سعيد محمد المنصوري 784200232670521 NULL

5587 ميثاء محمد علي حميد دافون 784200148640590 NULL

5588 شيخه محمد عبيد نجمه   السويدي 784200119632857 NULL

5589 ي خولة علي بخيت نارص حميد المهي  784200116841030 NULL

5590 مريم سعيد محمد سعيد محمد المنصوري 784200191849593 1652393

5591 ي محمد علي وليد صالح
بنن 784200169615760 NULL

5592 ساره راشد خميس حمد السويدي 784200190730638 8823

5593 موزة احمد محمد فضل بن هده السويدي 784200148376435 NULL

5594 ن ن سعيد سالمي  مريم حسن سالمي  784200142804077 NULL

5595 عائشة عبدهللا احمد خميس محمد 784200182050656 NULL

5596 آمنة محمد خلفان الشاعر السويدي 784200209862422 NULL

5597 سارة خالد محمد عبدهللا الصاروخ 784199985084062 NULL

5598 ي عائشه راشد خليفه بخيت الكتن  784200097953192 2747751

5599 هميان مطر سلطان عبدهللا بالعبد 784200113647497 13857488

5600 ه عبدهللا سالم عبدهللا المسافري مي  784200110928684 2785138

5601 فاطمه عبيد سلطان عبيد بالرشيد 784199882683081 1993163

5602 ي شيخه عوض راشد مبارك الكتن  784200114817156 NULL

5603 آمنه سعيد سيف محمد السويدي 784199972851812 NULL

5604 سعيد مبارك ياقوت مبارك فرج العلي 784199629526916 1967441

5605 ن السيد شي  عبدهللا شي  السيد حسي  784200063807935 NULL

5606 سعود محمد علي عبدهللا محراب 784200093180592 1764500

5607 عبدهللا علي عبدهللا ابراهيم محمد 284199854709245 0

5608 جمعه نبيل جمعه مبارك الجنين  784200182916468 -

5609 ي
سعود عبدهللا خميس محمد   البلوسر 784200196532426 NULL

5610 احمد جمال عبدهللا  عبدهللا احمد 784200248148171 2230840
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5611 سيف خليل محمد عبدالكريم حسن 784199962573277 488770

5612 عبدهللا أحمد محمد عبدهللا العسماوي 784200142684032 0

5613 محمد اسحاق موس غلوم عباس الفارسي 784200194962989 523786

5614 ن الموسوى ن محمد السيد حسي  حسي  784200052062146 NULL

5615  عبدالرحمن تركي
ن تركي عبدهللا حسي  784200146069859 616472

5616 ن الفالمرزى عبدالرحمن محمود فقيه معي  784200025957372 NULL

5617 ي
عمران حسن علي ابراهيم البلوسر 784200015736158 8110948

5618 ن كاظم علي حسن إبراهيم الحاج حسي  784200102714852 NULL

5619 خالد محمد حيدر  نقيب 784200083213700 NULL

5620 ميثاء يوسف محمد سعيد محمد الشيبه 784200205910985 NULL

5621 عائشة عبد هللا احمد بن الشيخ السويدي 784200163658428 2201979

5622 مريم هشام عل محمد طاهر 784200239176587 NULL

5623 هند عبدهللا سيف محمد التالي 784200115105486 2867962

5624 جواهر حسن عيد جمعة سالم 784200293096275 1724302

5625 مها عبد هللا احمد محمد حوكل 784200184280368 18796904

5626 نوره عبدهللا راشد محمد البلوسر 784200254831736 NULL

5627  آل علي
 
زايد خليفه محمد السوق 784200115928317 1899231

5628 سيف مشى مبارك حميد  المزروعي 784200182471381 2186679

5629 ي
فارس عبدالحميد محمد ربيع العوضن 784200204086035 2739699

5630 عبدالعزيز محمد عيد حسن 784200152191548 NULL

5631 خالد عبدهللا عمر عبدهللا الخزاعي 784200251762641 NULL

5632 عبدهللا أحمد عبدهللا حسن  البلوسر 784200159184264 NULL

5633 ماجد بالل اسماعيل   بالل السويدي 784200121310948 -

5634 ي
ي عبدهللا محمد البلوسر

محمد ثابن 784200197206095 0

5635 ن الصايغ حسن علي بدر حسي  784200110436936 1043116

5636 ي  يعرب 
ن يوسف راشد سعيد سلطان شاهي  784200137082796 NULL

5637 ي
جاسم  يعقوب يوسف حيدر البلوسر 784200110476936 NULL

5638 ن عبدهللا البستكي محمد عبدالرزاق محمد امي  784200061680748 1111

5639 جنه خليفه احمد خليفه الفالسي 784200241424926 22222

5640 ي
ن البلوسر ن مراد حسي  لولوة حسي  784200104821911 1818647

5641 علياء عزيز حسن الماس علي 784200171807173 NULL

5642 ي فاطمه عل جمعه بن جي  المهي  784200179582182 -

5643 عائشة عالء عبدهللا عبدهللا الخوري 784200016079624 711301

5644 ي
مشاعل خليل غالم عباس اشكنابن 784200292647623 NULL

5645 فاطمة عبدالعزيز علي عبدهللا محمد الشمس 784200180924100 2791168

5646 نورة احمد عيد بالل جاسم 784200136935754 8469048

5647 شيخة بدر علي جاسم الشاح 784200132742972 NULL

5648 ي ي محمد شاكر خانج 
حصة نارص سليمان لطفن 784200124918044 1881195

5649 سالمة سالم هزيم خميس 784200147207045 NULL

5650 ميثاء محمد فرج محمد بن حمودة 784200130957598 2135616

5651 حمدة حسن علي ابراهيم الشامىسي 784200137529499 NULL

5652 ريم عدنان سالم احمد خريطان المري 784200195473135 564684

5653 ليلي عارف جنيد عبدهللا باوزير 784200150536249 2820721

5654 حمدة محمد سلطان عبدهللا سلطان الصباغ 784200208320950 NULL

5655 ي
شيخة حمد عبدهللا يوسف الرحمابن 784200184854717 NULL

5656 ن عل اهلي مريم اسماعيل حسي  784200187936594 0

5657 حور عبدهللا محمد احمد محمد الكياىلي 784200273213056 2099453

5658 ي
ن
شما وليد حمد ثابت الصواق 784200182929834 10712110

5659 ميثاء سعيد يوسف عبدالرحيم عبدهللا 784200102429402 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5660 غاية زياد فاعور مدحت الريس 784200124646108 252

5661 ن لطيفة محمد سبيل علي حسي  784200161826597 1805381

5662 شمسة محمد احمد عبدهللا احمدي 784200216903904 1892820

5663 آمنه مال هللا محمد الحمادي 784200154328502 5646612

5664 ي
سالمه خالد محمد بدري العوضن 784200179070592 NULL

5665 حمدة محمد ابراهيم شهداد عبدهللا 784200174921096 11505710

5666 سيف حمدان محمد راشد السعدي 784199525953701 60778841

5667 ي ي الكتن 
ه حمد محمد الشيبابن مي  784198305240586 355600

5668 عبدهللا يوسف حسن احمد 784198998508620 496600

5669 ابراهيم عبدهللا خادم عل الشج 784-1989-4380919-8 NULL

5670 ي لبنن عبد القادر محمد لحجوج  784197979315351 0

5671 فهد راشد فهد علي عبدهللا شهيل 784199126937582 NULL

5672 ن عيىس محمد درويش حسي  784-1993-8265394-9 532259

5673 شوق عبدالرحمن علي بن ساحوه السويدي 784199921970242 645859

5674 عبدالرحمن بطي مطر محمد الشامىسي 784199473696252 590571

5675 سلطان احمد محمد السعدى الدرمكي 784199847383876 2753089

5676 علي محمود ابراهيم محمد االنصاري 784199281514911 182811

5677 نوره عبدالصمد صالح عبدهللا 784198532472523 532666

5678 فوزيه عبدالرزاق يوسف 784198292636416 346556

5679 ن فاطمة سعيد سالم سالمي  784200179291610 0

5680 ي رجب موس الجسمي
بشاير هابن 784200264953926 NULL

5681 ي
ندى حسن علي حسن محمد البلوسر 784200165913813 2211

5682 فاطمه عبدهللا خلفان عبدهللا حميد العليلي 784200293842579 0

5683 ي مها فهد حميد عبيد يحن  المغرب  784200179194103 1975921

5684 ثنية خالد سعد جمعة سيف الفالسي 784200157639749 NULL

5685 مها عباس عبدهللا عباس عبدهللا 784200173635853 1884033

5686 ه عبيد حسن صنقور بن صنقور مي  784200168515359 5968612

5687 خديجة عبدهللا جمعة مفتاح الحامظ 784200284215397 6868162

5688 مهره محمد طالب خصيف نصيب الجرادى 784200186283071 NULL

5689 ي
اسماء احمد عبدهللا محمد العوضن 784200250594866 1788903

5690 آمنة محمد عبدهللا غانم العلي 784200240729283 7213976

5691 حمدة ابراهيم عبيد راشد بن عزير 784200229862485 2677679

5692 شذى محمد عجيل ماجد الفالسي 784200220287658 1886867

5693 شيخة خليل ابراهيم الفقاعي 784200147206328 12825332

5694 شيخة نارص احمد محمد المال 784200110205315 -

5695 علياء عل احمد غانم آل علي 784200198619098 NULL

5696 شمسة سالم سعود سعيد الجابري 784200272530385 2739158

5697 مها حسن ابراهيم محمد سالم 784200280638204 2750385

5698 ن كالت ريم شهاب احمد محمد امي  784200108136514 6146320

5699 ي
ن اشكنابن ة سلطان حسي  مي  784200163130790 NULL

5700 ن عبدالرحمن كالت مريم شهاب احمد محمد امي  784200150530697 2121994

5701 ي الريم بدر راشد السويري الطنيج  784200275826277 0

5702 مريم محمد راشد محمد المظرب 784200120426174 0

5703 عبدالرحمن خميس محمد علي المازمي 784198829649874 0

5704 ي حموده ثابن امبليشه الكتن  784198565058470 184385

5705 ي
ن يوسف موس صالح البلوسر حسي  784-1989-3808586-1 9437126

5706 عل مطر سالم الكبيىس ال عل 784197973525484 0

5707 ن آل علي فاطمة سلطان حسي  784197731641864 NULL

5708 عل احمد محمود سالم 784199187075843 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5709 إبراهيم مصبح سالم سعيد 784-1982-8740962-1 297792

5710 جاسم محمد علي اسحاق 784197798315020 NULL

5711 حسن علي عبدهللا علي دلم 784-1977-9584713-2 270131

5712 عبدهللا محمد احمد الصالح الشجي 784198302139583 185407

5713 خالد ابراهيم رشيد يوسف عبداللطيف 784198871418731 529851

5714 سلطان عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العبدوىلي 784199813072834 323392

5715 فيصل علي يوسف صالح آل علي 784198292616418 0

5716 حسن علي محمد علي المازم 784-1993-5061950-0 NULL

5717 محمد احمد محمد محمود البناء 784198508318726 325622

5718 ي عبدالرحمن سالم عل بن هويدن الكتن  784199483746386 501988

5719 خليفة احمد سلطان العسم السويدي 784198986865172 331255

5720 عزيزه محمد سليمان محمد ال علي 784199707624906 2882574

5721 خليفه سالم راشد بن هويدن الكتن  784199172424246 191136

5722 احالم حسن عبدهللا دادي علي 784-1992-6976319-1 313880

5723 سعود عثمان شامس حسن المازمي 784199658629730 204028

5724 ي
حمد راشد عبيد محمد المدحابن 784-1997-4943158-3 0

5725 علي حسن ابراهيم حسن 784199616327922 217004

5726 ي علياء راشد سلطان مسعود الكتن  784199779261611 0

5727 ي
سيف ابراهيم يوسف علي ال مندوس البلوسر 784199876171754 0

5728 علي حمد عبدهللا احمد 784199610739296 385131

5729 ي
وليد عباس خميس جمعه البلوسر 784199918026503 NULL

5730 سلطان راشد محمد راشد الشجي 784199718393103 496469

5731 مبارك علي ابراهيم بن تويه 784198681605394 565543

5732 عبدالرحمن سالم سعيد محمد المهري 784199514319609 314274

5733 سلطان عبد هللا سلطان عبد هللا الحمادي 784199672461748 NULL

5734 ي
زينب يعقوب جان آل مندوس البلوسر 784197706315989 359024

5735 ان السويدي عبدالرحمن نارص سلطان جي  78419909079065 NULL

5736 ي حمد المهري
عبدهللا عيىس ثابن 784199409163526 0

5737 علي حميد سعيد الحمدي 784197886847058 336602

5738 محمد سعد حسن رمضان 784198475704148 196560

5739 روضة عادل احمد محمد مي  784200252957939 NULL

5740 روضة صقر ابراهيم محمد االسد 784200271410274 0

5741 عائشة احمد محمد بن حماد النعيمي 784200168624201 78454542

5742 فاطمة ابراهيم عبدهللا السيد احمد الهاشمي 784200252062144 1897962

5743 لطيفة محمد نصيب غنيم جوهر 784200268179874 NULL

5744 ريم خليل ابراهيم محمد احمد عبدهللا 784200143272639 87864

5745 فاطمة سعيد محمد ابراهيم السويدي 784200194187546 2095765

5746 مريم عبدهللا راشد خليفة خميس سيفان 7842000219607980 2811289

5747 ي األملح
ميعاد ربيع سالم ثابن 784200127482618 2218855

5748 ي ميثة فؤاد مرعي علي عامر عي  784200141825255 1753723

5749 ة جاسم محمد جاسم كلبان مي  784200172726521 NULL

5750 شيخة عبدهللا محمد سعيد بن رسور 784200239316548 NULL

5751 مريم احمد خادم احمد بن طوق المري 784200216935757 NULL

5752 نوره محمود حسن عبدهللا حاج  784200176506176 NULL

5753 ن موس ابراهيم حسن فاطمة حسي  784200205139791 1957586

5754 نورة نارص عبدهللا مرشد 784200163790874 2156971

5755 موزة احمد حميد خميس الشامىسي 784200213714924 16677048

5756 بشاير نعيم احمد جمعة 784200132135383 1955051

5757 مريم احمد راشد بن درويش الشجي 784200207915370 1760940
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5758 روضة حسن علي محمد المعمري 784200279848475 NULL

5759 فاطمة نبيل محمد علي الشمار 784200130508433 1795775

5760 ي امنه سيف محمد علي بو رحيمه الزعاب  784-1983-4984985-5 587076

5761 المال سعيد المال سعيد قاعور 784199235913904 372420

5762 ى فرج جواهر عبد هللا خي  784-1985-3796596-8 22066320

5763 عل سعيد سالم عبد هللا بن طارش 784198092951387 NULL

5764 ي سلطان عتيق جوهر سعود الكتن  784198274028137 287069

5765 حصة علي محمد سبت اهلي 784200274704087 NULL

5766 هند عدنان محمد عبدهللا يوسف 784200247247396 2662572

5767 حصه محمد عبدالعزيز الصفران الهاجري 784200198315028 NULL

5768 حمده محمد عبدالعزيز الصفران الهاجري 784200102719638 732159

5769 ي
احمد خليفة سعيد عبدهللا البلوسر 784198764903922 NULL

5770 عبدهللا محمد عبدهللا سيف الشامىسي 784198424947137 0

5771 ي راشد سعيد راشد بن حمدون النقن  784199895730325 9100782

5772 م سالم عل 784198483742718 NULL

5773 عمر سويدان سديد سويدان المنىعي 784198857150399 NULL

5774 ي
سيف عبدهللا حسن الرضوان الحارب  784197164041572 NULL

5775 حمد ابراهيم عل الحوطي المازمي 784-1998-1350596-5 215901

5776 اسماعيل عبدهللا محمد حسن 784198451306876 351891

5777 فاطمة محسن عبدالرحمن عبدهللا عبدوىلي 784200137327027 24988820

5778 ابرار علي محمد عيىس 784200214148130 2682115

5779 ي فاطمة نارص سعيد ماجد سعيد المهي  784200108757947 2747539

5780 عائشة هشام عبدالرحمن يحن  اليحن  784200269763197 NULL

5781 شوق ابراهيم يوسف الدورسي 784200106874306 NULL

5782 مهرة عمر محمد حسن عبدهللا 784200279090599 0

5783 ي
ي العوضن عنود عبدهللا محمد يوسف علي حاج  784200287325268 NULL

5784 ي
مريم محمد حسن المدبن 784200175159845 NULL

5785 مريم عبدهللا محمد عبدالرحيم حسن 784200105217960 6385264

5786 خولة أحمد بكار محمد بن حيدر 784200260916208 NULL

5787 يف عيىس محمد رمضان رسر 784197880847278 268311

5788 شهد محمد عبدالرحمن محمد المسلم 784199149869853 433810

5789 يفة عيىس علي سعيد رسر 784197905876054 0

5790 ميثاء عبدهللا حيدر محمد رحيمة 784199819257462 0

5791 عنود عزيز عبدالرحمن كرم 784198168328759 0

5792 ي صقر عبدهللا فالح محمد الخمي  784198246190528 341549

5793 نرصة أحمد عل محمد السقطرى 784198527021970 NULL

5794 طاهر مراد محمد علي ابراهيم 784198610207932 304840

5795 ن صالح يوسف الياسي أحمد حسي  784-1989-1527521-2 15564

5796 ي
محمد إسماعيل أحمد علي الحوسنن 784198821910241 0

5797 حصة حسن محمد يوسف الجابر 784-1975-1740706-6 338039

5798 حياة حسن محمد الجابر 784198185157363 2222

5799 ن الصيعري وك سالمي  محمد سالم مي  784198776529251 211608

5800 أحمد محمد مال هللا محمد الحمادي 784199243294248 203977

5801 ى عل عيىس محمد صابر االمي  784198185296104 537577

5802 ع فيصل محمد عبدهللا محمد الشر 784197872729278 NULL

5803 حصه علي محمد حسن احمد عبدهللا 784198172816310 695844

5804 احمد سالم راشد الجابري 784198417254145 549725

5805 ي علي األنصاري
داود محمد لطفن 748199431517178 308078

5806 ي عبد العزيز جراح سالم سلطان الكتن  784199242082498 111
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5807 محمد احمد حميد عبدهللا الحمادي 784199550796868 0

5808 ن عبدالرحمن محمد در محمد يونس حسي  784199704031394 111111

5809 ي
احمد عادل عبيد خلفان المطروسر 784198848686857 0

5810 محمد موس محمد شكرى الهوب  784198660372636 NULL

5811 نه سالم محمد ديموري المهري 784199370658322 2845694

5812 عبدالمنعم احمد مطر الخياط االنصاري 784198205750270 NULL

5813 حسن علي ابراهيم حسن محمد 784199572968388 524516

5814 علي حسن سالم علي الحمادي 784199179061066 327790

5815 بدرية حسن محمد يوسف الجابر 784-1972-8468317-0 NULL

5816 ي
سيف راشد علي بيشوه البلوسر 784199409741701 2739042

5817 ي فاطمه خليفه سالم احمد المهي  784200176876595 18159644

5818 دالل يوسف جمعة مفتاح الحافظ 784200143921631 12623426

5819 عليا احمد عبدهللا احمد القندى الفالس 784200104046030 1941645

5820 ي
ن مبارك البلوسر ة اسماعيل حسي  مي  784200125843852 2700603

5821 غالية جمال سالم سعيد الجابري 784200251639587 2751809

5822 العنود عبدهللا محمد احمد البناء 784200190402949 2063599

5823 فاطمة محمد درويش محمد المري 784200235969399 NULL

5824 مريم ماجد عبدهللا ماجد المري 784199875876270 NULL

5825 هيا خالد محمد عبيد الكاش 784200294831621 4014051

5826 مريم عبدهللا عبدالعزيز الرشيدي 784200179053747 334233

5827 ي اليازية بطي محمد محمد بطي الجمي  784200184930426 111

5828 نوف جاسم ابراهيم محمد التميم 784200270805839 2766594

5829 ي
أصيله سلطان عبدالرحيم محمد الزرعوبن 784200159171527 2179257

5830 لطيفه محمد ابراهيم محمد الحاج 784200248210583 1939330

5831 ي لولوه مصطفن عل ال بركت االمي  784200173531862 2736427

5832 امل انور السيد احمد الهاشمي 784200176397022 0

5833 اسماء عيد محمد ابراهيم 784200264795145 1381275

5834 فاطمه كرم صفر محمد مبارك 784200181546498 1

5835 حصة ابراهيم محمد عبدالرحيم عبدالغفور 784200115469759 2736198

5836 ي
ن محمد البلوسر شمة احمد شاهي  784200280506526 NULL

5837 عائشة عبدهللا حسن عبيد حسن 784200227542931 1649032

5838 هللا القصاب عفراء محمد عبدالرحمن خي  784200127498689 131940

5839 ي
مريم احمد راشد محمد راشد الرمين  784200180924100 534413

5840 آمنة عبدهللا اسد عبدهللا رساج 784200179572183 567684

5841 ريم راشد محمد عبدهللا مجان 784200124818301 1830662

5842 عائشه خميس محبوب خميس محبوب 784200248219311 NULL

5843 موزة احمد ماجد راشد عبدهللا المعصم الفالسي 784200158574358 46310194

5844 ي
شمسة محمد علي عبدهللا يوسف الزيابن 784200194085856 567684

5845 شمسه عتيق مرزوق اسماعيل مرزوق 784200151038039 1752559

5846 فاطمة طارق محمد نور عبيد دوية 784200158438489 669136

5847 حسن سبيل عبدالرحمن عبدهللا المازمي 784199276954957 0

5848 هزيم نارص احمد بن هزيم السويدي 784199414181927 0

5849 خالد محمد خميس كرم سليمان 784198770371510 208426

5850 حمد محمد احمد محمد 784198541703504 NULL

5851 ي حمد جراح سالم سلطان الكتن  784199039310760 644369

5852 ي
احمد اسحاق عبدهللا خياط الرند البلوسر 784198825316189 203260

5853 صقر راشد علي حمد راشد الشامىسي 784199681807626 NULL

5854 سليمان اوفض سعيد حمدان الحرسي 784199424906974 1978339

5855 علي صالح علي صالح الشجي 784198421431879 335703
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5856 عبدهللا محمد داد رحمن دورمحمد 78419752164690 NULL

5857 عيىسي محمد يوسف عبدهللا 784199082817976 330791

5858 ي
عائشة مراد خدادات البلوسر 784198280294103 259569

5859 خلفان رشيد محمد مراد ابوبكر 784197962503278 590581

5860 عبدالكريم حسن عيىس عبدهللا 784198904157157 0

5861 بدر عبدهللا جمعه راشد القايدي 784198154271534 NULL

5862 حمد مروان حمد خليفه الهوىلي 784199409090398 0

5863 سلطان خليفه ابراهيم بن عسكور السويدي 784198121068633 NULL

5864 ماجد حسن موس الهوب  7841992906968680 383158

5865 حكيم عاشور سعد عاشور سعد 784198276594276 NULL

5866 ي سالم علي سعيد هالل الكعن  784198916280682 721996

5867 هند هالل محمد رسي    ح الخنبوىلي 784197904718323 0

5868 صويلح هادي مرزوق مغيفان العامري 784198774243053 NULL

5869 محمد سلطان مطر كرمك جمعه 784198796380263 554728

5870 محمد عبدهللا حميد عبدهللا الشامىسي 784198979352592 NULL

5871 ي
زا محمد البلوسر سلطان عبدالرزاق مي  784199319603645 538383

5872 عبيد سلطان مصبح حليط الكتن  784197886165865 302734

5873 مريم عبدهللا عبدالكريم اسماعيل الزرعوبن 784199879832931 5988175

5874 عل سلطان سيف محمد الطنيج  784198339042966 525669

5875 موزة عبيد محمد مراد 784200195417363 1939064

5876 نورة محمد سالم مبارك جاسم الجالف ابو مهي  784200171063918 0

5877 سميه راشد سالم عبدهللا سعد 784200135424859 2777505

5878 ي شيخه عبدهللا سالم بنواس الكتن  784198890305984 571221

5879 ماجده احمد عبدهللا يوسف الياسي 784198338465150 NULL

5880 فاضل سعيد فاضل الياسي ال علي 784198402041580 695249

5881 ي عايشه سيف سعيد الجاري الكتن  784198780969766 661550

5882 مريم عبدهللا محمد السوط الشجي 784197806270746 8113710

5883 ي
سعود محمد علي جمعه محمد البلوسر 784199220316410 320504

5884 جمعه حسن علي منصور الحمادي 784198826914164 377593

5885 ي الحامض بسام بالل سعيد خي  784197747251607 299919

5886 ابراهيم حسن محمود حسن الحمادي 784199359765353 NULL

5887 علي نبيل موس حسن الصميخ 784198819240544 NULL

5888 ي عبدالرحمن محمود كاظم ريا الكعن  784199575826914 NULL

5889 احمد علي عبيد سعيد طويرش 784198865280840 NULL

5890 علي مطر عبيد عيد حمد 784199891758718 724488

5891  جمعه المازمي
ن رائد صابر حسي  784197837319488 252090

5892 عبدهللا احمد سعيد احمد العامري 784198565318726 NULL

5893 ي
سعيد ابراهيم احمد بردان البلوسر 784198884243258 391182

5894 ن حسن صالح ال علي سلمان حسي  784199153546967 0

5895 امي  احمد غفور شاكري ال علي 784-1981-0680708-8 252241

5896 ي عبيد محمد عيىس محمد حج  784199594846844 548492

5897 رسور عبد هللا مبارك الماس العريمي 784198643915089 321090

5898 حسن هالل محمد عبدهللا السويدي 784-1984-1517064-0 NULL

5899 ماجد سعيد سليمان سعيد الشجي 784198513737373 305349

5900 حصة عيىس محمد عيىس 784199140353915 NULL

5901 شيخة محمد عبدهللا اسماعيل 784199704169822 4378625

5902  عبدالكريم العطار البلوكي
ن إيمان محمد حسي  784198517640540 633205

5903 علي احمد علي بوهارون آل علي 784198409816547 489157

5904 خان فاطمه غالم علي كبي  784198217242597 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5905 يعقوب حسن ابراهيم محمد عبد هللا 784198824182418 324749

5906 فؤاد علي سعيد حسن المهري 784198296842960 550071

5907 محمد خالد محمد عبيد السويدى 784200247921098 NULL

5908 مبارك نارص درويش مبارك سالم 784200102537329 0

5909 ي عبدالرحمن راشد ابراهيم عبيد الكعن  784200016578987 333333

5910 ي
 
يف محمد المرزوق هزاع محمد رسر 784200140641430 NULL

5911 حمد حميد حمد سلطان الشامىسي 784200132851609 NULL

5912 سلطان علي عبدهللا محمد  الرئيىسي 784200131582924 NULL

5913 عبدالرحمن نوح محمود حسن الرئيىسي 784200101481929 NULL

5914 ي
هزاع مال هللا ابراهيم مطر الحوسنن 784200139727075 NULL

5915 ي محمد نوفل سالم عبيد المهي  784200139576037 22222

5916 و محمد عيىس خليفة احمد بي  784199953186204 NULL

5917 ي
ن الزرعوبن ن غلوم حسي  عمر غانم امي  784200146402191 NULL

5918 خليفه محمد احمد محمد الكعن  784199295937256 0

5919 سليمه محمد غالم عل 784197818315216 211182

5920 ي
ماجد احمد خليفة مسعود شيخان الهناب  784200163941691 2754931

5921 ي ياس
سعيد محمد علي صالح محمد المال بنن 784200258504941 1664052

5922 حميد عارف سالم راشد الشامىس 784200170436586 1663980

5923 محمد عارف سيف حمد بن سليمان الشامىسي 784200175348756 NULL

5924 عبدهللا خالد عبدهللا محمد المال 784200184093829 2072037

5925 ي
ابراهيم رسحان عل ابراهيم الحوسنن 784200149142943 123456

5926 حمدان عيىس عبدهللا محمد آل علي 784200160525869 2187378

5927 احمد راشد علي احمد محمد احمد 784200163651431 4836495

5928 ي
 
عبدالرحمن محمد حسن ابراهيم المرزوق 784200137317028 NULL

5929 سعيد نارص ابراهيم محمد موس 78420014358284 3869503

5930 ي
سلطان محمد ابراهيم عبدالعزيز شهيل القحطابن 784200121040537 NULL

5931 ي
احمد احمد محمد المنيفن 784200015467895 123456

5932 ي
علي ابراهيم علي احمد الحوسنن 784200247921039 NULL

5933 مروان صواب خميس رشاش الظاهري 784200079191845 1111

5934 حمدان نور محمد نور وىلي محمد 784199853272724 NULL

5935 ن مال هللا عبدالرحمن محمد ياسي  784200107065953 1772159

5936 حمد علي محمد عبدهللا العبدوىلي 784200152407910 123456

5937 ي متعب جمعة حسن الكعن  784200153218712 0

5938 ابراهيم عبيد علي عبيد علي العبدي السويدي 784200170430605 669449

5939 علي عادل علي نارص الرواجي 784199790482949 2648180

5940 ي
عبدهللا احمد عبدالرزاق يوسف العوضن 784200103648315 8801820

5941 ي
ماجد عادل احمد مرتىصن العوضن 784200148163718 NULL

5942 صفاء مراد محمد عبد هللا الرئيىسي 784199906375987 7216060

5943 لطيفة علي محمد احمد الشجي 784200128295829 2186865

5944 ن ايمان عبدهللا محمد حسي  784200218135364 NULL

5945 ي
آيات يحن  مراد احمد البلوسر 784200168318606 NULL

5946 حمده عبدهللا عل حسن الحمادي 784200261927022 2111290

5947 فاطمه ابراهيم عبدهللا ابراهيم الحمادي 784200194943518 NULL

5948 ن زاهر محمد علي الشجي يقي  784200276270715 6432582

5949 سلطان اسحاق مراد علي الهاشمي 784200298761618 2214372

5950 ي
 
سلطان علي سلطان المرزوق 784200017986546 NULL

5951 ي
وز اليحياب  محمد خالد محمد علي في  78420001694957 NULL

5952 راشد سالم راشد سالم الشجي 784200132162791 1802295

5953 عبدالعزيز احمد يوسف محمد المال عبدهللا الحمادي 784200113063986 6153624
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
5954 ماجد عبدهللا محمد عبدالرحمن الرئيىسي 784200135981312 NULL

5955 ي
يوسف يعقوب يوسف عبدهللا العوضن 784200121491870 NULL

5956 ي ابراهيم جاسم ابراهيم حسن علي االمي  784200175198165 NULL

5957 ن جمعة احمد ابوشيخة راشد حسي  784200173541308 1723981

5958 ي عبد هللا ماجد عبد هللا ماجد المهي  784200238475154 NULL

5959 مروان نارص بهيان محمد بهرام 784200224695385 NULL

5960 ي
حمدان علي حسن راشد الحوسنن 784200193541594 NULL

5961 حمدان مكتوم علي سالم الكندي 784200017635985 2349690

5962 ي ه علي عبدهللا البحرين النقن  امي  784200162410276 1772314

5963 عائشه احمد عبدهللا عبدالغنن الحمادي 784200250406939 2739741

5964 ي ن النقن  فاطمه سيف راشد الظني  784200198548628 176520

5965 ي مهرة سالم سالم بن أحمد النقن  784200214195321 1824784

5966 ي فاطمه عبدهللا سليامان المغنن النقن  784200148173717 NULL

5967 محمد سيف راشد هزيم عبد هللا الشامىسي 784200006575029 174098

5968 راشد صالح مصبح راشد المزروع 784200238317299 NULL

5969 احمد راشد عبدالرزاق محمد تهلك 784200068798725 NULL

5970 عبدالرحمن اسحاق عبدالرحمن  رئيس علي 784200050395050 528196

5971 ابراهيم سالم ابراهيم محمد ارويمه 784200074698578 714460

5972 خالد علي شاكر علي المهري 784200141819878 3880398

5973 راشد حميد عبيد الرزي الشامىس 784200226375093 2839151

5974 عبدهللا علي محمد سالم النعيمي 784200083282812 4030169

5975 سعد عيىس حديد سعد حلوان السقطرى 784199925828214 584795

5976 عمر يحن  سالم يحن  المهري 784200247921059 2068951

5977 ي
و محمد الرئيىسي البلوسر ماجد حسن بي  784200136420708 7182156

5978 سعيد بطي محمد أحمد محمد 784200171035858 671758

5979 ي
عبيد نارص عبيد عل الرمين  784200165280841 0

5980 فهد علي سعيد العويق الشجي 784199736540750 5904957

5981 ي
عبدهللا يعقوب محمد علي تركي البلوسر 784200015478964 1854738

5982 راشد سعيد حمد عبيد دلوان العليلي 784200168428611 NULL

5983 فاطمة عبدهللا احمد سعيد حسن أبد 784200150546248 1

5984 فاطمة حسن سيف سالم سعيد الخويرصي الشامىسي 784200237538374 NULL

5985 ريم عبدهللا علي سيف خليفة السويدي 784200271872432 NULL

5986 مريم حسن زيد أحمد حسن الهباش 784200125319465 2207777

5987 شوق أحمد علي لحة الشجي 784200125208387 2862046

5988 ي عبدالعزيز سيف محمد نارص محمد المسحل المهي  784200024907139 22222

5989 ي
راشد صالح محمد صالح الحوسنن 784200158204907 0

5990 ي
حمد سالم عبيد بخيت المطروسر 784200162917304 NULL

5991 نواف جاسم قائد مراد رحمه 784200090976406 13451136

5992 ي ارحمة نارص عبيد الغرين  784200108313618 NULL

5993 جاسم عمران جاسم احمد البلوكي 784200135359386 NULL

5994 ي خليفه محمد حمد دلوان الكتن  784200132638592 NULL

5995 ي
ابراهيم سالم محمد الحوسنن 784200125370302 NULL

5996 عيىس محمود عبدالكريم ابو الشوارب 784200182847648 NULL

5997 ي عذاري محمد عبدهللا حنضل النقن  784200102765045 1772307

5998 ي شمه وليد علي نارص النقن  784200181643949 2138820

5999 ي مزون عبدالرحمن محمد الشايب النقن  784200176131751 NULL

6000 حمده يوسف عبدهللا سليمان الحمادي 784200249639392 2751753

6001 شيخه محمد مراد شمل الرئيىسي 784200174152957 2750325

6002 عليه عبدهللا موس عبدهللا 784200150698387 8089154
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6003 ي فاطمه راشد محمد الضابط النقن  784200115174383 17451540

6004 لولوه راشد عل حسن المريجن 784200115429373 NULL

6005 شهد جمال احمد عل الحمادي 784200115295923 2886484

6006 حصه محمد راشد سعيد الشج 784200146165475 NULL

6007 ندى علي خميس محمدعبيد درويش 784200110719745 6095622

6008 خلود محمد عبدهللا أحمد سعيد األبيض 784200176828430 2785030

6009 حصة عبدالعزيز عبدهللا اكروت الشجي 784200181368430 3874051

6010 شمسه سالم علي علي محمد 784199809050398 671780

6011 حصة سعيد عبدهللا سعيد علي يماع 784200173681584 2862113

6012 موزة سالم علي علي محمد 784199873059739 646752

6013 هاجر علي أحمد سالم مالك دغفل 784200063197907 2789700

6014 شيخة سليمان سعيد سليمان محمد الشجي 784200162836587 9621326

6015 فاطمة محمد علي محمد علي المزيود 784199926198609 2072577

6016 هاجر علي سعيد علي النديب الشجي 784200181431329 2843158

6017 وجدان سعيد سالم أحمد سليمان 784200141616142 NULL

6018 فاطمة صالح عبد هللا عبد العزيزعبد هللا علي اكروت 784200072659624 8443032

6019 ي
فاطمة راشد علي سعيد علي لحسوبن 784200083620649 7028470

6020 سارة سيف سعيد محمد رشود القيطف 784200102657572 NULL

6021 فاطمة علي حمادي راشد محمد محمدي 784200049394636 1665946

6022 ي
مروة علي محمد حسن علي المنن 784200076176583 NULL

6023 عواطف جمعة حسن جمعة لقطري 784200024370833 221966

6024 ايمان محمد عل سالم محمد جمعه 784199779204959 670599

6025 امنة عبدهللا سعيد علي سليمان العامري 784200184841938 NULL

6026 ندى عبد هللا محمد عبد هللا محمد عبد هللا بوعفره 784200271520395 NULL

6027 آية محمد عبدهللا أحمد عبدهللا النمريد الشجي 784200136468574 3874070

6028 عفراء محمد منصور سعيد القيطف الشجي 784199832721049 2074547

6029 ي
راشد سعد راشد مطر المطروسر 784200187547045 NULL

6030 ي محمد عسكر عمار محمد حاج  784200168619599 1234

6031 وليد عبدالرحمن حسن راشد خميس 784200159159043 320506

6032 علي عبدهللا محمد عبدهللا حسن 784200109797108 NULL

6033 منصور محمد راشد القراعة النعيمي 784200014567854 NULL

6034 ي
عمر حسن محمود احمد الحوسنن 784200141743508 NULL

6035 ي
مانع بدر عيىس محمد الحوسنن 784200206920280 123456

6036 ي
راشد سالم محمد صالح الحوسنن 784200118053204 NULL

6037 ي
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحوسنن 784200053287635 5905259

6038 ي
حمدان بدر عيىس محمد الحوسنن 784200107250969 NULL

6039 ي
حمد عبدهللا محمد احمد البلوسر 784200118041720 NULL

6040 سعود سالم عبدهللا سعود الدورسي 784200013055498 NULL

6041 سلطان علي محمد سعيد الشجي 784200285410807 NULL

6042 مكتوم جمال عبيد الخرصن الشامىس 784200120480247 NULL

6043 ذياب احمد محمد عبدهللا التميمي 784200286598469 672343

6044 سيف مبارك ربيع سعيد مبارك 784200290650579 NULL

6045 عائشه حمد عل حسن الحمادي 784200161835853 1986311

6046 عائشة عبد الرحمن حسن عبد هللا الحمادي 784200186921415 890013

6047 ي
فاطمة عبدالرحمن محمد عبدهللا الظنحابن 784200149641845 2190052

6048 ي شيخه علي عبدهللا الصم النقن  784200159107414 482932

6049 مريم يوسف محمد عبدهللا الحمادي 784200164046316 2706109

6050 ي
ميثه عبدهللا محمد عبدهللا البلوسر 784200181438704 2813315

6051 فاطمه عبدهللا عل كمال الحمادي 784200297151381 820169
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6052 امنه يعقوب يوسف عبدهللا الريىسي 784200290528148 2730796

6053 ساره عثمان كرم احمد الرئيىس 784200181873843 NULL

6054 خليفة محمد عبدالرحمن محمد الرئيىسي 784200178934567 NULL

6055 محمد عبدهللا رحمه محمد الرئيىسي 784200146138688 0

6056 ن عبدهللا ابراهيم الياسي سعيد حسي  784200129464366 NULL

6057 يحن  محمد ابراهيم راشد الغمالسي 784200286802622 NULL

6058 ي
محمد يعقوب محمد علي تركي البلوسر 784200020821769 NULL

6059 عبدهللا فايز عبدالرحمن فهد الحمادي 784200168720637 NULL

6060 ي
عبدالرحمن حسن مراد حسن البلوسر 784199763628379 NULL

6061 ي
أحمد محمود عبدهللا بداه العوضن 784200035036217 NULL

6062 شيماء سعيد عبدهللا علي عبدهللا الدوع 784200115970293 NULL

6063 عائشة محمد سعيد علي سعيد الهندي 784200113614281 NULL

6064 فاطمة علي سالم محمد سالم سلوم 784200108210640 NULL

6065 هنادي حسن علي محمد حسن مربوع 784200254738089 NULL

6066 خولة سعيد حسن سعيد لحة 784200173276906 NULL

6067 فاطمة حسن عبد هللا محمد حسن السوط 784200243035084 NULL

6068 شيماء محمد عبدهللا محمد خميس 784200115276402 NULL

6069 أمل أحمد علي سيف السويدي 784200141851962 2214036

6070 عائشة محمد راشد محمد حسن الشجي 77601698 NULL

6071 شيماء سعيد علي محمد المزيود 784200194763767 2213691

6072 جواهر علي محمد سعيد محمد بن زيد 784200179464035 1665741

6073 خلود عبد العزيز أحمد عبد العزيز أحمد طفوف 784200259842720 6204918

6074 مريم سالم حسن سعيد حسن لحة 784200185479134 4376204

6075 موزة حمد سالم علي عبدهللا 784200170830374 2789518

6076 مريم حسن صالح عبدهللا حسن الجوعان 784200260710932 12173628

6077 ي امينة احمد عمر عبدهللا النقن  784200174028132 2834707

6078 ي عبي  عبدهللا محمد المشتغل النقن  784200164764043 1825012

6079 ي
امنه حسن احمد محمد صالح الحوسنن 784200136572466 1996373

6080 نوف عبيد محمد صباح الزحمي 784200024168385 1804335

6081 ي
عليا حسن ابراهيم محمد الحوسنن 784200165808062 NULL

6082 علياء ابراهيم محمد المال الحمادي 784200110729744 19220090

6083 ي موزه محمد سليمان محمد النقن  784200116185735 6077270

6084 عائشة خالد خليفة راشد سعيد 784200275104915 2083015

6085 ي موزة راشد خميس عبيد النقن  784200119628319 2816408

6086 ي خميس الحمادي مريم خميس خي  784200206150797 11662998

6087 ي خلود خالد علي عبود النقن  784200250948427 2793843

6088 ن الحمادي مريم عل احمد شاهي  784200130851767 1772155

6089 مريم يعقوب يوسف عبدالرحمن الحمادي 784200237504046 6020350

6090 غاليه حسن محمد حسن احمد 784200230640656 NULL

6091 هند احمد عبدهللا علي المنصوري 784200143806428 NULL

6092 عنود علي حسن علي محمد 784200147931099 NULL

6093 ي
رغد طاهر عل ابراهيم البلوسر 784200287587040 NULL

6094 ي ريمه يوسف احمد علي النقن  784200159082534 1772178

6095 فاطمه طارق صالح محمد الحمادي 784200169321500 NULL

6096 ي دانه عبدهللا صالح محمد النقن  784200185216106 131185

6097 ي امنه محمد سالم محمد النقن  784200259057527 17168748

6098 ي امنه عبدهللا احمد المشتغل النقن  784200276817366 1773220

6099 ي ي النقن  امنه  سعيد حمدان الحنطوب  784200141649382 1690342

6100 شمسه راشد أحمد محمد الشجي 784200106159575 1982232
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6101 عيىس سلمان عيىس غابش الشامىسي 784200208247500 NULL

6102 عبدالعزيز عبدهللا جمعة علي الدورسي 784200054154271 3857884

6103 حليمة حسن عبدهللا محمد خميس 784200148368051 6103120

6104 مريم محمد أحمدأحمد علي غنيم 784200143042065 9452212

6105 سمية صالح محمد سعيد محمد الدردمان 784200121837304 3874014

6106 عائشة سالم أحمد حسن أحمد تركي 784200174724086 2899325

6107 آمنة علي أحمد علي حسن البحار 784200115720490 1954928

6108 عائشة صالح علي صالح سالم الشامىسي 784200132742809 6274302

6109 ي
مريم حسن علي سعيد علي لحسوبن 784200171465386 2789629

6110 مريم أحمد سيف سعيد سيف بن درويش 784200262539461 NULL

6111 مريم سعيد حمد سعيد 784200127286050 2136052

6112 فاطمة سعدين حسن سعدين الظهوري 784200158650869 8427034

6113 شيماء سعيد حسن غزالن الشجي 784200161605371 1665745

6114 شيخة محمد علي سالم محمد جمعة 784200206196907 2117309

6115 منن وليد أحمد علي حسن البحار 784200120370216 1754392

6116 فاطمة عبدهللا سعيد حسن أبد 784200173046937 NULL

6117 ملوك أحمد جمعة سعد جمعة 784200191982915 721571

6118 نوره سيف محمد الخوار الشجي 784200107524181 2713686

6119 شيخة سالم سعيد علي محمد الحلحلي 784200295259145 2794508

6120 فاطمة عمر حسن محمد حسن البحار 784200130315714 NULL

6121 العنود حسن علي محمد هزاع 784200103193049 6096250

6122 مهرة عبد هللا حسن عبد هللا حماد الشجي 784200269537922 7243720

6123 نورا سالم سعيد سالم عبدهللا خله 784200169614730 1718384

6124 ة أحمد سلطان الخوار الشجي مي  784200136460316 1754256

6125 بدرية سعيد علي لحة الشجي 784200146320765 NULL

6126 حمدان علي ابراهيم يوسف الطاهري 784200293021877 NULL

6127 حسن جمعة حسن وليد الحمادي 784199942463219 7798194

6128 ي
محمد علي ابراهيم محمد البلوسر 784200113616153 NULL

6129 سعيد علي خلف سلطان غدير المزروعي 784200129818165 NULL

6130 ي
سيف محمد صالح جميع الحسنن 784200014069742 123456

6131 محمد عباس ابراهيم صاحب خان ابراهيم 784200116397926 NULL

6132 ي مها عبدهللا علي الكابوري النقن  784200071850422 2861891

6133 امل محمد كرم احمد 784200275921805 890019

6134 ي جواهر حميد علي أحمد النقن  784200121861098 667706

6135 ي حليمه نبيل عبدهللا الواىلي النقن  784200128302682 NULL

6136 ريم سعيد علي محمد الشجي 784200107637272 NULL

6137 امنه علي يوسف المال الحمادي 784200179647936 2834076

6138 ي
مريم علي محمد سالم المدحابن 784200274657053 NULL

6139 ي
حياة اسماعيل خليل ابراهيم حسن الحوسنن 784200205749425 NULL

6140 ي
ايمان عبدالرحمن محمد ابراهيم البلوسر 784200176194312 NULL

6141 ي
سالمه يوسف عبدهللا احمد الحوسنن 784200264176312 742754

6142 ي صيد ابراهيم خميس سليمان النقن  784200118353109 689098

6143 ي عائشة وحيد علي سعيد النقن  784200115790816 2892153

6144 ي موزه خالد محمد االنصاري النقن  784200183864865 NULL

6145 ي فاطمه لوءى سعيد عالى النقن  784200154686867 755665

6146 ي شمه راشد راشد حسن النقن  784200113943185 1663433

6147 عائشه علي سليمان احمد سليمان 784200172146852 2813957

6148 عائشه محمد عبدهللا عامر الحمادي 784200273252690 8758322

6149 ي
مريم علي حسن جاسم الحوسنن 784200179629645 6287372
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6150 مزون عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن أحمد 784200195740277 1690411

6151 عليه راشد احمد عيد الحمادي 784200018628576 2816431

6152 حور يعقوب يوسف جاسم الريايسه 784200195410251 2138830

6153 امنه احمد راشد احمد الحمادي 784200125042422 2909739

6154 ي
حوريه ابراهيم مراد احمد البلوسر 784200146310766 2748226

6155 ي ي النقن 
الهنوف عبدهللا محمد باغوبن 784200162976516 6077112

6156 ي
نور محمد غيث سالم الحوسنن 784200173130962 6105020

6157 نور عبدهللا خلفان سيف خلفان اليماجي 784200132098078 4680187

6158 ي فوزيه خميس خلفان المغنن النقن  784200159250610 6463080

6159 ي
ه ابراهيم خليل ابراهيم الحوسنن مي  784200116105931 1996356

6160 ي رحاب طارق احمد سالم الكعن  784200104063951 NULL

6161 عائشه عل جاسم النجار الحمادي 784200180658252 6604672

6162 ي موزه محمد عبدهللا محمد النقن  784200106026030 1850493

6163 لطيفة ماجد سليمان علي عبدهللا عالي 784200196839755 1754447

6164 عائشة سعيد حسن محمد حسن رباع 784200158170264 2644494

6165 موزة علي حسن عبدهللا حسون 784200291546099 0

6166 فاطمة صالح عبدهللا علي عبدهللا عالي 784200264325430 NULL

6167 عهود محمد سالم سعيد سالم شهبار 784200198262634 2789257

6168 محمد جاسم محمد مراد حسن 784200191496460 617236

6169 حمد سيف علي سيف آل علي 784200116280684 NULL

6170 خليفة خليفة عبدالرحمن محمد الرئيىسي 784200081750216 NULL

6171 ي
عمر محمد احمد محمد العوضن 784200126915022 NULL

6172 حمد محمد عبدهللا يوسف الرئيىسي 784200147051526 NULL

6173 ي
عبيد احمد جاسم محمد عبدهللا الحوسنن 784200015467854 NULL

6174 راشد شكري نوح عبدهللا بن كرشات 784200196913212 15595514

6175 سلطان سعود سالم عبيد بو رسي    ح العليلي 784200097595969 NULL

6176 سيف نارص درويش مبارك سالم 784200060351986 0

6177 ي محمد راشد حمد بن زعل المهي  78420013458753 NULL

6178 جابر علي حميد علي السويدي 784200273631588 NULL

6179 سلطان إبراهيم عبيد سلطان الصائغ 784200195175912 1666134

6180 حمد يوسف راشد الخيال ال علي 784200179092711 NULL

6181 ن رضا حسن باقر البناي علي حسي  784200239181934 NULL

6182 ي
خالد حسن عبدهللا ابراهيم عبدهللا الحوسنن 784200148570607 1854106

6183 خليل قمي  محمود غلوم المازمي 784200141842060 1770053

6184 ي عائشه جاسم محمد علي النقن  784200226829800 6308406

6185 فاطمة حسن عبدهللا حسن عبدهللا خله 784200290907540 2228868

6186 خولة علي محمد علي سعيد ممدوح 784200135752028 2117255

6187 منن عبدهللا محمد سالم حسن ددي 78420029319657 NULL

6188 ي حليمة علي محمد سالم المهبوب  784200196960692 NULL

6189 شيخة حسن علي حسن محمد لحة 784200247654195 2861509

6190 ندى غانم عبدهللا غانم الطويل 784200128635396 1656258

6191 خلود جمعة محمد سعيد سالم 784200215205210 NULL

6192 وهيبة علي سليمان علي سلطان الشجي 784200197636069 10663550

6193 سميه حسن محمد حسن سليمان القبوعي 784200284927967 NULL

6194 خلود علي محمد زيد محمد حسن 784200107657916 NULL

6195 مريم علي سعيد عبدهللا أبد 784200218316022 1662964

6196 ي ي سليمان حسن علي حسن الشر
أمابن 784200118732955 1718526

6197 نورة سالم محمد سالم أحمد 784200175903168 NULL

6198 مريم حسن علي عبدهللا سيود عليوه 784200258582848 8019302
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6199 ليلي علي عبدهللا سعيد حسن عبيد 784200115408617 2187381

6200 عنود محمد علي محمد علي الظهوري 784200137503080 3873968

6201 هاجر سيف علي سيف قديد الشجي 784200138702475 2861845

6202 عمي  غلزار غالم حيدر غالم 784200075835056 NULL

6203 شيخه سعيد عبيد سعيد محمد الشميلي 784200195742547 2874755

6204 سهيلة أحمد علي أحمد سعيد المزيود 784200248183715 2207782

6205 مها شهاب أحمد علي محمد الشعمي 784200124080837 1718215

6206 نهلة محمد أحمد زيدي علي الشجي 784200073059054 NULL

6207 بشاير راشد أحمد علي راشد 784200186195861 1665953

6208 فاطمة سعيد محمد زيد سليمان 784200191096971 NULL

6209 عفراء محمد علي سعيد محمد عليوه 784200191810264 1724293

6210 بدور محمد سعيد أحمد راشد مسمار 784200126139102 667858

6211 نورة راشد سعيد محمد سعيد 784200163137100 NULL

6212 عمر عبدهللا زيد  بن رشود الحبىسي 784200080609207 427970

6213 عبدهللا سعيد خليفه  بن غازى السويدي 784200197216839 NULL

6214 علي عبدالباسط خلفان المطوع الشميلي 784200165250851 52684

6215 آمنه إبراهيم مفتاح إبراهيم أل علي 784200093270849 11636486

6216 ه محمد ابراهيم محمد ابراهيم البشر مي  784200213794868 2132649

6217 ي نوره عل سيف الخرصن الطنيج  784200139629207 714182

6218 نوف راشد علي بن الرندى الخنبوىلي 784200152074306 -

6219 امنه صالح عبدالرحمن بن درويش الطنيج  784200280710755 1781922

6220 ي شميلي
مريم محمد راشد بن حمدي بنن 784200202173744 20640846

6221 ميثاء راشد سعيد الرندى الشجي 784200159087525 1975952

6222 فاطمة سعيد عل حمدى الشجي 784200192036141 2744381

6223 علياء حسن جاسم  محمد 784200149218024 2132284

6224 وعد يوسف أحمد عبدهللا الشجي 784200124615384 2717634

6225 ي الشجي
مريم محمد راشد القيىسر 784200118273513 1489368

6226 مريم راشد سعيد  بعجل الخنبوىلي 784200293861967 -

6227 فاطمة راشد سعيد علي الشجي 784200179654619 1723242

6228 ي الشجي
نوف علي محمد  القيىسر 784200092681798 1766074

6229 ي ساره عبدهللا محمد حميد الطنيج  784200136060934 0

6230 ي الشجي ايه سالم علي المهبوب  784200179609704 2154168

6231 ي آمنه بدر محمد  بن غردقه الطنيج  784200139754632 2866472

6232 فاطمه محمد صالح حسنن  الشجي 784200104929102 2671663

6233 شهد نارص ربيع البوش الشجي 784200272649623 2762635

6234 عائشه خالد عبدهللا جاعد الشجي 784200286159411 12345678

6235 فاطمه خالد عبدهللا جاعد الشجي 784200115279372 NULL

6236 ي عائشة إبراهيم جاسم محمد الطنيج  784200172464248 NULL

6237 ي
عائشه محمد نارص عبدهللا الحوسنن 784200275826913 NULL

6238 منال سليمان سعيد القيىسر الشجي 784200119474698 0

6239 ي ي الطنيج  ريم جاسم محمد  اشتي  784200274020252 NULL

6240 ي فاطمه سالم أحمد سالم العتين  784200124050830 NULL

6241 نوره عبيد سعيد عبيد شلشول 784199896486307 NULL

6242 هاجر حسن علي  بن الرندي الخنبوىلي 784200110215314 1748998

6243 ي نورة علي سالم علي عبد هللا كين الطنيج  784200294914922 NULL

6244 ي جنان حسن عبدالرحمن بن جراح الطنيج  784200282949831 2028391

6245 ه عبدالرحمن عبدهللا  الطيار مي  784200243214242 NULL

6246 ي شوق عبدالرحمن محمد ابراهيم الطنيج  784200224918043 3846496

6247 حالوه راشد محمد لعماش الشجي 784200265984144 2882313
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6248 ي امنه عادل محمد كليب الطنيج  784200260740939 1772302

6249 ي أمنه أحمد سالم بن هاشل الطنيج  784200118415932 1651815

6250 طيف سالم سعيد محمد الشجي 784200147358582 NULL

6251 ي دالل جاسم محمد حسن العود الطنيج  784200118759768 0

6252 ي النعيمي
امل خالد محمد  الحبيىسر 784200129135313 -

6253 ي مريم علي محمد  االحوس الطنيج  784200107429282 -

6254 فاطمه محمد أحمد قيدوه الشجي 784200036464830 GL7292934

6255 ي مريم خالد محمد سلطان الطنيج  784200109317659 -

6256 مريم محمد عبيد شلشول الشجي 784200131431924 -

6257 مريم عبدهللا عبدهللا عبدالرحمن السويدي 784200106965161 NULL

6258 عهود عيىسي محمد  البوت 784200130407164 778456

6259 دالل نارص خليفه بن بطي ال علي 784200172628628 1758885

6260 ي بنان خالد محمد  بسيس الطنيج  784200109058352 1892757

6261 بشاير علي عبدهللا  الحميدي 784200128396205 NULL

6262 فاطمه طارق مسعود تشون الشجي 784200174692523 6611866

6263 عفراء احمد محمد  المهبوب  الشجي 784200147413627 1787505

6264 شهد أحمد إبراهيم منصور المنصوري 784200160321988 0

6265 ي بدريه جاسم محمد جاسم الطنيج  784200137108740 2106397

6266 هدى راشد أحمد االبل الشميلي 784200192681797 NULL

6267 مريم محمد احمد قيدوه الشجي 784200182968303 0

6268 فاطمه سعيد عبدهللا  بن ساعد 784199916910971 2799885

6269 عائشه سعيد محمد بن ساعد الشميلي 784200124152719 NULL

6270 حور فيصل عبيد احمد عبيد المؤذن 784200251396873 1913802

6271 ي الشجي خديجه عبدهللا عل المهبوب  784200106309394 2763170

6272 موزة سالم احمد عبد هللا سالم الشاعر 784200204684383 NULL

6273 ميثاء عبدهللا محمد المحروق الشج 784200174637056 NULL

6274 ي خوله احمد عل العرى الطنيج  784200181621960 6018084

6275 ي الشجي
حصه راشد سالم القيىسر 784199946538164 1889288

6276 ي سميه سعيد محمد  بسيس الطنيج  784200216202430 NULL

6277 شوق محمد سيف  بداو العلي 784200116530252 1630639

6278 ي ي الطنيج 
شما محمد علي  لحسينن 784200293719355 NULL

6279 عائشه راشد أحمد محمد أحمد السمت الشميلي 784200272524255 NULL

6280 ايمان سليمان حسن سليمان عبدهللا 784200171841792 2136220

6281 شما علي عبدهللا  علوه الحبىسي 784200218385498 NULL

6282 ي الشجي
مزنه علي احمد البجن 784200120709603 NULL

6283 ي عفراء سعيد علي بن جابر الزعاب  784200239702085 1096376

6284 شيخه علي عبدهللا علوه الحبىسي 784199950879298 670742

6285 ي موزه سيف احمد  الهنياوي الطنيج  784200180657148 2848273

6286 نع الشجي مريم احمد سالم  زعي  784200107469064 2777236

6287 امل سيف احمد النظي  الشميلي 784200154718082 NULL

6288 ايمان ابراهيم محمد احمد الشجي 784200220960759 NULL

6289 عبدهللا عارف صالح محمد النعيمي 784200186407274 NULL

6290 ي علياء راشد عبيد  دعيفس المهي  784200271413146 2893899

6291 فاطمه علي محمد علي العبيدىلي 784200242106100 2816576

6292 ي فاطمه راشد خلفان محمد النقن  784200208393866 NULL

6293 نوره جاسم عبدهللا محمد جاسم 784200102517321 NULL

6294 ساره عل حسن خليفه الحوسنن 784200257619393 NULL

6295 اسماء ابراهيم محمد عبدهللا الكماىل 784200269575286 2080410

6296 ي
فاطمه جمال سلطان  الدح المطروسر 784200081850867 1634489
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6297 ن عبدهللا محمد الياسي اسماء امي  784200159080215 5938209

6298 ي شيخه سالم عبيد دعيفس  المهي  784200202910681 1823721

6299 ي
مريم ايوب عبدالرضا رفعت الزرعوبن 784200124387521 2814383

6300 ي
 
ه عادل عبدهللا  بن كلو المرزوق مي  784200294271356 2897322

6301 ساره محمد عيىس محمد عبدهللا 784200270252024 0

6302 ي
ميثاء حسن عبدالرحيم محمد الزرعوبن 784200121871873 1782822

6303 ي
 
ن المرزوق اسماء احمد عبدهللا  نظامي  784200159307956 9224236

6304 ي
 
مروه خالد يوسف حسن المرزوق 784200113976466 2790069

6305 مريم عبدهللا سعيد محمد بن غريب 784200198519256 0

6306 علياء علي عبدالسالم محمد أحمد 784200110962576 2717312

6307 حصه توفيق محمد احمد محمد 784200115479758 3844346

6308 خديجة يوسف محمد يوسف الشجي 784200173053511 2747209

6309 فاطمه احمد سعيد  السلحدي الشجي 784200163932955 1825729

6310 مهره يوسف حسن رجب الشجي 784200159765351 1631137

6311 ي مهره علي سعيد لبديوي المهي  784200136582465 2134543

6312 روضة طارق عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا الطيار 784200286192743 NULL

6313 شيخه إبراهيم محمد بن عاشور الشجي 784200153649064 2157432

6314 ي شيخه عبيد حسن  التاير الطنيج  784200161810963 2776804

6315 منته ابراهيم محمد حسن محمد العود 784200279205254 1630177

6316 فاطمه محمد احمد عبدهللا كليب 784200147403628 1752248

6317 ي علياء فرحان بالل فرحان الطنيج  784200175971801 NULL

6318 ساره سليمان حسن بن ثالث الشميلي 784200283026407 1111

6319 ي الشجي
عائشه عل محمد القيىسر 784200196268294 0

6320 ايمان عل محمد مالح الشجي 784200291368700 NULL

6321 ي موزه عبدهللا أحمد علي الطنيج  784200129287940 2122596

6322 امنه احمد عبدهللا احمد آل علي 784200227916358 486572

6323 شيماء محمد حسن عبدهللا الحمادي 784200165798602 2741662

6324 روان قويدر ابوبكر بفلح 784200163191404 NULL

6325 زا الشمىسي ن علي مي  ساره حسي  784200196971707 1913645

6326 ي ريم سلطان جي  علي المهي  784200271595082 2866704

6327 نوره محمد احمد سيف الغفلي 784200115060491 7104550

6328 عائشه احمد محمد  الجروان الشامىسي 784200150832838 623738

6329 فاطمه عبدهللا عبدهللا سعيد الشجي 784200272649490 1910703

6330 فاطمه ابراهيم جاسم عبدالرحيم السعيدي 784200164931055 210249

6331 ي
حصه يعقوب يوسف احمد عوضن 784200296810714 NULL

6332 ي ه حسن سالم  الخيال الطنيج  مي  784200219068036 6075082

6333 مهره سليمان هالل عبيد النيادي 784200213035270 5536991

6334 فاطمه فيصل ابراهيم جالل المازمي 784200143717310 NULL

6335 ي
نورة عبيد جمعة سالم الحوسنن 784200254173642 NULL

6336 ي مريم عادل مطر غراب المهي  784200242636874 NULL

6337 ساره احمد ابراهيم خليل ال علي 784200294095797 2818264

6338 فاطمه احمد خميس عبدهللا الرئيىس 784200159136165 NULL

6339 موزه محمد علي محمد بن فالح المنصورى 784200173596857 1716193

6340 ي سلمان امان خميس العشر
موضن 784200082190792 6350418

6341 مهره عبدالعزيز احمد بن طاهر المحرزي 784200229516917 1655523

6342 ه عصام خميس مبارك الفالسي مي  784200297476572 1904350

6343 مي
امنه محسن اسماعيل الجنيدى الحرصن 784200293085351 4029982

6344 عائشة خالد عبدالعزيز محمد القصاب 784200285724793 778361

6345 ن محمد  الحمادى هند محمد حسي  784200162932972 649152
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6346 بدور خالد خليفه ابراهيم آل علي 784200124136423 644215

6347 ميثاء خالد تيسي  طالب اخميس 784200229828163 NULL

6348 عائشه احمد راشد مجالد الشامىس 784200260938483 11951648

6349 مها احمد عيىس محمد البشر 784200235358080 NULL

6350 هند عبدالقادر داود محمد المازمي 784200116406545 6083720

6351 مياسه داود محمد يوسف آل علي 784200106540584 2732148

6352 موزه احمد سالم السلمان آل علي 784200248524918 2741171

6353 ي
عائشه عبدهللا احمد غلوم الزرعوبن 784200150543989 1986407

6354 ي
ن علي محمد الزرعوبن مهره حسي  784200294146418 2080613

6355 ي
عائشه ابوبكر عبدالرحيم  القطان الزرعوبن 784200259149399 2080527

6356 مريم وليد حديد عبيد خميىسي 784200171476078 4381887

6357 ي
 
ق عائشه حمدان عبدهللا محمد الشر 784200225179595 2846006

6358 مريم عبدالرحمن سالم عبدالرحمن الشاعر 784200180506527 2832455

6359 ي نوف عبدالعزيز راشد  ليواد الزعاب  784200265168136 650520

6360 ي
 
حصه سليمان علي عبدهللا المرزوق 784200272172162 6200956

6361 امنه ايوب عيىس الياس يحن  784200147217044 0

6362 موزه سيف محمد بن علي  المزروعي 784200165108133 2716847

6363 ناعمه يوسف احمد محمد آل علي 784200183597978 2906164

6364 امنه حسن خليفه بن حارصن السويدي 784200163571092 1754517

6365 ي
 
شما خالد ابراهيم حسن المرزوق 784200263807933 2879401

6366 شما حمد ابراهيم أحمد ال حماد 784200225168549 2779990

6367 ي
 
فاطمه أحمد حسن عبدهللا المرزوق 784200260657158 2004728

6368 ي
امنه يوسف عبدهللا يوسف الزرعوبن 784200136982962 NULL

6369 هند مصطفن محمد عل الحمادي 784200137219216 1904993

6370 علياء عبدهللا احمد محمد الحمادي 784200130246067 2744486

6371 شيخه حسن مطر حسن الحمادي 784200068621927 2764111

6372 ن آل علي شما محمد علي محمد حسي  784200286242829 2744173

6373 ي فاطمه خالد عبيد خليفه المهي  784200114135328 2201981

6374 ي
فاطمه حسن عبدالرحيم حسن الزرعوبن 784200230315416 2800340

6375 ي
يمي الزرعوبن عائشه عارف عبدهللا  الي  784200119048542 18217132

6376 مزنه عبدهللا احمد سالم عبدهللا 784200275407052 NULL

6377 وضحه عبدهللا أحمد سالم عبدهللا 784200243202866 2752100

6378 ي  الجسمي ساره رضا غلوم امي  784200138682487 NULL

6379 امنه يارس عبدهللا  البناى األحمد 784200282463932 2747503

6380 امابن راشد سالم السلمان ال علي 784200242051306 NULL

6381 عائشه يوسف ابراهيم احمد ابراهيم ال حماد 784200221935867 7128682

6382 روضه غيث عبيد سيف السويدي 784200159084613 9671170

6383 ان السويدي حصه سلطان عبيد  جي  784200131543983 0

6384 ه علي رضا عبدهللا الحمادي مي  784200118490794 1944039

6385 مها مروان عبدالحميد محمد العسكر 784200264041573 2830263

6386 علي سعيد أحمد  رباع الشجي 784200139805756 NULL

6387 عبدهللا علي حسن حسون الشجي 784200143879086 0

6388 عبدالرحمن محمد عبدهللا  الحار الشجي 784200251976054 NULL

6389 سليمان علي سليمان عالي الشجي 784200262972977 0

6390 محمد علي محمد الحار الشجي 784200192615035 NULL

6391 خالد احمد حسن الهديه الشجي 784200107402081 1716267

6392 سيف صالح سيف سليمان صالح 784200279647281 NULL

6393 ابراهيم محمد علي حسون الشجي 784200154247504 NULL

6394 محمد سيف علي  مردون الشجي 784200191506094 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6395 خليفه محمد عامر هديب الشجي 784200172649624 NULL

6396 سيف محمد سيف الكيتوب الشجي 784200172913293 NULL

6397 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد الشجي 784200202762645 NULL

6398 فاطمه محمد صالح يوسف الحمادي 784200249637404 489573

6399 فاطمه خالد أسد عبدهللا العبدوىلي 784200162059099 6283322

6400 رشا خالد محمد جاسم الهبوب  784200052985932 4378479

6401 ي
 
حمده نارص محمد عباس المرزوق 784200169793195 1938703

6402 فجر خالد احمد احمد النخيالوى 784200294857592 NULL

6403 مروه عبدهللا ابراهيم خليل آل علي 784200107468710 0

6404 موزه صالح احمد بن طاهر المحرزي 784200170735086 752868

6405 حمده عادل عبدهللا  الزمر آل علي 784200165368497 1754520

6406 شيخه مبارك أحمد  الدخان آل علي 784200296306937 646682

6407 رقيه نارص محمد عبدالرحيم آل علي 784200131809848 2757935

6408 ي
روضه يونس عبدالرحيم عبدالكريم الزرعوبن 784200126365095 6076450

6409 هدى صالح سالم علي آل علي 784200231717271 NULL

6410 يمي هند سعيد عبدهللا إسماعيل الي  784200160503189 5911624

6411 جواهر ماجد سعيد خميس الشبيىصي 784200207402940 610138

6412 ي
شمسه جمال خليفه سعيد عبدهللا البلوسر 784200159194263 1111

6413 ك رئيىسي عبد هللا اسماعيل محمود أحمد دبي  784200175842986 2736455

6414 راشد خلفان حسن حميد حسن 784200157209188 NULL

6415 مبارك سالم مبارك سالم مبارك 784200029157243 NULL

6416 راشد عبدهللا سالم حمد بن جرش 784200219032701 NULL

6417 زايد محمد محمود احمد محمود 784200175768041 NULL

6418 عبد الرحمن محمد عبدهللا الشامىسي 784200160902530 NULL

6419 راشد ابراهيم راشد محمد المزروعي 784200150847646 NULL

6420 نهيان ابراهيم حسن علي آل علي 784200219270202 15005260

6421 جابر سيف جابر سيف بن بدر العليلي 784200157591387 1397418

6422 ن سيف محمد علي محمد علي مجي  784200153292725 6276004

6423 راشد اسماعيل محمود احمد محمود 784200070854144 NULL

6424 ن العليلي محمد عبدهللا علي بن حسي  784200218376026 NULL

6425 مطر خميس خلفان الرزي الشامىسي 784200192439691 NULL

6426 سالم عمر سالم علي سالم معضد الشامىسي 784200103593875 2908611

6427 سيف عبيد محمد راشد علي المزروعي 784200120535289 767884

6428 عل أحمد راشد محمد راشد المزروعي 784200146851504 NULL

6429 محمد رسور محمد خلفان الخالدي 784200259047528 0

6430 علي مبارك صقر  سبيت 784199837069477 NULL

6431 راشد احمد سالم المطيوعي 784200115402610 NULL

6432 محمد خليفة سعيد سالم البدواوي 784200221879065 719629

6433 ي عائشه سالم سعيد سالم الطنيج  784200153597362 1802066

6434 شيخه جمال محمد خليفه السويدي 784200158079754 2764300

6435 ي ن الطنيج  العنود أحمد علي كاسي  784200110570866 NULL

6436 ي
ميثه محمد علي احمد الحوسنن 784200162727422 1986349

6437 ن عبدهللا  آل علي هند مصطفن حسي  784200142602935 1783841

6438 ي
 
خوله محمد عبدهللا مبارك المرزوق 784200221048638 3846297

6439 شهد محمد احمد محمد الحمادي 784200151680608 1773493

6440 ي
ن البلوسر حمده شهاب علي حسي  784200105152506 1726550

6441 ي
عائشه جاسم محمد احمد الحوسنن 784200173726272 --------

6442 شيما محمد ابراهيم مراد المازمي 784200114924150 21368394

6443 ي
ي البلوسر نوره صالح داىهي شامن  784200113838799 2741097
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6444 شيخه عيىس احمد محمد العمودي 784200053216253 111

6445 لطيفه احمد موس محمد الرئيىسي 784200180902486 2744107

6446 اليازيه ماجد عبدهللا صالح النعيم 784200137219133 95432

6447 ساره عادل علي يوسف الحمادي 784200218531604 644073

6448 شيخه ابراهيم علي حسن المازمي  ِ 784200221940248 NULL

6449 امنه عبيد مبارك خديم الجابري 784200149740589 2882176

6450 روضه سلطان خلف حيدر الحوسنن 784200181020254 280459

6451 ه ن جميله صالح عبدهللا صالح بوهمي  784200183960622 1821219

6452 عليا عل ابراهيم عبدالرحمن المازمي 784200210461412 3861598

6453 حصه عمر محمد عبدالرحمن آل علي 784200181408707 1665901

6454 حصه حسن محمد حسن آل علي 784200259354601 3877528

6455 ي
حصه عارف أحمد عبدالرحمن الكرابن 784200142032430 3838956

6456 ي
ساره عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم الزرعوبن 784200196285389 1938726

6457 ليل همام مبارك همام بالل 784200180510362 1

6458 شيخه عبدهللا مرزوق محمد النعيمي 784200287641052 2690212

6459 ي
وضحه عمر عبدالعزيز النمر الزرعوبن 784200179808470 824807

6460 ى ميثاء بط عل محمد بط المهي  784200169160817 3871405

6461 مريم احمد راشد المال  آل علي 784200125803856 2813435

6462 نيل غانم علي غلوم روباري 784200147918302 894396

6463 زا أحمد آل مهدي ن مي  زهراء حسي  784200118759065 2886650

6464 س روضه جمعه رسور جمعه رصن 784200150587598 2804861

6465 شيخه خليفه سالم خليفه السويدى 784200237203763 NULL

6466 مريم محمد هاشم علي محمود 784200151328059 NULL

6467 ي
اليازية إسماعيل إبراهيم علي الحوسنن 784200117509487 1665791

6468
 
امنه محمد عبدهللا السوق 784200162610958 NULL

6469 ساره احمد داود دراع المازمي 784200257327328 2912027

6470 عائشة علي ابراهيم محمد الحمادي 784200119372900 NULL

6471 ريم خالد محمد عبدهللا عبدالقادر 784200143190500 3863158

6472 ن عبدهللا غالم عبدالكريم ميثاء حسي  784200191629219 713113

6473 امنة عل ابراهيم محمد الحمادي 784200198575936 NULL

6474 ن اسماء صالح محمد عبد العزيز شاهي  784200186174080 NULL

6475 فاهم راشد عبدهللا راشد الظهوري 784200105863631 NULL

6476 سيف سالم علي  الغليلي الشجي 784200264054196 0

6477 حسن خالد أحمد  عالي الشجي 784200153143092 0

6478 عمر علي حسن لحمودي الشجي 784200120868037 0

6479 خالد محمد عبدهللا  عالو الشجي 784200116970979 NULL

6480 علي راشد سعيد الخوش الشجي 784200086285267 98745

6481 عل سيف عل درويش الشجي 784200198360826 0

6482 حمد خالد محمد صالح الشجي 784200187951916 NULL

6483 خليفه حسن احمد غنيم الشجي 784200263621474 2092964

6484 حسن أحمد عبدهللا زيد الشجي 784200087476048 664677

6485 سعيد عبدهللا سعيد حسن سعيد عكش 784200183720489 641519

6486 ضاجي محمد علي عليوه الشجي 784199939028520 NULL

6487 حميد عيىس عبيد عل محمد ال عل 784200279494031 NULL

6488 عبد هللا أحمد سلطان حميد قضيب ال عل 784200215873538 NULL

6489 علي خليفة سلطان سيف خليفة 784200135329751 NULL

6490 ي
عبيد ايوب عبد الرحمن محمد نور القيوابن 784200006541906 NULL

6491 علي حمد مفتاح عبيد مفتاح بن الركن الشامىسي 784200132731041 NULL

6492 نارص صالح مبارك عبيد آل عل 784200086030861 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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6493 سعيد حميد سالم خميس الشامىسي 784200120906951 NULL

6494 راشد مطر خلفان مطر الجابري 784200158640860 NULL

6495 ن سلطان احمد علي محمود شاهي  784200130918376 724393

6496 هارون جاسم سيف جاسم حميد 784200124939362 NULL

6497 فيصل راشد جمعة بن ركن ال عل 784200087172068 5861880

6498 غيث محمد سيف عبيد الشامىس 784200230420229 11749992

6499 سالم سيف سالم حميد بن بدر آل علي 784200179834569 NULL

6500 علي محمد علي  عالوي الشجي 784200142141603 NULL

6501 وليد عبدهللا محمد عليوه الظهوري 784200054814361 0

6502 محمد عل محمد بن زيد الشجي 784200058170265 66565

6503 محمد سعيد علي عليان الشجي 784200135484655 617136

6504 عمر احمد سعيد عليوه الشجي 784200006315988 NULL

6505 حمدان سعيد محمد سعيد الشجي 784200057591388 0

6506 محمد راشد سعيد  العري الشجي 784200219498423 0

6507 علي عبدهللا علي ثليث الشجي 784200127514295 NULL

6508 صالح عبدهللا محمد عيبد الشجي 784200225462090 NULL

6509 فاهم محمد عل قديد الشجي 784200059317956 91396

6510 عبدهللا محمد راشد عبود الشجي 784200110257936 NULL

6511 علي سالم علي بله الشجي 784200192720850 NULL

6512 فهد محمد سالم المزيود الشجي 784200128163514 NULL

6513 سعيد علي غازي علي الشجي 784200121032526 2840720

6514 عمر علي سليمان عالوى الشجي 784200149864181 NULL

6515 علي عبدهللا عزيز حديد خنبوىلي الشجي 784200132791045 1733922

6516 علي احمد سعيد علي العامري 784200195874746 NULL

6517 فارس عبيد سالم العبد سعدون البدواوي 784200003617907 657134

6518 عبدهللا خليفة عبدهللا خلفان علي بن خلف 784200193879580 0

6519 حمد خلفان محمد سالم محمد 784200290680980 NULL

6520 سعيد راشد سعيد خلفان حمود حتاوي 784200159617107 1782850

6521 ي كعب
مانع حمد خلفان حيدر محيل بنن 78420068241411 NULL

6522 ي كعب
غدير حمد خلفان حيدر محيل بنن 784200163294901 0

6523 احمد سعيد خلفان المطيوعي 784200181071547 NULL

6524 ي احمد محمد سالم البدواوي
حمد ثابن 784200158376408 667493

6525 راشد محمد علي غريب 784200252829682 NULL

6526 حمد محمد علي محمد علي 784200171083932 608823

6527 أحمد سعيد سعيد راشد الظهوري 784200175714326 0

6528 ي الشجي
ن
محمد حسن زواد  الهادق 784200117691699 0

6529 محمد عبدهللا علي  بن كشه الحبىسي 784200254746025 0

6530 خالد محمد صالح محمد الشجي 784200173027374 41526

6531 ي الشجي محمد علي حسن الشر 784200107627273 0

6532 محمد سعيد محمد الهباش الشجي 784200050726064 0

6533 محمد سعيد محمد حسن الظهوري 784200197031907 0

6534 محمد حسن محمد حسن الشجي 784200269547921 656265

6535 حسن سعيد حسن ابد الشجي 784200180215970 0

6536 سليمان عبدهللا سليمان  خميسوه الشجي 784200185469804 0

6537 سعيد عل سعيد  الخوش الشجي 784200246968406 0

6538 خالد علي أحمد بن عويش الشجي 784200142857091 0

6539 سيف محمد عبدهللا لحه الشجي 784200181536416 0

6540 عل سعيد عل مربوع الشجي 784200114029612 0

6541 عمر محمد عل هزاع الشجي 784200146130255 NULL
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6542 مايد سليمان محمد  اكروت الشجي 784200225808219 NULL

6543 خليفه سيف سيف درويش الشجي 784200084327244 0

6544 ساعد سالم محمد جمعه الشجي 784200139417248 NULL

6545 خليفه جمعه محمد القابوع الشجي 784200039417249 0

6546 سعيد علي سيف علي عبدهللا الهلي 784200115736157 26464

6547 سلطان عبدهللا علي سالم الشجي 784200193861968 NULL

6548 سليمان محمد سليمان خميسوه الشجي 784200181069202 5565934

6549 عبد هللا أحمد سعيد العري الشجي 784200159327954 NULL

6550 حسن علي سليمان يعروب الشجي 784199925131619 NULL

6551 سالم سعيد محمد سالم الشجي 784200125316180 NULL

6552 سالم أحمد عبدهللا زيد الشجي 784199902685751 0

6553 علي سعيد علي هزاع الشجي 784200192547543 NULL

6554 محمد سعيد احمد زيدي الشجي 784200104624380 NULL

6555 محمد سالم محمد  عالوي الشجي 784200298082437 NULL

6556 ي ي النقن 
فاطمه جاسم محمد الناجن 784200165464858 1866888

6557 ي
خوله فيصل سعيد محمد البلوسر 784200243090311 6313516

6558 ي نسمه سعيد راشد معرس النقن  784200208284321 NULL

6559 فاطمه علي يوسف علي الحمادي 784200247096405 722406

6560 ي حليمة خميس راشد الكابوري النقن  784199913187573 NULL

6561 معاذ محمد سعيد محمد راشد سعدين 784200236419808 NULL

6562 سعيد علي سعيد عبدهللا محمد ربيع 784200114729492 0

6563 ن الشجي مايد عصام عل عبدهللا حسي  784200116807296 0

6564 خالد زيد راشد محمد حمدوه محمد الشجي 784200138186026 NULL

6565 أحمد عاصم عبدهللا راشد محمد الهامر 784200159383627 0

6566 زايد محمد عبدهللا مفلح النقن  784200176838439 0

6567 سليمان عبدهللا حمدان لقيوش الشجي 784200286839251 NULL

6568 سلطان سعيد رسور عل رسور 784200129369177 NULL

6569 محمد خلفان حميد سلطان سعيد المطيوع 784199621680935 632646

6570 ي
محمد مرزوق عيد خميس المطروسر 784199974297253 NULL

6571 حمد علي غريب محمد البدواوي 784200125279289 45218565

6572 زايد علي خميس سعد حمد المقباىلي 784200258049095 NULL

6573 خلفان سالم خلفان غميل مبارك 784200130862954 1745939

6574 حامد سعيد خلفان رسور الخالدي 78420028046464600 NULL

6575 سعيد احمد سعيد محمد المقباىلي 784200168626842 NULL

6576 علي ابراهيم حمد محمد غريب 784200150698181 0

6577 سيف سعيد خلفان حمود حتاوي 784200164846857 NULL

6578 حمد راشد خلفان سالم الوشاجي 784200105790644 722692

6579 عبيد خلفان عبيد محمد بن حبيب 784200130491028 615864

6580 عبيد سالم عبيد سالم البدواوي 784200152981740 NULL

6581 عمر سالم خليفة محمد البدواوي 784200124919737 NULL

6582 خلفان سعيد محمد خلفان سعيد المطيوعي 784200160808026 2043419

6583 ن الحمادي ناعمه عل عبدهللا  ال حسي  784200339191965 519443

6584 فاطمه خالد عبدالرحمن يوسف الحمادي 784200136519657 -------

6585 حمده عبدالمجيد محمد عل عبدوىل 784200257546026 8565252

6586 ي بدور عبدهللا صالح مبارك الجنين  784200163092438 2818285

6587 هند طالل عبدالعزيز  طالل عبدالعزيز محمود القطان هرمودي 784200275748042 NULL

6588 اليازيه علي محمد عبد هللا المحمود 784200105709594 752389

6589 ن عل عبدهللا الحمادي يشا حسي  784200169604731 1824899

6590 ي
خلود احمد عبدهللا حسن الحوسنن 784200136413190 720169
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
6591 هتون فيصل مطر عبيد الكعن  784200104692585 11917852

6592 سعيد عبدهللا سعيد القبوع الشجي 784200170829475 NULL

6593 خالد راشد حمادي محمدي الظهوري 784200097607244 0

6594 سليمان سعيد محمد عيبد الشجي 784200190790657 0

6595 ي الشجي
سيف زيد سعيد العطينن 784200061937619 2016970

6596 راشد سعيد محمد  سعيد الشجي 784200008139147 NULL

6597 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن منقوش آل علي 784200029169271 NULL

6598 خالد محمد عبدهللا عيبد الشجي 784200136548417 0

6599 بدر محمد علي قابوعي الشجي 784200130498387 0

6600 حمد مطر سعيد لحه الشجي 784200242952867 NULL

6601 أحمد حسن أحمد سالم الشجي 784200286940539 1815926

6602 محمد عبدهللا خميس سالم  الحبىسي 784200106141755 0

6603 عبدالرحمن سعيد علي عليان الشجي 784200135484853 NULL

6604 م الظهوري محمد علي محمد  األرسر 784200153146202 NULL

6605 محمد صقر محمد سالم الظهوري 784200163072430 695021

6606 حامد علي محمد علي سعيد الهندي الشجي 784200171904855 0

6607 خليفه راشد عل الغراب الظهوري 784199904909100 NULL

6608 عبيد حسن عبدهللا سيود الظهوري 784200164731588 NULL

6609 زايد عبدهللا سعيد عيبد الشجي 784200191426467 NULL

6610 محمد زيد علي  بن رشود الشجي 784200114958133 672139

6611 سيف سليمان حسن الفياع الشجي 784200194927040 NULL

6612 عمر سيف سعيد بن اعبود الشجي 784200110815865 0

6613 محمد سالم محمد مفتاح الشامىس 784200165826924 NULL

6614 ماجد حسن سالم حسن ضاجي ال علي 784200295417362 NULL

6615 أحمد راشد جاسم راشد أحمد بوعصيبه 784200196907941 1756461

6616 ي حمد عبدهللا حمد المسافري اجتن  784200174974698 0

6617 خليفة عمر خليفة سيف راشد بن سويف 784200125907376 0

6618 الشيخ محمد بن صقر بن علي عبدهللا المعال 784200184831939 NULL

6619 سعود احمد راشد الشامىسي 78420001589764 111

6620 سيف عبيد خلفان عبيد حميد الشامىسي 784200107953877 0

6621 سالم حسن سالم بن حرب الشامىس 784200152065403 NULL

6622 ى حمد عبيد سعيد حميد سعيد المهي  784200162731762 NULL

6623 سالم محمد خلفان عبيد الشامىسي 784200109419158 7210432

6624 ي سلطان حارب سلطان عبدهللا بن حارب المهي  784200220285314 NULL

6625 سيف خليفة عمران سيف نارص الشامىسي 784200182081511 NULL

6626 سيف صالح يوسف سيف 784200130847609 NULL

6627 عبدهللا علي محمد بن خليفة البدواوي 784200182953925 NULL

6628 بطي عبدهللا محمد علي لحليو 784200279808206 0

6629 ي مزنه فيصل عبدهللا البحرين النقن  784200159326816 1772148

6630 ي ي النقن 
شمه أحمد خميس العثمابن 784200259269171 2751748

6631 ي مريم احمد خميس المسلم النقن  784200208350478 2793839

6632 ي نوره عبدهللا احمد عبدهللا النقن  784200240839264 2750305

6633 ي حصه هيثم علي المنصوري النقن  784200105939848 2903705

6634 أحالم عبد هللا علي الحاي الغفلي 784200129608103 1350978

6635 ي مها عبدهللا احمد الشاعر النقن  784200195758089 NULL

6636 حمد محمد عبدهللا راشد علي حمدوه الحبىسي 784200174825842 1889183

6637 معاذ علي راشد سلطان راشد علوان 784199980638607 0

6638 سعيد سيف سعيد عبوداه راشد البشة 784200257695492 779754

6639 هزاع طحنون حامد طحنون 784200216465730 2681104
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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6640 محمد عبدهللا محمد بن لقيوس الشجي 784200221062522 0

6641 سيف علي سعيد حمدوه الحبىسي 784200139041758 0

6642 راشد سعيد حامد طحنون سعيد 784200170636094 0

6643 أحمد راشد حامد طحنون سعيد 784200264162585 105601

6644 عبدهللا علي رسور علي رسور 784200198158634 0

6645 مانع سعيد محمد سعيد حمدون صمصوم 784200102160254 2114048

6646 نوف أحمد عبدهللا محمد الشاعر 784200150796868 6096034

6647 ي عنود محمد سيف راشد النقن  784200107907303 890015

6648 ي شيخه راشد خميس بورشيد النقن  784200263097980 8429236

6649 حور راشد سعيد الناعور النقن  784200117969509 2904040

6650 ي فتون خالد محمد عبدهللا النقن  784200119290540 NULL

6651 ساره خليفه درويش محمد الريىسي 784200296939406 NULL

6652 ي
 
فاطمه راشد ابراهيم حسن المرزوق 784200119732988 14837416

6653 ي فاطمه هيثم محمد عبدالوهاب النقن  784200279295255 2816340

6654 ي
جواهر عبدهللا سيف علي المسلمابن 784200185397419 NULL

6655 ريم علي مبارك نعيمي الشجي 784200180947978 NULL

6656 ي موزه عبدهللا عل بن عبود النقن  784200468054190 NULL

6657 ي مريم محمد هاشم محمد النقن  784200170473084 NULL

6658 فاطمه علي عبدهللا احمد الدرمكي 784200140285196 NULL

6659 ي عائشه يوسف احمد عبدهللا النقن  784197804369805 NULL

6660 ي الشيماء جاسم عبدهللا محمد النقن  784200153514722 NULL

6661 ي شمسه جاسم محمد راشد النقن  784200141510683 NULL

6662 ي فاطمه يوسف عبدهللا علي النقن  784200216290682 628309

6663 ي
ناعمه محمد حسن أحمد القاضن 784200131830836 2730919

6664 ي غدير هالل محمد خلفان النقن  784200132461052 2816422

6665 مروة محمد احمد السعدى المازمي 784200119803524 146966

6666 ي حور علي عبدهللا بن سالم النقن  784200175754322 741730

6667 ي مريم محمد خميس صغي  النقن  784200241649381 1855319

6668 شهد علي أحمد مبارك الشجي 784200280410323 6005152

6669 ي حمده أحمد راشد عبدالرحمن النقن  784200227132592 2802689

6670 ي افياء عبدهللا سالم خميس النقن  784200180937052 6022156

6671 ي فاطمه محمد راشد سالم النقن  784200106985169 2117703

6672 ي هاجر راشد راشد علي النقن  784200105065732 6857092

6673 ي مريم مبارك خميس مبارك النقن  784200190986818 667606

6674 عبدهللا خليفه علي عبيد الغفلي 784200141849875 NULL

6675 راشد مبارك محمد راشد الغفلي 784200106053703 2230991

6676 راشد سيف راشد بن بدر العليلي 784200137368761 NULL

6677 عائشه عبدالرازق علي جمال محمد 784200117629608 1753745

6678 نوف حمد محمد عيىس الحمادي 784200274192952 698284

6679 ي مريم وائل عمر راشد النقن  784200187087141 2730812

6680 فاطمه محمد يوسف الخوري الرئيىسي 784200294924921 1713100

6681 ي
فاطمة محمد خميس محمد المطروسر 784200139832719 NULL

6682 ي شما عبدهللا راشد عبدالرحمن النقن  784200118524329 2886536

6683 ي امنة عبدهللا خلف محمد النقن  784200169517925 2794381

6684 ي العنود علي خميس المطوع النقن  784200268768726 NULL

6685 ي ه خليل سليمان برغش النقن  مي  784200113148421 818062

6686 ي
ساره عبدالكريم محمد عبدهللا البلوسر 784200120420243 2784705

6687 ي
حور محمد خليل ابراهيم الحوسنن 784200236284830 9789

6688 ي فاطمه سالم سعيد خلفان النقن  784200209191970 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
6689 أوراد حمد جمعة محمد المنصوري 784200198160812 NULL

6690 ي لطيفه محمد سعيد راشد النقن  784200149139592 NULL

6691 ي ي النقن 
أسماء علي حمدان مسلمابن 784200118093200 NULL

6692 مهرة خلف علي خلف علي فحاح 784200006036030 1693422

6693 كلثوم حسن درويش سعيدي 784200276519251 715960

6694 ي ميثه خميس علي محمد النقن  784200010769741 2739855

6695 علياء أحمد يوسف مراد عبدهللا 784200220316150 741739

6696 مثايل محمد علي عبيد سعيد 784200021479413 NULL

6697 ي عائشه خلفان عبيد الريل النقن  784200154932626 12052990

6698 ي شهد عثمان علي سعيد النقن  784200296538695 NULL

6699 ي
مزنه ابراهيم خليل اسماعيل الحوسنن 784200139465486 15295063

6700 ي فاطمه خميس راشد علي النقن  784200221626904 6968264

6701 ي فاطمه راشد محمد الناعور النقن  784200263869065 2748134

6702 ي وصايف محمد أحمد عمر النقن  784200205406877 7141642

6703 ي
محمد خالد محمد درويش البلوسر 784200214749689 2731959

6704 محمد يوسف محمد خليفه جمعه السويدي 784200084064243 624372

6705 وز محمد الحسن علي محمد في  784200135732822 1394275

6706 جمعه يوسف محمد خليفه جمعه السويدي 784200004969109 631330

6707 ي
سهيل عبدهللا حسن محمد البلوسر 784200179617285 NULL

6708 ابراهيم علي ابراهيم عبيد بن كتة 784200005736945 2751616

6709 ي عهد سعيد عبدهللا سعيد ماجد محمد النقن  784200219260500 1

6710 حليمة أحمد مبارك أحمد الشجي 784200127216057 2117647

6711 ي حمده احمد سالم المر النقن  784200147202400 NULL

6712 المياسه جاسم مراد موس احمد 784200187032154 1995643

6713 مريم عمر محمد حسن 784200220318586 1771933

6714 ي مريم سعيد سليمان خلفان النقن  784200138707219 1936212

6715 ي ريان محمد راشد احمد النقن  784200151509104 2739833

6716 ي وداد عبيد محمد عبيد النقن  784200136153846 6167170

6717 ي نوف عبدهللا محمد الناعور النقن  784200110727417 2886750

6718 ي فاطمه علي عبدهللا محمد النقن  784200104391493 2908740

6719 مريم راشد احمد راشد العبدوىلي 784200235108618 1844326

6720 ي
مطر أحمد عبدهللا خميس البلوسر 784200159593571 1947930

6721 ن أحمد الحمادي خليفة صالح حسي  784200250265731 NULL

6722 ي
راشد احمد راشد عيىس ال ثابن 784200129546915 NULL

6723 ي
احمد محمد موس درويش البلوسر 784200152854905 2868273

6724 شمه خليفه محمد حسن الدرمكي 784200272028729 6104942

6725 اشواق علي محمد العفاد الحمودي 784200208186518 2827725

6726 امنه راشد علي سعيد الرصيدي 784200130324328 1665927

6727 ي
جنان عبدهللا جهان شاه كرم البلوسر 784200252427917 2739848

6728 ي
سلطان احمد عبدهللا حسن اشكنابن 784200019102035 NULL

6729 راشد هيثم راشد سعيد المري 784200186528582 0

6730 علي احمد محمد سيف الفالسي 784199981807144 3985312

6731 مايد محمد علي جمال محمد 784200281572030 NULL

6732 احمد سالم راشد زايد 784200046592844 2736755

6733 محمد بدر حسن جاسم البادي 784200084861937 NULL

6734 سعيد احمد محمد احمد كشاري 784200083065944 NULL

6735 خلفان ابراهيم خلفان سعيد الفالسي 784200138469588 2770600

6736 محمد بدوي مبارك بدوي الخروضي 784200157205368 NULL

6737 عبدهللا نارص عبدهللا علي اهلي 784200220474637 1723266
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
6738 عبدهللا محمد عبدهللا قاسم خادم 784200039708373 NULL

6739 عمر عبدهللا درويش حسن هيكل 784200109217404 0

6740 ي ه رسور علي علي النقن  مي  784200160760938 NULL

6741 علي عباس محمد يوسف امري 784200119063947 2757699

6742 ثابت عبداللطيف محمد بن بريك 784200159642980 2222358

6743 سيف علي جمعة علي محمد 784200109157691 2758279

6744 محمد عبدهللا علي سالم محمد 784200139807612 0

6745 ي
أمل أحمد سعيد بوهندي الحوسنن 784200113754863 1734219

6746 ي
فاطمه خالد ابراهيم محمد الحوسنن 784200185060736 2908741

6747 طيف موس ابراهيم أحمد الريىسي 784200036369419 2816401

6748 ي أنفال راشد محمد عبود النقن  784200248285403 6021032

6749 ي
نورة أحمد شمبيه شهداد البلوسر 784200138159049 714590

6750 ي ريم راشد احمد بن عبود النقن  784200143032066 2784761

6751 أنفال عبدهللا مراد علي محمد 784200253518029 2730738

6752 ي
رهف محمد جهان صاحب البلوسر 784200258029097 1929660

6753 ي حور عبد العزيز غريب عزيز النقن  784200109162154 2706094

6754 ي اريام خالد خميس عبدهللا النقن  784200249431584 1712245

6755 ي فاطمه احمد سعيد الواىلي النقن  784200115864835 2789775

6756 ي مريم إبراهيم محمد حاجز النقن  784200110396528 890041

6757 ن الحمادي نوف احمد مال هللا حسي  784200149548180 2903602

6758 ي ه سعيد محمد سعيد النقن  مي  784200175074283 2739845

6759 ي طيف عبدالسالم عبدالرحيم عبدهللا النقن  784200152928147 1973623

6760 ي
ه مراد موس علي البلوسر مي  784200236086474 1973805

6761 ي
نوره احمد جهان صاحب البلوسر 784200175752540 0

6762 مرضية عبد الكريم مراد محمد 784200010958682 1734362

6763 ي موزه عادل سعيد بديع النقن  784200106807397 1844183

6764 ي مريم احمد عمر راشد النقن  784200254717422 4029969

6765 ي مريم يوسف علي سعيد النقن  784200149631853 2750322

6766 سميه راشد علي الحاي الغفلي 784200143275756 1734357

6767 احمد عبيد راشد الركن الشامىسي 784200218792958 NULL

6768 ن عمر علي مراد حسن سالمي  784200202031587 1854189

6769 فيصل عتيق مبارك عتيق خميس 784200119365755 1723533

6770 هان عمر أديب عبدهللا سلطان الشر 784200057959320 0

6771 ي
ن البلوسر زا حسي  ساره رسول مي  784200183506094 2813298

6772 ي شهد سامي محمد سيف النقن  784200298758036 1772142

6773 ي
 
فاطمه حسن ابراهيم حسن المرزوق 784200121751604 1854113

6774 حليمه عل محمد خميس ربيع 784199830605855 1993129

6775 عبدهللا محمد راشد احمد محمد البادى الشج 784200196460297 4673799

6776 ي نواف وليد علي عبيد النقن  784200180431767 0

6777 وليد احمد محمد راشد البشة 784200028131546 NULL

6778 محمد طالب عل محمد سعيد علوان 784200296280686 0

6779 محمد سعيد راشد سعيد حسن علوان 784200162065104 0

6780 سلطان جاسم محمد خميس ولد غميل 784200171863879 1671256

6781 حمد ابراهيم راشد بن سليمان الشجي 784200173179365 566218

6782 ي
ن محمد البلوسر محمد ابراهيم حسي  784199925973705 NULL

6783 سعود خالد حسن عيىس الجالف 784200069608196 638871

6784 سعود عيىس عبدالرزاق محمد علي 784200082946466 0

6785 ي سعيد سالم حمد علي سالم المهي  784200195473648 2738753

6786 هان آل عبدهللا ن رسر راشد احمد شاهي  784200269631931 2713816
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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6787 عبدهللا خميس سبيل خميس 784200187351364 1918288

6788 احمد جمال محمد بن سوقات  الفالسي 784200115958298 538812

6789 عبيد راشد عبيد احمد مراد 784200295210320 2143582

6790 ي سلطان خليفه علي الهناوي
ثابن 784200118406750 0

6791 حمد عثمان موس عبدهللا ابراهيم 784200061928329 697291

6792 خالد علي عيد عبدالعزيز الحاي 784200148057530 NULL

6793 عبدهللا عباس محمد يوسف امري 784200181695394 NULL

6794 محمد مروان راشد حمد الشامىسي 784200047543176 1824872

6795 ي عيىس احمد محمد سعيد الدوب  784200106195736 2755639

6796 سيف عتيق رسور جمعه ظالم 784200121865107 0

6797 سيف مروان احمد محمد احمد 784200137586291 1650076

6798 ايمن علي سعيد سلطان بن بريك 784200162049108 6051578

6799 سعود عبدالسىالم محمد وىلي عبدالرحيم غفاري 784200263705103 -

6800 محمد علي محمد رحيمي شهواري 784200279271918 0

6801 ي
عبدهللا علي ابراهيم اوغان االوغابن 784200226517314 23695012

6802 عبدهللا علي عبدهللا بوكتاره الشامىسي 784200246807398 2121973

6803 ي الحمادي سالم عبدهللا محمد عبدهللا با حاج  784200196504755 NULL

6804 حسن احمد راشد احمد الشجي 784200197147034 NULL

6805 محمد صالح عبدهللا صالح الهاجرى 784200259307955 NULL

6806 محمد زيد عل زيد محمد السلحدى 784200149859850 NULL

6807 محمد عل محمد سويد الشجي 784200160362818 NULL

6808 محمد فهد خصيف راشد عل 784200149374637 0

6809 طحنون محمد احمد عبدالعزيز ابراهيم طحنون 784200180837377 NULL

6810 ن عبدهللا جكه المنصوري محمد عدنان حسي  784200186384242 NULL

6811 سلطان ماجد محمود محمد احمد كليت 784200259060372 1887446

6812 علي خليفة حسن محمد السخاوي 784200218464186 NULL

6813 ن علي حماد بن حماد شيخة حسي  784200240692473 8089292

6814 ن عبدهللا محمد فاطمه حسي  784200124606219 0

6815 سارة خميس سالم مرزوق 784200136046966 NULL

6816 فاطمة علي محسن درويش 7842000059211800 5748346

6817 .زهره نارص عبدهللا علي النجار 784200031858325 2125577

6818 اميمه نظام صديق عبدالرحيم الجناجي 784200085795142 2161208

6819 روضه عصام علي حسن آل خميس 784200140631431 NULL

6820 عنود فؤاد عبدالرحمن غلوم مبارك 784200140615947 NULL

6821 ي
مريم يونس غلوم الماس البلوسر 784200195148406 1830691

6822 ه مبارك عل مبارك البلوسر مي  784200149876813 5343252

6823 شيخه سيف مطر عبدهللا المسافري 784200162909384 NULL

6824 وز محمد الحسن علي يوسف في  784200192814612 NULL

6825 عبدالعزيز عبدهللا درويش حسن هيكل 784200182813871 1948490

6826 ي
علي أحمد علي أحمد البلوسر 784200250942750 NULL

6827 محمد عقيل الحاج محمود شكرهللا 784200159109394 NULL

6828 احمد مهدي غلوم محمد الجسمي 784200287364374 NULL

6829 محمد احمد سعيد احمد السوييدي 784200171873878 2729923

6830 ماجد صالح احمد عبيد عبدهللا 784200036069274 36523

6831 حمد درويش علي سعيد المزروعي 784200087621056 NULL

6832 عبدهللا عبدهللا عباس قمي  الحتاوي 784200271658047 1792083

6833 مايد عثمان ربيع عثمان خويدم 784200130543042 NULL

6834 محمد سعيد علي سعيد الهش 784200193836820 2134274

6835 ي
محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البلوسر 784200104032618 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
6836 محمد جاسم عيد احمد الصفار 784200061415848 NULL

6837 عبدهللا علي محمد بن سالم 784200140857515 1934074

6838 ي
عمر عيىسي ابراهيم اوغان االوغابن 784200207975374 NULL

6839 ي
حمد عبدالرحيم ابراهيم اوغان االوغابن 784200164961425 1880855

6840 هان عبدالرحمن اديب عبدهللا سلطان الشر 784200263650764 0

6841 زايد أحمد صنقور محمد علي صنقور 784200258328242 NULL

6842 ن الدورسي حمد عبدالرحمن علي حسي  784200186525828 2755848

6843 جاسم ابراهيم محمد جاسم يوسف بو الصفارد 784200118315215 NULL

6844 محمد سعيد محمد سعيد محمد أبو الشوارب 784200180607143 NULL

6845 عبدهللا يوسف يعقوب عيىس المنصوري 783200132762806 NULL

6846 عيىس محمد احمد الداغرى الشج 784200226082491 NULL

6847 علي اسماعيل أحمد عبدهللا محمد المطر 784200165408285 NULL

6848 هزاع سعيد عبدالرحمن سعيد محمد المالكي 784200246264921 NULL

6849 حمدان خالد محمد علي عبدهللا دربول الشجي 784200106319369 NULL

6850 منصور علي احمد صالح الشجي 784200197972514 NULL

6851 عفراء سيف عل سليمان خوره 784200260279482 2170478

6852 ي غالية محمد سالم بالعبد الكتن  784200246514754 1801939

6853 نورة طارق سعيد محمد 784200179810641 1986376

6854 ي فجر جمعه سالم بياحه الزعاب  784200113083909 86768

6855 وليد حسن محمد حسن المنصوري 784200154636599 NULL

6856 محمد راشد يديد محمد الشج 784200183036407 0

6857 اوي خليل عبد النارص خليل احمد عيىس الشي  784200126432689 NULL

6858 حمد سليمان محمد سليمان مالك الشج 784200080631755 NULL

6859 راشد ابراهيم حمد سعد حمد 784200106073701 NULL

6860 ي
عبدهللا سالم احمد سالم عيىس الحسوبن 784200163098062 NULL

6861 محمد خالد محمد عبيد الكاز 784200142696879 NULL

6862 محمد خالد راشد صالح الشج 784200115738682 0

6863 ي الشجي راشد زيد سعيد محمد سعيد اليعقوب  784200150629085 NULL

6864 خديجه ابراهيم سيف صقر آل علي 784200219305149 141476

6865 فاطمه يوسف موس محمد عبيد 784200048710709 NULL

6866 ي
ن البلوسر هنادي حسن محمد حسي  784200202838619 645133

6867 ميثا يوسف عبدهللا احمد الشيبابن 784200130409020 NULL

6868 عبدالرحمن عبدهللا راشد عبدهللا حميد السويدي 785200139529273 NULL

6869 ن جكة المنصوري ن عبدهللا حسي  سلطان محمد حسي  784200198460808 NULL

6870 مهرة عبيد طارش سالم بوزبر 784200170518029 7753280

6871 سيف علي حسن اسماعيل جمعة المنصوري 784200203542632 1758446

6872 خالد عبدهللا صالح أحمد الفارسي 784200179619646 1889318

6873 ي
ن إبراهيم الحوسنن عبدهللا صالح إسماعيل حسي  784200203638315 NULL

6874 مريم حسن محمد نور بن نيش 784200230735944 0

6875 ي
فاطمه علي حسن عبدهللا البلوسر 784200287384372 519199

6876 ي
زينب علي حسن محمد البلوسر 784200110431416 563351

6877 مريم صقر سالم حسن علي 784200047614191 NULL

6878 ابراهيم  حمدان  ابراهيم  خصيف الحمودي 784200109163525 2843669

6879 محمد  سعيد  محمد  سعيد العبدوىلي 784200148057055 1973785

6880 محمد خالد حمدان محمد غريب 784200143809083 2207809

6881 مايد عبدهللا علي سعيد راشد 784200179283591 NULL

6882 ي
عبدهللا حمدان سعيد محمد سعيد الحسابن 784200185063037 2207513

6883 سعيد محمد راشد سليمان عبدهللا 784200162085102 NULL

6884 عمران راشد عبيد راشد عبيد 784200125826329 1975966
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6885 ي مها سلطان احمد سالم الراسن  784200143040317 NULL

6886 هند راشد عبدهللا حسن راشد 784200247925744 2712663

6887 روضه ابراهيم هاشم احمد عبدهللا 784200164059386 1845349

6888 منن محمد علي حسن عاشور 784200139263618 12536

6889 محمد ابراهيم سالم محمد عبدهللا الحرمي 784200280205368 NULL

6890 محمد خميس محمد احمد قيدوه 784200253514184 NULL

6891 سالم محمد سالم محمد عبدهللا الحرمي 784200271984856 NULL

6892 شيماء  جمعه سليمان جمعه بشي  784199952409680 .

6893 ي الحوامدة علياء محمود محمد الحلن  NULL 11789816

6894 ي ريم خميس عبيد جميع المهي  784200079397418 21220530

6895 نورا محمود علي محمد العبادي 784200015316258 2834415

6896 مريم محمد نارص سلطان العامري 784200173860972 0

6897 امل ماهر محمد علي الشامىسي 784199979082718 2737369

6898 رقيه عبدالعزيز ابراهيم حسن مكي 784200097171381 1950056

6899 دالل داود علي عبدهللا علي 784199980702866 1849895

6900 حمدة احمد سعيد خميس اللوس 784200050809290 1753689

6901 لطيفة طارق سعيد بالل الدورسي 784199842594147 1756277

6902 ساره بطي عبيد حمد الغفلي 784199994090795 2555

6903 موزه تعيب عبدهللا عمي  الغفلي 784200015030495 NULL

6904 نوف علي سالم عبيد برمان 784200010640579 NULL

6905 ريم عبيد سعيد عبيد حميد بن بدر 784200174353027 2741096

6906 ي شما عبدهللا سعيد سلطان مسيعد االجتن  784200294149768 NULL

6907 مريم سالم محمد خميس جمعه بن هندى 784200140380260 NULL

6908 ن ميثا سالم علي محمد مجي  784200243158027 22222

6909 ن شما سالم علي محمد مجي  784200247036419 NULL

6910 عائشة عبد السالم راشد محمد راشد المزروعي 784200179215858 NULL

6911 ي ه سالم علي غدير محمد الكتن  مي  784200140824820 NULL

6912 ن عبد اللطيف احمد عبد اللطيف عبد هللا محمد الشاهي  784200142972866 0

6913 خليفة طارق برك عبدالرحمن بريك 784200143575075 NULL

6914 فهد يحن  صالح عبدهللا يحن  شلنق 784200110376520 148a44

6915 عمر يوسف عبدهللا علي دربول الشجي 784200090650985 NULL

6916 ن الرفاعي ن حامد حسي  خليفة محمد حسي  784200195403645 0

6917 سعود علي اسماعيل جابر عبدهللا المالكي 784200220616419 NULL

6918 اسامه وليد علي السعدي المنصوري 784200176591475 NULL

6919 هزاع محمد أحمد عبدهللا احمد 784200161615370 NULL

6920 سيف سالم علي محمد حسن هدوب 784200159040755 NULL

6921 محمد فهد محمد أحمد اسماعيل الصالح 784200297404186 NULL

6922 عبدالعزيز علي حسن علي المال المنصوري 784200148085218 NULL

6923 عيىس ابراهيم هارون ابراهيم 784200075718047 NULL

6924 خالد أحمد خالد إبراهيم خالد المطر 784200249730589 NULL

6925 جمعة اسماعيل جمعه محمد عيىس 784200130487166 NULL

6926 خليفة محمد علي عمر سعد عمر السعدي 784200173809755 NULL

6927 محمد عبدهللا محمد عبدهللا المنصوري 784200005985815 2780092

6928 وليد عبيد علي عبيد علي محمد العرج 784200181421320 NULL

6929 محمد حسن محمد مسمار الشجي 784199969740416 1938911

6930 حمد جاسم ابراهيم غانم ابراهيم 784200170602435 0

6931 جاسم وليد علي اسماعيل خميس 784200118020427 NULL

6932 خالد محمد أحمد علوان الشجي 784200191380961 NULL

6933 عمي  محمد يوسف عبدهللا المحروق 784200157249184 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6934 طالل صالح علي راشد الشجي 784200172421099 NULL

6935 فاطمة عبدهللا عبدالرحمن عبد الواحد 784200174176840 NULL

6936 ميثاء سعيد خليفة سعيد نهيله 784200208419505 233654

6937 الريم علي خليفة سعيد عبدهللا بن عني  784200128697057 NULL

6938 مهره محمد بطي محمد راشد طروق الغفلي 784200273585081 0

6939 فاطمه محمد راشد نايع الغفلي 784200047387509 NULL

6940 ي الشج محمد وليد محفوظ بين  784200036825154 NULL

6941 محمد يوسف عبدهللا عيىس محمد 784200187051097 NULL

6942 سعيد عبدهللا قدور محمد الخنبوىلي الشجي 784200069604732 NULL

6943 وز صنقور مفتاح جمعه حارب جمعه رسور في  784200098039207 NULL

6944 عمر محمد زيد عل منصور المرى 784200164639716 0

6945 نارص سعيد جمعة راشد لقي  784200119385142 NULL

6946 حمد صالح عامر عبدهللا محمد 784200090748581 NULL

6947 علي احمد خميس محمد احمد قيدوه 784200185043039 NULL

6948 يوسف حمد يوسف فرج 784199931627386 NULL

6949 حروز محمد حروز عل حروز الخنبوىل الشج 784200157493949 NULL

6950 خليفة يوسف ابراهيم خالد محمد المطر 784200104318025 NULL

6951 ي
ن
مايد يوسف محمد يوسف الحرق 784200003158654 0

6952 احمد عبدالحميد محمد أحمد محمد عقيل 784200073109363 0

6953 جمعه عل جمعه خميس الشج 784199807975372 NULL

6954 نارص يوسف عبدالرحيم عبدهللا يوسف جكة 784200141687184 NULL

6955 يد عبدهللا مبيوع محمد احمد مقي  784200013696594 NULL

6956 سعيد علي سليمان محمد سليمان الشجي 784200110752746 1819167

6957 خالد حسن علي احمد المتابع 784200005983877 NULL

6958 يعقوب يوسف احمد حسن المنصوري 784200172147215 987456

6959 ي المنصوري
راشد عبدهللا ربيعة ثابن 784200159147410 NULL

6960 ي
سلطان سعيد علي عبدهللا ثوينن 784200106130790 NULL

6961 مريم خميس حارب محمد عبيد 784200164393181 NULL

6962 فاطمه حسن علي يعقوب حسن 784200072538703 3988832

6963 حفصه عبدهللا صالح جديد الشجي 784199638716318 0

6964 علياء محمد احمد عبدهللا محمد 784200172710749 611754

6965 ميعاد حسن اسماعيل محمد لنجاوى 784200115293696 1872201

6966 نوف محمد خليفة راشد عبيد 784200168585840 543485

6967 ندى ابراهيم محمد احمد الحداد 784200127246476 NULL

6968 ي
شمسه محمد حسن احمد البلوسر 784199992790859 1905667

6969 دينا احمد محمد حسن عاشور 784199694947047 0

6970 عائشه احمد درويش كيديه جمل 784200197271065 5961246

6971 عبدالرحمن علي راشد خميس 784200185419130 1754153

6972 ي 
هزيم  نبيل  خميس  هزيم  الظنحابن 784200196316937 6326136

6973 ي
راشد علي أحمد راشد المدحابن 784200174052579 2744612

6974 محمد حسن محمد سعيد علي الحايري 784200182973923 6111036

6975 نهيان  احمد  ربيع  سليمان  العبدوىلي  784200159259314 1866423

6976 عمر عادل أحمد راشد خميس 784200204929101 3874560

6977 عيىس  خصيف محمد  راشد  العبدوىلي 784200143693073 NULL

6978 ي طالل  عل  سالم  حسن  الحنطوب  784200296250689 42153

6979 حمد حسن  محمد  سيف  المرشدي  784200272735836 NULL

6980 حمدان حسن علي حمدان حسن المرشدي 748200150953212 2794525

6981 هزاع سعيد  محمد  سعيد  العبدوىلي 784200210326524 1973794

6982 ي
حمدة عبدهللا محمد علي المدحابن 784200273969053 1934122
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
6983 اليازية عبدهللا جوهر بالل حسن 784200275425138 612078

6984 روضه محمد حسن عيىس الشيبه 784200125424646 13919182

6985 مريم هاشم احمد الهاشمي 784200119835393 2881316

6986 لطيفه محمد احمد مبارك سالم 784200152503213 4013722

6987 غاية ماجد محمد درويش عبداللة 784200176936076 2704332

6988 عبد هللا محمد سعيد محمد الزيودي 784200260302631 NULL

6989 احمد محمد أحمد ربيع سعيد 784200106510587 NULL

6990 ي نارص  سالم  عل  حسن  الحنطوب  784200172968388 2713681

6991 سيف راشد محمد عبدهللا النون 784200139021750 NULL

6992 فهد راشد محمد عبدهللا النون 784200182837979 NULL

6993 خالد سعيد  احمد  الحدورى  العبدوىلي 784200159157419 1754146

6994 خليفة راشد محمد عبد هللا النون 784199776847362 NULL

6995 أحمد عبدهللا راشد أحمد 784200153246077 NULL

6996 حمدان  سليمان  حمدان  سعيد  الحمودي 784200143572145 2713675

6997 ي 
خالد  حمدان  خميس  هزيم  الظنحابن 784200114309600 1754125

6998 ي 
ارى الظنحابن محمد  راشد  حسن  الشر 784200147432742 NULL

6999 حميد احمد راشد عبدهللا 784200249026848 NULL

7000 سالم علي راشد خميس 784200160716385 2672067

7001 بدريه خالد صادق عبدهللا احمد 784200120460744 1845326

7002 ي
سعاد محمد ابراهيم محمد البلوسر 784200173081462 NULL

7003 فاطمه محمد خميس سالم خصيف 784200143638482 123656

7004 فاطمة خليل ابراهيم حسن زاكري 784200136240742 NULL

7005 روضة سعيد مبارك مسعود 784200191536109 5864626

7006 خديجة حسن موس رضا محمد 784200054217508 236523

7007 ي ن علي امي  لطيفه راشد حسي  784200090519826 NULL

7008 ي
 عبدالرحمن تركي البلوسر

ن فاطمة علي حسي  784200090721984 NULL

7009 منن سعيد خميس بالل خادم بن حاذه 784200059149391 NULL

7010 اسماء عارف محمد علي المال 784200274697489 NULL

7011 ه سعيد خميس بالل بن حاذه مي  784200158132702 1640085

7012 نيل محمد عبدهللا سعيد الفالسي 784200151935761 0

7013 ي عفراء محمد سالم محمد طنيج  784200071418733 11329180

7014 وز محمد شوق جمال جمعة في  784200183690641 1808448

7015 هند خالد موس حسن احمد 784200180803858 0

7016 ريم  خالد احمد محمد الصبوري 784200180264101 NULL

7017 ي
جواهر محمد علي محمد البلوسر 784200079590368 1627962

7018 شيخه راشد محمد طوقان الظاهري 784200031718404 0

7019 آمنة خالد بالل حسن 784200102404140 669428

7020 مريم السيد عبدهللا السيد محمد الهاشمي 784200170841074 2730029

7021 سعاد فتجي جمعه مديه الفالسي 784200113919078 NULL

7022 خوله عبدالكريم احمد بن سليمان الشجي 784200165373026 0

7023 عهود ابراهيم بالل عبدهللا سعد 784200028385027 17216668

7024 علياء محمد عل احمد محمد 784200024621482 2735182

7025 شما احمد عبدالعزيز عباس القصاب 784200275402640 1672906

7026 شيخه سالم عبدهللا العقروب  السويدى 784199919329492 NULL

7027 ساره طارق محمود العطار 784200159072635 8647864

7028 ي
ه اسماعيل عبدهللا علي البلوسر سمي  784200113079477 4573746

7029 عفراء محمد جمعه بوست الظاهري 784200295209140 2154027

7030 ي
ه اسماعيل عبدهللا علي البلوسر مي  784200183073806 NULL

7031 كلثم محمد عبدهللا قاسم العمادي 784200229586910 2003171
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7032 حصة سعيد حسن بن عون العليلي 784200246079857 1864774

7033 زينب محمود اسماعيل محمد لنجاوي 784200240849594 254684

7034 ي
كلثوم علي حسن محمد البلوسر 784200185135850 NULL

7035 غاليه يوسف محمد حسن مال عل 784200291860649 1887877

7036 جواهر جمال علي محمد عبدالرحمن 784200198579250 NULL

7037 سالمه احمد محمد حسن عاشور 784199905873834 NULL

7038 ن احمد عبدهللا حصه كمال شاهي  784200113704926 2828465

7039 ي
شهد محمد راشد الجبل الدهمابن 784200219754379 2344222

7040 ي
مريم ابراهيم عبيد الالغش الظنحابن 784200147287393 2743218

7041 سعيد عبدهللا محمد علي سعيد العويص 784200170357055 1

7042 خليفه  عل  راشد  عل  العبدوىلي  784200146329386 8787258

7043 محمد احمد علي سليمان احمد 784200110658067 NULL

7044 جمال حمدان  محمد  سالم الحمودي 784200180749291 6102826

7045 محمد علي سعيد راشد مسعود 784200193629191 0

7046 عبدهللا أحمد خميس سعيد محمد 784200120393754 7334852

7047 محمد سعيد خميس سعيد محمد 784200265260842 NULL

7048 سعود عبدهللا محمد راشد احمد 784200181740216 NULL

7049 خميس سعيد خميس سعيد محمد 784200236463194 NULL

7050 حسن راشد محمد علي الزيودي 784200161908320 22222

7051 ي موزه علي حميد علي حميد بن برقع اجتن  784200259080818 3847097

7052 فاطمة محمد عبدهللا احمد جاسم 784200139686263 0

7053 مريم ابراهيم علي حسن حمزة 784200152529077 11111

7054 ي ميثاء عبدهللا سالم عيىس المهي  784200121059206 NULL

7055 ميثاء فهد محمد بالل احمد 784200295907156 25363

7056 ي
سلطان محمد  راشد  محمد  الظنحابن 78420012809050 0

7057 زايد سعيد راشد أحمد سعيد رحمه 784200272132166 123456

7058 حمد خميس حميد زامل 784200121419418 NULL

7059 ي
زايد محمد علي محمد راشد الحسابن 784200224686210 NULL

7060 علي حسن علي حمدان حسن المرشدي 784200039741465 1754226

7061 مايد راشد سليمان العبد خرخش الزيودي 784200141636140 2195689

7062 علي محمد علي عبيد راشد 784200264243633 NULL

7063 محمد سليمان دويب محمد سعيد رحمه 784200185902705 11111

7064 سلطان  راشد  حميد  راشد  المرشدي  784200086104088 NULL

7065 ي زايد  محمد  عبدهللا  عسكر  النقن  784200129526966 NULL

7066 عبدهللا راشد احمد راشد خميس زيودي 784200140319763 NULL

7067 راشد عادل راشد محمد علي الحايري 784200205965088 NULL

7068 سعيد مطوع محمد مطوع الخزيمي 784200286350689 NULL

7069 مريم صالح غميل مبارك بشي  784200015760810 1939557

7070 سالم بدر علي عبدهللا محمد اسماعيل 784200218462834 1259522

7071 معيوف عبد هللا معيوف عبد هللا خميس 784200205057266 22222

7072 عبدهللا  سالم  عل  محمد  الهنداسي 784200194075857 2794315

7073 عل  حسن  عبدهللا  احمد  الخزيمي  784200182486512 NULL

7074 ي سيف سعيد حسن أحمد محمد صغي  784200129183180 2147868

7075 عبدالرحمن عبدهللا خميس عبدهللا خميس 784200186470371 NULL

7076 احمد راشد احمد محمد سليمان 784200193849583 0

7077 مانع محمد سعيد عبدهللا راشد 784200114721705 NULL

7078 عادل راشد علي حمدان مبارك 784200128614920 NULL

7079 مانع سعيد محمد سعيد ربيعه 784200175464161 NULL

7080 مانع محمد علي الزيودي 784200162057382 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7081 حمد علي محمد راشد 784200160370464 NULL

7082 ه عادل محمد حسن مال علي مي  784200138325475 7037478

7083 شمه محمد احمد عبدهللا محمد 784199948590619 1156784

7084 ي
علياء محمد علي البلوسر 784200162582109 34536464

7085 شوق سلطان احمد محمد احمد محمد الجسمي 784200152979066 NULL

7086 لطيفة احمد ابراهيم محمد عبدهللا 784200126285087 NULL

7087 وك خلود احمد علي عبدهللا احمد شي  784200142982147 2681192

7088 ي مهرة فهد سعيد سالم الزعاب  784200149147355 0

7089 ه فهد احمد عباس احمد مي  784200080729294 1765570

7090 شيماء عيىس علي محمد اجسمي 784200130315417 2716815

7091 خوله عبيد محمد مراد عبيد محمد مراد 784200248293084 NULL

7092 ميثاء عتيق عثمان الهامور الشامىسي 784200231517176 1

7093 هيا نبيل الماس وليد خميس 784200131406470 3878343

7094 ن علي الجسمي ساره عبدهللا حسي  784200082904614 0

7095 سالمة أحمد صالح محمد 784200283043741 NULL

7096 ة عبدهللا عباس عبدهللا مي  784200042069631 NULL

7097 روضه يوسف عبدهللا عبدالرحمن المنصوري 784200070809478 2894345

7098 آمنه جمعه مراد غريب عبدهللا 784200183587979 2798811

7099 مريم مال هللا خميس مبارك المرر 784200265962512 5942236

7100 ساره عبدهللا راشد بن عياف الشامىسي 784200108321306 1853951

7101 مشاعل وليد  عبدهللا جمعه وليد 784200131839245 NULL

7102 ي
ن عبدالرحمن البلوسر حمده علي حسي  784200195352131 755649

7103 حمد  فيصل  عل  احمد  الحمودي 784200175153616 2377964

7104 محمد راشد عبدهللا محمد حمدان 784200186518195 NULL

7105 أحمد خميس سعيد أحمد سعيد 784200136326400 5984363

7106 سالم سليمان أحمد سالم سليمان خرخش 784200191026978 NULL

7107 سالم خميس حمود راشد 784200164081570 8440378

7108 ي
علي محمد أحمد عبدهللا راشد الحسابن 784200108575794 1

7109 ي
عبدهللا محمد سعيد محمد الحسابن 784200059736817 NULL

7110 عفراء راشد سعيد بوحميد الفالس 784200131325829 1671138

7111 عائشه هاشم حسن علي عبدهللا 784200102586169 7713322

7112 فاطمه عيىس بالل سالم ياقوت 784200216210680 1323645

7113 ي فاتن جمعه بالل السالفه النوب  784199921714350 NULL

7114 ي
هند سعيد عبدهللا محمد البلوسر 784200236354054 NULL

7115 حصه أحمد راشد علي المحرمي 784200185136106 2852677

7116 ي شما مطر عبيد محمد الكتن  784200149172940 2794479

7117 ي شما صابر سعيد صابر الكتن  784200185742192 646984

7118 بشائرسعيد مفتاح غريب مبارك 784199381576497 0

7119 عنود عبدالوهاب منصور سنجور العمري 784199130981816 218852

7120 ي
ي نوروز غريب شاه البلوسر

تهابن 784199427424298 0

7121 عائشه سالم سعيد المعمري 784198685951760 2154

7122 منن علي سعيد مسعود االسمر المسماري 784199539542730 471192

7123 دالل درويش احمد خميس طارش 784199843168024 656061

7124 ي
امنه علي مبارك علي البلوسر 784199930394327 228202

7125 مريم مصبح سالم الكندي 784198695750327 575878

7126 رضا أحمد راشد علي عبود 784198825836327 531479

7127 عائشه راشد سعيد احمد التخلوفه اليماجي 784198905976290 247481

7128 ي
فرح محمد علي عمر بلوسر 784199268507177 NULL

7129 ي محمد عبد هللا أحمد جاسم الخراز الزعاب  784200158592848 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7130 ي سعود عبدهللا راشد جمعه عبدهللا الخن النقن  784200159379724 NULL

7131 عبيد عبدهللا حسن سليمان محمد بن ساعد الحبىسي 784200168265930 NULL

7132 محمد احمد راشد رابوى العلي 784200154697245 NULL

7133 علي راشد احمد راشد احمد الحبىسي 784200159260619 2191078

7134 محمد صالح عمر مبارك سالم الجابري 784200207050392 NULL

7135 سلطان خالدأحمد علي محمد المنصوري 784200139316549 NULL

7136 حميد عل عبيد خميس عبيد بن خمسون النقن  874200128535471 NULL

7137 يوسف عبدهللا محمد سعيد زيد الهالىلي الشجي 784200260798531 NULL

7138 ي علي محمد جمعه الملعاي النقن  784200146527609 NULL

7139 سيف إبراهيم عبيد مصبح عبيد الغفلي 784200196470296 NULL

7140 ي علي حميد علي حميد النقن  784200105253197 686816

7141 ي
 
مايد عبدهللا جمعه علي الصادق 784200121842957 5904651

7142 عبدهللا علي سعيد شمروخ الحمودي 784200154636094 NULL

7143 عبدهللا حسن علي عبيد علي المكروف الشامىسي 784200103838205 NULL

7144 راشد محمد راشد عبدهللا راشد العاجل الحبىسي 784200176421475 NULL

7145 محمد سلطان حسن علي الشجي 784200173026939 NULL

7146 محمد سلطان سعيد سعيدي النعيمي 784200125159598 NULL

7147 حمدان محمد صالح محمد علي 784200187950736 NULL

7148 خليفه ماجد سعيد عبدهللا المسافري 784200194293633 1769592

7149 راشد عادل عبدهللا راشد سليمان 784200118461514 NULL

7150 فيصل سعيد عبدهللا ساعد الحبىسي 784200164194969 NULL

7151 عل محمد نايع خلفان سعيد بن حافش الخاطرى 784200216471910 0

7152 إبراهيم عادل يوسف سلطان سيف سيفان الشامىسي 784200173743210 99193

7153 محمد سيف راشد الفن  الشامىس 784200143075081 NULL

7154 ي سيف علي عبيد محمد سيف بن عتيق الزعاب  784200151820501 NULL

7155 حمود محمد عل حمود عل 784200193571922 NULL

7156 عبدهللا جاسم علي عبيد علي المكروف الشامىسي 784200231808328 NULL

7157 محمد أحمد محمد احمد جاسم الحمادي 784200103214910 2647769

7158 مايد عبدهللا جمعه سمسوم بطي 784200274954294 NULL

7159 سيف علي هالل عبيد الخاطري 784199924982954 NULL

7160 فيصل سالم علي عبدهللا المهري 784200115938290 0

7161 عمار سعيد محمد سعيد بن حمدون الخاطري 784200182857217 NULL

7162 حمد جمعه عبيد علي الكيباىلي 784200152039572 NULL

7163 ي احمد عبد هللا احمد راشد عامر النقن  784200230757302 NULL

7164 عيىس سعيد محمد سعيد الهف 784199942161607 NULL

7165 خليفه حسن عبدهللا سيلم الحبىسي 784199980685053 1977947

7166 يوسف خالد سعيد راشد حسن االصلي 784199937584045 NULL

7167 عل احمد عل سعيد احمد محمد الحبىس 784200263620740 NULL

7168 سيف حميد محمد الرومي الكيباىلي 784200179642523 1

7169 احمد محمد علي محمد علي الحيلي الشجي 784200126482684 NULL

7170 راشد خليفه حميد عل النعيم 784200080952536 NULL

7171 مي
راشد عبدهللا سالم محمد الحرصن 784200127531570 NULL

7172 عبدهللا سعيد عبيد مصبح عبيد الغفلي 784200163537531 NULL

7173 ي جاسم سالم ابراهيم سالم الزعاب  784200124060839 NULL

7174 خليفة فاهم خميس مبارك عل 784200229163801 NULL

7175 حميد عارف ابراهيم محمد علي الهرنكي 784200260768070 717496

7176 محمد عمر محمد عبد هللا محمد عبد الكريم سبالوه 784200250486931 NULL

7177 ي صقر عبد هللا صقر األصم الزعاب  784200260869183 NULL

7178 فيصل خميس سيف خميس سعيد سباع 784200080947979 1915204
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7179 جمال علي محمد عبد هللا محمد بوشويرب العلي 784200060593256 1913479

7180 خالد محمد علي عيىس محمد المروي 784200149403543 NULL

7181 عمر سالم راشد علي بخيت الكيباىلي 784200191538204 NULL

7182 محمد جاسم محمد عبدهللا االحمد 784200160242523 0

7183 ي راشد أحمد راشد محمد عبيد الشر 784200197973165 92879

7184 سعيد ماجد سعيد محمد حسن الخاطري 784200054038094 NULL

7185 عبدهللا عمر عبدهللا أحمد عبيد صالح النعيمي 784200159357951 NULL

7186 عبدهللا عبدالعزيز علي جمعه شعبان صالجي 784200247629064 0

7187 عبدالعزيز عبدهللا حسن محمد علي التميمي 784200110982574 NULL

7188 ي مبيوع حسن يعقوب الزين حميد ناج  784200206217257 NULL

7189 عبد هللا محمد ابراهيم عبد الرحمن مويزة 784200264392596 NULL

7190 حميد مراد محمد حسن الراشدي 784200180902502 NULL

7191 سالم أحمد سعبد سالم سعيد الكلبابن 784200171638040 NULL

7192 سعود سالم محمد عبيد إبراهيم دسمال 784200124791839 0

7193 ي
ن

عبدهللا محمد سعيد ابراهيم عبيد الطاع 784200268659594 NULL

7194 سالم عبد هللا سالم خميس سعيد سباع 784200125835320 109499

7195 عبدهللا مطر مطر سباع العلي 784200110870498 0

7196 ي
ماجد عل عبدهللا نعمان البلوسر 784200179073547 2706013

7197 عبدالرحمن محمد عيىس عبدهللا الجسمي 784199885176513 664678

7198 حمد مصبح عبيد عل حمد الكيباىلي 784200139828170 NULL

7199 سلطان راشد سعيد مبارك مصبح الكيباىلي 784200186849251 756458

7200 ح الشجي علي راشد علي الشر 784200163539073 54456545

7201 محمد حسن عبدالرحمن محمد الحمر المنصوري 784200126032497 1866282

7202 سيف  حمد  المر العواوده الخاطري 784199963640745 NULL

7203 ن جكه عبدهللا علي عبدهللا حسي  784200131483826 1758690

7204 ي
 
سلطان عبد هللا محمد عبد الرحيم الشاعر المرزوق 785200102906169 1976008

7205 ي
جاسم اسحاق ابراهيم علي البلوسر 784200130819715 NULL

7206 مايد علي مال هللا عسلوق الشجي 784200064164963 1829524

7207 عبدهللا ابراهيم عبدهللا كرم محمد 784200051036356 1724658

7208 ي محمد احمد راشد محمد عبدهللا السمن الزعاب  784200265428282 NULL

7209 محمد سعيد علي سعيد علي حمدوه 784200152959597 NULL

7210 ي عيىس علي عيىس محمد علي عبدهللا الخمي  784200136506506 0

7211 ي
ن محمد الحميقابن ن عصام حسي  حسي  784200255835288 NULL

7212 حمد سلطان عبدهللا سهيل راشد بن ضاوى الخاطرى 784200087248199 NULL

7213 سالم عبدالرحمن رحمه احمد الشامىس 784200068754984 NULL

7214 احمد جمال عبدهللا ابراهيم طاهر 784199960646414 NULL

7215 ي عبدهللا محمد عبيد سعيد البغام النقن  784200016087098 2816500

7216 ي الحرمي سعيد علي عيىس الخمي  784200254158684 NULL

7217 ي الهياس خليفة عبدهللا مراد حاج  784200162057390 715569

7218 عبدالعزيز نكتل زيد سعيد زيد الشجي 784200119424693 NULL

7219 حميد راشد محمد راشد ابراهيم فيوح 784200271842971 NULL

7220 إبراهيم عبدالواحد عبدهللا يوسف علي 784200117096410 NULL

7221 طالل يجي عباس علي الطاهري 784199938639269 NULL

7222 خليفة غريب محمد غريب محمد الحوسنن 784200194204622 NULL

7223 ي
ماجد خالد مال هللا محمد العوضن 784199935146318 NULL

7224 ي
امل خالد عل سليمان الظنحابن 784200160646418 55689

7225 امنه غريب احمد غريب الرصيدى 784200136319413 NULL

7226 علياء عبد هللا احمد عبد هللا المرحوم 784200284971072 NULL

7227 ي
نوره محمد عل قاسم الظنحابن 784200181925809 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7228 ي

علياء راشد عل محمد الظنحابن 784200184683173 NULL

7229 مريم احمد عل احمد خميس النون 784200165060938 NULL

7230 م الظنحابن رانيا حسن محمد الشر 784200116426196 2716808

7231 ي
نوف راشد عبيد خميس الظنحابن 784200152730824 2659427

7232 روضه ساعد نبهان ساعد نبهان 784200129658108 NULL

7233 شيخه احمد خميس بن عبود اليماجي 784200157685494 7281104

7234 لطيفه نارص جمعه منصور الرصيدى 784200104308026 NULL

7235 سلطان جمال سلطان عبدهللا سلطان الشامىسي 784200186195796 0

7236 عبدهللا سعيد راشد عبيد المعيلي 784199960262527 693419

7237 مطر علي احمد حسن سالم الشجي 784200175307089 NULL

7238 ي سالم ابراهيم حمد عبيد الزعاب  784200125463271 NULL

7239 مهرة علي محمد أحمد محمد الشجي 784200239659368 18223122

7240 ي ي الطنيج 
شما عبدالرحمن سيف الحسينن 784200164305052 1809867

7241 ي
 
ق رقيه علي حسن علي خميس الشر 784200279428542 NULL

7242 سعيد حميد عباس غلوم معروف احمد 784200246859258 NULL

7243 يف عبدهللا محمد عبدهللا علي محمد رسر 784200129439178 NULL

7244 ن الموسوي السيد عبدهللا السيد حسي  784200272460765 7214900

7245 ي خليفة بطي عبدهللا بطي قريبان المهي  784200083693653 NULL

7246 علي محمود علي عبدهللا علي العماد 784200163639022 641207

7247 عمر عادل السيد محمد صالح الهاشمي 784200073505081 2525

7248 حسن الياس يوسف عبدالخالق احمد 784200182193100 0

7249 محمد خميس بشي  خميس المراماه 784200103959407 2767131

7250 راشد عبدهللا راشد الهف المقدجي 784200217182912 0

7251 عبدهللا سعيد حسن محمد الخاطري 784200175063260 0

7252 محمد احمد محمد عبيد سعيد الصغي  الشج 784200164373738 NULL

7253 عبيد سعيد عبيد سعيد عبيد الحسوي 784200183746385 0

7254 محمد عبدهللا راشد سعيد الحبىسي 784200109048353 NULL

7255 ي محمد عبدهللا راشد محمد عتيق الزعاب  784200048584690 NULL

7256 علي سعيد حمد ضبعون المسافري 784200179680806 NULL

7257 سلطان راشد بخيت طارش المسافري 784200257264182 0

7258 ن محمد البلوسر ن حسن شاهي  خالد حسي  784200108728575 NULL

7259 ي محمد عبيد ابراهيم عبيد الزعاب  784200154657249 NULL

7260 الشيخ أحمد منترص بن خالد بن صقر القاسمي 784200093537460 NULL

7261 محمد يوسف سعيد سالم علي معيلي المحرزي 784200192729547 NULL

7262 حسن جمال حسن حضوب الشجي 785200246584757 NULL

7263 ي
ن طاهر البلوسر زايد علي مراد حسي  784200131871350 NULL

7264 عبدهللا أحمد جاسم محمد عبدهللا المكي 784200124860287 0

7265 عمار مبارك سعيد مبارك الكيباىل 784200292874797 NULL

7266 خليفه عبد الواحد محمد أحمد حسن علي الجسمي 784200204091399 NULL

7267 حارب سعيد عبيد محمد سعيد الشميل النقن  784200170083942 NULL

7268 عبدهللا عمر يوسف محمد الحمادي 784200253508020 NULL

7269 ي غالم علي سيف عبدهللا حاج  784200171852971 RZL422054

7270 خليفة محمد جمعه ألماس محمد المر 784200240215176 NULL

7271 علي محمد جواد احمد جواد 784200052859681 7115622

7272 سعيد خالد محمدصالح أحمد الشجي 784200150715744 NULL

7273 سيف طارق أحمد السيد إبراهيم الهاشمي 784200184241329 1909067

7274 حميد مبارك عبيد احمد الخالدي 784200129842488 1836249

7275 ن عبدهللا حيدر كافن حمد حسي  784200168614202 1869501

7276 عمر عبدالسالم محمد عبدهللا احمد 784200272694264 1833662

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7277 احمد نارص سلمان محمد كاهور 784200174031060 0

7278 محمد عبدهللا عتيق عبدهللا بورقيبة 784200205926866 0

7279 ي
حسن علي حسن علي البلوسر 784200169752183 NULL

7280 علي محمد هاشم درويش ابراهيم 784200116471911 1950449

7281 صالح ابراهيم صالح عبدهللا الجسمي 784200174303022 1107731

7282 احمد علي احمد طارش بوعميم 784200124927326 2747393

7283 راشد احمد حسن عبدالرحمن البلوسر 784200163647041 NULL

7284 ي
شمه خالد محمد احمد الظنحابن 784200175825965 615487

7285 ي
عذارى خميس احمد النون الظنحابن 784200129484760 16400816

7286 طريفه محمد ابراهيم محمد مليج 784200286021397 6103054

7287 ي غدير عل محمد عل النقن  784200195270325 222658

7288 خوله احمد عبيد خميس الزيودي 784200137273767 2186963

7289 مزنة شامس احمد سعيد الشجي 784200253040487 1222563

7290 امل عل راشد عل الحفين  784200262095100 9286636

7291 ي
عائشه احمد سعيد احمد الحفين  784200214715375 2207805

7292 ي
شوق احمد محمد احمد الظنحابن 784200143160503 233356

7293 عائشة عبدهللا محمد عبايد اليماجي 784200151076351 2855987

7294 ي
نوره محمد أحمد خميس الظنحابن 784200238617086 2843588

7295 ي
اسماء احمد سعيد راشد الحفين  784200158074219 1665944

7296 ي
شوق عل احمد سعيد الحفين  784200192740858 2769949

7297 خديجة عبدهللا زيد سعيد حسن الشجي 784200121407322 2791931

7298 نوف عل بدر عبدهللا الظاهري 784200039503980 1954638

7299 ه عل سالم عل اليماج مني  784200094964929 2186867

7300 ميثاء سعيد علي العنبورى الشجي 784200175871696 2794516

7301 نوره سالم سعيد راشد اليماج 784200060350434 2754873

7302 عائشه عبدهللا خميس سعيد الرصيدى 784200171543836 3842012

7303 مريم سعيد احمد عبدهللا البادى اليماج 784200272831817 2214005

7304 فاطمه عل راشد عل الرصيدى 784200218739108 2789610

7305 شيخه سعيد عل الحميدى اليماجي 784200192517512 2755742

7306 شيماء علي محمد علي احمد 784200121951709 2207768

7307 خولة سعيد محمد سعيد محمد سعيد 784200152863062 NULL

7308 شمة احمد محمد خصيف محمد 784200152929814 2757802

7309 خلود سعيد عبدهللا سعيد محمد 784200113029605 2789714

7310 امنة أحمد سعيد غاصب 784200127432688 NULL

7311 شمايل عبيد عل محمد الرصيدى 784199816054052 665598

7312 خالد وليد عبدهللا ابراهيم جاسم بهلول 784200173652494 NULL

7313 ي ن مروان محمد يوسف محمد يوسف الي  784200149570408 NULL

7314 احمد ابراهيم عبدهللا محمد األحمد 784200079161483 NULL

7315 عمر عبدالحكيم عبدالكريم عبدهللا األحمد 784200119690855 NULL

7316 مايد عبدالرحيم عبدالجليل عبدالعزيز المنصوري 784200237318257 NULL

7317 سالم عبدهللا سالم سيف علي سيفان 784200132151869 NULL

7318 حميد عبدهللا محمد عبدهللا حسن الحمادي 784200185165857 2788005

7319 عبدالرحمن علي عبدهللا علي عبدهللا الشامي 784200276317532 NULL

7320 ريان عارف حسن جمعة الشجي 784200147054173 2644710

7321 ذياب سعيد مصبح ابراهيم سعيد المزروعي 784200013972979 NULL

7322 ي سلطان حمد سالم حمد سليم الكتن  784200175138161 1627989

7323 ن مي  محمد قاووس عارف مي  حسي  784200239057621 0

7324 ي عبيد سعيد بالكديدة
عمر ثابن 784200152650691 612081

7325 خالد محمد علي عيىسي عبدهللا 784200237986151 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7326 ي

سعود سليمان احمد عبدالرحيم دشن  784200259795357 0

7327 حسن اسماعيل حسن السيد عبدهللا الهاشمي 784200116958644 NULL

7328 سلطان عبدهللا سعيد مطر المنصوري 784200119142030 2119950

7329 سالم خلف راشد عبدهللا سلطان الشامىسي 784200198505958 NULL

7330 ي احمد محمد سيف راشد سيف بالغوين المهي  784200190720654 1245312612

7331 أحمد حمد كامل السيد إبراهيم الهاشمي 784200140505866 1639987

7332 راشد خالد نصيب عبدهللا خلفان النعيمي 784200205391657 0

7333 محمد عبدهللا ابراهيم محمد الحصاى 784200135309381 NULL

7334 محمد خالد سالم عبدهللا علي الكندي 784200171806878 NULL

7335 ي راشد عيىس سالم محمد عيىس طنيج  784200283729273 6027698

7336 ي عبدالرحمن عبدهللا سعيد بن مسحار المهي  784200106857087 1818753

7337 جاسم عيىسي عبدهللا توير السويدي 784200184160644 1697099

7338 ن صفر غلوم الجسمي ن علي حسي  حسي  784200179274954 NULL

7339 ي جاسم محمد هالل مروشد المهي  784200159265162 NULL

7340 فاطمه محمد سعيد علي القايدي 784200252921745 3569854

7341 ي
فاطمه محمد هالل خباب الدهمابن 784200195732167 1963540

7342 علياء مصبح عبيد حمد القايدي 784200251609606 0

7343 ي سعيد مصبح عبدهللا القايدي
ن

فواع 784200284803812 NULL

7344 مزون مصبح سالم حمود القايدي 784200258759529 12345

7345 فاطمه مصبح سعيد مصبح القايدي 784200124952951 0

7346 ي بدور مبارك سعيد خليفه الكتن  784199991546096 0

7347 الهنوف سيف محمد سالم المعمري الزحمي 784200180847376 8766320

7348 فاطمه محمد سالم محمد القايدي 784200237398258 2852533

7349 شهد محمد علي خلف القايدي 784200172150839 3851754

7350 نوره قاسم احمد مك الشجي 784200194957047 1695262

7351 ايمان راشد سعيد راشد محمد بن حريز 784200228193510 713688

7352 يف آل علي ميثاء مطيع عبيد مبارك عمران الشر 784200169068150 1942375

7353 مريم محمد رشود جهمور محمد الشج 784200279617284 0

7354 فاطمة ماجد علي محمد علي الكهوري الشجي 784200135797056 10025530

7355 مريم خالد علي محمد الشجي 784200236957146 NULL

7356 ملوك سعيد علي سعيد محمد الشجي 784200210835474 NULL

7357 ي وجدان عمر عبدهللا بن يونس الطنيج  784200290724267 0

7358 ي الشميلي
 
ق هاجر خميس حسن عل الشر 784200202527329 NULL

7359 طيف عبدهللا محمد حسن رباع 784200271413104 NULL

7360 ساره سليمان علي سليمان خميس ربيع 784200116987031 2204755

7361 ي أحمد حمد جاسم سالم جاسم الصوري الزعاب  784200147620478 2135719

7362 حسن محمد حسن محمد عبد هللا حضوب 784200107574186 NULL

7363 مايد بدر راشد حسن الشميلي 784200261902926 NULL

7364 مايد فيصل داد محمد مراد 784200150369518 755698

7365 ى محمد عبدهللا يوسف بن حارب المهي  784200106246075 2146274

7366 ي راشد محمد راشد منصور علي النقن  784200163735101 NULL

7367 علي حمد علي بن عابد المري 784200193035258 11111

7368 ن مراد محمد علي محمد احمد حسي  784200125825321 1733774

7369 حسن مال هللا محمد مال هللا الحمادي 784200191829595 0

7370 عمر عمران عبدالقادر محمد أحمد 784200254604810 0

7371 عبدهللا عادل عل محمد السميط 784200118610862 1805860

7372 ن راشد محمد موس عبدالرسول بن شاهي  784200165905413 319566

7373 راشد احمد محمد احمد رسحان 784200194268528 NULL

7374 سعيد خلفان عبد هللا علي بشي  الحمادي 784200184828299 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7375 ابراهيم بدر ابراهيم مراد حسن 784200159416435 4030664

7376 ي
ماجد مصطفن ابراهيم محمد البلوسر 784200160209349 699045

7377 سعود عبد السالم عيىس محمد بوزيري 784200149036848 0

7378 ي محمد صبيح عبدهللا عل الكعن  784200173180967 NULL

7379 خليفه احمد عبدهللا عل الكعن  78420018550610 0

7380 سالم صغي  علي سعيد العوامي 784200180968792 2770563

7381 ي
ن البلوسر راشد عمر مراد عمر حسي  784200186052468 NULL

7382 هالل سيف محمد علي محمد هالل الشجي 784200294750680 0

7383 ي
علي محمد غلوم رضا علي البلوسر 784200160539183 0

7384 محمد ابراهيم سليمان علي يوسف 784200151724646 0

7385 عبدهللا يوسف عبدالرحمن علي السميطي 784200224929362 NULL

7386 عبدالرحمن عيىس راشد عبيد المعيلي 784200293532741 1664063

7387 خميس سالم خميس بالل مبارك 784200135826806 2854683

7388 فيصل محمد محسن علي إبراهيم 784200239360769 2073851

7389 ن علي محمد علي محمد علي حسي  784200169284021 NULL

7390 محمد احمد حسن محمد علي 784200179620364 NULL

7391 جواهر أحمد سعيد غاصب 784200124636216 1959647

7392 أمل راشد سعيد حامد الرصيدي 784200150416939 NULL

7393 تيما احمد محمد االصم الشجي 784200168551054 2874782

7394 جواهر عبيد علي بدر 784199749720589 11236

7395 ة سالم محمد علي سعيد مي  784200150943213 3875017

7396 خولة سعيد عبيد خلفان محرز 784200116938646 1955202

7397 ي
ارساء خلفان عبيد خلفان الظنحابن 784200130481029 2787440

7398 غريبه محمد سعيد عل اليماج 784200126065703 NULL

7399 ي
عائشه سعيد احمد محمد الظنحابن 784200140632868 2787118

7400 امنه محمد عل بن سبيت الظنحابن 784200169038153 1718263

7401 مهره احمد محمد عل اليماجي 784200280217595 211355

7402 غدير عل سعيد محمد اليماجي 784200287257214 2794634

7403 امل محمد عل نارص اليماج 784200162870685 NULL

7404 شيخة راشد عبدهللا احمد عبدهللا القحف 784200107179192 2858686

7405 ي جمعة أحمد عبيد احمد مليح
أمابن 784200152530307 1955178

7406 ساره محمد خميس اجميع الهنداسي 784200132063742 NULL

7407 مريم عل محمد احمد اليماج 784200124030832 NULL

7408 ي
مريم علي سالم سليمان جميع الظنحابن 784200208479178 111245

7409 ي
شيخه علي سالم سليمان الظنحابن 784200225070943 2858717

7410 فاطمه سعيد محمد عبدهللا ضاوى الرصيدى 784200193832571 1731519

7411 مريم احمد سعيد محمد اليماجي 784200165290840 NULL

7412
 
ق الشيخه عائشه عبدهللا راشد محمد سيف الشر 784200190351328 NULL

7413 ايمان عبدهللا المر احمد الشجي 784200126869807 664458

7414 حور عل راشد الحايرى اليماج 784200292469697 NULL

7415 هاجر احمد محمد احمد الزيودي 784200274714029 2186934

7416 بشاير عبدهللا خميس محمد مطر 784200106086141 223566

7417 جميعه محمد راشد مبارك الرصيدى 784200180738104 3874801

7418 وفاء عبدهللا سعيد محمد الشج 784200180365437 3851674

7419 لطيفه راشد عل محمد اليماج 784200265294106 NULL

7420 ي
حليمه محمد سعيد حاجيه الظنحابن 784200237193915 6102230

7421 أريام سعيد سيف علي القايدي 784200162840258 299225

7422 مها محمد عبدهللا محمد القايدي 784200083739274 NULL

7423 العنود سعيد جمعه خلف القايدي 784200224320836 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7424 شما راشد محمد حمد هالل الكيباىل 784200139572737 NULL

7425 عائشه راشد عبيد خميس عبيد بن خمسون 784200169681937 NULL

7426 آمنه سلطان محمد حسن محمد 784200204059586 668459

7427 منن ابراهيم سلطان بن ربيعه الشامىسي 784200181858760 -

7428 نوره سعيد مطر عمي  عبدهللا الخاطري 784200182413938 2844388

7429 مريم سعيد محمد هزيم المسافري 784200064396359 NULL

7430 نوره محمد يوسف محمد األحمد 784200157910751 NULL

7431 عهود علي سالم محمد الشامىسي 784200136280763 -

7432 عذاري عبيد سعيد عل محمد بن شعوم 784200263941690 4051

7433 مهره عيد علي صياح عبيد الراعي 784200136095302 1

7434 علياء عبيد احمد عل نارص طحنون 784200115074302 0

7435 امينه سعيد حمدون جمعه 784200017280361 NULL

7436 غاليه هزيم محمد هزيم المسافري 784200121736050 NULL

7437 نوف سالم محمد راشد احمد بن لقيوس 784200228572473 NULL

7438 هاجر عل محمد عل سليمان 784200129487680 NULL

7439 ايمان سيف سعيد احمد عل الصم الشج 784200109307650 NULL

7440 فاطمة محمد سعيد محمد عل الهمر 784200175852985 ---

7441 ن محمد فاطمه محمد حسن شاهي  784200294040793 126729

7442 خديجه محمد عل سعيد أحمد محمد 784200185314190 1810734

7443 لطيفه حسن عل محمد عل الحيلي 784200226410965 -

7444 اشواق محمد راشد محمد حسن الحسوي 784200187391766 2794314

7445 سارة محمد علي أحمد الحبىسي 784200247024084 NULL

7446 شوق محمد سعيد محيمد الحبىسي 784200237985963 NULL

7447 منن حريز سعيد حسن راشد العاجل 784199841579172 -

7448 خولة راشد محمد عبدهللا محمد بن لقيوس 784200180637140 1

7449 فاطمه سيف راشد سعيد حسن علوان 784200174102952 2751812

7450 شمائل عبدهللا علي راشد عبدهللا 784200026138600 NULL

7451 ساره محمد احمد محمد راشد البشه 784200186092464 631161

7452 شما حمد حميد حمد راشد 784200161431398 3846756

7453 عزه عل عبدالعزيز محمد 784200169263843 NULL

7454 ي عبيد محمد ابراهيم مليجي
مثابن 784200193620901 3874750

7455 سندية سعيد عبيد خلفان محرز 784200140368265 NULL

7456 طيف علي محمد سعيد سالم 784200272048727 1723959

7457 عائشه راشد سعيد عل احمد عليوه 784200183075942 NULL

7458 مريم عل احمد محمد حسن الشج 784200284732094 1650166

7459 عائشه ربيع عبدهللا محمد راشد 784200229306418 2751883

7460 آيه حسن راشد احمد سعدون ترك 784200271543835 NULL

7461 امنه حمد محمد سعيد الهالىلي 784200210393755 2170326

7462 العنود محمد علي عبيد خميس خمسون 784200198043216 NULL

7463 ريم زيد محمد سعيد ساعد 784200108254325 NULL

7464 ي
ه محمد علي محمود البلوسر مي  784200136931324 1794264

7465 مزون خليفة حميد عل راشد النعيمي 784200240943984 2819010

7466 نوف محمد صالح محمد صالح المحرزي 784200121982837 NULL

7467 ه سعيد حميد عل راشد النعيمي مي  784200151096359 NULL

7468 غاليه راشد محمد راشد محمد بن اللص 784200104328024 -

7469 ميثاء سالم علي عبيد علي المكروف 784200167506 NULL

7470 مزون محمد راشد محمد علي بن زويد 784200209761707 2878430

7471 منصور محمد عبدهللا محمد عبدهللا آل علي 784200272024629 2690882

7472 ي
 
راشد محمد احمد عبدالكريم المرزوق 784200253576969 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7473 ن الجسمي ن محمود حسي  حسي  784200242836219 NULL

7474 ي
عمر احمد محمد عبدالرحمن احمد المدبن 784200181090257 125414

7475 راشد مطر عبيد عبدهللا يميع 784200296171307 0

7476 عبدالرحمن سالم محمد سالم الحتاوي 784200161876592 NULL

7477 سالم اسحاق عبدالحميد يوسف بناي 784200137918215 NULL

7478 ي
 
احمد وليد احمد عبدهللا المرزوق 784200242403697 NULL

7479 ي
شمه علي محمد راشد محمد الحفين  784200160617153 2791881

7480  احمد خميس سعيد الزيودى
ن

فواع 784200296326869 NULL

7481 خلود سلطان سعيد عل الشجي 784200146470214 732158

7482 امنه عبيد حسن القحوم الزيودي 784200241809878 1915689

7483 مزون عل خميس سعيد اليتيم اليماج 784200269826433 2843726

7484 ري  هام احمد عبداله مصبح اليماجي 784200219621594 2114325

7485 عذارى يوسف محمد عبيد خميس القحوم 784200261586281 2190278

7486 اروى احمد سالم احمد الزيودي 784200130582610 2834070

7487 ناديه خميس عل ابراهيم الرصيدى 784199903627273 6095650

7488 ي
ثريا عامر سليمان سالم الظنحابن 784199764261618 NULL

7489 ة سيف محمد سعيد السالمي مي  784200124172410 715002

7490 سلمان سالم اسماعيل مبارك خميس الحداد 784200183630209 0

7491 سالم عبيد سالم عيىس المزروعي 784200170419764 NULL

7492 راشد علي محمد علي عبيد بن ضاوي الخاطري 784200105096430 2812066

7493 جمعه اسماعيل حمعه الماس صنقاح 784200139281578 NULL

7494 عبدهللا محمد عبيد ابراهيم دسمال السويدي 784200280305465 NULL

7495 سالم حمد محمد سيف الخاطري 784200296058645 NULL

7496 عبيد راشد عبيد خميس عبيد بن خمسون 784200053080485 NULL

7497 وليد عبدهللا محمد سيف زيد األصمي 784199865738605 0

7498 عبدالعزيز راشد عبيد راشد عبيد الساحر الشجي 784200130407057 NULL

7499 ي حمدان محمد حسن عبيد حسن بن علوي النقن  784200173641588 NULL

7500 ي عبدهللا راشد عبدهللا المذكور الطنيج  784200009875152 1962348

7501 أحمد غانم أحمد عبيد الغيص 784200195718083 7137702

7502 محمد سالم محمد عبيد ابراهيم دسمال 784200221379769 NULL

7503 عبدهللا عبدالكريم راشد عبدهللا المنصوري 784200125429868 0

7504 ي
ن المطروسر جمعه راشد جمعه بوهنتي  784200072649625 NULL

7505 حارب عيىس محمد حسن 784200128753751 NULL

7506 خالد أحمد سعيد محمد سعيد قحبوص 784200180437384 NULL

7507 محمد ماجد سعيد االمي  الشجي 784200113794869 0

7508 ي عبدهللا محمد ابراهيم محمد حاج  784200110919857 2694004

7509 راشد علي محمد عبدهللا علي شغروف الشجي 784200210630800 NULL

7510 احمد عبدهللا محمد بن زويد الشجي 784200104062615 NULL

7511 عمر سعيد راشد سعيد راشد الهف المقدجي 784200117938504 NULL

7512 حارب عبيد علي سعيد محمد الشميلي 784200290760659 NULL

7513 عبدهللا محمد سعيد راشد خميس الحبىسي 784200202625750 0

7514 احمد يحن  عباس علي الطاهري 784200143106035 669482

7515 ي محمد سعيد جمعه خميس سعد بن قرط المهي  784200279602526 NULL

7516 علي عبد هللا احمد حسن عبد هللا بالل 784200298721511 NULL

7517 سيف عبدهللا عيىس جمعه المنصوري 784200137920797 NULL

7518 ي خالد ابراهيم عبيد بسلوم الزعاب  784200174835262 NULL

7519 علي سلطان هالل عبدهللا الكيباىلي 784200152531370 NULL

7520 ي
مايد محمد صالح مسعود الدهمابن 784200241082641 NULL

7521 ن حسن الحمادي خالد محمد يونس أمي  784200165040930 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7522 علي راشد محمد علي المسافري 784200182939833 NULL

7523 خليفه مصبح حمد ضبعون المسافري 784200162730277 NULL

7524 مهره احمد عبدالكريم المال الشجي 784200283273744 2043990

7525 شيماء عل خميس بن عبود اليماجي 784200140614841 1792181

7526 شوق محمد حسن عبيد القحوم الزيودى 784200253638702 2843333

7527 مريم حمدان سالم محمد العبدوىل 784200246535597 2827212

7528 مها محمد عبدهللا عبايد اليماجي 784200163282542 1234

7529 ي
فاطمة احمد سعيد عبدهللا حسوبن 784200172986497 NULL

7530 نجالء خلفان راشد حميد راشد بن ضاوى 784200192086088 -

7531 مها عبدهللا جاسم عبدهللا جاسم الخاطري 784200283507976 3844802

7532 عفراء سلطان راشد حميد راشد بن ضاوي 784200293260848 NULL

7533 ي الشامىسي شيخه سالم ماجد الغرب  784200129163182 NULL

7534 شيخة راشد ماجد سالم راشد الغرب  784200195738081 NULL

7535 شهد ابراهيم محمد عيىس رشيد البلوسر 784200180628602 NULL

7536 ي
مريم محمد عل محمد الظنحابن 784200150938429 NULL

7537 مريم سعيد ذويب عبيد محمد 784200194742696 NULL

7538 ي
عليه عل محمد سعيد الظنحابن 784200152969067 3875665

7539 مريم عل احمد سالم مليح الزحم 784200120461981 714912

7540 افراح راشد محمد سالم الظاهرى 784200135747051 2792090

7541 مريم سالم عبيد عل محمد الظنحابن 784200118071727 80911

7542 حور محمد عل راشد محمد سعيد العنبورى الشج 784200229624919 2739033

7543 نجله راشد عل الحاسنن الشجي 784200146592900 NULL

7544 ميثه سعيد عل ابراهيم الرصيدي 784200126172103 2207527

7545 سعيد محمد سعيد لعطيوي المزروعي 784200196182628 NULL

7546 عبدهللا سيف سعيد سالم سعيد 784200150421848 0

7547 مانع سعيد راشد الهف المقدجي 784200276417308 NULL

7548 عائشة علي سعيد السلحدى الشجي 784200138594062 NULL

7549 ة مرشد محمد عبدالرحيم اسماعيل التميمي امي  784200080651753 498995

7550 خلود أحمد علي أحمد الشجي 784200117690287 1706267

7551 آمنه راشد احمد حشر الشجي 784200114736273 1695096

7552 ي
بشاير حسن عبدهللا الهياس البلوسر 784200117517480 NULL

7553 مهره عبد هللا إبراهيم محمد علي بن طوق 784200117202091 NULL

7554 آمنة محمد أحمد صالح محمد سالم 784200213508243 NULL

7555 نورة مطر عبدهللا يوسف محمد استاذ 784200280910389 NULL

7556 نوف محمد عبد هللا محمد عبدهللا المنصوري 784200148436825 NULL

7557 مريم سالم حمد باقل المهرى 784200018619831 672210

7558 وق أحمد زيد علي محمد راشد الخنبوىلي رسر 784200146425861 2106790

7559 ي فاطمه محمد راشد العري الطنيج  784200227031976 1913729

7560 شما مسمار محمد مسمار الشجي 784200126536372 2066368

7561 شهد احمد زيد علي محمد راشد الخنبوىلي 784200184927968 2134193

7562 شيخة سمي  حسن محمد صنقور علي 784200270541863 NULL

7563 ن طيف يوسف عبدهللا سيف علي ليفي  784200142146107 NULL

7564 خديجة عبد هللا احمد سويد الشجي 784200079053540 1888224

7565 مريم عادل علي صالح احمد الشجي 784200203852437 115363

7566 شيخة علي زيد محمد علي 784200020471973 1936396

7567 ناعمه محمد يوسف محمد غريب 784200179520513 714518

7568 علياء مروان محمد يوسف عبدهللا المحروق 784200261432684 2787740

7569 شما محمد سعيد الخنبوىلي الشجي 784200204319733 2747509

7570 اسماء يعقوب عبدالرحمن علي حسن عيىس 784200136190368 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7571 ي مالك

ريان يوسف أحمد المطر بنن 784200130387036 1913833

7572 شمسة محمد خالد ابراهيم خالد المطر 784200160392633 3846437

7573 شوق خليل عبدالرحيم جمعه محمود المنصورى 784200229286412 1960364

7574 فاطمه زيد راشد عل راشد البيوه 784200172646240 -

7575 شهد عل سالم محمد عل الشج 784200175073269 4503198

7576 اسماء محمد علي محمد سعيد بن حجر 784200207170646 NULL

7577 ه عبدهللا صالح عبدهللا الزيودي مني  784200214735373 2862050

7578 اروى سالم حمود خميس الزيودي 784200127437380 6663988

7579 ي
مريم عبدهللا سعيد راشد الحفين  784200260396302 2848212

7580 شيخه خميس مصبح خميس اليماج 784200116316397 1717862

7581 نوف عل مصبح حمود الرصيدي 784200208432086 19513

7582 انجود عبدهللا احمد عل الزيودي 784200124626217 3874328

7583 فاطمة أحمد علي محمد 784199780540367 2868178

7584 تسنيم راشد محمد الكسين  الهنداسي 784200184149761 2190099

7585 مريم محمد سعيد القربوسر الشجي 784200072828617 1806201

7586 شيخه محمد سالم الضب اليماج 784200214279083 NULL

7587 مريم علي أحمد راشد محمد 784200132498088 1716248

7588 ي
فاطمه عبدهللا راشد عبد هللا الظنحابن 784200263141408 2825321

7589 ي
حمده ماجد راشد العود الظنحابن 784200271504241 22356

7590 هدى سعيد عبدهللا سعيدوه الشجي 784200110732631 112356

7591 ي
ساره محمد سعيد عبد هللا الظنحابن 784200149462085 6497694

7592 ي
شوق عبيد علي عبيد الظنحابن 784199973525480 2099839

7593 عذارى سعيد عبدهللا محمد عبايد 784200131727271 2214617

7594 ي
العنود حسن هالل بن سبيت الظنحابن 784200161870967 2861907

7595 اسماء سعيد راشد عل رشود الزيودى 784200168654208 2852626

7596 ساميه محمد سعيد الصم الزيودي 784200294169766 1754250

7597 فاطمه نجيب عبداللطيف رزق 784200197050832 2222

7598 عائشه يوسف محمد الخرخور الشجي 784200154097404 NULL

7599 امنه راشد سالم سيف سالم رقروق 784200159590650 616666

7600 مريم جاسم ابراهيم منصور سعيد المنصوري 784200198158170 0

7601 ي
جود جاسم محمد شداد البلوسر 784200190246163 NULL

7602 آمنة أحمد محمد عبدهللا أحمدوه 784200175020203 1694463

7603 فاطمه محمد بدوي قدور بدوي سلحدي 784200171314626 289576

7604 فاطمة عيىس سالم الجادىلي المهري 784200247074170 NULL

7605 العنود جاسم محمد جمعه الحمادي 784200168179404 2709612

7606 هاجر علي سيف علي عبدالصمد الكيتوب 784200184630406 NULL

7607 بدريه احمد سعيد احمد الشجي 784200072530387 112356

7608 عائشه محمد عل مطوع الظهوري 784200147024176 1774175

7609 ي
نوره محمد سعيد راشد الحفين  784200187629256 5995534

7610 خلود عبيد عل سالم الرصيري 784200194030795 2190042

7611 ي
ا شهاب احمد الغسيه الظنحابن مي  784200204046922 2757666

7612 موزه سليمان عل حمدون النقن  784200135704706 2114536

7613 فاطمه محمد سالم عبدهللا اليماجي 784200061365217 122356

7614 ي
ه سعيد محمد سعيد الحفين  مي  784200268537170 292245

7615 جميلة عبدهللا محمد علي سعيد 784200046480214 5984411

7616 جواهر سالم محمد عل 784200127487385 2654772

7617 حنان محمد خميس سعيد 784200232172799 2866232

7618 مزنه عبدهللا محمد ابراهيم سعيد المطوع 784200169846431 4024441

7619 غنيه جمعه خميس سعيد الرصيدى 784200165985944 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7620 العنود زيد بدر عبدهللا الظاهري 784200065284109 2843198

7621 شجون عل سعيد محمد سعيد 784200147247546 3874820

7622 شوق سعيد احمد سعيد مخمىس 784200128748728 2787539

7623 خلود احمد عل راشد الزيودي 784200183279528 NULL

7624 شيخة سعيد زيد سعيد الشجي 784200159290616 1665962

7625 مريم محمد سالم محمد حسن الخاطرى 784200103824692 -

7626 ي مهره عبيد حسن عبيد النقن  784200240903987 -

7627 شهد احمد عل عبيد 784200283203709 NULL

7628 اليازية عبداللة راشد عبداللة رييل 784200147086407 NULL

7629 ي مريم عبدهللا محمد بن حمديه النقن  784200196969404 2204734

7630 تهابن خالد محمد علي سعيد بن ربيع 784200240858066 NULL

7631 مريم سعيد راشد الكاس الشجي 784200210729743 2162964

7632 علياء سعيد محمد سعيد محمد 784200157586023 NULL

7633 ي ة عبدهللا علي حمود علي النقن  مي  784200158260750 NULL

7634 مها خلفان عبيد محمد عبيد الباكورة 784200139137549 NULL

7635 مها محمد عباس عيىس عيىس 784200273749711 6166102

7636 مريم احمد حسن عمران الشامىسي 784200146141930 NULL

7637 فاطمة راشد احمد محيمد احمد وداس الحبىس 784200250609086 NULL

7638 ميثاء راشد عبدهللا حمود عبدهللا الخاطري 784200187406044 0

7639 بشاير طالب محمد سليمان محمد حسن 784200109287407 NULL

7640 فاطمه سعيد سليمان حسن الحسابن 784200113107575 NULL

7641 ريم محمد عل عبيد العنتل 784200104358021 1807992

7642 نائله أحمد سعيد مبارك الرصيدي 784200124132711 2843804

7643 حصة أحمد سعيد عبدهللا غاصب نارص 784200104659717 111235

7644 ى مراد محمد علي الحداد بشر 784200132181866 5893413

7645 ي
ساره عل حسن عل الظنحابن 784200216047090 1954940

7646 اسماء سليمان محمد عل العبدوىلي 784200170810319 2114611

7647 ي
ى الظنحابن ميثه محمد عل الذخي  784200143509634 8374714

7648 نوف عبدهللا محمد أحمد طريف 784200221581687 12379140

7649 ه وليد سالم محمد الحرمي مي  784200253072159 NULL

7650 وري الشجي ن فتون سعيد محمد الخين 784200124837269 NULL

7651 شجون محمد راشد محمد الشج 784200239203613 NULL

7652 طيف طارق احمد دربول الشجي 784200261638371 NULL

7653 العنود احمد صالح محمد علي الجسمي 784200295904922 NULL

7654 علياء احمد عل احمد عبدهللا الشج 784200280471762 0

7655 ن القارة جنان محمد درويش حسي  784200139415481 NULL

7656 حصه زيد عل مالك سعيد الشج 784200119263828 NULL

7657  الحرمي
ن ريم محمد عبداللطيف الشاهي  784200183069432 NULL

7658 ي الشجي مريم خليفة محمد احمد بين  784200297493734 NULL

7659 مريم رمضان ابراهيم جمعة عبدهللا سيار 784200185094065 1766992

7660 اليازية احمد عبد هللا يعقوب يوسف الحمادي 784200298370824 NULL

7661 جواهر محمد عبدهللا مراد محمد 784200082948306 695714

7662 ي المنصوري
شما طارق محمد ثابن 784200210327282 31911958

7663 علياء محمد عتيق احمد اسماعيل الشجي 784200241059425 NULL

7664 نوف سعيد راشد علي راشد الشجي 784200265830750 14769292

7665 حصه سيف راشد عل سعيد السلحدى 784200296496308 NULL

7666 آمنه محمد علي عبد هللا راشد الشجي 784200115249375 NULL

7667 أحالم عدنان أحمد محمد حسن رباع 784200297962514 NULL

7668 مرام عيىس عبدالقادر عيىس احمد الشجي 784200168636841 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7669 فاطمه سعيد المر احمد الشج 784200146858731 664195

7670 نوره عبيد عل مصبح اليماج 784200268350616 1112358

7671 روضه يوسف محمد أحمد علوان الشجي 784200106430844 16987004

7672 ابتسام زيد راشد سعيد الشجي 784200113176935 NULL

7673 نوف خالد محمد مال هللا صالح الشجي 784200118105368 2680776

7674 خديجة وليد محمد بن عامر الشميلي 7842002098101 NULL

7675 خديجه عل حسن احمد عبدهللا حسنن 784200125925071 2684796

7676 ميثاء جاسم محمد عبدهللا محمد السحاري 784200109815157 1302103

7677 مهرة لقمان محمد أحمد عبدهللا يوسف 784200117381747 1977939

7678 عاشه خالد سالم حسن سالم 784200259383626 2762013

7679 مها محمد جاسم محمد عبدهللا المنصوري 784200132821602 2852848

7680 شما عبدهللا سعيد بن حمدوة 784200203154636 NULL

7681 ي راشد سعيد راشد حسن لحريمش
امابن 784200214968131 NULL

7682 ايمان سلطان عل حميد عل جمعه 784199890526215 NULL

7683 شوق عمر سالم سعيد احمد 784200151425194 1810519

7684 مريم محمد سعيد احمد الشجي 784200130928375 NULL

7685 امنة احمد راشد محمد هندوان الشجي 784200109470805 NULL

7686 عائشة سيف علي سيف علي الرييل 784200120471972 -

7687 مها أحمد محمد إبراهيم محمد الحميدي 784200208217503 384654

7688 شهلة سالم محمد عل سليمان لعضيل 784200238375479 1949057

7689 طيف زيد سعيد محمد بن حريميش 784200135368692 NULL

7690 غالية عل سيف راشد ترك بن حريميش 784200262748757 NULL

7691 امنة محمد سيف راشد عل حمدوة 784200143095089 NULL

7692 ميثاء سعيد عبدهللا علي احمد حمدون 784200107397513 NULL

7693 نوف محمد سعيد راشد سعدون 784200247402744 4680688

7694 زا ابراهيم رحمابن الجسم ن مي  منن غالم حسي  784200165810753 2693463

7695 لمياء يوسف محمد يوسف المازمي 784200249607407 1957843

7696 ي
ن الحوسنن اليازيه طارق يوسف حسي  784200183214863 1

7697 شمسة فهد سالم خلفان الحمادي 784200132192728 1752026

7698 ي
 
ن عل محمد المرزوق حمده حسي  784200175280930 2852707

7699 ي
حصه ابراهيم محمد عل الزرعوبن 784200165393024 2700995

7700 فاطمه احمد عل عبدالرحمن الياسي 784200238717217 2750331

7701 ي
مريم حسن كرم حسن البلوسر 784200215329028 2780612

7702 زهره عل عبدول حسن بالهوش 784200168606844 2871176

7703 حمده عادل عبدهللا محمد المازمي 784200296326935 5904310

7704 عائشه محمد مال هللا محمد الحمادي 784199910609744 0

7705 ريم عبدالكريم رضا عبدهللا الحمادي 784200140540798 NULL

7706 ي
شمسه عمران عبدالرحيم نرصهللا الزرعوبن 784200193903133 NULL

7707 علياء أحمد عل يوسف الحمادي 784200216376168 1754016

7708 شمسه محمد عبدهللا عبدالرحمن الياسي 784200136907142 18771444

7709 منار عبدالرحيم حسن صالح آل علي 784200185962709 5891374

7710
 
موزه جاسم عل مبارك المرزوق 784200083963031 1408669

7711 مريم محمد سالم مرزوق الشامىس 784200176924718 486487

7712 شمة حسن سلطان محمد احمد بسيس 784200070685936 11111

7713 ي وضحه عبدهللا عل المعيوف النقن  784200217242591 6075048

7714 شما مطر عبدهللا مطر محمد الكيباىلي 784200160636195 5968910

7715 ريم عبدهللا راشد محمد الهامر 784200195907256 2892343

7716 نوره أحمد عل أنعم 784200225139599 NULL

7717 عائشة عبدهللا سالم مصبح سلطان بن رصوخ 784200216146835 1651719
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7718 ريم سيف سليمان محمد سليمان 784200175103611 NULL

7719 اليازيه خليفه راشد  سويدان الخاطري 784200054906811 1

7720 مزون حمد حميد حمد راشد 78420019743968 NULL

7721 ساره عبيد راشد االصلي الشميلي 784200219319496 NULL

7722 بسمه محمد سعيد حسن الشجي 784200124876812 NULL

7723 شيخة راشد سعيد حمد سعيدي 784200174684959 742494

7724 لمياء سعيد علي محمد علي الحيلي 784200236254833 2747259

7725 شهد احمد سعيد عبيد الحبىسي 784200195768088 NULL

7726 عفراء ابراهيم خميس عبيد علي المكروف 784200258384192 NULL

7727 ي فاطمة عيىسي هاشل حمد عبيد المجرن الزعاب  784200102754858 NULL

7728 عذاري راشد محمد علي راشد علياه 784200129618102 1718600

7729 ريم خالد عبيد اسماعيل مبارك عل 784200173813799 2680881

7730 ي بشاير محمد راشد الشيبه المهي  784200013607492 NULL

7731 ظبيه عبدهللا كرم 784200131903161 225133

7732 سعيد علي سعيد سالم اليماجي 784200283084307 232621

7733 ي
حمده احمد سعيد عبدهللا الظنحابن 784200139057069 NULL

7734 ي
مزون عبدهللا راشد اعبيد الظنحابن 784200272627215 NULL

7735 حور عوض سعيد محمد اليماجي 784200171386491 NULL

7736 ي
موزه خميس محمد خمسان الظنحابن 784200124162411 25556

7737 ف احمد عل النقن  امل ارسر 784200115383026 1756051

7738 حليمه سعيد جميع عبيد الظنحابن 784200030802951 655553

7739 نجاه راشد عل محمد الشجي 784200136470703 2714375

7740 مريم سعيد خميس محمد خميس زيودي 784200105102501 NULL

7741 شيخه راشد عبيد عل راشد السالم 784200109158186 NULL

7742 عائشه علي راشد احمد اليماجي 784200117968501 1656240

7743 فاطمه عل راشد احمد اليماجي 784200193868591 1663129

7744 مروه سعيد عبدهللا سعيد حسن 784200259260618 1663000

7745 مريم عدنان عل المجنون الظنحابن 784200169259411 NULL

7746 عتيق وليد عتيق مال هللا وليد 784200220641474 232623

7747 علي صالح لشكري محمد لشكري 784200218710810 0

7748 ي
محمد راشد سعيد عبدالرحيم نارص ساجوابن 784200129361380 NULL

7749 سعود يحن  طالب محمد احمد 784200119102034 189627

7750 ي
مهند خالد محمد هاشم البلوسر 784200237439268 NULL

7751 خالد محمد عبيد سعيد السويدي 784200158294908 754536

7752 محمد سيد عدنان سيد محسن سلمان العلوي 784200220427098 -

7753 مايد محمد عبيد محمد عبدهللا الحمادي 784200226038642 3234131344

7754 عبدالرحمن سالم عبدهللا صالح 784199787092156 529406

7755 محمد عمر محمد صالح الشجي 784200213942962 1784590

7756 ي محمد سعيد حريزات
مايد محمد ثابن 784200107260968 0

7757 ي خوري حسن مجيد حسن محمد حاج  784200184375721 NULL

7758 سهيل مروان ابراهيم مبارك فرج الفالسي 78420014792746 3985458

7759 احمد عبدالعزيز محمد صالح محمد احمد 784200197169327 NULL

7760 سلطان محمد كامل السيد إبراهيم الهاشمي 784200235370366 NULL

7761 خالد طارق يونس محمد امي  784200113072837 3868811

7762 ي
 
ن حسن المرزوق ماجد محمد امي  784200153720402 0

7763 ي
محمد عبدالكريم محمد نور هادي خاب  784200179795750 651498

7764 حمد احمد محمد حسن محمد محمود 784200096574759 0

7765 ي حمد عتيق جمعة معضد بن جي  المهي  784200293927164 NULL

7766 علياء عصام احمد محمد احمد 784200149140905 1123556
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7767 امل عبدهللا سالم التخلوفه اليماجي 784200258031747 2214590

7768 ي
عائشه خليل ابراهيم مليح الظنحابن 784200106365982 2754894

7769 مزنه احمد سالم مليح الزحمي 784200138617087 NULL

7770 سنديه عبدهللا ابراهيم سليمان الظنحابن 784200227318415 1973747

7771 خلود عل احمد عل الزيودى 784200168737060 2211145

7772 أبرار أحمد محمد عبيد علي السالمي 784200152502744 NULL

7773 شيخه عل حمدان سعيد العبدوىلي 784200135875308 995233

7774 امنه صالح عل عبدهللا الشجي 78420018028413 NULL

7775 ي
فاطمه سعيد احمد خميس الظنحابن 784200121796054 2754880

7776 فاطمة أحمد جعفر محمد عبدهللا األحمد 784200154916819 NULL

7777 سارة بدر جاسم محمد غريب 784200172848614 5907944

7778 خوله احمد سعيد سيف عل الوردى 784200118360633 -

7779 نوف زيد محمد رشود جهمور محمد الشجي 784200105265191 20461510

7780 ن احمد عبدهللا محمد المنصورى ميثاء ياسي  784200141062792 NULL

7781 امينة عبدهللا حسن علي حسن المنصوري 784200168318259 0

7782 حصة فيصل محمد احمد عبدالرحمن التميمي 784200208492080 NULL

7783 ن السويدي دانه عبدهللا عل بوخطامي  784200165748219 0

7784 مهرة جمال محمد سعيد سلطان 784200204107153 1758370

7785 ن علي رمضان حسنن صالح حسي  784200292507546 NULL

7786 ميثه خالد محمد بين  الشجي 784200164218503 34215454

7787 ريم محمد خميس بن طليعه ال علي 784200161879596 2787000

7788 روضة احمد عبيد الليم آل علي 784200225285400 6547174

7789 ن الياسي ن احمد بوحسي  شيخه حسي  784200173810977 2644433

7790 هند محمد عبدهللا سالم الحمادى 784200160350466 2195513

7791 ن القحاح ن محمد حسي  علياء حسي  784200105986291 2700942

7792 ي جواهر فيصل محمود عبدهللا األمي  784200281943108 2717124

7793 فاطمه عبدهللا محمد عاشورى الياسي 784200146471931 613619

7794 اسماء كمال محمد كمال آل علي 784200014396988 NULL

7795 فاطمة علي محمد سلطان 784200182031540 2193916

7796 نجالء حسن محمد عبدهللا راشد المزروعي 784200242151973 1889229

7797 ي موزه راشد سيف المحرمي الكتن  784200259326815 -

7798 عفره احمد حمود راشد الزيودي 784200207594189 2097156

7799 مروة محمد علي محمد الزيودي 784200263052431 2717996

7800 فاطمه محمد خميس راشد الزيودي 784200257639748 3874472

7801 ه عل هالل عبيد الخاطرى مي  784200190573020 NULL

7802 اسماء عبيد سعيد محمد سيف الرايج 784200142936168 NULL

7803 اليازية راشد بطي مفتاح الكيباىلي 784200210639413 JRL649547

7804 ي
عائشة خليل محمد يوسف البلوسر 784200263957902 1889256

7805 هند حسن عبدالكريم محمد ابراهيم 784200158617967 1748592

7806 موزه محمد سعيد منصور علي منصور 784200139759433 2103911

7807 مريم سيف حميد مصبح علي بن سميط 784200106857392 756024

7808 فاطمه سالم علي بن سميط آل علي 784200290937547 NULL

7809 ه الخاطري ميثا حمد مصبح حمد راشد بالبي  784200285209258 17908394

7810 فاطمه علي خليفهه ضبعون المسافري 784200217547486 0

7811 ي
أسماء يعقوب عل عبدهللا البلوسر 784200159862729 0

7812 ي أمنه أنور سيف بحي  المهي  784199950965022 111

7813 سعاد يونس فرحان سالم فرحان سالم الجالف 784200158593069 1792149

7814 بشاير عل حسن سعيد حسن سعيد 784200102680434 NULL

7815 ابتسام محمد عل سعيد جمعه 784200126025137 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7816 ريم سالم محمد احمد عل بن حمدوه 784200151368188 NULL

7817 حصه سعيد عبدهللا الحميدى سليم 784200241529476 NULL

7818 فاطمة عبدهللا راشد عبدهللا راشد العاجل 784200279464034 NULL

7819 سارة احمد راشد عبيد محمد بحلوط 784200203108657 NULL

7820 ريم راشد علي راشد محمد 784200126025707 2653145

7821 امنه جمال حمدان يوسف علي الخاش 784200162157950 NULL

7822 ة أحمد راشد محمد هندوان الشجي مي  784200086370689 1999582

7823 ي
علياء عيد عبدهللا حسن محمد لمشاطفن 784200191049194 -

7824 آمنه راشد محمد سعيد الحبىسي 784200180813857 NULL

7825 ي مريم عمر عبدهللا مفلح عبدهللا النقن  784200271842153 NULL

7826 خولة سعيد محمد راشد محمد بن قاسم 784200139762080 0

7827 عائشه عل ابراهيم عل ابراهيم الورش 784200198216853 NULL

7828 ي اليازيه خالد عيد الراعي النقن  784200106130485 NULL

7829 ي علي راشد علي محمد بن حقموه
ن

فواع 784200164916379 1915753

7830 فاطمه محمد عبدهللا حمود عبدهللا 784200117691632 1939014

7831 العنود عبدهللا سعيد عل اسود حسن ارشود 784200191870268 NULL

7832 ندى عبدهللا سعيد محمد حميالت 784200159407368 NULL

7833 هند حمد محمد حمد ضبعون 784200152939060 1864941

7834 منية محمد ابراهيم غانم ابراهيم العلي 784200195191513 NULL

7835 ي مالك
ه طارق اسماعيل ابراهيم خالد المطر بنن مي  784200115309021 NULL

7836 أمل شهاب عبدهللا عبدهللا صالح الزبي  784200103909402 NULL

7837 خديجة محمد زيد علي الشجي 784200003746094 2154236

7838 عزه محمد مطر محمد بن حالول 784200185175856 NULL

7839 ميثا محمد جاسم محمد المنصوري 784200147630477 NULL

7840 ي ب  موزه سالم جمعه محمد المحي  784200259329728 503268

7841 ي آل علي
ريوف يوسف عبدهللا عل اللوغابن 874200247250689 602965

7842 علياء خليفه راشد سيفان العبدوىلي 784200014249088 NULL

7843 امنه محمد عبدالرحمن محمد الحمادي 784200180206193 1821131

7844 ي
جواهر عبدهللا حسن الجالف البحرابن 784200196870644 2897032

7845 ي
ن عل الحوسنن وضحه ابراهيم ياسي  784200109172153 2839769

7846 اسماء خالد محمد سلمان يوسف ساتر السويدي 784200227286828 124441

7847 ي
ميثا ابراهيم محمد عبدوىل الزرعوبن 784200107072413 1869375

7848 نوره ماجد عبدهللا خميس راشد 784200125863090 1849581

7849 ي عائشه علي حسن بن علوي النقن  784200213932971 NULL

7850 وق راشد محمد عبدهللا راشد االغبش رسر 784200140574854 NULL

7851 ي
العنود عبدالمحسن عبدالعزيز شهيل القحطابن 784200206430843 0

7852 ساره حسن محمد عبد الرحمن ال آل علي 784200250468103 NULL

7853 ي
شيخه عارف محمد هادى محمدنور الزرعوبن 784200232038073 NULL

7854 انوار محمد علي محمد عبدهللا عيىس 784200237509805 1823710

7855 عليه عل سيف حرمول آل علي 784200148471814 485652

7856 ي مهره سيف سالم الدرس الكتن  784200162090847 0

7857 اسماء يوسف عبدهللا احمد كلني  784200250576244 0

7858 ي
اليازيه ابراهيم محمد عل الزرعوبن 784200196406308 1753762

7859 امنه صالح سالم ابراهيم المهري 784200139868481 1903266

7860 فاطمه جمال احمد محمد يتيم 784200128709852 6172052

7861 حمدة صالح محمد حسن 784200227242417 1653143

7862 ن العامري عهد سعيد حمد شني  784200170809394 720172

7863 ي
 
عائشه محمد حسن عبدالرحمن المرزوق 784200131070532 1111

7864 ن محمد النمر اسماء عبدهللا امي  784200129694913 716433
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7865 فاء ندى عبدالحكيم عبدالرحمن بوشلين  الشر 784200153680929 2743694

7866 فاطمه سليمان احمد حسن الحمادي 784200139643918 2804759

7867 ه ماجد محمد ماجد العويس مي  784200172851816 616078

7868 هدى محمد عبيد سالم سيف الكندي 784200152697650 2894854

7869 ي
شهد محمد ابراهيم محمد الزرعوبن 784200115243691 1824917

7870 ميثاء محمد ابراهيم علي الياسي 784200147516049 NULL

7871 شوق جمعه سعيد جمعة حميد بالل 784200205209586 2064057

7872 موضن عيىس محمد حسن الرئيىسي 784200265324713 663942

7873 حمد عبيد مبارك عبيد هوىلي 784200121825101 386164

7874 خالد جاسم احمد حسن الهاشمي 784200148269531 NULL

7875 مايد علي عبيد المحنه اليماجي 784200275876918 NULL

7876 هيثم عبدهللا محمد سالم الكندي 784200198603704 NULL

7877 سعيد ابراهيم سعيد خميس السماجي 784200109818102 NULL

7878 ي
سعيد عبد هللا سعيد صقر الحفين  784200182693968 NULL

7879 حمد ابراهيم محمد عبيد الكندي 784200175816279 3857791

7880 سعيد سالم عبيد نارص خميس 784200118739109 NULL

7881 عبدهللا عارف سويدان مبارك المسماري 784200292139464 1808423

7882 عبدهللا عادل محمد راشد عبيد 784200291481388 NULL

7883 عبدهللا محمد محمد عثمان سومرو 784200106046038 NULL

7884 سلطان سعيد خميس محمد اليماجي 784200129872972 6675714

7885 سيف احمد صالح احمد اليماجي 784200120946957 NULL

7886 سعيد علي سلطان سعيد الحمودي 784200117640548 NULL

7887 حمدان خلفان برمان خميس الزحمي 784200179632524 672219

7888 سعيد حميد راشد حميد اليماج 784200235329388 2191242

7889 خالد ابراهيم محمد عبدهللا البلغوبن 784200220946956 NULL

7890 يكي المزروعي عبدهللا عبيد محمد الي  784200202170252 NULL

7891 راشد سعيد خميس سعيد المسمارى 784200297973198 NULL

7892 أحمد سعيد خميس سعيد المسمارى 784200170409682 NULL

7893 منصور عبد هللا علي عبد هللا الكندي 784200198138636 8440660

7894 فهد حميد عبدهللا عبدالرحمن البستكي 784200137937213 NULL

7895 ي
محمد صالح سالم عبيد الحفين  784200281810802 2789810

7896 ي
يوسف خالد محمد علي العوضن 784200110846852 NULL

7897 عبدهللا محمد عبدالرحيم احمد الحمادي 784200248574913 NULL

7898 ابراهيم سعيد سعيد محمد الحمودي 784200171549734 NULL

7899 ميثاء حميد علي غسام القايدي 784200116250687 NULL

7900 مهره سعيد خميس سعيد القايدي 784200264192582 0

7901 موزه مصبح علي بن بطي القايدي 784200194747059 NULL

7902 ساره سالم محمد سالم المعمري الزحمي 784200191358702 NULL

7903 غدير مطر سالم علي القايدي 784200147249138 4885976

7904 موزه أحمد سالم  بن عثمان القايدي 784200268084199 NULL

7905 صالحه نارص علي بن نايع القايدي 784200137293641 1891973

7906 شمه حمد سعيد مصبح القايدي 784200185952700 NULL

7907 ي ترفه عبدهللا سالم طريش الكعن  784200113518425 0

7908 ميثاء محمد سيف محمد القايدي 784200173059732 44556987

7909 نارص هالل راشد خلفان أحمد الكندي 784199964843058 5934867

7910 ي عمر أحمد محمد خميس محمد الشر 784200217929602 2843906

7911 منصور مصبح محمد عبيد المزروعي 784200092861044 NULL

7912 سيف جمعه محمد سالم الكندي 784200115190355 NULL

7913 ي سالم محمد خميس سعيد الكعن  784199906919438 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7914 سيف علي محمد ربيع المسماري 784200013925795 NULL

7915 محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم العبدوىلي 784200159715356 111

7916 ن حسن عبد هللا هشام حسي  784200109874246 NULL

7917 محمد خلفان حسن سعيد النعيمي 784200135969572 NULL

7918 جابر خميس سالم البغام هناوي 784200213737370 3874082

7919 ي
عبيد علي سعيد برمان السدرابن 784200063097862 730353

7920 محمد عبدهللا علي عامر اليليلي 784200140681436 2790326

7921 سعيد عبدهللا سعيد عبدهللا الكندي 784200129752612 NULL

7922 محمد سيف محمد سعيد سالم 784200274153962 NULL

7923 سهيل محمد سهيل سعيد اليماجي 784200283295481 1111

7924 عبيد سعيد عبيد السالمي المرشودي 784200219250204 2909750

7925 حسن محمد عيىس حسن العبدوىلي 784200128617477 1754119

7926 سالم عبيد سعيد علي الكندي 784200115960294 2141956

7927 ي محمد راشد عبيد مسعود الكعن  784200138385479 731062

7928 عبدهللا سعيد علي خليفه الحمودي 784200159057528 6102872

7929 ي
خالد موس محمد أحمد البلوسر 784200137043947 NULL

7930 حمد صالح احمد عبدهللا آل علي 784200137925960 8441798

7931 علي محمد عبيد أحمد خميس 784200259174264 NULL

7932 ي
سعود عيىس حسن احمد البلوسر 784200121303513 NULL

7933 سعيد سهيل عبيد صالح العبدوىلي 784200138476310 NULL

7934 ي آل علي احمد محمد احمد حاج  784200130610650 2793946

7935 عبدهللا سعيد علي بن سعدان كمزارى 784200297206839 NULL

7936 عبدالرحمن عبدهللا محمد عبيد الكندي 784200117620540 1774156

7937 ي احمد علي احمد جاسم الطنيج  784200270416587 2839776

7938 ي
علي احمد علي حسن البلوسر 784200104924202 NULL

7939 عبيد جمعة عبيد سلمون الرصيدي 784200224172716 2207533

7940 عبيد احمد خليفة محمد السماجي 784200192576146 0

7941 فيصل خميس سالم محمد 784200172626945 1663479

7942 عبيد خميس عبيد سلمون الرصيدي 784200210416937 2871808

7943 حمد سلطان محمد خلفان البلوسر 784200010972576 2135185

7944 ي خميس محمد حمد مصبح الكعن  784200251649586 3873933

7945 حمدان سعيد علي بن فارس المسماري 784200206053702 1748102

7946 خالد علي سيف راشد الذباجي 784200181031368 2754943

7947 معاذ عمر محمد علي عمر 784200281868768 2793916

7948 محمد مبارك حسن سالم عريدي 784200625310428 3877147

7949 علي مسعود مبارك سبيت المسماري 784200157946862 1773387

7950 عيد علي عيد مفتاح حامد 784200124761832 2189792

7951 عبدهللا سالم سعيد عبدهللا اليليلي 784200030325714 NULL

7952 عبدهللا علي عبدهللا سعيد النعيمي 784200213757378 123456

7953 عبدهللا علي راشد صياح اليماجي 784200179041973 483561

7954 ي
ف مانع سعيد عبيد الحفين  مي  784200174714087 NULL

7955 محمد مرزوق سالم المصخن المسماري 784200102105432 1954935

7956 ي
مايد عبدهللا احمد صابر البلوسر 784200108132505 2861940

7957 خليفه احمد خليفه بن سبت الشامىسي 784200197409681 NULL

7958 ي
خالد احمد سالم عبيد الحفين  784200150820924 NULL

7959 ي عبيد عوض محمد إبراهيم الزعاب  784200240829596 NULL

7960 ي
خليفه حمد عباس محمد البلوسر 784200126109105 22222

7961 ي
محمد راشد سيف عبيد الحفين  784200271825034 NULL

7962 ي
خليفة احمد عيىس بخش البلوسر 784200146143647 1663158
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
7963 ي ي الطنيج  سعيد عبدهللا سعيد المعورسر 784200285140610 1

7964 فهد محمد راشد عبيد مقدمي 784200196963217 1655441

7965 يف سعود علي هارون محمد علي الشر 784200169251376 2862158

7966 عبدهللا خميس خلفان محمد 784200185762463 NULL

7967 ي سيف سعيد حمد مصبح اكعن  784200074626803 4013807

7968 مبارك مكتوم علي مكتوم المزروعي 784200160870372 1656000

7969 سيف موس محمد موس السويدي 785200190503027 NULL

7970 عبادي عيىس ابراهيم عيىس علي 784200283295482 NULL

7971 ي
ي الظنحابن خميس ابراهيم خميس بالل الوهين  784200148272022 NULL

7972 ي
احمد راشد علي محمد كيابن 784200108264324 2213698

7973 فهد محمد جمعه الغاشمي الزحمي 784200105254617 2786628

7974 ن سالم ي سالمي 
عبدهللا ثابن 784200097682841 7599770

7975 حمد عبيد محمد عنكوله المسماري 784200230417162 0

7976 حمد عبيد سعيد عبيد المسماري 784200158040715 2114237

7977 ي
محمد اسماعيل محمد اسماعيل مبارك البلوسر 784200119420949 2862022

7978 ي
نايف مبارك نارص خلفان الحسابن 784200036570750 2350888

7979 خلفان سالم سيف سالم الكندي 784200121048639 15947612

7980 راشد محمد راشد رقيط المسماري 784200191526092 265165

7981 راشد علي راشد رقيط المسماري 784200179684616 NULL

7982 نارص سعيد راشد عبدهللا اليماجي 784200110825476 2834048

7983 حمد خليفه رجب عبدهللا آل علي 784200109138188 NULL

7984 عمار سالم نصيب خدوم المسماري 784200068468600 1

7985 سعيد عبيد سعيد مسعود الكندي 784200154626590 1111

7986 علي راشد محمد علي محمد الرصيدي 784200292695937 NULL

7987 ن المسماري علي راشد علي سالمي  784200264302595 222222

7988 ي
احمد محمود احمد ابراهيم البلوسر 784200175942802 110687

7989 سعيد سبت سعيد سالم سعد 784200087574198 NULL

7990 ي عبدهللا خالد سالم محمد الحنطوب  784200186130462 123456

7991 محمد احمد خلفان احمد الكندي 784200239437245 NULL

7992 محمد عيىس محمد رستك االنصاري 784200104081391 1782939

7993 ي
عبدهللا اسحاق عبدهللا الفزاري البلوسر 784200146143803 17988000

7994 سيف شهاب محمد عبدهللا بارون ال علي 784200238405151 2186903

7995 ي
احمد راشد احمد محمد البلوسر 784200165369271 2207523

7996 عمر سلطان علي حميد اليماجي 784200235931316 2845764

7997 علي سيف محمد سيف الكندي 784200161590482 2845816

7998 سيف علي عبدهللا مهنا الكندي 784200141373041 2714402

7999 احمد راشد خلفان معضد القايدي 784200284140645 NULL

8000 محمد سيف محمد سيف ظفوري 784200262168592 NULL

8001 علي جمعه سالم عبيد المسماري 784200282630530 5926352

8002 عبدهللا أحمد محمد عبدهللا سعيد 784200176165486 1774149

8003 خليفه راشد علي الحميدي الزحمي 784200113607491 722038

8004 محمد عبيد حمد عبيد زوهري 784200237258056 22667964

8005 ي
سيف محمد عبدهللا محمد البلغوبن 784200151465190 755735

8006 خميس يارس خميس أبو شنب المسماري 784200265974145 NULL

8007 خليفة خلفان سيف راشد الكندي 784200185439138 NULL

8008 خليفة محمد سعيد محمد السويدي 784200150648382 1898415

8009 احمد سيف سعيد طحنون اليماجي 784200153272727 720160

8010 ي
 
ق الشيخ عبدهللا سيف علي سيف الشر 784200179325806 3875679

8011 عمار علي محمد مراد قمي  784200119260543 1656168
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8012 علي سالم علي عبدهللا اليليلي 784200170515934 NULL

8013 محمد نارص علي حميد الكندي 784200165271964 NULL

8014 سيف حمد سعيد محمد الرصيدي 784200147473621 NULL

8015 ي
حسن عبدهللا محمد علي البلوسر 784200161310725 2861497

8016 ي
محمد علي مبارك محمد المدحابن 784200131861351 1717893

8017 حمد خليل ابراهيم محمد آل علي 784200118175361 6096536

8018 خليفه محمد سعيد معيلي الكندي 784200054706021 1656106

8019 حميد سعيد محمد سعيد السويدي 784200236076962 1718471

8020 سند احمد عبيد الخديم 784200157932755 14016868

8021 حمد سعيد محمد عبدهللا اليماجي 784200241639382 3215

8022 أحمد محمد خميس محمد 784200238602484 3880273

8023 عبيد خميس عبيد محمد اليماجي 784200146584758 0

8024 محمد سالم عيد مفتاح المسماري 784200204979105 2870506

8025 سعيد راشد سالم راشد اليماجي 784200062979810 1665728

8026 عبدهللا اسماعيل علي مال هللا محمد 784200180295972 2190802

8027 راشد حميد خميس حميد نارص النعيمي 784200127257135 NULL

8028 جمعة طارق اسماعيل سعيد مبارك 784200190543023 1715586

8029 وز ربيع المسماري وز عيد في  في  784200253218760 2189924

8030 سعيد عبدهللا خلف دهيس اليماجي 784200107240960 NULL

8031 ي  سعيد الزعاب 
ن محمد زويد سالمي  784200185179379 1992975

8032 عبدهللا سعيد عبيد الغاشمي الزحمي 784200186285266 1665910

8033 عبدهللا سيف عبدهللا سيف البادي 784200194263636 NULL

8034 مبارك عبيد ربيع مبارك الزيودي 784200294902406 NULL

8035 ي
وابن ن عبيد محمد حسن محمد حسن الين 784200050769254 2190830

8036 أحمد سعيد احمد محمد الزحمي 784200085354197 1808436

8037 عامر خصيف حميد خصيف 784200179609647 6095336

8038 ن علي رمضان محمد احمد حسي  784200154097131 123456

8039 ي
عبدهللا حميد خصيف حميد الحوسنن 784200182425718 NULL

8040 فارس محمد فارس حميد المسماري 784200113043903 17870682

8041 مريم علي محمد الجروان الشامىسي 784200124693852 2840830

8042 شيخة مصبح علي سيف سويجي 784200130265364 NULL

8043 ي يماجي ميثاء محمد عبد هللا سعيد علي الصحاب  784200159802725 NULL

8044 روضة حمد خلفان حمد خلف 784200130757576 NULL

8045 ي فاطمه محمد سالم الحافري   الكتن  784200198140848 2794835

8046 عفراء سعيد عبيد سالم مطر السالمي مرشودي 784200154687246 NULL

8047 شوق سالم خميس سعيد حسن 784200235308697 NULL

8048 خوله حسن محمد حمايد الزحمي 784200149829184 NULL

8049 فاطمه سيف سهيل محمد الشامىسي 784200161917024 0

8050 شيخة حميد محمد حارب علي الشامىسي 784200125483576 NULL

8051 نوره سعيد عبيد عاب  الزحم 784200159649084 NULL

8052 لطيفة سلطان سهيل محمد حارب شامىسي 784200118769106 NULL

8053 سعود يونس محمد حسن مراد 784200274865847 2747183

8054 محمد سيف خلفان عبيد اليليلي 784200128215827 640730

8055 محمد علي راشد سعيد راشد العواش 784200262075102 NULL

8056 نادر محمد راشد علي الزحمي 784200110403761 2207588

8057 محمد علي محمد علي السويدي 784200118629839 NULL

8058 ي سعيد خليفة سعيد مفتاح الكعن  784200206025767 NULL

8059 احمد ابراهيم عبيد ابراهيم عبدهللا 784200151381066 2791936

8060 سلطان سيف راشد سيف الذباجي 784200192415394 2213997
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8061 يوسف محمد حسن سالم الكندي 784200183528684 NULL

8062 ي
سيف عبيد علي محمد الحفين  784200106808288 NULL

8063 ي عبدهللا علي سعيد الشيبه الكعن  784200124639475 111

8064 خالد سبيت راشد سبيت العبدوىلي 784200265195816 NULL

8065 خاطر ياقوت خاطر عبدهللا السعدي 784200106369364 NULL

8066 علي خميس سعيد عبدهللا النعيمي 784200155214105 1955123

8067 جاسم علي اسماعيل محمد الهيب المسماري 784200119846820 NULL

8068 سيف علي محمد عليان اليماجي 784200216202166 11111

8069 سلطان سعيد سلطان سليمان محمد مطلىعي 784200257579878 NULL

8070 خليفه راشد خليفه عبيد الشامىس 784200104159684 NULL

8071 فاطمه محمد عبدهللا سعيد الفالسي 784200171974866 723175

8072 ندى ابوبكر محمد احمد الكياىلي 784200187650401 NULL

8073 عائشة فهد علي محمد علي المعمري 784200017380476 NULL

8074 فاطمه احمد مختار غلوم 784200168684205 -

8075 ود سهيل جمعه بالل بوجمهور 784200283698155 146656

8076 ميثاء نارص عبيد محمود حسن عاشور 784200113608689 2700688

8077 سالم حسن سالم حسن ال الرشيد 784200249492081 2834036

8078 ماجد حارب عيىس عبدالكريم الذباجي 784199810675490 1845721

8079 صالح علي راشد علي 784200187461908 NULL

8080 صقر عبدهللا سلطان مطلىعي اليماجي 784200180205369 1754249

8081 عبدهللا سعيد جمعة محمد النايم الزحمي 784200103832406 NULL

8082 احمد سالم راشد سالم الزحمي 784200284169768 8441856

8083 محمد مصبح راشد مصبح الزحمي 784200121707374 NULL

8084 سعيد سهيل سعيد محمد الزحمي 784200171596909 3851612

8085 ي
علي سالم علي حسن الحفين  784200137583082 NULL

8086 ي
احمد حسن احمد حسن الحفين  784200126285467 NULL

8087 ي
مريم عبد هللا أحمد علي أحمد دهمابن 784200162651747 NULL

8088 ي فاطمه سعيد راشد محمد الطنيج  784200176024873 0

8089 حمده نظر محمد  رحمه 784200238091852 NULL

8090 شيخة سعيد راشد عبد هللا علي زحمي 784200172835173 NULL

8091 ي
نارص احمد حسن سعيد الحفين  784200080942509 NULL

8092 حمدان محمد علي سالم اليماجي 784200113715930 233656

8093 خليفة مصبح سعيد محمد الحمادي الزحمي 784200063050353 NULL

8094 محمد سعيد مصبح الحمادي الزحمي 784200175805967 NULL

8095 علي سعيد علي حمد الحافري 784200127472619 NULL

8096 محمد علي سعيد محمد الرصيدي 784200169418033 NULL

8097 ي
 
ق محمد راشد محمد بن صياح الشر 784200242108635 NULL

8098 محمد سيف محمد الحمدي اليماجي 784200193842570 NULL

8099 عبيد سالم سعيد محمد سلمون الرصيدي 784200246535759 6432432

8100 محمد عبدهللا سعيد محمد اليماجي 784200060350467 NULL

8101 ي سالم سلطان سالم سالم الطنيج  784200174627057 1954754

8102 راشد عيد احمد عبد هللا سليمان 784200146908403 2825760

8103 آمنة علي غلوم علي محمد المعلمي 784200239696261 NULL

8104 فاطمه محمد سيف محمد الشعاىلي 784200194793095 0

8105 ساره جاسم محمد احمد الياسي 784200125160943 NULL

8106 شيخه عبدهللا احمد علي عبدهللا جاسم 784200115462614 1771804

8107 ي ب  سالمة سفيان بطي سعيد فرج المحي  784200109131977 2747616

8108 ي ريم جروان نارص جابر االحباب  784200243295753 2704404

8109 شمسة سيف خليفة عبيد الضباح 784200157528173 5646465
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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8110 عذبة محمد عتيق حارب محمد جوهر 784200109549764 NULL

8111 حصه محمد حمد صالح النعيمي 784200113641599 1967315

8112 شمسة انس يوسف بالل 784200257290435 NULL

8113 ن السوديدي الريم خميس سعيد خميس شاهي  784200271468736 1786120

8114 ي
خوله محمد ابراهيم سالم البلوسر 784200140303916 NULL

8115 سعيد علي حمد سليمان المطلىع اليماج 784200176041059 0

8116 هند يوسف محمد يوسف اللنجاوي 784200281491652 5214

8117 رفيعه خالد عمي  علي البكري السبيىعي 784200102857297 2766647

8118 شمه فيصل عبدهللا بن سليمان الشجي 784200221359761 11111

8119 سحر محمد عبدهللا محمد العطار 784200210860498 8284592

8120 نوره سهيل زعل سهيل ال علي 784200108479500 11431780

8121 مروه عبدالسالم محمد احمد المري 784200297942516 1650105

8122 عائشة عبدهللا عبدالجبار محمد ماجد الماجد 784200203046527 864786

8123 ي
ة خليفة يعقوب ابراهيم البلوسر مي  784200110810429 21523564

8124 ي مهرة ابراهيم يوسف ابراهيم حميد الطنيج  784200135949571 1845961

8125 ي 
شمه خالد ابراهيم محمد المعينن 784200293862577 1787287

8126 عفراء خليفة محمد خميس سالم الشاعر 784200235191689 1666160

8127 بدريه محمد صالح احمد الشجي 784197330468618 NULL

8128 جواهر عبدهللا علي راشد حسن الخنبوىلي 784200117524171 2788066

8129 ناعمه بدر محمد يوسف المنصوري 784200193210844 1745504

8130 عائشه محمد عبدهللا الزين الشجي 784200161680747 2751621

8131 ي شهد سيف محمد علي فرحان الشعن  784194868797062 1630194

8132 الهنوف أحمد سيد علي حسن 784200150736864 NULL

8133 علياء محمد عبد هللا عبد الرحيم الريس 784199980769295 2779818

8134 وك نوف عرفة عبيد مي  784199387217211 723459

8135 نوره سيد عبدالحميد سيد يوسف سيد محمد الهاشمي 784200092962438 1947861

8136 ي
رفيعه عبدهللا محمد حسن البلوسر NULL NULL

8137 خديجه علي محمد عبيد الزيودي 784200179030596 NULL

8138 مريم محمد حسن عبدالرحمن حسن 784200194825921 234532

8139 سلوان عمار عطاهللا ابوالخي  784200232819878 1695039

8140 ي روضه أحمد عبدهللا حميد المهي  784200069210761 2121507

8141 ي ن مريم علي محمد علي أحمد سند العين 784200551816839 1758461

8142 آمنة فهد ابراهيم خميس محمد 784200015185489 2741652

8143 عائشة عبيد عتيق مبارك انكيا 784200271365734 0

8144 روضة احمد عبيد محمد الخياط 784199606247254 2892896

8145 حمدة احمد خليفة محمد بالحصبا 784200165132505 0

8146 شيخة سلطان سعيد سلطان القمزي 784200263252049 1753853

8147 ي مريم حارب جوهر النوب  784200081594911 1777177

8148 ي علياء محمد حمود راشد بوعفراء المهي  784200283610200 NULL

8149 شيخة محمد سلطان يوسف عيىس 784200064039389 1777182

8150 عائشة جمال بخيت محمد عبدهللا 784200107062521 2098250

8151 علياء عيىس عبيد رسور عبيد 784200282693082 2138859

8152 ي
شيخة يونس عبدهللا راشد محمد البلوسر 784200107321083 0

8153 آمنة عبيد راشد حمود الحمدي 784200181596493 NULL

8154 سالمة طالل محمد احمد التميمي 784200261395170 665952

8155 آيه عبدهللا ابراهيم عبدالرب 784200080837378 NULL

8156 ي
ن محمد اوغان االوغابن لطيفة حسي  784200209310299 1787002

8157 ي علي حمدة علي ابراهيم النوب  784200183698750 NULL

8158 ي اسماء خليفة محمد خليفة بالحصبا المهي  784200130497264 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8159 ن روضه خليفه حسن محمد عبدهللا بن حسي  784200004179824 2712557

8160 امنه ايمن محمد احمد الكياىلي 7842001321439810 2701071

8161 مريم عل حسن مرداد عبيد 784200139719056 2104435

8162 ي نورة علي سالم علي دهمش الطنيج  784200114242546 49948884

8163 ة عبدالرحمن جاسم علي الحمادي مي  784200127976353 339112

8164 علياء احمد مبارك خميس بخيت المري 784200136264833 2112150

8165 ي
عبي  خالد مبارك محمد البلوسر 784200110709548 1743985

8166 فاطمة عبدهللا محمد راشد المزروعي 784200240520799 1756052

8167 مريم صالح جاسم حمد مبارك 784200193752613 298768

8168 ريم علي مراد محمد حسن عبدهللا NULL NULL

8169 اسماء احمد عبيد حسن ابراهيم 784200157049147 3986518

8170 مريم خليل عبدهللا محمد علي احمد 784200168790630 3847676

8171 ي ذكرى عبيد خميس لعبودى الطنيج  784200098096413 448604

8172 علي محمد خلفان محمد اليماجي 784200106205329 239892

8173 ي ندى عبيد خميس  لعبودي الطنيج  784200275179842 235556

8174 ي
ن عل سالم الدهمابن ديمة شاهي  784200246020315 7320260

8175 شمسة خلفان معضد خلفان القايدي 784200282857976 22222

8176 ي
مريم جاسم خليل حسن البلوسر 784200096258296 NULL

8177 ي فاطمة سعيد سالم سعيد عبد هللا بن فتي  الطنيج  784200150476933 NULL

8178 ي شماء محمد عبيد عبيد دلموك الكتن  784200150584863 NULL

8179 يف عيىس سارة عيىس رمضان رسر 784200136508411 NULL

8180 منن حسن محمد عبد هللا المازم 784199995485101 NULL

8181 ي
لطيفة جمعة علي سلطان علي دهمابن 784200192809570 NULL

8182 ي اليازيه خليفه عبدهللا بن غرير   الكتن  784200227071063 1153557

8183 حمدة عبدهللا سالم وليد مبارك بن رمة 784196662836814 NULL

8184 يفه صنقور محمد علي الشجي رسر 784200106135732 1955270

8185 ن عباس جاسم مريم عمر حسي  784200192539102 NULL

8186 مريم جمعة حسن المال المنصوري 784196129852974 NULL

8187 حصه ابراهيم عبدهللا بن يعقوب المنصوري 784200236952964 1842826

8188 امل احمد مال هللا محمد 784200049364639 KCP18187

8189 ن جكه المنصوري نوره عبدهللا حسي  784196692804790 NULL

8190 ي مزنه عامر سعيد عامر النقن  784200154824369 3855793

8191 ي احمد صقر عل بن غليطه المهي  784200257920734 547511

8192 علي مفتاح جوهر سعيد اليماجي 784200209835154 236540

8193 ي  عمار  علي  راشد  المطوع الكعن  784200146508161 2889187

8194 عبدهللا جمعه مفتاح السمان المسماري 784200253535932 3842002

8195 ي
محمد علي محمد علي قيوطن 784200146195910 NULL

8196 ي
نواف سعيد سالم سعيد الظنحابن 784200140652866 NULL

8197 ي فيصل درويش احمد خميس الكعن  784200239619362 13405074

8198 محمد احمد محمد محمد الحمودي 784199805750272 692866

8199 محمد جاسم محمد علي فرحان 784200163648379 NULL

8200 ي
عبدهللا سعيد عبدهللا الوعل الظنحابن 784200114626250 1753961

8201 ي
حمد محمد محمد عبدالرحمن المدحابن 784200231627173 2755840

8202 محمد جاسم محمد علي الشجي 784200129027254 NULL

8203 محمد سعيد محمد رلشد السعدي 784200164293647 NULL

8204 علي  راشد  علي خلفان  الزحمي 784200274910478 NULL

8205 سعيد راشد يوسف سالم اليماجي 784200172197954 112356

8206 ي
عمار راشد خليفة زايد الظنحابن 784200164037648 2846292

8207 حميد عبدهللا سهيل حسن السعدي 784200108165463 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8208 ي

محمد احمد علي بن عبود الظنحابن 784200206979716 2827368

8209 يوسف صالح محمد أحمد الهاشمي 784199921835106 NULL

8210 علي راشد علي عيىس الكندي 784200141309524 NULL

8211 خالد عبيد راشد عبيد اليماجي 784199972932489 23115

8212 حمد سالم سعيد احمد العبدوىلي 784200181021542 1663094

8213 ي
خالد علي احمد محمد القيوضن 784200260370463 1955000

8214 سعيد محمد عبيد مبارك سالم الحمودي 784200085070736 NULL

8215 محمد يوسف محمد مسعود اليماجي 784200135832861 2186860

8216 عبدالعزيز خالد عبيد مطوع اليماجي 784199930819711 3874703

8217 ي
راشد خليفة حسن احمد الحفين  784200205490301 3852518

8218 ي ي  المطي 
فيصل  احمد  راشد  الرقبابن 784200179093941 2858947

8219 سلطان راشد  مبارك علي السعدي 784200174031748 2843167

8220 ي محمد خلفان سعيد خلفان المطي  784200186971410 2852569

8221 محمد  راشد  محمد  عبدهللا  الشجي  784200259793246 664178

8222 يوسف خميس علي احمد العبدوىلي 784200121873754 6925090

8223 عايشه راشد علي المحاري العلي 784200172169094 NULL

8224 ي حسن الشجي
مهره سالم حسن بنن 784200247076407 NULL

8225 ظبيه خالد عبدالرحمن بن طبيب الشجي 784197485093708 2854844

8226 نادية جاسم محمد غريب 784195021807300 2818944

8227 ي
فاطمة حميد سليمان حميد سعيد القيوابن 784196525843858 1782914

8228 مروه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشجي 78420023046889 NULL

8229 ى منن تبع نارص عبدهللا الجي  784200193216031 1649659

8230 مهرة عبدالعزيز عبدهللا صالح عبدهللا الهاجري 784200259190308 NULL

8231 عائشة اسماعيل محمد حسن المنصوري 784200103582639 NULL

8232 مرام عبدهللا علي عيىس محمد المروي 784196592862492 NULL

8233 سميه سعد سيف محمد المهري 784200220360216 NULL

8234 نوف فرج رسور الواىلي العلي 784200139047060 NULL

8235 جواهر سليمان محمد بن سليمان الشجي 784200152721096 1936701

8236 عائشة عبدهللا محمد عبدهللا الشجي 784200117583920 0

8237 ناعمه احمد سالم سالم سلطان الرماق 784200082430396 NULL

8238 يف احمد محمد بالحمر شيماء رسر 784200132513241 1962359

8239 ساره خالد عبدهللا درويش جمعه المنصوري 784200132602572 NULL

8240 جواهر عتيق احمد صالح الشجي 784200182098382 5860759

8241 شماء محمد احمد خالد المطر 784200102732649 NULL

8242 روية عدنان عتيق احمد اسماعيل 784200252519077 NULL

8243 ريم ابراهيم علي بن ثالث 784200220395410 NULL

8244 مهره محمد حمد السكران الشجي 784197663917900 NULL

8245 ي علياء خليفة محمد مكتوم المهي  784200252529183 734763

8246 فاطمه عبدالعزيز قاسم محمد موس 784196281937258 NULL

8247 فاطمه وليد احمد عبدالعزيز ابراهيم طحنون 784197518042763 1849712

8248 ي ه وليد سليمان عبيد الطنيج  مي  784200264795749 NULL

8249 ي
شهد عادل محمد احمد عبد هللا داربينن 784197585795145 NULL

8250 شيخه احمد سالم بن اجابر النعيمي 784200113831794 1887537

8251 شوق علي محمد السعدي المنصوري 784200161869597 2743265

8252 ريم يوسف محمد علي راشد الشجي 784197135350367 NULL

8253 امنه صالح احمد الشيبه الشجي 784196640394605 NULL

8254 ي
 
ي محمد علي سالم جمعه المرزوق

أمابن 784200127605853 NULL

8255 عادل حسن شكر هللا عبدهللا 784198858507159 345209

8256 ي
علي محمد حسن درويش البلوسر 784199236468411 324538
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8257 ي

 
يعقوب محمد زين عبد هللا المرزوق 784198860726383 2222

8258 احمد عبيد محمد عبيد 784-1995-9703657-5 NULL

8259 خلفان أحمد محمد صقر الحمادي 784197704052717 332020

8260 سيف عوقد يلوان يلوان الفالجي 784198794049506 342314

8261 عبدهللا جمال عبدهللا حسن داوود 784199158074213 352822

8262 بدر احمد علي احمد السعدي 784198958769527 NULL

8263 جمعه جوهر جمعه مبارك الملقوط 784196631659412 353228

8264 علي أحمد علي سلطان بخيت آل علي 784199259279174 NULL

8265 سعيد عيىسي سعيد عيىس الفالس 784199405743172 NULL

8266 ن صادق البلوسر عبدهللا موس حسي  784198879607939 0

8267 فاطمه ابراهيم حسن عبدهللا الحاج 784199882021548 NULL

8268 ي فاطمه سعيد دلموك بن عمان المهي  784198495760922 31129933

8269 ماجد عبدهللا عبدالرحيم الخالضي 784199672172022 0

8270 ي
زايد خليفة حسن احمد الحفين  784200080930389 722002

8271 ي  سعيد جردان األحباب 
ن سعد حسي  784199665916948 NULL

8272 سعاد صقر سلطان السويدي 784197815265216 357873

8273 ميثاء محمد عمر محمد مصبح 784199195191517 NULL

8274 ي
راضيه اسماعيل يوسفن 784198914651868 387802

8275 ي
عبدالعزيز درويش جالل أحمد البلوسر 784197894940903 211610

8276 ي
ن عبدهللا علي البلوسر محمد حسي  784198976471478 365039

8277 ي
محمد طارش محمد إبراهيم البلوسر 784198330492053 NULL

8278 محمد أحمد سالم خلف احمد 784200131791434 NULL

8279 مايد محمد علي خلفان النعيمي 784200235704705 NULL

8280 ي
حمد سعيد محمد شمروخ الظنحابن 784200138574064 1773537

8281 سعد  خلفان  خلفان علي النعيمي 784200143859088 NULL

8282 عمر أحمد عبدهللا علي اليماجي 784200104985831 1844107

8283 ي ن الكعن  محمد علي سعيد سالمي  784200192832796 2838819

8284 عبداللطيف احمد سيف خلفان اليماجي 784200086218375 3877155

8285 محمد عبدهللا راشد البدوي الزحمي 784200103264915 NULL

8286 علي عبدهللا أحمد محمد ال ربيعه 784200102153747 1656022

8287 ي
علي محمد احمد حسن الحفين  784200014716243 34408932

8288 حميد سالم عبيد مبارك الحمودي 784200196183055 1123356

8289 سيف علي عبدهللا صالح الهاشمي 784200197474180 2713620

8290 محمد سعيد  محمد صفصوف مالجي 784200228615397 NULL

8291 ي 
سيف علي  محمد مسعود المطروسر 784200249298389 2793710

8292 احمد علي احمد قدور الشجي 784200013024029 NULL

8293 سعود احمد  محمد  عبيد النعيمي 784200132185255 6496056

8294 درويش  حسن  عيىس حسن  البدواوي 784200248584912 6102170

8295 مهند خالد علي محمد الهاشمي 784200237608755 1748316

8296 احمد  جراغ عبدهللا عبدالرحمن الريىسي 784200105760274 2771115

8297 سعود عبدالعزيز محمد البدوي الشجي 784200151351069 NULL

8298 ي
سعيد  محمد سعيد  محمد الظنحابن 784200106939430 2747763

8299 ي 
احمد  محمد احمد  راشد  المدحابن 784200190371326 6097728

8300 ي
جابر سيف علي العطر الظنحابن 784200118619830 NULL

8301 ي سيف علي  خاتم  عبدهللا الكعن  784200146492879 2787503

8302 ي محمد  طارق احمد سالم الكعن  784200148462987 1718322

8303 مايد علي برمان خميس الزحمي 784200162097388 2114341

8304 عبدالرحمن خليفه علي عبيد العبدوىلي 784200269468508 1754168

8305 ي
محمد سالم محمد علي قيوطن 784200265738607 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8306 ي ي المطي 

عبدهللا محمد عبدهللا الرقبابن 784200150903183 NULL

8307 ي عبدالرحمن  علي  احمد علي المطي  784200194036396 645200

8308 ي
علي سعيد عبدهللا علي الحفين  784200147241606 1656055

8309 ي حمد محمد احمد اليتيم المطي  784200161820962 2744371

8310 ي عوف جمعه علي جمعه الكعن  784200169431036 NULL

8311 مبارك  احمد  يوسف  سالم  اليماجي 784200165928753 2787345

8312 ي محمد حسن عبدهللا حسن الكعن  784200279859183 1718349

8313 علي سعيد  عبدهللا  مبارك  الحمودي 784200179592181 233651

8314 عبدهللا خليفة عبيد سالم عبيد 784200138080633 NULL

8315 عبدهللا  علي  راشد  ضكروه المالج 784200286425200 NULL

8316 ي ي  المطي 
احمد  علي  سعيد  ناسر 784200152792832 1954572

8317 ي سالم  سلطان محمد احمد الحنطوب  784200159793247 NULL

8318 ي عمر  احمد محمد المسحل الكعن  784200104985831 2214573

8319 ي محمد عبدهللا محمد راشد المطي  784200124902931 2114391

8320 احمد محمد راشد  حسن الخزيمي 784200130650656 2714018

8321 محمد حسن عبدهللا صالح الهاشمي 784200252590300 2713710

8322 خالد خليفه سعيد سالم اليماجي 784200079582183 2187459

8323 راشد حسن عبيد سعيد المرشدي 784200293086276 2787409

8324 راشد سالم راشد  مطوع اليماجي 784200250548581 6267424

8325 ي
عبدهللا سليمان سعيد سالم الظنحابن 784200174041069 2108879

8326 ي
ابراهيم  احمد صابر محمد الظنحابن 784200192859575 7214524

8327 راشد عبدهللا جاسم عبدهللا اليماجي 784200121869505 671992

8328 ي
احمد سالم مفتاح غريب الظنحابن 784200131607176 7062938

8329 ي
عبدهللا علي عبدهللا علي المدحابن 784200150370359 NULL

8330 محمد محمد سالم محمد مطاوعة 784199921487320 NULL

8331 ي
سعيد احمد صابر محمد الظنحابن 784200180649202 1773553

8332 ي ن الكعن  حمد سعيد راشد سالمي  784200152593214 2190026

8333 ي
معاذ احمد صابر محمد الظنحابن 784200146540753 8442200

8334 ي ي الكعن 
علي سعيد مبارك الرنف  784200068396835 NULL

8335 ي  خالد عبيد محمد  هاشل  الكعن  784200142182854 2792060

8336 ي
محمد راشد محمد عبدهللا الظنحابن 784200115409755 571122

8337 ي عبدهللا راشد عبدهللا بن زايد حيابي 784200204952540 379817

8338 ي
سعيد طارق سعيد العبودي المدحابن 784200195192941 0

8339 ي
احمد محمد احمد محمد الحفين  784200268214952 2099821

8340 حسن محمد  راشد نارص الزحمي 784200186871495 NULL

8341 عدنان عبيد راشد عبيد اليماجي 784200080269416 1656044

8342 بطي محمد سعيد عبيد الحمودي 784200269536833 5988456

8343 ي احمد عبيد سعيد محمد الكعن  784200193687603 711779

8344 خالد محمد ابراهيم علي عبدالرحمن 784199461972913 NULL

8345 يارس مطر مرزوق خميس 784199443859196 NULL

8346 منال خميس بالل البطيجي 784198881520716 307856

8347 خالد  سعيد  علي  سبيت الشاووش 784200107387514 2848303

8348 ي
سعيد  سلطان سعيد العطر  الظنحابن 784200218752952 71488

8349 ي
مهند  سعيد محمد عبدهللا الظنحابن 784200180365460 2843826

8350 ي
محمد خالد محمد عبدالرحمن المدحابن 784200147261604 2651415

8351 عبدهللا سعيد  خميس محمد اليماجي 784200246462194 NULL

8352 خالد حسن  محمد  عبيد  النعيمي 784200107647271 2845750

8353 خالد سالم احمد سعيد راشد اليماجي 784200157583616 NULL

8354 ي 
سعيد  سالم  احمد  حسن  الحفين  784200283596383 2794553
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8355 سيف حسن  محمد  محمد  الحمودي 784200170631491 2214434

8356 مانع احمد سعيد  علي المالجي 784200097414187 1723978

8357 ي
سالم محمد سالم محمد الظنحابن 784200164715748 2713748

8358 ي
يارس سعيد  سالم مسعود المطروسر 784200190214757 2827386

8359 محمد سعيد  محمد عبيد العبدوىلي 784200165319276 1754159

8360 ي ن الكعن  عبيد سعيد  عبيد سالمي  784200275043261 2762456

8361 ي
آالء عبد هللا محمد راشد العطار الظنحابن 784200241617180 374203

8362 ي
حمد  محمد سالم  محمد الظنحابن 784200116476191 8440400

8363 علي محمد احمد القالف النعيمي 784200108686302 370614

8364 سعيد حسن سعيد حسن الشامىسي 784200172629626 NULL

8365 ي 
محمد عبدهللا سعيد  العطر الظنحابن 784200260980691 17279940

8366 خالد مبارك علي  محمد  الهاشمي 784200113146938 NULL

8367 يم اليماجي ن خالد سالم احمد  الي  784200126831625 661386

8368 خالد سليمان عبدهللا محمد السماجي 784200160920698 2713706

8369 سيف  بدر عبدهللا بن الشيخ الهاشمي 784200132986439 NULL

8370 ي ن الكعن  عبدهللا محمد راشد سالمي  784200135106316 2862142

8371 منذر عبيد راشد عبيد اليماجي 784199764763746 1954974

8372 عمار محمد راشد  برشود المرشدي 784200093814091 589497

8373 إبراهيم سعيد عبدهللا سعيد السعيدي 784199840973988 648516

8374 اسماعيل عتيق بالل خميس بودهام 784198874652708 NULL

8375 ي ي بالرقاد الكتن 
علي محمد ثابن 784199213952544 2195077

8376 محمد درويش جمعة علي المسماري 784198320649415 199409

8377 هاشم محمد أحمد العامري 784198191426901 NULL

8378 ي بوعشوان عمر اسماعيل علي خي  784199470598022 3854711

8379 جمال درويش سليمان محمد الشجي 784197936862834 NULL

8380 راشد محمد عل خميس راع البوم 784199207150642 523325

8381 احمد عبدهللا عل محمد مداوي    خ 784-1986-1515838-7 222734

8382 مي
عيىس احمد علي سعيد الحرصن 784199718350327 NULL

8383 سعود محمد بالل البدور 784198179414036 714800

8384 أمل صالح علي عوض بابكري 784-1980-2186404-0 0

8385 عيىس علي محمد يحن  اليحن  784199127296053 333283

8386 عيىس ابراهيم حسن حمزه 784197937029763 NULL

8387 خالد علي عبيد قمي  احمد االفرش 784198480216195 NULL

8388 صالح زيد ربيع اسماعيل 784197219250202 0

8389 محمد خليفه عبيد صقر المري 784197160372963 NULL

8390 خالد حسن سالم حسن بن عون العليلي 784196828750263 530556

8391 عمر عبدهللا عل محمد مداوي    خ 784198274070956 NULL

8392 ي
فاطمة عيىس جعفر حسن البلوسر 784199736319411 NULL

8393 عائشه احمد علي احمد السعدي 784199113575965 464847

8394 ي إبراهيم عبدالكريم
أمابن 784198070528595 0

8395 ي
ن علي غريب الحوسنن حمدان امي  784199539187544 0

8396 ي
طارق خلفان سالم شاكر البلوسر 784197368581050 0

8397 حمد خالد سبيل حسن عبيد 784199670410606 NULL

8398 ن أحمد جاسم مكي هاله حسي  784198280836218 696865

8399 ي
حصه حسن لشكري محمد البلوسر 784199495819387 NULL

8400 طاهره محمد حسن 784196871091623 20120032

8401 نوف خالد عباس عبدهللا 784199349159501 222

8402 ساره خميس بالل عبدهللا البطيجي 784-1989-5826384-4 496096

8403 ي
محمد احمد محمد ابراهيم الظنحابن 784198769654736 499525
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8404 حميد راشد سعيد الهلي الهاجري 784198862157959 2860611

8405 ي
يونس عبدالرحمن يوسف بدري العوضن 784196770493862 7216356

8406 ن البلوسر عل حسن محمد حسي  784197897196271 360542

8407 خ عمر ابراهيم نقيب خميس المشر 784199137315166 625859

8408 ي راشد ابراهيم محمد كنفش الزعاب  784200192635033 NULL

8409 آمنه عمر طارش موس آل علي 784200240869261 1954640

8410 بالل عبيد بخيت جمعه سالم 784198098275914 NULL

8411 جاسم محمد خميس محمد ولد غميل 784197083196846 642293

8412 أحمد جمعة زايد سعيد 784-1979-2103252-6 0

8413 حمد سعيد مفتاح راشد النعيمي 784198610494902 NULL

8414 خالد عبدهللا أحمد عبدهللا الشاعر 784198635710704 NULL

8415 علي أحمد عبدهللا العبدوىلي 784197895270326 NULL

8416 عبدهللا احمد عيىس مهدي القصاب 784197352853069 NULL

8417 علي حسن محمد حسن علي 784197580315436 452738

8418 ي منصور سالم عبيد الكوره المهي  784198104359637 NULL

8419 شهاب أحمد سعيد خليفه المري 784198680627571 0

8420 فوزيه محمد ابراهيم 784197603081791 NULL

8421 نارص محمد علي صالح سعيد 784199798370625 -

8422 سلطان عبدهللا حسن عبدهللا بالهوش 784197736304094 350374

8423 محمد سيف عبدهللا محمد الشامىسي 784197673026932 NULL

8424 حسن عبدهللا علي عباس علي 784198005837038 0

8425 ي
شمسه عباس اسماعيل حسن البلوسر 784197194924920 0

8426 ي
أرزو مختارالهداد العيساب  784-1989-0752806-5 0

8427 خالد أحمد محمد علي عبدهللا 784198413541594 202279

8428 جاسم شانبيه علي محمد 784198738057045 77777

8429 ي طارق علي جمعه الزعاب  784198249795810 602396

8430 منن غلوم الماس عبدهللا البلوسر 784197119273825 0

8431 ايمان محمود ابراهيم محمد األنصاري 784198824807261 0

8432 عيىس عبدهللا عيىس محمد علي بوزيري 784199575919370 0

8433 عبدهللا خالد علي غلوم اهلي 784199059386815 0

8434 ن علي حسن جمعه حسي  784197849397589 224782

8435 وز ن الدين في  روضه طارق معي  78419903954927 534323

8436 ي جمال احمد عبدهللا جمعه المهي  784196870985916 352540

8437 محمد سالم علي محمد ال علي 784197679357034 527227

8438 ي
نارص جمعه داد محمد البلوسر 784198449705817 0

8439 ن راشد راشد يوسف محمد امي  784198875876918 0

8440 ي
مروه احمد عيد خميس المجينن 784199428760260 691813

8441 عبدهللا عبدالكريم محمد عبدالرحيم اهلي 784199007070396 197267

8442 خالد سعيد خميس بخيت 784198129621094 NULL

8443 سالم عل سعيد توير السويدي 784198437509494 NULL

8444 ي
جاسم محمد عبدالرحيم علي البلوسر 784197690790874 0

8445 ي
حمد احمد عبد هللا احمد الشيبابن 784198920543794 0

8446 لطيفة احمد احمد محمد احمد 784200142038254 1111

8447 شهاب أحمد جمعه الحبش 784197992824793 1111

8448 ي
ي علي البلوسر سعيد محمد كنج  784198596240683 NULL

8449 ي نارص سعيد مرهون سالم العي  784198319657981 4016759

8450 فايز ابراهيم مبارك 784196764162580 NULL

8451 ن علي يعقوب حسن خليل حسي  784198714749680 NULL

8452 ي
علي محمد علي محمد البلوسر 784197979283591 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8453 خليفة غاصب عمر عبدهللا التميمي 784199725096418 NULL

8454 ن علي سلم عبدالكريم عبدهللا امي  784197995932791 NULL

8455 ي
محمد علي حسن حيدر البلوسر 784198160739698 0

8456 سعيد عبدهللا صالح حبش العري 784199061865855 0

8457 ي علي محمد حسن جاسم حاج  784199650826219 NULL

8458 حسن علي غلوم محمد حسن 784198661917611 324180

8459 احمد خلفان عبيد بشي  784198950743041 645100

8460 شيخه عبدهللا عبدالرحمن N/A 428933

8461 عبيد محمد خميس نجيب السويدي 784198591476084 381555

8462 ي
عبد هللا يوسف عبدهللا محمد المدحابن 784199583293867 NULL

8463 نارص معيوف سعيد الشدي المنصوري 784198272629621 513631

8464 احمد عبدهللا محمد جمال الشجي 784-1979-1803172-1 659318

8465 عادل حسن احمد عيىس القصاب 784199697130435 637264

8466 عصام جمعه سعيد راشد الخظر 784197229868167 343549

8467 عبدهللا علي عبدهللا محمد ارحمه 784197365793054 NULL

8468 عبدهللا محمد مصبح ضجي 784197776074870 NULL

8469 جاسم محمد عل عبدهللا آل عل 784198597903198 0

8470 سعيد حمدان راشد حمدان الشجي 784198597160658 NULL

8471 اسماعيل عباس عبدهللا محمد 784198525160804 539199

8472 محمد أحمد محمد مطر الفالسي 784197508364755 NULL

8473 ن كاظم محمد حسن ابراهيم الحاج حسي  784199693639199 NULL

8474 محمد غالم محمد محمود 784199092809575 444211

8475 عبدهللا حمدان راشد حمدان الشجي 784198775373289 349134

8476 احمد علي محمد رفيع عبدالواحد جمال باشاه 784-1979-1969798-3 191488

8477 ي
عبدهللا موس عبدهللا الرئيىسي البلوسر 784198290218092 NULL

8478 ي
محمد حسن ابراهيم علي البلوسر 784198063057982 445143

8479 عبدهللا احمد محمد البلوسر 784198510539541 NULL

8480 عادل جعفر طالب ابراهيم 784198207213087 NULL

8481 سيد محسن سيد حبيب سيد محسن سلمان العلوي 784199754926360 0

8482 ي
حاتم عبيد محمد ابراهيم البلوسر 784198432472524 NULL

8483 علياء موس حسن نوشاد 784198637485198 353097

8484 ي
فهد عبيد محمد عيىس المطروسر 784199424986976 NULL

8485 عادل محمد درويش سالم البلوسر 784199264208184 24523690

8486 ي
مها محمد طالب عبدهللا حمد الغين  784199406828287 620093

8487 ي
خليل ابراهيم رمضان علي البلوسر 784199539758377 NULL

8488 عيىس احمد جمعه الحبش 784198126965080 383360

8489 احمد مرزوق بخيت عبدهللا 784199415482613 7753214

8490 احمد عبيد علي عبيد العوير جمعة 784-1999-6529410-3 NULL

8491 ي
يفة عيد هيكل صقر البلوسر رسر 784-1996-8475209-2 1884133

8492 ن ماجد الجوادري أمل عبدهللا حسي  784-1985-9209614-7 388204

8493 شمسه سالم عبدالكريم ابراهيم علي 784199243502541 NULL

8494 جواهر خميس مال هللا الماس السويدي 784-1998-4392131-5 NULL

8495 فهيمه عبيد محمد عبيد علي 784198410902575 NULL

8496 مريم عبدهللا صالح حبش العري 784198069251373 0

8497 ي
حنان حسن قمي  محمد البلوسر 784199010954958 NULL

8498 ي
محمود حيدر محمد حيدر البلوسر 784198949265106 215901

8499 ي ب  محمد أحمد خلفان فرج المحي  784198636135315 694939

8500 الشيخ زايد سلطان عبدهللا ماجد المعال 784200025180801 NULL

8501 ي
عائشة نعيم سالم راشد المخينن 784200039390768 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8502 محمد سالم عل محمد الكعن  784199397437544 390224

8503 مريم درويش مبارك 784198483608158 NULL

8504 ي
 
عمي  يوسف حسن احمد المرزوق 784199235063288 511758

8505 ي
عمران حيدر محمد حيدر البلوسر 784199448631053 NULL

8506 امنه شانبيه علي محمد 784198948718253 NULL

8507 هند محمد غانم علي المري 784197947026411 330947

8508 ي
ن علي غريب الحوسنن فيصل امي  784199258059296 NULL

8509 ي
جواهر جاسم ابراهيم محمد هاشم البلوسر 784199484793817 NULL

8510 مهند ابراهيم احمد عباس علي 784198671813610 NULL

8511 وز موس بوسعود مروان يوسف في  784199147684197 372164

8512 ي
علي حسن قائد الرضا البلوسر 784199246814109 679765

8513 عيىس سليمان الماس سعيد 784198360390466 64602545

8514 وديمة جمعة محمد عبدهللا عبيد بن يميع السبوسي 784199914827151 NULL

8515 عبيد عبيد سيف محمد القعود آل علي 784198927495295 NULL

8516 علي حسن علي سلطان علي السويدي 784199327591915 0

8517 ن علي الجسمي علي عبدهللا حسي  784199653504185 NULL

8518 خلفان محمد حمد االصم البدواوي 784198703708416 0

8519 عل جعفر احمد حمزه البلوسر 784197839283617 274549

8520 ي
حنان جميل أحمد البلوسر 784198548265499 208241

8521  المازمي
ن عثمان موس محمد حسي  784198657526020 209331

8522 ي حليمه ابراهيم حمدان ابراهيم النقن  784200195437361 6077070

8523 ه احمد علي بن علي بن رشيد مي  784200264365055 NULL

8524 منال عيىس محمد عيىس الحمادي 784199746173642 NULL

8525 عائشة راشد سلطان الصبيحات العليلي 784200075404168 NULL

8526 ي
صفيه عقيل محمد  بوكشه الزرعوبن 784200262749292 NULL

8527 فاطمة خليفة علي السويدي NULL NULL

8528 موزه طالب عبدالجليل صادق الحمادي 784200119408423 0

8529 حمدان بدر محمد علي الصايغ 784200161408628 NULL

8530 ة خالد عبدهللا محمد العبيدىلي مي  784200146279730 NULL

8531 هند عمر طاهر محمد الحمادي 784200141040491 NULL

8532 ي
سيف يوسف عبدالرحمن القيوابن 784200013197577 NULL

8533 شيخه محمد جمعه محمد مروشد السبوس NULL NULL

8534 حور محمد ضاعن بالعم التميمي 784200116190685 2787212

8535 ي  سعيد الزعاب 
ن فاطمه خميس سالمي  784200162472177 74523

8536 ي
خوله محمد عبدهللا محمد الحفين  784200102163746 2190058

8537 ي
حمدة احمد علي محمد الهوب  784200121763260 17518596

8538 ن حسن علي غالم حسي  784200243519046 1821094

8539 بدر نارص محمد عبدالرحيم 784200107508358 286964

8540 عائشه عبدهللا محمد موس المازمي 784198605850308 348091

8541 ي ي الجنين 
سارة خميس غانم الغيالبن 784199438164354 NULL

8542 عمار عل احمد عبدهللا اليماجي 784200258650868 37760988

8543 سلطان فيصل سالم راشد العطيوى المزروعي 784200152624357 NULL

8544 اليازية فاروق سعيد مطر بودهوم 784200262747106 NULL

8545 شما احمد خلفان ملهم الظاهري 784200006948747 435959

8546 عبدهللا عدنان حمد سيف النعيمي 784200153610769 2871659

8547 لمياء خالد معضد سالم الشامىس 784200271908038 NULL

8548 ريان صالح احمد حسن الحمادي 784200148372046 2789668

8549 ي ريم راشد محمد عل النقن  784200018273720 NULL

8550 ي ساره سعيد راشد عبيد الكعن  784200273270858 7359875
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8551 ابراهيم علي ابراهيم علي أحمد بوالشوارب 784200262936519 NULL

8552 نارص وليد يوسف عبيد حميد ليواد 784200163187907 1839867

8553 ي فاطمه عبدهللا راشد قسوم النقن  784200138157464 45895

8554 حمده فهد عبدهللا الكسار الحمادي 784200265935419 NULL

8555 ي
لطيفه حسن جالل احمد الهوب  784200147950545 1734992

8556 علياء سعيد محمد عبدهللا المقباىل 784199231757438 201942

8557 ي جي  جمعه محمد جابر المهي  784200136384094 275763

8558 ن ال عل شيخه عبد المحسن محمد حسي  784200126482403 1853291

8559 ي حماد
جمعه فؤاد جمعه  صنقاح بنن 784200121309767 3851650

8560 ن عبدهللا صالح عبدهللا حسي  784200009626811 NULL

8561 منن سالم عباس محمد عبدهللا 784199672658608 2

8562 مايد عبدهللا سيف علي اليماجي 784200146475791 NULL

8563 فاطمة محمد عباس صياح 784197892814795 291262

8564 حمدان محمد عبدهللا محمد بهزاد البستكي 784200229727269 NULL

8565 ي
فاطمه مبارك عبدهللا عل الظنحابن 784200203084924 371181

8566 ذياب وليد محمد المظرب األحمد 784200168050795 2831371

8567 امنه عل عبيد العبد العليل 784200162539181 NULL

8568 ميثا محمد سالم عبيد سليمان الحريب المزروعي 784200227462619 2717648

8569 ي مريم خليفه راشد المطوع النقن  784200196919409 1973656

8570 ي شهد حافظ صالح خلفان النقن  784200108431923 1692166

8571 هند عبدهللا احمد عبدهللا محمد 784200135827523 1834016

8572 ي علي عبدهللا مطر عبدهللا الزعاب  784200168613733 321178

8573 هان النعيمي راشد عبدالعزيز علي الشر 784200254647249 1731892

8574 ي عزه عبدالعزيزمحمد عالي النقن  784200106032145 ng9447786

8575 حمد سالم علي سالم النعيمي 784200118715711 NULL

8576 سالم حسن خميس معلم حسن 784200154963571 6236970

8577 حمدان محمد يوسف محمد صالح 784199950428104 NULL

8578 ي
بدور حسن محمد حسن الحفين  784200186861496 9701116

8579 ساره علي حسن أحمد الرئيىسي 784200196859357 6349224

8580 محمد سعيد محمد سالم مهنا 784200146103641 NULL

8581 ساره عبدالعزيز يوسف البناي األحمد 784200161506280 1739849

8582 محمد خالد محمد ابراهيم احمد كياي 784200126587508 NULL

8583 يوسف يعقوب يوسف عبيد النعيمي 784200179043946 2787735

8584 موزه محمد سيف المصخن المسماري 784200153253610 1734353

8585 محمد سيف ابراهيم سيفان الشامىسي 784200248421818 0

8586 ي
غايه إبراهيم حسن  بن حنيفه البلوسر 784200235852645 2802668

8587 مريم محمد حسن جميل المازم 784200197329285 2891644

8588 فاطمه حسن عبدهللا حسن ال عل 784200147306045 NULL

8589 امنه عل سلمان سليمان العامرى 784200298326966 2693455

8590 ي علي سعيد علي  الشميلي النقن  784199952809681 6077002

8591 سعود محمد عبده قايد فارع صالح 784200281870863 NULL

8592 عائشة احمد راشد حسن البيض 784200031820838 NULL

8593 محمد سعيد محمد بوطويل الشامىس 784199850538580 NULL

8594 ي
مها ابراهيم عباس عبدهللا البلوسر 784200190982619 617611

8595 خالد عبدالعزيز جمعه صالح الذيب 784200199999999 NULL

8596 حمدان عادل عبيد بن سبيت الشميلي 784200210357289 10722644

8597 محمد خليل شي  محمد جمعه المازم 784199936425745 656719

8598 محمد احمد علي غانم المزروعي 784200187653256 2122184

8599 خالد بدر راشد خلفان البحر 784199965404850 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8600 الحاي موس علي  بوعشوان قيىسي 784200290710878 534530

8601 سلطان موس علي  بوعشوان قيىسي 784200054616865 2704514

8602 مهنا محمد سالم مهنا 784200072713090 3874091

8603 معصومه غالم   فالح بور 784197327286056 0

8604 فاطمه عبيد سعيد الواىلي ال عل 784200187587041 2828462

8605 علي عبيد نارص بخيت المسماري 784200041579473 111111

8606 سهيل سيف عبدهللا سالم الكندي 784200063108656 NULL

8607 محمد محمود الل محمد جنجال 784200172614263 NULL

8608 ي
ن المعينن يف حسي  هند محمد رسر 784200162491961 NULL

8609 شيخة حسن علي عبدهللا 784199708363611 425871

8610 ميثاء جاسم محمد عبدالرحمن حضوب 784200283720470 1892436

8611 ي بالل الصايغ علي احمد خليل حاج  784200103035810 0

8612 حمد راشد سالم عبدهللا سعد 784199902135435 NULL

8613 ي
محمد علي محمد البلوسر 784200002758058 NULL

8614 راشد عبيد حميد عبيد الشاعر 784200096285380 0

8615 محمد احمد علي حراش الشجي 784199913548246 0

8616 سالمة عبيد خميس بن عابر الهاملي 784200124817659 1967860

8617 ي
راشد خميس راشد علي ربيع الظنحابن 784200080836214 NULL

8618 سيف عبيد سيف خميس الشامىسي 784200013902869 17879144

8619 م احمد محمد عبد هللا محمد عبد هللا حرصن 784200015048299 NULL

8620 مايد سعيد محمد عل قدور سعيد 784200224876811 NULL

8621 هند عبدهللا عبيد فرحان باوزير 784200216807493 1111

8622 هند احمد يوسف محمد الحمادي 784200184813812 3994621

8623 آمنة عبدهللا محمد عبدالرحمن حسن حوكل 784200165928027 2840855

8624 العنود يونس صالح احمد عبدهللا البناي 784200138659204 12142226

8625 جواهر عل محمد عل الحوسنن 784199894319385 1734209

8626 حوراء محمد سليمان رستم رودياري 784200186528194 123456

8627 زينب عباس سليمان رستم روديارى 784200098719196 2195712

8628 عائشه رمضان علي عباس المازمي 784200283907929 NULL

8629 عبدهللا خليفه علي يعقوب حسن 784200138317290 NULL

8630 ريم سعيد يوسف رفيع الهرمودى 784200250214960 488613

8631 نوال يوسف محمود حسن الحمادي 784200175762549 1981303

8632 لطيفه عادل عبدهللا محمد الهرمودى 784200204903841 208158

8633 فاطمة محمد غلوم عباس علي 784199946532902 7471424

8634 عائشة مسعود اسماعيل مسعود الشاوري 784200172740571 5970337

8635 امينه ابراهيم علي  أحمد 784196469191645 610050

8636 راشد سلطان طارش مبارك بالقوب  ع 784200031493271 NULL

8637 مريم احمد محمد حسن الحاج الدهشان 784200096216468 2883902

8638 حبيبه عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا آل علي 784200105906869 389877

8639 سارة سالم سيف مشاط المزروعي 784200152059570 13261036

8640 امنه عبدهللا عل المال ال عل 784200285905855 2827434

8641 حمدة علي محمد بوسناد الشامىسي 784200124847268 11453650

8642 شمه سعيد مبارك سعيد حميد 784200232472140 768569

8643 مشاعل رمضان عل عبدهللا الحمادي 784198809538659 2038462

8644 بدريه عبد الكريم   عل المازمي 784196615920293 1

8645 ي  الحمادي
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن القواضن 784200096924798 721917

8646 عبدالعزيز محمد إسماعيل محمد يوسف 784199804398024 1773227

8647 محمد يارس سعيد سالم المسلمي 784200139471427 630113

8648 سيف علي راشد علي راشد الغاوي 784199946281807 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8649 فهد نوب  جمعة النوب  مبارك 784200032510501 NULL

8650 عمر عادل راشد مسعود السويدي 784200124848753 614225

8651 هاجر حميد عبيد البدوي الزحمي 784200150427902 1123112

8652 شيخه يوسف محمد يوسف آل علي 784200120583792 2741032

8653 عائشة محمد أحمد عبدالرحيم 784200176807368 2899912

8654 ي
ن البلوسر فاطمة فاضل غالب حسي  784200215147461 NULL

8655 مضاوي محمد سعيد محمد القحومي 784200024203669 1824490

8656 سلطان راشد ابراهيم العجال آل علي 784200161948326 738585

8657 نهيان خالد خلفان مصبح الشامىسي 784200157358316 NULL

8658 عليا احمد عل حسن الخزيم 784200105075731 429369

8659 ي
حمد علي ابراهيم سالم البلوسر 784200116106830 NULL

8660 عبدهللا سعيد محمد عل المنصوري 784200259304606 NULL

8661 جمعه سيف راشد جمعه الشامىسي 784200165080936 NULL

8662 ي
ريم عل احمد عل الحوسنن 784200116491919 NULL

8663 اسماء خالد سعيد القحوم الزيودي 784200257072148 2753137

8664 شمسه سلطان   سعيد 784196380917979 20280872

8665 سالم مبارك حميد مبارك الغفلي 784200164876854 2160674

8666 عبدهللا سالم محمد علي محمد بن بري  هيم المسافري 784200116965847 NULL

8667 هناء سالم علي مبارك 784200192605077 2798572

8668 مريم عيىس ابراهيم محمد المنصوري 784200298252634 NULL

8669 راشد ابراهيم سعيد بغداد الدرمكي 784200176324380 NULL

8670 شيخه علي عبدهللا احمد المنصوري 784200259391843 3859238

8671  محمد المازمي
ن شيخه عل حسي  784200190790871 1724210

8672 عبدهللا غازي عبده احمد عبدهللا عبده 784200019608312 NULL

8673 ساره ابراهيم سالم النضامي آل علي 784199151308055 40297490

8674 محمد خالد رسور سعيد عبيد 784200176521472 -

8675 جاسم احمد داود سليمان جاسم 784200138539588 631719

8676 حميد راشد سويدان راشد سويدان 784199926547508 134092

8677 ي
محمد جاسم محمد عبدهللا حسن البلوسر 784200027926359 21243114

8678 منصور محمد عبدالرحمن محمد طاهر 784200282685872 NULL

8679 أسماء سيف أحمد سيف سالم 784200221832957 NULL

8680 نوره محمد سليمان احمد العل 784200137495196 NULL

8681 شيخه ماجد محمد ماجد العويس 784200280704956 2757220

8682 امنه محمد احمد عل سالم 784200217282092 695756

8683 منصور يونس خميس  درويش جمعه 784200140879592 NULL

8684 سالم علي محمد حسن بشكردي 784200120326044 NULL

8685 عائشه عبدهللا احمد غلوم المازم 784200029609870 NULL

8686 بشائر عبدهللا سالم عبدهللا ال عل 784200139708372 7358570

8687 هنادى سالم عل سعيد الصيعرى 784200182041515 NULL

8688 ن حيدر رحمة حيدر ي حسي 
امابن 784200107925370 NULL

8689 ي عبدالستار أحمد علي عبدهللا
أمابن 784200015080540 261610

8690 ي مريم سعيد راشد خليفه الكعن  784200226025706 6102034

8691 ن موس جعفر فرح حسن حسي  784200196496309 7563906

8692 ي المنصوري
نوف عيىس عبدهللا ربيعه ثابن 784200120279185 NULL

8693 خالد عبدالعزيز مبارك سعيد علي 784200154241531 NULL

8694 ي
حمدان غريب حسن غريب الحوسنن 784200264305051 2222

8695 ي
ن محمد إبراهيم حسن البلوسر حسي  784200102150255 2222

8696 احمد عبدهللا شانبيه علي محمد 784200139604154 664192

8697 ي
عبدهللا علي عبدالرحمن عبدهللا أشكنابن 784200258192705 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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8698 ي

زليخة يعقوب احمد يوسف عمران الحوسنن 784200029805106 NULL

8699 ه عل ابراهيم عبدالعزيز الحوسنن مي  784200116431915 NULL

8700 ي
سعيد آدم عبدهللا حسن عيد مبارك البلوسر 784200210307284 7500916

8701 ن الحمادي خوله عل حسن حسي  784200179469273 2821307

8702 سنديه حسن خميس احمد الحمودي 784197879249478 NULL

8703 محمد خليفة محمد سلطان بن بخيت 784200116163534 586882

8704 ي سعيد عوض سعيد   بخيت الراسن  784200172504258 -

8705 هند عيىس محمد حسن الرئيىس 784199328617297 15707870

8706 عمار محمد حسن غلوم محمد 784200270641416 NULL

8707 أشواق عمر ابراهيم عبيد ابراهيم دسمال 784200105207193 NULL

8708 العنود عبدالمنعم عيد الطاير المري 784200027535085 268784

8709 ي عبدهللا مفتاح سعيد راشد الطنيج  784200261938326 NULL

8710 ندى محمد عبدهللا سالم الحمادي 784199636816482 5543

8711 ي منذر جالل حسن ابراهيم األمي  784200059269173 9271644

8712 امنه محمد محمود حسن محمود 784200119461976 2832732

8713 عائشة خميس راشد حمدي خميس بن حمدي 784200161907611 695265

8714 مريم عمران عبدهللا حسن الصائغ 784200087262851 724411

8715 انيسة عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الحمادي 784200130716531 2752032

8716 سالم سعيد محمد مصبح القايدي 784200192541744 NULL

8717 ن سبع الشاوى خالد عل حسي  784200137493720 712480

8718 روضه خلفان سالم الرزي الشامىسي 784199731840833 NULL

8719 ميثاء وليد راشد ابراهيم البكر 784200203575921 627738

8720 ي شمه عبيد عيىس عبيد النقن  784200198069203 836768

8721 زهراء عل محمد عبدهللا عطاب  784200175973161 2908227

8722 سعيد مصبح سعيد معضد الزحمي 784199180471957 610878

8723 راشد سعيد خميس راشد حمود 784199321761605 NULL

8724 علي راشد محمد علي المطوع الرصيدي 784199310515046 514682

8725 محمد احمد علي احمد محمد الخديم العنتلي 784199250438100 NULL

8726 ي علي علي راشد علي راشد الضخي  784199984873812 NULL

8727 احمد عبد هللا سليمان عبد هللا 784198010396525 431127

8728 عذاري سلطان عبيد سعيد ملغوث 784200209058351 NULL

8729 عبدالعزيز عيىس علي يوسف الرئيىسي 784200140624840 NULL

8730 ي كيا
ن اسماعيل داد علي رحمابن حمد حسي  784200198539254 645121

8731 خليفه فيصل محمد سليمان المعينن 784200173871417 8191062

8732 عبدهللا نارص محمد حسن 784200273216901 748579

8733 سيف احمد يوسف خلف جابر المنصوري 784200253732935 NULL

8734 خالد راشد خميس محمد الرصيدي 784197853629067 NULL

8735 ي
عليه علي إبراهيم سالم الحوسنن 784200152042519 NULL

8736 ن عبدالرحمن فرحان صنقور سالم سالمي  784200250769385 2704433

8737 فاطمة راشد احمد علي محمد الشجي 784199871585081 2780558

8738 عبدالعزيز صالح عبدهللا صالح االنصاري 784199986438015 0

8739 عائشه عبيد سالم ثابن كاس 784200192695078 NULL

8740 علي أمي  جاسم محمد الفردان 784199953976158 231067

8741 امنه اسد عبدهللا اسد الهرمودي 784200171496076 1942418

8742 احمد حسن عبدهللا عل الحوسنن 784200294035850 NULL

8743 عبدالرحمن محمد احمد اسماعيل الجسمي 784200119638318 1933505

8744 سعيد نارص فرج مقراف الفالسي 784200186364301 0

8745 سلطان عل حميد خليفه الشامىسي 784200130265414 2122525

8746 عائشه عبدهللا عاشور حسن عبدهللا المال 784200226831624 3994481
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8747 ي موزه احمد سالم سيف الزعاب  784200209043759 451429

8748 ي
ميثه محمد احمد خلفان المدحابن 784198250316407 368982

8749 عنود احمد عبدهللا 784199018693723 NULL

8750 ى مايد عمر عل ال غانم المهي  784200146913791 NULL

8751 نوف جمعة باقر محمد علي 784199710496821 38133489

8752 ي
انعام محمد عل البلوسر 784200230407395 2168070

8753 مهرة جمعة داد محمد مراد عبدالرحمن 784200262987306 NULL

8754 هند صالح غانم بوذينه  السويدي 784200050958600 1841134

8755 فهد خلفان عبدهللا علي الحمادي 784198147270684 15376972

8756 محمد ابراهيم محمد عبدهللا شكر هللا عبدهللا 784200138308794 2794823

8757 هند احمد علي سيف سالم 784200197417544 2694839

8758 ي اليازيه محمد بخيت البيخه المهي  784200109721702 7210174

8759 ي
راشد عبدهللا حسن غلوم البلوسر 784200247136821 3990956

8760 ي سارة عبدهللا محمد الخيال الطنيج  784200291406468 4378648

8761 محمد جاسم محمد بن قطامي السويدي 784200092036043 NULL

8762 ب  ن عبدهللا حسن المحي  محمد عبدهللا حسي  784200015314733 2184528

8763 ي حمد محمد حمد دلوان الكتن  784199314686389 663475

8764 علي سالم علي عامر المهري 784197935390365 NULL

8765 هللا القصاب عبدالعزيز محمد عبدالرحمن خي  784199684865290 NULL

8766 روضه نجيب عيىس جمعه راشد هالل 784199973521869 NULL

8767  المازمي
ن ن مسلم حسي  سعود حسي  784200274273059 NULL

8768 فاطمه سالم احمد ابراهيم الكياي 784200206946400 NULL

8769 ي
فيصل محمد احمد محمد الزرعوبن 784200236030639 1938737

8770 مريم احمد عبدهللا اسماعيل يوسف 784200128292842 NULL

8771 فاطمه عادل يوسف احمد البناى 784200169524277 NULL

8772 دان محمد ماجد نارص الي  784200171315730 NULL

8773 يف محمد ابراهيم عبد هللا حمد رسر 784200020818033 NULL

8774  المازمي
ن شمسه ابراهيم صابر حسي  784200190797611 2706064

8775 عبدهللا احمدعبدهللا بشي  ال علي 784200193248158 NULL

8776 عفراء حمد سالم عبيد السويدي 784200207280965 1723235

8777 راشد طارق راشد ديماس 784200169181649 NULL

8778 عبيد سعيد محمد الشيبه آل علي NULL NULL

8779 ي خالد محمد مبارك محمد الجنين  784200010962577 NULL

8780 عمار يوسف محمد عبدهللا آل علي 784200154379356 NULL

8781 ي راشد محمد موس محمد األمي  784200126516283 5

8782 ه حميد عبدالرحمن محمد السويدي مي  784200262816141 1724762

8783 علياء محمد سلطان بن حسن الشامىسي 784200186242184 NULL

8784 سلطان خلفان فهد سيف آل علي 784200194826846 NULL

8785 خلود خليل باقر عبدالرحيم السهالوي 784200182873875 2894468

8786 حمدان محمد عبدهللا احمد المال 784200235368089 3997440

8787 ي
ن محمد العوضن ساره احمد محمد امي  784200150206504 NULL

8788 ن بوهزاع نوره فوزى هالل جاسم حسي  784200159410487 6005212

8789 عبي  احمد عبدهللا بهزاد البستك 784200273962710 NULL

8790 الشيخه فدى عبدهللا بن سالم سلطان القاسمي 784200287354839 6183660

8791 فرج عوض فرج عبدالكريم محمد 784200274920477 NULL

8792 ي خالد ابراهيم عل ابراهيم  االمي  784200160382816 NULL

8793 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز محمد الكوخردي 784200147318586 4014519

8794 علي عبيد عل بن فاضل آل علي 784200174051746 NULL

8795 علي عبدهللا علي أحمد الشامىسي 784200193686829 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
8796 ريم سالم علي بن تريس القمزي 784200013609712 NULL

8797 محمد عبيد خليفه الحليان السويدي 784198765748219 264585

8798 فاطمه محمد عبدهللا محمد مراد البلوسر 784200130614769 NULL

8799 رائد عل عبد الرحمن عبد هللا العرج 784200254608870 NULL

8800 ي
علي خليل ابراهيم يوسف علي الفينن 784200141828275 NULL

8801 فاطمه عبدهللا نارص بوكاله لوتاه 784200065234781 0

8802 ن  الزرعوبن محمد خالد رمضان محمد حسي  784200004628184 NULL

8803 محمد عادل عبدهللا صديق المازمي 784199925965487 17540292

8804 شيخه سعيد سالم حسن سالم السويدى 784200171083916 NULL

8805 عبدهللا ابراهيم عبدهللا محمد الحمادي 784200118475936 NULL

8806 سيف ابراهيم حمدان صالح المحرزي 784200169651930 NULL

8807 محمد خليفه محمد خليفه عبدهللا الشجي 784200171314824 NULL

8808 ريم سليمان عامر سليمان عامر بن كوير 784200146836141 NULL

8809 ماجد جمال محمد سالم 784200132173814 2899592

8810 عبد الرحمن عبد الرحيم ابراهيم العسكر 784200106902719 NULL

8811 صقر جاسم محمد يوسف محمد ال عل 784200180254649 2819045

8812 عيىس عبدهللا محمد سليمان ابراهيم 784200197497546 2787174

8813 ي
خليفه سعود علي حمد علي المزينن 784200115928291 5892241

8814 ي خليفة جمال خليفة بن حارب المهي  784200127541918 5865616

8815 خلود يوسف عبدهللا الجرمن النعيمي 784200190937548 NULL

8816 ى حسن احمد حسن عل الخمي  784200232195253 8864

8817 محمد خالد محمد الخيال آل علي 784200198147199 NULL

8818 احمد عل محمد عل الرشيد 784200179580517 NULL

8819 مبارك منصور مبارك نايل محمد النعيم 784200264041532 NULL

8820 مروان جابر عبدهللا العتيق آل علي 784200125180941 NULL

8821 محمد صالح عل يوسف القصي  784200170814147 NULL

8822 ي حمده محمد يوسف بن قطام الزعاب  784200295320509 1942384

8823 عبدالرحمن عبيد سيف عبيد الهاجري 784200194297162 9031498

8824 شما عبدهللا حسن عبدهللا  الشامىسي 784200108751379 NULL

8825 ي
شما عيد جاسم عبدهللا المريجن 784200174687960 0

8826 عبدهللا علي محمد علي الجويعد 784200110473764 NULL

8827 مريم نارص محمد سلطان العظم 784200171805979 NULL

8828 سيف بدر محمد عباس الرئيىسي 784200264315274 NULL

8829 علياء حمد عبدهللا الطيار الشوي  ه 784200186537062 NULL

8830 مريم ماجد نارص خلفان السويدي 784200165358498 NULL

8831 ي سعود راشد عبدالرضا صابر األمي  784200121819500 NULL

8832 عمران عدنان جمعه الرئيىس 784200258729522 NULL

8833 عبدهللا انور خميس خصيف النعيمي 784200016798456 NULL

8834 ي
ه علي محمد علي الحوسنن مي  784200284650403 NULL

8835 عبدهللا عثمان عل محمد الحمادي 784200293913131 2739824

8836 ي مريم نارص محمد البكر الزعاب  784200164315432 NULL

8837 شيخه غازي علي غازي 784200172431742 1748293

8838 روضة جاسم محمد مال هللا محمد إبراهيم الشجي 784200129407688 NULL

8839 ه فهد أحمد جاسم المنصوري مي  784200221082520 NULL

8840 ي
موزة عبيد جمعة كداس الرمين  784200274951084 NULL

8841 شهد محمد علي مطر الكيباىلي 784200217504172 NULL

8842 شما محمد أحمد المالك الشجي 784200294359383 654987

8843 ريم عبدالسالم أحمد دربول الشجي 784200110843073 NULL

8844 مريم أحمد محمد عبد الرحمن البكر NULL 6798554
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8845 نوره محمد يوسف توير السويدي 784200131040501 NULL

8846 مهره وليد خالد بن صقر القاسمي/ الشيخة  784200231975291 NULL

8847 ي موزه يوسف سند عبدهللا النقن  784200139751463 2354591

8848 اليازية عمر يوسف بن عسكر النعيمي 784200152640841 2843188

8849 ي
فاطمة إبراهيم عبدهللا محمودي البلوسر 784200258249109 2714395

8850 ي فاطمة عبيد أحمد العلكيم الزعاب  784200107135418 NULL

8851 ي أمل عبدهللا علي عبدهللا النقن  784200150619086 8441738

8852 ي مريم فاهم راشد العود الطنيج  784200192642716 NULL

8853 مهرة سليمان محمد سليمان محمد الصغي  784200141861961 1111

8854 نورة سلطان ابراهيم الشامىسي 784200102752647 NULL

8855 ي
وق محمد علي سالم احمد القيىسر رسر 784200157374065 0

8856 ي نوف خليفة محمد عل راشد النقن  784200174096394 2779585

8857 سارا راشد ابراهيم المطوع النعيمي 784200130605858 2

8858 عل سالم عل المال آل عل 784200183964269 NULL

8859 سيف علي معضد عبيد الشامىسي 784200171580879 2734429

8860 عبد هللا سالم محمد عل الجروان 784200214948133 NULL

8861 سعيد حميد عبدالعزيز حميد القاسمي 784200176109872 NULL

8862 طالل محمد حسن محمد محمود الحمادي 784200158749521 NULL

8863 ي ي الزعاب  شيخه عبدهللا علي المصي  784200276185483 NULL

8864 راشد صالح ابراهيم الشاعر ال علي 784200131618108 2100455

8865 فاطمه احمد سلطان حمد الشامىسي 784200169074869 0

8866 محمد عل محمد الزراع النعيمي 784200025838218 NULL

8867 ميثا عبدهللا حسن احمد عبدهللا النبا 784200281576411 1824133

8868 ساره عبد السالم عبد الرحمن  بن فارس السبيىعي 784200168695177 NULL

8869 امنه جاسم حسن الزريف ال عل 784200242175485 522089

8870 عبد هللا راشد عيىس فضل النعيمي 784200104029630 NULL

8871 ي مريم محمد علي القصاب المهي  784200186835839 NULL

8872 ي
ي  الزرعوبن مريم محمد صالح محمد نن  784200270371519 1853283

8873 ماجد بدر عل الحلو الحمادي 784200226527503 NULL

8874 مريم عبدهللا جمعه كلندر المازم 784200152494649 NULL

8875 سالمه عبيد محمد ابراهيم الحمادي 784200262793144 520190

8876 مهرة محمد علي سالم عبيد المال 784200102850425 NULL

8877 بك فاطمه خليل ابراهيم حبيب مشر 784200179627409 NULL

8878 ي
ريم جعفر عبدهللا عبدالرحيم كشوابن 785200257284040 NULL

8879 حميد علي محمد  بوعفراء المزروعي 784200097041907 NULL

8880 ن تف  عل الرى سعود احمد حسي  784200194264931 NULL

8881 عبدالعزيز ابراهيم عبيد الحصان الشامىس 784200290846136 NULL

8882 عائشة نارص محمد حسن آل علي 784200126586286 NULL

8883 سعيد خالد سعيد محمد بن سليمان 784200218080420 10218

8884 مهره حكم هاشم السيد رضن الهاشمي 784200168507174 1739476

8885 عائشه احمد سعيد عمي  الشامىسي 784200180481952 NULL

8886 مهرة ماجد محمد سعيد الجروان 784200269360911 NULL

8887 ي
ي عبيد المطروسر

مدية ثابن 784200120215312 NULL

8888 حصه بطي سلطان بطي الشامىسي 784200180754655 NULL

8889 ي
ميثاء نارص عبدهللا محمد أبو حامر العوضن 784200246502908 NULL

8890 عبدهللا احمد محمد سالم السالم 784199806135739 2904217

8891 ي مريم بالل ربيع بالل فرج الزعاب  784200194065791 0

8892 ريم احمد محمد عبدهللا آل علي 784200130205360 NULL

8893 احمد شهاب هاشم محمد احمد الياسي 784200239390766 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8894 ن جعفر الهاشمي ليل عدنان حسي  784200235319751 0

8895 فاطمه محمد سالم حسن السويدى NULL NULL

8896 سعيد محمد سعيد الشامىسي 784200179271612 NULL

8897 ساره محمد محمود عبدالرحيم الهرمودي 784200279531386 NULL

8898 ي
فاطمه احمد اسحاق عبدالرحمن العطار العوضن 784200286279060 NULL

8899 شما بطي عيد بطي عيد الشوي  هي 784200279814857 NULL

8900 راشد عبدهللا سالم سعيد جاسم الشامىسي 784200179830649 NULL

8901 نوره فيصل محمد الزرى 784200181503614 NULL

8902 ريم أحمد صالح بارشيد 784200230690461 NULL

8903 ن زينل عبدالرحمن سلطان محمد حسي  784200243935978 NULL

8904 سيف محمد درويش الشجي 784200114328535 NULL

8905 ي
مهره عمران علي عبدهللا البلوسر 784200136814629 NULL

8906 احمد محمد احمد بهزاد محمد 784200258203213 47249

8907 ن بن علي ة خالد حسي  مي  784200252768732 28310626

8908 ساره عل سالم عل المحمود 784200181741057 NULL

8909 خولة سالم محمد علي عبيد الشاعر 784200149492546 3994040

8910 مريم خالد عامر سليمان عامر بن كوير 784200261541922 5908224

8911 سيف عادل ابراهيم رضا اسماعيل 784200143208435 NULL

8912 أحمد إبراهيم يعروف احمد سعيد 784200184275496 2787365

8913 محمد علي عبدهللا خصيف محمد 784200154906810 2789725

8914 يوسف راشد خميس راشد مطر 784200195162944 1973778

8915 دعاء علي احمد يوسف 784200143942686 NULL

8916 عبيد سالم عبيد نارص اليماجي 784200082653963 0

8917 ي خالد علي محمد بن قداد المهي  7841981617336970 248726

8918 محمد احمد محمد سليمان ال عل 784200153179393 0

8919 يوسف ابراهيم محمد علي السماجي 784200205136177 NULL

8920 حمد فيصل احمد عمر سالم بالليث 784200149053108 NULL

8921 حسن رستم حسن رستم غلوم روبارى 784200131707273 2885372

8922 سالمه خلفان سيف خلفان السويدى 784200193592746 NULL

8923 ي
 
ريسه عبيد سالم عبيد المرزوق 784200236460703 13147652

8924 عائشة حسن يوسف حسن ال علي 784200198151878 NULL

8925 خليفه عبدهللا خليفه عيىس بن حارب ابومهي  784200290325255 NULL

8926 نور خالد عبدهللا رابوي آل علي 784200196432841 NULL

8927 ي
عبدالعزيز فؤاد عبدالعزيز المدفع الحارب  784200265703536 NULL

8928 شهد علي عبد الرحمن راشد عبدالرحمن المظلوم 784200205207192 NULL

8929 ن المخيط آمنة عبدالنارص عبدالرحمن حسي  784200198532168 NULL

8930 راشد نارص حمد خليفه الكعن  784200160292528 NULL

8931 موزة عبدهللا محمد سليم باسويدا العامري 784200143724134 0

8932 امل احمد عبدهللا نارص النعيمي 784200140821768 248738

8933 ي سالم محمد سالم ال طه الطنيج  784200115496844 6767210

8934 ي ميثاء عبيد سعيد الكتن  784200169368154 NULL

8935 ي محمد نرص عل اليعقوب الزعاب  784200218142832 0

8936 فاطمه احمد ابراهيم هاشم الهاشم 784200179241706 NULL

8937 هند مروان عبدهللا المحمد 784200268418615 NULL

8938 محمد خالد سالم احمد بن سمنوه 784200161730476 NULL

8939 عمر ماجد اسماعيل احمد الحمادي 784200257181501 31289

8940 سالمه طارق بوخاطر 784200109265874 14313630

8941 ي
علياء عمر باكر عبدالرحمن المطروسر 784200058507405 0

8942 ي
مريم عمران محمد علي المعينن 784200273096931 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8943 شوق فهد عمر باصليب 784200181625425 0

8944 آمنة خالد عبد الباري زبيدي 784200015304734 NULL

8945 عنود أحمد حبيب حسن أحمد 784200271405381 NULL

8946 سالم عبدهللا محمد سالم العويس 784200227482682 NULL

8947 وق علي أنور الجزيري رسر 784200106832536 NULL

8948 ي
خالد اديب طيب حنفن المدبن 784200259386819 NULL

8949 هند عبدهللا أحمد طارش خلفان بوعميم 784200163543646 NULL

8950 ي خليفه سلطان خليفه بن حارب المهي  784200070686041 NULL

8951 عبدهللا محمد ابراهيم احمد عبدهللا بن سيفان 784200273736585 NULL

8952
 
ن المرزوق سعود نارص صالح حسي  784200152748735 25688

8953 سلطان عبدهللا ابرهيم محمد عبدهللا المازم 784200154305138 1986858

8954 راشد سعود اسماعيل محمد الزرعوبن 784200198587543 1778238

8955 حمد عبدهللا صالح عبدهللا بوكاله 784200150390803 NULL

8956 عبدهللا عل بط عل العبدوىلي 784200159147048 NULL

8957 بسمه ابراهيم رسور  خميس سالم 784200281570711 2814164

8958 ي
 
عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا حسن المرزوق 784200291413274 5468

8959 سميه عبدهللا سلطان عبدهللا الظاهري 784200107528356 NULL

8960 عائشة جاسم محمد احمد القطان 784200175921806 NULL

8961 مريم شهاب احمد  القطان الهرمودي 784200269431035 NULL

8962 امل سعيد محمد عبدهللا الوهنن 784200102516026 1936520

8963 ساره علي محمد عبد الرحمن ال كرم 784200232192797 NULL

8964 ي
ه سيف عبيد سيف المطروسر مي  784200258586807 NULL

8965 عائشه عيىس جمعه محمد جمعه المطوع 784200225026416 NULL

8966 حميد ابراهيم علي عبيد صالح ال علي 784196047247547 NULL

8967 محمد عبيد حميد القعود ال علي 784200117109643 NULL

8968 ي
ابراهيم خليل ابراهيم محمد البلوسر 784200118462835 NULL

8969 ي
خالد احمد حسن المعينن 784200109191534 NULL

8970 ماجد محمد حميد ماجد محمد العويس 784200295105918 NULL

8971 ي سلطان خالد عل موس النقن  784200119138426 NULL

8972 سلطان عل محمد المازمي 784200037153911 NULL

8973 ي العطاي
ي بالل بوثابن

مبارك عبدهللا مبارك ثابن 784200179328172 NULL

8974 عبدهللا سعيد عبيد سعيد الجروان 784200163197104 NULL

8975 محمد احمد سعيد عبدهللا السالمي 784200160642573 94177

8976 فهد عبدالعزيز احمد عل المرشدي 784200213763731 NULL

8977 عفره سالم سالم ابراهيم الكياى 784200114857152 0

8978 عمر مصطفن نياز احمد محمد عمر 784200295149171 NULL

8979 محمد طارق عبدهللا بن غليطه الغفلي 784200203510498 NULL

8980 احمد صالح حسن عبدهللا صالح 784200146294929 NULL

8981 ي
راشد محمد علي محمد العوضن 784200218062766 NULL

8982 عبدهللا فرج محمد فرج المال 784200047429269 716141

8983 محمد عبد الرحمن درويش بن احمد ال درويش 784200151470794 NULL

8984 ى محمد احمد عل جمعه االمي  784200124965029 NULL

8985 احمد محمد قمي  علي األنصاري 784200079041065 NULL

8986 ي
 
عائشة خالد عبيد خاتم المرزوق 784197283759278 Lrn265094

8987 ماجد عبدالرحمن علي عبدالرحمن الراوي 784200251096358 2131514

8988 احمد سلطان راشد سعيد المازمي 784200165904143 NULL

8989 سلطان حمدان عسكر إسماعيل العسكر 784200198724682 NULL

8990 ي
يوسف يعقوب يوسف محمد العوضن 784200179820640 NULL

8991 شيخه سيف محمد الزري الشامىسي 784200225080942 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
8992 الشيخ سلطان بن هشام بن صقر حميد 784200175382140 NULL

8993 سعيد احمد عبيد صقر بن غباش 784200171802430 NULL

8994 ي محمد حسن ابراهيم حسن علي االمي  784200221068636 NULL

8995 ي سيف عزان سيف حامد الطنيج  78200246060311 NULL

8996 ي
سعود حسن عبدهللا حسن الحوسنن 784200083857373 NULL

8997 احمد فيصل عبدالكريم محمد عبدهللا عبدالكريم 784200109147692 3872184

8998 شما عبدهللا أحمد محمد الحمادي 784200005479850 0

8999 خليفة راشد محمد عبيد القطامي 784200052089430 2869599

9000 راشد عيىس احمد خليفة بالمجنون 784200087381768 0

9001 ي علي مبارك عتيج مبارك بسوس الكتن  784200079395800 0

9002 سعيد محمد علي رضا حبش 784200129352611 NULL

9003 محمد عل حميد خليفه الشامىسي 784200107361089 2211

9004 ن محمد عبد الرحمن سعيد ياسمي  784200198243931 NULL

9005 ي مريم فاضل عبيد محمد المهي  784200151437306 NULL

9006 عائشه عمر حميد دلموك النعيمي 784200260729494 NULL

9007 زا عل هند عادل تيمور مي  784200193838594 NULL

9008 ي
عنود عبدهللا حسن عبدهللا البلوسر 784200093597464 2738974

9009 ي مريم أحمد راشد حموده الطنيج  784200171696394 NULL

9010 ي
 
عائشة حسن أحمد عبيد المرزوق 784200197486572 NULL

9011 ي
 
عامر عل بن احمد عبدالرحمن المرزوق 784200221408626 1666095

9012 روضه إبراهيم راشد  الجروان الشامىسي 784200192106597 NULL

9013 ندى عل عبيد سالم الزعاب  784200164186312 NULL

9014 هند راشد غانم محمد الغيث المري 784200181870807 2167398

9015 فاطمة درويش حسن محمد عبد العزيز البقيش 784200180540864 NULL

9016 ي سالم احمد سالم العريم الجنين  784200174682706 NULL

9017 ي
 
ي المرزوق عبدالرحمن محمد حسن حاج  784200152853063 NULL

9018 مريم عبدالعزيز محمد سالم العويس 784200276429188 123456

9019 روضه محمد ابراهيم عيىس محمد 784200103295141 6207496

9020 سالمه سالم يوسف سالم الحمادي 78420019043294 NULL

9021 أحمد محمود موس رمضان محمد 784200153297641 NULL

9022 سعود عبدالصمد محمد عبدهللا ابوهندي 784200157594092 NULL

9023 عفراء عمر احمد حميد بن درويش السويدي 784200152581045 NULL

9024 شيخة سلطان سعيد أحمد الطيار 784200146319387 NULL

9025 ي احمد علي محمد حسن الخن  784200217362599 NULL

9026 سيف راشد خميس الهوىلي السويدي 784200175479516 NULL

9027 ي
شهد سلطان عبدهللا محمد الحوسنن 784200283503629 NULL

9028 ي
عمر عصام عبدالرحيم محمد محمود الزرعوبن 784200290258092 NULL

9029 ي عمران محمد عبدهللا عبدالرحمن كرمستج  784200160386304 NULL

9030 علياء راشد سهيل الهادى المخينن 784200109390292 NULL

9031 ن مبارك الحمادي سعود خالد عل محمد حسي  784200280576529 NULL

9032 هند إبراهيم سلطان عبدهللا آل علي 784200271316380 2083212

9033 محمود عادل محمود عبدالرحمن محمود 784200142176807 NULL

9034 دانه احمد عل جابر الحمادي 784200253704694 NULL

9035 ن ال عل سيف عارف محمد سعيد محمد امي  784200298198175 NULL

9036 عبدهللا عبدالرحمن محمد الزرى الشامىسي 784200180264697 4503651

9037 عائشه احمد درويش عبدهللا الرئيىسي 784200248027532 NULL

9038 سلطان محمد عل حسن آل علي 784200138526163 NULL

9039 منن حمد محمد عل المازمي 784200124102714 NULL

9040 سيف عبدهللا احمد محمد الحديدى 784200232806164 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9041 شيخه سالم علي حسن أل علي 784200149760587 NULL

9042 محمد عمران محمد عبدهللا أل علي NULL 3841809

9043 مهره محمد عبدهللا احمد الراعي 784200049131764 NULL

9044 نوره سيف راشد حمد بوشبص 784200136059472 NULL

9045 ي
 
لطيفة حسن صالح حسن المرزوق 784200161708365 6442510

9046 عمران عل سالم مصبح المقباىل 784199996931707 NULL

9047 راشد احمد محمد سلطان الميل 784200087490395 NULL

9048 حامد جاسم عبدهللا ابراهيم المازمي 784200171570391 NULL

9049 إيمان عمر الصديق اإلمام 784200235052105 NULL

9050 الشيخه علياء حميد بن عبدهللا بن راشد النعيم 784200190680981 6128838

9051 الشيخه مريم عبدهللا سعيد عبدالعزيز النعيم 784200121821092 NULL

9052 عيىس طارق الجرجاوي 784200138071855 NULL

9053 خالد أحمد محمود أحمد محمد 784200136153853 0

9054 محمد بدر أحمد حمد خليفه هويدي 784200109704708 1716275

9055 ي
نواف يوسف جمال محمد الزرعوبن 784200237926504 593500

9056 علي أحمد عبدهللا المال 784200164213637 NULL

9057 عيىس يوسف انس يوسف الشجي 784200147610478 NULL

9058 غاية حميد سيف عبدهللا العبدوىلي NULL NULL

9059 ي ايمان عاصم محمد عبدهللا المهي  784200192509139 2819230

9060 يف عيشة زكي زين الشر 784200113793630 NULL

9061 سارة خالد سالم سعيد الجابري 784200186172472 NULL

9062 عبدهللا احمد عبدهللا صالح العقيل النعيم 784200196851594 NULL

9063 روضه سيف احمد سيف الغفلي 784200258502846 0

9064 ي نورة حامد عبدهللا راشد الخرج  784200296387465 NULL

9065 حمده احمد عبدالبارى زبيدى 784200114738394 NULL

9066 خليفه علي حسن محمد البقيش 784200170247900 NULL

9067 ي ى الزعاب 
احمد محمد احمد محمد زعي  784200193820956 NULL

9068 عدنان عبدالواحد محمد علي الواحدي 784200157980754 NULL

9069 ي
 
محمد سلطان عبدالكريم مسلم المرزوق 784200249074285 NULL

9070 سلطان محمد رحمه عبدهللا العويس 784200170809477 NULL

9071 فيصل فؤاد فريد محمد المازمي 784200274613593 NULL

9072 ي محمد عبدهللا خليفه بن رسور الكتن  784200237037310 NULL

9073 ي
فاطمه عبدالرحمن ضاج المدفع الحارب  784200253146311 NULL

9074 محمد عبدهللا عبدالعزيز  النومان الشامىسي 784200119817524 NULL

9075 هند عبيد حميد الضباح السويدي 784200072404245 NULL

9076 ماجد سعيد خلفان  الكندي السويدي 784200105940983 NULL

9077 شيخه محمد حميد  العويس الشامىسي 784200162059768 NULL

9078 مضاوي علي حسن يوسف أل علي 784200221835109 NULL

9079 ي علي احمد حسن الحديدي المهي  784200165793058 2813480

9080 ي حصه أحمد بخيت بن عوى الكتن  784200254306176 NULL

9081 ي
 
عبدالرحمن عبدهللا محمد حسن المرزوق 784200276816533 NULL

9082 عبدهللا أحمد حسن عبدهللا عل 784200164375055 2787976

9083 نوره عل سلطان جوكه المسايبه 784200150327326 NULL

9084 عبدهللا احمد درويش عبدهللا الرئيىس 784200224927135 NULL

9085 شيخه جاسم عبدالعزيز البقيش الرئيىس 784200254379314 NULL

9086 نجالء ماجد حمد عبدهللا العويس 784200139404824 NULL

9087 حمده احمد جمعه حميد الشامىسي 784200250796065 NULL

9088 خوله سعيد راشد الرايج العليلي 784200215428614 0

9089 سيف عصام سيف احمد الغص 784200050213457 0

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9090 ي عبدالرحمن خالد سيف حمد الكعن  784200085925160 645113

9091 ي
 
نوره حسن عبدالرحمن محمد المرزوق 784200273746279 NULL

9092 عمر زكريا محمود اسماعيل زكريا الكماىلي 784200150918421 NULL

9093 سعود رائد عبد القادر غلوم العطار 784200213695820 NULL

9094 ي
محمد عل محمد الشاعر العوضن 784200124252523 NULL

9095 علياء عبدهللا راشد راشد الرايجي العليلي 784200105028516 NULL

9096 هند محمد ابراهيم بن عسكور السويدى 784200236363652 NULL

9097 خليفه عمر ابراهيم رفيع الهرمودي 784200198535930 6020710

9098 عذبه عمر جمعه كلندر المازمي 784200236962963 3986412

9099 ي
 
عبدالعزيز حسن عبدهللا محمد المرزوق 784200114984857 NULL

9100 الشيخ عبدهللا بن سلطان بن عبدهللا سلطان القاسمي 784200116841540 NULL

9101 ي
نوفل يوسف جمال محمد الزرعوبن 784200046105472 NULL

9102 ي  عبيد رسور سالم الكتن 
 
ق احمد الشر 784200121721607 NULL

9103 فالح سيف مسعود عدي جمعه الزراعي 784200152691067 NULL

9104 ي منصور علي سعيد الكعن  784200146383722 0

9105 راشد بدر محمد عبدهللا ال علي 784200192507513 0

9106 غاليه يوسف صالح عبدالرحمن جاسم السويج  784200175057403 NULL

9107 ي عبدالرحمن محمد سلطان ال صالح الطنيج  784200124980358 NULL

9108 عفراء علي راشد العويس 784200148402769 NULL

9109
 
امنه عبدالرؤوف محمد صالح المرزوق 784200180315465 NULL

9110 خلفان عمر خلفان حريمل الشامىسي 784200242473690 NULL

9111 ه حميد عبدالقادر محمد البنا مي  784200210829469 0

9112 ي نوره سلطان خليفه بن حارب المهي  784200246158685 NULL

9113 ي
عبدهللا أسامة األحمدابن 784200186314173 NULL

9114 خالد محمد يحن  محمد الكماىلي 784200213585969 3994479

9115 عبدهللا احمد عبدالرحمن بوخاطر الشامىسي 784200206041806 NULL

9116 ي
 
عمر عبدالعزيز احمد محمد عبدالرحمن المرزوق 784200213641960 NULL

9117 مروان جاسم محمد عبدهللا 784200113972747 NULL

9118 ي
حمده رسحان حسن محمد حسن المعينن 784200111558581 NULL

9119 محمد جمعه مطر القريشات 784200105577255 3839530

9120 ي احمد عبدالسالم محمد يوسف علي حاج  784200287597049 NULL

9121 ي
خلود خالد احمد ال مندوس البلوسر 784200142504149 NULL

9122 حمد عبدهللا عبدالرحمن يوسف بن سلطان 784200108619600 NULL

9123 سيف عبدالعزيز احمد حسن الحمادى 784200137398259 NULL

9124 هند طارق محمد أحمد مظفر 784200285491468 4014624

9125 ي
خليفه خالد احمد ال مندوس البلوسر 784200190806131 NULL

9126 ي
غايه يوسف محمد عبدالرحمن الزرعوبن 784200121829509 NULL

9127 فهد محمد نارص هالل المازم 784200092805801 NULL

9128 سالمه محمد سعيد عل عبيد الشامىس 784200218203519 NULL

9129 شهد وليد حسن محمد عبدهللا 784200159432705 NULL

9130 دانه إبراهيم أحمد عبدالرحيم اسماعيل السهالوي 784200152798730 NULL

9131 حصه سعيد هالل سعيد السويدي 784200171928193 NULL

9132 هند جاسم خميس محمد الجسمي 784200175397213 4384426

9133 حميد عمر ابراهيم بوهارون آل علي 784200292605076 1905035

9134 ي يف محمد األمي  نارص عادل رسر 784200141570687 NULL

9135 ي
هند محمد احمد حسن الزرعوبن 784200132720382 NULL

9136 ي
مريم عادل عبدهللا محمد الزرعوبن 784200186373542 NULL

9137 غاية عمر احمد علي العبيدىلي 784200209357654 NULL

9138 ي
ساره وليد محمود عبدهللا الزرعوبن 784200175953163 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9139 مريم عبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود 784200115720813 2818588

9140 دانة محمد صالح علي  الشماع 784200231071902 597980

9141 سالم عبدهللا سالم مطر الشامىس 784200141703502 NULL

9142 ي حمد رائد عبيد محمد الزعاب  784200247921099 NULL

9143 سعيد محمد سعيد محمد الدرع 784200171628041 NULL

9144 سليمان سعود سليمان عل محمد 784200149765750 NULL

9145 سالم محمد سيف عبيد ابو سمنوه 784200196942790 NULL

9146 فاطمه سلطان عل راشد عل الكعن  784200237357023 NULL

9147 حمد عبدهللا سيف محمد الشج السويدى 784200349057495 NULL

9148 ي
ن الزرعوبن هند محمود محمد أمي  784200160879613 NULL

9149 عبد العزيز حسن حميد عبد هللا حسن السويدي 784200226507505 NULL

9150 ي آل علي
هند محمد علي حسن علي اللوغابن 784200170392656 NULL

9151 سيف علي نارص سيف المدفع 784200165905942 NULL

9152 راشد عبدهللا راشد عيىس المازمي 784200196849754 NULL

9153 احمد عبد هللا عبد العزيز محمد ماجد 784200169397310 NULL

9154 محمد سالم عبدهللا محمد 784200175070208 3855989

9155 خلود خالد عبدهللا الحج  ال عل 784200146536750 2117548

9156 راشد سالم خليفة سالم السويدي 784200258607967 NULL

9157 علياء عبدهللا سبت عمي  عاشور بن عاشور 784200102650437 NULL

9158 لطيفه حميد عبيد امبطوى آل علي 784200110629407 4035714

9159 نيال أحمد محمد عبدهللا سالم بن هدية 784200149421875 NULL

9160 نور عبدهللا خلفان الكندي 784200296373135 NULL

9161 نوف حمد عامر سليمان عامر بن كوير 784200196539728 NULL

9162 روضة راشد محمد بن سلطان بن حميد الشامىسي 784200124149426 NULL

9163 ريم عل محمد العجله 784200139758377 NULL

9164 شوق فيصل عبدهللا عبدالرحيم الحمادي 784200254727421 NULL

9165 حميد محمد حميد راشد حميد المزروعي 784200172182022 NULL

9166 عمران عبدالرحمن محمد االحمدى الكوخردي 784200198525931 NULL

9167 حمد يارس علي اسماعيل عبدالرحيم 784200151987193 NULL

9168 محمد أحمد علي أحمد حسن 784200276317029 NULL

9169 محمد عيىس عبيد سالم السويدى 784200129386171 756086

9170 محمد عاشور سبت عمي  عاشور 784200215216407 NULL

9171 سعيد احمد محمود غلوم المازمي 784200110640800 NULL

9172 حصه أحمد علي محمد علي آل علي 784200186518468 NULL

9173 ي حمده جمال محمد بن غانم الحمي  784200119472874 NULL

9174 حور عل محمد احمد المازمي 784200249208024 4379257

9175 هند عبدالعزيز محمد خميس السويدي 784200215496843 NULL

9176 احمد محمد عبدهللا حسن الجسمي 784200269032536 NULL

9177 ماجد عل محمد النابوده السويدي 784200140614148 NULL

9178 ماجد محمد يوسف صالح الحمادي 784200242183869 2785189

9179 عبيد جمال أحمد عبيد حميد ليواد 784200120470743 NULL

9180 ي
 
محمد سعد محمد علي المرزوق 784200149182944 3907

9181 سعيد سالم سعيد سالم السويدي 784200276175963 NULL

9182 سلطان محمد يوسف علي صندل 784200217391745 NULL

9183 عبدهللا مسعود عبدهللا محمد  يوسف 784200081987255 NULL

9184 عبدهللا جابر عبدهللا رضا محمد األنصاري 784200142514148 NULL

9185 حصة علي عبدهللا مال حسن درويش 784200127415907 NULL

9186 فاطمه جابر محمود رمضان آل علي 784200164826859 A2594242

9187 لطيفه بدر احمد محمد الحمادي 784200195179179 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9188 ي مريم مصبح راشد عبيد خليفة يولك اجتن  784200182680536 NULL

9189  عبدالرحمن محمد مراد المازمي
منن 784200103092027 NULL

9190 ي مريم ابراهيم عبيد محمد المهي  784200293828594 NULL

9191 عبدهللا عمر احمد سعيد الظاهرى 784200192921383 4003873

9192 عبدالعزيز سيف احمد بن سليمان النعيم 784200124650530 NULL

9193 عبدهللا محمد عبداللطيف احمد الياس 784200021429418 NULL

9194 عمار محمد ابراهيم سليمان الشجي 784200206026039 NULL

9195 احمد عل محمد رحمه الشامىس 784200192063582 0

9196 حمد نارص حمد سالم سعيد الحمر 784200127320214 NULL

9197 رفيعه احمد راشد محمد الشعاىل 784200120840432 NULL

9198 خليفه ماجد سالم عبدهللا النعيمي 784200298053651 2906208

9199 الشيخ عيىس عبدهللا بن نارص بن راشد النعيمي 784200265965945 NULL

9200 عوض راشد محمد الرزي الشامىسي 784200128082060 2752942

9201 ي
مديه محمد سعيد حثبور الرمين  784200210980585 2832309

9202 صبيحه سيف مبارك عل مبارك الضبعة الكتن  784200218516051 NULL

9203 عائشه احمد عبدهللا محمد احمد 784200136872791 NULL

9204 ي
أحمد ابراهيم محمود ابراهيم العوضن 784200186515829 NULL

9205 عيىس عارف فضل أحمد جاسم 784200106925165 /////

9206 محمد سلطان سعيد بن هده  السويدي 784200118584323 NULL

9207 ريم احمد عبدهللا حسن الجسمي 784200213635095 2832221

9208 فاطمه عصام عل حسن 784200259357109 NULL

9209 علياء صالح عبدهللا محمد عبدهللا المازمي 784200110495353 NULL

9210 هند عبدالكريم غالم عبدالكريم لنقاوى 784200103580690 2819128

9211 بشائر عبدهللا عبدالرحيم محمد الحمادي 784200198168633 NULL

9212 مهره خالد عبدهللا حمد المناع 784200192863643 1652184

9213 هند خليفه عبيد سيف السويدي 784200137329486 NULL

9214 شوق عبدهللا خلفان الغول السالمي 784200282625877 NULL

9215 علياء محمد غانم احمد عبدالقادر 784200225380425 NULL

9216 سعيد عمر خلفان سعيد خلفان الكندي 784200258079092 NULL

9217 روضه وليد عبدالعزيز محمد سعدون 784200197572934 2814365

9218 حور جاسم عل محمد األنصاري 784200107518357 NULL

9219 ي احمد خالد عل سعيد الجنين  784200235826805 NULL

9220 ي
ي الريس العوضن علياء يوسف محمد حاج  784200147640476 NULL

9221 موزة غانم خميس  الهوىلي السويدي 784200253597361 2644421

9222 ي
ن احمد الزرعوبن حمده احمد حسي  784200216406544 3998355

9223 مريم جمعه سالم بو غيث النعيمي 784200250329511 NULL

9224 ي
ن المطروسر محمد جاسم عبدالرحمن بن دخي  784200180952507 720611

9225 ي
ن علي محمد عبد الرحيم عبد هللا كشوابن حسي  784200227276829 NULL

9226 حمدان سعيد حمدان راشد النعيمي 784200217626256 NULL

9227 عيىس جاسم احمد عبدهللا البناى 784200127415295 5983093

9228 ي
 
سيف عيىس محمد علي المرزوق NULL NULL

9229 ي عبدهللا احمد انوىهي
عيىس ثابن 785200193609193 21456

9230 عل ابراهيم حسن جمعه المازمي 784200190507630 NULL

9231 ي
مانع جاسم محمد عبدهللا الحوسنن 784200127286829 NULL

9232 نجالء حميد عل الشكال آل علي 784200171463142 14320354

9233 ي
عبدهللا احمد عبدهللا ايوب الزرعوبن 784200192513511 648154

9234 ي شهد إبراهيم محمد عباس االمي  784200158049757 NULL

9235 ي
علياء عبدالكريم محمد اكي  البلوسر 784200152860415 NULL

9236 محمد راشد محمد عبد هللا الحمادي 784200279920544 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9237 ي

يف الحواي الزرعوبن حميد ابراهيم رسر 784200124303643 NULL

9238 صقر راشد عبدالرحمن بحي  الشامىسي 784200195917156 NULL

9239 احمد ماجد موس سعيد الرئيىسي 784200039491426 NULL

9240 سالم محمد راشد عبدهللا صفر 784200143036570 NULL

9241 عبدهللا احمد عبيد الخديم العنتلي 784200157506021 NULL

9242 مريم سعيد صالح عل المحرزي 784200103872840 0

9243 ي
عبدهللا محمد عبدهللا حسنوه الظنحابن 784200175875960 NULL

9244 فطيم احمد محمد عبد هللا اعل الظنحابن 784200186420376 NULL

9245 عبدهللا عمر عل محمد الحمودي 784200120416175 2748345

9246 فالح سالم خميس عل الخديم الظنحابن 784200180790758 1843332

9247 محمد سلطان جميع عبيد محمد هنداس 784200118213519 2074321

9248 ي
 
حور عبيد جمعه عبيد المرزوق 784200196218299 NULL

9249 ي
شما سعيد سالم سعيد الحفين  784200032492520 A1891159

9250 شيخه راشد حسن محمد اليماجي 784200210540868 733260

9251 فاطمه عبدهللا سيف عبدهللا محمد صفر الحيابي 784200163157900 NULL

9252 عائشه عبدالسالم عبدالرحمن عبدهللا االنصارى 784200147270688 1652054

9253 عبدالعزيز حسن عبدالعزيز حسن عيىس الصابري 784200132806165 5892238

9254 ة صالح سلطان أحمد المعال مي  784200163047317 0

9255 عائشه سيف عبد هللا سالم حميد آل علي 784200269213847 2894884

9256 محمد عادل محمد لطفن االنصاري 784200121724353 2751578

9257 محمد سلمان محمد عبيد ال بوكشه 784200264028463 0

9258 خالد مبارك احمد محمد بوعصيبه ال عل 784200232821643 NULL

9259 محمد عبدهللا علي بن جريس آل علي 784200136579651 205479

9260 عائشه عبيد ابراهيم حميد آل علي 784200176252136 2716866

9261 هدى احمد محمود رمضان آل عل 784200259768073 2766943

9262 ي
منصور جاسم هالل راشد البلوسر 784200192148318 0

9263 حميد محمد حميد بوهارون 784200269694871 NULL

9264 امنه محمد احمد حمد الشامىسي 784200205097262 NULL

9265 ي آل علي محمد راشد سعيد الزعاب  784200281461325 NULL

9266 عائشه يوسف ابراهيم حسن بوهارون آل علي 784200158279107 2887031

9267 محمد سعيد محمد العظم آل علي 784200143241709 0

9268 نارص طارق نارص محمد الجازمي 784200295758070 NULL

9269 الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعال 784200179081979 2813489

9270 عمر سعيد السيد ابراهيم السيد حسن 784200143628483 NULL

9271 عبدهللا احمد غانم سعيد السويدي 784200237079478 NULL

9272 ي هند احمد خليفة بن طارش المهي  784200197951708 NULL

9273 الشيخة مريم سعود بن راشد المعال 784200147680472 3533849

9274 بدور عبدهللا راشد عبدهللا آل عل 784200180727636 NULL

9275 الشيخ علي خالد بن حميد احمد المعال 784200139737074 NULL

9276 مريم سعيد محمد العظم آل علي 784200179548704 NULL

9277 غايه عبدهللا باالسود الدروع 784200236410708 NULL

9278 ي مريم عيىس عبدالرحمن الشيخ محمد نور المهي  784200159426434 17053700

9279 خلفان احمد خلفان الغزال السويدي 784200248243733 28397876

9280 محمد يوسف محمد زمان آل علي 784200236353932 6335548

9281 سليمان سالم عبيد العضب الحمودي 784200119875399 NULL

9282 وضحه علي غالم الطاهر الرئيىسي 784200170618506 2787502

9283 جاسم سعيد راشد جاسم آل علي 784200239032962 NULL

9284 العنود عمران عل سالم نارص الراوي 784200227602982 NULL

9285 ي عائشة خالد محمد المهي  784200286142474 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9286 وديمه هالل مشي الظاهري 784200271385732 NULL

9287 يف عاليه عارف محمد الشر 784200210413769 NULL

9288 يف شيخه زين محمد حسن الشر 784200282613965 1821474

9289 عبدالرحمن محمد سالم عل المحمود 784200176041653 NULL

9290 سالم عل سالم حسن المزروع 784200187068422 735064

9291 حميد عبدهللا ابراهيم عبدهللا المازمي 784200262481300 NULL

9292 ي
ه محمد ابراهيم عل  ساجوابن مي  784200114318536 2068984

9293 محمد عيىس محمد بن حالول آل علي NULL 1655591

9294 مطر جمال مطر تريم الشامىسي 784200273203057 NULL

9295 هند مبارك باالسود 784200237219132 NULL

9296 ي
ماجد خالد عبدالعزيز جاسم كشوابن NULL NULL

9297 ي ي األمي  نوره جاسم حسن الحج  784200087406045 NULL

9298 زايد حميد سلطان حميد السويدي 784200258574944 NULL

9299 ي الشكال ال علي امنه احمد حاج  784200184680401 NULL

9300 ن احمد الزرعوبن عائشه عبدالمجيد حسي  784200126219870 2062796

9301 عفراء نارص سعيد عمي  الظاهري 784200108298249 NULL

9302 ه عل احمد سالم المزروع مني  784200107418715 NULL

9303 مريم عامر جاسم يعقوب المنصورى 784200135751418 NULL

9304 عمر يوسف محمد زمان آل علي 784200214957043 1631173

9305 ي
ريم عارف عبدهللا عبدالرحيم النوريابن 784200210948517 NULL

9306 عائشه مؤمن يوسف محمد الجسم 784200263029488 NULL

9307 ساره سامح خميس الحليان 784200285043038 2741130

9308 عبيد ايمن عبدالرحيم مرداس 784200287058422 NULL

9309 احمد عدنان عبد هللا الكسار الحمادى 784200265284321 NULL

9310 ضج زكريا سالم مبارك الفالسي 784200190298099 3994458

9311 جمعه مانع جمعه الظريف الشامىس 784200126040714 NULL

9312 خليفه محمد عبدهللا ابوشهاب الفلين  784200107658757 1943516

9313 محمد انس محمد عبدهللا العطار 784200121079253 NULL

9314 محمد عبدهللا محمد الفوره الشامىسي 784200210526057 NULL

9315 محمد خليفه راشد بن هده السويدي 784200006382517 NULL

9316 حصه محمد راشد سالم العويس 784200154053613 NULL

9317 ي دانه عبدهللا سالم العبودى الطنيج  784200128385026 NULL

9318 شما سعيد ابراهيم ثابن السويدى 784200170207904 NULL

9319 محمد حسن احمد محمد الحمادى 784200271932954 NULL

9320 عفراء محمد راشد سالم صالح ال صالح الطنيج  784200110752639 2241506

9321 ميثاء عبدهللا رحمه عبدهللا العويس 784200176818431 NULL

9322 ى ساره خالد محمد عبدهللا االمي  NULL 2736505

9323 محمد عبدهللا محمد راشد لوتاه 784200283076402 NULL

9324 ماجد عل راشد المفتول العلي 784200153632045 728241

9325 ي عبيد علي عبيد خليفه  الحمي  784200172802413 NULL

9326 حصه سلطان احمد القطرى السويدي 784200251794648 NULL

9327 خليفة سلطان محمد سلطان السويدي 784200009837426 NULL

9328 مريم محمد عبد هللا احمد  حسن السلمان ال عل 784200246471930 NULL

9329 ي عبدالرحمن عبدهللا احمد الهاجري محمد حاج  784200125214708 NULL

9330 احمد فيصل خليفه المشوى السويدي 784200286435209 NULL

9331 فاطمه صالح محمد سعيد عل بن خادم المنصورى 784200154748089 NULL

9332 عائشة سالم علي خلفان محمد حليس آل علي 784200179214950 NULL

9333 أحمد علي سلطان العويس 784200170968539 NULL

9334 ى احمد خليفه عل احمد بن غليطه المهي  784200068080793 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9335 ي سالم ابراهيم سالم محيش المهي  784200137490874 2204379

9336 يف راىهي فاطمه خالد اسد محمد رسر 784200136971320 NULL

9337 زا الشمىسي ن مي  محمد فيصل حسي  784200193574363 NULL

9338 حمده صالح سعيد الفشن  العليل 784200149753277 1985832

9339 شيخه صالح سعيد الفشن  العليل 784200125054245 NULL

9340 احمد سيف احمد مصبح السويدى 784200259527412 NULL

9341 شهد حسام فيصل سالم بن كوير 784200286802515 NULL

9342 حمد حميد احمد نور محمد العطار 784200192085148 NULL

9343 ي
فيصل عارف عبدالرحيم محمد الزرعوبن 784200187961873 NULL

9344 حميد عيىس احمد جاسم 784200106091802 NULL

9345 محمد راشد محمد راشد الجروان 784200098398431 0

9346 نارص سيف محمد عل محمد بوهارون آل علي 784200216937035 NULL

9347 راشد محمد راشد خميس الشامىس 784200170321515 NULL

9348 راشد علي راشد عبيد سعيد الجروان 784200146264922 NULL

9349 نيل سعيد اسماعيل فرج مبارك 784200218359642 NULL

9350 سلطان سعيد خلفان عبد هللا حسن آل علي 784200127786245 NULL

9351 احمد عمران عبيد احمد عبد هللا عيالن الشامىسي 784200258020310 NULL

9352 عمر عل رحمه عبدهللا العويس 784200153243611 NULL

9353 ى عل عبيد عل عبيد المهي  784200239717075 NULL

9354 ي ي الحمي  سهيلة طالل احمد العكي  784200215496207 NULL

9355 ي
علياء ماجد عمر عباس الزرعوبن 784200185084066 3852579

9356 شهد راشد حمد ابراهيم القاسمي 784200169491030 2083422

9357 ي
 
سلطان محمد عبدهللا السوق 784200193260849 NULL

9358 شيخه أحمد بخيت سعد المواسر 784200059147411 68499

9359 علي جاسم محمد عرب درويش 784200152071039 NULL

9360 طالب جمال علي عبدهللا الشامىسي 784200169062427 NULL

9361 ي
حصه عامر مال هللا حيدر الحوسنن 784200191476082 877456

9362 ي
 
عبدهللا نارص عبدهللا محمد مسلم المرزوق 784200162971741 NULL

9363 ي
حمده عامر مال هللا حيدر الحوسنن 784200149472548 NULL

9364 عبدهللا سلطان عمران أحمد عمران العمران الشامىسي 784200175374626 NULL

9365 ي
عبدهللا عل جمعه غلوم عل البلوسر 784200142909744 NULL

9366 سلطان فاضل سالم عبيد السويدي 784200125271484 1723203

9367 ي عل عبدهللا حميدالمهي  784200104840960 123841

9368 محمد غانم محمد بالعم التميمي 784200228382683 NULL

9369 عتيق عبدهللا عتيق سعيد راشد دعفوس السويدي 784200193640685 NULL

9370 حميد عبدهللا راشد بوخويرصه الشامىس 784200195742745 NULL

9371 حميد سيف صقر محمد السويدي 784200226075701 2730758

9372 ي خلفان عبد الرحمن خلفان عبد الرحمن عسكر المهي  784200235084736 NULL

9373 ي منصور خليفه خميس الجالف المهي  784200219743935 NULL

9374 ي
رفيعه عبدهللا احمد سيف راشد الحمرابن 123456789054337 NULL

9375 شيخه عبدهللا محمد عبدالعزيز المدفع 123456789054322 NULL

9376 شما محمد عل المليج الشامىس 784200297061903 NULL

9377 ي
محمد سعيد سالم سعيد المدحابن 784200129624381 NULL

9378 محمد عبدالنارص محمد سالم العويس 784200193103288 NULL

9379 عبدهللا ابراهيم حمد ابراهيم المازمي 784200025832633 NULL

9380 عبدهللا محمد يعقوب أحمد التميمي 784200119743936 NULL

9381 محمد سيف عبدهللا الفالسي 784200253946154 NULL

9382 ي أحمد محمد عبدهللا سعيد راشد الكعن  784200113062838 NULL

9383 ي  الشامىسي
عل محمد عل الكمين  784200146375421 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9384 وان الشامىس شهد خلفان محمد الي  784200142947421 NULL

9385 عزه محمد ابراهيم ثابن السويدي 784200159370608 NULL

9386 عيىس سلطان صقر محمد السويدي 784200174946416 NULL

9387 مريم خالد فضل احمد جاسم 784200227472683 NULL

9388 فاضل محمد فاضل العبدوىلي 784200294179765 NULL

9389 ي
 
فهد محمد احمد محمد احمد المرزوق 784200192832499 NULL

9390 موزه محمد صالح خميس النمر ال عل 784200182071512 NULL

9391 حميد عل محمد سالم العويس 784200170874844 NULL

9392 ي فاطمه سلطان عل بن بط المهي  784200279580516 1121725

9393 محمد فايز مبارك سالم مسلم بالليث 784200185419742 0

9394 ساره اسحاق عبدالرحمن رئيس عل محمد 784200192629689 2373544

9395 محمد احمد محمد  بن خادم المنصوري 784200196276131 NULL

9396 محمد نصار ابراهيم الشيخ نصار الشمرى 784200229484769 NULL

9397 ي
هند طارق سالم عبدهللا سعيد الخبىسر 784200181821982 NULL

9398 سعيد وليد عوض صالح اليافىعي 784200140213263 NULL

9399 سلطان سالم حميد نارص العويس 784200157615376 NULL

9400 الشيخ محمد بن ماجد بن سعيد ماجد القاسمي 784200258594942 NULL

9401 مبارك فايز مبارك سالم مسلم بالليث 784200149816819 10026524

9402 سيف عبدالرحمن محمد سالم رحمة العويس 784200186142749 NULL

9403 عبد هللا راشد عمر الهنوري الظاهري 784200174108264 NULL

9404 سيف محمد سيف سالم عل الكبيىسي ال عل 784200243653985 NULL

9405 علياء حمد مبارك محمد الغفلي 784200106104977 NULL

9406 امل منصور ابوطالب احمد ال عل 784200176419160 NULL

9407 عزه جاسم عل جاسم حميد جاسم ال عل 784200132438084 NULL

9408 ي
غدير احمد سليمان عيىس البلوسر 784200170426587 NULL

9409 ي حنان محمد بطي خميس المهي  784200215276401 2868717

9410 حصة ماجد عبدالعزيز ماجد الماجد 784200154794901 NULL

9411 ي مهره نارص أحمد سعيد المهي  784200194851620 NULL

9412 مريم عمران حمد ابراهيم محمد الهامل 874200076093705 0

9413 مريم عل حسن محمود العاضي 784200198390767 29962

9414 نورة اسماعيل عبدالرحمن محمد 784200281321321 NULL

9415 ي الهرموزي سلطان سعيد محمود عبدالرحمن امي  784199991975428 NULL

9416 عائشة إبراهيم سعيد سلطان سعيد مكسح سماجي 784200193851969 NULL

9417 دانا ابراهيم احمد عبيد محمد اليعاقيب 784200236425748 2873872

9418 مريم عبد هللا محمد عبد هللا محمد فكرى 784200272590389 NULL

9419 فاطمه احمد عل زينل البستك 784200161958325 NULL

9420 ماريه محمد عبد هللا راشد دهمابن 784200241391653 NULL

9421 عبد هللا هشام يوسف جاسم محمد الريايىس 784200202179501 NULL

9422 روضه حمدان كرم جالل الكعن  784200104610488 NULL

9423 ساره مصبح محمد سعيد عليان اليماج 784200276262134 NULL

9424 حمده عبد هللا خلفان حميد بالهول 784200107357020 NULL

9425 ن العلي مايد عبدالوهاب حسي  784200124916972 1652020

9426 ي امنه عبدهللا عل ال بركت األمي  784200279659641 NULL

9427 لطيفة وليد عبيد جابر المزروع 784200148369851 7.842E+14

9428 سالم عبيد سالم عبيد الشامىسي 784200164657494 11111

9429 حارب حسن حارب سعيد المنذري 784200268727060 1751961

9430 ميثاء حمد عبدالرحمن المظلوم السويدي 784200246020463 NULL

9431 سلطان خليل ابراهيم رفيع الهرمودي 784200113939076 NULL

9432 عبدهللا علي إبراهيم بن طالب المري 784200116817626 4014590
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9433 محمد عبيد سالم عبيد الشامىسي 784200009418094 NULL

9434 خالد محمد يوسف علي االنصاري 784200110871314 NULL

9435 ي
ي العوضن محمد عبد الغفار محمد حاج  784200104909104 NULL

9436 شيخه محمد بطي علي العبدوىلي 784200164391359 0

9437 ي
صقر أحمد عبدهللا علي البلغوبن 784200116472976 2866591

9438 عفراء عمر محمد يحن  عبدهللا 784200042143749 0

9439 عبدهللا حمد محمد حسن النعيمي 784200061692925 1824867

9440 الريم حسن عبدهللا عل الرئيىس 784200150593984 NULL

9441 محمد احمد محمد سلطان  ال عل 784200062035108 NULL

9442 ن علي الحمادي عائشه طالل حسي  784200280375435 2763249

9443 عبدهللا عبدالرحمن عمر عبدهللا  العمودى 784200032042176 NULL

9444 امنة حسن عبدهللا يوسف آل علي 784200232696146 1692194

9445 علي محمد ابراهيم جميل المازمي NULL 6820210

9446 ي
 
عبدهللا عمر عبدهللا أحمد المرزوق 784200103618318 0

9447 خلود محمد عبدهللا محمد بن فارس 784200124292069 41038

9448 جمعه سلطان جمعه مبارك عثمان NULL 0

9449 اسماء محمد خليفه بن رسور الكتن  784200294742141 2785171

9450 عبيد عبدالرحمن عبيد البح ال عل 784200272793090 7274599

9451 عمر محمد عبدالرحمن عبدهللا العبيدىلي 784200164724047 NULL

9452 مهره محمد يوسف عبدالرحيم الرمىسي 784200146243855 373738

9453 عبدالرحمن ابراهيم احمد حسن الحمادي 784200014282543 2010861

9454 ي
جمال عبد هللا الحاج يحن  علي بن علي القاضن 784200143576187 NULL

9455 نور فريد أحمد محمد سبت 784200202474142 2747724

9456 ي
عبد هللا جمال سالم الطريفن 784200120642424 NULL

9457 شيماء سالم عبيد العثمان آل علي 784200249139500 0

9458 عاليه خليفة معضد عبيد الشامىسي 784200240614147 0

9459 ي عائشة سيف سالم عبيد المهي  784200147472748 5984424

9460 خليفة عبد العزيز محمد المري 784200179506900 NULL

9461 ي علي حميد حميد ابراهيم
امابن 784200280313766 0

9462 ن خليفة بن طارش عليا حسي  784200164810713 10167328

9463 سلطان عبدالوهاب محمد عبدهللا الرضوان 784200135073599 NULL

9464 ي ابراهيم
راشد سعيد محمد الطياري بنن 784200150628434 7831380

9465 ي حارب خالد حميد حارب المهي  784200139503252 2071627

9466 ثريا عبداالله الشيخ احمد االنصاري 784200197646969 2693286

9467 فاطمه سهيل مبارك ياقوت الغفلي 784200247079617 5925609

9468 شما ماجد احمد عبدهللا حسن ال عل 784200131493825 6077518

9469 بدريه عبدهللا محمد احمد عبدهللا كليب الطنيج  784200118639655 NULL

9470 مايد سلطان عبد هللا حميد حمد الشر الخاطري 784200103046528 6284084

9471 سعيد عبدهللا سعيد عبدهللا سباع العلي 784200137594048 NULL

9472 ي
يمي الزرعوبن عبدالرحمن محمد عبدهللا الي  785200174316180 NULL

9473 مها محمد بطي محمد القايدي 784200176051058 NULL

9474 ن احمد المال حميد عادل امي  784200132481944 NULL

9475 محمد محمود اسد احمد الهاشمي 784200116148519 NULL

9476 هيا ماجد عبيد سالم السويدي 784200232603819 2827560

9477 عيىس راشد عيىس حارب خلفان بن عسكور ال علي 784200284863907 NULL

9478 الشيخ محمد عبدهللا علي راشد النعيمي 784200205962929 NULL

9479 ي
 
محمد عادل احمد عبد الواحد عبد الرحمن المرزوق 784200158574945 NULL

9480 راشد ابراهيم راشد  خميس الشامىس 784200174868461 252526

9481 شيماء جاسم محمد عل أحمد 784200160819189 2739273
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9482 سلطان محمد عبدهللا محمد راشد الرئيىسي 784200276826599 NULL

9483 عليا راشد نارص راشد عبد هللا آل علي 784200229474760 NULL

9484 ي
ن الحوسنن عبي  صادق حسن حسي  874200225142601 18268

9485 عفراء عبدهللا محمد  علي الجروان 784200257147072 1824821

9486 عفراء احمد محمد راشد الجروان الشامىس 784200105460305 NULL

9487
 
ة بدر احمد محمد المرزوق مي  784200151069570 663783

9488 ى فاطمه احمد سالم مطر سالم المهي  784200105368300 0

9489 فاطمة هادف راشد عبدهللا العويس 874200117514172 NULL

9490
 
مريم بدر عل عبد الوهاب عبد هللا المرزوق 784200120768534 2818430

9491 ي نجالء محمد عل بن بطي المهي  784200171848706 2820907

9492 علي محمد سلطان عبد هللا العويس 784200148508292 NULL

9493 ي شيخه سلطان عل بن بط المهي  784200205181710 NULL

9494 الشيخ عبدالرحمن بن سلطان عبدهللا سلطان النعيمي 784200140205194 NULL

9495 محمد عبدهللا ابراهيم الشيخ نصار الشمري 784200109460806 1111

9496 نوف خليفه محمد عبدهللا الحفين  784200250628383 NULL

9497 حصه حمدان محمد عبدالرحيم اهل 784200230497164 NULL

9498 حفصه حمدان محمد عبد الرحيم اهل 784200298092436 R4N722364

9499 مريم خليل ابراهيم عل الحوسنن 784200117595247 NULL

9500 ن عل الرئيىس ابراهيم عل حسي  784200040285361 NULL

9501 ي
اسماء يوسف عبدهللا عبد الرحيم عبدالواحد الزرعوبن 784200215493253 NULL

9502 الشيخ راشد صقر محمد خالد القاسم 784200298206143 NULL

9503 بطي احمد درويش احمد المازمي 784200116325026 NULL

9504 سالم حسن احمد الخيال آل علي 784200173190966 NULL

9505 ي ريم بدر حمد خميس الجنين  784200258696542 NULL

9506 احمد عبد هللا دلموج سعيد سلطان سويدي 784200239641598 NULL

9507 عبدهللا محمد نارص ابوشبص آل علي 784200135929154 NULL

9508 مزون عبد المحسن صالح صالح يوسف الحمادي 784200257151470 NULL

9509 محمد محمود محمد رشيد الهرمودي 784200102410642 0

9510 نعيمة خليفة محمد حميد غانم بن عيه الشامىسي 784200110529201 NULL

9511 ي المهري شيخة علي عيىسي حور القشي  784200103090757 1823953

9512 ي عبد هللا خليفة علي احمد بن غليظة المهي  784199871605095 .

9513 احمد حسن علي محمد حسن الحمادي 784200199523011 1665698

9514 عبدهللا محمد عبدهللا الوطنن آل علي 784200047292402 74679

9515 عائشة خالد محمد عل الساب  784200020385413 NULL

9516 اليازية كمال عبيد خليفه قصمول السويدى 784200271528244 6597250

9517 عائشه عل عبدهللا جوكه المسايبه 784200259219317 -

9518 ة خميس سالم محمد خميس الكتن  مي  784200191524824 NULL

9519 مهره احمد عبدهللا حميد القامه 784200096083181 221785

9520 سالمه جمال سالم سعيد سالم النعيم 784200239469461 NULL

9521 ه احمد عبدهللا حميد القامه مي  784200218165361 6020688

9522 آمنة محمد أحمد بوشلين  784200192053583 NULL

9523 يف منصورى منن محمد رسر 784200197584251 NULL

9524 امنه جمال محمد ابراهيم 784200149275107 NULL

9525 عائشة عبد هللا خميس الحصان الشامىس 784200159852420 NULL

9526 محمد خليفة عبدهللا خليفة ديماس  السويدي 784200209413267 0

9527 ساره سلطان سالم عبيد السويدي 784200150625133 NULL

9528 فاء ن الشر كلثم خالد عبدهللا امي  784200031547472 0

9529 مايد جاسم سلطان حاتم الشامىس 784200297632844 4680913

9530 ان السويدي سيف راشد عبيد  جي  784200106186487 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9531 سارا سالم سعيد سالم السويدي 784200100123149 NULL

9532 الشيخه ناعمه عبدهللا محمد عبدهللا الشامىس 784200132095140 NULL

9533 هند عيىس خليفه حمد سيف سيفان السويدي 784200116926591 NULL

9534 نورة عبد العزيز عبد هللا عبد الرحيم عبد هللا كشوابن 784200131052985 2287040

9535 احمد سلطان احمد حكيم موس 784200139463135 6152964

9536 سالم عبد هللا رسور 784200021940240 NULL

9537 ي عبدهللا فهد خليل سبيت الجنين  784200153819436 NULL

9538 ماجد راشد محمد الشاعر ال علي 784200181070259 1751941

9539 راشد أحمد راشد ديماس السويدي 784200258216918 17925192

9540 ن الشكال سعيد سيف عبدالرحمن حسي  784200124142710 NULL

9541 عل محمد حسن عباس حسن برمان 784200226083655 NULL

9542 ي
فيصل محمد عل محمد الحوسنن NULL 562538

9543 شيخة عبدهللا يوسف محمد الحمادي 784200117696250 2819193

9544 سلطان محمد حسن داود احمد 784200268791686 NULL

9545 موزة خالد احمد علي المطوع آل علي 784200287432049 4013748

9546 ي
حور علي فهد شهيل القحطابن 784200159598364 NULL

9547 عبدهللا جمال صالح احمد البناي 784200010315271 318693

9548 عبيد عادل عبيد احمد البح 784200220506198 NULL

9549 ه احمد عيىس حسن محمد الجسمي مي  784200162529182 5960579

9550 غاية محمد مبارك السليطي 784200273820975 1752259

9551 ي شما حسن عبيد الشيخ الكتن  784200169619622 0

9552 عفراء سيف حميد محمدحمد الزرى الشامىسي 784200140864826 0

9553 فاطمة أحمد علي عمران الشامىسي 784200218472635 2787154

9554 أمنة عادل عبيد احمد البح 784200203173917 NULL

9555 فاطمه عل عبدهللا محمد المعينن 784200258563251 NULL

9556 ن بن علي الحمادي ماجد محمد حسي  784200238474900 NULL

9557 عبدهللا مبارك سالم راشد الكتن  784200157935931 1117333

9558 ميثاء طارق محمد علي المازمي 784200248075218 12145

9559 عبدالرحمن فارس مبارك سالم بالليث 784220265474277 NULL

9560 ي
 
علياء خالد عبدهللا مبارك المرزوق 784200195720279 NULL

9561 ي سلطان سيف محمد بن نهيله الكتن  784200172580381 6146282

9562 هندعبدهللا احمد رشيد الهرمودي 784200279052714 NULL

9563 سيف يوسف سيف حميد عبدهللا كتاره الشامىسي 784200274391059 205263

9564 راشد جمال عبدهللا عل الحمادي 784200204703704 NULL

9565 حمد عبدهللا سعيد غبار الشامىس 784200195979065 299954

9566 ن عبدهللا البلوسر مريم ابراهيم حسي  784199979824275 0

9567 ي
سعيد صالح سعيد المطروسر 784200193196571 -

9568 ي موزه سعيد دلموك عمان المهي  NULL 0

9569 حمده عمر غانم الغيث المرى 784200120828031 0

9570 مها محمد موس ابراهيم الجسمي 784200076181757 503254

9571 ن إيراهيم المناعي ساره إبراهيم علي حسي  784200192959243 127495

9572 عائشه حسن احمد حسن الحمادى 784200259159042 2819170

9573 ي
علي صقر ابراهيم محمد المعينن 784200176250684 0

9574 الشيخ عيىس عبدهللا عيىس عبد العزيز المعال 784200196072696 10449152

9575 شيخه عل محمد حسن احمد 78198436326403 0

9576 ي
ايمان هاشم درويش ابراهيم البلوسر 784199602827299 0

9577 سبيكه خليل جمعه   ياقوت 784198224965297 101968

9578 ي
عبدهللا عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزرعوبن 784200246060311 659523

9579 الشيخه مهره صقر علي عبدهللا المعال 784200265319275 369427
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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9580 ي

ي العوضن عمران سيف محمد حاج  784200280984103 NULL

9581 جواهر ادريس احمد محمد أحمد 784199575354768 2654814

9582 سالم عبيد سالم عبيد السويدي 784200057279414 NULL

9583 محمد ابراهيم محمد علي  الحمادي 784200150593273 0

9584 احمد محمد سعيد بن حماد الرئيىسي 784200206483982 -------

9585 سلطان أنور أحمد يوسف أحمد الجودر 784200136406905 0

9586 فاطمه خليفه محمد الخوار النعيم 784200243168026 6096238

9587 حسن عل حسن عبدهللا الحوسنن 784200016921759 0

9588 عمار علي حيدر ابراهيم علي 784200146373723 0

9589 محمد خليفه راشد القندى القمزي 784200060573258 1701193

9590 ي
سعيد جمال عبيد عل الرمين  784200168585352 0

9591 سالم عل سعيد معيل المحرزى 784200174763209 NULL

9592 حور خميس محمد خميس محمد علوان النقن  784200276031380 646238

9593 خالد محمد حسن ابراهيم محمد 784200124927649 0

9594 ن عبدهللا ن عبدهللا حسي  عبدهللا حسي  784200064871914 NULL

9595 ريم عمر حمد سالم سعيد الحمر آل علي 784200258190261 0

9596 ندى نبيل سالم جمعه بن زيتون 784200016485300 NULL

9597 ن احمد السدرابن ميثه خليفه احمد سالمي  784200231939081 2787080

9598 عبيد سلطان محمود خانا 784200168646840 NULL

9599 سالم راشد سالم بن عبود العلي 784200248158147 NULL

9600 ي سيف أحمد محمد اليعقوب  784200152613715 1

9601 حور خالد محمد يوسف الدوجن 784200283518601 NULL

9602 ساره ابراهيم حسن محمد الحمادي 784200115495036 NULL

9603 ي عبدهللا عمر عبدهللا برحمه الطنيج  784200160960694 1834095

9604 سيف أحمد كدوها سالم السقطري 784200162702839 NULL

9605 غانم مبارك غانم مبارك غانم 785200015195090 NULL

9606 سلطان محمد عبد هللا سعيد بن هويدن 784200107941757 NULL

9607 عبد هللا خليفة محمد علي سعيد هويدن 784200250826219 NULL

9608 ميثاء شيبة عبيد شانبية جاسم محمد 784199771424928 NULL

9609 سعيد عبدهللا ماجد سعيد المسافري 78420007270959 NULL

9610 ي
عنود يوسف احمد بن يوسف البلوسر 784200115759274 616437

9611 سالم صالح سالم صالح غانم الذهلي 784200026241438 NULL

9612 ي
مهرة احمد درويش سالم البلوسر 784200042105732 2717169

9613 محمد عمر محمد داود  عبدهللا 784200090298090 NULL

9614 احمد سلطان خليفة سلطان زيم بالعبيدة السويدي 784200065364711 NULL

9615 ي
أحمد يعقوب احمد يعقوب الحوسنن 784200215165489 0

9616 سعود خلفان راشد الشج العل 784200254686593 NULL

9617 نواف جاسم غلوم  عباس 784199841852090 NULL

9618 عبدالرحمن جمعه ربيعه مبارك الشوي  هي 784200017908508 0

9619 عبدهللا علي عبدهللا علي العبيدىلي 784200173084169 2521

9620 شما محمد احمد الكوس آل علي 784200165241322 6183224

9621 ي
مهره يوسف سليمان علي البلوسر 784200185843958 534354

9622 لمياء عادل محمد عبد هللا المازم 784200276806591 NULL

9623 شمه محمد سعيد محمد الرقبابن 784200260858384 NULL

9624 ي طارق عيىس يوسف المهي  784197441619380 548219

9625 ي
علي أحمد خلف عبد هللا خلف الحوسنن 784200146571045 NULL

9626 راشد ابوبكر محمد عبدالرحمن ال عل 784200268581756 NULL

9627 ي احمد راشد احمد المذكور الطنيج  784200128173513 NULL

9628 ي
علياء عبدهللا جاسم المدفع الحارب  123456789054336 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9629 حسن خميس حسن خميس الحمودي 784200162481962 2187363

9630 هدايه حيدر عباس محمد بشي  784200071042400 NULL

9631 عبدالرحمن يوسف محمد اخنيب الشميلي 785200157304062 NULL

9632 ي احمد محمد احمد محمد الكعن  784198984610406 390609

9633 آيه جمال نارص محمد الخاطري 784200153202724 731094

9634 هند عبدالرحمن حمد عبدهللا العويس 784200240319762 1665905

9635 ي
مريم محمد عبد هللا احمد المطروسر 784200215306257 NULL

9636 ي
 
نوره عمران عبدهللا عبدالرحيم المرزوق 784199925284707 NULL

9637 حمد أحمد حمد محمد الشامىسي 784200146854102 NULL

9638 حمدة عبدهللا محمد حسن عبدهللا NULL NULL

9639 ن أحمد محمد عبدهللا  حسي  784200228143184 NULL

9640 محمد احمد محمد لعطيوي المزروعي 784200105820854 2648561

9641 منال محمد خميس علي 784200176484093 NULL

9642 ي خالد فيصل محمد كليب الطنيج  784200173864271 1887177

9643 مريم جمال عبدهللا سالم السويدي 784200253762759 NULL

9644 علياء عارف عبدهللا ابوطالب 784200095798086 NULL

9645 ينه احمد عبدهللا جعفر بالشوارب رسر 784200335304158 4503238

9646 ي
فاطمه حسن محمد عبدالرحيم كشوابن 784200226462404 NULL

9647 نور علي محمد عبدهللا صالجي 784200252092513 NULL

9648 ي دانه خالد عبيد الذيب نقن  784200252593213 NULL

9649 سلطان محمد عل غريب الحوسنن 784199369308152 1746139

9650 غاليه عبدهللا أحمد عبدهللا الكندي 784200237469265 237817

9651 ي سلطان سعيد علي بحبوح النقن  784200239081597 NULL

9652 محمد ماجد سعيد حمد عل الجالف 784200275870572 NULL

9653 ي
حمده حسن ابراهيم  العبدول العوضن 784200172159095 2832230

9654 ه سالم سيف سالم بن عوقد مي  784200202517320 NULL

9655 مايد  احمد حسن أحمد  العبدوىلي 784200124838309 2862037

9656 علي محمد موس رمضان 784200085270542 755054

9657 دعاء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز األنصاري 784200228502470 607132

9658 ن عبدالرحمن مراد محمد حسي  784200271596908 NULL

9659 نوره خليفه محمد سيف السويدي 784200292635032 2894044

9660 ي سارا خالد محمد صالح الطنيج  784200161987027 2839771

9661 حمدة حمد راشد بن طروق النعيمي 784200143682043 NULL

9662 ي
محمد عيىس علي عيىس الحوسنن 784200146140981 423853

9663 ريم صالح مال هللا صالح الحمادى 784200107136911 8284572

9664 محمد علي محمد سعيد عسعوس علي 784200158526978 NULL

9665 ي
عبدهللا  عيىس عبدهللا ال مندوس البلوسر 784200021491871 0

9666 ي
محمد عبدهللا محمد ابراهيم الحوسنن 784198306837968 30613

9667 خالد عل ابراهيم عبدهللا البلوسر 784198141037519 418520

9668 ي
 
عمر علي حسن أحمد المرزوق 784200127425294 365963

9669 عبدالعزيز عبدهللا زينل عبدالغفور الخاجه عوضن 784200194826812 NULL

9670 عمر محمد رحمه صالح الظاهري 784197506203252 181638

9671 سعيد مبارك سعيد مبارك بن عباد عبدوىل 784200113749137 NULL

9672 غايه جاسم عل معراى العبدوىلي 784200115160606 NULL

9673 عائشه نارص محمد بن سويف آل علي 784200259754305 NULL

9674 علياء عبدالعزيز زكريا أحمد الجسمي 784200137987481 2821129

9675 ي
حمد سالم عبيد فارس غافان دهمابن 784200217636360 2873957

9676 ن المازم أحمد محمد جعفر علي حسي  784200192871042 NULL

9677 فاء ن الشر محمد احمد عبدالرحمن امي  784199980296190 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9678 شيخه حميد سعيد  الجالف الشوي  هي 784200280547967 NULL

9679 شيخه أحمد علي أحمد الشجي 784200172698621 NULL

9680 ن عبدالرحيم عبدهللا هرمودي عبدهللا صالح أمي  784200172963298 2815535

9681 ي راشد خلف راشد سيف النقن  784200102168471 NULL

9682 مبارك سالم بالل وليد سعدهللا 784200246472946 NULL

9683 خليفه ابراهيم يوسف البي  آل علي 784200259130308 2806984

9684 لمياء فهد محمد غلوم 784200151827084 NULL

9685 الشيخ أحمد منعم عيىس عبد العزيز المعال 784200098079203 NULL

9686 ي حمد صالح بن الشيبة حارب الكعن  784200236525356 NULL

9687 مجرن عبدهللا محمد سيف محمد القراعة 784200014150484 NULL

9688 علي احمد علي محمد عبيد الحصان الشامىسي 784200081461327 1939366

9689 ي
حمد جاسم محمد علي البلوسر 784200187407687 NULL

9690 عيىس عمر عثمان عيىس النعيم NULL NULL

9691 ي نارص حسن نارص سيف الزعاب  784200169610712 2794475

9692 ي
يوسف نور محمد نور البلوسر 784199696321985 0

9693 ي
محمد عبدهللا حسن محمد المعينن 784200215273697 599542

9694 ندى قاسم احمد عيىس القصاب 784200013972961 5435451

9695 عبدالعزيز سعيد ابراهيم احمد آل حماد 784200218859022 11111

9696 ميثاء خميس جمعة بالل بن بشيت 784200183830619 NULL

9697 ي راشد جمال راشد محمد النقن  784200162932857 NULL

9698 اليازية عبدهللا محمد جمعة الحر السويدي 784200250965215 NULL

9699 احمد محمد عبدالرحيم محمد ال علي 784200143281705 2751854

9700 محمد خالد محمد عل المال الرئيىس 784200154684813 NULL

9701 ي
فاطمه خالد عل  شهيل القحطابن 784200136063276 NULL

9702 شذى سلطان عبدالرحمن محمد الحوسنن 784200286581317 NULL

9703 ماجد أحمد محمد عبدهللا علي 784200102191580 NULL

9704 حمد ماجد يوسف محمود الحاج 784200140374750 NULL

9705 مزنه احمد نارص مختار االنصارى 784200197091901 NULL

9706 باك آل علي عمر عبدهللا خميس رسر 784200185946470 NULL

9707 هند عبدالرحمن علي محمد الجابري 784200159297611 2189984

9708 ي
احمد سيف جمعه ماجد المطروسر 784198185430802 0

9709 ي ي الجنين 
عبدهللا سلطان ماجد  المخينن 784200047148364 1943911

9710 مهي  جاسم علي عبد هللا اسماعيل 784200021012035 0

9711 موزة سيف إبراهيم المظلوم 784200175419512 NULL

9712 خليفة محمد عبدالكريم محمد 784199995743145 5938415

9713 ي
ن حسن محمد مراد البلوسر حسي  784199013258480 437218

9714 اليازية عبيد عل حميد الشامىسي 784200165814326 -

9715 خالد حميد محمد الشاعر العلي 784200226826525 1786413

9716 زا المازمي عل محمد زينل مي  784200174603686 NULL

9717 حوريه عبدهللا يوسف عبدهللا الحوسنن 784200160686190 NULL

9718 ي
رقية محمد عبدهللا ابراهيم مراد البلوسر 784200125218386 NULL

9719 مريم خليفه ابراهيم محمد بن عسكور السويدى 784200039762081 2213708

9720 بثينه عبدالعزيز عبدالرحيم محمد صالح 784200170275091 123456

9721 ي
وز البلوسر وز محمد في  وديمة عبد هللا في  784200149590406 NULL

9722 سعود محمد عبدهللا ابراهيم السقطري 784200135368080 NULL

9723 عبدالعزيز محمود احمد محمد 784200148482761 NULL

9724 عبدهللا احمد محمد سعيد الوتري الظاهري 784200251624100 asd444

9725 ي خميس عبدهللا خميس بخيت الكعن  784200150982375 NULL

9726 خالد سلطان مبارك عبيد مبارك 784200210516052 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9727 ي

علي برمان احمد عبدهللا المدحابن 784198540363912 146877

9728 فيصل عبدهللا محمد احمد علي 784200162621740 NULL

9729 ة عبد هللا محمد عل المزيود الخنبوىلي مي  784200273515088 NULL

9730 ي
عدنان حمزه داد هللا حمزه امابن 784199742837091 NULL

9731 ماجد عبدهللا علي محمد البستكي 784200128382684 NULL

9732 محمد عباس خليل 784200210969810 NULL

9733 ي
ن حمد عبدهللا العوابن أحمد حسي  784200232687465 502071

9734 ن احمد علي عبدهللا عبدهللا حسي  784200047603964 NULL

9735 علي عبدهللا مراد نظري البلوسر 784199569742184 0

9736 حميد فريد محمد مرشول طاهري 784200023046092 NULL

9737 ي
 
جوري نادر احمد محمد المرزوق 784200149718759 57621

9738 ي
 
ي المرزوق عبدهللا احمد حسن المغرب  784200159090750 NULL

9739 ي ياس
خالد احمد محمد احمد بنن 784200006817397 NULL

9740 عمران عل  محمد  سيف  المرشدي  784200150735742 1716183

9741 عمر عدنان احمد يوسف الحمادي 784200168418612 266711

9742 مريم محمد احمد محمد قضيب الشامىسي 784200132506146 NULL

9743 راشد احمد حسن علي محمد آل علي 784200181073709 4036323

9744 عدنان عبدهللا قل محمد حمزة داد 784200017689547 2648489

9745 عيىس علي احمد علي السقطري 784200190490936 NULL

9746 إبراهيم سالم إبراهيم أحمد كاجور 784200174748150 NULL

9747 ي
نوف عبدهللا سعيد أحمد الحفين  784200054796022 6637800

9748 محمد سليمان عبدهللا احمد الياسي 784200138738685 2111435

9749 فارس طارق صالح الخيال 784200295710329 NULL

9750 مانع سعيد خميس راشد علي 784200181515766 NULL

9751 احمد عبدالرحمن احمد محمد فاضل اسد 784200231838325 NULL

9752 علي حسن علي حسن المناعي 784200128652821 1665474

9753 ن ن احمد حسي  محمد عبيد حسي  784200152979595 38635476

9754 سيف محمد سعيد علي محمد 784200183702719 NULL

9755 ن عبدهللا سالم  السويدي محمد حسي  784200261957029 NULL

9756 خالد علي راشد عمران النعيمي 784199872064623 NULL

9757 علياء حسن عبيد بوخاطر 784196809737149 371878

9758 محمد ابراهيم محمد احمد الكماىل الشجي 784200121591687 NULL

9759 امل عيظه أحمد 784198119147530 44802

9760 حمد عبدهللا محمد عبدهللا عبدالقادر 784200157541382 19199296

9761 سعد سعيد سعد عامر المهري 784199364615494 1111

9762 ي
احمد عادل كريم داد البلوسر 784199668797543 2650214

9763 فهد احمد عبدهللا حمد محمد السقطري 784200104250947 653705

9764 خالد شفيق مسعد الزقري 784336998545217 5918308

9765 سعود عبدالعزيز محمد عبدهللا محمد 784200189876368 2873786

9766 سعيد سعيد حميد سعيد الغيص الشامىسي 784199916075098 NULL

9767 ي
عبدالعزيز عبدهللا موس احمد الهوب  784200105738577 NULL

9768 عبدهللا عبدالعزيز احمد سعيد بن حماد الرئيىسي 784200247921092 NULL

9769 ي علي عيىس صالح بن الشيبة حارب الكعن  784200160313878 10912490

9770 ي
ن البلوسر محمد راشد محمد موس حسي  784200087457387 22222

9771 ي
ي شهدوست البلوسر محمد يار محمد قالب  784200106329368 NULL

9772 فاطمه خالد عل حسن الحوسنن 784200276257266 475291

9773 ي
محمد عبدالعزيز محمد كريم بهادر البلوسر 784200265290856 NULL

9774 مسند جاسم علي عبدهللا اسماعيل NULL NULL

9775 محمد سيف عبدهللا سالم الكندي 784200298027374 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9776 ي علي

سالم حميد علي ثابن 784200298613702 NULL

9777 فارس عارف اسد عبدهللا العبدوىلي 784200246409526 NULL

9778 خولة طحنون حميد عبدهللا ال عل 784200113508244 NULL

9779 ي
محمد خالد خي  محمد يار محمد البلوسر 784200127635371 NULL

9780 ي
محمد عبدهللا يوسف العطار العوضن 784200253290801 1944223

9781 ي
ي البلوسر يوسف عثمان يوسف سليمان االمي  784200148024290 NULL

9782 حمد خالد عيىس عامر السقطري 784200152707913 NULL

9783 راشد عبدالرحمن محمد عثمان آل علي 784200079806160 NULL

9784 سيف عبدهللا سالم مطر محمد بو غيث 784200179213598 667348

9785 عبد هللا سالم سلطان بن نص السويدي 784200143936183 17092356

9786 ي
 
ن علي احمد المرزوق منصور حسي  784200284357249 6315538

9787 إيمان عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا محمد الحمادي 784200274732724 NULL

9788 اصول عمر سعيد محمد السويدي 784200119021952 1773439

9789 وليد خالد مال هللا احمد عبيد 784200169042429 2834956

9790 ي هزاع خالد سيف الكعن  784200217179520 302713

9791 محمد عبدهللا خميس يوسف التميمي 784200280635051 NULL

9792 عبدهللا احمد علي ابراهيم محمد صالح 784200240847101 2716876

9793 سيف خليفة سيف محمد القراعة النعيمي 784200268295936 NULL

9794 عفراء حمد عبدهللا سعيد غليطه الغفلي 784200108605104 NULL

9795 محمد سلطان حمد عبد هللا العويس 784200006526485 NULL

9796 أحمد حمد عبدهللا ثابن الدرمك 785200169361506 NULL

9797 احمد حسن احمد خالد الشجي 784199657483949 NULL

9798 نسيمه حسن عبيد بوخاطر الشامىسي NULL 0

9799 ي عبيد محمد عبيد صبيح الكعن  784199872606944 7341092

9800 طيف عل عباس غلوم الجسمي 784200161709751 12553064

9801 عمر عادل عبد الرحمن محمد العلي 784200154291536 1751863

9802 ي
عيىس كمداد تاج محمد آل مندوس البلوسر 784199352930210 2785102

9803 وز لطيفه جاسم محمد في  784200276319876 2881320

9804 ي
طالل سالم خليفه المقرسر 784198619854627 NULL

9805 عبدهللا حمد عبدهللا السيد احمد الهاشمي 784200154696866 86785

9806 سيف سالم لشكرى سالم احمد 784200248460410 NULL

9807 خالد محمد عبدالعزيز محمد المنصوري NULL NULL

9808 ي شما سعيد اسماعيل نرص المهي  784199991752942 1716254

9809 ي
غوب  فرح عايش جودت عايش الي  784200206012002 NULL

9810 ي حمد المهري
فاطمة عيىس ثابن 784200126268430 0

9811 فطيم عل محمد عل العسكر 784200146147291 NULL

9812 محمد عبدهللا سعيد نارص الخاطري 784200219847520 6651686

9813 محمد توفيق محمد علي محمد الجسمي 784200152741094 NULL

9814 ي سعيد عدنان سعيد سالم المهي  784200259570651 7514318

9815 محمد أحمد ماجد لوتاه 784200247475476 NULL

9816 ذياب سعيد سلطان حمود المري 784200262732835 2143017

9817 عبدهللا سيف راشد فضل العلي 785200163028325 555555

9818 ماجد علي راشد سالم بن عياف 784200186179410 0

9819 ي
ليل يوسف اسماعيل عبدالرحيم الزرعوبن 784200252042518 2869416

9820 محمد عل راشد بن حارصن السويدى 784200072172024 NULL

9821 محمد راشد محمد راشد الشج 784200292641790 NULL

9822 عمر محمد محمود أحمد 784200113628687 NULL

9823 ي
شيخه نبهان ساعد نبهان الظنحابن 784199717253647 1112356

9824 ي
شيخه محمود محمد عباس علي الزرعوبن 784200119297461 1821088
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9825 ن عل ال علي سعود احمد حسي  784200114369620 NULL

9826 سالم سيف خميس مصبح حمد 784200190965317 1692000

9827 آمنة ابراهيم عبدالرزاق محمد علي 784200125190601 NULL

9828 محمد سعيد سالم المطوع المزروعي 784200110702634 0

9829 غانم عبدهللا غانم محمد ثوينن الزحمي 784200197329830 NULL

9830 ي أحمد خالد أحمد عبد هللا سالم جاسم الزعاب  785200159054616 NULL

9831 خليفه سالم مصبح محمد الكعن  784200059096493 NULL

9832 حصة سيف عل صالح المحرزي 784200191860640 646238

9833 هان أحمد أديب عبدهللا علي عبدهللا الشر 784200221862954 NULL

9834 عبدهللا راشد ماجد خليفة العبار 130128171003506 NULL

9835 يف مها عبدالعزيز محمد رسر 784200261854309 NULL

9836 عائشة محمد سعيد عبد هللا اليماج 784200197041906 NULL

9837 محمد خالد جالل محمد عبدهللا 784200170651499 2736712

9838 زايد عل عبدهللا عل الحمادي 784200105060980 518317

9839 عبدهللا عبداللطيف نارص عل الفردان النعيمي 784200119406476 NULL

9840 ي
عيىس مراد محمد الراشدي البلوسر 784199196376869 290230

9841 ي احمد سالم جمعه السي  النقن  784198646198295 NULL

9842 ي
شهد عبدهللا محمد عبدالغفور العوضن 784200261605370 NULL

9843 عبدهللا اسماعيل عبدهللا احمد المزروعي 784200153974314 2751699

9844 رشا اسحاق مال هللا صالح ال عل 784200250680871 5953307

9845 مهره احمد راشد العرى السويدى 784200172574251 664523

9846 ي
 
عبدهللا عل محمد عل المرزوق 784200230926485 585022

9847 فرزانه محمد عبدل 784197690482944 237789

9848 عبدالرحمن عمر ابراهيم عبدالرحمن المازمي 784200107151050784-1980-7042658-4

9849 محمد سعيد سبت سعيد سلطان 784200193074851 NULL

9850 احمد خالد محمد احمد محمد السعدي 784200064043209 2014864

9851 محمد راشد محمد مرشول طاهري 784200094283635 NULL

9852 ي
 
سيف يوسف عبدهللا احمد المرزوق 784200088153614 NULL

9853 خلود خليل جالل حسن المازمي 784200073154930 1713056

9854 ي مانع سليمان محمد علي النقن  784200218039103 1993002

9855 نوره سلطان أحمد سيف الغفلي 784200109137693 12345

9856 زايد محمد عبدهللا الصالجي اليافىعي 784200048491656 3880932

9857 حامد محمد علي عامر الجعيدي 784200170274185 NULL

9858 ي سعيد يوسف عبدهللا حميد الكتن  784200280361906 2831787

9859 عيىس ابراهيم حسن احمد بن فاضل 784200198261933 NULL

9860 عبدهللا خميس عبيد جمعه المازمي 784200031606872 NULL

9861 ه محمد عبد العزيز البقيش الرئيىس مي  784200180708107 1821468

9862 محمد عبدهللا احمد الريس الحمادى 784200162021875 1663394

9863 عائشه زين سعيد زين الزبيدي 784200146274921 NULL

9864 علي ابراهيم مال هللا ابراهيم آل علي 784198796328437 270222

9865 ي
ن عبدهللا الزرعوبن ن محمد حسي  حسي  784-1975-1943946-3 340985

9866 راشد حسن يوسف حسن الحمادي 784199327498392 326405

9867 يوسف عبدهللا ابراهيم عبدهللا العبيدىلي 784198946505959 2855826

9868 ي خالد جمعه علي عبدهللا الشايب النقن  784198054797422 22482334

9869 سيف مصبح عوض حميدى الكتن  784-1994-5036035-1 0

9870 عيىسي اسماعيل مراد كهي  احمد 784198771051624 NULL

9871 سلطان عبدهللا احمد الجيد النعيمي 784199261096038 1784650

9872 شيخه البحرى خميس مفتاح راشد الكتن  784197236210767 346465

9873 سلطان احمد سبيل عباس عبدهللا 784199776514913 2321
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9874 ي

خالد غلوم حسن درويش البلوسر 784198316927031 535342

9875 شهاب احمد بخيت فرج مبارك 784199768797542 NULL

9876 خليفه حمد احمد الدىلي آل علي 784200105213191 2114336

9877 مايد خالد محمد علي احمد آل بشر 784200161475841 NULL

9878 راشد عبدهللا حميد العرج السويدي 784198275952806 NULL

9879 شيخة محمد ربيع بوسناد 784198005065739 NULL

9880 نارص حسن عبدهللا جمعة صنقور 784199682963865 NULL

9881 ي محمد بن درى
سعيد عزير ثابن 784199680768100 NULL

9882 ي وليد خليفه جمعه سالم الزعاب  784198258736069 216186

9883 سعيد عتيق فرحان عتيق 784-1995-5091842-1 NULL

9884 حمد سند حمد بن سند السويدي 784199419621596 NULL

9885 خالد علي عبد هللا شهدور الشيبه 784199202647576 NULL

9886 محمد سعيد احمد المساعد 784198919538060 NULL

9887 كرم علي عبدهللا شهدور الشيبه 784198973076932 192391

9888 ر سيف المري ن ميثاء صالح مي  784199551913587 2774203

9889 ي علي محمد سالم عيىس طنيج  784199859107544 0

9890 فرحان سليمان محمد سليمان الحمادي 784198774971091 0

9891 ي احمد جمعه علي محمد الجمي  784198415416845 2

9892 اسماعيل سعيد موس عيىس السالمي 784198925863858 13228550

9893 ي
جابر حسن ابراهيم علي البلوسر 784-1987-7185297-1 NULL

9894 ميثاء بدر احمد محمد حسن 784200229414766 2869490

9895 ي منصور سيف محمد عبيد الزعاب  784200161960958 NULL

9896 علي محمد احمد ابراهيم احمد عكيه النعيمي 785200102584735 NULL

9897 سيف سعيد محمد  بن حمدوه الحبىسي 784200139293615 0

9898 نوره ماجد سعيد ماجد ال عل 784200157926864 NULL

9899 عصام ماجد محمد علي اهلي 784200276917307 3988324

9900 خديجة موس محمد حسن المازم 784200075805968 1715565

9901 ن ابوالحسن ماهر محمود غلوم حسي  784200175717071 6097610

9902 ساره عادل عبدهللا  الخواهر الحمودي 784200153903685 NULL

9903 عبدهللا خالد محمد سلطان العويس 784200143972683 NULL

9904 محمد عفان محمد علي محمد 784199594035794 344095

9905 عيىس حسن محمود حسن 784198969535289 638260

9906 سلطان سالم سلطان سالم القمزى 784198084927965 679379

9907 ي
عبدالهادي محمد مراد علي عبدهللا البلوسر 78419990976401 NULL

9908 ي
 
راشد صقر ابراهيم صقر المرزوق 784200042493690 NULL

9909 عتيق محمد عل محمد مي  البلوسر 784200142043080 693087

9910 ماجد بدر جعفر يوسف األنصاري 784200100123144 NULL

9911 ي
خالد وليد محمد اسماعيل البلوسر 784200226959094 NULL

9912 وليد خالد ابراهيم شهداد عبدهللا علي 784200251860506 1650157

9913 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا بالشوارب 784200109728418 NULL

9914 علي محمد جمعه حميد بن جي  784198582625871 0

9915 بدر درويش سعيد عوض العامري 784198964765741 NULL

9916 ن سالم سعيد سالم سالمي  784199685280549 0

9917 عبدالنارص عبدالرسول جوهر فرج 784198379027307 330790

9918 هزاع نارص صالح سعيد السقطري 784200171853870 NULL

9919 ي ف الطنيج  ف مطر راشد سعيد مي  مي  784200116917038 NULL

9920 ى الشامىس مروان عبدهللا ابراهيم الجي  785200102737937 NULL

9921 ي معاذ علي أحمد محمد عبيد وادوه الكعن  784200029608104 2211356

9922 احمد راشد سالم الشاعر المزروعي 784199352981742 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9923 ي عبدالرحمن ابراهيم سعد محمد النقن  784199575806270 NULL

9924 ي علي عبدهللا محمد بن راشدوه النقن  784199547076408 NULL

9925 ي يعقوب عبدهللا راشد عبدهللا النقن  784197902130257 474238

9926 ي
نارص راشد عل راشد الحفين  784198692858693 10685010

9927 ي
خالد عبيد علي عبيد الظنحابن 784198750265732 548960

9928 سالم سعيد سالم سعيد المزروعي 784197052730500 NULL

9929 محمد خالد مطر عبيد الكعن  784200124813930 0

9930 ي
 
ق احمد علي جمعه علي الشر 784198515980757 423788

9931 زهراء سعود عل جمعه ابراهيم االنصارى 784200176506903 10895400

9932 صقر محمد عيد هيكل صقر البلوسر 784200106062142 0

9933 خلود سيف عبدهللا الشجي NULL NULL

9934 سالم خميس سالم صالح 784197441617194 257150

9935 زينب محبوب مشحوم محبوب الفالسي 784199140969876 199871

9936 م محمد مصبح المري 784197413969078 523567

9937 ي
ن محمد البلوسر ميثاء حسن حسي  784198803828205 390432

9938 شمسه خميس اسماعيل خميس 784198780617571 391257

9939 ن ابراهيم محمد عبدهللا حسي  784-1974-1926020-9 897698

9940 ن صالح ن محمد حسي  صالح حسي  784-1985-3713718-8 277512

9941 احمد حسن سالم جوهر فرج 784-1995-2750293-6 16652348

9942 ي بدر راشد مبارك بن زري    ج المهي  784-1987-3060731-8 345005

9943 فيصل سعيد علي محمد الدرمكي 784-1990-1030375-0 0

9944 ي
عبدالرحمن سعيد محمد الوهنن 784-1996-6420364-5 386380

9945 عبدالكريم محمد عبيد محمد بن حبيب 784199126482605 266022

9946 نارصحسن عبدهللا محمد 784-1988-9184691-1 459216

9947 عمر بطي سالم عبيد الشامىسي 784-1977-3287160-9 270198

9948 راشد حسن راشد جمعه الظهوري 784197805905813 587053

9949 سليمان محمد مراد طاهر 784197865384719 NULL

9950 سعود عبدالعزيز عل عبدهللا الجسم 784200058594944 111

9951 ي
ن كرم البلوسر محمد مراد شاهي  784197541709644 255704

9952 ن الصباغ ابراهيم خليل محراب حسي  784199520474638 679167

9953 احمد عيد خميس فرج خميس 784199117492100 0

9954 راشد سعيد محمد غانم بن داحس 784198415206261 0

9955 عائشه عباس محمد يوسف امري 784199563942954 306238

9956 ي
علي عبدالحميد غالم علي البلوسر 784199541969376 3876430

9957 عبد الرحيم بالل مبارك معتوق الخي  784198038593582 NULL

9958 فوه الشجي هزاع احمد محمد رسر 784199079804276 545962

9959 ي
احمد محمد مراد البلوسر 784199208768509 NULL

9960 إبراهيم سليم محمد علي المهري 784199027515081 497369

9961 احمد طاهر احمد بن طاهر المحرزي 785200041847508 NULL

9962 سارة سعيد محمد مرشول طاهري 784200182586287 NULL

9963 اسماعيل عبيد اسماعيل عتاش ال علي 784197484169384 NULL

9964 مكتوم محمد أحمد زيد علي 784199713651539 421039

9965 خالد راشد سالم علي مرشد المرشدي 784199917076400 583966

9966 سالم عبدهلل علي خميس الشجي 784197949659391 NULL

9967 سلطان سليمان محمد علي الشامىسي 784197705246490 NULL

9968 ي الشجي منصور علي احمد الشر 784199347483622 502409

9969 خميس عبيد خميس مرزوق المزروعي 784199061875854 232629

9970 ي علي عبيد علي طحنون النقن  784197543724690 NULL

9971 ي راشد يوسف سالم بشر الطنيج  784199353525068 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
9972 ي

طالب حمد عبدهللا نهيل العريابن xxxx NULL

9973 عبيد سعيد راشد كنان النقن  784199754154278 238103

9974 علي حسن علي سليمان الشجي 784198886310709 413373

9975 بالل خميس بالل مبارك الشجي 784199218186874 508912

9976 سليمان محمد سليمان الشيبه الشجي 784199402180253 406228

9977 عبدالرحمن راشد محمد مروش الشجي 784198824252062 234278

9978 علي راشد عبدهللا علي المزروعي 784197514706270 435010

9979 فرج سالم فرج سلطان ال عل 784198981080256 276696

9980 وليد خالد احمد محمد الشجي 784198920659418 457289

9981 علي سعيد علي الخنبوىلي الشجي 784199676862438 481636

9982 احمد محمد علي محمد الشجي 784198587207212 NULL

9983 علي ابراهيم احمد عبدالرحمن المازمي 784199736286941 431977

9984 نايف راشد سعيد خميس 784199459057909 NULL

9985 ي
هزاع علي سعيد علي سالم الحفين  784199498719196 NULL

9986 ي
سعيد عبيد خميس محمد الظنحابن 784199460941703 640815

9987 خميس احمد علي راشد الزيودي 784198149218384 NULL

9988 سالم محمد سالم محمد الظاهري 784198595742747 186960

9989 ي ي النقن 
عبدهللا محمد عبدهللا المسلمابن 784197165142502 0

9990 خالد عبدهللا احمد علي الظهوري 784199661640740 NULL

9991 ي راشد عبيد خميس محمد النقن  784198868541750 NULL

9992 محمد راشد احمد سعيد الشجي 784199716037090 NULL

9993 داوود محمد علي محمد علي خلفان 784199185802040 NULL

9994 محمد عل راشد عل سليمان 784199463218762 527812

9995 ي
علي محمد راشد المدحابن 784198617657139 NULL

9996 ي
عبدهللا محمد حمد حسن البلوسر 784198684963584 NULL

9997 حميدة سامومياة فضل 784197114219088 717384

9998 احمد موس محمد كرم 784199047513173 60075

9999 محمد احمد محمد احمد الحمادي 784200113765935 NULL

10000 علي احمد هالل عبدهللا آل علي 784197513175436 26989040

10001 ي عبدالرحمن علي سعيد الهناوي النقن  784200210761613 NULL

10002 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الراشد 784200075024289 0

10003 ي ميثاء جاسم موس محمد األمي  784200103746093 NULL

10004 نواف احمد عبدهللا محمد علي 784-1986-9263271-8 365039

10005 ي
ناظم ابراهيم شاكر محمد الزرعوبن 784-1980-3913981-5 260573

10006 ن كالت البستكي خالد عبدالرحمن محمد امي  784-1974-8027597-9 264692

10007 محمد حسن طالب عباس 784197458536527 478934

10008 محمد علي ضاعن سعيد المسافري 784198152085407 NULL

10009 وفاء عيىس سالم سليمان ال علي 784198298719190 0

10010 ي
عائشه عبدهللا علي احمد الحوسنن 784198442930958 0

10011 ي
حسن اسماعيل محمد خميس الحوسنن 784-1978-4949036-8 351453

10012 فهد محمد علي حمدون الحبىسي 784200265810695 0

10013 شما ناج  ابراهيم صالح المنصوري 784200219481692 647200

10014 ي
حمد  جمعه محمد الهنجري الدهمابن 784200121647596 FNGK40868

10015 ي
يوسف احمد محمد الجرمن العوضن 7842000079043540 2820887

10016 راشد عبدهللا احمد جاسم عبدهللا 784200137279210 1718390

10017 فيصل خالد عبدهللا حمد السقطري 784200160262521 0

10018 راشد احمد محمد عبدالعزيز الشامىسي 784200120301502 NULL

10019 ابراهيم سالم عبدالخالق بن شقنوت المهري 784199240613283 NULL

10020 ي خليفة علي خليفة الغانم المهي  784200229276413 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10021 عبدالرحمن احمد محمود حسن الحمادي 784198303590693 207025

10022 حسن عبيد علي الدويش ال علي 784198561813829 346121

10023 سالم جمعه حسن جمعه الشامىسي 784198925248381 0

10024 ن عل محمد المال فاطمه حسي  784200261965287 2813475

10025 الريم خالد احمد  الخيال آل علي 784200161046030 8390638

10026 ي خالد جمال علي الباغ المهي  784199918653801 NULL

10027 حسن يوسف حسن محمد الحمادي 784-2000-3059879-9 1731512

10028 عبدهللا سيف راشد سيف الذباجي 784198918462635 394157

10029 عائشه صالح حمد الهامل الشامىس 784200191390960 2100407

10030 ي
 
محمد عبدهللا ابراهيم المرزوق 78419907070573 657431

10031 فضل إسماعيل الماس بونواس 784197957086321 338110

10032 ماجد يوسف علي يوسف الهاشمي 784-1998-9470309-1 609627

10033 ماجد احمد محمد قمي  روباري 784199010686394 189421

10034 سيف سالم مراد عبدهللا محمد 784199709717146 2000567

10035 هيثم احمد جمعه محمد الحمودي 784199041807506 434282

10036 سعيد محمد سالم عبدهللا اليماجي 784199014796249 239716

10037 ي
محمد جاسم عيىس مراد حسن البلوسر 784200198026179 2204359

10038 عمر سليم عبدالواحد احمد كاظم 784200127396842 1789671

10039 محمد عيىس أحمد خليفه الفالسي 784200118076502 104631

10040 ي
موس محمد موس عبدالرحمن البلوسر 784200135319380 NULL

10041 حمد نارص احمد غالم حياة 784310956739027 NULL

10042 عبدالعزيز نارص احمد عبيد مخشب 784199880520863 0

10043 عبدهللا ابراهيم رمضان ابراهيم عبدهللا جاسم 784200118380631 5989821

10044 ي حميد خلفان محمد خلفان الكعن  784200170529521 NULL

10045 عبدهللا بدر حسن النومان الشامىسي 784200159037900 NULL

10046 الشيخ عبدالعزيز بن حمود بن حمدان بن راشد النعيم 784200152025407 NULL

10047 سلطان عبدهللا سعيد حميد النعيمي 784200307317519 NULL

10048 خالد جمعه ابراهيم الدبىس العليل 784200265328490 NULL

10049 احمد دريد شاهر ابراهيم طيفور 784200187593718 NULL

10050 سلطان عبدهللا سالم الفالسي 784200286979628 0

10051 ي حسن جمعه محمد سالم المهي  784-1980-3649747-1 512481

10052 وفاء عبدهللا مرزوق الظاهري 784197927529509 402006

10053 محمد يوسف محمد احمد 784199342741529 340846

10054 ي
 
لطيفه خليل ابراهيم احمد المرزوق 784199473972687 3447956

10055 محمد علي جاسم نارص بن شقراء 784199516396324 550385

10056 عبدالرحمن سلمان محمد سلمان بشي  784199448432981 NULL

10057 ن العلي عبد هللا سيف عبد الرحمن محمد حسي  784199948317245 NULL

10058 ي
حصة سلطان عبدهللا علي راشد القيوابن 784199882909262 2853627

10059 ي
أسماء هيبتان نور محمد إسماعيل البلوسر 784199020275311 638982

10060 اسماء محمد سالم غالب المهري 784-1996-8728050-5 2665

10061 ي
احمد عباس خميس جمعه البلوسر 784197705870851 1831212

10062 عبدهللا عمر سلطان احمد المسمار 784200287262404 NULL

10063 هند يونس محمد صالح الهرمودي 784200149750588 NULL

10064 ي
حمد جمال يوسف العوضن 784200210640809 0

10065 ي راشد ساري محمد خميس بالصوب الكتن  784200109797280 NULL

10066 آمنة عبدهللا علي مراح حسن 784-1994-2719259-8 1512363

10067 مكتوم صالح عبدهللا محمد البدواوي 784199605072703 358170

10068 بشاير محمد سالم غالب عيىس المهري 784199407528357 NULL

10069 علي محمد علي عبدهللا ال علي 784198090321328 671829
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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10070 حنان عبدهللا احمد محمد الراعي NULL 2690863

10071 ي
علي حسن درويش علي البلوسر 784-1981-5316309-6 NULL

10072 رحمه احمد محمد العلوي 784-1983-9398081-2 419771

10073 ي ن ابراهيم امي  جاسم محمد حسي  784198361063609 185780

10074 ي
 
علي احمد عبدالرحمن محمد المرزوق 784198429169273 215984

10075 جمعه سالم بطي بالعمي الياسي 784198304309739 490552

10076 حياة محمد علي سالم العلوي 784200059093763 759650

10077 علي راشد سيف محمد الذباجي 784198820541708 NULL

10078 ي علي جاسم محمد شهرين النقن  784198950716864 NULL

10079 بهيه علي راشد علي العتيق 784197760887158 536423

10080 محمد مكتوم علي مكتوم المزروعي 784198862681743 -

10081 ي
سالم علي سالم سليمان  الظنحابن 784199762625079 11111

10082 خليفه عبدهللا محمد عبدهللا الرئيىسي 784199374637058 325469

10083 عبيد سالم عبدهللا رسي    ح محمد 784199305796944 NULL

10084 حميد عبدالسالم سالم محمد الدرمكي 7841993372269130 NULL

10085 أحمد خميس سليمان محمد مطلىعي 784199180631758 292986

10086 ي
اسماعيل عبد هللا ابراهيم موس البلوسر 784198136280769 466119

10087 ي محمد احمد الدرمكي خالد علي حاج  784198408324758 436481

10088 عل احمد عل سعيد الشاعر العبدوىلي 784198064373735 544362

10089 ي سامي ربيع راشد محمد الكعن  784199019735275 NULL

10090 ي
وليد يوسف محمد المدحابن 784198115706388 NULL

10091 ي
خالد محمد جمعة الحداد الظنحابن 784199179647286 NULL

10092 صالح عبدهللا صالح عبدهللا الجسمي 784199246070314 448924

10093 وضحه خلفان عبيد المخرز المسماري 784200132606086 1754161

10094 جميع علي محمد غريب المرشودى 784198502620432 NULL

10095 ي
عبدهللا محمد عباس حسن البلوسر 784198661640742 483335

10096 سعيد  احمد رسور  محمد  الخالدي 784199182490393 193180

10097 راشد خميس علي خميس اليماجي 784198674682707 292904

10098 ي محسن عبدهللا أحمد الهدار عبدالنن  784199504197155 482882

10099 سيف حسن عبيد الحسوي الحبىسي 784199495753149 392818

10100 ن عل حسن محمود عمران حسي  784200132053743 2117543

10101 سالم احمد راشد احمد الحبىسي 784199491416469 511691

10102 سالم محمد راشد سيف المزروعي 784199797140433 22222

10103 ي  الزعاب 
محمد عبيد ابراهيم الخرصن 784199194953511 0

10104 ي ابراهيم سعيد سليمان حمدون النقن  784199198697623 440607

10105 فاهم نارص سبيت عبدهللا 784199335136315 NULL

10106 احمد سعيد محمد راشد الشجي 784199284927961 293678

10107 نبيله سالم جمعه مبارك الغافري 784198414719496 NULL

10108 ن محمد حسن محمد حسن شاهي  784198846150252 NULL

10109 علي حسن علي احمد ابوالصفارد 784199525198547 NULL

10110 خلود عبدهللا احمد ابراهيم 784199284695311 509986

10111 هزاع عيىس عل احمد خاطر 784198808615102 469175

10112 ي
حمد عيىس حسن سليمان الظنحابن 784199413902968 12288428

10113 عارف خليفة إبراهيم علي السويدي 784197071061622 521447

10114 عبدهللا علي عثمان احمد الشجي 784198694386057 466668

10115 ي الخنبوىلي
سعيد راشد محمد الجيالبن 784198717321743 NULL

10116 خليفه محفوظ محمد عل الشجي 784199316817495 547325

10117 جمال علي راشد البصيلي الشجي 784198835427364 NULL

10118 ي حمد عبيد سعيد الزعاب  784199521365421 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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10119 محمد سعيد راشد محمد الشجي 784197949869180 NULL

10120 احمد علي مطر محمد الكيباىلي 784198565251968 606327

10121 سلوى سعيد سالم المزروعي 784198507352023 NULL

10122 عل محمد عل الموتر النعيمي 784199232510513 239276

10123 سلطان راشد علي بخيت الكيباىلي 784198704952591 NULL

10124 محمد عبدهللا احمد عبدهللا الشجي 784199180264691 7.842E+14

10125 ي
ابراهيم عيىس ابراهيم العطار البلوسر 784198416581047 0

10126 محمد يوسف محمد الهاشمي 784198648351595 2006763

10127 سعيد سيف درويش جمعه 784198779629876 0

10128 ن بالل علي حسن حسي  784198397605431 337105

10129 سيف راشد اسماعيل معصم التميمي 784199947074086 NULL

10130 أرحمة عبدهللا محمد الشامىسي 784200121863000 NULL

10131 زا نارص الشمىس ن خليل مي  عل حسي  784200120639586 NULL

10132 خلفان صقر خلفان المزروعي NULL 194220

10133 سعود محمد ابراهيم علي بادي 784200028062501 111

10134 هارون راشد عل عبدالرحمن الجسم 784198951620602 199546

10135 محمد عتيق سالم بن هده السويدي 784199239529276 NULL

10136 ي
 
عبدالعزيز عبدالكريم علي عبدهللا حسن المرزوق 784199642504148 1806124

10137 محمد علي محمد عمر علي محمد 784200184073821 NULL

10138 راشد عبدهللا راشد عبد هللا الحمودي 784200116465731 612950

10139 ي
مايد محمد حسن اسماعيل البلوسر 784200075794329 NULL

10140 عنود غالم عبدهللا كرم محمد 784199758716064 5861633

10141 ي عبدهللا محسن وليد خالد ناج  784199728094378 0

10142 ي
محمد احمد غالم البلوسر 784200141959377 0

10143 مها يوسف احمد سليمان المازم 785200057972497 NULL

10144 حسن جميل حسن عبدهللا حسن النجار 784200269469381 -

10145 امنه عبدهللا حسن الشجي 784198070426584 12401652

10146 ثريا عاشور حسن حبيب 784197264021573 282819

10147 ساره علي جمعه بشي  فرحان 784198602169504 563246

10148 ايمان عبيد محمد ولد حروه 784198397329834 226481

10149 ن علي حسن الرئيىسي طيف حسي  784199876262132 111

10150 ميثاء طارق محمد علي حسن 784200152679827 662623

10151 سلطان محمد محمد بن حمادي الشجي 785200186827059 NULL

10152 ي
شهاب احمد محمد بالل البلوسر NULL NULL

10153 ي
عبدالرحمن محمد عيىس موس البلوسر 784199587905862 0

10154 ي
فاطمة وكيل حسن الشنينن 784197868616133 437676

10155 ي العلي
غانم سالم احمد الحسوبن 784198446808739 679731

10156 راشد سعيد محمد الشجي 784197975037470 NULL

10157 ي خالد إبراهيم حسن إبراهيم األمي  784199607381086 287075

10158 احمد سعد محمد سعد السقطري 784198076825292 NULL

10159 حمده عبدالرحيم عبدهللا العبدهللا 784200125419869 1840780

10160 ي علي عادل علي جمعه الزعاب  784199805176072 NULL

10161 خلود علي محمد عبدالرحمن الحمادي 784199839579275 2704629

10162 هند حميد عل بن برقع الكتن  784198296462843 NULL

10163 منصور حسن محمد حسن عبدهللا البنا 784199846405795 NULL

10164 عيده صالح سعيد الشامىسي 784200262215900 2866220

10165 روضة ماجد عبدهللا الشامىسي 784200169900244 2845670

10166 صالحة محمد مبارك فرج الماس الشوي  هي 784200245200399 1938745

10167 علي غالم علي مراد احمد 7841997256348750 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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10168 سالم عبيد يوسف عبيد عبدهللا NULL NULL

10169 ف سليمان جمعة بشي  مهدي أرسر 784199738728254 5475868

10170 محمد غانم  سليمان جمعة بشي  محمد 784199714857150 NULL

10171 عناد علي سالم حسن علي المعلم NULL 501174

10172 جهاد نارص سالم غالب المهري 784199764735744 3851797

10173 محمد حسن محمود حسن محمد 784199821040534 NULL

10174 ي راشد عبيد راشد الكتن  784199959036049 NULL

10175 راشد معضد عبد هللا علي هويدن 784200109518652 NULL

10176 هند محمد علي محمد الظاهري 784199663087312 2121

10177 ن محمد السويدى راشد حميد حسي  784199925462097 2828073

10178 سميه محمد سالم غالب عيىس المهري 784200096832967 NULL

10179 هزاع عيىس سالم الجادىلي المهري 784199525403277 2521

10180 حميد محمد عبيد علي الغص أل علي 784199557609395 NULL

10181 خالد جمال عل بودخان ال عل 784199530729542 260547

10182 عبيد سلطان عبيد المربوع ال علي 784199524936376 NULL

10183 هزاع جاسم محمد يوسف الزاهدي 784200036219408 1899252

10184 راشد محمد راشد محمد جاسم 784200102638150 NULL

10185 ي الفالسي
سيف حسن سالم الوحدابن 784200186292189 NULL

10186 فاطمة محمد سالم الصياح 784199662610957 691399

10187 حسن عبدهللا عزيز خنبوىلي اللشجي 784198506293251 221920

10188 مريم وليد مطر احمد محمد الهوىلي 784199786072811 NULL

10189 محمد عبيد سلطان الرزي الشامىسي NULL 0

10190 احمد جمعه سعيد مطر اليليلي 784198887406043 NULL

10191 ي
غايه مروان احمد عل الزرعوبن 784200269625768 NULL

10192 ي ي الكتن 
سيف محمد سعيد الخصوبن 784200271590398 1666056

10193 عبدهللا احمد خلف اسماعيل NULL 694507

10194 ي مصبح عيىس مصبح عيىس الزعاب  784199969251372 NULL

10195 عبدهللا راشد جمعه سالم 784196924182718 44223

10196 راشد سيف محمد احمد ابراهيم NULL NULL

10197 ي
احمد محمد يعقوب حسن البلوسر 784-1990-6827495-2 NULL

10198 عبدهللا محمد نارص سلطان العامري NULL NULL

10199 خالد عيد سعيد طارش 784199938602481 NULL

10200 حمد محمد حسن علي عبدهللا 784199792868699 0

10201 حمد محمد حمد سالم العليلي 784198907409282 344235

10202 ي سالم صالح سالم صالح الكتن  784-1992-2824769-0 600771

10203 ن محمود الرئيىسي هند منصور حسي  784198661941975 205532

10204 ي سالم علي محمد ال صالح الطنيج  784-1987-9439718-6 332305

10205 وم الغفلي روضه محمد مبارك حرصن 784200181972520 7529238

10206 ي
ميثا عبدهللا عل محمد عبدالرحيم الزرعوبن 784200118514320 NULL

10207 موس  محمد بالل عل البارود 784199368739613 275894

10208 ي امنه نور هللا امان هللا حبين  784198553190830 408359

10209 ي هنوه سعيد علي بنواس الكتن  784199046208494 583584

10210 فاطمه نارص عباد علي صالح 784198586160461 324285

10211 ى حمد عبدهللا أحمد عبدهللا شي  784-1988-1313757-1 344376

10212 ي ي النقن  علي عبدهللا علي المتي  784197682610536 2113456

10213 ول ال علي ن محمد سالم سيف قين 784197479697936 2211513

10214  المازمي
ن ة خميس اسماعيل حسي  سمي  784197817179647 304679

10215 نارص عبدهللا راشد نارص المعال 784197079357030 0

10216 حميد عبدهللا نور محمد ابوبكر 784199142636838 0
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10217 اسماعيل سيد عيىس سيد محمد سيد مصطفن الجسمي 784-1992-5364076-9 337882

10218 مي
حمدان عبدالرحمن زيد باقرين الحرصن 784199979830645 1665457

10219 ي
محمد هالل سعيد علي الظنحابن 784200220463176 NULL

10220 علي خلف سالم العويس الشامىسي 784198384968693 0

10221 ي
سلوى جميل فايل خميس المخينن 784198418076505 0

10222 ن الهمش بدور أحمد صالح حسي  784197729187241 NULL

10223 نوره يوسف سليمان االقرح الظهوري 784199285043032 684346

10224 ميثاء حسن محمد بوكشة 784199764725208 1652033

10225 ي ي الكتن 
ن
احمد راشد محمد الهادق 784197052796503 NULL

10226 ي سيف مهي  سعيد خصوبن الكتن  784199283526095 57594

10227 ن هرمودي راشد احمد عبدهللا محمد امي  784199128617059 345030

10228 ماجد سلطان علي مراد سلطان 784198187526383 535517

10229 عمران حسن احمد علي الرئيىسي 784199118386211 28531954

10230 محمد علي محمد بوعفراء المزروعي 784199902150251 NULL

10231 يوسف مصبح سالم سعيد 784199521807505 265777

10232 مها علي مراد عبد هللا آل علي 784198727206058 642478

10233 احمد عقيل احمد حسن المال 784197085219257 NULL

10234 فيصل عبدالعزيز شهداد سليمان حسن 784199349149502 320505

10235 ي سالم حمد سالم عبيد الكتن  784198546491931 0

10236 الحسن صالح عيىسي قطيف الهناوي 784199165957202 NULL

10237 ي يارس عبيد راشد المطوع النقن  784198395376498 438778

10238 ي
امل محمد ابراهيم حسن الحوسنن 784198458026501 NULL

10239 نارص عبيد ربيع بخيت اليماجي 784198684109766 NULL

10240 نارص حامد مفتاح حامد المسماري 784199159320607 411890

10241 حمدان ابراهيم عبدهللا سعيد ابراهيم 784199939082964 NULL

10242 خليفه علي راشد علي اليماجي 784199692546148 NULL

10243 ي
عبدهللا علي عبدهللا غلوم البلوسر 784200130746538 NULL

10244 احمد محمد عبيد راشد اليماجي 784200198535955 2654606

10245 محمد بدر محمد حسن راشد 784200024905026 NULL

10246 علي سلطان راشد الخلوى النعيمي NULL 11

10247 عبدهللا سيف ربيعه محمد الراطوق 784199535148615 NULL

10248 سعيد عادل محمد ابراهيم 784200171418575 NULL

10249 ن باسعيد الجسمي عمر عبدالرزاق حسي  784200179072986 0

10250 ن محمد باسعيد حمد عبدالرزاق حسي  784200264352690 0

10251 العنود بدر ابراهيم أحمد عبدهللا المطر 784200249275106 1716247

10252 علي حسن خليفة خميس بن حارصن 784199998539250 NULL

10253 محمد علي محمد عبدهللا اليماجي 784199351986056 516396

10254 ي عائشة علي سعيد خلف النقن  784198775164076 420729

10255 ن مانع سعيد علي سعيد بن حسي  784200185748199 1810941

10256 وداد خلفان علي حسن  بنن معال 784199459602985 19372466

10257 ي البنوت سالم علي سالم دغيش الكتن  784199241637190 NULL

10258 شيخه سعيد ابراهيم عبيد بن كته 784199286590700 214696

10259 خالد محمد عبدهللا عيىس 784199379809181 1789797

10260 ي سالم سعيد سالم سعيد الدب  781199638732471 NULL

10261 ي
فيصل عبدهللا محمد عبدهللا البلوسر 784198168498610 588355

10262 ي
علي محمد احمد خميس الحوسنن 784198810870497 2003037

10263 محمد علي محمد المال الريىسي 784200264696533 NULL

10264 نارص ريسان محسن فهد الشمري 284200031727439 0

10265 فارس محمد شامس محمد علي الدبدوب 784200176249546 1758418
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10266 محمد احمد محمد صالح عبدهللا 784199915406849 NULL

10267 ي
احمد عبدهللا احمد حيدر الحوسنن 784200046252852 1111

10268 ي
حمده ابراهيم عمي  محمد البلوسر 784199949750584 4014602

10269 ي
ريم يوسف جمعة عبدهللا الحوسنن 784199519815395 123456

10270 نور عبدالعزيز عبدهللا 784198439865753 0

10271 حصه سعيد عسعوس الحبىسي 784197208364758 0

10272 ي محمد عمي  عبيد عمي  الكتن  784198508192501 193772

10273 امينه ابراهيم محمد احمد عبدهللا 784197130958370 206876

10274 سعاد مكي حسن 784197306939436 447792

10275 ي محمد عبدهللا راشد عبدهللا الكعن  784199568791687 NULL

10276 فاطمة صالح محمد ال خميس النعيمي 784197713594733 430726

10277 ي
فيصل ابراهيم محمد عسكر محمد الزرعوبن 784200087684856 NULL

10278 ي
علي راشد مرزوق محمد الدهمابن 784198509707141 479356

10279 فاطمة محمد احمد عبدهللا محمد 784199818705719 1640028

10280 احمد راشد فاضل عبدالحاج فرحان المزروعي 784200016084053 NULL

10281 ي حمدان علي مبارك بن سلم الكتن  784-1998-9490492-1 NULL

10282 ي ابراهيم
حميد عبدهللا راشد الطياري بنن 784199218363101 306131

10283 ن ن امي  سالمي  احمد مصطفن حسي  784197290865027 402225

10284 ن يوسف حسن المازمي ابراهيم حسي  784-1987-7960964-7 21212

10285 عيىس سالم محمد عيد سالم 784200092849577 NULL

10286 ايوب علي محمد حسن عاشور 784-1986-9171503-5 0

10287 سلطان حميد خليفه بن اعران ال علي 784199524390830 NULL

10288 مروان يوسف عبدالكريم حسن الزراع 784199407097098 NULL

10289 ن بالشاالت عمر عبد القادر محمد حسي  7844199547361470 0

10290 حمدان نارص احمد غالم حياة 784200225494648 111111

10291 سعيد محمد سعيد خميس المزروعي 784199969736865 0

10292 ي
خالد علي مطر حسن البلوسر 784198902797939 1784644

10293 عبدهللا  محمد احمد محمود سالم 784200172102160 11111

10294 ي 
 
محمد حسن احمد علي  المرزوق 784199914328531 -

10295 ى فرحان ى سعيد خي  محمد خي  784200154790735 NULL

10296 ي
ميثاء مجيد جعفر حسن البلوسر 784200053219711 153435

10297 ي
زهرة مجيد جعفر حسن البلوسر 784200192535290 310060

10298 خالد جاسم محمد عبدهللا الحمادي 784-1986-2142941-8 NULL

10299 ي موزه خليفه علي دلموك الكتن  784196719687988 394618

10300 محمد سعيد راشد علي الشيبة 784199386258240 1808145

10301 مريم راشد سالم عبدهللا راشد المسافري 784199262685078 2133919

10302 ي احمد عمارى
ي عبدالغنن ي ناج 

عبدالغنن NULL NULL

10303 احمد عبدالرحيم محمد عبدهللا 784-1993-6091069-1 NULL

10304 ي ربيع نصيب
زايد ربيع ثابن NULL 526072

10305 نارص عبيد محيل منصور البدواوي 784198803606197 281154

10306 اسماعيل ابراهيم عبدهللا القيىسي الحمادي 784199651069298 NULL

10307 ي
عبدالرحمن جمعه جالل جاسم البلوسر NULL 2211

10308 ن علي عبدهللا الجسمي فهد حسي  784199685735146 NULL

10309 ناديه نصي  محمد مراد ابو بكر 784199160657153 0

10310 سيف نارص صالح سعيد السقطري 784199826927578 346464

10311 يوسف علي عباس طاهر المازمي 784198024986972 260602

10312 فاطمة محمد مراد أبو بكر 784200120265317 530048

10313 عبدالعزيز صالح نظي  صالح ثابت 784199816087698 6638592

10314 ي
خالد محمد يوسف المندوس البلوسر 784199337192597 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10315 ي

شمسه محمد مراد البلوسر 784198750984357 NULL

10316 راشد عبدهللا جعلهل سالم 784199470850738 NULL

10317 سيف سالم راشد الجابري 784199343607505 498006

10318 محمد راشد محمد راشد الشجي 784198550609501 NULL

10319 خولة داد محمد مراد عبدالرحمن 784199621684739 NULL

10320 لطيفة محمد مالك رشود حسن 784200146532906 NULL

10321 ي الحمودي سبيل علي عبيد إشتي  784198873698256 0

10322 ن يوسف علي احمد عبدالرحيم حسي  784199786875171 NULL

10323 علي سعيد علي سعيد اليماجي 78419974832920 0

10324 ي عبيد سلطان الخرصن عبدهللا ناج  784199768214951 204502

10325 وز امل سالم اسماعيل مرزوق في  784198553042155 61760

10326 ي محمد راشد ال علي
محمد مصطفن 784197109131538 NULL

10327 عبدهللا عبد العزيز محمد اكي  784199050829193 NULL

10328 خالد محمد عل محمد الحمادي 784197750726578 0

10329 هناء سالم يحن  طيسان 784198073216909 276597

10330 عائشة جمعة ربيعة مبارك الشوي  هي 784199303746095 213935

10331 ريم جاسم محمد خميس ولد غميل 784199162860250 0

10332 ي احمد عبيد محمد البديوي الطنيج  784198041687194 NULL

10333 ي المازمي
مريم هارون صديق البلوسر 784198575064286 131883

10334 ي
مريم جابر علي حمد علي الغين  784199172470579 263364

10335 عارف فايز مطر فايز الخيال 784197228603797 347363

10336 ي راشد احمد عبيد سالم احمد النقن  78419876963962 542898

10337 حمده رحمه حميد بوقريعه الشامىسي 784199025798218 25678936

10338 سعيد عتيق جوهر سعود بخيت 784199108592058 NULL

10339 ي
عبد الرحيم سليمان محمد يوسف الزرعوبن 784199190351322 383672

10340 عبدهللا محمد حسن سالم المهري 784198647293699 0

10341 علي يعقوب علي كماىلي بور 784199889098040 1840791

10342 ي
 
محمد ابراهيم احمد محمد المرزوق 78419866415258 NULL

10343 جواهر محمد ابراهيم عبدهللا 784199795859380 0

10344 مريم علي احمد محمد العبيدىلي 784198517190496 0

10345 ي
فوزيه حسن محمد البلوسر 784197995147481 214082

10346 محمد خلفان علي الحميدي المحرزي 784199658054244 NULL

10347 ي
عبي  مراد كرم أحمد البلوسر 784199710875867 NULL

10348 ي
علي  مراد اسماعيل صالح البلوسر 784198536592466 NULL

10349 حسن عل حسن عبدهللا 784198714794744 NULL

10350 جمال علي سعيد راشد 784198552659769 277509

10351
 
مريم عل محمد عل المرزوق 784198610843074 0

10352 نواف نبيل عبد هللا احمد علي البناء 784199796326868 NULL

10353 ي
احمد شامبه محمد علي البلوسر 784198864302595 182648

10354 هاجر نارص مرزوق عبدهللا عبدالرحمن 784199716926599 1976599

10355 راشد عبيد عتيق عبيد انكليا 784199680265792 0

10356 ن حبيب الجابري يوسف علي حسي  784199707903870 0

10357 محمد عادل محمد عل عبدهللا 784200126065190 5987339

10358 ي
الهام حبيب عبدهللا ديرستابن 784-1983-7648391-7 2804878

10359 سيف داود خطام الشملي الجسمي 784199281093700 NULL

10360 محمد حسن سالم ياقوت العلي 784200257510840 NULL

10361 محمد علي احمد علي الحمادي 784200020915102 2757770

10362 حنان حسن محمد حسن 784197954758088 NULL

10363 عنود ابراهيم حسن محمد علي المازم 784198465942765 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10364 حمدان محمد موس رمضان 784-1991-0598098-3 NULL

10365 ي سعيد عبيد سالم بالليث الطنيج  784196221941428 NULL

10366 عبدالرحمن محمد سعيد سالم الجسمي 784199424653857 4014614

10367 ي
حسن محمد حسن شعبان البلوسر 784199038746311 519860

10368 راشد حسن احمد راشد صقر العليلي 784199603214158 NULL

10369 ي 
حسن  احمد  محمد المجنون الظنحابن 784198852954266 427521

10370 سيد هاشم سيد موس سيد محمد سيد يعقوب الياسي 784199397319833 667351

10371 ي عبدالرحمن عبدهللا احمد عبدهللا شي  784199772530384 NULL

10372 علي عبدهللا راشد عبدهللا ابو الطش 784199190963845 NULL

10373 ي عمران سلمان جمعه الوهين  784199317918508 608874

10374 مروه خليل ابراهيم حسن دلكي NULL NULL

10375 ياسمينه محمد عبدهللا سالم الحمادي 784199236804375 2013012

10376 ي خليفه السويدي
خالد خليفه ثابن 784198224132716 NULL

10377 حوراء عبدالرضا حسن بوالهوش الرى 784199432635433 335579

10378 ي
يف العوضن سلطان عبدهللا رسر 784198239751468 NULL

10379 ي فاطمه علي احمد علي عبيد الكعن  784198743170502 340581

10380 ة حسن احمد عبدهللا الصفار مي  784199749879856 0

10381 طالل محمد داود محمد دراع المازمي 784197831029323 515976

10382 حسن ابراهيم جمعه حسن صفر 784-1990-6354921-8 NULL

10383 جواهر جمعة سبت باروت 784199595839384 NULL

10384 ي احمد عبيد غانم عبيد الحمي  784199429709134 NULL

10385 ي الوعيل السويدي
تركي عيىس ثابن 784-1996-0715105-9 NULL

10386 نارص خميس عبد هللا محمد السنيدي 784200293864094 1662989

10387 سعد عبدالواحد شافىعي عبدالرحمن الكماىلي 784200158795953 0

10388 احمد عبيد علي عبدهللا الرصيدي 784197795172945 485774

10389 المها علي مبارك سعيد بن عباد العبدوىلي 7842000360942 200228

10390 عبدهللا محمد علي عبدهللا الياس 784199732053741 NULL

10391 راشد سلطان حميد الرزي الشامىسي 784200106025768 NULL

10392 أحمد محمد أحمد علي آل علي 784200163097312 NULL

10393 عدنان محمد ابراهيم علي الياسي 784198716213693 672187

10394 سلطان محمد احمد سيف الشجي 784199154843264 417439

10395 ي
مهره علي موس مسلوه البلوسر 784199429613534 NULL

10396 مريم عبدهللا احمد الراشدي 784199985326570 360905

10397 ي
ساره احمد عبدهللا البلوسر 784198526065309 0

10398 عائده عبيد احمد يوسف المؤذن 784198580205312 0

10399 خلود كريم خالد عبدهللا العلي 784198071049146 ----

10400 ي
ي علي محمد عبدهللا البلوسر

امابن 784198457950834 0

10401 مريم احمد محمد يوسف حسن 784200031976028 2753161

10402 عهود عتيق مبارك عتيق خميس 784198732143817 186702

10403 محمد راشد حسن الخود الشجي 784197468169400 526374

10404 احمد غلوم علي محمد المازمي 784-1987-3904179-0 0

10405 عائشه محمد مراد عل المازمي 784-1997-3971463-4 570596

10406 عوشه عبدهللا عبداالله النعمان 784199562140683 13727920

10407 احمد موس محمد حسن الدرمكي 784200248510610 NULL

10408 خليفة عل محمد سعيد محمد الزعاب  784200272638600 NULL

10409 عيىس محمد راشد خلفان الكندي 784199490905314 NULL

10410 محمد يوسف محمد حسن الدرمكي 784199105806055 0

10411 نبيل حسن عبدهللا حسن الكوخردي 784198640643288 348633

10412 حنان محمد حسن علي 784196602637579 0
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10413 ي عائشة محمد خلفان الغاوى النقن  784199385186517 341168

10414 ي
 
ايوب عمر محمد احمد المرزوق 784198620798532 298511

10415 ن عبدهللا بن خرده زينب غالم حسي  NULL NULL

10416 نواف عبدالرحمن راشد احمد الشامىسي 784198113064913 NULL

10417 ي شما حارب جوهر النوب  NULL NULL

10418 صبحه سعيد محمد NULL NULL

10419 زينب محمد موس حسن عبدهللا 784199954872182 NULL

10420 يف محمد الياسي علي سيد رسر 784199951538208 0

10421 سلطان مشي عبيد محمد ابراهيم 784199748514694 1324917

10422 غاية عبدهللا علي مراح حسن 784199892084130 1951848

10423 سلم عبيد احمد يوسف المؤذن 784198025269287 332018

10424 عمر عبدهللا كرم محمد 784199190430936 386261

10425 سالم  خميس  راشد  علي اليليلي 784198971872977 0

10426 ي
عبدالصمد محمد صاحب خان ال مندوس البلوسر 784198332135254 4378877

10427 صالحه سالم بالل سالم 784198738469810 300881

10428 مريم هيكل حسن المازمي 784198248482766 543343

10429 عبدهللا نارص عبدهللا نارص العامرى 784199873217329 NULL

10430 ي
 
حمد محمد حسن احمد المرزوق 784200198527283 NULL

10431 عبدهللا محمد جابر عبيد المزروعي 784198506528540 2789680

10432 ي
سعيد يوسف عبدهللا احمد الزرعوبن 784200049141763 NULL

10433 ي ه احمد سعيد الواىلي النقن  سمي  784197980586529 NULL

10434 فاطمه عبدهللا الهاشمي 784198018659833 0

10435 رفيدة موس ابراهيم مراد سليمان 784200107479287 2117633

10436 ي
جميلة عبدالقيوم محمد نور وىلي محمد البلوسر 784199141857500 111111

10437 ي
أمل ابراهيم درويش الحوسنن 784200031635061 12400402

10438 محمد محمد عل يتيم الشجي 784198375798042 400185

10439 ي عاليه علي محمد االمي  784197609417940 439506

10440 ي علياء يوسف ابراهيم عرب الزعاب  784199515409375 468986

10441 كليثم عبيد راشد بن غازي المزروعي 784198683618155 0

10442 ي
ايمان خميس محمد سعيد الرزيف  784198594254629 NULL

10443 موزه عتيق هالل مفتاح الخاطري 784199140524747 431073

10444 فاطمه راشد علي سعيد اليماجي 784198516485731 400143

10445 رامي احمد احمد النازوكي الشجي 784198218370322 474449

10446 أسماء سليمان علي محمد الشجي 784198525808212 NULL

10447 ي امل محمد عبدهللا الخربيج الزعاب  784198740293265 247281

10448 عفراء احمد راشد االبل الشميلي 784198286584242 143591

10449 سالم علي سعيد سالم المزروعي 784199875852982 1741265

10450 مريم عبدهللا محمد السوط الشجي 784197806270746 8113710

10451 ميثاء عبدهللا حيدر محمد رحيمه 784199819257462 2121

10452 ي
نوره عبدهللا رقابه  جنينن 784199172851570 2452

10453 ن علي عبدهللا أحمد محمد حسي  784200174386183 NULL

10454 مريم عبدهللا عبدالحق حسن 784198946264920 0

10455 منن علي خميس حسن الزيودي 784198771914359 2521

10456 عبدهللا محمد راشد مبارك الرصيدي 784199894947961 287434

10457 احمد علي حسن ابراهيم المنصوري 784198865703536 217631

10458 ن علي المنصوري عبدهللا احمد حسي  784199871872901 2887479

10459 حمد رحمه محمد مراد 784199749538189 NULL

10460 الريم علي   علي محمد علي دادخدا مرشدي 784200198650499 0

10461 ن يوسف عبدالعزيز األنصاري سعود علي حسي  784200253139396 2897417
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10462 سيف راشد عبد الرحمن كندي 784200107020396 NULL

10463 ي يوسف محمد محمد عباس الطنيج  784198769491030 259615

10464 ريم محمد عبدهللا بالحصا الشامىسي 784198128285826 394832

10465 ي عبدهللا محمد راشد عبيد المهي  784198073938684 474587

10466 خديجه محمد راشد عبدهللا الشج 784199957639745 2784858

10467 مهره خالد محمد بن سيف الشج 784199569481080 2743256

10468 خالد محمد سليمان محمد المعمري 784-1986-4380576-9 1947382

10469 عبدهللا عاطف هيثم علي السعدي 784197618320325 6291350

10470 طارق عبدهللا محمد علي الشجي 784197935731527 0

10471 علياء سيف حميد نارص سالم العويس 784200109508653 NULL

10472 ن يوسف عبدالعزيز األنصاري عيىس علي حسي  784200235138615 2873686

10473 ي
آمنة هاشم موس احمد الهوب  784200179528706 NULL

10474 الغاليه عبدالسالم محمد صالح محمد حسن الظفي  784200135404851 NULL

10475 ي السويدي
 
عائشه محمد عبدهللا السوق 784200119265468 NULL

10476 محمد سالم علي ارحمه البغاش الشوي  هي 784200194204937 1808036

10477 خديجه محمد مراد 784-1981-9073875-1 14632820

10478 عبدالرحمن أحمد عبدهللا أحمد إبراهيم 784200050958428 NULL

10479 احمد ابراهيم عبدهللا محمد الحاج 784199848495174 5975664

10480 فاطمه خالد نارص احمد شميلي 784199809293535 NULL

10481 ي صقر محمد علي محمد المهي  784200109060390 1939180

10482 احمد راشد سالم عبدهللا 784-1998-0465036-6 NULL

10483 راشد احمد عبد هللا حمد الشجي 784199539253619 0

10484 ي
نارص احمد غلوم حسن البلوسر 784199426092732 0

10485 عل مال هللا احمد مال هللا المنصورى NULL NULL

10486 خليفه خالد راشد سليمان مبارك الخاطري 784199709843611 NULL

10487 عادل محمد احمد محمد علي يخيك الشجي 784197982750818 NULL

10488 سعود ماهر عبدالرحمن أحمد عبدهللا 784200159769171 NULL

10489 ايمان حبيب محمد سومر 784199115496848 686281

10490 حسن عبيد عبدهللا السويدي 784-1980-7653617-0 233499

10491 ي راشد سالم طناف بخيت الكتن  784-1988-6437135-0 422399

10492 سميه ابراهيم محمد يوسف الشجي 784198524876814 NULL

10493 خلود عيىس حسن محمد عبدهللا 784199676419189 123654

10494 عبد هللا احمد عبد هللا سعيد الخزيمي 784199771586908 0

10495 ي
فاطمه محمد عبيد كليل حسوبن 784197687619250 NULL

10496 عبدالعزيز سلطان عبيد المربوعي ال علي 784199997518545 NULL

10497 حميد وليد حميد خليفة بن ذيبان الفالسي 784200053851869 NULL

10498 أحمد محمد علي حمادي القايدي 784199786538191 241821

10499 ي نايف سلطان محمد مفتاح الزعاب  7841992246102 414745

10500 ي
 
محمد عبدهللا ابراهيم محمد المرزوق 784199070705738 NULL

10501 حسن سعيد احمد حسن السعدي 784199443090313 542347

10502 عبدهللا سعيد فهم حسن الحمودي 784197810472106 2095282

10503 راشد سالم راشد محمد الرمىسي الكندي 784199404169684 247697

10504 خالد عبدهللا   سعيد مطر العبدوىلي 784198318380635 349947

10505 ي
خالد يوسف حسن ابراهيم البلوسر 784198142413693 185781

10506 مروه راشد عل راشد الشامىس 784199352798732 488325

10507 منن سليمان عبيد سليمان الطنيج  784197515070544 35957056

10508 ي حمد خميس محمد المنصوري النقن  784199253079083 402496

10509 ي
احمد علي محمد احمد البلوسر 784197721521686 2525

10510 حمدان جاسم محمد يوسف الدرمكي 784198724696103 187584
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10511 راشد سعيد محمد سيف الظهوري 784198574082131 NULL

10512 ي ي النقن 
موس علي حمدان مسلمابن 784198652979810 218570

10513 راشد احمد محمد البجن الظهورى 784198979654617 541599

10514 ي
علي مراد محمد مي  الهوب  784199752854903 322672

10515 ابراهيم محمد سعيد راشد الحفين  784198940585866 434347

10516 خليفه محمد سالم سعيد المنصوري 784197992415394 487213

10517 احمد عبدهللا محمد جمعوه اليحياب  784198680658600 2892894

10518 عبيد محمد أحمد اعبود مخمىسي 784198361826591 276887

10519 سعيد احمد عبيد احمد الحمودي 784199779302597 221609

10520 ي
حليمه احمد محمد ابراهيم الظنحابن 784199769358153 NULL

10521 ي
داود سليمان عبيد راشد سالم المقندح الظنحابن 784198764038463 NULL

10522 علي عبدهللا احمد عبيد الحمودي 784199225252081 NULL

10523 فايز راشد سعيد برشود المرشدي 784198608107359 499130

10524 ي علي جمعه علي عبدهللا النقن  784196730861760 350775

10525 يوسف جراغ عبدهللا عبدالرحمن الريىسي 784197707687915 2525

10526 محمد احمد محمد عبدهللا المرشدي 784198250685132 495385

10527 ي عمي  راشد عبدهللا عالي النقن  784198721059256 2321

10528 ه داود احمد محمد المنصوري مني  784197881305797 0

10529 ي
ن
ق دعاء عمر هارون عبدهللا ارسر 784198813024910 297053

10530 امجد سعيد محمد سعيد 784198330690466 475790

10531 محمد سعيد راشد عبدهللا الزحمي 784199191932914 424043

10532 ي
عمر محمد عبدهللا محمد عبدهللا الشكر الظنحابن 784199059750390 402716

10533 ي
أحمد محمد سالم محمد الحفين  784199160798072 415247

10534 عبدالعزيز محمد علي مراد 784199686497274 NULL

10535 منن محمد عبدالرحمن احمد علي 784198851427306 649358

10536 ليل محمد صفر محمد األنصاري 784198091932917 NULL

10537 محمد هزاع محمد عل سليمان العضيلي 784200116817295 NULL

10538 ي
حمدان عبدالعزيز محمد جان البلوسر 784199108381304 428700

10539 عبدهللا محمد احمد نيوف الحبىسي 784199149839187 433817

10540 ميثاء محمد سعيد محمد المزروعي 784198950690499 NULL

10541 خليفة خليل عيىس مبارك المازمي 784-1991-2535042-3 284229

10542 احمد علي احمد سعيد احمد 784199671526905 695704

10543 ي
عبدهللا محمد علي الغسيه الظنحابن 784199286252186 NULL

10544 ن الهمش خالد احمد صالح حسي  784198531840837 146876

10545 يوسف علي سيف محمد المرشدي 784198176817363 197928

10546 مهره عل خصيب الخييلي 784199703651358 330692

10547 حصة محمد علي صالح الشامىسي 784198076171754 1831197

10548 ي ساره نارص محمد دادي االمي  784200146148687 2869705

10549 وليد علي حسن احمد الرئيىسي 784199936535972 NULL

10550 ي
ي محمد الحوسنن عبدالرحمن حسن حاج  784199141879876 215641

10551 ن يوسف حسن المازمي علي حسي  784198559713247 244963

10552 جاسم مطر سالم الكبيىسي ال علي 784-1983-0904616-1 569502

10553 راشد ابراهيم علي محمد الجواىلي 784-1993-5725043-2 400765

10554 محمد سيف راشد سيف البدواوي 784197646157624 0

10555 عيىس سالم سيف عبدهللا سالم 784197847316045 245472

10556 لمياء خالد محمد علي محمد 784199164061857 NULL

10557 عبدهللا عيىس عل احمد شيبه 784200080587965 1697873

10558 ي ي محمد الكتن 
يفن حمد مطر الشر 784200074658608 0

10559 جمعه حمد جمعه الزاوية العلي 784200174961092 10908442
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10560 احمد رمضان محمد عبدالرحمن  محمد 784200194298152 10625166

10561 ن ابراهيم محمد عبدهللا حسي  784197419260209 897698

10562 ي السويدي
ي ابراهيم ثابن

شما ثابن 784-1988-6596414-6 NULL

10563 احمد عبدهللا حسن الطاير 784197049068592 0

10564 احمد عبدهللا خليفه المري 784196665854327 679960

10565 فهد عبدالرحمن احمد علي 784197972410571 NULL

10566 خالد سالم حمود سالم الوشاج 784198831407295 0

10567 سعيد عبيد خميس بن عابر الهاملي 784199224210635 626130

10568 وليد علي عبدهللا شهدور الشيبه 784199418638575 NULL

10569 ي
فيصل طارق إبراهيم عبدالرحمن الزرعوبن 784200084316809 NULL

10570 عامر حسن محمد موس عبدهللا 784198975826276 NULL

10571 حمد خالد كريم عبدهللا كرم 784199321360424 NULL

10572 ي فاطمه سالم عيىس عبيد المهي  784199281808768 NULL

10573 فاطمه أنس جمعه مبارك 784197908582642 238967

10574 ي
عبدهللا عبدالكريم عبدالقادر عبدالكريم الزرعوبن 784198568275931 NULL

10575 إسماعيل محمد أسد علي الرئيىسي 784200192469201 0

10576 عبدالرحمن عبدهللا محمد عبدهللا الحمادي 784200115321984 NULL

10577 عامر عبدالقادر يوسف محمد السيد  الهاشمي 784200171904863 NULL

10578 عائشة غانم عبيد عجيل السويدي 784198702769161 2525

10579 راشد عبيد مطر حمد الجابري 784199032421051 428229

10580 اسماء راشد محمد احمد 784198862460270 548426

10581 شهد عيىس عبدهللا حسن   كوخردي 784200213916461 26962964

10582 حصة طارق مطر مبارك الدويس 784199674174026 NULL

10583 ايمان غلوم سعيد غلوم روباري 784-1987-1583695-7 1778328

10584 امينه صالح عل صالح 784198086504218 2095448

10585 ي
طارق محمد عبيد سيف المطروسر 784199050572769 684148

10586 عبدهللا احمد احمد النازوكي الشجي 784198860361983 468940

10587 علي عبدهللا محمد جابر النعيمي 784198796173726 230214

10588 فيصل محمد يحن  محمد الحمادي 784198772696948 688968

10589 منصور محمد حسن محمد الخاطري 784198816486546 2124

10590 سيف احمد حسن شعبان ال علي 784-1988-3714916-4 229017

10591 نسيمه حسن عبيد الشامىسي 784197643876424 NULL

10592 ي
عباس موس عباس عبدهللا البلوسر 784199625042421 NULL

10593 ي
ن احمد البلوسر ن عبدهللا حسي  حسي  784200046525752 NULL

10594 علي سلطان محمد ددي الشجي 784199339251573 235196

10595 علي محمد سالم سعيد المنصوري 784199409432582 NULL

10596 ي محمد نارص سيف حسن الزعاب  784197273987087 NULL

10597 احمد عبد هللا احمد عبد هللا أحمد قيوضن 784199669691935 NULL

10598 جمال حسن موس حسن محمد NULL A1073526

10599 فايز خليفه خميس االسمر الشجي 784199473736272 NULL

10600 مريم علي محمد فخراء ال علي 784198750547592 31321

10601 ي
ابتسام سعيد مراد حسن البلوسر 784200105829418 6737738

10602 حسن عبدهللا مال حسن احمد 784-1977-5927516-3 417589

10603 محمد كميدش خليفة خميس 784198359740390 549509

10604 خليفه غضوب سالم موس سالم 784199339584684 255993

10605 فهد عبدهللا علي محمد العطار 784-1976-6253173-6 379288

10606 ي
 
علي عبدهللا محمد علي المرزوق 784198293531467 581230

10607 ي
مروان عبدهللا جمعه صفر البلوسر 784-1987-4384919-6 0

10608 محمود خليل عبدهللا سليمان محمود 784-1969-5287486-3 203245
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10609 عيناد سعيد احمد  التخلوفه اليماجي 784199284957968 682358

10610 سالم راشد سالم راشد اليماجي 784198960862476 2100465

10611 ي اسماعيل ابراهيم احمد ابراهيم األمي  784197965918028 427969

10612 راشد شامبيه حسن اسماعيل الظهوري 784199454708084 2741671

10613 مانع درويش حسن علي المراشده 784198653286074 597599

10614 حنان راشد عبيد محمد 784197982153245 351821

10615 احمد عبدهللا محمد خميس الشجي 784198714719204 394185

10616 سعيد محمد عبدهللا يوسف الياسي 784-1986-1318693-5 293142

10617 فاطمه محمود احمد 784196894080793 281051

10618 ي عبدهللا سعيد علي دلوان الكتن  784198832605434 435060

10619 علي حسن محمد حسن الرئيىسي 784199629183189 404483

10620 سالم عثمان حارب سالم مبارك 784-1989-0507098-7 698550

10621 ي خوله خليفه مبارك خليفه بوعديل المهي  784199951306879 469173

10622 زهره خلف   جمعه 784197571416078 3972224

10623 محمد علي سعيد علي الظهوري 784198528730264 656587

10624 ي
سلطان  عبدهللا راشد سليمان  الظنحابن 784198965858065 485112

10625 علي حسن راشد احمد 784198154986362 227535

10626 ي جاسم احمد محمد الشحىصي الزعاب  784197740303918 9506125

10627 راشد خميس حمود راشد الزيودي 784198620758536 25874

10628 سلم يوسف محمد 784-1976-6209738-1 220172

10629 ن عبدالعزيز علي الخاجة مريم حسي  784198704651086 248947

10630 عبدهللا قبول درويش جمعه 784198794359384 NULL

10631 ي فيصل حميد عبدهللا سعيد النقن  784199236981322 18167186

10632 سالم جاسم محمد حسن النعيمي 784198547503171 473952

10633 ي عبدهللا مطر محمد الزري  الزعاب  784198135370363 478454

10634 حميد سعيد علي حميد الحمودي 784197959104262 472370

10635 ي الشجي
راشد سعيد محمد القيىسر 784198686970538 4023958

10636 طارق خميس سالم خصيف 7841989-0908375-4 401572

10637 حسن محمد علي محمد 784-1977-2682652-8 399841

10638 ي
حمد محمد جعفر حسن البلوسر 784-1986-3059843-5 1111

10639 ي السويدي ميثاء غانم عبيد الخطين  784198974951091 209920

10640 فاطمه عبدهللا علي بن حميدين المزروعي 784198353062155 282471

10641 فاطمة سعيد محمد ممدوح الشجي 784198021829068 6082766

10642 ه عمران عبيد علي حسن مي  784200229464365 NULL

10643 ي
سلطان راشد عبد الرحمن الناجن 784199862698380 2879358

10644 عمر خليفه عبيد قطامي السويدي 784196941503839 720151

10645 عبدالرحمن احمد خلف اسماعيل 784198672648627 0

10646 ي
ادم موس علي عبدهللا البلوسر 784197774695098 0

10647 لطيفه يعقوب محمد مراد المازمي 784200065860759 NULL

10648 ي ن سهراب علي عباس رحمة أمي  حسي  784-1993-4303657-2 0

10649 ن قاسمي العبيدىلي عبدالسالم حسن حسي  784199060875970 544355

10650 ي علي حميد علي المقدم النقن  784199824791836 727293

10651 ي
مريم محمد يوسف المندوس البلوسر 784197816824391 477214

10652 ي مريم معضد محمد الجاري الكتن  784198465408288 465921

10653 عذاري محمد سالم احمد الشجي 784198927492615 NULL

10654 مريم سعد عبدهللا السقطري 784198821369760c 435449

10655 عابده حسن عبدهللا 784197126587506 NULL

10656 ي محمد عبيد سالم بالرويشده الكتن  784198326965021 432583

10657 ي
محمد احمد مراد حسن طاهر البلوسر 784200239106956 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10658 ي

سعود حسن عبدهللا مراد البلوسر 784199880204104 NULL

10659 احمد علي محمد ممدوح الشجي 784198986285322 2739053

10660 ي
شيخه مبارك حديد الشنينن 784197910519541 482558

10661 ة محمد احمد الصالح الشج امي  784198040535175 NULL

10662 ي
حارث حسن عبدهللا علي البلغوبن 784200104974207 2123

10663 عبد العزيز فيصل محمد عبدهللا محمد 784200284149760 1821215

10664 سعود فيصل محمد عبدهللا محمد 784200269249411 1724043

10665 عمر عبيد سالم عبيد كريف 784199140710601 520579

10666 ي راشد حمد سالم محمد الكتن  784199874692520 1756925

10667 احمد سالم عبيد الشميلي اليماجي 784199652910219 NULL

10668 ي الشجي
احمد سعيد عبيد القيىسر 784198627272416 1234

10669 محمد سالم جمعه البوت المري 784198574835843 200670

10670 ي مريم محمد خليفة بن نومة الكتن  784196535318693 664525

10671 ي
يوسف علي محمد جاسم البلوسر 784198831427293 514687

10672 سعيد احمد سعيد غاصب الرصيدي 784199643076575 664451

10673 ي ي النقن 
سلطان محمد راشد العثمنن 784198639326358 426176

10674 سيف سعيد محمد بن حريميش الشجي 784198661462964 7138270

10675 ي حمدون راشد سعيد حمدون النقن  784199337083945 530296

10676 ي محمد علي هالل محمد الزعاب  784198669485287 NULL

10677 محمد سالم محمد المطوع القايدي 784198425254707 476152

10678 سعيد راشد عبدهللا علي المزروعي 784199006072146 NULL

10679 ي علي أحمد راشد عامر النقن  784198958539631 448965

10680 راشد سعيد محمد سيف الشجي 784198608469171 NULL

10681 موزه سيف سليمان محمد الشجي 784198572464240 NULL

10682 امنه محمد عبدهللا دالىهي الشجي 784198217369622 683086

10683 عبدهللا محمد صالح تواه الشجي 784199398046419 467543

10684 محمد سعيد علي عبيد سويلم 784199374762724 470821

10685 نجوى جاسم محمد حسن النعيمي 784198816462976 403114

10686 ي خالد راشد سالم بن جمعه الطنيج  784198148646858 465283

10687 صقر سالم جمعه عبيد البوت 784198406920433 280313

10688 ي الشجي سعيد احمد محمد المهبوب  784199762751768 312373

10689 ي الشوي  هي هيثم عبدهللا محمد الخطين  784199057073522 19993217

10690 ي
راشد احمد سعيد عبدهللا الظنحابن 784198619698313 201108

10691 خالد حسن ابراهيم المطوع الظهوري 784199161397437 NULL

10692 ي
إبراهيم محمد احمد محمد عبود الظنحابن 784198008535795 474935

10693 ي
احمد راشد علي احمد  الحفين  784198959046495 NULL

10694 ن عبدهللا سالم خميس سالم الظني  784199365308495 740549

10695 عبدهللا غانم عبيد روباري 784197625907379 57344

10696 عبدالرحمن عبيد راشد المطوع المزروعي 784199402587325 591884

10697 سعيد راشد محمد الصم المقدجي 784198006830214 2762702

10698 ي
خليفه سعيد حمد سيف اغدابن 784198810681951 251209

10699 سعيد راشد علي محمد الظهوري 784199273576852 466751

10700 ي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن ربيع الطنيج  784198859387957 419634

10701 سعيد معيوف سعيد حميد الحالمي 784198436075307 402009

10702 مصبح عبيد معضد راشد المزروعي 784199263691430 466282

10703 فاطمه سيف سعيد سيف بن درويش الشج 784198706827965 580255

10704 هاله علي عليوه محمد 784197465438287 422489

10705 ي
علي محمد علي الجلجلي العوضن 784197795081658 395871

10706 ظبيه محمد عبدالرحمن محمد الشجي 784199149806814 447379
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10707 ي الشميلي ن عيىس محمد حسن الكي  784197993216031 468483

10708 عمر سليم محمد علي المهري 784197986354179 687676

10709 ي
 
عبدالرحمن خميس راشد الماس المرزوق 784198460859618 NULL

10710 ماجد محمد راشد الماء السويدي 784198002739633 12470708

10711 احمد سيف عبدهللا عبدالعزيز الشامىسي 784198019329410 NULL

10712 ن محمد ن حسن شاهي  محمد حسي  784199479826168 720077

10713 حمد وليد عبداللطيف ظاعن الظاعن 784199614759688 NULL

10714 ي الشجي محمد علي عبدهللا الحرب  784198661840961 694326

10715 أحمد علي عبدهللا راشد الغمبي  784199354738082 NULL

10716 ي
فاطمة علي سالم ثنن 784199314749492 686409

10717 عبدهللا محمد راشد الهبهوب الحبىسي 784199602743595 11111

10718 معضد سعيد عبدهللا علي المزروعي 784199260390465 NULL

10719 مطر عبيد مطر بن زايد الشامىسي 784198507658213 NULL

10720 ي
 
خالد محمد مال هللا بن نبهان المرزوق 784199157414360 342827

10721 سعيد عبدهللا سعيد محروق الشجي 784198687071096 424796

10722 راشد سعيد محمد الدجي الشميلي 784198798505956 477293

10723 سالم سعيد سالم السلحدي الشجي 784198991982913 601663

10724 سعيد عيدهللا سعيد ابد الشجي 784198190962617 NULL

10725 سلطان موس عبدهللا زيد الظهوري 784198569025327 446168

10726 ي الشجي
ن
سعيد احمد محمد الحرق 784199296248299 445384

10727 سلطان اسماعيل جمعه عبد هللا سالم 784199752479685 NULL

10728 سعيد مصبح مسعود سعيد الرصيدي 784198839603523 723769

10729 ي عبدالعزيز عبدهللا احمد بشي  النقن  784198759102431 400984

10730 ي امنة عمي  عبيد عمي  الكتن  784-1992-5943643-6 2753168

10731 ي
فهد محمد عبدالرحمن المطوع البلوسر 784198913972745 2207493

10732 نوف حنيف صالح محمد سليمان 784199827084254 NULL

10733 سيف حميد سيف الشندود آل علي 784198894058431 471148

10734 سهيله بط حميد عل بن برقع الكتن  784-2001-1921382-3 2129147

10735 كلثوم فاضل محمد محمود الدرمكي 784200139106072 4677882

10736 عبدهللا درويش حسن محمد 784199815058294 NULL

10737 مي
عائشه احمد محمد فاضل الحرصن 784199405843634 409977

10738 ي
امال عبدالرحمن محمد عبدهللا  البلوسر 784198395246071 NULL

10739 ي هند سعيد حمود هويدن الكتن  784198564393738 441827

10740 منصور حميد سالم محمد الفالسي 784-1992-6209738-1 353702

10741 ي
يارس خليل ابراهيم حسن الحوسنن 784-1980-5195719-3 541781

10742 صالح أحمد صالح عبدالرحمن العصيمي 784-1998-0542687-3 47673408

10743 خليفة سعيد احمد علي الشجي 784198513946198 520466

10744 ي راشد حمدان محمد مبارك الطنيج  784199053849438 NULL

10745 ي سلطان حسن خلفان خميس الطنيج  7841199330927200 NULL

10746 ي
احمد عبد هللا سعيد راشد الحفين  784199316195934 545702

10747 حمد سعيد محمد ابراهيم العبدوىلي 784199046268498 437577

10748 فاء راشد سنان علي سليمان الشر 784198662982978 NULL

10749 سيف حمد عبيد النهم المراشده 7841982 402567

10750 ي
سلطان عبدهللا سليمان حمدون الحسابن 76 NULL

10751 عبدالعزيز حميد عبدهللا خميس اليليلي 784198348548292 NULL

10752 عبدهللا سالم جمعه محمد المراشدوة 784196937658753 400794

10753 ي
محمد عيد صفرعبدهللا البلوسر 784197831638107 272809

10754 سلمان سالم مصبح لمويه الشامىسي 748199406919714 512164

10755 ي
 
انتصار محمد محمود محمد المرزوق 784-1990-2498697-0 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10756 عمر عيىس غلوم ابراهيم لنجاوي 784198881315794 NULL

10757 منن محمد راشد حمقوه الشجي 784198957541380 680492

10758 ي هدي حمد سالم الخرم الكتن  784198783864865 NULL

10759 ي محمد عبدهللا علي سعيد النقن  784198994720682 267350

10760 ي ي بالرقاد الكتن 
سالم محمد ثابن 784197961635378 209443

10761 ي
ن البلوسر حسن يوسف حيدر حسي  784198219857525 436242

10762 ابراهيم عل ابراهيم مبارك عيىس 784199763605922 328204

10763 محمد خالد حمد عبيد الشجي 784198757514090 238896

10764 ي المسماري
ن راشد الكيابن قيس سالمي  78419891350901 NULL

10765 فاطمه خلف محمد خلف راشد 784198942186804 0

10766 راشد حمد سليمان محمد سليمان المطلىعي 784198019305147 439492

10767 ليل خميس بخيت خميس 784197193021876 476270

10768 ي
امنه احمد محمد احمد الظنحابن 784199116871031 0

10769 سعيد حميد حسن الواىلي الكندي 784198192842627 436191

10770 ايمان فؤاد سيد 784196920431986 231519

10771 عائشه مراد احمد جعفر 784198626965028 0

10772 ماجد سلطان محمد سالم سلطان 784199676061056 NULL

10773 لطيفه عبدالرحمن سليمان درويش 784198905191718 NULL

10774 سعيد احمد محمد راشد الزحمي 784197084205398 227953

10775 ن محمود الرئيىسي راشد منصور حسي  784-1988-9516591-2 NULL

10776 أحمد سيد عل حسن 784197910529201 NULL

10777 خليفه سهيل جاسم حمد الشامىسي 784198805980988 NULL

10778 علي جمعه عيد الراعي اليماجي 784199051519108 NULL

10779 سعيد عبدهللا محمد عبدهللا االغبش الحبىسي 784198074803952 NULL

10780 مانع محمد علي لعماش الشجي 784199332543240 NULL

10781 ي سيف سالم علي محمد الكعن  784198349481584 0

10782 ي
ابوبكر محمد خلفان محمد الظنحابن 784198305024048 435476

10783 سالم نايل سالم محمد 784199818380638 NULL

10784 راشد مطر مسعود محمد حامد بن حامد 784199474042571 NULL

10785 ي عبدهللا محمد راشد بن علي النقن  784199041032790 620348

10786 علي احمد علي الغليلي الشجي 784198795706872 394112

10787 ابراهيم علي سعيد ربيعه NULL NULL

10788 احمد خميس عبيد عل الخزيم NULL 1748229

10789 أحمد علي أحمد سعيد الحمودي 784199125060949 0

10790 فهد محمد سليمان احمد اليماجي 784197551910538 418225

10791 ي
خالد حسن مراد قاسمي البلوسر 784197742165489 405461

10792 رفيعه بدر محمد المشوى السويدي 784-1984-7375876-5 432885

10793 ي خالد صياح عبيد سالم المهي  784197684057058 1748802

10794 عمر محمد عمر خليفة سعيد 784-1989-3793748-4 381111

10795 صالح عتيق خميس زعل الواىلي 784-1991-7306973-5 340521

10796 أحمد خميس سيف خلفان 784-1980-0952087-9 390868

10797 علي عبيد مطر حمد الجابري 784198787248198 110933

10798 ماجد سالم يوسف محبوب يوسف 784198758717643 1122355

10799 ي
خالد عمر هالل الغيص الظنحابن 784199817361316 694854

10800 ي
مبارك عبدهللا خميس عبدهللا الظنحابن 784199938026517 6533689

10801 ي النعيمي
سعيد عبيد سعيد المغنن 784199574176840 1772506

10802 سلطان عبدهللا علي أحمد محمد كاسب 784200138474585 NULL

10803 علي سعيد علي حسن الجيدا 784198610626396 435579

10804 حميد سعيد راشد بوحميد الفالسي 784196747546040 349948
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10805 ي ماجد عمر عبيد الماجد المهي  784-1970-3603093-6 0

10806 سعود عبدالعزيز علي الخاجه 784198171964350 341130

10807 مصطفن طاهر مصطفن محمد ال علي 784199347316046 284411

10808 عبدهللا محمد سليمان الغاوى الظهوري 784198451813616 NULL

10809 ي جميلة سيف مبارك الكتن  784-1971-3684283-4 2100123

10810 جمعه سعيد علي سلطان الشجي 784198169807611 101969

10811 ي
عباس عبدالكريم محمد عبدالكريم البلوسر 784196374602520 487674

10812 عبدهللا عادل يوسف بن سيفان الشامىسي NULL 2104357

10813 سعيد سالم خلفان بن شقوي العليلي 784198709473262 14061854

10814 ي عائشه محمد طارش سالم الكعن  784199802047516 2880087

10815 ي
طارق عيىس رحيم بخش مراد البلوسر 784199253282729 NULL

10816 منال عل عبدهللا عبد الرحيم 784199721531681 NULL

10817 ي خالد علي سالم جمعة المهي  784-1985-5794075-0 188769

10818 ماجد عل كرم محمد المازم 784200020696157 2839774

10819 شمه منصور خميس زعل الواىلي NULL 1845597

10820 محمد عادل عبيد الشجي ال علي 784199672836311 0

10821 ي
عبدالعزيز عباس مراد عيىس البلوسر 784199574910479 1993174

10822 ي
ي سالم عبدهللا راشد الدهمابن حج  784198761465842 2805496

10823 ن غلوم عمر حيدر حسي  784199536090931 203993

10824 خالد سليمان محمد زيد الشجي 784197749421588 19375456

10825 ى نارص محمد عبدالرحمن علي البشر 784-1984-4264683-6 0

10826 سالم سيف محمد خميس الكندي 784199790583027 123456

10827 علي عبدهللا علي علوان الحبىسي 784199996183051 NULL

10828 سعيد علي محمد تشون الظهوري NULL 815950

10829 عبدهللا عبدالسالم رسور سلمان 784199771025410 479739

10830 خاطر عبدهللا حميد عبدهللا الخاطرى 784200195827157 NULL

10831 محمد عبدالرحمن بريك عبدالرحمن المهري 784197813713639 NULL

10832 ن نارص محمد محمود احمد حسي  784-1983-8327370-7 352740

10833 عبدالعزيز طارق علي سالم علي الطابور 784200252541048 1706365

10834 ي محمد ابراهيم محمد ابراهيم عبدهللا الوهاب  784199791536099 NULL

10835 مرزوق مبارك مرزوق مبارك الكندي 784198665942516 NULL

10836 سعيد نارص محمد  الجرن النعيمي 784199550724738 NULL

10837 موزه  ابراهيم كرم عبدالرحمن الدرمكي  784196490709795 432718

10838 فاطمه سالم علي غريب المازمي 784197903173041 NULL

10839 زينب صالح راضن رضا خميس 784-1988-9604318-3 686935

10840 فاطمة عيىس قمي  غلوم باقر المازم 784199463718090 698996

10841 ي
سلطان اسماعيل محمد احمد الزرعوبن 784-1980-2916531-7 546205

10842 فالح محمد علي عباس كرم 784199187659257 214763

10843 محمد راشد زيد سعيد الشج 784199890739792 387536

10844 خلود انور عبدالرحيم محمد صالح 784200142926169 0

10845 ي سعيد طارش بخيت المسافري
امابن 784199086865831 NULL

10846 منن علي مراد عبدهللا آل علي 784198391942467 0

10847 ي مريم راشد عبيد بن قطامي الزعاب  784199668707643 432838

10848 وفاء محمد غلوم عبدهللا روباري 784198870618505 670625

10849 مريم راشد احمد يهمور الحبىسي 78419804743537 459684

10850 رقية إسماعيل عبد هللا إسماعيل الشجي 784198262047388 NULL

10851 آمنة محمد عبدهللا خميسوه الشجي 784199690292901 NULL

10852 نوره احمد علي 784197605243837 NULL

10853 ي علي سهيل صنقور مبارك الزعاب  784198617604024 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10854 عبدهللا سعيد حمدان جمعه العبدوىلي 784198294917962 222332

10855 احمد راشد سعيد المشورب الشج 784198071081628 2202763

10856 مصعب محمد موس احمد محمد NULL 2813503

10857 سعيد علي سليمان  الشجي 784198968640601 65030

10858 ي جاسم محمد عبدهللا حمدون الحنطوب  784199475913168 471784

10859 محمد سالم جمعه سالم العبدوىلي 784198062583277 636856

10860 سعيد حسن سعيد سالم اليماجي 784199232503245 2035564

10861 ي
علي سليمان خلفان علي الحسابن 784197292428592 437535

10862 محمد رسور خميس جمعه 784198727906350 416600

10863 محمد سعيد راشد علي اليماجي 784198417616251 627364

10864 ي
محمد أحمد راشد علي الحفين  784198348491816 NULL

10865 ي احمد سعيد احمد خميس النقن  784197597436571 1111

10866 محمد علي احمد حسن محمد الريايسة NULL NULL

10867 ي
سالم احمد عباس محمد البلوسر 784200065954149 NULL

10868 حميد عبدهللا صالح عبدهللا الجوعان 784199802524738 87654321

10869 عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم الشجي 784196893809580 2E+11

10870 محمد عبدهللا سلطان حسن الشجي 784199292179464 589214

10871 حمدان محمد علي الشهياري المزروعي 784199239502737 524848

10872 عيىس عبيد حارب خميس الشامىسي 784199184027516 2123

10873 سندرا فالح عبدالعزيز محمد المنصوري 784199436405742 6318298

10874 شوق سالم حسن عبدهللا الحاج 784199787546383 2206681

10875 ي عبدهللا حميد عل حميد راشد النقن  784199680621754 NULL

10876 حصة صالح احمد الجلي الشجي 784198690952613 558462

10877 احمد سعيد سالم سيفان الظاهري 784-1969-1073161-9 1910725

10878 محسن محمد محسن بخيت العامري 784197724959362 421463

10879 ذيب النساء محمد أيوب سيد محمد 784197463879060 NULL

10880 محمد حسن عبدهللا رجب الظهوري 784198551724796 187157

10881 ي علي أحمد سالم عبيد الكعن  784197436519652 437063

10882 يفه عبدهللا ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا رسر 784200098168634 8533804

10883 ي علياء صالح بن الشيبه الكعن  784198249879184 429613

10884 عبدالعزيز محمد مراد محمد NULL 1663490

10885 ي علي الدرمكي ن حاج  عبدالرحمن حسي  784198980481760 446779

10886 فريد توفيق جوهر فرج عبدهللا 784198928613797 599620

10887 عزيز سالم سليمان خرخش الزيودي 784198993742612 263085

10888 ي
علي خميس عبدهللا عباد الظنحابن 784199329306411 423888

10889 راشد عبدهللا سعيد صغرون المزروعي 784199284357243 64842

10890 مهره خلفان عل احمد عبدهللا الحاج حفين  784200198470807 1653295

10891 عبدهللا يوسف سالم سعيد مطر المدهون 784199936435744 NULL

10892 ي شيخه خليفة مبارك سعيد الكتن  784198235168618 0

10893 مطر ابراهيم احمد عبدهللا المطر 784198626219277 NULL

10894 محمد علي محمد حسن المنصوري 784198176024879 NULL

10895 محمدعل احمد مليح  الشامىسي 784197437503085 441833

10896 عيىس محمد موس رمضان 784199973250857 NULL

10897 ن الصيعري وك سالمي  امل سالم مي  784199110870492 1724064

10898 جابر سعيد سيف صالح المحرزي 784198941859872 233010

10899 ي حمد محمد سعيد الخاوى الزعاب  784199082807217 NULL

10900 ي
 
احمد عبدهللا ابراهيم سلمان المرزوق 784-1990-0365831-9 11781148

10901 ي
محمد يوسف محمد عبيد المطروسر 784199253050480 503275

10902 راشد محمد غالم مراد علي 784198543816510 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10903 فوزيه رمضان محمد عبدالرحمن 784197598158638 633597

10904 ه عبدالرحمن عبيد مجالد الفالجي مي  784198430324800 268027

10905 نوره اسحاق حسن ابراهيم 784198535146314 270949

10906 وز غالب مريم مشعان في  784197829694914 429614

10907 ي
لطيفة عل عبدالكريم فارس سوزاب  784197113821421 234179

10908 ي
جاسم عباس محمد يوسف البلوسر 784197937538375 389367

10909 عبدهللا كرم شاطر علي البدوي 784-1998-5473682-6 212085

10910 ي حمدان ماجد سعيد دلموك بن عمان المهي  784198971825033 346624

10911 ي
علي يعقوب عبد هللا علي الحوسنن 784198775307122 2133674

10912 ي
جاسم محمد عبدهللا محمد المدحابن 784198425424649784-1980-7393868-4

10913 شيماء صالح عبيد صالح صالح الليل 784200239497249 NULL

10914 عبدهللا راشد احمد سعيد لحميدي 784199013041845 225264

10915 محمد عبدهللا حسن مراد لنجاوي 784-1991-5148519-2 133058501

10916 محمد احمد عبدهللا عتيق 784198921079350 262828

10917 يونس شعبان اسماعيل علي اهلي 784198269032425 252499

10918 محمد سالم سيف عبدهللا سالم 784198515208092 436724

10919 يارس يوسف عيد احمد الصفار 784198887242851 269996

10920 عبدالعزيز علي ابراهيم عبدهللا محمد 784199137357028 293393

10921 محمد علي محمد سلطان المزروعي 784198792652715 430485

10922 ي علي حمد سالم الخرم الكتن  784200220480741 NULL

10923 فهد احمد ابراهيم عل بنن ياس 784198679619647 89544

10924 ي مبارك جاسم الجالف
سالم ثابن 784199968515355 7901458

10925 عبدهللا جمعه ربيعه مبارك الشوي  هي 784198621439417 NULL

10926 ي حماد سالم خلفان بن جرش الكتن  784198746090319 373816

10927 ن خلف الحمادي محمد ابراهيم حسي  784198438439584 NULL

10928 جواهر عل سالم باللعيضب الكتن  784199520473176 NULL

10929 ي عبدهللا مطر عبيد دلموك الكتن  784197673919052 184983

10930 فرح ثابت هالل سعيد الضو NULL 1

10931 ه سالم عل غريب المازمي مي  784199581594910 7540840

10932 عبدهللا راشد جمعه الغاوي العليلي 784198480958796 310326

10933 حميد عبدالرحمن علي محمد حسن ال بشر 784-1996-8039543-3 2686608

10934 ي
عامر حسن محمد عبدهللا البلوسر 784199168646398 449775

10935 فاطمه ايوب عباس عل المازم 784199507352021 2832571

10936 مريم عبدهللا احمد علي الفتيه الجسمي 784198468052430 229510

10937 احالم مسعود محمد مصبح عمر 784198325249286 0

10938 فاطمه حسن عبدهللا مراد المازمي 784197941302537 272849

10939 مانع سعيد عبدهللا علي جمعة المازمي 784199629659733 NULL

10940 راشد محمد مراد ابوبكر 784198221579174 0

10941 خلدون صالح عبدهللا حمبوص الشجي 784199329629879 496273

10942 ي
عبدالرحيم جاسم عبدالرحيم خلف الحوسنن 784199669213847 384215

10943 ي
حمد خليل موس عيىس البلوسر 784199349809188 525815

10944 ي
ابراهيم عبدهللا حسن رمضان الحوسنن 784200053242721 NULL

10945 ي
امنه عبدالرحمن احمد جمعه البلوسر 784-1983-5061087-3 441216

10946 ناديه كيدي رمضان 784198186310680 478264

10947 علي خميس علي ابراهيم الرصيدي 784199271573836 472327

10948 عادل  علي  عبيد سعيد المرشدي 784198010530867 268258

10949 علي احمد سالم احمد الشجي 784198314726278 0

10950 عائشه جمك عبدالرحمن جانكو الرئيىسي 784198509805150 209665

10951 محمد درويش حسن هيكل 784198246195915 433256
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
10952 مريم عبدهللا حميد حياز العليلي 784199110630805 566660

10953 سلطان جمعه سلطان جمعه السويدي 784197868274958 422892

10954 ي
عارف محمد شهداد البلوسر 784200025492826 1952094

10955 عبدهللا علي سيف الشميلي 784197798205270 NULL

10956 ي
عزيز محمد احمد محمد الدهمابن 784199172510382 420590

10957 عبدهللا علي  عبدهللا  محمد 784198924942950 NULL

10958 عبدهللا أحمد محمد راشد الشجي 784198131728408 2814374

10959 ي راشد علي راشد بن علي النقن  784197639041793 137977

10960 محمد علي حسن ابراهيم المنصوري 784198113986198 0

10961 ي محمد يوسف ابراهيم حميد الطنيج  784198813626581 193811

10962 عارف حمدان سعيد رشود الحمودي 784199459270619 176832

10963 عبدهللا سعيد عبدهللا رسي    ح السماجي 784197959032539 484381

10964 خالد حسن علي احمد سعيد عبد هللا NULL NULL

10965 ي
خالد عبدهللا سليمان حمدون الحسابن 784198439213616 NULL

10966 حسن احمد جمعه محمد الحمودي 7841987796381810 360206

10967 ن حسن البلوسر علي عبدهللا حسي  784199573924299 111

10968 سلطان ابراهيم احمد سعيد الخنجرى 784199148462726 389491

10969 حمد ابراهيم عل محمد مسعود 784198695980650 0

10970 ي وت سلطان الكتن  سلطان سالم حي  784199565925411 NULL

10971 خالد مسعود عبدهللا مسعود 784-1993-5290959-4 499653

10972 ي عائشة عبيد سيف عبود الكعن  784198452920212 0

10973 آية عبيد خميس زعيل 784199598505081 2751631

10974 ي
منن عبدالعزيز محمد الزرعوبن 784197307698213 262193

10975 ي
عذاري عبيد سعيد حفين  784198757214188 413531

10976 حميد راشد عل بخيت الكيباىلي 784198393619436 661381

10977 احمد محمد راشد بن حريز الظهوري 784198532791047 NULL

10978 حصه علي احمد محمد كاسب 784199974724082 10970542

10979 ي ثريا سالم سليم سيف الكعن  784199265090938 693647

10980 فوزية علي محمد علي عاشورى 784197794369211 2789823

10981 عائشه عبدهللا علي رشيد 784-1991-6354813-6 540643

10982 عارف عبدهللا سالم عبدهللا ال علي 784199351326873 285329

10983 ساره ابراهيم حسن أحمد الرئيىسي 784197404840965 0

10984 ي عبدهللا حمدان عبدهللا دلموك المهي  784198054949627 244179

10985 ي
عنود محمد علي عباس البلوسر 784199484608056 0

10986 ي امنة مبارك راشد محمد النقن  784-1997-6527084-0 2905765

10987 ي عائشة راشد خميس النداس الكتن  784198432621872 420105

10988 محمد احمد جديد الشجي 784198550639086 433995

10989 هدى غريب مبارك غريب 784198364986376 0

10990 ي سالم غانم سيف عبدهللا الزعاب  784198374293052 NULL

10991 ي سيف خميس يوسف صغي  النقن  784199786520702 NULL

10992 حمد علي محمد سعيد الحبىسي 784199159314600 0

10993 حمد علي سيف علي القايدي 784199705283192 289954

10994 سالم سعيد علي سعيد الغافري 784199787319708 NULL

10995 عبدهللا علي أحمد عبدهللا 784199304076039 7.842E+14

10996 ي ي النقن  راشد عبدهللا سليمان الحنطوب  784199764291616 NULL

10997 ي الياسي جمعه عوض محمد المهي  784-1991-4814817-6 266716

10998 ي شيخه راشد خلفان بن حمود الطنيج  784198240205215 NULL

10999 حسن سعيد محمد سيف الشجي 784199210536050 240641

11000 ي سيف مطر محمد عبدهللا المهي  784199921628105 608905
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11001 ريم محمد عبدالرحمن محمد عبد الرحمن 784199538638265 1753979

11002 ي فاطمه محمد السلومي الزعاب  784197186831497 NULL

11003 خلود موس صنكور احمد 784199016529283 186832

11004 ي
راشد خالد عبدالرحمن محمد الحوسنن 784199985479387 2121

11005 عبدالعزيز محمد احمد نيوف الحبىسي 784199379439260 1915339

11006 سليمان علي يعقوب بن مزيود الشجي 784198293759357 337854

11007 ميثاء سالم حسن علي 784198553850813 0

11008 زينب علي عبدهللا محمد بدوات 784198258049091 NULL

11009 عبدالعزيز عبدالصمد زيد هالل الشجي 784198750609509 435299

11010 محمد أحمد علي محمد سليمان حسون 784200079609705 0

11011 محمد عبدهللا أحمد خماس الظهوري 784199021763265 429914

11012 نواف نارص سالم غالب المهري 784199469203840 0

11013 ي مصعب سعيد علي سيف بن حارب المهي  784199408471904 NULL

11014 مها محمد سالم حميد ال علي 784198595430251 391946

11015 إبتسام عبدهللا سيف العبيدهللا الشامىسي 784197459590655 410309

11016 حليمه عبدهللا محمد عيبد الشجي 784199295815973 114835

11017 ندى عبدالعزيز موس محمد المازمي 784200140275197 NULL

11018 محمد علي محمد علي الشجي 784199110650803 469125

11019 عبدهللا خميس احمد محمد الشجي 784197764986374 NULL

11020 منصور راشد علي المطوى 784198617603638 625621

11021 محمد علي سعيد حمد السقطري 784199019438722 291749

11022 ي
نوره محمد سعيد البلوسر 784197159826854 NULL

11023 ي
محمد سالم محمد اعلي الظنحابن 784199646842825 475273

11024 زايد راشد عل عيىس نرص الزعاب  784199330832959 NULL

11025 ي عبدهللا محمد سعيد الخاوي الزعاب  784199310250974 698566

11026 سالم محمد سعيد الواير الشميلي 784199491872869 293141

11027 سلطان علي سلطان الصحوه الحبىسي 784198824108389 NULL

11028 حسن سعيد علي احمد الظهوري 784199271514244 NULL

11029 سلطان حمد صالح خلف البدواوي 784198841509478 0

11030 شهاب محمد عبدهللا عليوه الحبىسي 784199196363131 NULL

11031 ي ي سالم سعيد بياحه المهي  ناج  784197997031907 NULL

11032 ان السويدي عبدالرحمن نارص سلطان بن جي  784199090790652 NULL

11033 ي
عبدهللا علي مراد حسن البلوسر 784199605030982 111111

11034 منن عبيد جمعة شعبان NULL NULL

11035 عمران حسن احمد  علي الرئيىسي 784199118385211 220950

11036 ismail mohamed Eisa 784198739293615 NULL

11037 ي
احمد ابراهيم كرم  يوسف البلوسر 784199082963929 240327

11038 عبدهللا محمد عبدهللا زراع الياسي 784198713059602 437141

11039 سارة راشد عبدهللا سعيد عبدهللا 784199881593612 2186940

11040 موزة راشد سعيد حميد NULL 2814201

11041 ي شمسه نارص خليفه سعيد العي  784199747146878 0

11042 Shaikha Saeed Mohamed Alzeyoudi 784198737252480 NULL

11043 ي
عفراء أحمد حسن الحفين  784198674081462 51060

11044 ي نارص احمد محمد شميلي النقن  784199038742476 562304

11045 ي
فايز راشد علي ربيع الظنحابن 784198218462830 397998

11046 ي
محمد حمد عبدهللا سلطان العوابن 784198571524242 NULL

11047 أمنه حسن عبدهللا حمدان الشجي 784199835358690 NULL

11048 أيوب جمعه عبدهللا محمد أهلي 784198146320761 6020512

11049 سلطان سليمان سعيد مزيود الشجي 784198353710621 2886485
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11050 ي احمد سلطان عبدهللا سلومه الكتن  784-1982-0213158-1 NULL

11051 محمد احمد عبد هللا دلك الشجي 784199639203613 NULL

11052 منن حسن محمود حسن الحمادي 784199484654746 1985909

11053 ي مروان محمد عبيد دلموك الكتن  784199052728732 379671

11054 عائشه وليد سليمان القيوابن العلي 784199639495482 NULL

11055 فاطمه رحمه حمد جمعه الشامىسي 784198475387084 NULL

11056 فاطمة سالم حسن علي NULL 1801620

11057 شيماء محمد عبدهللا مراد محمد 784199761863036 2087405

11058 حمده عبدهللا اسماعيل نعمان المازمي 784199986584243 2785160

11059 ريم راشد ماجد ال علي 784200060848023 NULL

11060 ن الشامىسي فاطمة عمران حسن رحمة حسي  784200013621535 NULL

11061 ي
ن الزرعوبن شما أحمد حسي  784200125917425 NULL

11062 موزة أحمد محمد خلفان محمد الرومي 784200137269138 NULL

11063 ريم عبد العزيز بن بطي 784200109524954 NULL

11064 ميثاء سعيد راشد محمد الشعاىلي 784200152581375 NULL

11065 خالد وليد موس عبد هللا محمد المندوس 784200142816212 NULL

11066 نوره طارق ابراهيم محمد ابراهيم السلمان 784200136835855 NULL

11067 ي عيىس ابراهيم عيىس ابراهيم أحمد الصم الزعاب  784200032498089 NULL

11068 محمد عبدهللا خميس الحديدى ال عل 784200125070944 NULL

11069 شوق محمد محمد ال عمر 784200015329202 NULL

11070 سيف عدي مسعود الزراعي 784200039828171 NULL

11071 دانه أحمد محمد علي حمدون الشجي 784200046264923 NULL

11072 احمد عبد الرحمن احمد راشد النعيمي 784200004250302 NULL

11073 عبد هللا وائل محمد ابو سيدو 784200168543575 NULL

11074 ريم عبدالعزيز إبراهيم بوهارون آل علي 784200030498065 NULL

11075 ي عفراء سعيد حميد المسين  784200169799770 NULL

11076 حليمه جمال احمد محمد الذيب 784200195728082 NULL

11077  العبدوىلي
ه محمد عبدالرحمن البقيىسر مي  784200242049631 NULL

11078 امنه سعيد مسدوس عمر المشجري 784200242162921 NULL

11079 علياء صالح عبدهللا السقطري 784200107039057 NULL

11080 ي
ساره طالل سعيد خلفان الفلين  784200181830868 NULL

11081 اليازيه ابراهيم سالم علي الجابري 784200259084323 NULL

11082 دانه احمد صالح صالح النويس 784200163841800 NULL

11083 ي
 
افراح احمد محمد المرزوق 784200217086410 NULL

11084 غاليه عبدهللا سالم محمد الشهياري 784200139036303 NULL

11085 يعه المنصوري ساره سلطان سالم ابومقي  784200152824866 NULL

11086 ي ميثه حماده مبارك جمعه الجنين  784200098306044 NULL

11087 ي خوله محمد عبدهللا علوى الجنين  784200190707610 NULL

11088 ي حور عبدهللا احمد محمد النقن  784200148027319 NULL

11089 اسماء مبارك سالم عمر المنهاىلي 784200164829135 NULL

11090 محمد حسن صالح بخيت العامري 784200127132643 NULL

11091 محمد عل محمدصالح الخوري 784200224939361 NULL

11092 علي راشد سعيد علي الشجي 784200151707245 NULL

11093 ي عبيد عبدالرحمن نارص سعيد الزعاب  784200190218378 NULL

11094 ابراهيم نارص ابراهيم سعد القبيىسي 784200148610593 NULL

11095 طيف احمد سالم حسن الحمادي 784200276876537 NULL

11096 ي
ايمان محمد خليفه المريجن 784200181425909 NULL

11097 صالح مروان عبدالرحمن صالح العلي 784200290707619 NULL

11098 خالد فيصل حمد الهالىلي الشجي 784200147257040 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11099 سلطان راشد سالم بن عبود العلي 784200270357278 NULL

11100 محمد جمعه احمد كنفش النعيمي 784200214148189 NULL

11101 محمد عبدهللا محمد دلك الشجي  784200259169397 NULL

11102 عبدالرحمن ترك سعيد سبت الظهوري 784200281513612 NULL

11103 حمد عل راشد محمد اليماجي 784200110739800 NULL

11104 ي
زا البلوسر عبدالرزاق عبدهللا عبدالرزاق مي  784200107254318 NULL

11105 حمدان محمد عبدهللا ابوصيم آل علي 784200196490294 NULL

11106 ي
ن الحوسنن ن محمد حسي  اسماعيل حسي  784200131737437 NULL

11107 محمد احمد محمد المليح الفزاري 784200147328585 NULL

11108 ي ي النقن 
سليمان علي سليمان المغنن 784200103194633 NULL

11109 حمدة عبدالفتاح حسن الجسمي 784200114840000 NULL

11110 ي مريم مطر سالم الكتن  784200142140000 NULL

11111 سعيد محمود السيد عبدهللا الهاشمي 784200127493649 NULL

11112 ي
 
عمر طيب عيىس محمد المرزوق 784200153206253 NULL

11113 علي فهد علي عوض المنهاىلي 784200183193604 NULL

11114 ي عمر عيضه عمر سعيد الكثي  784200139758658 NULL

11115 راكان متعب علوى عوض احمد 784200297357020 NULL

11116 محمد جمعه مرزوق حمدان الفالجي 784200127052809 NULL

11117 هزاع محمد عبدهللا عبيد الفارسي 784200190265866 NULL

11118 ي عبدهللا حسن حمد غانم المهي  784200183139755 NULL

11119 ي
ن الحوسنن جابر محمد عبدهللا حسي  784200272502418 NULL

11120 ي
 
ن محمد المرزوق محمد حسي  784200086292826 NULL

11121 ي مبارك عبدالمنعم احمد عبدهللا المصعن  78420011087023 NULL

11122 زايد يحن  سعيد سالم المعمري 784200268690284 NULL

11123 ي سلطان سعود عبيد سلطان الزعاب  784200163970989 NULL

11124 خالد السيدابراهيم عبدالحميد السيدمحمد الهاشمي 784200216039493 NULL

11125 يكي رايد خالد احمد عمر الي  784200194219539 NULL

11126 زايد عبدالحكيم سالم عل التميمي 784200149538181 NULL

11127 ي
عبدالرحمن طاهر شيخ الدغارى العولف  784200106351602 NULL

11128 سعيد عل محمد عبدالكريم الحمادي 784200107472084 NULL

11129 باسل عبدالحكيم عبود سالم الجابري 784200285802045 NULL

11130 علوي زين علوي زين الهاشمي 784200240374601 NULL

11131 ي
محمد خالد سالم خميس النبهابن 784200120591373 NULL

11132 عبدهللا احمد خرصن احمد الصالج 784200294300000 NULL

11133 غيث عبدالقادر هاشم محمد الجابري 784200183760000 NULL

11134 يكي حمدان مبارك عمر سعيد الي  784200107607275 NULL

11135 حمد طارق صالح يوسف البشر 784200168249498 NULL

11136 ف الشامىسي حمد محمد علي مي  784200198320622 NULL

11137 سيف احمد محمد سقطرى المهري 784200130468067 NULL

11138 ي
 
حمدان راشد احمد حسن المرزوق 784200141620000 NULL

11139 ن صالح محسن الهمامي عيىس حسي  784200197620000 NULL

11140 ح الشجي سعيد عادل سعيد الشر 784200161468622 NULL

11141 نارص عوض محسن جمعان الهالىلي 784200204149684 NULL

11142 عمر برك مبارك عمر الجابري 784200192406286 NULL

11143 محمد خالد عيد الظريف الشامىسي 784200193206032 NULL

11144 حمده محمد شامس سليمان النعيمي 784200141359065 NULL

11145 نوره سيف علي محمد الشامىسي 784200181485903 NULL

11146 دانه عبيد علي بالل نصيب 784200125483279 NULL

11147 ي حميد عل حميد راشد الكعن  784200193698790 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11148 عبدالرحمن جاسم حميد غانم آل علي 784200254839820 NULL

11149 حمد خالد غانم حمد الشامىس 784200113514739 NULL

11150 حمود مروان حمود احمد الوعيل 784200137547657 NULL

11151 محمد عل محمد عل الشجي 784200184262880 NULL

11152 خالد سعيد هالل عامر المهري 784200143643615 NULL

11153 ماجد عل حسن عل المازمي 784200279514382 NULL

11154 ن عبدالغفور األنصاري حمدان بسام عبدالحسي  784200125935484 NULL

11155 دوله ربيع سالم احمد المنصوري 784200154315137 NULL

11156 جواهر عبيد محمد جمعه الراشدي 784200158637965 NULL

11157 الشوق نهار فارس علي العامري 784200170371510 NULL

11158 ن نارص المنصوري مريم مبارك سالمي  784200213051848 NULL

11159 نوره مطر غمران الظاهري 784200172162164 NULL

11160 ه صالح احمد سالم باسلمه مي  784200168024196 NULL

11161 ي خالد سعيدان سعيد سعيدان األحباب  784200119260204 NULL

11162 روضه عبدهللا حسن محمد طاهر 784200292475397 NULL

11163 ي نارص سالم علي علي الجنين  784200131473272 NULL

11164 راشد عبيد عيىس بطي الظاهري 784200193061874 NULL

11165 ي
هزاع علي محمد عبدهللا البلوسر 784200246187627 NULL

11166 ي مريم محمد سعيد عناد الكعن  784200126985025 NULL

11167 ساره عقيل عيدروس بن زين صالح 784200165824325 NULL

11168 ي أرسار احمد صالح عبيد الكرب  784200164815944 NULL

11169 ريم خالد محمد بن عيه الشامىسي 784200179532484 NULL

11170 ي ه دلموك الكتن  ميثه سعيد النخي  784200276206487 NULL

11171 علياء محمد غريب راشد الظاهري 784200174282903 NULL

11172 ي وديمه جمال سيف سلطان الكعن  784200174103968 NULL

11173 ي فاطمه عتيق بخيت جربوع االحباب  784200110739297 NULL

11174 ي
شمة مالح عيىس مالح الرمين  784200127397600 NULL

11175 لطيفة سالم خلفان سليمان الحراسي 784200149317586 NULL

11176 ي
يفه علي محمد عبدهللا البلوسر رسر 784200210309041 NULL

11177 نوف نارص مبارك زين العامري 784200171830423 NULL

11178 ي
عذاري علي مراد محمد البلوسر 784200159436573 NULL

11179 فاطمة احمد سالم نغماش الشامىسي 784200151790324 NULL

11180 ي
شيخه محمد علي كريف البلوسر 784200130961814 NULL

11181 عائشة عبدهللا سعيد سيف الظاهري 784200279072704 NULL

11182 امنه عبيد سالم احمد العامري 784200227402680 NULL

11183 فاطمه علي صالح بخيت العامري 784200154976367 NULL

11184 ي اليازيه محمد تميم محمد الكتن  784200108052836 NULL

11185 ي
ن عيىس محمد البلوسر عائشة حسي  784200151485198 NULL

11186 ي ه عبدهللا سعيد صقر الكعن  مي  784200184261038 NULL

11187 سالمه سعيد هالل محمد الخيلي 784200194191365 NULL

11188 اليازية محمد سالم العضيلي العامري 784200106490848 NULL

11189 موزه احمد سيف محمد الغفلي 784200174602522 NULL

11190 محمد عبدهللا حمدان عبدهللا الشامىس 784200202169502 NULL

11191 مهره وائل محمد غانم الفالسي 784200239040411 NULL

11192 مهره عيىس حمد غانم ال علي 784200174142958 NULL

11193 هدايه حمد راشد حمد الساعدي 784200179050594 NULL

11194 ي سارة بنت محمد بن مسعد العتين  784200146520620 NULL

11195 نوره نارص جابر محمد المري 784200115197467 NULL

11196 هالل عل سالم سيف اليحمدى 784200154309312 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11197 محمد نبيل سعيد عمر باجسي  784200170646044 NULL

11198 ي
ي نارص البحرابن خالد ابراهيم حاج  784200158514354 NULL

11199 سيف سليم حمد سالم الجديدي 784200147297541 NULL

11200 ي خليفه علي سالم وليد الزعاب  784200195708084 NULL

11201 راشد عبدالرحمن عبدهللا سعيد الصبج 784200215920297 NULL

11202 حمد خالد مطر سالم السعدي 784200196519720 NULL

11203 علي محمد علي محمد الظاهرى 784200229687171 NULL

11204 عوض خميس سنان خميس التميمي 784200174284164 NULL

11205 ي  الزعاب 
حمد سلطان محمد التكالبن 784200162148595 NULL

11206 سعيد فيصل سعيد محمد الراشدي 784200015303173 NULL

11207 عامر راشد عامر مبارك السعدي 784200163517533 NULL

11208 عبدهللا خليل عبدهللا غلوم المازمي 784200131916379 NULL

11209 عبدهللا طاهر عبدهللا محسن العامري 784200176192092 NULL

11210 عمران محمد سالم رحمه الشامىسي 784200218264271 NULL

11211 راشد احمد محمد حسن عبدهللا 784200247280686 NULL

11212 سلطان عبدالعزيز عيد بالل جاسم 784200164631549 NULL

11213 عل ابراهيم حسن ابراهيم الصفار 784200119461695 NULL

11214 عمر جابر نارص صالح ال رحمه 784200184636486 NULL

11215 مروان عارف خميس مبارك الفالسي 784200219484837 NULL

11216 حمدان عمار رفيق سعيد جعرور 784200179071970 NULL

11217 احمد ابراهيم احمد محمد حسن 784200180258764 NULL

11218 حمد عبدهللا اسحاق عبدهللا المازمي 784200272098573 NULL

11219 فارس محمد عبدهلل محمد هالل 784200142524147 NULL

11220 حمد غانم صالح حبش العرى 784200141857506 NULL

11221 محمد احمد عثمان عبدالقادر الكوخردي 784200263618371 NULL

11222 محمد عبدهللا يونس عبدهللا أهلي 784200194303838 NULL

11223 راشد عبدهللا احمد عبدهللا الصفار 784200146369382 NULL

11224 ي
عبدهللا عارف عبدهللا محمد الزرعوبن 784200150317327 NULL

11225 عبدهللا سعيد محمد الطاير المري 784200229582166 NULL

11226 حسن جعفر محمد حسن جعفر 784200221715277 NULL

11227 ي احمد خلفان احمد عل الكتن  784200163641432 NULL

11228 سعود فهد بالل سبت محروق 784200270695933 NULL

11229 ي
 
عيىس عبدالسالم محمود عبدهللا المرزوق 784200273739712 NULL

11230 عيىس احمد فوالذ احمد عبدهللا 784200152849681 NULL

11231 فهد عبدهللا طيب عل عبدالكريم 784200119805396 NULL

11232 ي
محمد عيىس عبدهللا عل الحوسنن 784200171904350 NULL

11233 عبدهللا يوسف حسن عل حسن 784200227485297 NULL

11234 ي
 
نسمه نادر عبدهللا محمد المرزوق 784200159094612 NULL

11235 ي طيف عبدهللا مبارك عبدهللا الكعن  784200231850833 NULL

11236 عبدهللا عبدالحميد محمد احمد الحمادي 784200196327462 NULL

11237 ي
 
عل احمد عل عبدهللا المرزوق 784200257625499 NULL

11238 ي
شيماء احمد عيىس مال هللا الحوسنن 784200283100000 NULL

11239 نوره حامد احمدعلي الحامد 784200264876853 NULL

11240 ي
حمده عبدهللا محمد عبدهللا البلوسر 784200210385371 NULL

11241 خديجه مصطفن عبدهللا محمد المساوي 784200129391619 NULL

11242 ن علي الجنيدي حليمه علي حسي  784200113185431 NULL

11243 ي علي الحمادي علياء محمد عبدالنن  784200196083180 NULL

11244 ي
 
فاطمه حمد عل راشد المرزوق 784200147247041 NULL

11245 ي ميثه محمد علي محمد النقن  784200152842512 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11246 ي العبدوىلي

ميثه محمد عبدالرحمن البقيىسر 784200206046144 NULL

11247 ي
هبه محمد عبدالكريم عبدهللا الحوسنن 784200174753200 NULL

11248 ي
شهد عادل علوي احمد العفيفن 784200236418412 NULL

11249 ي
آيه عادل عبدالعزيز حسن السجوابن 784200236905756 NULL

11250 ي
مهره سالم سهيل مانع الرمين  784200183273703 NULL

11251 ي العلوي
ى العوضن ضج موس بشر 784200110507173 NULL

11252 اليازى عبدهللا علي عبدهللا الحمادي 784200105180697 NULL

11253 ميثا مسلم سهيل محمد العامري 784200260747256 NULL

11254 فاطمه حمد بيات بالسم المنصوري 784200246291809 NULL

11255 شعاع خميس محمد فري    ح القبيىسي 784200085093704 NULL

11256 شمسه خميس محمد القبيىسي 784200285279251 NULL

11257 موضني خالد احمد عبدهللا الخالدي 784200075750263 NULL

11258 يكي شوق مزهر محمد العسكري الي  784200285715149 NULL

11259 امنه خالد الحاج احمد المنهاىلي 784200102792643 NULL

11260 ساره سعيد سيف سعيد الشهومي 784200184804712 NULL

11261 رغد هادي منصور محمد الهاجري 784200180613208 NULL

11262 ي راشد حسن عبدهللا سبيعان الطنيج  784200138747215 NULL

11263 ي
فهد احمد جاسم جابر المريجن 784200190395986 NULL

11264 خالد جالل محمد باحكيم الحضارمي 784200214379602 NULL

11265 ي
زايد خالد سعيد زعل المريجن 784200160383871 NULL

11266 سالم فاضل محمد عل الغفلي 784200262902974 NULL

11267 ي
 
عبدهللا راشد عبدهللا محمد المرزوق 784200250876214 NULL

11268 نوره سلطان نارص احمد الكندي 784200138586316 NULL

11269 لطيفه حميد سالم حميد المعمري 784200164182584 NULL

11270 ي لطيفه سعيد صالح علي الجنين  784200106935164 NULL

11271 ي
العنود عيىس حميد محمد البلوسر 784200171463100 NULL

11272 شمه محمد نايع سالم نايع النعيمي 784200275702544 NULL

11273 ي شهد حسن عامر علي الكرب  784200203909401 NULL

11274 موزه علي سيف علي الشامىسي 784200139584682 NULL

11275 شما علي خلفان سليمان الشامىسي 784200113049603 NULL

11276 ي
 
ريما راشد عامر حميد المحروق 784200159469079 NULL

11277 نوف عبدهللا سعيد مصبح النعيمي 784200147024085 NULL

11278 ي
ة صالح عيىس صالح الرقيىسر مي  784200107973875 NULL

11279 ي مها حمد غانم حمد المهي  784200131649418 NULL

11280 خلود خالد عايض سعيد العامري 784200146525963 NULL

11281 ي
اليازيه الماس محمد سليم البلوسر 784200136379417 NULL

11282 يف الخوري لطيفة سعيد محمد رسر 784200184817912 NULL

11283 ي
نورة علي نارص علي العيساب  784200138637085 NULL

11284 شيخه فيصل ربيع ثابت النهدي 784200130528795 NULL

11285 مريم بدر سالم محمد الريامي 784200196261802 NULL

11286 ميثه حميد سيف حمد العامري 784200193648795 NULL

11287 مريم عيىس سليف عيىس السقطري 784200151025358 NULL

11288 ي اليازية حمد سعيد عبيد الكعن  784200259309720 NULL

11289 بشاير هالل خميس سعيد النعيمي 784200214396986 NULL

11290 رويه جابر محمد خميس النيادى 784200127372066 NULL

11291 مريم محمد جابرراشد الخييلي 784200242132924 NULL

11292 شيخه عيدروس علوى العيدروس 784200047495377 NULL

11293 ي
ريم مطر محمد علي البلوسر 784200241351657 NULL

11294 ي اليازيه سيف غميل سعيد الكتن  784200172706523 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11295 حمده سيف سعيد راشد النعيمي 784200184098646 NULL

11296 منوه علي عبدهللا مطيعه العفاري 784200270638503 NULL

11297 ي
امنه حسن موس احمد البلوسر 784200119857520 NULL

11298 وفاء محمد خميس محمد الشامىسي 784200282608700 NULL

11299 ي الشامىسي
الريم عبدهللا محمد القاضن 784200179414030 NULL

11300 ي حصه سلطان راشد سويدان الكتن  784200187276058 NULL

11301 مريم حمدان عبدهللا سعيد الشامىسي 784200193524368 NULL

11302 اليازية عبدهللا جمعه عتيق الظاهري 784200193041801 NULL

11303 ايه جاسم محمد احمد الغافرى 784200175217211 NULL

11304 منن عبدالقادر عبدهللا التميمي 784200298585934 NULL

11305 شيماء عبدهللا محمد عبدهللا النعيمي 784200217086402 NULL

11306 شمه سعيد محمد سالم الساعدي 784200164858753 NULL

11307 ي
صالحه خلفان سالم فرحان مبارك الكوين  784200272751973 NULL

11308 ي
عفراء عامر سيف حارب العيساب  784200206213256 NULL

11309 ي اليازية عبدهللا سيف خميس الكعن  784200158729523 NULL

11310 دانه حمد مبارك محمد الشامىسي 784200274796281 NULL

11311 مريم عبدهللا خميس سعيد الظاهري 78420018072766 NULL

11312 ه خميس سالم عبدهللا المقباىلي مي  784200142527199 NULL

11313 مي
فاطمه سالم فرج يش الحرصن 784200220379372 NULL

11314 ي  محمد األحباب 
ن نوره محمد حسي  784200108172501 NULL

11315 شما عبدهلل هالل حمدان الشامىسي 784200108397322 NULL

11316 سعيد خليفه راشد محمد اليماجي 784200204398026 NULL

11317 زيد عل راشد سعيد الشجي 784200207687912 NULL

11318 ي
عبدهللا محمد احمد محمد قيوطن 784200182813616 NULL

11319 حمد علي عبدهللا يوسف الدرمكي 784200290987542 NULL

11320 ي
محمد عبدهللا عل عبيد الحفين  784200226846523 NULL

11321 ي
سلطان محمد عبدهللا بن سعيد المطروسر 784200231713080 NULL

11322 محمد عادل محمد خميس المزروعي 784200258707643 NULL

11323 سالم راشد سالم حمود اليماجي 784200235959572 NULL

11324 راشد عبدهللا راشد عبيد الزيودي 784200226279873 NULL

11325 عل حميد عل عبيد اليماجي 784200168370615 NULL

11326 احمد عل عل هاشم الهاشمي 784200139543985 NULL

11327 ي عل بسام عل سليمان النقن  784200149159590 NULL

11328 سعود محمد عبدهللا احمد الهاشمي 784200296143058 NULL

11329 ساره جاسم احمد جاسم المنصوري 784200252697378 NULL

11330 ي
جواهر عيىس محمد علي البلوسر 784200161421514 NULL

11331 ي
 
امنه عبدالحليم محمد حسن المرزوق 784200124372424 NULL

11332 مريم صالح طويرد سالم المنهاىلي 784200225957370 NULL

11333 مريم حمد محمد فهم الحمودي 784200120209182 NULL

11334 ي فاطمة احمد عبدهللا محمد الخزرج  784200151737242 NULL

11335 سلطانه عيىس احمد بتال القبيىسي 784200172647495 NULL

11336 مريم حمد محمد احمد الشجي 784200241752102 NULL

11337 ي
فاطمه محمد جاسم جمعه الحوسنن 784200160869614 NULL

11338 منار محمد سعيد نارص بن سميدع 784200168646394 NULL

11339 مهره علي سعيد عبدهللا الحجري 784200113986192 NULL

11340 دانه عبدهللا بخيت سعيد العامري 784200146818198 NULL

11341 ي
 
شيخه صالح محمد صالح المرزوق 784200128548136 NULL

11342 شهد محسن سعد بخيت العامري 784200165279181 NULL

11343 غاليه محمد يوسف علي الحمادي 784200151024633 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11344 يزهه يوسف احمد عبدهللا ال علي 784200248205492 NULL

11345 دانه عبداللطيف عبدهللا صالح بن ثابت 784200195059389 NULL

11346 امل محمد عبدهللا سعيد العلوي 784200216907038 NULL

11347 مي
مهره ماجد منصور علي الحرصن 784200228295828 NULL

11348 شهد رائد عبدالقادر علي محمد 784200251714794 NULL

11349 مريم احمد سيف عسكور العلي 784200103242812 NULL

11350 فاطمه صالح محمد عوض بن اسحاق 784200270692435 NULL

11351 مشىعن سالم عبدهللا علي الصيعري 784200115704106 NULL

11352 يكي مروه سالم عمر علي الي  784200293531925 NULL

11353 ي
العنود خلف خميس عبدهللا العرفاب  784200239197542 NULL

11354 ي
عائشه عل محمد عل الحوسنن 784200264636521 NULL

11355 محمد راشد شهداد محمد المازمي 784200206490847 NULL

11356 ي
 
عبدهللا اسماعيل عبدهللا أحمد المرزوق 78420017527093 NULL

11357 ي
عبدهللا ابراهيم حمد سالم الهناب  784200108597392 NULL

11358 عمي  جمعان هادى جمعان باحكم 784200283660487 NULL

11359 ي
محمد عبدالكريم عل الحمر العوضن 784200221839507 NULL

11360 ي
منصور حمد ابراهيم نارص البلوسر 784200116936251 NULL

11361 مي
محمد احمد صالح هالل الحرصن 784200241062817 NULL

11362 ي
 
ابراهيم يوسف ابراهيم احمد المرزوق 784200108520717 NULL

11363 ي
حمد ظاهر حمد عبدهللا العريابن 784200219260203 NULL

11364 ن محمد المحمودى الرئيىس محمد حسي  784200187274137 NULL

11365 سيف عبدهللا عبدالرحيم اسماعيل الهرمودي 784200102709639 NULL

11366 ي
 
ن عبدهللا محمد المرزوق جاسم حسي  784200259802971 NULL

11367 محمد عبدهللا احمد عبدهللا الهاجري 784200149131763 NULL

11368 ي المازمي عبدهللا يوسف محمد الدوب  784200246903213 NULL

11369 عبدهللا يوسف موس محمد الرئيىسي 784200121821829 NULL

11370 عبدهللا يوسف محمد أحمد الحمادي 784200296198318 NULL

11371 راشد ماهر درويش علي الخاجه 784200279826166 NULL

11372 ن محمد جمال اهلي عبدهللا حسي  784200136284831 NULL

11373 عادل عبدهللا محمد عبدهللا العمودي 784200297417543 NULL

11374 ي
خالد عبدالرحمن محمد حواي الزرعوبن 784200285439749 NULL

11375 سالم علي عبدهللا محمد بن شبيب 784200114308370 NULL

11376 ي
 
حامد محمدعبدهللا علي المرزوق 784200197513037 NULL

11377 شمسة محمد أحمد المزروعي 784200176084877 NULL

11378 ي ه سيف راشد الكتن  مي  784200150685137 NULL

11379 ي مريم سعيد محمد الكتن  784200139683914 NULL

11380 ي عائشة سلطان مبارك الكتن  784200105873838 NULL

11381 ي عفراء محمد علي مسعودي الكتن  784200108146919 NULL

11382 ي علياء ماجد مهي  الكتن  784200110608062 NULL

11383 هند راشد هاشل الشامىسي 784200161815855 NULL

11384 أمل سيف محمد المسافري 784200118709763 NULL

11385 ي فاطمه راشد محمد الطنيج  784200237537376 NULL

11386 ي لطيفة خليفة راشد المحيان الكتن  784200187514193 NULL

11387 ي ريم خليفه محمد الكعن  784200135724704 NULL

11388 مروه جمعه مصبح العليلي 784200142151602 NULL

11389 هند سلطان سالم ال عل 784200183103215 NULL

11390 عبدالرحمن سالم يوسف ابراهيم اليوسف 784200160583256 NULL

11391 حمدان وليد سلطان عبدهللا الحمادي 784200136804372 NULL

11392
 
ن حسن عل المرزوق حمد حسي  784200161648371 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11393 سلطان محمد عبدهللا محمد الحمادي 784200179086937 NULL

11394 عبيد راشد عبيد علي سميجي 784200180421768 NULL

11395 عزيزه محمد سيف عبدهللا النيادي 784200125728210 NULL

11396 منال علي سيف عبدهللا النيادي 784200117321313 NULL

11397 ه عبدالرحمن محمد عبدهللا مي  784200164625749 NULL

11398 شمسة عبدهللا سالم مطر النيادي 784200164136317 NULL

11399 يف سالمه محمد صالح محمد رسر 784200296306861 NULL

11400 ي
هيا محمد عبيد محمد البلوسر 784200108741370 NULL

11401 ي ة محمد سلطان عفاز الكعن  مي  784200002732640 NULL

11402 ي
ثابت وحيد جعفر عبدوىل الزرعوبن 784200074605096 NULL

11403 عبدهللا خالد احمد الحلو الحمادي 784200150726501 NULL

11404 مروان طارق محمد الرصومي الشميلي 784200119028759 NULL

11405 سعود عبدالعزيز جاسم عبدهللا آل علي 784200127206470 NULL

11406 ن سعيد ماجد حسن آل علي عائشة حسي  784200287026866 NULL

11407 ي  سعود احمد حسن القوع الزعاب  784200142807096 NULL

11408 ي
محمد سلطان مصبح راشد الغين  784200283576385 NULL

11409 ي احمد سالم عبدهللا محمد الكعن  784200149720581 NULL

11410 سيف وليد مبارك سالم الشكيلي 784200242962866 NULL

11411 مي
خالد محمد عمر باقشي  الحرصن 784200116930973 NULL

11412 خالد السيدشهاب السيداحمد الهاشمي 784200295792749 NULL

11413 سعود علي محمد صالح الحمادي 784200132086966 NULL

11414 ي
عبدهللا عمر عبدالكريم محمد العوضن 784200208635100 NULL

11415 هزاع سلطان احمد نارص النعيمي 784200157328319 NULL

11416 عبدهللا خصيب عبيد خصيب النارصي 784200165957208 NULL

11417 ي خالد عارف علي حمد الجنين  784200109865152 NULL

11418 ي خليفه محمد عبدهللا عمي  المهي  784200294208150 NULL

11419 ي
عمر عبدهللا خليل ابراهيم الحوسنن 784200135272878 NULL

11420 احمد علي محمد احمد آل علي 784200103027213 NULL

11421 ي عمر عبدالعزيز عون خميس الكثي  784200168707063 NULL

11422 ي احمد علي عون خميس الكثي  784200228191548 NULL

11423 ي
 
علي مروان سعيد عبدهللا المرزوق 784200248504696 NULL

11424 سالم خميس عل سعيد الخروضي 784200113696155 NULL

11425 زايد فريد احمد عبدهللا الشقاع 784200283263869 NULL

11426 سعد نصيب سالم خدوم المسماري 784200231763085 NULL

11427 محمد قيس محمد حميد السعدي 784200190982759 NULL

11428 راشد عبدهللا الماس قمي  القبيىسي 784200268696133 NULL

11429 ي عبدهللا طالب عبدهللا طالب الكثي  784200136542469 NULL

11430 عبدالرحمن عبدهللا محفوظ احمد النعيمي 784200282908308 NULL

11431 ي
سيف عبدهللا عبدالقادر الهيثمي الحارب  784200170685935 NULL

11432 راشد صالح قاسم عبدهللا العوذىلي 784200120963648 NULL

11433 ي محمد جاسم محمد الشاعر النقن  784200124906379 NULL

11434 هللا شمال الفارس خالد عمر خي  784200141079424 NULL

11435 عامر عل محمود عل الحمادي 784200274363959 NULL

11436 فارس محمد درويش خليل البلوكي 784200242152856 NULL

11437 ي
محمد سالم جاسم احمد الحوسنن 7842001187908810 NULL

11438 هادى حسن هادى سعيد المنهاىلي 784200184693172 NULL

11439 نارص راشد نارص عبدالج 784200161591928 NULL

11440 عبدالرحمن محضار محمدالمهدى عبدهللا الشاطرى 784200276808431 NULL

11441 ي احمد يارس محمد سعيد الكثي  784200174294163 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11442 سعيد عبدهللا سعيد مسدوس المشجري 784200247462748 NULL

11443 ي
حمد محمد راشد علي الحفين  784200207951755 NULL

11444 ي
مهره احمد عباس خميس البلوسر 784200179826167 NULL

11445 يوسف سالم عل البيىع الظنحابن 784200105830309 NULL

11446 ي مهره جمعه راشد سالم الطنيج  784200221852955 NULL

11447 ه سعيد داد محمد مراد عبدالرحمن مي  784200103828693 NULL

11448 الشيخه فاطمه خالد عبدهللا محمد المعال 784200103047211 NULL

11449 فاطمه عبدهللا محمد بن رطب العلي 784200119240545 NULL

11450 احمد عبدهللا حسن حسنن الشجي  784200108587393 NULL

11451 موزه عمر حسن سليمان الظنحابن 784200276810692 NULL

11452 ي ريم نارص خميس الحميدي الطنيج  784200125131613 NULL

11453 شيماء عارف عبد الغفور محمود محمد أبو القاسم 784200228653794 NULL

11454 عل خميس عبدهللا خميس الحبىسي 784200139728651 NULL

11455 جاسم راشد احمد الحوله العل 784200147287617 NULL

11456 عبدهللا سليمان سعيد الخوش الشجي 784200105036436 NULL

11457 احمد فهد محمد الكوك الشجي 784200171948191 NULL

11458 عل محمد عل عبدهللا حسن 784200147290686 NULL

11459 ي
مهي  احمد ملنك عمر البلوسر 784200190848521 NULL

11460 احمد سعيد محمد سعيد الشجي 784200283598686 NULL

11461 سلطان محمد محمود عبدهللا 784200168047197 NULL

11462 شما جاسم حسن جمعه المازمي 784200152031033 NULL

11463 ي
سعيد صالح اسماعيل أحمد الزرعوبن 784200149481580 NULL

11464 سعيد عثمان رسور الماس مبارك  784200139048522 NULL

11465 ريم محمد يوسف احمد بورسدوه 784200103979199 NULL

11466 حميد سالم حميد راشد المرشدي 784200228760268 NULL

11467 يفه سعود عبدالعزيز شمل المعمري رسر 784200160737258 NULL

11468 ي
موس احمد موس حاجيه البلوسر 784200121407900 NULL

11469 مهند عل احمد حسن بنن حسن 784200117463289 NULL

11470 ي العامري
ن
سيف محمد سالم شاق 784200281030930 NULL

11471 راشد محمد حسن عبدهللا العلي 784200237164171 NULL

11472 عيىس مبارك صقر راشد الخييلي 784200185365820 NULL

11473 ي العامري
ن
سالم سعيد سالم شاق 784200236468573 NULL

11474 ي محمد جمعه حسن عبدهللا الكعن  784200193647607 NULL

11475 احمد مبارك سليم مبارك النعيمي 784200163817933 NULL

11476 ي
نهيان راشد نواب كريم البلوسر 784200135279634 NULL

11477 غانم هالل عبيد احمد الشامىسي 784200142170644 NULL

11478 ي
محمد حسن علي سيف المزينن 784200270410606 NULL

11479 ي فيصل محمد جمعه محمد الكعن  784200272648625 NULL

11480 سعيد علي سعيد سليمان الشبلي 784200298350628 NULL

11481 محمد محمود عبدالمنان العور البستكي 784200197426578 NULL

11482 ي
عبدالعزيز سيف سلطان علي العريابن 784200249590405 NULL

11483 هزاع سلطان سعيد غميل النعيمي 784200158584357 NULL

11484 محمد مقبل صالح عبدهللا الصيعري 784200139427247 NULL

11485 راشد علي راشد سعيد الشامىسي 784200118420791 NULL

11486 ي
محمد علي عبدهللا علي العريابن 784200148217498 NULL

11487 ي
عبدهللا طالب راشد سعيد البلوسر 784200230941518 NULL

11488 ن حسن الشجي حسن محمد حسي  784200136474838 NULL

11489 راشد ثابن محمد ثابن بالرقاد 784200015862707 NULL

11490 عبدهللا طالل حميد بن سميط آل علي 784200121853756 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11491 مايد عل عبيد بن شميل الخاطري 784200226949095 NULL

11492 عبدهللا راشد سلطان بن شميل الخاطري 784200157521384 NULL

11493 عمر يوسف عبدالرزاق الطي  األحمد 784200141082816 NULL

11494 ي احمد محمد عل سالم الزعاب  784200206317065 NULL

11495 عبدالملك عل محمد عل الشجي 784200243682042 NULL

11496 خالد علي محمد عبدهللا الحمادي 784200254048034 NULL

11497 ي
ي العوضن

مايد اسماعيل محمد مندبن 784200197469685 NULL

11498 سلطان عل نارص محمد الرئيىسي 784200149607408 NULL

11499 محمد عل حسن خميسوه الشجي 784200186538466 NULL

11500 ي صقر عبدالرحمن صقر االصم الزعاب  784200207469063 NULL

11501 سعيد مصبح سيف الرايج العليلي 784200151490487 NULL

11502 احمد محسن احمد الكيت العلي 784200114093618 NULL

11503  النعيمي
ن

علي ابراهيم سعيد الطاع 784200109731701 NULL

11504 خالد محمد احمد حسون الشجي 784200132468081 NULL

11505 خليفه احمد سعيد احمد الشجي 784200107179382 NULL

11506 ي
محمد عبدالباسط حسن قمي  البلوسر 784200205253089 NULL

11507 مايد خالد عل محمد الحرمي 784200148432725 NULL

11508 عبدالرحمن احمد محمد التيباب  الشجي 784200220413171 NULL

11509 محمد خالد خميس محمد الشجي 784200242746988 NULL

11510 ارحمه احمد رحمه عمران الشامىس 784200124063536 NULL

11511 عبيد احمد عبدهللا بن حارب السويدي 784200190614873 NULL

11512 مايد سالم عبدهللا بن حارب السويدي 784200187524192 NULL

11513 ي
عمران عبدهللا محمد قارون البلوسر 784200195038284 NULL

11514 حمد محمد عبيد نويله اليماجي 7842002704796840 NULL

11515 سلطان عبدهللا عل سلطان الحمادي 784200148492984 NULL

11516 احمد عل سعيد راشد الرصيدي 784200153714694 NULL

11517 مايد أحمد سالم محيل البدواوي 784200179836141 NULL

11518 ي
 
ق الشيخ محمد صالح عبدهللا حمد الشر 784200191582871 NULL

11519 ي ساره جمعه مصبح سويدان الكعن  784200192084133 NULL

11520 فاطمه محمد علي خميس الشامىسي 784200246103806 NULL

11521 ي منن سعيد سالم عفي  الكتن  784200163658147 NULL

11522 ي عبد الكريم
عفراء قاسم محمد محمد بنن 784200114643082 NULL

11523 ي نوره صالح محمد عمر الكثي  784200104351497 NULL

11524 ي
 
جواهر يوسف محمد حسن المرزوق 784200268097100 NULL

11525 ي
نوف حميد نارص حميد الحوسنن 784200185406483 NULL

11526 ساره عبدهللا محمد عل سعيد 784200183730868 NULL

11527 ي
 
ق الشيخ رسور علي احمد سيف الشر 784200164843052 NULL

11528 ي
عبدهللا اسد عبدالرزاق اسد العوضن 784200086871496 NULL

11529 محمد جاسم راشد الشحىص الزعاب  784200018316024 NULL

11530 ي
ن عبدهللا البلوسر منصور ابراهيم حسي  784200042191609 NULL

11531 ي منصور محمد احمد اليوحه النقن  784200161629058 NULL

11532 سهيل عل عبدهللا عل الحمادى 784200136906284 NULL

11533 ن حسن احمد الدورسي محمد حسي  784200069646527 NULL

11534 سعود عفان محمد علي الياسي 784200030387037 NULL

11535 ي الرئيىسي
منصور يوسف ابراهيم الفينن 784200183543964 NULL

11536 سليمان خميس جابر برستار الحمادي 784200140519578 NULL

11537 عبيد سعيد احمد راشد المنصوري 784199876084874 NULL

11538 ي
ي سالم عيد الرمين 

مريم ثابن 784200080970385 NULL

11539 ي حصة سيف احمد سعيد الكعن  784200083719276 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11540 فاطمة علي محمد علي العنتلي 784200047964042 NULL

11541 ي
لطيفه علي حمدان محمد البلوسر 784200083207538 NULL

11542 يمنا حمد سالم محمد العامري 784200141369528 NULL

11543 ي شما  احمد راشد محمد  الزعاب  784200132637461 NULL

11544 ي شما  محمد عبدهللا  الكتن  784200065972513 NULL

11545 حصه حسن مراد حسن البلوسر 784200259530655 NULL

11546 هند يوسف احمد محمد الحمادي 784200193504360 NULL

11547 ابرار عبدالعزيز عبدالرحمن محمد ال علي 784200215874189 NULL

11548 ه جهاد هالل سعيد الضو مي  784200125937373 NULL

11549 ن عبيد ال بوكشه فاطمه سعيد حسي  784200168609590 NULL

11550 ي الرئيىسي
شيماء يوسف ابراهيم الفينن 784200265246296 NULL

11551 ي منن احمد سالم بالعبد الكتن  784200120985427 NULL

11552 بشاير صالح عمر عبدهللا العمودي 784200261463721 NULL

11553 يف محمد ابراهيم ال علي حمده رسر 784200183507977 NULL

11554 سوسن سالم عبدهللا حسن الصابري 784200264182104 NULL

11555 ريم ابراهيم محمد حسن خميس 784200115020628 NULL

11556 سيف ماجد عثمان عيىس النعيمي 784200132695436 NULL

11557 ي
محمد عبدهللا عبدالغفور محمد العوضن 784200236079503 NULL

11558 ابراهيم عل ابراهيم عل محمد 784200192736310 NULL

11559 عبدهللا سالم سعيد سالم الفشن  العليلي 784200214376988 NULL

11560 فالح عبدهللا جاسم عرب درويش 784200249491877 NULL

11561 عبدهللا محمد احمد ابراهيم 784200261810962 NULL

11562 مروان محمد عبدالرحمن محمد الحوسنن 784200168313284 NULL

11563 ي
خالد اسماعيل عبدهللا محمد المدحابن 784200114279084 NULL

11564 ن البلوسر مايد حسن رمضان سالمي  784200171614819 NULL

11565 محمد عارف محمد المليجي آل علي 784200171375734 NULL

11566 فاء ن الشر محمد عيد عبدهللا امي  784200138307291 NULL

11567 علي حميد راشد الغاوى العليلي 784200292509104 NULL

11568 محمد عبدهللا محمد عبدهللا السويدي 784200250630876 NULL

11569 ي عبيد عيىس سالم معصم الحمي  784200150850921 NULL

11570 خالد سلطان سيف علي الشامىسي 784200170219867 NULL

11571 سالم عبدهللا احمد سليم المنهاىلي 784200173746270 NULL

11572 فهد سعيد عباد ضيف هللا الدره 784200185724794 NULL

11573 سعيد مبارك جمعه كلثم الخييلي 784200221059205 NULL

11574 سالم احمد سالم سعيد الرواجي 784200109814242 NULL

11575 صالح عبدهللا خميس المنصوري 784200218759072 NULL

11576 سعيد محمد سيف سهيل النيادي 784200098749193 NULL

11577 ي بدر محمد بدر طالب الكثي  784200286091390 NULL

11578 حمد راشد عبدهللا محمد النعيمي 784200168636395 NULL

11579 ي سلطان محمد مصلح جمهور األحباب  784200147925745 NULL

11580 عبدالعزيز عبدهللا محمد سالم الشامىسي 784200154804361 NULL

11581 ي محمد طارق عبدالقادر الربيح المصعن  784200108358720 NULL

11582 ي
محمد سيف سعد عبدهللا العريابن 784200295048092 NULL

11583 ي
ي الزرعوبن

خليفه يوسف محمد حاجوبن 784200163649583 NULL

11584 ي
مريم نارص مطر عبدهللا البلوسر 784200287536385 NULL

11585 شوق خليفه فاضل راشد المقباىلي 784200152804900 NULL

11586 اليازيه عبدهللا محمد عبدهللا الجابري 784200136549654 NULL

11587 عبي  يحن  محمد أحمد النعيمي 784200287247215 NULL

11588 ي اليازيه يونس مال هللا سعيد الخمي  784200208417632 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11589 ي

 
اشواق احمد عامر حميد المحروق 784200241636149 NULL

11590 سالمه سعيد الرضه سيف المنصوري 784200198209403 NULL

11591 عفراء محمد سيف محمد الغفلي 784200173729714 NULL

11592 شيخه سالم مفتاح عبيد الخاطري 784200195732746 NULL

11593 ه محمد خلفان محمد الشامىسي مي  784200290508140 NULL

11594 ي جواهر عبدهللا محمد عايض االحباب  784200059187417 NULL

11595 ي نورة محمد سعيد بنان الكعن  784200252949811 NULL

11596 رويه سعيد محمد مطر النيادي 784200180648253 NULL

11597 ي م الكتن  شما راشد سليم حضي  784200164615732 NULL

11598 مريم برك نارص دومان العامري 784200268505359 NULL

11599 مبارك سالم مبارك بن عامر الغافري 784200146175912 NULL

11600 محمد احمد يوسف عبدالرحمن البقيىسر 784200175728045 NULL

11601 ي خالد محمد عبدهللا بن عسكر النقن  784200275810743 NULL

11602 عبيد سيف عبيد راشد الحمودي 784200120808033 NULL

11603 ي عبيد محمد عبيد علي الزعاب  784200135060653 NULL

11604 محمد راشد خليفه عبيد الحمودي 784200102731088 NULL

11605 حمد سيف سهيل سعيد اليماجي 784200215824838 NULL

11606 راشد سلطان راشد مكسح السماج 784200157950757 NULL

11607 خليفه راشد محمد حميد الرصيدي 784200104137151 NULL

11608 سعيد احمد سعيد عبيد الهنداسي 784200179062987 NULL

11609 ي راشد صالح محمد بن حاتم الزعاب  784200118283512 NULL

11610 ي
حسن محمد موس المندوس البلوسر 784200284613252 NULL

11611 ي
خ البلوسر ن المشر سيف حمد شاهي  784200172808618 NULL

11612 ي
احمد عبدهللا عباس مظفر البلوسر 784200197583030 NULL

11613 حميد خالد عبدهللا عبدهللا النعيمي 784200164104968 NULL

11614 حسن خالد عبدهللا عبدهللا النعيمي 784200236470702 NULL

11615 محمد عبدهللا محمد عبدهللا الشجي 784200165731926 NULL

11616 هان النعيمي احمد حسن سالم الشر 784200220329377 NULL

11617 هان النعيمي ابراهيم يارس حسن الشر 784200294261357 NULL

11618 خالد صقر حبيب احمد الفارس 784200017684026 NULL

11619 ي    ح النعيمي محمد عيىس احمد المسي  784200165260843 NULL

11620 احمد عارف عبدالواحد عبدالرحيم كلني  784200170358368 NULL

11621 خليفه سعد سليمان عل المهري 784200117090835 NULL

11622 مايد خلفان جمعه بالل يدعو 784200154973570 NULL

11623 ي
محمد شاىه محمد ابراهيم البلوسر 784200153262157 NULL

11624 ن عبدهللا البستكي عمر عادل محمد امي  784200196241382 NULL

11625 عبدهللا محمد ابراهيم سويد آل علي 784200179818479 NULL

11626 يف عبدهللا سقاف محمد عبدهللا انوررسر 784200150592762 NULL

11627 محمد احمد محمد المنصوري 784200053298632 NULL

11628 مثايل محمد عوض طويرش السعيدي 784200129694749 NULL

11629 اليازيه حميد سالم حميد النعيمي 784200084295391 NULL

11630 سالمه خميس سعيد راشد الشامىسي 784200110747415 NULL

11631 ي
موزه سيف غدير عل العريابن 784199864083623 NULL

11632 احمد عادل احمد راشد الزيودى 784200027464294 NULL

11633 سيف انور عوض احمد بامقداد 784200095413645 NULL

11634 بخيته مسلم مبارك المنصوري 784200020487094 NULL

11635 فيصل محمد عبدهللا محمد الفارسي 784200135962759 NULL

11636 ي
ريم علي عيىس حسن الحوسنن 784200142108636 NULL

11637 ي
اسماء وليد احمد محمد الحوسنن 784200110950654 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11638 ي

حمده جمال معتوق عبدهللا الحوسنن 784200143291704 NULL

11639 شوق منصور علي يوسف الحمادي 784200105106072 NULL

11640 امنه احمد علي احمد الدرمكي 784200127592937 NULL

11641 اليازيه سالم حمود حمد البوسعيدي 784200187026164 NULL

11642 ي ميثا سالم راشد خلف الزعاب  784200158725950 NULL

11643 ي
مزنة حارث سعيد محمد الطاب  784200270269622 NULL

11644 ي  سعيد اسماعيل المهي 
امل مصطفن 784200179131949 NULL

11645 اليازيه مصطفن علي عبدهللا الجابري 784200193290846 NULL

11646 علياء محمد عبدهللا سعيد المهري 784200181063700 NULL

11647 ي خلود سالم مبارك احمد العكي  784200161935281 NULL

11648 مروه جاسم محمد يوسف العبيدىلي 784200161630742 NULL

11649 هند حسن خالد مراد حسن 784200193035357 NULL

11650 فاطمه عبدهللا محمد عبدهللا الحمادي 784200196907172 NULL

11651 مزون عبدالرحمن محمد احمد المنهاىلي 784200276093703 NULL

11652 ي علياء سالم راشد فرج الزعاب  784200285792469 NULL

11653 امل محمد ادريس يحن  احمد 784200118073202 NULL

11654 ريم سيف علي محمد الشجي 784200126548492 NULL

11655 نورة أبوبكر علي سقاف الهاشمي 784200179510514 NULL

11656 ي دعاء عمران مسلم سالم بن هالب  784200168169405 NULL

11657 مريم سليمان علي محمد المعمري 784200238416315 NULL

11658 ي فاطمه عمر مبارك جمعه الجنين  784200107063982 NULL

11659 ي مبارك حمدان  مبارك الخزيمي
موضن 784200161936297 NULL

11660 ي ساره خميس سيف صبيح الكعن  784200106839689 NULL

11661 ي شمه عبدهللا خميس وليد الزعاب  784200149869180 NULL

11662 حمده حمد سهيل فرج المنصوري 784200168547170 NULL

11663 العنود سالم صالح عامر العامري 784200174750289 NULL

11664 منن سلطان احمد صالح الجابري 784200194169767 NULL

11665 ي ريم عبيد غانم عبيد الزعاب  784200157504091 NULL

11666 إيمان علي عبدهللا علي الشجي 784200143291704 NULL

11667 شقراء محمد جاسم الشاعر التميمي 784200217574175 NULL

11668 ي
شيخة سليم صالح سعد الشيبابن 784200138038060 NULL

11669 ساره أحمد قاسم عبدهللا العوذىلي 784200125350304 NULL

11670 ي علياء محمد سيف مطر الزعاب  784200125350304 NULL

11671 ي يوسف علي يوسف بوالروغه الزعاب  784200120395411 NULL

11672 سعيد عبدهللا حسن عل المنصوري 784200117179646 NULL

11673 عبدالرحمن محمد سيف الغزير الشجي 784200164735142 NULL

11674 ي ماجد يوسف عبيد بسلوم الزعاب  784200027081064 NULL

11675 ي
 
احمد خليفه محمد سعيد المحروق 784200202168470 NULL

11676 ي
عمي  سعيد سيف معضد المشغوبن 784200162027393 NULL

11677 راشد عل حمدان محمد البلوسر 784200102539192 NULL

11678 ي نواف محمد حسن حمد الكرب  784200115060541 NULL

11679 ي
 
عبدالرحمن حسن علي عبدالوهاب المرزوق 784200172481747 NULL

11680 ي
 
عبدهللا حسن علي عبدالوهاب المرزوق 784200164383737 NULL

11681 سلطان محسن سعيد جوفان حريز 784200186417273 NULL

11682 ي محمد معيض حشان هطيل األحباب  784200139082968 NULL

11683 احمد عبدهللا عبدالعزيز النجار الحمادى 784200164073205 NULL

11684 حسن يوسف حسن جولون الحمادي 784200295865974 NULL

11685 ي عل عبدهللا عل عبدالرحمن النقن  784200130638313 NULL

11686 احمد محمد سليمان العبد السالمي 784200085479804 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11687 بط عل خليفه عبيد الشامىس 784200290706355 NULL

11688 حميد حمود عل حمود الكندي 784200194159768 NULL

11689 زا الحمادي عل حسن عل المي  784200162491300 NULL

11690 سعود احمد عبدالكريم محمد عل 784200146479520 NULL

11691 ي هزاع محمد راشد الناعور النقن  784200202760581 NULL

11692 ي سعيد علي احمد بن عبود النقن  784200186548192 NULL

11693 ي
عبيد محمد عبدهللا عبدالرحمن البلوسر 784200190962611 NULL

11694 محمد فهد احمد علي الرئيىسي 784200181029206 NULL

11695 ن احمد عبدهللا سعيد احمد ابوغازيي  784200148283086 NULL

11696 علي عبدهللا علي الدىلي آل علي 784200182683969 NULL

11697 يوسف عبدالغنن عبدهللا عبدالغنن الحمادي 784200293874093 NULL

11698 سالم حسن سالم بيشك المراشده 784200181510718 NULL

11699 ي عبدهللا خالد محمد عبدهللا الزعاب  784200251947196 NULL

11700 احمد محمد عبدهللا حسن الرئيىسي 784200115187468 NULL

11701 ي احمد جاسم احمد خاوي الزعاب  784200163687047 NULL

11702 ي
عل سليمان احمد مراد البلوسر 784200129684385 NULL

11703 ي سيف احمد سعيد سيف الكعن  784200102139589 NULL

11704 منصور محمد سالم احمد الطنيج  784200179875847 NULL

11705 ي عبدالرحمن راشد احمد سيف الطنيج  784200135146312 NULL

11706 محمد سعيد عبيد مفتاح ال علي 784200186162747 NULL

11707 سلطان جمعه سلطان بن خلفون ال علي 784200104206048 NULL

11708 اليازي مسعود محمد الحمادي 784200114072091 NULL

11709 حليمه اسماعيل ربيع سعيد الحمادي 784200225947371 NULL

11710 مها حميد المرر 784199925725170 NULL

11711 نوف يوسف الحمادي 784200154617243 NULL

11712 ي 
ن محمد البلوسر شيماء يوسف حسي  784200185073077 NULL

11713 ي روضه سعيد محمد سعيد الكعن  784200202109581 NULL

11714 ي
سالمه سعيد عبيد حسن البلوسر 784200168438610 NULL

11715 ه سعيد محمد عبدهللا الراشدي مي  784200292539135 NULL

11716 عائشه هاشم سليمان سويد النعيمي 784200136214838 NULL

11717 خزينه سعيد عمر سعيد العامري 784199950387326 NULL

11718 ي
لطيفه محمد سليمان خميس الهناب  784200186020730 NULL

11719 مريم مصطفن محمود مصطفن الشنقيطي 784200270824848 NULL

11720 ي
امنه عادل محمد احمد الحوسنن 784200110315270 NULL

11721 ي علياء سيف كميدش عبدالواحد الكعن  784200169065321 NULL

11722 ي
عائشه حمد سالم علي العريابن 784200265153211 NULL

11723 ي لطيفة عبدهللا خليفة سعيد الكتن  784200172872416 NULL

11724 ي
شما ابراهيم خلفان حميد الغين  784200194028435 NULL

11725 اليازيه سعيد بخيت سويدان النعيمي 784200159381845 NULL

11726 يكي ذياب فهد عبدالحق عبدالملك الي  784200121747370 NULL

11727 عمر عبدهللا احمد الصفن المحضار 784200170820920 NULL

11728 ي
 
اسماعيل ابراهيم اسماعيل حسن المرزوق 784200185219258 NULL

11729 فيصل احمد ابراهيم خداده احمد 784200257920759 NULL

11730 ي
فهد طالب صالح محسن الخليفن 784200159324605 NULL

11731 سالم عبيد سالم العبد البدواوي 784200140598065 NULL

11732 حمد صالح سيف علي المعمري 784200104681463 NULL

11733 ي
 
غانم طه جاسم يوسف المرزوق 784200171870429 NULL

11734 ي
محمد يوسف محمود احمد الحوسنن 784200190252906 NULL

11735 خليفه حسن محمد حسن المهري 784200229862972 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11736 منصور عل مجباس ادهيمان 784200119807525 NULL

11737 يكي وك بن عامر الي  هزاع يسلم مي  784200149265108 NULL

11738 ي
محمد علي خلفان مطرالرمين  784200030298101 NULL

11739 محمد عل صالح عل النعيمي 784200131797431 NULL

11740 م خميس حميد خميس حميد بلشر 784200151873617 NULL

11741 حمد يحن  احمد عبدهللا الجابري 784200170824146 NULL

11742 سعيد محمد سعيد احمد الشجي 784200179196173 NULL

11743 ي آل علي ابراهيم علي يوسف حاج  784200150649083 NULL

11744 محمد جاسم محمد عل الحمادي 784200120319379 NULL

11745 ي
فيصل حمد هالل سليمان البلوسر 784200179092703 NULL

11746 نارص عبدالعزيز نارص سالم العدوي 784200183547973 NULL

11747 ي خليفه عامر جعفر عامر الكثي  784200196028318 NULL

11748 ي
احمد محمد عبدهللا سليمان الهناب  784200183106184 NULL

11749 سعيد سليمان شاكر جمعه الحمادي 784200176241055 NULL

11750 محمد جباره يحن  جباره عل 784200109835155 NULL

11751 حامد محمد احمد محمد الحامد 784200110707419 NULL

11752 ي
محمد مراد محمد عل البلوسر 784200161417900 NULL

11753 سعود عبدالعزيز عبدهللا سلطان الحمادي 784200229361389 NULL

11754 غيث محمد عل مسلم المعمري 784200183058161 NULL

11755 محمد حميد خميس عبدالرحمن المازمي 784200128092069 NULL

11756 ي
خليفة حسن جابر علي الحوسنن 784200192804795 NULL

11757 بطي محمد عبدهللا عثمان الشجي 784200143542841 NULL

11758 ي
 
نارص حسن محمد حسن المرزوق 784200153517360 NULL

11759 حسن وليد خميس محمد بن سويدان 78420016387684 NULL

11760 ن عبدهللا حسن عبدهللا الهاشمي حسي  784200114704743 NULL

11761 ابراهيم محمد عمر عوض الصيعري 784200170605933 NULL

11762 حمد فاضل سليمان احمد الحمادي 784200102427380 NULL

11763 ن الحمادي محمد محسن محمد حسي  784200246213845 NULL

11764 ن حميد عبيد ابراهيم محمد حسي  784200132695436 NULL

11765 محمد سعيد ابراهيم سويد العلي 784200169058151 NULL

11766 سيف قايد احمد قايد الجسمي 784200163615204 NULL

11767 ي
سلطان خلفان سيف عبيد المطروسر 784200202505747 NULL

11768 سيف محمد صالح احمد البناى 784200149107136 NULL

11769 عمر عل صالح عبدهللا الحمادى 784200271485383 NULL

11770 عمر محمد عل محمد البناى 784200163879065 NULL

11771 فاطمه عصام عل غانم ال عل 784200146497530 NULL

11772 ي
عبد العزيز احمد محمد عل البلوسر 784200275174074 NULL

11773 ميثه انور علي العاجل الشجي 78420024848041 NULL

11774 ي
محمد فارس محمد حيدر البلوسر 784200272580380 NULL

11775 عل مطر سالم مصبح النيادي 784200121857500 NULL

11776 ي
خليفه خالد سعيد راشد الوحىسر 784200170287310 NULL

11777 ي
حمد سالم محمد علي العيساب  784200105140691 NULL

11778 محمد علي محمد علي العنتلي 784200209171972 NULL

11779 حمد محمد حمد مطر النيادي 784200236079271 NULL

11780 عبيد ماجد حميد حمد النعيمي 784200149432542 NULL

11781 خالد حمد العويد عبيد الظاهري 784200116193531 NULL

11782 ي
زايد حسن عيدروس عبدالقادر الجيالبن 784200176417200 NULL

11783 محمد فؤاد عمر عوض الصيعري 784200137137608 NULL

11784 سيف طارق عوض عمر عوض 784200171406075 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11785 ه سالم مبخوت سالم هيشر 784200171085416 NULL

11786 ي سيف عل صالح عل الكثي  784200187138183 NULL

11787 ي فيصل خالد عبيد العدومي النقن  784200192439204 NULL

11788 ن يوسف اليافىعي ن علي حسي  حسي  784200193742614 NULL

11789 ي زايد طارق محمد كرامه الكثي  784200186218374 NULL

11790 حميد ابراهيم عل سيف النعيمي 784200138096514 NULL

11791 ي سلطان مانع حمد عيىس الزعاب  784200107175414 NULL

11792 عبدالعزيز فيصل عبيد عل الحمودي 784200213041617 NULL

11793 محمد صالح مفلح عل الشجي 784200141626141 NULL

11794 ي
خالد يوسف حمد سيف العدوابن 784200115195099 NULL

11795 سيف عبيد سيف راشد الكندي 784200246175911 NULL

11796 ي زايد سليمان نارص محمد النقن  784200119421798 NULL

11797 ي صالح سعيد عبدهللا محمد النقن  784200202414148 NULL

11798 ي
عبدالرحمن عبدهللا عل عبدهللا الحوسنن 784200113757379 NULL

11799 مايد سيف مطر خميس القايدي 784200261320723 NULL

11800 ن الحمادي فيصل يوسف مال هللا حسي  784200105843831 NULL

11801 ي
زايد محمد مراد محمد البلوسر 784200247576042 NULL

11802 ي
راشد علي شامبيه رمضان البلوسر 784200247358581 NULL

11803 عبدهللا حمد حسن جمال األحمد 784200204919102 NULL

11804 محمد احمد محمد سالم الحمادي 784200115048298 NULL

11805 عبدهللا سعيد مهي  محمد المزروعي 784200108313864 NULL

11806 ي حمدان منصور نارص ناج  المصعن  784200196979403 NULL

11807 خالد سالم خميس سليم البادي 784200118749074 NULL

11808 عامر محسن عثمان سعيد بامجبور 784200205719428 NULL

11809 حميد يوسف عل حمبوص الشجي 784200176021051 NULL

11810 حمدان ماجد عل جاسم عبدهللا 784200153525934 NULL

11811 ساره احمد محمد احمد لنجاوى 784200163069485 NULL

11812 ي
ي العوضن عبدهللا ابراهيم محمد أكي  784200157264183 NULL

11813 مريم محمد سالم محمد الهاشمي 784200198791517 NULL

11814 نوف زهران محمد نارص المعمري 784200102791082 NULL

11815 ي ميثا سعيد علي خلفان الكعن  784200203814692 NULL

11816 شهد سعيد عبيد سعيد الراشدي 784200220491987 NULL

11817 ه احمد محمد ثنن الراشدي مني  784200253730624 NULL

11818 عائشة سالم علي محمد الشامىسي 784200113914137 NULL

11819 ميثا خالد عبدهللا سلطان الشامىسي 784200292739545 NULL

11820 عبدهللا سلطان محمد بن عواد النعيمي 784200174724763 NULL

11821 ي
سهيل خالد احمد عبدهللا البلوسر 784200230498386 NULL

11822 عمر محمد سالم عامر العلوي 784200138060635 NULL

11823 عامر محمد سالم عامر العلوي 784200129269278 NULL

11824 خالد نارص حارب غريب الدرمكي 784200161970957 NULL

11825 سعيد زايد سعيد احمد خذيل 784200108180769 NULL

11826 فارس خالد خليفه سالم الشامىسي 784200273982684 NULL

11827 سعيد علي معضد محمد النيادي 784200182603942 NULL

11828 سعيد محسن سعيد صالح المنصوري 784200127642989 NULL

11829 حمدان سالم محمد سالم الشامىسي 784200150806212 NULL

11830 ي
 
هزاع محمد عبدهللا محمد المرزوق 784200110749809 NULL

11831 راشد سلطان علي راشد الجهوري 784200151529102 NULL

11832 ي
 
حمد عبداللطيف محمد رفيع المرزوق 784200119502712 NULL

11833 فاطمه احمد حسن عبدهللا الحمادي 784200175710407 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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11834 مها عبيد عبدهللا محمد العليل 784200196947947 NULL

11835 ي
 
شقراء عبدهللا محمد عبدهللا المرزوق 784200164906370 NULL

11836 ن راشد علي عبيد العفاد مريم حسي  784200190610574 NULL

11837 خليفه عل حسن عل المنصوري 784200138495153 NULL

11838 شيخه سيف ابراهيم محمد بن طوق 784200097483737 NULL

11839 مهره عبيد خلفان سلطان السويدي 784200220724205 NULL

11840 ي
 
ي حسن المرزوق

 
عائشه جابرعبدالباق 784200169297023 NULL

11841 نيمه شامس خميس شامس المصلج 784200127492682 NULL

11842 ي
سعود عبدالرحمن عل عبدهللا البلوسر 784200117102911 NULL

11843 نوف فهد محمد محيوس األنصاري 784200118618576 NULL

11844 حمد يعقوب يوسف عل ال علي 784200165972512 NULL

11845 احمد يوسف احمد محمد الحمادي 784200282946464 NULL

11846 ن عل الحمادي خالد جمال شاهي  784200254073610 NULL

11847 ي
فيصل هشام عبدالرحمن عمر العوضن 784200170859472 NULL

11848 ي
عبدالرحمن خالد محمد عبدالجبار الحوسنن 784200110769294 NULL

11849 عبدهللا ادريس عبداللطيف عبدالغفار الخاجه 784200193218151 NULL

11850 سالم خالد سالم العبار السويدي 784200124972934 NULL

11851 وز نصيب محمد احمد نصيب في  784200136518410 NULL

11852 عبدالعزيز خالد خشو باباخان عسكر 784200198590844 NULL

11853 عمي  عل سليمان عبدالرحمن آل علي 784200280536101 NULL

11854 ن عل صالح ابراهيم عمر حسي  784200194654172 NULL

11855 ي حمد عبدالرزاق سيف بحي  المهي  784200138708688 NULL

11856 عبدالرحمن صالح جمعه عبدالرحمن المالك 784200169515283 NULL

11857 يعقوب برهان يعقوب مرتىصن الهاشم 784200171579178 NULL

11858 ي عل احمد عل بن غليطه المهي  784200209076866 NULL

11859 محمد خالد محمد محمد الشامىس 784200164321356 NULL

11860 ي الحمادي
أحمد محمد علي غروبن  784200181308436 NULL

11861 ي
فاطمه حامد عبدالقادر العطار العوضن 784200284242821 NULL

11862 محمد جاسم عيىس نصي  صائم 784200153648702 NULL

11863 يوسف عمي  يوسف بن عمي  ال علي 784200180540369 NULL

11864 حميد ماجد حميد راشد المسين  784200130365719 NULL

11865 ن عبد هللا الخياط عائشة علي محمد امي  784200184257168 NULL

11866 فاطمه صالح احمد عل النعيمي 784199817681697 NULL

11867 ي
 
شهد عبدالرحمن محمد عل المرزوق 784200142972148 NULL

11868 نوره مصبح سالم الخرس العليل 784200074805373 NULL

11869 محمد خالد عل وليد الحمادي 784200076913282 NULL

11870 سعيد احمد سالم سعيد المنصوري 784200046517601 NULL

11871 ب  ظبيه سالم خلفان سالم المحي  784200154287500 NULL

11872 ي محمد احمد محمد الخراز الزعاب  784200105070989 NULL

11873 الوليد خميس بالل خميس الشجي 784200146465867 NULL

11874 حمده سعد علي سعيد المزروعي 784200150913182 NULL

11875 عبدهللا محمد خميس بن حجر الشجي 784200184658050 NULL

11876 ميثاء سعيد عبدهللا احمد رفيع 784200104390859 NULL

11877 امنه عباس دادى رمضان فلكناز 784200140847102 NULL

11878 ي
راشد عبدهللا ابراهيم عل البلوسر 784200263952952 NULL

11879 محمد علي محمد مطر الشامىسي 784200121638108 NULL

11880 سهيل سعيد محمد عمر العامري 784200250793047 NULL

11881 الشيخ مايد جمال صقر سلطان القاسمي  784200196393134 NULL

11882 سلطان راشد سلطان بن عمي  آل علي 784200210762744 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11883 محمد عبيد عل عبيد السماجي 784200160980692 NULL

11884 هند عبدالجبار داود سلمان 784200243737317 NULL

11885 فاطمه يوسف أحمد محمد الكوهج  784200120490741 NULL

11886 رحمه خالد رحمه صالح الشامىسي 784200240424877 NULL

11887 عبدهللا عبدالحكيم عبود سالم الجابري 784200120531379 NULL

11888 ي عبدهللا محمد عبدهللا لحليو النقن  784200137907489 NULL

11889 عل احمد عل عبدهللا الحمادي 784200175168168 NULL

11890 ي
عمر حسن عبدهللا ابراهيم الحوسنن 784200102729637 NULL

11891 عمر زين محمد كرامه العامري 784200020692420 NULL

11892 عمر عبدهللا محمد خميس البادي 784200026969095 NULL

11893 عوض سالم عوض بن عمرو العامري 784200242725271 NULL

11894 عيىس جمال عيىس محمد العلي 784200108363613 NULL

11895 ي عيىس حمود سالم سعيد اليعقوب  784200137410872 NULL

11896 فارس احمد محمد احمد المزروعي 784200294274624 NULL

11897 ماجد علي سلطان عل المنصوري 784200137298194 NULL

11898 ي مايد عبيد سالم عبيد المهي  784200173632165 NULL

11899 ي محمد راشد محمد عبيد الزعاب  784200170839474 NULL

11900 ي محمد صقر محمد سيف الزعاب  784200195875974 NULL

11901 ي  محمد طالل سالم السلوم الزعاب  784200213065277 NULL

11902 محمد ظافر مبارك سعيد العامري 784200102685029 NULL

11903 محمد عبدالرحمن سعيد محمد العمودي 784200119657987 NULL

11904 ي محمد عبدهللا محمد بورشيد النقن  784200227184742 NULL

11905 محمد مانع نارص خميس المزروعي 784200264870385 NULL

11906 ي مسلم صالح مسلم نارص الجنين  784200026415180 NULL

11907 منصور عل عبدان خلفان المنصوري 784200237405194 NULL

11908 ي نهيان محمد عبدهللا محمد العي  784200124950351 NULL

11909 روضه احمد محمد خلفان سالم 784200270974742 NULL

11910 ي
شهد خميس محمد عبدهللا الحوسنن 784200108169143 NULL

11911 ي
خديجه جاسم عل ابراهيم البلوسر 784200157208750 NULL

11912 عائشه عل محمد احمد محمد 784200171498080 NULL

11913 شما محمد عبدهللا عل ال شهيل 784200129632087 NULL

11914 ي
شوق احمد محمد صالح  الدهمابن 784200114729682 NULL

11915 ه عبيد سيف الشاقوش النعيم مي  784200159057908 NULL

11916 موزه طالب احمد بن شكر الزعاب  784200039502594 NULL

11917 امنه عبدهللا سيف عل الشامىس 784200158432433 NULL

11918 ساره عمران غلوم عباس درويش 784200117284164 NULL

11919 محمد خالد عل عباس عل 784200165036433 NULL

11920 زيد عل راشد عبدهللا السعدي 784200079502181 NULL

11921 عبدهللا عل احمد غانم آل علي 784200179516412 NULL

11922 ن محمد عبدهللا محمد ابراهيم حسي  784200230285361 NULL

11923 ن طالل مصطفن عبدالرحمن الشاهي  784200225279288 NULL

11924 راشد احمد درويش احمد الحالمي 784200271351031 NULL

11925 احمد خليل احمد عل حيدر 784200129657175 NULL

11926 ابراهيم يوسف سلمان محمد كاهور 784200235751417 NULL

11927 ن موس الموس النعيم احمد حسي  784200105853632 NULL

11928 سعيد خالد غانم غانم المري 784200083658151 NULL

11929 راشد محمد فريد وليد خميس 784200161314917 NULL

11930 حمدان سعيد محمد عبدالرحمن كرابن 784200231403278 NULL

11931 ي
عمران محمد محمد رضا  كماىل العوضن 784200228526859 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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11932 عبدالرحمن عبدهللا حسن عل احمد 784200192862496 NULL

11933 ي
 
ن المرزوق سهيل عبدهللا محمود حسي  784200131829846 NULL

11934 الشيخ راشد احمد راشد عبدالعزيز المعال 784200258690864 NULL

11935 عمر احمد محمد عبدهللا الجسمي 784200293815740 NULL

11936 وز محمد الحسن ن عادل في  حسي  784200105716946 NULL

11937 عمر سالم ابراهيم عل التميمي 784200209717147 NULL

11938 ن الجسمي راشد محمد احمد حسي  784200154821738 NULL

11939 خالد محمد عل حاج  أهلي 784200180603209 NULL

11940 علياء عبدالرحمن عل صامت الشامىسي 784200139763500 NULL

11941 ي
ساره احمد محمد محمد صالح العوضن 784200191960655 NULL

11942 غبيشه سالم نارص دغاش العامري 784200042626877 NULL

11943 حصه ابراهيم محمد عيىس ال علي 784200206257287 NULL

11944 نورة حمد مبارك المنصوري 784200119607057 NULL

11945 عبدالرحمن خالد عل عبدهللا الرئيىس 784200190269108 NULL

11946 ي ن الكثي  مريم عمر بدر صالح الشي  784200187165798 NULL

11947 مريم علي مبارك المنصوري 784200195937154 NULL

11948 مها عبدالغفور محمد سالم الكوري 784200046160253 NULL

11949 منصور راشد محمد راشد المنصوري 784200258130267 NULL

11950 يكي سعيد عبدهللا حمد سبعان الي  784200152696058 NULL

11951 ن يوسف محمد التميمي منذر حسي  784200094963517 NULL

11952 ي هزاع محمد سالم بخيت الكثي  784200117098184 NULL

11953 فاخره محمد احمد غلوم الخوري 784200159630878 NULL

11954 مزنه عل محمد يوسف الخواجه 784200193203690 NULL

11955 دانه عبدهللا إبراهيم رضا إسماعيل 784200293081871 NULL

11956 امل ابراهيم عل عبدالرحمن المنصوري 784200196436305 NULL

11957 غايه محمد احمد عبدهللا الشامىسي 784200259048369 NULL

11958 العنود محمود احمد صياح 784200257538171 NULL

11959 مريم نارص درويش حسن الفالسي 784200240794634 NULL

11960 ي موزه محمد خميس خلفان الكتن  784200147861503 NULL

11961 أحمد حمد عبدهللا سالم السويدي 784200198649095 NULL

11962 سالم علي حسن عبدهللا 784200106265323 NULL

11963 ي
هزاع جمعه خميس عبدهللا الغين  784200158160265 NULL

11964 ي سيف محمد عبدهللا محمد الكعن  784200202620439 NULL

11965 زايد احمد محمد علي قايد 784200179828478 NULL

11966 ي
سالم يوسف حارب فرحان الكوين  784200114052424 NULL

11967 ن الهاشمي خالد نارص عبدهللا حسي  784200172831818 NULL

11968 مطر منصور احمد عبدالرحمن العلي 784200159042538 NULL

11969 شما محمد أحمد عامر النهدي 784200298709195 NULL

11970 هزاع محمد خميس سعيد الشجي 784200172038729 NULL

11971 ي سعيد خالد سعيد بن ياعد الزعاب  784200174980472 NULL

11972 عبدهللا عبدالنارص عبدهللا خلفان القصي  784200194257315 NULL

11973 ي
حمدان سعيد محمد مندبن العوضن 784200132692573 NULL

11974 سعود صالح محمد دعن الشجي 784200294947963 NULL

11975 يف النعيمي مايد عبدهللا محمد الشر 784200120385412 NULL

11976 يف عبدهللا الحمادي سيف احمد محمد رسر 784200146461932 NULL

11977 ن جماىل عبدهللا ابراهيم عبدهللا حسي  784200173575489 NULL

11978 ي
حامد عبدهللا ابراهيم البابن البلوسر 784200157938042 NULL

11979 ي ابراهيم عادل ابراهيم حميدان الزعاب  784200115152405 NULL

11980 احمد عبدهللا احمد راشد النعيمي 784200196398430 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
11981 احمد محمد عل محمد الشجي 784200106916404 NULL

11982 محمد صالح احمد البحار الشجي 784200179161482 NULL

11983 عبدهللا حسن حسن عالى الشجي 784200102794854 NULL

11984 ي حمد عمر حميدان محمد الزعاب  784200287504193 NULL

11985 عبدهللا احمد جمعه عامر الشجي 784200172828616 NULL

11986 محمد خالد جمعة خميس الشجي 784200160926141 NULL

11987 سلطان عادل صالح نف  األحمد 784200215157585 NULL

11988 ي احمد عيىس احمد عل النقن  784200253609067 NULL

11989 احمد عبدهللا احمد الجالف النعيمي 784200106403981 NULL

11990 عبدهللا ابراهيم احمد خميس المنصوري  784200037157912 NULL

11991 صالح سيف عبدهللا النمريد الشجي 784200180294645 NULL

11992 فارس فيصل سيف بن عبود السويدي 784200106979436 NULL

11993 ي ابراهيم محمد عل عبيد الزعاب  784200270643198 NULL

11994 بط سيف محمد الطيارى بنن ابراهيم 784200147076408 NULL

11995 المنذر عبدهللا عبدالرحيم حسن المنصوري 784200147076408 NULL

11996 ي خالد طارق عل سلمان المهي  784200104394745 NULL

11997 نارص فيصل نارص الكاس آل علي 784200183076403 NULL

11998 محمد درويش محمد القاره الشجي 784200283750485 NULL

11999 ي عبدهللا احمد ابراهيم حميدان الزعاب  784200210493761 NULL

12000 عبدهللا خليفه سعيد بن رشود الحبىسي 784200151062963 NULL

12001 ي سلطان سالم عبدالرحمن محمد الطنيج  784200126492683 NULL

12002 سلطان حسن محمد المطوع الشجي 784200258086501 NULL

12003 ي احمد ابراهيم راشد شكر الزعاب  784200110362611 NULL

12004 ي
يوسف حاج  عباس محمد البلوسر 784200115813535 NULL

12005 كايد سعيد احمد ابد الشجي 784200102081583 NULL

12006 عبدهللا عل عبدهللا دربوج الشجي 784200153282726 NULL

12007 عامر حمد عامر محمد المهري 784200176303582 NULL

12008 ي سعيد عادل راشد سعيد الزعاب  784200198148635 NULL

12009 ي  النقن 
 
ق سعود عبدهللا راشد الشر 784200136159744 NULL

12010 محمد جاسم محمد ربيع الشجي 784200139491425 NULL

12011 ب األحمد خليفه يارس عبدالكريم المرصن 784200142682937 NULL

12012 خالد وليد سعيد ترك الحبىسي 784200204062713 NULL

12013 احمد سعيد احمد المطوع الهنداسي 784200143836425 NULL

12014 ي فيصل عل صالح الصويلح الزعاب  784200179418544 NULL

12015 سلطان عبدهللا حسن المال المنصوري 784200236396402 NULL

12016 سالمه مطر سلطان مطر النعيم 784200239426149 NULL

12017 لم عماد وديع محمد الظاهري 784200291843918 NULL

12018 سالمه احمد عوض هويدن الشامىس 784200224132413 NULL

12019 مريم عل ابراهيم يحن  الجسمي 784200121306284 NULL

12020 حصه محمد علي الشجي 784200179086036 NULL

12021 مروان حميد عبدهللا حسن الحمادي  784200224909739 NULL

12022 ي خليفه عبيد ابراهيم عبيد المهي  784200004875173 NULL

12023 ي
عنود موس مراد عبدهللا البلوسر 784200140285360 NULL

12024 حميد محمد حميد الصم المسماري 784200259486437 NULL

12025 عبدهللا عبدالعزيز محمد عل الحمادي 784200106591876 NULL

12026 عبدالرحمن يوسف محمد مظفر الحمادي 784200079694194 NULL

12027 عمر حسن محمد باروت الحمادي 784200157649748 NULL

12028 ي سيف خالد عبدهللا عالى النقن  784200150753042 NULL

12029 نارص سهيل محمد سهيل الرصيدي 784200286054737 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12030 عبدالرحمن محمد عبدهللا كافود الحمادي 784200139738650 NULL

12031 عبدالعزيز فهد عبدهللا االفخم الحمودي 784200279468548 NULL

12032 احمد عبدهللا احمد عبدهللا الحمادي 784200172638601 NULL

12033 سلطان محمد عبدهللا البيل الحمادي 784200179474034 NULL

12034 عبدالعزيز حسن جمعه الهوره المراشده 784200147483620 NULL

12035 ي عبدهللا راشد عبدهللا محمد النقن  784200194876841 NULL

12036 مروان مراد داد محمد احمد 784200128585476 NULL

12037 ابراهيم عبدهللا ابراهيم حسن الدرمكي 784200153069313 NULL

12038 ي
عبدالرحمن فيصل عبدالرحمن عبدهللا الحوسنن 784200135040655 NULL

12039 محمد عبدهللا احمد المال الحمادي 784200276307533 NULL

12040 عبدهللا محمد حسن اسماعيل احمد 784200279325201 NULL

12041 ابراهيم موس محمد حسن الدرمك 784200281421329 NULL

12042 عبدالوهاب احمد عبدالوهاب القواضن الحمادي 784200120825375 NULL

12043 حمد مراد محمد مي  الهوب  784200142907425 NULL

12044 ي راشد يوسف راشد محمد النقن  784200237613649 NULL

12045 ن ابوصيم آل علي محمد فاضل حسي  784200130487059 NULL

12046 ي
حمد سعيد حمد سعيد الكلبابن 784200279439275 NULL

12047 ي سعيد خميس يوسف صغي  النقن  784200106869686 NULL

12048 ي عبدهللا فايز احمد المشتغل النقن  784200228131544 NULL

12049 ي سعيد عل عبدهللا الناعور النقن  784200285249254 NULL

12050 سلطان عادل سعيد سالم المعمري 784200174270734 NULL

12051 ي ن بن بخيت الطنيج  محمد عبدهللا حسي  784200137319487 NULL

12052 ي سالم فؤاد سالم هادى الكثي  784200246050312 NULL

12053 زايد صالح عبيد الغول السالمي 784200179469265 NULL

12054 حبيبة سعيد سالم المنصوري 784200163758095 NULL

12055 سلم عادل عمر عبدهللا العامري 784200183658754 NULL

12056 ى دانه عمر سالم عبدهللا العكي  784200196046286 NULL

12057 حور معضد سيف معضد البدواوي 784200139757197 NULL

12058 روضه عبدهللا حسن محمد الحمادي 784200260975295 NULL

12059 ي عبدهللا سلطان عل الطويل المهي  784200017242593 NULL

12060 عبدهللا عل سالم المهبوب  الشجي 784200159373628 NULL

12061 محمد عل محمد الرييل الحبىسي 784200148482985 NULL

12062 محمد يوسف عباس عل روبارى 784200119032975 NULL

12063 ن محمود الرئيىسي حمدان محمد حسي  784200260321755 NULL

12064 ي
ن خميس الحوسنن عائشه خميس حسي  784200235941315 NULL

12065 االء عبدهللا محمد جمعان الصيعري 784200185130943 NULL

12066 ي
العنود سالم علي احمد الحوسنن 784200290757614 NULL

12067 طيف عيد خميس احمد السويدي 784200164983924 NULL

12068 غانم راشد احمد احمد المرشودي 784200243251707 NULL

12069 ي
سلطان طارق علوي احمد العفيفن 784200229848161 NULL

12070 احمد حسن احمد محمد الجسمي 784200235929153 NULL

12071 يف شيخ الكاف يوسف مدين محمدرسر 784200158526523 NULL

12072 فالح عيىس عل محمود شائف 784200173907088 NULL

12073 ي
 
عبدهللا عبدالقادر احمد محمد المرزوق 784200125816056 NULL

12074 محمد خالد محمد عبدهللا الشجي 784200281907251 NULL

12075 محمد ابوبكر عل الجفرى الهاشمي 784200184048641 NULL

12076 خليل احمد خليل محمد الخوري 784200125057388 NULL

12077 ي محمد عبدهللا احمد عبدالحبيب الكثي  78420015052594 NULL

12078 زايد عوض سعيد عوض باخميس 784200174215903 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12079 غيث محمد مسعود محمد العامري 784200279806168 NULL

12080 ي عبدالرحمن احمد عبدهللا احمد الجنين  784200130365412 NULL

12081 شما محمد سالم راشد الشامىس 784200285269262 NULL

12082 مريم عيىس عبدالرحيم احمد محمد 784200281318434 NULL

12083 ي علياء خلفان خميس الذيب النقن  784200104932593 NULL

12084 ه جميل جمعه اسماعيل ال عل مي  784200117949501 NULL

12085 روضه احمد عل شهداد الرئيىس 784200180325464 NULL

12086 ي
ن عل محمد الحوسنن شهد ياسي  784200252864903 NULL

12087 ن عيدى ايديه عنود محمد حسي  784200195849383 NULL

12088 سعيد محمد ابراهيم محمد الظهوري 784200118472636 NULL

12089 عذبه حسن عل عبدهللا الرئيىسي 784200131657171 NULL

12090 عيىس محمد خشو باباخان عسكر 784200108073766 NULL

12091 حسن علي حسن سعيد النعيمي 784200183913035 NULL

12092 ي
 
راشد عبدالرحيم عبدهللا محمد المرزوق 784200147108656 NULL

12093 ن يوسف الطاهر الطاهري سلطان حسي  784200271053918 NULL

12094 راشد عمر محمد المي  الهرمودي 784200136985759 NULL

12095 ي
محمد طلعان نوب  محمد البلوسر 784200128769856 NULL

12096 احمد يوسف محمد عبدهللا العبدوىلي 784200261619058 NULL

12097 ن عل الغزال الشامىس احمد حسي  784200104629710 NULL

12098 ابراهيم يوسف ابراهيم الحمر المال 784200069650719 NULL

12099 ي
يفن عل احمد عل حسن الشر 784200243764139 NULL

12100 ي
ن الطاهر البلوسر سيف عل شاهي  784200191852860 NULL

12101 ي
ن محمد حسن البلوسر سعيد حسي  784200150754735 NULL

12102 سعيد حميد عل بن خلف آل علي 784200116252436 NULL

12103 محمد جاسم عبدالرحمن يوسف الحمادي 784200110737416 NULL

12104 ي
 
سعود سامي حسن سالم المرزوق 784200294963267 NULL

12105 عبدالعزيز محمد عبيد الليم آل علي 784200130842956 NULL

12106 عبدالعزيز جاسم محمد هيكل الرئيىسي 784200158047918 NULL

12107 عل حسن محمد عبدهللا بن اسماعيل 784200115040626 NULL

12108 عمر خالد ماجد احمد لوتاه 784200126095304 NULL

12109 محمد حميد محمد عبدالقادر آل علي 784200204969594 NULL

12110 عبدهللا محمد عبدهللا سالم السويدي 784200281536498 NULL

12111 محمد حسن خميس حسن الجالف 784200110632690 NULL

12112 محمد اسماعيل محمد احمد الريس 784200164395434 NULL

12113 ي
 
خالد عبدالرحمن عبدهللا حسن المرزوق 784200197942624 NULL

12114 ن محمد فكرى البستكي محمد حسي  784200183083730 NULL

12115 ن موس عل عادل حسن حسي  784200162607210 NULL

12116 سيف مروان احمد بوكرود المري 784200228159180 NULL

12117 سيف يوسف هاشم احمد عبدهللا 784200237272404 NULL

12118 ي
امنه حمدان غريب عبدهللا البلوسر 784200175353927 NULL

12119 شمه اسحاق محمد عبدهللا الياس 784200037653647 NULL

12120 ن محمد المحمودي الرئيىس فاطمه حسي  784200075092054 NULL

12121 ميثاء عل صالح محمد عبدهللا 784200093730917 NULL

12122 ن عبدهللا المحضار الهاشمي ابرار حسي  784200006319360 NULL

12123 آالء وليد عبدهللا الجفري الهاشمي 784200074813195 NULL

12124 ي
امينه صالح جمعة صالح  الحوسنن 784200150295739 NULL

12125 بدريه سالم الضب حارب الشامىسي 784200017685213 NULL

12126 خوله عوض فيصل ربيع النهدي 784200196953218 NULL

12127 رحمه سعيد عبدهللا حمد الهاجري 784200061852636 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12128 سارة راشد علي سيف سالم الشكيلي 784200076303716 NULL

12129 سالمه عل عبدان خلفان المنصوري 784200270403080 NULL

12130 ي ن المصعن  شيخه علي محمد حسي  784200106869132 NULL

12131 عائشه زيد عبدهللا سعيد  المنهاىلي 784200120398589 NULL

12132 ي علياء علي احمد خليفه الزعاب  784200190628683 NULL

12133
ن
فاطمه سالم محمد سالم العوق 784200072461484 NULL

12134 مريم يارس حميد سالم عبيد البدواوي 784200017975838 NULL

12135 مزون أحمد صالح راشد المعمرى 784200274313020 NULL

12136 مها عامر حمد سعيد  الهاجرى 784200147182420 NULL

12137 مها عبدالرحمن محمد احمد المنهال 784200162492175 NULL

12138 مهره عبدهللا مسلم عبدهللا القبيىسي 784200008321307 NULL

12139 هديل محمد عل سعد المهرى 784200171041625 NULL

12140 ي سالم سعيد سالم سعيد الكعن  784200264947522 NULL

12141 عمران ابراهيم عل عبدهللا البلوسر 784200248504910 NULL

12142 حمد محمد مصبح الهنجرى المزروعي 784200176479317 NULL

12143 محمد راشد محمد سحيم الحبىسي 784200128040506 NULL

12144 محمد سالم عبيد الكاز النعيمي  784200186815831 NULL

12145 ي
عبدهللا حمد عبدهللا محمد العوضن 784200129147243 NULL

12146 عبدالعزيز محمد عبدهللا محمد الشجي 784200110481031 NULL

12147 سعيد راشد سعيد عمي  الخاطري 784200153030489 NULL

12148 عبدالعزيز حمدان راشد عبدهللا الحبىسي 784200136039276 NULL

12149 سالم عل سالم عل الشامىس 784200193541925 NULL

12150 محمد يعقوب يوسف بن عمي  آل علي 784200121431876 NULL

12151 محمد حمد خميس سعيد النعيمي 784200125183259 NULL

12152 هزاع سالم محمد سالم الجابري 784200148243734 NULL

12153 عبدالرحمن عبدهللا حبيب محمد شعيب 784200106847963 NULL

12154 محمد علي سالم عبدهللا الكندي 784200293505077 NULL

12155 فياض مسلم سهيل محمد هاشل العامري 784200192046041 NULL

12156 محمد سعيد خميس سعيد المزروعي 784200231968700 NULL

12157 ي
خليفه محمد سلطان رمضان عبدالرحيم البلوسر 784200293809586 NULL

12158 طالل رضوان احمد محمد المهري 784200287317034 NULL

12159 محمد طايع سعيد جوفان المري 784200164313734 NULL

12160 عبدالرحمن راشد رسحان سالم العامري 784200131731430 NULL

12161 نايف محمد عبدهللا علي المنهاىلي 784200240824829 NULL

12162 ي
الريم راشد عبدهللا سعيد الحفين  784200108317320 NULL

12163 شوق احمد محمد احمد سعيد 784200106180795 NULL

12164 احمد سليمان السيد عبدهللا السيد موس الهاشمي 784200179603939 NULL

12165 حياه حسن سيف حرمول ال عل 784200160529184 NULL

12166 ه عبدالرحمن عيىس محمد الحمادي مي  784200114715376 NULL

12167 مريم احمد يوسف الصفي  الحمادي 784200151659586 NULL

12168 ي علياء احمد جاسم احمد المهي  784200250504865 NULL

12169 ي راشد سالم فايز خميس الكعن  784200214796276 NULL

12170 ن المازم راشد عل هابن حسي  784200254683863 NULL

12171 ي
عبدالرحمن عل سالم عبدهللا البلوسر 784200186580708 NULL

12172 ي
سيف عبدهللا عيىس العزيزى البلوسر 784200129075428 NULL

12173 يوسف نارص يوسف بن حضيبه آل عل 784200184874624 NULL

12174 مبارك علي هذيل سعيد المنصوري 784200160724397 NULL

12175 ي
ن علي خلف الحوسنن سلطان حسي  784200227081062 NULL

12176 ن سالم المرع عبدهللا عل سالمي  784200015720814 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12177 ي

منصور رسور عمي  معضد المشغوبن 784200118603800 NULL

12178 ي عمر وليد خميس الباطنن النقن  784200193729355 NULL

12179 عبدهللا محمد عبود محمد الجعيدى 784200190986982 NULL

12180 نوف علي محمد المزروعي 784200182963924 NULL

12181 أمينة أحمد سعيد المزروعي 784200165251966 NULL

12182 عبدهللا ابراهيم مرزوق ابراهيم الشجي 784200242170643 NULL

12183 ي
ماجد موس ابراهيم علي البلوسر 784200152754261 NULL

12184 زايد عبد العزيز عبد الرب عبدالرحمن العوادي 784200179828205 NULL

12185 عمي  جمعه محمد خليفه العميمي 784200219826821 NULL

12186 ريم عبدالكريم يوسف محمد الحمادي 784200126419793 NULL

12187 فاطمه ابوبكر محمد ابوبكر الهاشمي 784200191940806 NULL

12188 سلم عيىس محمد علي المسكري 784200192463519 NULL

12189 مايد عبدهللا يوسف محمد عبدهللا 784200220531709 NULL

12190 علياء عبدالرحمن سيف بن جريس آل علي 784200161021322 NULL

12191 نواف احمد عبدهللا عل الشجي 784200193860952 NULL

12192 نايف صالح هالل عامر المهري 784200252909591 NULL

12193 محمد احمد محمد مبارك العبيدىلي 784200220306151 NULL

12194 ي نورة محمد عبدهللا بن نومه الكتن  784200139405482 NULL

12195 ي
خديجه توفيق محمد الجسم المعينن 784200108248244 NULL

12196 عائشه حمد سالم سعيد عبدهللا جرش 784200218042842 NULL

12197 محمد طارق مصبح مطر الظاهري 784200172909283 NULL

12198 سيف احمد سيف عبدهللا السويدى 784200143148029 NULL

12199 احمد محمد يوسف عبدهللا العوضن 784200173929058 NULL

12200 ي
محمد يوسف حسن احمد البلوسر 784200174825370 NULL

12201 ي
سيف عبدالرحمن ابراهيم محمد الزرعوبن 784200240540797 NULL

12202 ي
خليفه ابراهيم خليل ابراهيم الحوسنن 784200159068723 NULL

12203 حمد خالد احمد حسن الرئيىس 784200191682143 NULL

12204 عيىس محمد عل حسن المازمي 784200170648503 NULL

12205 ي
محمد سعيد طيب العبدول العوضن 784200149827576 NULL

12206 ن قاسم حميد يوسف غالم حسي  784200162650954 NULL

12207 سليمان فرج سليمان فرج العليلي 784200150964359 NULL

12208 ي
عل احمد عل محمد المدحابن 784200120513799 NULL

12209 زايد خليفه عبدهللا حمد ابو شهاب 784200170698508 NULL

12210 حميد خلف صالح خلف الحمادى 784200251381065 NULL

12211 حمد عارف محمدرفيع محمدصالح محمد رفيع 784200286252828 NULL

12212 عبيد حميد عبيد سلطان غدير 784200195028095 NULL

12213 سيف راشد محمد راشد المخينن 784200135815304 NULL

12214 عيىس جاسم ابراهيم حسن حمزه 784200191816915 NULL

12215 ي
ن
سالم أحمد سالم بدر الصواق 784200247369794 NULL

12216 عمر عبدالعزيز عبدهللا مال هللا الحوسنن 784200149259051 NULL

12217 احمد صالح محمد صالح  الهاشمي 784199916475736 NULL

12218 ي
احمد محمد احمد ابراهيم الحوسنن 784200274175973 NULL

12219 ى ن سعيد الكثي  حميد راشد سالمي  784200169491089 NULL

12220 خالد علي سلطان بن نص السويدي 784200107429068 NULL

12221 راشد جمال محمد خميس الدورسي 784200110217930 NULL

12222 ي
سالم راشد مبارك سالم المخينن 784200162131856 NULL

12223 سالم محمد سالم محمد الشاعر 784200125268381 NULL

12224 سلطان عبدالمنعم احمد احمد المرشودي 784200139747073 NULL

12225 ن احمد الحمادي سلطان علي حسي  784200215283696 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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12226 ي سليم نجيب سليم متوه الجنين  784200295109175 NULL

12227 سيف احمد عبدالواحد عل الحمادى 784200207438712 NULL

12228 سيف خميس احمد السمت الشميل 784200146383086 NULL

12229 ن ابراهيم محمد الحمادي عبدالعزيز حسي  784200131697177 NULL

12230 عبدالعزيز محمود محمد علي العبيدىلي 784200169418504 NULL

12231 ي
عبدهللا جاسم محمد عبدهللا الحوسنن 784199904619717 NULL

12232 عبدالرحمن سلطان سيف راشد المعمري 784200193702618 NULL

12233 ي
عبدالعزيز عبدالنور محمد طاهر محمد صالح الزرعوبن 784200005820681 NULL

12234 جميل منصور جميل احمد محمد 784200176150876 NULL

12235 سعيد حميد سعيد بوحميد الفالسي 784200054831738 NULL

12236 سعيد راشد سعيد همام النوب  784200146503030 NULL

12237 عبدالرحمن راشد سالم حسن  القايدى 784200195940653 NULL

12238 عبدهللا فاضل بط عل العبدوىلي 784200110659735 NULL

12239 ي
محمد عامر محمد المدفع الحارب  784200083575736 NULL

12240 ى ايمان سالم بالل مبارك المهي  784200025429869 NULL

12241 ي
عذيجه ناظم سيف الماجد المطروسر 784200264243641 NULL

12242 منن محمد عل وليد صالح 784200143649190 NULL

12243 مزنه عبدالرحمن عبدهللا احمد المنصورى 784200164363739 NULL

12244 ن ابراهيم ال علي لطيفه فيصل حسي  784200176536173 NULL

12245 مهره عبدالرحمن حسن عل العطار 784200152052146 NULL

12246 مريم عبداللطيف علي عيىس العيىس 784200192802799 NULL

12247 فاطمه فيصل عبدالصمد عبدالغنن القناط 784200113827180 NULL

12248 عائشه محمد صالح محمد الفالس 784200161507460 NULL

12249 شمسة محمد إبراهيم خداده احمد 784200104627052 NULL

12250 مريم محمد يوسف يعقوب الحوسنن 784200153762933 NULL

12251 واليف محمد بخيت الشوق السويدى 784200229694383 NULL

12252 اسماء حسن مال هللا خلفان الحمادي 784200169606520 NULL

12253 راشد عمر عبدالحكيم نور الصينن 784200184084133 NULL

12254 ابراهيم حميد احمد بوحميد التميمي 784200221571688 NULL

12255 عبدهللا سليمان احمد عيىس طاهر 784200171514241 NULL

12256 عبدهللا احمد عبدهللا يوسف الهاشمي 784200183247178 NULL

12257 احمد عبدالحليم احمد محمد قائد 784200160849186 NULL

12258 ي
عامر عبدهللا غلوم شهداد البلوسر 784200176480281 NULL

12259 ي
 
عبدالرحمن نارص عل مال هللا المرزوق 784200114751702 NULL

12260 سعود عبدالوهاب احمد محمد قائد 784200109806545 NULL

12261 حمد عل سليمان عبدهللا الحمادي 784200150719274 NULL

12262 خليفه مطر خليفه فاضل المزروعي 784200130749540 NULL

12263 يف غيث بدر زين احمد الشر 784200280219419 NULL

12264 محمد سعيد محمد خلفان المري 784200154037137 NULL

12265 عبدهللا صالح احمد المؤذن القحطابن 784200163927906 NULL

12266 عبدهللا احمد عبدالرحيم ابوالحسن 784200187925795 NULL

12267 ي
محمد جاسم محمد عبدهللا الزرعوبن 784200113197576 NULL

12268 ي
محمد موس غانم البلوسر 784200139414823 NULL

12269 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المال 784200136279161 NULL

12270 راشد عبيد هزيم خميس العميمي 784200168548103 NULL

12271 محمد حميد سعيد بوحميد الفالسي 784200115038299 NULL

12272 عبدهللا محمد عبدهللا بن جرش السويدي 784200164243642 NULL

12273 صقر سالم خاتم سعيد السويدي 784200194261358 NULL

12274 ي
سعيد محمد عزيز عبدالغفور عبدهللا العوضن 784200193609433 NULL
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12275 ي حمدان محمد علي بن وبن الكتن  784200215097203 NULL

12276 عل محمد السيد محمد حبيب القرسر 784200272170836 NULL

12277 ن علي سيف احمد عل حسي  784200150875258 NULL

12278 ي
 
ن جزيرى المرزوق حميد عبدالعزيز حسي  784200184143087 NULL

12279 عبدالعزيز ابراهيم عبدالرحمن عبيد الجروان 784200261741027 NULL

12280 ن الهرموزى نارص خالد محمد حسي  784200192839577 NULL

12281 ن محمد الشعاىل مروان جمال حسي  784200257594091 NULL

12282 إيمان سلطان محمد المزروعي 784200139382541 NULL

12283 ثريا حميد علي قابض 784200184271037 NULL

12284 ريم محمد سيف النداس 784200175796539 NULL

12285 ي عشبه حارب سلطان الكتن  784200190391324 NULL

12286 ي ريم بدر محسن بن كده الكثي  784200202958797 NULL

12287 ي لطيفة ساري سالم الكتن  784200246491938 NULL

12288 مهرة ماجد موس المازمي 784200184185757 NULL

12289 موزة محمد سالم الغفلي 784200130472051 NULL

12290 فاطمة علي غانم ال علي 784200105486870 NULL

12291 الغال حسن عل قطامي 784200169517131 NULL

12292 ي بخيتة عبدهللا راشد الكتن  784200117309623 NULL

12293 أحمد راشد سلطان الماكري ال علي 784200128692827 NULL

12294 علي حميد سعيد حميد ال علي 784200193581921 NULL

12295 راشد يحن  راشد عبيد ال علي 784200284068309 NULL

12296 ي
 
عمر محمد أحمد محمد المرزوق 784200184285391 NULL

12297 خليفه عبدهللا خليفه سلمان اللحف 784200128179874 NULL

12298 ن احمد بوهاشم الهاشمي مهره حسي  784200163509217 NULL

12299 ي
دانيه يعقوب عبدهللا عل الحوسنن 784200169836432 NULL

12300 ي
عائشه عل محمد بالل البلوسر 784200213695099 NULL

12301 ي
ريم احمد اسماعيل محمد الزرعوبن 784200132530526 NULL

12302 ي
 
ق سيف محمد مبارك سليمان الشر 784200169817614 NULL

12303 مصعب راشد عل مراد المازمي 784200281803807 NULL

12304 سيف عل عبدهللا بن صفوان ال عل 784200128260328 NULL

12305 ي نارص جهاد راشد سيف الزعاب  784200180217596 NULL

12306 خليفه فهد عبدالرحمن خليفه المزروعي 784200163082439 NULL

12307 عمر خليفه عبدهللا بن تميم 784200069805461 NULL

12308 ن نارص عبودى ن عبدهللا حسي  حسي  784200262640954 NULL

12309 محمد منصور عبدهللا الدبل الهاشمي 784200165825280 NULL

12310 ماجد سلطان علي بوسناد الشامىسي 784200194369383 NULL

12311 ماجد سلطان مصبح خدوم الشامىسي 784200142906161 NULL

12312 ي
سعيد خليفه سعيد محمد المطروسر 784200195029689 NULL

12313 هزاع أحمد محمد يوسف آل علي 784200106868282 NULL

12314 ن الحمادي علياء عادل احمد حسي  784200171832437 NULL

12315 طالل عصام محمد أحمد آل علي 784200158490472 NULL

12316 عمر ماجد عبدهللا محمد صياح 784200070698517 NULL

12317 طارق سيف أحمد حميد المزروعي 784200081087379 NULL

12318 عبدهللا محمد غالب مطر المنصوري 784200105426876 NULL

12319 ة عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا علي مي  784200107697045 NULL

12320 حمد محمد احمد حسن   جناج 784200125194942 NULL

12321 ي فاطمة بطي عبيد حميد المهي  784200142192853 NULL

12322 ي
يف عثمان يوسف سليمان  ميحنن هند محمد رسر 784200143849089 NULL

12323 فهد عبدالعزيز محمد  احمد 784200146979719 NULL
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12324 وليد خالد اسحاق محمدرسول العوضن 784200164970939 NULL

12325 جواهر حسن محمد اسماعيل الجسمي 784200169260765 NULL

12326 جمعه سالم جمعه سالم النيادي 784200183219524 NULL

12327 فاطمه ابراهيم محمد صالح محمد عقيل كاظم 784200185081757 NULL

12328 سيف علي سيف عبيد الجالف 784200185827605 NULL

12329 صالح نارص عبدهللا احمد عبدهللا 784200195927155 NULL

12330 عبد الرحمن احمد صالح عباسي لنجاوى 784200221585381 NULL

12331 عبدهللا راشد شهاب أحمد عبدهللا 784200242161089 NULL

12332 عمر عيىس سبيل احمد الماس 784200248057539 NULL

12333 ن سيد رضا الهاشمي سيد محمد سيد حسي  784200253821860 NULL

12334 عمران عبدهللا عبدالرحمن  عبدهللا 784200296295387 NULL

12335 ي
سعيد فالمرز عباس كرم مراد البلوسر Not issued NULL

12336 زايد فارس حسن علي عبد الرحمن Not issued NULL

12337 عائشه أحمد عبدهللا جمعه الفالسي 784199947929099 NULL

12338 حصه مروان عيد محمد الفالسي 784200005162589 NULL

12339 ي
شما عارف أحمد عبدالكريم الزرعوبن 784200019703931 NULL

12340 ي
يف العوضن عبدهللا هاشم محمد رسر 784200090736354 NULL

12341 شما عبدالباسط عبدالصمد راشد الكيتوب النعيمي 784200094762141 NULL

12342 جواهر فؤاد عبدهللا أحمد أنوىهي 784200102425749 NULL

12343 سلطان محمد عبدالرحمن  البنا 784200104309800 NULL

12344 ي
ن حمدان سجوابن علي سمي  حسي  784200105849135 NULL

12345 ي
عائشة محمد خلفان  المداوي الرمين  784200109183523 NULL

12346 محمد محمود محمد رئيس علي 784200110948682 NULL

12347 ي
أحمد عبداللطيف علي محمد النف  784200113024911 NULL

12348 يف بالسالح علياء منصور محمد رسر 784200113724924 NULL

12349 ي
 
مروان عبدالرحمن محمد حسن المرزوق 784200114828039 NULL

12350 روان فيصل علي حسن راشد 784200116927037 NULL

12351 ريسه خلفان هالل  الكعين  السويدي 784200117272094 NULL

12352 ي امنه عبدهللا احمد الذيب الحمي  784200120272511 NULL

12353 شيخه احمد عتيق احمد المري 784200120865371 NULL

12354 راشد فهد راشد الحميدي   اليماجي 784200121930240 NULL

12355 السبيىع* الوله علي محمد الشيخ منصور  784200125408532 NULL

12356 موزه عبدالكريم يوسف عبد الكريم  خماس 784200132597186 NULL

12357 ساره عبدالقادر عثمان عبدالقادر عثمان 784200135324158 NULL

12358 مريم عارف سعيد محمد   بن سليمان 784200138098064 NULL

12359 ي محمد جاسم محمد الدالل الخزرج  784200138198609 NULL

12360 نارص محمد نارص عبيد الشامىسي 784200138406317 NULL

12361 ي نورا خليفه مطر عبدالرحمن المهي  784200138627086 NULL

12362 ي
فيصل علي حسن  سجوابن 784200139061756 NULL

12363 ميثاء عل محمد عل بالرهيف 784200140794643 NULL

12364 ي عوشه علي خليفه علي المهي  784200141591311 NULL

12365 امنه عبدالحكيم عبدالكريم  المالك 784200151649587 NULL

12366 ي ة خليفه جمعه خليفه المهي  مي  784200152909063 NULL

12367 مهره عبدهللا أحمد حمد المري 784200154705758 NULL

12368 علياء يوسف عوض محمد الرحوم 784200154710733 NULL

12369 ي حمد سعيد عبدهللا الختال  المهي  784200157072149 NULL

12370 خالد إبراهيم أحمد محمد البستكي 784200157579879 NULL

12371 فاطمه خالد راشد أحمد المعال 784200158050862 NULL

12372 محمد عبدهللا غيث أحمد غيث السويدي 784200158081743 NULL
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12373 ا الفالسي ظبية بنت عبد هللا بن عمي  بن عفي  784200164049098 NULL

12374 سهيل محمد خليل عبدهللا محمد اهل 784200164863647 NULL

12375 ي كلثم علي عبيد خلفان البوش المهي  784200169535471 NULL

12376 ي
سيف عبدالمجيد علي جعفر الزرعوبن 784200169575204 NULL

12377 بثينه عبدهللا راشد سالم العويس 784200176081659 NULL

12378 علياء خالد محمد شعبان عل 784200179403686 NULL

12379 فاطمه عامر جعفر  محمد 784200179524382 NULL

12380 فاطمة سعيد غانم عبدهللا   الفالسي 784200183025947 NULL

12381 مهره مبارك جمعة حموده السويدي 784200183683984 NULL

12382 حمده حامد محمد السيد أحمد الهاشمي 784200184736070 NULL

12383 مريم ماجد هالل    الكعين  السويدي 784200184958690 NULL

12384  
راشد علي محمود كلبت المرزوق 784200185198049 NULL

12385 ي سميه يوسف علي عبدهللا الميدور المهي  784200185836382 NULL

12386 مريم خلفان محمد عبدهللا   القاز الفالسي 784200187605322 NULL

12387 مريم سيف محمد قظيب  العليلي 784200187905862 NULL

12388 أحمد سلطان بطي مجرن المري 784200191830262 NULL

12389 كليثم عبدهللا حسن  الشاعر العليلي 784200191972916 NULL

12390 عبدالرحمن محمد خليفة  الفالسي 784200192597514 NULL

12391 ساره عبدهللا اسماعيل احمد   ال نارص 784200196390262 NULL

12392 هند محمد خليل عبدهللا اهل 784200196838161 NULL

12393 ساره فيصل علي حسن راشد 784200196921702 NULL

12394 شهاب سعيد محمد وىل عبدهللا كرمستج  784200209171535 NULL

12395 بطي أحمد ثابت محمد العامري 784200209469152 NULL

12396 روضه عمر عبدهللا ماجد راشد الشامىسي 784200209591690 NULL

12397 مريم علي محمد علي ال درويش 784200213842816 NULL

12398 سلطان عيىس محمد علي  بن علي 784200215796150 NULL

12399 فاطمه خليل إبراهيم حسن الصفار 784200218350328 NULL

12400 ي
سيف سامي اسماعيل عبدالكريم الزرعوبن 784200219763933 NULL

12401 شيخة هاشم نارص عبدهللا ال نارص 784200220279184 NULL

12402 شيخه يوسف سهيل  العبار الفالسي 784200221494907 NULL

12403 منصور محمد عبدالرزاق محمد بالسالح 784200226219275 NULL

12404 ن ساره محمد رضا اسحاق   محمد امي  784200226859807 NULL

12405 يف ن محمد الشر فاطمة منصور امي  784200227572938 NULL

12406 عمر صالح سالم محمد الشامىس 784200232519502 NULL

12407 كلثم حسن عبدالرحمن حسن عبدهللا 784200232602696 NULL

12408 ي مريم اسامه عبدهللا الدكتور المهي  784200235813134 NULL

12409 علي عبدهللا حميد عبدهللا سلطان  دلموك 784200237618754 NULL

12410 عبدهللا أحمد عبدالعزيز عبدهللا المناعي 784200237975964 NULL

12411 احمد علي احمد محمد بورحيمه 784200238746315 NULL

12412 زايد غريب خميس نارص النيادي 784200249357581 NULL

12413 مهرة مروان يوسف عبد الرحمن العبدوىل 784200253720625 NULL

12414 يوسف بن عبدهللا بن عيىس بن نارص الشكال 784200254718081 NULL

12415 شمسه جاسم محمد جمعه المرموم 784200258148426 NULL

12416 ي
لينا مسعود محمد رضا العوضن 784200259868246 NULL

12417 لطيفة محمد سلطان  الجوكر 784200260838022 NULL

12418 ي
أحمد هاشم محمد عقيل السيد محمد  القريىسر 784200261683732 NULL

12419 فاطمة سعيد عبدالكريم  الفهيم 784200261985285 NULL

12420 علياء عبيد احمد عيىس   الحمادي 784200262632829 NULL

12421 ن عبدهللا  آل علي عبدهللا ياسي  784200265793057 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12422 ف الهاشمي عمر محمد حسام الدين  رسر 784200271876870 NULL

12423 محمد عبيد عبدالكريم طاهر الطاهر 784200273074169 NULL

12424 حمدان أحمد جمعه مبارك سيف السويدي 784200275427035 NULL

12425 احمد طالل احمد عبدالقادر  الشنقيطي 784200279379547 NULL

12426 آمنه طارق خليفه مطر المنصوري 784200280627140 NULL

12427 شمسه عبدهللا محمد يوسف بوخماس 784200281495901 NULL

12428 راشد مروان سلطان عبدهللا الصباغ 784200283839429 NULL

12429 ي
عبدهللا وليد ابراهيم يوسف الرحمابن 784200285280549 NULL

12430 فارس عزان عبدهللا سعيد   لوتاه 784200286162472 NULL

12431 حامد فريد أحمد صالح أحمد ال رشيد 784200286526486 NULL

12432 ن  المعمري عبد هللا عبدالحميد عبدالخالق سالمي  784200287052151 NULL

12433 ي امنة خالد سعيد مطر بليله المهي  784200290865029 NULL

12434 سعيد عيىس عبد الرحمن سعود  الدورسي 784200292928197 NULL

12435 ه محمد عبد الكريم نعمت ابراهيم مي  784200295750499 NULL

12436 عيىس حسن محمد    ابراهيم لوتاه 784200295762742 NULL

12437 منن طارق عبدهللا علي بن حيدر 784200296859752 NULL

12438 عبدهللا احمد علي ابراهيمي Not issued NULL

12439 عبدهللا ايمن محمد فضه Not issued NULL

12440 عبدالرحمن محمد علي عبدالرحمن مي  احمدي Not issued NULL

12441 ابراهيم احمد ابراهيم سيف كلبان 784200004602825 NULL

12442 سيف جابر محمد  الطاير المري 784200005139314 NULL

12443 ي عائشه مروان محمد احمد المهي  784200061476584 NULL

12444 جواهر سهيل مبارك رسور الظاهري 784200062843956 NULL

12445 ي ن المهي  حمده عارف سيف  الزفي  784200079083943 NULL

12446 عمر عبدالخالق اسماعيل محمد علي كرم 784200082918309 NULL

12447 احمد سعيد محمد علي   سيفان المري 784200085384194 NULL

12448 هامل خليفه احمد هامل القبيىسي 784200096393135 NULL

12449 مريم زهي  عبد الجليل يوسف   درويش 784200103726095 NULL

12450 علياء خالد سلطان محمد الفالسي 784200105249583 NULL

12451 ن تهلك فهد طارق محمد نور حسي  784200108608546 NULL

12452 عبد الرحمن خالد ابراهيم عبد الرحيم القاسم 784200109727287 NULL

12453 ي حمده محمد سعيد باليوحه المهي  784200113509416 NULL

12454 نور احمد عقيل محمد البنا 784200113982746 NULL

12455 حمد ابراهيم حمد طاهر علي الرمىس 784200114826413 NULL

12456 حوراء حسن حبيب المنصور 784200115194829 NULL

12457 بدور جهاد عبدالنن  محمد ال رحمه 784200115947960 NULL

12458 فاطمه نجيب احمد عبدالكريم الزرعوبن 784200116103530 NULL

12459 عبدهللا جمعه سعيد الغيث المري 784200119404695 NULL

12460 ريم عبد العزيز احمد عبد الرحمن الريس 784200119428421 NULL

12461 عبدهللا عيىس ابراهيم حسن رئيىسي 784200120407091 NULL

12462 ن علي الشماىلي مريم علي محمد حسي  784200120487093 NULL

12463 عبدهللا جاسم محمد عبدهللا الجناجي 784200124640531 NULL

12464 ن احمد  كاظم هشام فهيم محمد امي  784200126185865 NULL

12465 ي خليفه مروان أحمد بن غليطه المهي  784200127326468 NULL

12466 ي ن المهي  مريم جمعه ارحمه عبيد الزفي  784200127421483 NULL

12467 عبدالرحمن طارق يجي محمود سعيد 784200128476247 NULL

12468 ي عوشه احمد خليفه  العياىل المهي  784200130871765 NULL

12469 راشد احمد راشد سالم الهاملي 784200131641852 NULL

12470 فهد طاهر عبدالكريم نعمت  إبراهيم 784200131705970 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12471 ي

ن حسن البلوسر فيصل عبدهللا حسي  784200132163815 NULL

12472 ي روضه سعيد معضد  بوقراعه الحمي  784200135174215 NULL

12473 الوليد عصام إبراهيم عبدالمنان العور 784200135707055 NULL

12474 ن آل كاظم ي حسي  ن عقيل عبدالنن  حسي  784200135961314 NULL

12475 مهره عبد الرحيم عبدهللا احمد المال 784200136410311 NULL

12476 ي
عائشه أحمد ابراهيم محمد الزرعوبن 784200136831029 NULL

12477 محمد فؤاد محمد  بوخش 784200138196025 NULL

12478 مهره جمال خليفه بيات  الفالسي 784200139835951 NULL

12479 محمد صالح سالم محمد الشامىسي 784200140308261 NULL

12480 ي
بدور اسامه ابراهيم احمد صديف  784200143809190 NULL

12481 ي ي المهي  خليفه محمد مطر الجمي  784200146241805 NULL

12482 سارة مصطفن حسن أحمد فردان 784200146869175 NULL

12483 سالمه حامد مي  هاشم احمد  الخوري 784200150807640 NULL

12484 راشد عبد النارص محمد عقيل احمد عباس 784200151850508 NULL

12485 ي
ن إسحاق حسن  البلوسر مالك حسي  784200153725401 NULL

12486 ي   عبدهللا
راشد محمد عتيق ثابن 784200157907245 NULL

12487 عمر فؤاد عبدالحق النجار الجناجي 784200158027910 NULL

12488 ظبيه صباح سالم محمد الشامىسي 784200159074614 NULL

12489 ي  العايل المهي 
منصور راشد ثابن 784200159804721 NULL

12490 منال محمد عبدهللا عبدالرحمن الريس 784200160320436 NULL

12491 ارحمه عبدهللا محمد الحج الفالسي 784200160350433 NULL

12492 فاطمه علي عبدهللا درويش الدرويش 784200160381750 NULL

12493 علياء عبداالمي  احمد مال هللا   عبد العزيز 784200160520472 NULL

12494 ي سيف عبيد سيف  البوش المهي  784200160769699 NULL

12495 ف الهاشمي حمد صالح  ابراهيم  رسر 784200161619190 NULL

12496 ي شيخه علي نارص خليفه  بالحباله الكتن  784200161981624 NULL

12497 ي
حليمه مهدى   فراهابن 784200162715351 NULL

12498 ى امنه محمد عبدهللا  بوميد المهي  784200163519216 NULL

12499 ن عبدالكريم عبدهللا العلي عبدهللا حسي  784200164102103 NULL

12500 ن
ق علياء عدنان عبدالرحمن عبدهللا   رسر 784200165204106 NULL

12501 سعيد راشد حمد رحمه الشامىسي 784200168181095 NULL

12502 هند اسامه أحمد عبدهللا الشعفار 784200168463170 NULL

12503 عائشه السيد عبدهللا السيد محمد الهاشمي 784200168690541 NULL

12504 عفراء عبدهللا عل   خميس القبيىس 784200169506837 NULL

12505 محمد سالم محمد خميس الشدي 784200169821822 NULL

12506 هند طارق السيد عبدالقادر الهاشم 784200171042516 NULL

12507 مريم سعيد محمد بالعري الفالسي 784200173860600 NULL

12508 مطر سعيد عبيد سالم المزروع 784200174953057 NULL

12509 أحمد محمد سعيد راشد بن دعار 784200180736868 NULL

12510 لطيفه مهي  خميس عبيد بن مسحار 784200180854166 NULL

12511 ي
 
محمد عمر السيد محمد اسماعيل المرزوق 784200181475920 NULL

12512 أسماء طارق يحن  محمود سعيد 784200182750214 NULL

12513 عائشه خليفه عبيد حميد الفالسي 784200182973865 NULL

12514 طالل علي محمد صالح الحمادي 784200183065943 NULL

12515 سيف مطر محمد الحج الفالسي 784200184603254 NULL

12516 ي سالم خادم الحاج خادم الميدور المهي  784200187254303 NULL

12517 ي عبدهللا خالد الحاج الميدور المهي  784200187965932 NULL

12518 ي
حمده خالد محمد علي الزرعوبن 784200191086972 NULL

12519 مريم احمد عبدهللا ابراهيم الحواي 784200191606530 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12520 راشد عبدهللا فاضل سالم الهاملي 784200191831963 NULL

12521 خالد محمد غلوم احمد خورى 784200192868691 NULL

12522 مريم عبدالواحد محمد صالح عبدالرحمن الريس 784200195792740 NULL

12523 ى العميم احمد محمد   عبيد  بشي  784200196984791 NULL

12524 ريم جالل الدين ابراهيم طالب عباس 784200197076571 NULL

12525 محمد طارق يحن  محمود   سعيد 784200198054833 NULL

12526 لطيفه عبدهللا عل عبدهللا الجناج 784200205186073 NULL

12527 ي راشد احمد ماجد بالعبد المهي  784200206061804 NULL

12528 ريم جمعة خليفة راشد المري 784200206382515 NULL

12529 علياء اسماعيل ابراهيم محمد التميم 784200213071614 NULL

12530 شيخه راشد خميس خليفه الفالسي 784200231507474 NULL

12531 خديجة خالد إبراهيم الحاج عبدالقادر عباس 784200238070633 NULL

12532 شما عبدهللا محمد ربيع بوسناد 784200240814820 NULL

12533 خوله طه محمد السيد الهاشمي 784200243857412 NULL

12534 محمد نارص امان  ال رحمه 784200246427536 NULL

12535 ي عمي  نارص بط عمي  المهي  784200252814866 NULL

12536 عبدهللا خليفه عبيد القط النعيمي 784200272742071 NULL

12537 ي   محمد
مريم سالم ثابن 784200276081385 NULL

12538 احمد خالد احمد الشيخ مبارك الشامىسي 784200279091068 NULL

12539 شماء جمعه عبيد محمد الفالسي 784200280205798 NULL

12540 راشد احمد عبدالرحيم محمد العلي 784200283573960 NULL

12541 عهود خالد اسماعيل ابراهيم الجرمن 784200292036082 NULL

12542 ميثاء خالد عبدهللا محمد نور زينل Not issued NULL

12543 مريم عيىس عبيد صقر بن غباش المري 784200016135939 NULL

12544 ى علي عبدهللا مي  مطلب امي  784200027328416 NULL

12545 حامد عبداللطيف عبداالله عبداللطيف  ال بريك 784200049183641 NULL

12546 حميد أحمد محمد أحمد بن سوقات الفالسي 784200070538028 NULL

12547 محمد جمال عبيد سلطان السويدي 784200096098312 NULL

12548 حمد محمد حسن احمد  الهاشمي 784200105817306 NULL

12549 سلطان صهيب عبدهللا أحمد التوحيدي 784200106369398 NULL

12550 عبدهللا سيف عبدهللا  الدبوس السويدي 784200110736269 NULL

12551 ن الجزيري صالح احمد صالح حسي  784200115069708 NULL

12552 ي موزه سلطان عبد هللا بنواس الكتن  784200125272813 NULL

12553 عل خليفه عل بن مويزه  العليلي 784200127906350 NULL

12554 شيخه جمال خليفه  بالهول الفالسي 784200131509414 NULL

12555 ي
حمده عيىس احمد عيىس ال ثابن 784200136282827 NULL

12556 عفراء عبدالباري محمد  بن سوقات الفالسي 784200140962711 NULL

12557 عبدهللا عل حسن صالح محمود 784200146282858 NULL

12558 حمد ابراهيم حسن محمد المطوع 784200146581044 NULL

12559 الريم أحمد عيىس محمد الحلو 784200147076416 NULL

12560 ي
يف محمد العوضن عائشه خالد محمد رسر 784200149397588 NULL

12561 سويدان عبدالرحمن سويدان سعيد بن سويدان 784200154052631 NULL

12562 عبدهللا محمد أحمد  السعدي 784200157908169 NULL

12563 عبدهللا أحمد شعبان مراد محمد 784200158059756 NULL

12564 ي
علياء جاسم محمد النمر الزرعوبن 784200160249429 NULL

12565 اليازيه محمد احمد محمد سعيد 784200164839365 NULL

12566 ساره محمد عبدالرحمن  بهادر 784200165291962 NULL

12567 ي
يف العوضن ارساء احمد محمد رسر 784200169595202 NULL

12568 سعيد شعيب بط محمد   السويدي 784200173651587 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12569 ماجد سليمان عبدالخالق محمد االنصاري 784200174181683 NULL

12570 مانع عبدهللا أحمد جمعة 784200176091054 NULL

12571 جواهر سليمان علي  العلي 784200180758102 NULL

12572 محمد علي مراد حسن طاهر 784200180876219 NULL

12573 مديه حسن عبدهللا حسن السماك 784200181030253 NULL

12574 ي عبدهللا سالم محمد مطر الكتن  784200184183083 NULL

12575 *راشد عبدالنارص عبدالرزاق عبدالرحمن  784200187685324 NULL

12576 مهره محمد عبدالرحيم علي الوري 784200195732548 NULL

12577 فتحية حسن خميس محمد أحمد 784200207504182 NULL

12578 ى روضه عيىس محمد جاسم بالرميثه المهي  784200208320471 NULL

12579 روان سعيد سلطان حسن الخزيمي 784200220649410 NULL

12580 وتيهه عيىس عبيد صقر بن غباش المري 784200224192714 NULL

12581 معصومه جعفر حبيب جعفر علي 784200227413646 NULL

12582 ميثاء خالد عبدالقادر راشد أهلي 784200237139165 NULL

12583 نوف احمد عبدالقادر احمد الهاجري 784200242508149 NULL

12584 اريام جمعه محمد    مبارك البساطه 784200246810210 NULL

12585 خوله محمد علي احمد بن كلي 784200247409871 NULL

12586 عبد هللا مروان عزير رسور رفيعه الفالسي 784200251848154 NULL

12587 راشد أحمد عبدهللا أحمد المال 784200252879299 NULL

12588 اسماء معروف احمد محمد كلني  784200268171095 NULL

12589 ة خالد عبدالقادر راشد أهلي مي  784200268535356 NULL

12590 خليفة حسن خليفه  الفقاعي آل علي 784200270483082 NULL

12591 ي عبدهللا أحمد جمعة
ثابن 784200273053510 NULL

12592 اسماء محمد احمد ابراهيم العيىس 784200274138260 NULL

12593 ي
غدير نبيل عباس أحمد سجوابن 784200279205858 NULL

12594 محمد علي محمد عبدالرحمن  القصاب 784200282431962 NULL

12595 هند محمد حسن عبدهللا الشمار 784200284291323 NULL

12596 ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الغفيلي 784200286940372 NULL

12597 حمده خالد محمد محيوه الحمادى 784200287217218 NULL

12598 ن الصايغ سمر سمي  حسن ابراهيم حسي  784200292526843 NULL

12599 ي
شيخه عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوضن 784200296947946 NULL

12600 ي سالمه خميس بطي محمد العياىلي المهي  784200297109322 NULL

12601 ى عبدالعزيز عل احمد عمر بن شفيا المهي  Not issued NULL

12602 احمد محمد احمد عبدهللا المعمري Not issued NULL

12603 علي عامر عبدالغفور جالل الزي Not issued NULL

12604 ي
فاطمة سيد مهدى سيد أحمد اقاب  Not issued NULL

12605 ن علي عبدالقادر حني  Not issued NULL

12606 خالد عيىس عبدهللا علي العطار Not issued NULL

12607 منصورحسن محمد حسن تميم Not issued NULL

12608 مروان عتيق أحمد دلموك بن عمان Not issued NULL

12609 راشد محمد طيب عبدهللا Not issued NULL

12610 شموخ سبأ سنان عبدهللا ابولحوم Not issued NULL

12611 سعاد سلمان جوهر جم Not issued NULL

12612 ي
ي راشد المطروسر

ي نارص ثابن
ثابن 784200009876549 NULL

12613 عارف حسن عل حسن عبدهللا 784200018606465 NULL

12614 عائشة أحمد عبدهللا محمد العبدهللا 784200021408628 NULL

12615 فهد محمد سلطان عبدهللا الصباغ 784200031503988 NULL

12616 احمد عيىس محمد حمد المري 784200032547182 NULL

12617 ن اهلي حارب محمد خليفه حسي  784200071396384 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12618 ن قرقاش ابراهيم احمد محمود حسي  784200082827211 NULL

12619 احمد محمد  احمد  محمد علي 784200102407382 NULL

12620 ي راشد محمد سعيد جمعه بن عابد  المهي  784200108354810 NULL

12621 ي السويدي مريم مروان محمد  خطين  784200117537488 NULL

12622 زايد عل سعيد عل ال شعيب 784200120598543 NULL

12623 سيف سالم ربيع مسعود بن بشيت 784200126539756 NULL

12624 ى خليفه محمد خليفه مطر الجمي  784200128526165 NULL

12625 ي* ماجد عبدهللا أحمد  آل الشيخ الخزرج  784200132635432 NULL

12626 حمد محمد سيف  الطويله السويدي 784200139021792 NULL

12627 ي
 
حصه صالح يوسف احمد المرزوق 784200151831094 NULL

12628 محمد علي محمد علي  الشمار 784200157584093 NULL

12629 محمد احمد محمد خليفه بوذينه السويدي 784200161618374 NULL

12630 ه خليفه حمد الرضه   الشامىس مي  784200184981072 NULL

12631 ن الشافىعي سعود فيصل علي حسي  784200187426042 NULL

12632 امون محمد محمود بي  784200187438591 NULL

12633 نارص سالم سلطان سيف الشامىسي 784200195920655 NULL

12634 ي
ن محمد علي البلوسر عبيد حسي  784200219419288 NULL

12635 ي
عبدهللا نارص محمد أحمد الزرعوبن 784200220497091 NULL

12636 ابراهيم خليفه ابراهيم يونس خادم 784200236426902 NULL

12637 سلطان خليفة حسن عبد الكريم الدراي 784200240574747 NULL

12638 فاطمه عيىس ابراهيم    فتح هللا اهلي 784200253618274 NULL

12639 خالد علي محمد علي السويدي 784200254097403 NULL

12640 نجمه عل محسن نارص   العامري 784200254143645 NULL

12641 سيف عبدالعزيز محمد  آل علي 784200260519184 NULL

12642 ي ي المهي  حمده سعيد خليفه مطر الجمي  784200262958521 NULL

12643 فاطمه احمد عبدهللا محمد صالح صلحون الشجي 784200276862537 NULL

12644 عمر أحمد عبدالكريم بالل جمعه 784200282643293 NULL

12645 شمسه فيصل سلطان هالل حميد  السويدي 784200286584105 NULL

12646 مريم عبدهللا السيد مرتىصن الهاشمي 784200296168311 NULL

12647 ي
نوف خالد قاسم محمود الحوسنن 784200296320268 NULL

12648 عائشة بطي احمد سعيد المنصورى Not issued NULL

12649 عائشة عبدالنور اسد علي الريس Not issued NULL

12650 ي
 
فاطمه صالح يوسف احمد المرزوق Not issued NULL

12651 حال مروان حسن علي الخطيب Not issued NULL

12652 لطيفه سالم يوسف سالم الحمادي Not issued NULL

12653 ي نورة اسماعيل بالل عثمان بوهيد المهي  Not issued NULL

12654 ساره عبدهللا عبدالرحمن Not issued NULL

12655 علي عبدالمجيد السيد علي السيد سلمان 784200048209314 NULL

12656 فيصل محمد عبدهللا  سالم 784200079696397 NULL

12657 حمد سلطان مبارك حميد بن عياده الكتن  784200103076525 NULL

12658 ي عبدهللا حارصن بخيت راشد الجمي  784200103519094 NULL

12659 منصور مصطفن عبدالوهاب إبراهيم كلداري 784200127091971 NULL

12660 حامد عبدالرحمن إبراهيم علي السلمان 784200129842975 NULL

12661 ي راشد سيف بخيت  المهي  784200130280843 NULL

12662 ي
 
عمر جاسم محمد أحمد المرزوق 784200131502922 NULL

12663 ابتسام جمال أحمد محمد يتيم 784200153906159 NULL

12664 ي  محمد ال درويش ن عبدالنن  مريم علي حسي  784200157397322 NULL

12665 أحمد سالم سعيد محمد البدواوي 784200161713639 NULL

12666 ي
عمي  حسن مالك البلوسر 784200162939381 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12667 ى صالح محمد معضد صالح الحمي  784200169876438 NULL

12668 احمد عبد الرحمن عبد المنان عبد الرحمن العور 784200170585937 NULL

12669 بط سلمان عبيد سلمان عبيد السويدى 784200174313021 NULL

12670 فاتن بدر احمد  العامرى 784200175802980 NULL

12671 ي
شيخة محمد درويش احمد الزرعوبن 784200182687986 NULL

12672 سعيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن حافظ 784200190792497 NULL

12673 محمد عمر جاسم محمد بن كلبان 784200192852620 NULL

12674 ي
عبدهللا إسماعيل أحمد عبدالحميد الزرعوبن 784200196321812 NULL

12675 ي محمد مصطفن محمد عبدالرحمن شلن  784200196326936 NULL

12676 ي ي المهي  سهيل محمد بخيت  الجمي  784200197953167 NULL

12677 ن حسن  تهلك ساره صالح حسي  784200203030752 NULL

12678 اسيه ادريس يونس محمد صالح جناجي 784200205062514 NULL

12679 سلمان محمد ايوب محمد عبد القادر 784200213106931 NULL

12680 راشد نبيل محمد عبدالرزاق   بستك 784200215316256 NULL

12681 ي
 
فهد فريد محمود أحمد المرزوق 784200229736168 NULL

12682 ي مريم محمد راشد حميدي الكتن  784200236460315 NULL

12683 ي
ميثه عبدهللا غلوم بدري العوضن 784200241329521 NULL

12684 زيانه بن حمد بن سعيد  المزروعية 784200241597630 NULL

12685 ي
 
محمد يوسف عبدالرحمن  المرزوق 784200249427020 NULL

12686 حسن محمد درويش عبدهللا  النعيم 784200258040912 NULL

12687 ساره عبدالحميد عباس جمعه جميل 784200262948068 NULL

12688 ن علي رضا حريزي حسي  784200264906023 NULL

12689 دانة يونس عقيل علي عبدالرحيم البستكي 784200265383024 NULL

12690 محمد فرهاد   حريزى 784200268306543 NULL

12691 سالمه حسام محمد  فكرى 784200270621095 NULL

12692 ي الوعيل السويدي
حريز محمد إبراهيم ثابن 784200271863878 NULL

12693 مروه خالد أحمد عبدهللا الشامىسي 784200275397089 NULL

12694 سيف عصام اسماعيل عل عبدالرحيم الفهيم 784200276484803 NULL

12695 سلمان محمد سلمان محمد كاهور 784200280587963 NULL

12696 عبدهللا خالد جمال يوسف  الصوالجي 784200282869807 NULL

12697 ي العبدهللا
روضه أحمد عبدهللا ثابن 784200296873258 NULL

12698 ين محمد جعفر الحاج علي آل رحمة شي  784200296920695 NULL

12699 ايمان محمد   شيخ Not issued NULL

12700 ي مهره احمد جاسم علي الزعاب  Not issued NULL

12701 محمد نارص محمد عبدهللا   فكري Not issued NULL

12702 فيصل رجا صالح  عبدالهادي 784200049175753 NULL

12703 محمد عبدالرزاق محمد عبدهللا  الجاسم 784200110352612 NULL

12704 ي
حمد عيىس عبدهللا حيدر بن حيدر الحارب  784200131319863 NULL

12705 ه محمد مبارك عبيد السبوسي مي  784200158152700 NULL

12706 يف الجناج ندى اسماعيل محمد رسر 784200159076494 NULL

12707 مهره محمد مبارك عبيد السبوسي 784200160358584 NULL

12708 محمد خليفة عبدالعزيز عبدالرحيم الجزيري 784200174692705 NULL

12709 علياء عصام محمد عبدالرحمن الحمادي 784200176862439 NULL

12710 مريم محمد بط محمد  السويدي 784200180383760 NULL

12711 بدور بدر يوسف مختار آل يوسف 784200193810957 NULL

12712 مزنه أحمد نارص مختار األنصاري 784200197091901 NULL

12713 شيفا    مقدادى 784200206503508 NULL

12714 عبد هللا محمد نور خليل عبد الرحيم جناجي 784200221069352 NULL

12715 زا سلمان أحمد الحاج عبدهللا مكي الحاج عبدهللا مي  784200225159597 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12716 هند عيىس عبدالكريم  طاهر 784200226964169 NULL

12717 هند إبراهيم عبدهللا محمد العبدوىلي 784200230706531 NULL

12718 ي منصور عبدهللا محمد الخربيج الزعاب  784200259086492 NULL

12719 ن الغانم يوسف عقيل نارص حسي  784200262519463 NULL

12720 ماجد عبد هللا حسن عبد الرحيم   المال 784200270814146 NULL

12721 يوسف جاسم محمد علي يوسف 784200279652521 NULL

12722 عبدهللا خالد ابراهيم  محمد الحاج 784200285183941 NULL

12723 مريم حمد محمد بن الشيخ مجرن 784199954028033 NULL

12724 شيماء محمود محمد عبدهللا اهلي 784200024949362 NULL

12725 ا علي محمد احمد المزروعي مي  784200076509254 NULL

12726 ن سلطان أحمد لوتاه عوشه حسي  784200103075147 NULL

12727 وق علي انور الجزيري التميمي رسر 784200106832536 NULL

12728 ي
هند عمر أحمد محمد القرسر 784200107170647 NULL

12729 أسماء عبدالمجيد عبدالرحمن  المال 784200114716242 NULL

12730 علياء فيصل عقيل محمد البستكي 784200119476875 NULL

12731 عائشه محمد نارص علي خماس اليماجي 784200127581914 NULL

12732 ن نارص محمد روضه حسي  784200128195938 NULL

12733 ريم محمد عبدالوهاب محمد أحمد المناعي 784200138769060 NULL

12734 مريم سفيان علي سعيد بن سلوم الفالسي 784200143181301 NULL

12735 ن   نعمان مريم طه حسي  784200146250921 NULL

12736 مريم فيصل سالم علي بن حيدر 784200146827108 NULL

12737 الريم محمد عبدالكريم إسماعيل الفهيم 784200150428108 NULL

12738 ي
 
رانيه عارف عبدالرحمن محمود المرزوق 784200151386875 NULL

12739 خوله فيصل حبيب بالل المطوع 784200162187387 NULL

12740 مريم عيىس خليفه عبدهللا بالهول الفالسي 784200170476582 NULL

12741 ي علياء عارف علي حمد العويد المهي  784200173696251 NULL

12742 حصة عادل محمد عبدهللا محمد باقر 784200183272424 NULL

12743 الريم سالم احمد  الزريم السويدي 784200194924922 NULL

12744 رحاب سيف علي إرحمه محمد  البغاش الشوي  هي 784200197136276 NULL

12745 ن المخيط آمنه عبد النارص عبد الرحمن حسي  784200198532168 NULL

12746 رهف منذر أكرم جمعه   حلوم 784200202539878 NULL

12747 ن علي اهلي ريم ابراهيم حسي  784200216260685 NULL

12748 هند جمال عبدهللا احمد القصاب 784200224030831 NULL

12749 شما علي سيف الدين يعقوب 784200237249139 NULL

12750 اليازية خالد أحمد عبدهللا الحمادي 784200239027061 NULL

12751 فاطمه أحمد نارص صالح لوتاه 784200243506183 NULL

12752 حمده وليد محمد سعيد بن سلوم 784200249107358 NULL

12753 ي
لطيفه صالح محمد توفيق الشافىعي المدبن 784200251764799 NULL

12754 ي مريم وليد عبيد جمعه العدومي النقن  784200280285154 NULL

12755 لمياء وليد عبدهللا راشد ساحوه السويدي 784200283285482 NULL

12756 هند نبيل محمد نور إبراهيم القرقاوي 784200292415393 NULL

12757 وضحه عادل محمد احمد الحمادي 784200298619097 NULL

12758 روضه نبيل محمد نور إبراهيم القرقاوي Not issued NULL

12759 ي
ن معروف البلوسر سعيد جاسم حسي  784199958642524 NULL

12760 سعيد سالم سعيد محمد الجابري 784200042917425 NULL

12761 أحمد محمد أحمد كاهن جامع 784200175732542 NULL

12762 احمد محمد عبدهللا سعيد   البدواوى 784200176490611 NULL

12763 سعود عبدهللا عل مراد   المروى 784200274051745 NULL

12764 عبدهللا أحمد هالل مرشد هالل  الهاملي Not issued NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12765 فاطمة عبد الحميد عبدهللا محمد الرئيس 784200107042408 NULL

12766 ي
يف العوضن مريم احمد محمد رسر 784200115030544 NULL

12767 احمد طارق احمد حبيب عيىس 784200121981425 NULL

12768 ي ب  لطيفه عبدالسالم ربيع غريب مبارك  المحي  784200139839060 NULL

12769 نور محمود ابراهيم محمود عبده 784200147930547 NULL

12770 سيف فهد محمد سلمان  بشي  784200208469500 NULL

12771 ن طه كريمة نجدي   حسي  784200215739085 NULL

12772 شهاب طارق احمد حبيب عيىس 784200217571593 NULL

12773 ن عبدهللا  الخوري غالية محمود محمد امي  784200232540516 NULL

12774 ي
خليفة احمد عبدالرحيم محمد الزرعوبن 784200258716065 NULL

12775 جميلة منصور جميل احمد محمد حزام 784200263971358 NULL

12776 ن
مريم محمد عبدهللا احمد الحرق 784200295390429 NULL

12777 يوسف عبدالحميد عبدالكريم يوسف ال رضا 784200296371816 NULL

12778 ديما ماهر حسن مسلم 784200049049149 NULL

12779 ي
غيث ماجد سيف الحثبور الرمين  784200114308537 NULL

12780 لميس عبيد جاسم عبيد ضاجي 784200143620688 NULL

12781 راشد حسن عبدهللا حسن   ال علي 784200060396304 NULL

12782 عل عبدهللا محسن علي ابراهيم 784200106091463 NULL

12783 ماجد بدر عبدهللا احمد ال علي 784200106219742 NULL

12784 ي
سارة حسن محمد حسن الجينن 784200118608577 NULL

12785 ويداد عبدهللا محمد االنجاوي 784200119387478 NULL

12786 ن عبد الرحمن كالت عيىس عبد الرحمن محمد امي  784200129351613 NULL

12787 عبدهللا أحمد علي محمد المزروعي 784200130957978 NULL

12788 مريم احمد عبدالرحمن الشيخ علي الجناجي 784200131753087 NULL

12789 ن إسماعيل  الصايغ زا حسي  فاطمة مي  784200157629740 NULL

12790 ي
اسماء اسماعيل جاسم حسن البلوسر 784200162482176 NULL

12791 امنه عيىس سالم محمد المر 784200162579187 NULL

12792 حمده جمال علي االملح الفالسي 784200170483869 NULL

12793 احمد محمد علي سالم االملح 784200175387214 NULL

12794 حامد    عباس موس محمد 784200187076169 NULL

12795 سند عبدهللا قاسم غلوم 784200220958365 NULL

12796 حمده علي محمد  العسماوي 784200235487400 NULL

12797 ي
كنعان عزام محمود الوظائفن 784200235959622 NULL

12798 مريم عيىس سيف عبيد الجالف 784200239592593 NULL

12799 مها محمد عبدهللا ابراهيم النون 784200240807519 NULL

12800 مريم احمد محسن ابراهيم عبدهللا 784200259205167 NULL

12801 عوشه احمد غالب مطر  المنصوري 784200265868065 NULL

12802 فاطمه ابراهيم    قاسم غلوم 784200296379058 NULL

12803 عبدهللا رمضان مشمش Not issued NULL

12804 جنان موس فتج الزبيدي Not issued NULL

12805 مي سهي  فتجي الزبيدي Not issued NULL

12806 محمد الشيخ مبارك خميس عتيق بن عقيده الفالس 784199859292759 NULL

12807 محمد المر خليفه سلطان بن حبتور 784199948574696 NULL

12808 مريم عيىس مسعود مبارك عبدهللا 784200165303023 NULL

12809 ي مريم حسن سعيد خلفان بوعجيل المهي  784200184039731 NULL

12810 ي  سليم محمد
غنن إبراهيم مي  Not issued NULL

12811 يك دانه علوى عل محمد الشيخ عل الي  784200117179521 NULL

12812 ي  دلموك المهي 
حميد محمد ثابن 784200059369080 NULL

12813 فيصل محمد عبدهللا محمد احمد المطوع 784200120607278 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
12814 فؤاد زهي  زهدى عبدهللا الخطيب 784200138762479 NULL

12815 خ سالم إبراهيم سالم محمد المشر 784200197309832 NULL

12816 جواهر جمال ماجد  بن ثنيه Not issued NULL

12817 مايد عبدالرحيم محمد عبدهللا بن شفيع Not issued NULL

12818 أحمد عيىسي راشد حمد الشامىسي 784200105158164 NULL

12819  
عبدهللا بدر محمد عبدهللا محمد المرزوق 784200127059549 NULL

12820 جمعه حارب جمعه بن صبيح الفالسي 784200235749502 NULL

12821 حميد احمد   حميد عيىس لوتاه 784200070626096 NULL

12822 عبدهللا يوسف محمد سعيد المال 784200071906570 NULL

12823 عبدهللا محمد اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ 784200074162957 NULL

12824 هند عيىس عبدهللا أحمد الهاشمي 784200087586903 NULL

12825 محمد أحمد محمد علي بن عدي 784200109420800 NULL

12826 شما شمالن عبدالرحمن أحمد الصوالجي 784200159086048 NULL

12827 عدىلي بدوى محمد عدىلي   دالل 784200162757106 NULL

12828 حسن خليفه حسن الدبوس السويدي 784200202747935 NULL

12829 أحم د مب ارك ي وس ف مب ارك Not issued NULL

12830 ى ليل محمد خليفه سعيد المهي  Not issued NULL

12831 موزة عبدهللا محمد راشد الحريز الفالسي Not issued NULL

12832 ي محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشيخ محمد نور المهي  784199985726357 NULL

12833 يف علياء عبيد احمد محمد  الشر 784200015216409 NULL

12834 شيخه عبيد عبدهللا  بن حيدر 784200019653094 NULL

12835 ه عصام أحمد بن حافظ مي  784200106518549 NULL

12836 ي عبدهللا  بن جرش السويدي
راشد ثابن 784200115853531 NULL

12837 هند يوسف علي عبدهللا بهزاد 784200117460905 NULL

12838 راشد عارف عبدالصمد  الكيتوب النعيمي 784200121831877 NULL

12839 عبدهللا محمد ثابت أحمد سعيد 784200125498210 NULL

12840 ي
عبدهللا عمر هادي احمد الحسينن 784200127075834 NULL

12841 مهره ماجد سلطان عبدهللا بن عبدان السويدى 784200138041684 NULL

12842 احمد عيىس يوسف علي العمادى 784200139181935 NULL

12843 ي محمد سلمان عبدالرحمن علي بوشلين  784200139641599 NULL

12844 ي
 
عبدهللا طارق ابراهيم محمد المرزوق 784200139747198 NULL

12845 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن كرم الفقاعي 784200140794635 NULL

12846 ن فاطمة يوسف علي حسن  كبي  784200147615726 NULL

12847 محمد نصار عبدالعزيز نصار ابراهيم 784200148425174 NULL

12848 فاطمة عيىس محمد علي الشمار 784200151619606 NULL

12849 عائشه علي محمد يوسف االصلي 784200151714373 NULL

12850 فاطمة عبدهللا عل اصغر االنصاري 784200153609068 NULL

12851 سيف عبدهللا عبدالرحمن أحمد 784200153793920 NULL

12852 ريم عصام أحمد بن حافظ األنصاري 784200157418144 NULL

12853 ريم عبدهللا عبدالرحمن  العبدهللا 784200158610863 NULL

12854 روضه عبدالرحمن محمد اهلي 784200159376811 NULL

12855 ي
سلطان محمد جالل عل البلوسر 784200170715732 NULL

12856 شوق صالح محمد عبدهللا أنوىهي 784200184247169 NULL

12857 سارة يوسف عبدالرحمن يوسف بدري 784200190719797 NULL

12858 مريم عيىس محمد عبدالرحيم غفاري 784200193143284 NULL

12859 ميثاء علي محمد شعبان علي 784200193790811 NULL

12860 سعيد عبدهللا راشد بالغافرية الفالسي 784200198798033 NULL

12861 شمسه جمعه محمد عبيد بن مديه  الفالسي 784200204652588 NULL

12862 عبدهللا عيىس أحمد فوالد 784200205062928 NULL
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12863 فاطمه انور جمعه  حمد 784200210750293 NULL

12864 ذياب احمد سعيد عل ال عل 784200218736195 NULL

12865 ه أحمد حسن أحمد الحاج مي  784200219827522 NULL

12866 ميثاء بدر محمد سعيد احمد عبدهللا الحمادى 784200228628242 NULL

12867 ي
محمد ابراهيم محمد عبدهللا البلوسر 784200235035415 NULL

12868 امنه عبيد مطر مبارك احمد 784200243274063 NULL

12869 بط ماهر بط محمد السويدي 784200246083073 NULL

12870 علياء محمد ابراهيم شمس الدين  عبدهللا 784200259218178 NULL

12871 حميد بدر حسن  علي 784200262171935 NULL

12872 ي آمنه سعيد جمعه خليفه المهي  784200268508106 NULL

12873 نارص أحمد محمد  كاجور النعيمي 784200274039302 NULL

12874 ي
روضه أحمد جالل علي البلوسر 784200280724657 NULL

12875 ساره خالد احمد يحن  زكريا اليحن  784200282436516 NULL

12876 خليفه صالح محمد عبيد  بن مديه الفالسي 784200282939261 NULL

12877 ي
أسماء مروان منصور محمد العوضن 784200283803797 NULL

12878 عبدهللا فؤاد محمد حسن عبدهللا 784200286160807 NULL

12879 محمد خالد محمد   عبد الرحيم 784200292576145 NULL

12880 حليمه مبارك ابراهيم حوي    ج مبارك Not issued NULL

12881 موس    محمد موس علي Not issued NULL

12882 ريم عبد الرحيم عبد الجليل عبيد مصبح Not issued NULL

12883 يف عبدهللا بالسالح خالد ابراهيم محمد رسر 784200176143202 NULL

12884 روضه عبدهللا سالم محمد المانع  الفالسي 784200015879305 NULL

12885 سلطان صالح محمد عمر العيدروس 784200031487299 NULL

12886 عتيقه عارف نارص صالح   آل رحمه 784200107439067 NULL

12887 ي
احمد حسن عل حسن   القحطابن 784200058724293 NULL

12888 علياء عوقد محمد  بن عوقد المري 784200093752721 NULL

12889 عبدهللا محمد احمد محمد احمد 784200103041792 NULL

12890 محمد عبدهللا محمد ابراهيم   عبيدهللا 784200103529093 NULL

12891 شيخة محمد احمد عبدهللا بوحميد 784200104681497 NULL

12892 ن نارص راشد لوتاه حصه حسي  784200105020984 NULL

12893 سلطان محمد عباس محمد علي 784200106215203 NULL

12894 عبدهللا علي عبدهللا علي علي قاسم 784200106872870 NULL

12895 محمد احمد محمد يوسف األصل 784200108761378 NULL

12896 حمده محمد عبيد أحمد بن زايد الفالسي 784200113795932 NULL

12897 شيخه احمد نارص سيف نارص  الشامىس 784200114325838 NULL

12898 عمر امجد عزت حلمي عكيلة 784200118135365 NULL

12899 ي الشجي
محمد عبدهللا محمد عبدهللا القاضن 784200120325418 NULL

12900 اليازيه أحمد نارص سيف نارص الشامىسي 784200121027914 NULL

12901 ي مروان جمعه ابراهيم عبيد   المهي  784200130763152 NULL

12902 عبدالرحمن محمد عبدهللا صفر الهرمودي 784200130965187 NULL

12903 سعيد عبدالرحمن محمد راشد الشارد 784200137513089 NULL

12904 احمد عبدالباسط محمد عبدالجليل البستكي 784200139141939 NULL

12905 ي مال علي ابوطالب المال محمد احمد حاج  784200139424822 NULL

12906 ي علياء طارق أحمد علي بن بليله المهي  784200139496143 NULL

12907 علياء علي إبراهيم محمد عمرى 784200141032795 NULL

12908 سلطان علي سيف علي القيوابن 784200146407539 NULL

12909 علياء بسام عبدالحميد عبدهللا رساج 784200150926168 NULL

12910 عبدالرحمن علي سيدعبدهللا سيدإبراهيم الهاشمي 784200151507355 NULL

12911 شمسه عادل جاسم محمد المدفع 784200158583748 NULL
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12912 مايد إبراهيم محمد أحمد النوخذا آل علي 784200159027901 NULL

12913 فاطمه عارف محمد سلطان بالشاالت 784200159036043 NULL

12914 حصه عصام عيىس عثمان الحميدان 784200161405848 NULL

12915 شمسه عمر محمد بالعرى   الفالسي 784200163042433 NULL

12916 محمد محمود عل  الزرعوبن 784200163635202 NULL

12917 شما عمر محمد بالعرى الفالسي 784200170849093 NULL

12918 شمسه خالد عبيد بخيت السويدي 784200180954602 NULL

12919 ي عادل احمد خليفه الفالسي
ثابن 784200181850809 NULL

12920 ي
حمده صالح أحمد محمد الزرعوبن 784200182628709 NULL

12921 ى الفالسي ن عمر سعيد احمد بالقي  784200184763819 NULL

12922 محمد عمر محمد بالعرى  الفالسي 784200196043184 NULL

12923 ي شيخة حمد أحمد سلطان الرحومي المهي  784200203148653 NULL

12924 مثايل محمد منصور اهلي 784200204927154 NULL

12925 صالحه راشد محمد  المعصم الفالسي 784200207106913 NULL

12926 فهد راشد عيىس محمد القاسم 784200208608545 NULL

12927 محمد عيىس محمد عيىس المطوع 784200209403268 NULL

12928 ن محمد الحمادي سعيد محمد حسي  784200209691383 NULL

12929 هيا علي السيد ابرهيم السيد خليفة الساده 784200214730242 NULL

12930 ن أحمد علي  الصفار يوسف حسي  784200217507480 NULL

12931 جواهر منصور عبدهللا محمد البستكي 784200217930807 NULL

12932 فاء عبد هللا محمد احمد محمد بوشلين  الشر 784200218132429 NULL

12933 ن المخيط أمنه محمد عبدالرحمن حسي  784200220571705 NULL

12934 عزه خالد عبدهللا الشيخ ال الشيخ 784200221491879 NULL

12935 خليفه عبدهللا سيف عبدهللا الشامىسي 784200224972933 NULL

12936 مهرة عبدالرحمن عبد هللا  القمزي 784200229576911 NULL

12937 روضه سلطان عبدالرحيم  سعيد المرى 784200230719542 NULL

12938 امنه احمد حسن محمد احمد  المطوع 784200232764751 NULL

12939 مريم عبدهللا حميد الشيبه  النعيم 784200236471874 NULL

12940 مهره عدنان نصيب سالم  خميس 784200239213612 NULL

12941 ي عمر سعيد جاسم محمد الطنيج  784200239420308 NULL

12942 صالح علي عبدهللا علي بن حيدر 784200243052063 NULL

12943 خالد عبيد عل حسن   مدبن 784200243705967 NULL

12944 شمسه نارص حميد هالل السويدي 784200246183808 NULL

12945 هند ايوب عل سهراب اهل 784200248387241 NULL

12946 ي القمزي اليازية محمد مطر سلطان الصي  784200248647255 NULL

12947 راشد سالم علي سعيد الشامىسي 784200252060809 NULL

12948 دالل عبد الرحيم احمد عبد هللا المظرب 784200252437916 NULL

12949 مريم أحمد جاسم حسن أهلي 784200252981749 NULL

12950 هند وليد عبد الرحمن علي احراري 784200254624818 NULL

12951 سعيد محمد خليفة سعيد مشوط المري 784200258152709 NULL

12952 أحمد علي السيد ابراهيم السيد خليفة الساده 784200263531095 NULL

12953 سهيل حسن محمد عبد الرحمن النجمي 784200271972075 NULL

12954 خالد احمد عبد هللا احمد الغرير 784200275047403 NULL

12955 سارة احمد محمد عبدالرحمن النجمي 784200275092052 NULL

12956 هند عمر محمد عبدهللا المري 784200281748168 NULL

12957 حمد يوسف حسن محمد أحمد المطوع 784200282873619 NULL

12958 فاطمه حامد انور التميم الجزيرى 784200284937966 NULL

12959 حمده عبدهللا محمد عبدهللا الخاجه 784200292692710 NULL

12960 سعيد احمد محمد احمد الهاشمي 784200293276034 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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12961 احمد محمد جمعه عبدهللا محمد القعود 784200296502907 NULL

12962 أحمد عجالن سالم محمد الجمري Not issued NULL

12963 ف محمد فرج هللا هند أرسر Not issued NULL

12964 ي
مريم عمران محمد علي المعينن Not issued NULL

12965 محمد عبدالمحسن محمد عبدالجليل البستك Not issued NULL

12966 محمد يوسف فريد الخطيب Not issued NULL

12967 ي محمد خالد اسماعيل مبارك المهي  Not issued NULL

12968 شماء يوسف حسن محمد أحمد المطوع Not issued NULL

12969 سعيد خلفان محمد الحج الهاجري 784200018373108 NULL

12970 خليفه خالد احمد مجرن المرر 784200024132415 NULL

12971 سعيد حمد بخيت حمد الفالسي 784200065918029 NULL

12972 محمد علي صالح محمد ال خميس 784200108072834 NULL

12973 احمد محمد عتيق خليفه المرى 784200109493260 NULL

12974 ى سهيل مطر سعيد مطر بادى المهي  784200109858462 NULL

12975 فاطمه عبداالمي  احمد عبدهللا  الحداد 784200116821032 NULL

12976 ن السيد شي  السيد ماجد الهاشمي مريم حسي  784200119491973 NULL

12977 يف بهزاد  البستكي ماريه يونس محمد رسر 784200121429417 NULL

12978 خليفه محمد خليفه عبيد   المرى 784200121476178 NULL

12979 ي ي بالرقاد الكتن 
محمد سعيد مبارك ثابن 784200129471536 NULL

12980 مصطفن حسام مصطفن  مصطفوي 784200136079470 NULL

12981 وز علياء عبدالسالم محمد في  784200136438577 NULL

12982 ريم عبدالسالم ابراهيم محمد البستكي 784200136502463 NULL

12983 ميثاء حسن عبدالرحيم حسن عبدهللا  المنصوري 784200136520754 NULL

12984 راشد عبدالحكيم عبدالرحمن رئيس علي 784200137359483 NULL

12985 فاطمة عبدهللا عقيل عبدهللا الحداد 784200137507370 NULL

12986 أحمد فيصل السيد حيدر السيد احمد الهاشمي 784200141514651 NULL

12987 عبدالرحمن مسعود أمر هللا عبدالحميد آل علي 784200141579472 NULL

12988 مريم ماجد محمد ماجد  الفالسي 784200141931319 NULL

12989 ن سنكل مريم أحمد محمد حسي  784200142613858 NULL

12990 علي عبدالمجيد باقر علي  الصفار 784200146293848 NULL

12991 ي مزنه احمد محمد سلطان أجتن  784200146393721 NULL

12992 ي خليفة نارص عبدهللا احمد بن فهد المهي  784200149530402 NULL

12993 حصة جاسم حبيب الخلصان النعيمي 784200151039292 NULL

12994 ي حماد
محمد سعيد محمد سعيد بنن 784200152092514 NULL

12995 عمر احمد عوض نارص التميمي 784200158596971 NULL

12996 سعيد سيف عبدهللا سيف بالجافلة 784200162630956 NULL

12997 محمد فهد محمد  ال رحمه 784200163961699 NULL

12998 حمدان جمعه محمد إسماعيل عبدهللا 784200164353730 NULL

12999 محمد علي حبيب جاسم الخلصان 784200169316385 NULL

13000 شيخه ابراهيم عل سيف بن حميدان 784200169851829 NULL

13001 روضه عبدالرحمن ابراهيم  عبيد الدويس 784200172179093 NULL

13002 محمد مسعود صفر  الماجدي 784200173216902 NULL

13003 شيخه صباح علي محمد الظهوري 784200176292132 NULL

13004 عمر أحمد إبراهيم مراد حسن 784200176470282 NULL

13005 مريم عادل احمد محمد بن سليمان ال مالك 784200179031065 NULL

13006 أسماء خلفان أحمد طارش بوعميم 784200179046931 NULL

13007 نارص عل حسن   عل الجوى 784200180254102 NULL

13008 محمد احمد عبيد الشيخ جمعه المنصوري 784200184647491 NULL

13009 ه محمد عبدالعزيز  القصاب مي  784200194926927 NULL
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13010 أحمد عبدهللا حسن علي الجوي 784200198380626 NULL

13011 سارة مهدي سلمان السيد محسن العلوي 784200202407407 NULL

13012 ن ابراهيم السيد سعيد الشيبه حسي  784200207248384 NULL

13013 هناء سيد حسن سيد رضا السيد كامل الهاشم 784200208357325 NULL

13014 محمد حمد محمود محمد العطار 784200219713938 NULL

13015 ي عشبه محمد خلفان محمد الروم  المهي  784200221717372 NULL

13016 ن حمدان عبدهللا علي عبدهللا بن شاهي  784200226929097 NULL

13017 ندى علي ابراهيم الدويس الشامىسي 784200229219272 NULL

13018 ن  الصايغ ن جاسم حسي  اليازية حسي  784200232658599 NULL

13019 ي سيف الفالسي
الريم عيىس ثابن 784200238519654 NULL

13020 سيف خلفان عبدالعزيز  بن عبدالوهاب السويدى 784200239317926 NULL

13021 عفراء نارص احمد حسن الجالبوت 784200252868524 NULL

13022 ي
شمه عيىس محمد حسن البلوسر 784200257402931 NULL

13023 ن المهدي ي عبدالحسي 
لطيفه محمد عبدالغنن 784200259058327 NULL

13024 خليفه علي صالح علي حل 784200259269809 NULL

13025 عائشه عبد هللا محمود محمد صالح 784200261643736 NULL

13026 فاطمه سلطان احمد سلطان المرى 784200263059485 NULL

13027 عنود علي حسن إبراهيم كلداري 784200264316355 NULL

13028 محمد هادي أحمد السيد عدنان الهاشمي 784200274051463 NULL

13029 شيخه خالد نارص خميس السويدى 784200274062429 NULL

13030 ي
أحمد يوسف أحمد عبدهللا البلوسر 784200274098134 NULL

13031 ن حبيب  المنصور زينب حسي  784200274396181 NULL

13032 حمده احمد محمد خورشيد المطوع 784200275387213 NULL

13033 حسن نارص جمعة الخلصان النعيمي 784200275424164 NULL

13034 علي خليفة علي أحمد عبدهللا مفتاح 784200279590515 NULL

13035 حمد جاسم سالم جاسم   الحمادي 784200280315464 NULL

13036 احمد ابراهيم صالح حسن الحج  784200280537968 NULL

13037 احمد حمد احمد الشيخ الكندي 784200281769768 NULL

13038 ي
محمد عبدهللا حسن عبدهللا بالغزوز الزرعوبن 784200287085847 NULL

13039 ي
 
عبدهللا نارص عبدهللا إبراهيم المرزوق 784200287280505 NULL

13040 عبدالعزيز عادل نوري جابر Not issued NULL

13041 االء عالء محمد احمد حسن ابوحطب Not issued NULL

13042 عامر علي محمد يوسف جاسم Not issued NULL

13043 فاطمه عبد الحميد غلوم رضا نعمه Not issued NULL

13044 طالل عبد هللا عبد العزيز Not issued NULL

13045 ي عيىس عبيد خليفة بن رويمه المهي  784200008384818 NULL

13046 ي
 قمي  علي البلوسر

محمد مصطفن 784200009387653 NULL

13047 ي شمسه سالم بخيت سهيل الكتن  784200016054056 NULL

13048 ان أحمد نبيل عبدهللا علي مي  784200019043940 NULL

13049 علي محمد خليل   الرواي 784200019302908 NULL

13050 المر سعيد محمد عبد هللا بن دميثان القمزى 784200020715908 NULL

13051 ي  محمد هندى المهي 
محمد ثابن 784200021404908 NULL

13052 ي
عبدهللا يوسف ابراهيم عبدهللا   البلوسر 784200025836055 NULL

13053 مروه صابر محمد علي  اهلي 784200038207641 NULL

13054 مهره محمد علي محمد المري 784200038735310 NULL

13055 محمد ابراهيم محمد عبدهللا البناء 784200046040315 NULL

13056 عبدهللا سيف احمد محمد  العامرى 784200060362967 NULL

13057 محمد عصام احمد عبد هللا لوتاه 784200073829754 NULL

13058 سلطان حسن مطر سعيد بن رسور 784200074693688 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13059 ي علي ماجد سعيد ماجد المهي  784200095151518 NULL

13060 محمد علي حسن عبدهللا علي 784200103080758 NULL

13061 ي راشد عبدهللا أحمد عبدهللا المهي  784200103104921 NULL

13062 ن المخيط عمي  صالح عبدالرحمن حسي  784200104143183 NULL

13063 عبدهللا عبدالرحمن نصيب عبدالرحمن بن نصيب الفالسي 784200104953847 NULL

13064 مريم كريم محسن   الشمري 784200105298408 NULL

13065 ن عبدالرحيم الهرمودي سارة نبيل امي  784200106203258 NULL

13066 حصه عبدهللا أحمد إسماعيل األحمد 784200108162502 NULL

13067 عيىس عبدهللا عمر الصعيدى الشمري 784200108327519 NULL

13068 أحمد طارق علي عبيد الشيبة 784200108429505 NULL

13069 حران سعيد حران سهيل مرخان 784200109480804 NULL

13070 راشد احمد خليفه دسمال المري 784200109825156 NULL

13071 شيخه يوسف احمد ال قناط البلوكي 784200110637319 NULL

13072 عبدهللا عل عبدهللا  محمد اهل 784200115174821 NULL

13073 خالد احمد حمود نارص راشد 784200117171833 NULL

13074 مريم احمد جمعه عبيد جمعه 784200119072971 NULL

13075 ي راشد محمد حمد خميس المهي  784200119192035 NULL

13076 ن مال صالح أمل محمد عبدهللا حسي  784200120380215 NULL

13077 ي علياء يوسف بطي عبدهللا الميدور المهي  784200125846327 NULL

13078 حميد سعيد حميد بداو الفالسي 784200126917572 NULL

13079 علياء ابراهيم عبدالرحمن سيف ال صالح 784200130987975 NULL

13080 ي
 
نارص محمد نارص عبد الرزاق الرزوق 784200132510528 NULL

13081 ي
اروى يوسف علي محمد البلوسر 784200135185294 NULL

13082 سعيد محمد سالم راشد  السويدي 784200135191680 NULL

13083 شما يوسف حسن اسماعيل عبدهللا 784200136403191 NULL

13084 ي راشد نارص علي نصي  نصي  784200141802064 NULL

13085 عبدهللا محمد بن عبدهللا بن نارص 784200142814076 NULL

13086 سيف اسماعيل مراد سليمان محمد آل مندوس 784200147904047 NULL

13087 فاطمه سعيد سيف بوفروشه الفالسي 784200148150590 NULL

13088 وز جمعه عبدالواحد جمعه رسور في  784200149473546 NULL

13089 علياء سلطان ابراهيم سلطان المر 784200150418687 NULL

13090 ي  اكي  منصور عيىس حاج  784200150615134 NULL

13091 ن محمد أحمد بن حماد النعيمي بطي حسي  784200151629589 NULL

13092 سيف نارص عيىس محمد اهلي 784200152629828 NULL

13093 درويش عيىس عبدهللا درويش حسن 784200152825426 NULL

13094 ي
 
نارص خالد نارص عبدالرزاق الرزوق 784200158314136 NULL

13095 ي
ضاج خلفان عل عبدالرحمن البلوسر 784200158504942 NULL

13096 سالم منصور حسن سالم صقر الشامىسي 784200159131067 NULL

13097 سيف راشد سيف عيىس الشامىسي 784200161403728 NULL

13098 محمد راشد حسن سعيد الهلي الهاجري 784200161549173 NULL

13099 علياء علي محمد احمد العابدين 784200161640741 NULL

13100 ي  محمد   بن هندي المهي 
مطر ثابن 784200161648595 NULL

13101 روضه حمد محمد الغويص السويدي 784200161659204 NULL

13102 محمد يوسف عتيق خميس أحمد 784200162481301 NULL

13103 ي
حمدان مراد عبدالرحمن كرم البلوسر 784200164041855 NULL

13104 ريم عل جاسم حسن   ساجوابن 784200165936947 NULL

13105 احمد عبدهللا عبدالعزيز محمد ماجد 784200169397310 NULL

13106 ي سعيد عبيد مطر بنواس الكتن  784200170295099 NULL

13107 سعيد خميس راشد خميس   المزروعي 784200171468083 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13108 محمد خالد عبيد حميد  المنصورى 784200171648049 NULL

13109 محمد خالد أنور محمد الجزيري التميمي 784200175080736 NULL

13110 ي
مروة يوسف علي محمد البلوسر 784200175487055 NULL

13111 ي
 
يف علي المرزوق عفراء علي رسر 784200176596177 NULL

13112 عائشه سالم سعيد عبيد ال بكر 784200176847364 NULL

13113 عبدهللا عبد الرحمن عبدهللا محمد الحاج 784200176926044 NULL

13114 سلطان علي محمد عبيد البدواوي 784200179574387 NULL

13115 ي علي حميد علي بن عبيد الرزي الشامىسي
ثابن 784200179604614 NULL

13116 عفراء خميس علي سلطان السويدي 784200179614613 NULL

13117 موزه سعيد عل سيف   لوتاه 784200180939769 NULL

13118 مريم داود عل سهراب اهل 784200183807377 NULL

13119 عبدهللا سمي  محمد سعيد البستكي 784200185409800 NULL

13120 شخبوط عبدهللا شخبوط علي سعيد 784200186169411 NULL

13121 خالد سالم خليفه سالم   محمد 784200186304364 NULL

13122 ه محمد راشد محمد المحرزي مي  784200186807051 NULL

13123 ه سلطان عبد هللا سلطان المر مي  784200186970537 NULL

13124 ر سيف المري ن حمده محمد مي  784200187307036 NULL

13125 ي علياء سعيد خليفه عبدهللا ليدار   المهي  784200193825740 NULL

13126 ي عبدهللا علي احمد محمد غافان   المهي  784200196910697 NULL

13127 عمر عبدالرحمن ابراهيم بالل   الديىسي 784200198480806 NULL

13128 روضه سالم حميد  العليلي 784200202870422 NULL

13129 ي ساره نبيل عباس أحمد توبج  784200203214869 NULL

13130 عيىس مروان عبدهللا إبراهيم الحاج 784200203874696 NULL

13131 شهد شهاب احمد علي العمودي 784200205169319 NULL

13132 مرام نارص عبدالفتاح حسن الجسمي 784200207381086 NULL

13133 راشد مبارك راشد حميد اليماجي 784200209817079 NULL

13134 ن المالك محمد خالد عبدالكريم حسي  784200210618060 NULL

13135 راشد عادل محمد عبدالعزيز السويدي 784200214974857 NULL

13136 مهره عبدالكريم حسن عبدهللا الهاشمي 784200215132406 NULL

13137 عبدالرحمن محمد علي محمد   بهزاد البستكي 784200217350477 NULL

13138 محمد أحمد محمد  بالحصا الشامىسي 784200217517489 NULL

13139 ي
عبدهللا خالد عبدالرحمن شافىعي المدبن 784200220764375 NULL

13140 ن محمد بوطالب الهاشمي امنه حسي  784200225050945 NULL

13141 ريم فوزي عبدهللا اعبدالرحمن ال علي 784200227216502 NULL

13142 ى شما عل محمد  امي  784200228518260 NULL

13143 شمه سعيد حمدان الماجدى البدواوي 784200229719131 NULL

13144 ي خليفة سعيد عمر الماجد المهي  784200231876168 NULL

13145 ي
عبدهللا كايد عبدهللا  البلوسر 784200232193811 NULL

13146 راشد عبدهللا ابراهيم سلطان المر 784200242514147 NULL

13147 عمر ابراهيم رسور مبارك عبدهللا الشامىسي 784200243268438 NULL

13148 ي ه سيف مبارك الجافله الحمي  مي  784200249473545 NULL

13149 ن سيف عمر ابراهيم محمد الحاج حسي  784200253259715 NULL

13150 راشد بن سعيد بن علي  المعمري 784200254832932 NULL

13151 امنه خالد خليفه  القصيمي التميمي 784200258506805 NULL

13152 هزاع أحمد محمد حسن الشاعر 784200262870254 NULL

13153 ي
عبدالعزيز محمد عبدهللا محمد البلوسر 784200262870478 NULL

13154 لطيفه خميس علي سلطان السويدي 784200268696844 NULL

13155 راشد عمي  محمد سعيد المزروعي 784200274396033 NULL

13156 خليفه يوسف عتيق خميس أحمد 784200275086369 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
13157 هللا محمد القصاب خالد فاضل خي  784200279864274 NULL

13158 فاطمه ماجد عبيد جمعه الفالسي 784200281083707 NULL

13159 ن اهلي محمد أحمد عبدهللا محمد حسي  784200283806816 NULL

13160 ي
 
راشد عبدهللا محمد علي المرزوق 784200290218377 NULL

13161 أحمد خالد محمد محمد سعيد الرفيع 784200295432833 NULL

13162 عبدهللا محمد غالم Not issued NULL

13163 ي
عبدالعزيز أحمد جعفر محمد الزرعوبن Not issued NULL

13164 عبدهللا فيصل جمعه درويش البديوي Not issued NULL

13165 أحمد رضا عباس Not issued NULL

13166 ي
ن الشيبابن أحمد يوسف عبدالرحيم محمد حسي  Not issued NULL

13167 علياء علي محمد تميم بن تميم Not issued NULL

13168 اليازيه عبدهللا الحاج محمود آل نارص Not issued NULL

13169 ن صقر عيىس يوسف مراد سالمي  Not issued NULL

13170 فاطمه حسن علي طالب بن شهدور Not issued NULL

13171 غيث غانم علي سبت Not issued NULL

13172 ي
 
حمد غالم حسن غالم  المرزوق Not issued NULL

13173 حمد خالد محمد سيف النيارة Not issued NULL

13174 حمدة أحمد محمد سعيد بن خدية Not issued NULL

13175 حمد صالح سالم هالل سالم Not issued NULL

13176 خليفه احمد محمد عبدهللا   الهاشمي Not issued NULL

13177 ماجد محمد ماجد راشد  المعصم الفالسي Not issued NULL

13178 ن ماجد اسماعيل علي حسي  Not issued NULL

13179 مروان هشام خليل محمد سميع المطوع Not issued NULL

13180 ي
مريم خليفه سعيد خليفه المطروسر Not issued NULL

13181 ي مايد محمد سهيل خميس عبيد الكعن  Not issued NULL

13182 محمد أحمد محمد جمعة اهلي Not issued NULL

13183 ن حبيب الخلصان النعيمي محمد حسي  Not issued NULL

13184 ي
 
عمر حسن إسماعيل حسن المرزوق Not issued NULL

13185 راشد حميد محمد  رشيد Not issued NULL

13186 روضه عبدهللا حميد مطر الجابري Not issued NULL

13187 سعيد راشد    عبيد سعيد بخيت Not issued NULL

13188 ي سعيد سلطان علي سلطان الكتن  Not issued NULL

13189 سعود سلمان علي    سلمان عبدهللا Not issued NULL

13190 ساره جالل محمد الحاج عبدهللا الخوري Not issued NULL

13191 شما بخيت علي عبدهللا الغفلي Not issued NULL

13192 سلطان علي بطي محمد السويدي Not issued NULL

13193 وعد عبدالمحسن صالح علي أحمد Not issued NULL

13194 ي
يارس صالح يعقوب عبدالرحيم راضن Not issued NULL

13195 ي
ي محمد فريدوبن أسماء إسماعيل حاج  784200003193040 NULL

13196 ي هند سعيد محمد غانم الحمي  784200080629247 NULL

13197 علياء علي محمد علي بن بيات الفالسي 784200103151955 NULL

13198 محمد خليل ابراهيم عبدهللا   حسن 784200103748636 NULL

13199 ي
محمد شهاب عبدالرحيم عبدالكريم الزرعوبن 784200104270267 NULL

13200 امنه عارف علي راشد العبار الفالسي 784200105272189 NULL

13201 ي
نوره سالم غريب سالم الدهمابن 784200106818287 NULL

13202 ي السويدي محمد عدنان سعيد  الخطين  784200106837089 NULL

13203 فاطمه محمد سهيل سعيد النيادي 784200107035956 NULL

13204 شيخه عل عبدالوهاب محمد بن عبدالوهاب السويدى 784200107630749 NULL

13205 عبدهللا عمر سيف أحمد المزروعي 784200108041862 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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13206 حميد عبدهللا محمد حسن الجالف 784200108304625 NULL

13207 أحمد جالل عبدالرحمن أحمد عارف 784200109132157 NULL

13208 ي عبيد احمد مطر عبيد الكعن  784200109249043 NULL

13209 ن مروان راشد عبدالصمد الكيتوب النعيمي لي  784200116580216 NULL

13210 فاطمة إبراهيم خليفة سالم بن سويدان السويدي 784200120636152 NULL

13211 ي
ن الشيبابن عيىس حسن محمد حسي  784200126919099 NULL

13212 ايالف عبدالباسط عبدالغفار عبدالصمد محمد البستكي 784200127207130 NULL

13213 حصه يوسف أحمد خليل الصايغ 784200128362686 NULL

13214 سارا نعيم محمد عبدهللا فكري 784200130741810 NULL

13215 أحمد محمد سعيد دعفوس المنصوري 784200132573252 NULL

13216 بثينه أحمد عبدهللا حسن السماك 784200135213104 NULL

13217 ي بن جمعة آل مكتوم
الشيخة امنه مانع بن ثابن 784200136270749 NULL

13218 عبدهللا مبارك خلفان خرباش المري 784200136524848 NULL

13219 أحمد نارص عبدهللا غالب بن خرباش 784200140327402 NULL

13220 راشد محمود عباس محمد المحسن 784200140524859 NULL

13221 ى امنة خالد مي  أحمد أمي  784200146403769 NULL

13222 عبدهللا نارص مي  عبدهللا خوري 784200146535958 NULL

13223 ي
 
شهد رام جعفر محمد المرزوق 784200146913213 NULL

13224 ه علي عبدهللا محمد البلوسر مي  784200149307587 NULL

13225 عفراء أحمد عيد محمد المنصوري 784200150517595 NULL

13226 ريم خليل ابراهيم عبدهللا غانم 784200151853619 NULL

13227 ي علي جمعه عبيد بن عيد المهي  784200151928577 NULL

13228 محمد مني  هاشم علوى ماجد 784200152571376 NULL

13229 ي العنود جمعه خلفان  بن سهيل المهي  784200152650659 NULL

13230 عبدهللا ابراهيم غالم مراد علي 784200158594943 NULL

13231 خليفة خالد خليفة سالم محمد 784200159397957 NULL

13232 ن علي مبارك ياقوت عهد حسي  784200164829366 NULL

13233 مريم طالل السيد محمد السيد علي الهاشمي 784200165204320 NULL

13234 ابراهيم درويش احمد حسن الخوري 784200168576542 NULL

13235 فارس عبدهللا   الحارث 784200169317607 NULL

13236 ف سلمان فاطمة مكي السيد رسر 784200175707072 NULL

13237 ريم محمد سعيد حميد يعقوب الشناضي 784200179151483 NULL

13238 مريم عبدالسالم حسن مبارك نصيب 784200179832934 NULL

13239 فاطمة علي نارص علي الحواي 784200180274100 NULL

13240 بشاير عبدهللا حسن عبدهللا الطاهري 784200180546523 NULL

13241 ي فاطمة راشد درويش جابر سيفان المهي  784200181351543 NULL

13242 ي
آمنه عبدهللا أحمد السيد محمد القرسر 784200181495902 NULL

13243 ي
يف العوضن فطيم عارف عبدالرحمن محمد رسر 784200181860865 NULL

13244 عبدالعزيز أحمد الخوري عبدالعزيز سمي  مي  784200186517064 NULL

13245 لمياء سمي  علي احمد محمد العور 784200190435212 NULL

13246 ي احمد خليفه احمد بشيت المهي  784200191638749 NULL

13247 ي ن المهي  راشد محمد عبدهللا الزفي  784200194196414 NULL

13248 سعود محمد خميس ابراهيم بن خميس 784200194753099 NULL

13249 نوف عبدالجليل محمد صالح محمد طاهر عباسي 784200197146275 NULL

13250 ي
شوق يوسف إبراهيم حسن البلوسر 784200197537176 NULL

13251 ي مها احمد درويش سيف المهي  784200203573876 NULL

13252 ى شماء عتيق مطر حميد  المهي  784200205179318 NULL

13253 خوله ابراهيم محمد ابراهيم   احمد 784200205194028 NULL

13254 ي* عيىس علي سلطان عبدهلل محمد  المهي  784200205750274 NULL
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13255 ي

فاطمه خالد احمد عبدالكريم الزرعوبن 784200209570876 NULL

13256 ي
سلطان قاسم عباس مراد البلوسر 784200209717105 NULL

13257 فاطمه سيف غانم سيف  السويدي 784200209807427 NULL

13258 زايد خالد بالل غانم الشامىسي 784200210952576 NULL

13259 ماجد عمار جمعه محمد البلوك 784200214754747 NULL

13260 ي
راشد هاشم اسماعيل عبدالعزيز الزرعوبن 784200218629655 NULL

13261 ي ن المهي  عبدهللا يحن  عبدهللا سهيل الزفي  784200219438726 NULL

13262 ى محمد عبدالرزاق مي  احمد امي  784200220461980 NULL

13263 هند خالد عبدالرحيم عبدهللا الهرمودي 784200220686156 NULL

13264 مريم ابراهيم خليفة سالم عبدهللا بن سويدان السويدي 784200221829508 NULL

13265 ي ي النقن 
جنان علي خميس الباطنن 784200225310422 NULL

13266 العنود خالد عبدهللا شاعل السعدي 784200225902756 NULL

13267 ميثاء احمد عبدهللا  الطاير المري 784200226028528 NULL

13268 خليفه عيد سيف جمعه  الفالسي 784200227041066 NULL

13269 فاطمه محمد عبد المقصود   الرصاض 784200230970418 NULL

13270 ي
 
ميثاء عبدهللا حسن احمد   المرزوق 784200237906506 NULL

13271 علياء نارص أحمد محمد البستكي 784200239326547 NULL

13272 ي
 
محمد عبدهللا محمد صالح المرزوق 784200241042645 NULL

13273 ي
رغد جواد كمال محسن جواد  ساجوابن 784200243537253 NULL

13274 فاطمه عارف عبدهللا عبدالرحمن الهرمي البستكي 784200247094178 NULL

13275 الريم عل حسن   محمد المال 784200250508585 NULL

13276 ى عبدهللا محمد عبدهللا بالعبد المهي  784200253809436 NULL

13277 ي راشد احمد راشد بن رصي    ع المهي  784200254976366 NULL

13278 ن علي عبدهللا ابراهيم مريم حسي  784200259070751 NULL

13279 امنه عمر عل حماد بن حماد 784200259082533 NULL

13280 ي أسماء حارب معضد راشد المهي  784200268274980 NULL

13281 ي
 
راشد صالح عل عبدهللا المرزوق 784200268604202 NULL

13282 فاطمه خليفه راشد جمعه الهامل 784200269358154 NULL

13283  
امنه حسن محمد حسن المرزوق 784200270362096 NULL

13284 شماء فالح خليل حسن محمد السماك 784200272790740 NULL

13285 ي
 
نوف جاسم حسن عبدهللا  المرزوق 784200273954295 NULL

13286 شما سعيد مي  عبدهللا احمد خورى 784200274275906 NULL

13287 موزه خليفه راشد جمعه الهامل 784200276357538 NULL

13288 ي
عائشة عبدهللا درويش احمد الزرعوبن 784200281635399 NULL

13289 فاضل فرج فاضل احمد المزروعي 784200281972735 NULL

13290 عبدهللا أحمد محمد حيدر العمادي 784200285043715 NULL

13291 امنه صالح محمد جواد خورى 784200294281355 NULL

13292 احمد فهد احمد  الشاعر ال علي 784200294957905 NULL

13293 ن   فكرى لبنا محمد امي  784200441903802 NULL

13294 زا طارق درويش مي  784200024648493 NULL

13295 هند محسن عقيل محمد نور البستكي 784200038415152 NULL

13296 سهيل خليفة عبدهللا خلف عيىس العليلي 784200050840923 NULL

13297 ريم عبد الرحيم عبد الفتاح كاظم  المال 784200103051593 NULL

13298 سعيد عبدهللا محمد احمد لوتاه 784200103503932 NULL

13299 ن أحمد السميطي عمر خالد حسي  784200104280308 NULL

13300 ي احمد سعيد خميس الرحومي المهي  784200105873630 NULL

13301 يوسف احمد يوسف ابوالقاسم التميمي 784200105976292 NULL

13302 احمد محمد احمد ابراهيم السكار 784200106083080 NULL

13303 ى العنود خليفه سعيد خليفه المهي  784200107474247 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13304 عبدهللا جابر احمد  الشمىسي 784200109180255 NULL

13305 حصه سامي محمد علي راشد بن عدي 784200113538159 NULL

13306 ي غايه سعيد محمد مطر الكتن  784200113818148 NULL

13307 سارة راشد عبدهللا راشد  المعال 784200117050839 NULL

13308 يف احمد الخطيب نور عمر محمد رسر 784200117252591 NULL

13309 سميه عبدالرحمن عبدهللا عبدالقادر عبدهللا 784200118043205 NULL

13310 حميد محمد عقيل علي محمد  الرئيس 784200118463601 NULL

13311 نوره عبدالرزاق عبدهللا احمد انوىهي 784200118683729 NULL

13312 ن عبدهللا أنفال محمد حسي  784200121438624 NULL

13313 ي محمد سالم محمد خليفه المهي  784200129350201 NULL

13314 ى عائشه خليفه سيف خليفه المهي  784200132596147 NULL

13315 محمد سعيد أحمد عيىس سالم 784200137537658 NULL

13316 سهيل علي عباس رستم   هاشل 784200138469752 NULL

13317 حصه يوسف عبد العزيز يوسف محمد العليلي 784200140854827 NULL

13318 فارس سيف محمد سيف بالحصا 784200143693982 NULL

13319 مريم عبيد خليفه محمد الشامىسي 784200147308736 NULL

13320 علي أحمد عبداللطيف خالد   المهيدب 784200150713046 NULL

13321 مهره جمعه محمد بوذينه السويدي 784200151061650 NULL

13322 محمد مبارك حمد بن شفيا العامري 784200159187549 NULL

13323 محمد احمد عبدالرحمن احمد علي 784200160749691 NULL

13324 نوره محمد عبيد حميد المنصوري 784200168476149 NULL

13325 حريز احمد سعيد  بالرفيعه الفالسي 784200168537171 NULL

13326 محمد وليد ابراهيم عبدهللا   كلني  784200170297905 NULL

13327 غايه جمعه سالم عبيد سالم بن سويدان السويدي 784200170310492 NULL

13328 هند صالح احمد علي راشد الكيتوب النعيمي 784200171626391 NULL

13329 عاليه عبد الكريم يوسف عبد الكريم خماس 784200172818617 NULL

13330 ي
خوله جمال أحمد عقيل عرسر 784200174907251 NULL

13331 حمدة عبدالرحمن عبدالعزيز  الظاهري 784200181575760 NULL

13332 موزه حميد عبيد حميد المنصوري 784200182720811 NULL

13333 حصه رياض عبداللطيف المهيدب  التميمي 784200183537974 NULL

13334 احمد سيف خليفه محمد الشامىسي 784200185024047 NULL

13335 شما خالد أبراهيم خليفه السليس 784200190750651 NULL

13336 ميثاء منصور محمد عبدهللا  مجان 784200192026084 NULL

13337 سعيد راشد محمد راشد البوفالسه 784200194024954 NULL

13338 راشد أحمد عبدالملك مصطفن أهلي 784200195879380 NULL

13339 ي علي عمر علي سالم الزعاب  784200196254203 NULL

13340 خالد محمد صالح أبوبكر الزبيدي 784200196841595 NULL

13341 مريم جمعه محمد بوذينه السويدي 784200197262437 NULL

13342 مريم راشد خليفة محمد الشامىسي 784200210519540 NULL

13343 ن محمد عامر محمد سليمان حسي  784200213061615 NULL

13344 ي الفالسي ن غايه محمد أحمد  بالقي  784200216405736 NULL

13345 زينب عباس محمد علي  الخاجه 784200220760316 NULL

13346 فاطمه عدنان عبدهللا أحمد الجزيري بن تميم 784200224326130 NULL

13347 آمنه ابراهيم محمد علي الريامي 784200225925484 NULL

13348 عبد هللا عدنان عبد الرزاق محمد القناطي 784200239693912 NULL

13349 عبد الرحمن اسماعيل عبدهللا علي الماس 784200242521431 NULL

13350 منال يونس ابراهيم عبدالرحمن يونس 784200242686879 NULL

13351 محمد عدنان علي عبدهللا   محمد 784200243971312 NULL

13352 سيف أحمد سيف عبدهللا سيف 784200246816142 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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13353 مريم عبدالعزيز عبدالرحمن عل انوىه 784200251813612 NULL

13354 ن أهلي فاطمه خالد جمعه حسي  784200252465982 NULL

13355 عبدهللا عمر عبدالرحمن علي أهلي 784200258057916 NULL

13356 راشد سعيد راشد سعيد المراشده 784200260308638 NULL

13357 ي
عذبه عادل سيد محمد البلوسر 784200261386369 NULL

13358 مروان جاسم محمد عبدالرحيم اهلي 784200262462177 NULL

13359 يوسف يوسف اسماعيل  عيىس 784200264136316 NULL

13360 حمده عبد العزيز عبد العزيز محمد  الياس 784200268743968 NULL

13361 عبدهللا حسن عل خليل الحواى 784200269646525 NULL

13362 ي
فاطمه نارص احمد سعيد العوضن 784200270804840 NULL

13363 غاليه زكريا محمد  المرموم العبدوىلي 784200271071621 NULL

13364 ي محمد عبدهللا محمد عل الدحيل  المهي  784200279049751 NULL

13365 عائشه صالح سيف  بن سلوم الفالسي 784200285713911 NULL

13366 ن السويدي مريم حمد علي  بن سالمي  784200287950214 NULL

13367 لطيفه بنت سعيد بن راشد بن عيىس الشكال 784200292685938 NULL

13368 عبد هللا عبد الغفار غالم علي قادري Not issued NULL

13369 خالد إبراهيم محمد علي باسعيد Not issued NULL

13370 مريم حسن درويش علي Not issued NULL

13371 نوره حسن محمد    حسن مك 784200024747295 NULL

13372 عبد هللا عبدالرحمن عمر  الديىسي Not issued NULL

13373 ي
عبدهللا خالد عبدالواحد حسن  الرستمابن Not issued NULL

13374 عبدهللا محمد تمجيد محمد طاهر عبدهللا المهتدي Not issued NULL

13375 زا علي الحاج نارص الريم يارس جعفر مي  Not issued NULL

13376 حمده أحمد عتيق محمد القمزي Not issued NULL

13377 مريم عبدالعزيز خميس عبدالعزيز الظاهري Not issued NULL

13378 ا  مازن   الخطيب مي  Not issued NULL

13379 ي ن المهي  موزة سعيد سهيل الزفي  Not issued NULL

13380 راشد طالل محمد عل بودبس Not issued NULL

13381 شما  سعود عبد العزيز   اللنجاوي Not issued NULL

13382 شوق سالم محمد حن  الهاملي Not issued NULL

13383 آيدا ايرج    عابد زاده 784200017464148 NULL

13384 طلوع محمود محمد رحمه االنصاري 784200194254627 NULL

13385 ي
 
عبدهللا محمد جاسم عبدهللا المرزوق 784200195753148 NULL

13386 علياء خالد عبدهللا   حيدر بن حيدر Not issued NULL

13387 حمدان محمد عبدالرحمن محمد ورشو 784200082914613 NULL

13388 سيف محمد عيىس أحمد الفالسي Not issued NULL

13389 ي عبيد خلفان عبيد الجالف   المهي  784200062498249 NULL

13390 سما عبدالقادر محمدصالح أحمد البنا 784200118709102 NULL

13391 فراس جمعة عبيد مبارك احمد 784200021859507 NULL

13392 شهاب احمد درويش عبدهللا الرئيىسي 784200050628625 NULL

13393 روضة طارق أحمد علي بن تميم 784200296369851 NULL

13394 يوسف عصام محمد يوسف خوري 784200059798072 NULL

13395 هند صالح راشد محمد االنصارى  االنصارى 784200002161584 NULL

13396 فاطمه صالح عبدهللا مراد عبدهللا 784200105869414 NULL

13397 ي السويدي
سالمه طارق عبدهللا ثابن 784200124680388 NULL

13398 دعاء زهي  علي ابراهيم الصفار 784200130461021 NULL

13399 ة طارق عبد اللطيف احمد لوتاه مي  784200135704821 NULL

13400 ي مريم محمد خليفه بن عزير المهي  784200146214927 NULL

13401 عبيد خليفة محمد عيىسي العبار السويدي 784200148074295 NULL
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الرقم 

الموحد
13402 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا  محمد 784200158796068 NULL

13403 حميد عبدهللا حميد سيف طارش الفالسي 784200159037025 NULL

13404 دانه فريد علي محمد البستكي 784200162943508 NULL

13405 أسماء خالد محمد صالح المال 784200163641473 NULL

13406 خوله عادل عبدالواحد عبدالرحيم كلني  784200170631376 NULL

13407 عبدهللا ابراهيم احمد علي السميطي 784200185439807 NULL

13408 روضه محمد عبدالرحمن محمد الرئيىسي 784200196193054 NULL

13409 فاطمة راشد سعيد سالم بن سلومة النعيمي 784200206293258 NULL

13410 علياء عدنان احمد عبد الكريم ابراهيم 784200206975466 NULL

13411 ساره نبيل عبدهللا راشد السويدي 784200209817426 NULL

13412 حمد خلفان عبيد علي بلحويس الشامىسي 784200210953855 NULL

13413 ه زايد موس زيد الجالف مي  784200250806211 NULL

13414 مهره جاسم محمد عبدهللا بن شفيع 784200269084107 NULL

13415 عمر احمد محمد   عبدالرحيم حسن 784200282964616 NULL

13416 ة خليفة عبدهللا محمد الشجي مي  784200290818523 NULL

13417 علي عبداللطيف ذياب بدراوى Not issued NULL

13418 فاطمه الزهراء عبداللطيف ذياب بدراوي Not issued NULL

13419 روضة سعيد عبدهللا احمد المؤذن Not issued NULL

13420 ي راشد أحمد مطر عبد الرحمن المهي  784200060636410 NULL

13421 زايد بن محمد بن خالد بن سلطان بن سالم القاسمي 784200158613180 NULL

13422 مريم سالم محمد سلطان العضيدي 784200205248659 NULL

13423 حامد محمد احمد ديانت Not issued NULL

13424 مريم جابر محمد عيىس الصفار 784200146393085 NULL

13425 ي ي المهي 
فاطمة محمد سيف محمد بوحوينن 784200160353874 NULL

13426 عبدهللا راشد محمد الجزيري الشجي 784200161365216 NULL

13427 حمد عبدهللا سالم محمد جمعه 784200161710478 NULL

13428 عبيد عمر عبيد صقر بن غباش المري 784200162907305 NULL

13429 ي شما عبيد حمد خميس المهي  784200194747646 NULL

13430 عائشه محمد عبد هللا عبدول العوضن 784200215960756 NULL

13431 عفراء مروان مجتهد علي بن راحل 784200258586971 NULL

13432 حمده خالد مبارك   غانم كنشام 784200262161936 NULL

13433 يف احمد محمد احمد الشر Not issued NULL

13434 امينه احمد سعيد الفالسي Not issued NULL

13435 جعفر يوسف رضن عبود Not issued NULL

13436 مي عادل احمد الشيخ عبد الرحمن بن حافظ Not issued NULL

13437 مريم نادر خميس مسعود مبارك مفتاح بوخماس Not issued NULL

13438 ريم عبد هللا سالم محمد جمعه Not issued NULL

13439 ن محمد السهالوى سلطان عبدهللا حسي  784200026085702 NULL

13440 فارس محمد راشد بن جي  السويدي 784200029503651 NULL

13441 محمد عبدالعزيز محمد عبدهللا عبيدهللا النعيمي 784200106098310 NULL

13442 محمد سلطان خليفة سلطان الحبتور 784200107957308 NULL

13443 ي
يوسف عبدهللا علي محمد العوضن 784200119252649 NULL

13444 يمي عبدهللا عصام ابراهيم اسماعيل الي  784200124932953 NULL

13445 ي
هند سامي ابراهيم محمد العوضن 784200142139193 NULL

13446 حمد محمد محمدسميع محمد المطوع 784200142962867 NULL

13447 ذياب رائد محمد  كاجور النعيمي 784200143542544 NULL

13448 سلطان علي عبدهللا أحمد بن تويه السويدي 784200161839194 NULL

13449 محمد خالد راشد حميد  المزروعي 784200164028399 NULL

13450 عبدهلل احمد بدر البدور الفالسي 784200169604871 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13451 خالد احمد محمد طاهر محمد وىلي عبدهللا 784200171908195 NULL

13452 هند ماهر عبدالكريم   محمد جلفار 784200175159571 NULL

13453 سلطان راشد سلطان  ال مالك الشجي 784200181543685 NULL

13454 علياء عبدالعزيز محمد صالح عل الزرعوبن 784200184732095 NULL

13455 ي محمد أحمد مي  مطلب أمي  784200190396166 NULL

13456 ف ف الدين رسر مروان السيد يارس السيد رسر 784200194037923 NULL

13457 زين باسم زين 784200215865849 NULL

13458 وك راشد عمر محمد حمد مي  784200226193900 NULL

13459 جيد باسم زين 784200259764270 NULL

13460 راشد سيف احمد سيف  بالحصا 784200284397245 NULL

13461 ي علي عبدهللا احمد علي اليعرب  784200290595048 NULL

13462 ظبية راشد عبد الرسول لشكري جالل Not issued NULL

13463 سارة محمد عبدالواحد حسن االحمد Not issued NULL

13464 محمد علي فردان علي الفردان 784199986154088 NULL

13465 ياس عبدالرحمن بدر  البدور الفالسي 784200036519658 NULL

13466 سعد محمد عبدالعزيز نجم العوضن 784200053575930 NULL

13467 منصور عامر محمد حسن  مكي 784200105263832 NULL

13468 هنا هشام علي    عبداللطيف مصطفن 784200117208361 NULL

13469 ف عبدهللا أحمد محمد نور  رسر 784200120875370 NULL

13470 مريم هشام عبدهللا قاسم القاسم 784200125184943 NULL

13471 محمد حمدان علي عبداللطيف مصطفن 784200126102100 NULL

13472 علي صالح معاويه صالح الشنار 784200141863926 NULL

13473 سيف سعود عبدهللا عبدالكريم االنصارى 784200149871475 NULL

13474  
عل نارص عل عبدهللا المرزوق 784200159698297 NULL

13475 نوره محمد سعيد محمد الكمده 784200165426386 NULL

13476 عبدهللا خالد عبدهللا قاسم  القاسم 784200173902857 NULL

13477 علي محمود احمد عبد هللا  البستكي 784200183737475 NULL

13478 عبدهللا مسعود عبدهللا  بن حافظ 784200246047201 NULL

13479 ن فكرى ساره عاصم محمد امي  784200075724326 NULL

13480 خليفه بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم 784200190352805 NULL

13481 صالح عبدالرحمن عبدهللا  الهالىلي 784200196903155 NULL

13482 ى علياء حامد محمد رفيع امي  784200048432767 NULL

13483 حميد مطر حميد مطر الطاير 784200052970215 NULL

13484 ساره محمد عل رضا عل  الهاشم 784200147371965 NULL

13485 خليفه عبدهللا راشد حمد الفالسي 784200071483976 NULL

13486 ي
علياء عارف عبدالكريم محمد عبدالكريم الزرعوبن 784200105976862 NULL

13487 ي
عبدهللا سهيل عبدهللا محمد العوضن 784200108547587 NULL

13488 محمد عمر سالم محمد الحامد 784200110649405 NULL

13489 راشد محمد راشد عيىس الحمرابن الشامىس 784200113065278 NULL

13490 حمد احمد عبدهللا محمد عارف 784200114928136 NULL

13491 ن علي هاشم اهلي عبدهللا حسي  784200117650547 NULL

13492 ي محمد خليفه محمد خليفه المهي  784200117962546 NULL

13493 ي ن عبدهللا بدبوش الزعاب  حمد حسي  784200118053519 NULL

13494 ناعمه عبدهللا سلطان عبدالرحمن الشامىسي 784200118659836 NULL

13495 ي
ن عيىس احمد سعيدى العوضن حسي  784200119507109 NULL

13496 سعيد سلطان كايد محمد القاسمي 784200121925869 NULL

13497 ي بطي
ه مروان محمد ثابن مي  784200126108602 NULL

13498 شامس محمد ابراهيم حسن الشيبه 784200126513546 NULL

13499 ن احمد محمد حسن أهل حسي  784200132543545 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13500 خوله عارف السيد علي عبدهللا الهاشمي 784200135074738 NULL

13501 ى راشد سعيد احمد محمد سعيد خلفان غافان المهي  784200135141685 NULL

13502 فيصل محمود عبد الرزاق محمد   بالسالح 784200138409816 NULL

13503 محمد صالح محمد مبارك أحمد 784200139636268 NULL

13504 عبدهللا سيف محمد عبدالعزيز السويدي 784200139838484 NULL

13505 ي احمد خليفه مطر خليفه بالحصبا المهي  784200141425064 NULL

13506 بدور حسن عبدهللا محمد   ال علي 784200146363088 NULL

13507 ي  الشامىسي
غايه سيف سلطان سيف الحمرابن 784200149314633 NULL

13508 فاطمه بنت عبدهللا بن محمد  السعدية 784200159692985 NULL

13509 سهيل احمد خميس عبدهللا خميس الخديم العنتل 784200160352835 NULL

13510 احمد عبدهللا احمد عبدهللا المر 784200161809593 NULL

13511 ي هند عبدهللا محمد عبيد المهي  784200164941054 NULL

13512 ابراهيم خالد عبدالعزيز احمد لوتاه 784200168358602 NULL

13513 عل احمد عل محمد الكتن  784200168604203 NULL

13514 ي عبدالرحمن محمد عبدهللا ابراهيم األمي  784200171974858 NULL

13515 عبدهللا محمد عبدهللا جان علي الرضا 784200172183871 NULL

13516 نوره عمر عبدالرحمن سيف ال صالح 784200172958249 NULL

13517 خالد ابراهيم عبدهللا  ابراهيم 784200173648252 NULL

13518 عمر علي حسن عبدهللا محمد فكري 784200176817367 NULL

13519 صبيحه خالد عبدهللا حسن   داود 784200183037199 NULL

13520 نوره منصور عتيق بالل   الشجي 784200186298376 NULL

13521 علياء خليفه حميد بن ذيبان الفالسي 784200192515292 NULL

13522 أحمد عبدالرحمن أحمد محمد الجسمي 784200198587287 NULL

13523 اسماء راشد عيىس عل حسن طاهر 784200203027162 NULL

13524 ي موزة عبيد علي عبيد بن بطي المهي  784200206157628 NULL

13525 ساره احمد جاسم محمد عرب درويش 784200214709683 NULL

13526 عيىس نبيل نارص راشد لوتاه 784200217681632 NULL

13527 راشد محمد عبد القادر  الهاجرى 784200224761831 NULL

13528 شما صالح امان عبيد امان 784200227428685 NULL

13529 عيىس عبدالنور احمد عبد هللا الهاشمي 784200228604920 NULL

13530 سالمه خالد سعيد مطر غالب المنصوري 784200243727318 NULL

13531 نوره عبدهللا يوسف علي ال علي 784200261073066 NULL

13532 مريم نارص عبدهللا رستم 784200262626466 NULL

13533 احمد عبدهللا سلطان محمد الجالف 784200262836149 NULL

13534 مروان أحمد عبدهللا أحمد الهاشم 784200271075416 NULL

13535 مريم سعيد خليفه عجيل السويدي 784200271515080 NULL

13536 رفيعه راشد علي سعيد آل مكتوم 784200280935931 NULL

13537 ي
عبدهللا خالد عبدهللا محمد العوضن 784200280952506 NULL

13538 فارس خالد أحمد عبدهللا المال 784200292516141 NULL

13539 مريم خالد ابراهيم  الحاج 784200295372138 NULL

13540 سعيد خليل محمد خشو عبدهللا اهلي 784200297462150 NULL

13541 عبدالرحمن طالب عبدالكريم محمد جلفار 784200298508621 NULL

13542 عبدالوهاب عبدالكريم عبدالوهاب  الرويشد Not issued NULL

13543 فيصل مصبح بن عبدالرحيم بن عبيد آل مصبح Not issued NULL

13544 سارا حمدان احمد محمد   كشارى 784200106263252 NULL

13545 ساره عماد   ابو الخي  784200198764803 NULL

13546 شهد خالد وليد  نبهان 784200264926021 NULL

13547 ن مريم جمال احمد عيىس المجيني  784200024258186 NULL

13548 عبدهللا محمد أحمد علي حيدر عيد 784200025262088 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13549 عبيد غانم عبيد احمد المطيوعي 784200052572748 NULL

13550 علياء سيف أحمد علي عبدهللا الكوس البوفالسه 784200105273195 NULL

13551 عائشه سعيد داوود خليفه بوسعود المرى 784200108681659 NULL

13552 ي لطيفه جابر خلفان محمد بن سهيل المهي  784200113902868 NULL

13553 ي
علياء راشد ابراهيم راشد المحيسنن 784200116524727 NULL

13554 مريم محمد خليفة حمد المزروعي 784200132152792 NULL

13555 شمسه سبيل بالل عبدهللا البطيجي 784200140384601 NULL

13556 عبدهللا محمد صالح عبدالرحمن محمود الجناجي 784200140793280 NULL

13557 فاطمه حسن عبدهللا حسن الجناج 784200146363724 NULL

13558 ن   عبد هللا المطاوعه منن احمد حسي  784200147192429 NULL

13559 عليا عثمان جمعه بالل الطاير 784200147210619 NULL

13560 خليفه يوسف عبدهللا سالم العديدي 784200154657595 NULL

13561 حصه يوسف أحمد صالح آل رشيد 784200164715961 NULL

13562 شمه عبدهللا بالل خميس  البلوسر 784200174928240 NULL

13563 هاجر عبداللطيف محمد أحمد العبيدىلي 784200176054870 NULL

13564 أحمد عارف أحمد محمد عقيل سلطان العلماء 784200179571029 NULL

13565 ي المري
شيخه عبدهللا محمد ثابن 784200183576386 NULL

13566 بدر نارص خميس مبارك 784200218587135 NULL

13567 خوله عباس حسن عبدهللا ال درويش 784200220516197 NULL

13568 سيف عتيق سيف عتيق الفالس 784200239051756 NULL

13569 محمد علي عبيد  قهاش 784200240605947 NULL

13570 هند جمال خلفان مبارك حويرب 784200247286253 NULL

13571 ي
شيخه احمد حسن علي المطروسر 784200250204961 NULL

13572 ي عتيق الفالسي
ي احمد ثابن

حمد ثابن 784200254731944 NULL

13573 علي حسن السيد محمد السيد علي الموسوي 784200257276517 NULL

13574 عبد هللا خالد احمد عبد الرحمن  الريس 784200257329258 NULL

13575 علي محمد صالح عبدالرحمن محمود الجناجي 784200260870371 NULL

13576 روضه احمد مبارك غانم   كنشام 784200261432460 NULL

13577 ي ظبية مروان علي سعيد مسحار المهي  784200262939299 NULL

13578 فاطمه جمعه مال هللا محمد 784200281596492 NULL

13579 ه فرج طاهر إسماعيل علي مي  784200286430689 NULL

13580 عبدهللا مبارك درويش مبارك مرزوق 784200293648794 NULL

13581 طالل عبدالحكيم خميس سالم 784200296281387 NULL

13582 عفراء عبدهللا عتيج ماجد المري 784200296582420 NULL

13583 سارة محمد حسن محمد بروازه Not issued NULL

13584 ن صغرى فاطمه   انور حسي  784200185804075 NULL

13585 ن علي خليل محمد كاظم حسي  784199821843754 NULL

13586 ي يوسف راشد خميس راشد مرخان الكتن  784199849829850 NULL

13587 عمر عبدالرحمن السيد احمد السيد خليفه 784199946861509 NULL

13588 ي
مريم زبرداس فرحان صنقور البلوسر 784200031516915 NULL

13589 مصبح أحمد سعيد خلفان سعيد  المرى 784200064605734 NULL

13590 عبيد وليد رسور مرزوق وليد 784200107352021 NULL

13591 عمر علي عمر أبوبكر   الزبيدي 784200109151975 NULL

13592 ي
مروه يوسف ابراهيم عباس البلوسر 784200115874180 NULL

13593 احمد محمد راشد سعيد الرميجي 784200120358583 NULL

13594 احمد جمال عتيق علي  المري 784200136464839 NULL

13595 عبدالعزيز محمد عبدالجليل عبدالعزيز الفهيم 784200136905757 NULL

13596 محمد عبدهللا عبيد ظاعن الهويدى الفالس 784200140215193 NULL

13597 ن السيد شي  ن محمد السيد حسي  حسي  784200143714135 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13598 سيف عمر راشد المظرب الهرمودي 784200143869194 NULL

13599 هاجر عبدهللا عمر محمد البناي 784200147217549 NULL

13600 خالد نارص حسن مبارك 784200151624101 NULL

13601 سعيد سلطان حميد راشد المزروعي 784200153684350 NULL

13602 ي روضة عبدهللا عبدالكريم حسن البشر 784200154027401 NULL

13603 محمد يوسف عمر حسن 784200157949320 NULL

13604 مريم عيىس جمعه مطر محمد ال مطر 784200163807934 NULL

13605 علي عبدالكريم محمد سعيد 784200165937200 NULL

13606 ي خليفة خالد خليفة جمعة عبيد بن عزير المهي  784200172938381 NULL

13607 حمد أحمد علي شعبان أهلي 784200176093704 NULL

13608 ي
مريم حسن علي عبدهللا البلوسر 784200180276196 NULL

13609 سعيد أحمد محمد سالم بسيس الطنيج  784200182658706 NULL

13610 روان احمد فهم احمد عبدوىلي 784200186072466 NULL

13611 ربيع خليفة ربيع عبدهللا محمد 784200190808525 NULL

13612 راشد عبدهللا سيف سالم السواد  النعيمي 784200198731612 NULL

13613 سيف راشد سيف الضباح السويدي 784200221396284 NULL

13614 فاطمة سالم محمد مال المال 784200242732046 NULL

13615 عامر يوسف عل  عباس 784200243797311 NULL

13616 مطر صالح مسعود خميس  جمعه 784200250572763 NULL

13617 شهد أحمد عباس جمعه خرام 784200268285937 NULL

13618 علي عبدالمجيد محمد رشيد أحمد 784200271546242 NULL

13619 حمد عبدهللا حمد عبدهللا مرشد صياح المعمري 784200279261612 NULL

13620 ي عمر جمعة علي سعيد بن غليطة المهي  784200283790473 NULL

13621 علي خليفة مبارك جمعه مفتاح Not issued NULL

13622 ي
عيىس غلوم لشكري عباس حسن البلوسر Not issued NULL

13623 حامد جاسم محمد احمد أهلي Not issued NULL

13624 محمد سعد موس عيىس السالمي Not issued NULL

13625 محمد ابراهيم رستم جراغ Not issued NULL

13626 سيف سعيد جمعه أحمد سعيد المزروعي Not issued NULL

13627 سهيل سالم خميس سالم خصيف عبدهللا Not issued NULL

13628 أحمد فردين   إسماعيلي 784200153839863 NULL

13629 حصة محمد يوسف   علي آل علي 784200040682864 NULL

13630 مريم شكري حبيب منصور حبيب حرز 784200054686868 NULL

13631 عبدهللا محمد إبراهيم عيىس 784200092635935 NULL

13632 محمد مروان احمد عبدهللا المال 784200168571055 NULL

13633 صالحه جمال سالم خميس المطوع 784200174076396 NULL

13634 فاطمه حمد احمد محمد العامرى 784200182909836 NULL

13635 ي امنه مطر عبيد بن حنضول   المهي  784200207352020 NULL

13636 عائشه عل حسن محمد غلوم 784200221417908 NULL

13637 فاطمه محمد ابراهيم عيىس خداداد 784200265206290 NULL

13638 سالمه ظاعن خليفه ظاعن   القمزي 784200282051547 NULL

13639 ي
سارا علي حمدان حبيب سجوابن 784200146243843 NULL

13640 ي دانه طارق عيىس يوسف المهي  784200221428624 NULL

13641 ن مراد أحمد ماجد عبدهللا حسي  784200226947578 NULL

13642 عبدهللا خالد عبدالرحمن إبراهيم الشكال 784200158507150 NULL

13643 خليل مهدى فردان عل الفردان 784200246432650 NULL

13644 عبدالعزيز عارف محمود محمد استادي 784200296241803 NULL

13645 راشد زيد عبدالرحمن زيد القفيدي 784200161793631 NULL

13646 سلم محمد احمد عبدالرحمن يوسف 784200264213644 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13647 موزة زايد القفيدي Not issued NULL

13648 ساره محمد أحمد عبدهللا الموس 784200002524732 NULL

13649 فيصل طارق فيصل خالد القاسمي 784200006473985 NULL

13650 ي عبدالرحمن شكري سالم مصبح   المهي  784200075168169 NULL

13651 سلطان احمد عبدهللا محمد الكندري 784200094763099 NULL

13652 ي
يوسف أحمد محمد خلف الحوسنن 784200103627277 NULL

13653 ن جاسم  ابراهيم احمد محمد حسي  784200110609409 NULL

13654 سهيل احمد نارص خميس السويدي 784200125398501 NULL

13655 ن خي  هللا القصاب سارة علي حسي  784200127306460 NULL

13656 راشد عبدهللا محمد عبدالرحمن الرئيس 784200141541969 NULL

13657 اسماء عبد هللا محمد عبدهللا اهلي 784200175076361 NULL

13658 فاطمه محمد عل عبد هللا العبدوىل 784200184615977 NULL

13659 ميثاء راشد اسماعيل راشد   بن زعل 784200190758589 NULL

13660 هيا أسامة عبدهللا عبدالخالق قرقاش 784200204620361 NULL

13661 أحمد جمال أحمد إبراهيم أحمد 784200224905297 NULL

13662 عبدالعزيز سيد محمد سيد أحمد سيد محمد الحمادي 784200229469174 NULL

13663 علياء عادل علي محمد بن تميم 784200240953982 NULL

13664 سلطان عبدالعزيز احمد عبدهللا الحمادي 784200259387429 NULL

13665 مهره سيف احمد محمد العامري 784200260859614 NULL

13666 سعيد خالد سعد محمد الفهيد 784200270215864 NULL

13667 حميد محمد عيىس محمد الرويشد 784200270317058 NULL

13668 محمد اردالن محمد  جعفر 784200270718040 NULL

13669 محمد عبدهللا محمد صالح عبدهللا سعد الدين 784200287174823 NULL

13670 مريم حامد محمد  الروسي الحمادي 784200293790919 NULL

13671 عبدهللا علي محمد  اللنجاوي Not issued NULL

13672 عبدهللا خالد مصبح بن درويش الفالسي Not issued NULL

13673 عل لؤى احمد عبدهللا قائد اهل Not issued NULL

13674 رباب عبدهللا حسن العلي Not issued NULL

13675 ف محمد الغزاىلي
رشد مروان محمد رسر Not issued NULL

13676 محمد عبدالنارص احمد محمد الشجي 784200079092985 NULL

13677 عبدالحكيم محمد أحمد محمد الجسمي 784200117535243 NULL

13678 سالم منصور سالم سعيد نصيب 784200120616154 NULL

13679 سعيد حسن سالم صالح عبدهللا 784200132439546 NULL

13680 اسامه محمد اسماعيل محمد كرم 784200136161526 NULL

13681 عبدهللا عدنان الحاج علي مال إبراهيم 784200159107547 NULL

13682 ف البلوسر عمي  غالب سيد محمد عل رسر 784200164107383 NULL

13683 مكتوم شهيل عبدهللا شهيل  ال شهيل 784200174153963 NULL

13684 ف احمد محمد السيد نعيم السيد محمد السيد رسر 784200190249100 NULL

13685 إبراهيم السيد محمد السيد يوسف محمد الهاشمي 784200196198319 NULL

13686 صقر محمد عبدهللا صقر محمد 784200225390309 NULL

13687 عمار عبدهللا محمد علي إسماعيل 784200230503045 NULL

13688 ثابن محمد عل محمد  الجسم 784200293760912 NULL

13689 يف عبدالرحمن عبدالمجيد محمد رسر Not issued NULL

13690 ي
عبدهللا سيد يوسف سيد محمد حسينن Not issued NULL

13691 ن علي عامر احمد خالد شحاده حسي  Not issued NULL

13692 ن الحساسنة مهند عالء عبدالمالك حسي  Not issued NULL

13693 ي
ي تمبانوب  يوسف علي كابل فقي  Not issued NULL

13694 فاطمه يوسف عبدهللا السيد محمد  الهاشم 784200015420209 NULL

13695 ى محمد عارف سلطان راشد بن قبا المهي  784200035081841 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13696 علي خالد علي سالم الشامىسي 784200206351601 NULL

13697 دانه محمد أحمد محمد الجناجي 784200231727270 NULL

13698 ه خالد جاسم محمد جاسم بن كلبان مي  784200232587186 NULL

13699 ي مريم محمد جاسم علي  الزعاب  784200247506049 NULL

13700 شذى زايد سعيد سيف الشامىسي 784200283086401 NULL

13701 ي اسامه علي محمد جاسم بالحاي الزعاب  784200291618740 NULL

13702 عبد الكريم عدى عمر   الديىسي Not issued NULL

13703 عمر اسماعيل    السعدي Not issued NULL

13704 حمده سلطان علي ابراهيم   المناعي 784200059486264 NULL

13705 سلطان عبدهللا محمد عبيد القصي  784199992109464 NULL

13706 هند نارص حسن محمد بن الشيخ المزروعي 784200019191426 NULL

13707 مريم محمد حشر محمد  بن دلموك الفالس 784200019760618 NULL

13708 مريم طارق ماجد محمد الفطيم 784200029396411 NULL

13709 ي فاطمة مروان عمر    الماجد المهي  784200030462053 NULL

13710 روضه أحمد محمد غباش  المري 784200031868324 NULL

13711 ي
هنا عبيد عبد الرحيم محمد  الزرعوبن 784200040398263 NULL

13712 ندي سعيد خليفه محمد الفقاعي 784200050825254 NULL

13713 محمد سعيد محمد يوسف محمد 784200063841801 NULL

13714 مايد عل محمد بخيت المداوى   الرمين  784200083065936 NULL

13715 ي ه عبدالرحمن سعيد بن مسحار المهي  مي  784200095728083 NULL

13716 مريم عيىس سالم خميس المطوع 784200098651704 NULL

13717 اوى  الحمادي دينا عادل عبدالعزيز الشي  784200102159504 NULL

13718 احالم ابراهيم رسور مبارك عبدهللا الشامىسي 784200103796098 NULL

13719 مها خالد محمد علي باسعيد 784200137247621 NULL

13720 ه علي نارص صالح لوتاه مي  784200141694909 NULL

13721 ساره أحمد محمد  باقحوم 784200142976800 NULL

13722 ع السماجي ساره سيف محمد راشد الشر 784200160720932 NULL

13723 ن دلفاء بنت علي بن حسي  784200164372037 NULL

13724 فاطمة عامر أحمد بالحصا الشامىسي 784200174313955 NULL

13725 علياء عصام فرج امرهللا عبدهللا 784200174653681 NULL

13726 ريم نجيب محمد صالح أحمد 784200190307411 NULL

13727 شيماء احمد زينل رضا الخاجه 784200191806585 NULL

13728 عفراء محمد نارص سعيد بن جرش  السويدى Not issued NULL

13729 ه  ابراهيم محمد سلطان الغزال مي  Not issued NULL

13730 يف عبدالرحيم محمد سهيل محمد رسر Not issued NULL

13731 نوف نايف نعيم ابراهيم الرفاعي Not issued NULL

13732 راشد سعيد راشد سعيد بن غيث السويدي Not issued NULL

13733 روضة  خالد محمد الشيخ Not issued NULL

13734 سعيد  عبدهللا ابراهيم سعيد لوتاه Not issued NULL

13735 ليل ذياب حميد خليفه بن ذيبان الفالسي 784199962435261 NULL

13736 حمده احمد علي عبدهللا   معلم 784200062761760 NULL

13737 ن ن عبدهللا ياسي  عبدهللا ياسي  784200015179854 NULL

13738 مهره محمد أحمد حسن الشجي 784200079869184 NULL

13739 سعيد مصطفن محمد سعيد الحصينن 784200043809191 NULL

13740 ماجد راشد قاسم سلطان البنا 784200105915084 NULL

13741 عائشه احمد عبدالرحيم عبدهللا انوىه 784200114264847 NULL

13742 ريم ابراهيم سعيد الغص آل علي 784200126085131 NULL

13743 خالد علي ابراهيم عبدهللا الدبوس السويدي 784200143642047 NULL

13744 سلطان شهاب أحمد سلطان المر 784200169132907 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13745 ساره عبدالجليل عبدالرحمن محمد  البلوكي 784200190315984 NULL

13746 يوسف    سيهاوي 784200191402187 NULL

13747 سيف عبدالجليل عبدالرحمن محمد البلوكي 784200194710685 NULL

13748 ي
سعيد طارق عبدالرحمن  الريس العوضن Not issued NULL

13749 ي
مريم خالد عبيد عبدهللا البلوسر 784200058102185 NULL

13750 هند عادل احمد لوتاه يوسف 784200136438411 NULL

13751 سيف عصام راشد حميد المزروعي 784200170385981 NULL

13752 عمر محمد ابوبكر  عبدهللا 784200180375469 NULL

13753 عائشه محمد حمد العمران الشامىسي 784200193065248 NULL

13754 سعيد حميد سعيد بوحميد  الفالسي 784200054831738 NULL

13755 عبدهللا فاضل بط عل العبدوىلي 784-2001-1065973-5 NULL

13756 ي
مايد اسماعيل محمد العوضن 784200197469685 NULL

13757 سيف عبدهللا عبدالرحيم اسماعيل الهرمودي 784200102709639 NULL

13758 محمد منصور عبدهللا الدبل الهاشمي 784200165825280 NULL

13759 وز محمد الحسن ن عادل في  حسي  784200105716946 NULL

13760 حمد عل سليمان عبدهللا الحمادي 784200150719274 NULL

13761 سعود عبدالوهاب احمد محمد قائد 784200109806545 NULL

13762 خليفه مطر خليفه فاضل المزروعي 784200130749540 NULL

13763 راشد محمد فريد وليد خميس 784200161314917 NULL

13764 محمد خالد محمد محمد الشامىس 784200164321356 NULL

13765 عبدالعزيز خالد خشو باباخان عسكر 784200198590844 NULL

13766 عمر احمد محمد عبدهللا الجسمي 784200293815740 NULL

13767 عمر خليفه عبدهللا بن تميم 784200069805461 NULL

13768 ابراهيم حميد احمد بوحميد التميمي 784200221571688 NULL

13769 عبدهللا محمد عبدهللا سالم السويدي 784200281536498 NULL

13770 ن عل الحمادي خالد جمال شاهي  784200254073610 NULL

13771 راشد عمر عبدالحكيم نور الصينن 784200184084133 NULL

13772 عبدهللا صالح احمد المؤذن القحطابن 784200163927906 NULL

13773 احمد عبدالحليم احمد محمد قائد 784200160849186 NULL

13774 ي حمدان محمد علي بن وبن الكتن  784200215097203 NULL

13775 عبدهللا احمد عبدالرحيم ابوالحسن 784200187925795 NULL

13776 راشد عبيد هزيم خميس العميمي 784200168548103 NULL

13777 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المال 784200136279161 NULL

13778 ي
سعيد محمد عزيز عبدالغفور عبدهللا العوضن 784200193609433 NULL

13779 راشد احمد درويش احمد الحالمي 784200271351031 NULL

13780 حمد يعقوب يوسف عل رمضان ال عل 784200165972512 NULL

13781 ن محمد عبدهللا محمد ابراهيم حسي  784200230285361 NULL

13782 ي حمد عبدالرزاق سيف بحي  المهي  784200138708688 NULL

13783 عمران محمد محمد رضا احمد كماىل العوضن 784200228526859 NULL

13784 خالد محمد عل حاج  أهلي 784200180603209 NULL

13785 الشيخ راشد احمد راشد عبدالعزيز المعال 784200258690864 NULL

13786 ن علي سيف احمد عل حسي  784200150875258 NULL

13787 عبدالرحمن صالح جمعه عبدالرحمن قطان المالك 784200169515283 NULL

13788 ي
محمد شاىه محمد ابراهيم البلوسر 784200153262157 NULL

13789 سيف مروان احمد بوكرود المري 784200228159180 NULL

13790 محمد اسماعيل محمد احمد الريس 784200164395434 NULL

13791 ن نارص عبودى ن عبدهللا حسي  حسي  784200262640954 NULL

13792 يف غيث بدر زين احمد الشر 784200280219419 NULL

13793 ن الجسمي راشد محمد احمد حسي  784200154821738 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13794 يعقوب برهان يعقوب مرتىصن الهاشم 784200171579178 NULL

13795 عبدهللا سليمان احمد عيىس طاهر 784200171514241 NULL

13796 سعيد خالد غانم غانم المرى 784200083658151 NULL

13797 احمد يوسف احمد محمد الحمادي 784200282946464 NULL

13798 ي عل احمد عل بن غليطه المهي  784200209076866 NULL

13799 خليفه فهد عبدالرحمن خليفه محمد المزروع 784200163082439 NULL

13800 مايد خلفان جمعه بالل يدعو 784200154973570 NULL

13801 ي
فيصل هشام عبدالرحمن عمر العوضن 784200170859472 NULL

13802 عبدالرحمن عبدهللا حسن عل احمد 784200192862496 NULL

13803 ي
عبدالرحمن خالد محمد عبدالجبار الحوسنن 784200110769294 NULL

13804 محمد خالد عل عباس عل 784-2001-65036433 NULL

13805 عبدهللا عل احمد غانم آل علي 784200179516412 NULL

13806 عل محمد السيد محمد حبيب القرسر 784200272170836 NULL

13807 عمي  عل سليمان عبدالرحمن آل علي 784200280536101 NULL

13808 ي
 
ن المرزوق حميد عبدالعزيز حسي  784200184143087 NULL

13809 سيف عل عبدهللا بن صفوان ال عل 784200128260328 NULL

13810 عبدهللا محمد عبدهللا بن جرش السويدي 784200164243642 NULL

13811 احمد خليل احمد عل حيدر 784200129657175 NULL

13812 وز نصيب محمد احمد نصيب في  784200136518410 NULL

13813 عل حسن محمد عبدهللا اسماعيل 784200115040626 NULL

13814 ي
محمد موس غانم شومن  البلوسر 784200139414823 NULL

13815 عبدهللا ادريس عبداللطيف عبدالغفار الخاجه 784200193218151 NULL

13816 سيف يوسف هاشم احمد عبدهللا 784200237272404 NULL

13817 ي
عامر عبدهللا غلوم شهداد البلوسر 784200176480281 NULL

13818 ن طالل مصطفن عبدالرحمن الشاهي  784200225279288 NULL

13819 ن موس عل عادل حسن حسي  784200162607210 NULL

13820 ي نارص جهاد راشد سيف الزعاب  784200180217596 NULL

13821 خليفه سعد سليمان عل محمد 784200117090835 NULL

13822 عبدهللا احمد عبدهللا يوسف الهاشمي 784200183247178 NULL

13823 محمد سعيد محمد خلفان المرى 784200154037137 NULL

13824 محمد حسن خميس حسن الجالف 784200110632690 NULL

13825 ي
 
ن المرزوق سهيل عبدهللا محمود حسي  784200131829846 NULL

13826 ي
 
خالد عبدالرحمن عبدهللا حسن المرزوق 784200197942624 NULL

13827 عمر سالم ابراهيم عل التميمي 784200209717147 NULL

13828 محمد حميد محمد عبدالقادر آل علي 784200204969594 NULL

13829 ن محمد فكرى البستكي محمد حسي  784-2001-8308373-0 NULL

13830 صقر سالم خاتم سعيد السويدي 784200194261358 NULL

13831 ابراهيم يوسف سلمان محمد كاهور 784200235751417 NULL

13832 ي
 
عبدالرحمن نارص عل مال هللا المرزوق 784200114751702 NULL

13833 ن عل بحرى محمد عل حسي  784200271914861 NULL

13834 محمد حميد سعيد بوحميد الفالسي 784200115038299 NULL

13835 ي
محمد جاسم محمد عبدهللا الزرعوبن 784200113197576 NULL

13836 ن عل صالح ابراهيم عمر حسي  784200194654172 NULL

13837 سعيد راشد سعيد همام  النوب  784200146503030 NULL

13838 جميل  منصور جميل احمد  محمد 784200176150876 NULL

13839 محمد عبدهللا حمدان عبدهللا الشامىس 784200202169502 NULL

13840 عمر محمد علي محمد البناي 784200163879065 NULL

13841 ي
ثابت وحيد جعفر عبدوىل الزرعوبن 784200074605096 NULL

13842 مروان طارق محمد إبراهيم عبيد سليمان الرصومي 784200119028759 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13843 محمد طارق مصبح مطر الظاهري 784200172909283 NULL

13844 عبدالرحمن سالم يوسف ابراهيم اليوسف 784200160583256 NULL

13845 ن حسن الشجي حسن محمد حسي  784200136474838 NULL

13846 ي بالرقاد
ي محمد ثابن

راشد ثابن 784200015862707 NULL

13847 سعيد احمد سالم سعيد عل المنصورى 784200046517601 NULL

13848 ي
 
ق سيف محمد مبارك سليمان الشر 784200169817614 NULL

13849 عمر خالد ماجد احمد لوتاه 784200126095304 NULL

13850 سالم خالد سالم العبار السويدي 784200124972934 NULL

13851 ن عبدهللا البستكي عمر عادل محمد امي  784200196241382 NULL

13852 سلطان عبدالعزيز عيد بالل جاسم 784-2001-6463154-9 NULL

13853 عمر جابر نارص صالح ال رحمه 784-2001-8463648-6 NULL

13854 فارس محمد عبدهلل محمد هالل 784-2001-4252414-7 NULL

13855 صالح مروان عبدالرحمن صالح العلي 784200290707619 NULL

13856 حمدان عمار رفيق سعيد جعرور 784-2001-7907197-0 NULL

13857 عل ابراهيم حسن ابراهيم الصفار 784-2001-1946169-5 NULL

13858 احمد ابراهيم احمد محمد حسن 784200180260000 NULL

13859 حمد عبدهللا اسحاق عبدهللا المازمي 784-2002-7209857-3 NULL

13860 حمد غانم صالح حبش العرى 784-2001-4185750-6 NULL

13861 ي
محمد عيىس عبدهللا عل الحوسنن 784-2001-7190435-0 NULL

13862 ماجد علي حسن المازمي 784200279514382 NULL

13863 مروان عارف خميس مبارك الفالسي 784-2002-1948483 NULL

13864 فهد عبدهللا طيب عل عبدالكريم 784200119805396 NULL

13865 حسن جعفر محمد حسن جعفر 784-2002-2171527-7 NULL

13866 راشد احمد محمد حسن عبدهللا 784200247280686 NULL

13867 عبدهللا سعيد محمد الطاير المري 784200229582166 NULL

13868 سعود فهد بالل سبت محروق 784-2002-7069593-3 NULL

13869 راشد عبدهللا احمد عبدهللا الصفار 784200146369382 NULL

13870 محمد احمد عثمان عبدالقادر كوخردى 784-2002-6361837-1 NULL

13871 محمد عبدهللا يونس عبدهللا أهلي 784-2001-9430383-8 NULL

13872 عبدهللا عارف عبدهللا محمد الزرعوبن 784200150317327 NULL

13873 ي
 
عيىس عبدالسالم محمود عبدهللا المرزوق 784200273739712 NULL

13874 عبدهللا يوسف حسن عل حسن 784-2002-2748529-7 NULL

13875 شمسه سالم سعيد سيف سالم المزروعي 784199392076149 NULL

13876 روضه هالل عيد راشد العزيزي 784200228595474 NULL

13877 مريم محمد سعيد راشد لخريبابن النعيمي 784200140363910 NULL

13878 عذارى محمد سليمان حارب سعيد الشامىسي 784200169628193 NULL

13879 هند محمد راشد عل راشد المقباىلي 784200172698605 NULL

13880 حمده سالم مبارك سعيد رويشد النيادي 784200176875290 NULL

13881 مسفر عوض مبارك جريو زايد الفالجي 784199947257046 NULL

13882 حمد محمد حسن عبدهللا الحمادي 784200059630499 NULL

13883 علي مبارك علي طويرش العامري 784199909439152 NULL

13884 عبدهللا خميس حمد عبدهللا المزروعي 784200057394064 NULL

13885 عامر مبارك سالم حمد العامرى 784199963849064 NULL

13886 حمد محمد حمد علي المري 784200083054302 NULL

13887 حمد عبدهللا حمد عبدهللا المزروع 784200004690366 NULL

13888 سعيد شليوي    ح هزاع سويدان العامري 784199905827301 NULL

13889 ساري سالم سلطان المنصوري 784199707482149 NULL

13890 هالل نارص سعيد شعالن المزروعي 784200164982637 NULL

13891 جي  محمد راشد محمد راشد محوش المزروعي 784200162420275 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 
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13892 علي ربيع سعيد شعالن المزروعي 784200148681057 NULL

13893 حميد علي سالم محمد حفيظ المزروعي 784200146505100 NULL

13894 ي المزروعي
سهيل سعيد محمد ثابن 784200195748080 NULL

13895 علي منصور علي سلمان  المزروعي 784200192864799 NULL

13896 منصور سعيد حميد علي المزروعي 784200286961733 NULL

13897 حمد راشد بخيت صياح المنصوري 784200157076322 NULL

13898 حمدان راشد سالم سعيد المزروعي 784200180603654 NULL

13899 خميس عبيد خميس عبيد صويلح الهاملي 784200160575864 NULL

13900 زايد عبدهللا حرمش المنصوري 784200127417382 NULL

13901 محمد جاسم عبدالرحيم  الحمادي 784200008310474 NULL

13902 موزة احمد معل مرشد المرر 784200182183242 NULL

13903 عنود ثامر محمد المنصوري 784200186528467 NULL

13904 حمد عامر حمد  العفاد المنصوري 784199919372906 NULL

13905 حميد سالم عيىس بخيت المنصوري 784200096152622 NULL

13906 يعة المنصوري راشد عبدهللا راشد محمد مقي  784200171625096 NULL

13907 مبارك عبدهللا مبارك العفاد المنصوري 784200190739795 NULL

13908 ي
ن علي الخليفن مشاعل صالح حسي  784199428485322 NULL

13909 اريام خلف أحمد الحمادي 784200119592804 NULL

13910 امل محمد سلمان الحمادي 784200273932853 NULL

13911 ي
ايمان اسماعيل محمد الحوسنن 784200205909847 NULL

13912 خلود حسن درويش الحمادي 784200182817211 NULL

13913 خوله محمد سلمان الحمادي 784200118063203 NULL

13914 روضه احمد يوسف الحمادي 784200102506167 NULL

13915 زين حيدر ابراهيم علي الحمادي 784200182903862 NULL

13916 ي ب  سالمه درويش محمد المحي  784200119658316 NULL

13917 عائشة خميس عثمان الحمادي 784200149430363 NULL

13918 فاطمة احمد محمد محمد 784200142181088 NULL

13919 ي
كلثم عبدهللا عيىس الحوسنن 784200187092851 NULL

13920 مريم اسماعيل ابراهيم الحمادي 784200249461870 NULL

13921 مريم يوسف يعقوب الحمادي 784200128372685 NULL

13922 ي
ن احمد الحوسنن ة ياسي  مي  784200113508426 NULL

13923 ميثة هزيم محمد سيف خادم المنصوري 784200003057211 NULL

13924 يفه معال احمد معل مرشد المرر رسر 784200239793506 NULL

13925 فاطمة محمد سلطان بتال مبارك المرر 784200118482635 NULL

13926 مريم سالم عل سعيد المزروعي 784200119210209 NULL

13927 موزة محمد خلفان سلطان بتال المرر 784200239613910 NULL

13928 ي المزروعي
 
مريم احمد سعيد جاسم الرقراق 784200196271801 NULL

13929 مباركة غريب راشد عبيد المنصوري 784200170864142 NULL

13930 هدى عبد الرحمن محمد الحمادي 784200274813953 NULL

13931 هاجر سليمان احمد الحمادي 784200219805395 NULL

13932 فاطمة ابراهيم علي الحمادي 784200210826853 NULL

13933 مريم جمعه ابراهيم الحمادي 784200225974144 NULL

13934 ي
 
سارة محمد عبد هللا المرزوق 784200127042800 NULL

13935 عبد هللا برمان عبد هللا برمان نارص المنصوري 784200184610408 NULL

13936 كميدش بخيت كميدش بخيت المنصوري 784199814092427 NULL

13937 سعيد سيف عجالن  محمد منن المنصوري 784199916024054 NULL

13938 سيف عوض مبارك جريو زايد الفالجي 784200143542148 NULL

13939 مبارك علي ظبيب علي سليم العامري 784199762836817 NULL

13940 ي مريم عيىس علي عيىس الكتن  784200192824611 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13941 شوق مسلم محمد راشد المزروعي 784199941879381 NULL

13942 ي سعيد ظافر مسعود هادي الحباب  784199986031393 NULL

13943 ي حمد مسفر مانع محمد االحباب  784199482837210 NULL

13944 عيد محمد مبارك المنصوري 784200024040832 NULL

13945 راشد نارص علي المنصوري 784200184382461 NULL

13946 راشد مبارك سعيد المنصوري 784200162050841 NULL

13947 راشد محمد راشد المزروعي 784200179868474 NULL

13948 محمد مبارك مطر المنصوري 784200076175965 NULL

13949 محمد هادف محمد المنصوري 784200104059637 NULL

13950 سالم زايد مبارك المنصوري 784200130437518 NULL

13951 زياده راشد صالح خريدة المنصورى 784200073692491 NULL

13952 مرح عل غانم عل الحمادى 784200119418729 NULL

13953 سلم محمد سالم فطيمه المنصورى 784200105975815 NULL

13954 شوق راشد حسن الحمادى 784200196183725 NULL

13955 شهد محمد عيىس محمد الحمادي 784200210329429 NULL

13956 حصه مبارك سعيد عل المنصوري 784200171515081 NULL

13957 شيخه يريو محمد يريو الفالجي 784200125318509 NULL

13958 ي راشد مسعود عيىس المنصوري
ن
حمده شاق 784200039174279 NULL

13959 فاخرة احمد محمد حمد مساعد المنصوري 784200114259086 NULL

13960 مينه عبد هللا سالم علي المنصوري 784200203590698 NULL

13961 وضحاء هادف عبيد الضحاك المنصوري 784200157516020 NULL

13962 عائشه عيالن خميس مسعود المنصوري 784200019837523 NULL

13963 شيخة سالم محمد عبدهللا حماد المنصوري 784200186080592 NULL

13964 سعادة حسن علي سعيد المزروعي 784200180540849 NULL

13965 نايع احمد سالم نايع المنصوري 784199886275322 NULL

13966 امنه يوسف احمد الحمادي 784200102751086 NULL

13967 ساره يوسف حسن الحمادي 784200265192508 NULL

13968 هند عبد هللا احمد الحمادي 784200164059428 NULL

13969 موزه جمعه مال هللا الحمادي 784200138021850 NULL

13970 علياء عل سيف سلطان سيف النيادى 784200102763594 NULL

13971 شما فاضل محمد عبيد الشامىسي 784200205930983 NULL

13972 عبد هللا محمد يوسف خلف  الحمادي 784200113079246 NULL

13973 حمد محمد سالم احمد الحمادي 784200292621792 NULL

13974 عبد هللا محمد محمود الحمادي 784200268318258 NULL

13975 عبد الرحمن حسن احمد الحمادي 784200179590516 NULL

13976 عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا احمد الحمادي 784200146938400 NULL

13977 حمدان محمد ابراهيم يوسف عبدهللا الحمادي 784200163579210 NULL

13978 عيىس علي عبد هللا عيىس الحمادي 784200186873608 NULL

13979 محمد عبد هللا محمد سالم  الحمادي 784200146871502 NULL

13980 حمد سعيد سعيد راشد المنصوري 784199881905808 NULL

13981 شمسه راشد خميس حمدان راشد الشامىسي 784200163187105 NULL

13982 سالمه سعيد سليم سعيد التميم 784200183963030 NULL

13983 محمد سالم ملهي المزروعي 784199805986298 NULL

13984 سعيد راشد راشد المنصوري 784199752591372 NULL

13985 مطر محمد مطر عصيان مطر المنصوري 784199828760266 NULL

13986 سلم سالم سعيد المنصوري 784199648215400 NULL

13987 مارتيس نونونج بوتك 784197205915081 NULL

13988 رمانه سعيد مبارك المنصورى 784200292980396 NULL

13989 سلم عيضه مبارك راشد المنصوري 784200120303753 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
13990 بخيته سعيد حمد سالم المنصوري 784200296152620 NULL

13991 ي نوره حمد صالح الكرب  784197680318439 NULL

13992 نجود حسن عباس الحمادي 784200036549655 NULL

13993 منن علي خلف  شبيب الحمادي 784200043764693 NULL

13994 فاطمة محمد عبدالرحمن الحمادي 784200215243690 NULL

13995 سيف ابراهيم احمد ابراهيم الحمادي 784200287606485 NULL

13996 محمد يوسف حسن الحمادي 784200173139369 NULL

13997 ن الحمادي ن ابراهيم حسي  عمر حسي  784200128050505 NULL

13998 سعيد هزاع سالم عل العلوي 784200298603703 NULL

13999 ي سلطان  سعيدان فهيد مسفر األحباب  784200159380607 NULL

14000 خلفان عثمان عبد العزيز عبد الرحمن الحمادي 784198970307058 NULL

14001 شيخه صالح حمود محمد عزيز المنصوري 784200021082522 NULL

14002 عامر مبارك سعيد حمد المنصوري 784200113515967 NULL

14003 راشد خلفان سالم جابر المنصوري 784199775460761 NULL

14004 عبدهللا ذياب محمد ذياب المنصوري 784200162605073 NULL

14005 عفراء عيد محمد علي المنصوري 784199914719499 NULL

14006 مريم سالم سعيد سالم المنصوري 784200040574855 NULL

14007 ميثاء سعيد سلطان الفالجي 784200193629431 NULL

14008 ن سعيد نصيب خميس المزروعي خلود شاهي  784200084261039 NULL

14009 روضه مسلم بخيت حمد بخيت العامري 784200141380327 NULL

14010 موزه مسلم بخيت حمد بخيت العامري 784200273860815 NULL

14011 ي
جاسم محمد علي خليل الحوسنن 784198573917089 NULL

14012 سلوى سالم عبدهللا القشعوري 784198892840293 NULL

14013 ينه الكندي محمد صياح المزروعي رسر 784200124797299 NULL

14014 مريم سيف محمد راشد راشد المنصوري 784200287371072 NULL

14015 وضحه جابر يوسف جابر محمد الحمادي 784200264828755 NULL

14016 شوق محمد حسن عبدهللا خلف الحمادي NULL NULL

14017 الريم جاسم راشد سالم مسلم  المزروعي 784200153709355 NULL

14018 العنود سعيد مبارك الكعم سعيد العامري 784200264025063 NULL

14019 محمد يوسف حسن محمد البشر 784200293869580 NULL

14020 يوسف يونس نظر محمد رحمه 784200105826059 NULL

14021 خالد ايوب خالد مغيصيب النعيمي 784200090853506 NULL

14022 ي
سالم سعيد سالم عبدهللا الخنبىسر 784200038419816 NULL

14023 بطي عبدهللا محمد صالح بن شيخان 784199758504940 NULL

14024 سالمه سهيل سعيد محمد المزروعي 784199316185935 NULL

14025 اليازية سيف مبارك سالم الخميىس العامري 784200170317059 NULL

14026 نيل محمد سعيد محمد الساعدى 784200119385753 NULL

14027 احمد عمي  خلفان عبد الرحمن المنصوري 784200158051746 NULL

14028 عبدهللا سالم خلفان عبدالرحمن رمضان المنصوري 784200157298363 NULL

14029 عل عمي  خلفان عبد الرحمن رمضان المنصوري 784200137253769 NULL

14030 مبارك يافور سعيد عبدالرحمن رمضان الهاملي 784200284790720 NULL

14031 سالم الخباب مرشد مكتوم المنصورى 784199754617241 NULL

14032 ي ي تعيب الكتن  يمنه راشد علي بالحيي  784200173868132 NULL

14033 ي نوره العجيد غدير العجيد تعيب الكتن  784200171803875 NULL

14034 ابراهيم احمد ابراهيم يوسف خلفان الحمادي 784200110353750 NULL

14035 شمة حمد محمد المنصوري 784198092970395 NULL

14036 خلود عل ابراهيم عل الحمادي 784198935106314 NULL

14037 نورة محمد فريش المنصوري 784199571095415 NULL

14038 ريسة عامر راشد المنصوري 784199237158748 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
14039 وديمة مطر معيضد المنصوري 784198825902756 NULL

14040 سعيد سلطان سالم صالح سعيد المنصوري 784200142195484 NULL

14041 نهيان مبارك محمد قعيط عبدالهادي المنصوري 784200279769036 NULL

14042 عبد هللا محمد يوسف محمد البشر 784200030437055 NULL

14043 هزاع محمد يوسف البشر 784200120437098 NULL

14044 ي
سعود عبد هللا خلف محمد الحوسنن 784200247921057 NULL

14045 خليفة حارب ربيع الحمادي 784200196843252 NULL

14046 عبد هللا جابر عبد هللا عبدالواحد الحمادي 784200141098747 NULL

14047 يعقوب مال هللا سيف حسن الحمادي 784200132628593 NULL

14048 حمد أحمد علي جابري الحمادي 784200105750275 NULL

14049 نايف يوسف محمد يوسف الحمادي 784200142616877 NULL

14050 ن  الحمادي فاطمه فرحان سعيد حسي  784200136591813 NULL

14051 مروه علي إبراهيم الحمادي 784200062942857 NULL

14052 اليازي محمد نارص محمد المنصوري 784200107921759 NULL

14053 احمد سلطان عبدهللا محمد خلفان الشامىسي 784200147043176 NULL

14054 ساره محمد راشد أحمد المنصوري 784200065358499 NULL

14055 نجالء مبارك نارص محمد المنصوري 784200009761709 NULL

14056 سلمان احمد سلمان يعقوب الحمادي 784200031848250 NULL

14057 ليل عزيز بخيت سعيد فطيس المنصوري 784200041359215 NULL

14058 مريم محمد مبارك خلفان المنصوري 784200016985846 NULL

14059 ي
ساره اكي  صالح عل البلوسر 784199985063702 NULL

14060 عائشه علي خلفان مفلح  المزروعي 784200181837160 NULL

14061 مريم حميد سيف المنصوري 784197154737429 NULL

14062 شمه عبيد بخيت سهيل الربزة العامري 784200158109833 NULL

14063 حمد سالم حمد حماد المنصوري 784200138068067 NULL

14064 محمد حمد خميس محمد حديله المنصوري 784200282653946 NULL

14065 محسن راشد حميد حميد راشد المنصوري 784199931707436 NULL

14066 حامد عبدهللا يوسف ابراهيم الحمادي 784200151958574 NULL

14067 صالح راشد حارب راشد ماجد المنصوري 784200153794811 NULL

14068 مريم عيد عبدهللا المنصوري 784200117417061 NULL

14069 محمد سالم مبارك ضجي المنصوري 784200165324714 NULL

14070 عمر عبدهللا احمد سالم الحمادي 784199961639053 NULL

14071 ي
 
عبدالرحمن عبدهللا محمد صالح المرزوق 784199316496191 NULL

14072 ي عائشه سلطان خميس سلطان زهي  الكعن  784200137187181 NULL

14073 خلود راشد عل محمد راشد النعيم 784200264831916 NULL

14074 شيخه سليمان نارص سليمان الساعدي 784200127462610 NULL

14075 ي لطيفه سلطان لحدي مصبح الكتن  784200141919371 NULL

14076 وضج خليفه عبدهللا خلفان العزيزي 784200158328706 NULL

14077 شيخه سعيد عبدهللا مصبح عمر الشامىسي 784200113042830 NULL

14078 مهره سعيد محمد مسلم عبدهللا اليحياب  784200181516491 NULL

14079 ي ميثا علي مبارك سالم الكتن  784200270595935 NULL

14080 مبارك جمعه احمد محمد الهاملي 784200039759434 NULL

14081 محمد مطر سهيل محمد المزروعي 784200068659596 NULL

14082 منصور محمد خليفة محمد المزروعي 784200020985105 NULL

14083 شما فارس مرزوق الصيعري 784200153079312 NULL

14084 عبدهللا سالم حميد المنصوي 784199632471944 NULL

14085 سيف حمد ماجد حمد حنضل المنصوري 784200159476439 NULL

14086 موزه عبد الرحمن خلفان المنصوري 784200183953031 NULL

14087 ي
شيخه عبدهللا ربيع عبدهللا نهيل العريابن 784200159329729 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
14088 موزة خلفان سالم المنصوري 784200193610902 NULL

14089 سعيد عمي  هالل علي المنصوري 784199984826810 NULL

14090 صباح صالح  اسماعيل خليل الحمادي 784200072636945 NULL

14091 اليازيه عبد هللا محمد عبدهللا  الحمادي 784200019469467 NULL

14092 عبدهللا مهنا عبدهللا مغامس الحمادي 784199404309736 NULL

14093 محمد صالح محمد احمد الحمادي 784198959406434 NULL

14094 أسماء ماجد أحمد الواحدي 784200114876046 NULL

14095 حمامه سالم مبارك المنصوري 784200014954158 NULL

14096 ي عبدهللا عسكر نوف ناج  784200185270541 NULL

14097 مريم مرشود راشد المنصورى 784200152948145 NULL

14098 الجوهره سعيد سلطان عل المنصوري 784200159710399 NULL

14099 ن الحوسنن امينه حيدر خميس حسي  784200219657986 NULL

14100 موزه حمد مرشد خلفان المنصورى 784200268416177 NULL

14101 موزه خلفان مرشد خلفان المنصورى 784200159406436 NULL

14102 حمده راشد مبارك سنديه المنصورى 784200037508379 NULL

14103 موزة عيىس سعيد حمد المنصورى 784200154261539 NULL

14104 مريم سعيد راشد مبارك المنصورى 784200031050535 NULL

14105 مريم سالم محمد خميس الحمادي 784200273728764 NULL

14106 بينه بخيت مبارك حميد المنصورى 784200130808478 NULL

14107 بخيته عيضه مبارك راشد المنصوري 784200121606907 NULL

14108 بخيته مطر مبارك ذيبان المنصوري 784200125853851 NULL

14109 فاطمة علي عجالن محمد المنصوري 784200126472685 NULL

14110 ريسة سالم محمد خلفان المنصوري 784200168739611 NULL

14111 مباركة سالم راشد محمد المنصوري 784200176185484 NULL

14112 مريم نارص محمد علي محمد المنصوري 784200268328752 NULL

14113 بخيته حسن عبد هللا سالم قرموش المنصوري 784200141815306 NULL

14114 س المنصوري اليازيه حارب حمد سعيد بورصن 784200109717148 NULL

14115 شيخه بخيت راشد محمد المزروعي 784200051518205 NULL

14116 بخيته راشد بخيت سعيد فطيس المنصوري 784200103763510 NULL

14117 محمد صالح محمد صالح الحديلي المنصوري 784200153158587 NULL

14118 محمد يافور محمد صالح الحديلي المنصوري 784200116985845 NULL

14119 احمد جاسم محمد غيث احمد الحمادي 784200286920531 NULL

14120 خوله خالد محمد علي الحمادي 784199984693178 NULL

14121 موزه احمد راشد عبيد المنصوري 784199210549541 NULL

14122 ي
شيخة عبدهللا عبدهللا جاسم الحوسنن 784200127686275 NULL

14123 روضة احمد عبد هللا خميس مرشد المرر 784200070381510 NULL

14124 سالمة ذيبان حمد حميد ذيبان المنصوري 784200241829876 NULL

14125 امل احمد عيىس حبيب  المزروعي 784200002424149 NULL

14126 فاطمة علي عبد هللا الحمادي 784200119098547 NULL

14127 مريم عمر محمد صالح  العبد الكريم 784200131593988 NULL

14128 سارة سالم ابراهيم محمد الحمادي 784200093183281 NULL

14129 امنه احمد عبد هللا الحمادي 784200136874375 NULL

14130 مريم احمد جابر الحمادي 784200063635203 NULL

14131 عائشة بخييت مال هللا الحمادي 784200183176849 NULL

14132 ن الحمادي ة ابراهيم حسي  مي  784200130808056 NULL

14133 شما يوسف عبد هللا سلطان الحمادي 784200159057023 NULL

14134 زايد عثمان عبدالعزيز عبدالرحمن الحمادي 784199507627273 NULL

14135 مريم محمد يوسف محمد ال بشر 784199338136023 NULL

14136 ساره يوسف حسن ابراهيم الحمادي 784200115706150 NULL
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14137 هند محمد حسن عبدهللا الحمادى 784200128131545 NULL

14138 ثنيه راشد فريش راشد المنصورى 784200105151714 NULL

14139 سلم سيف محمد سيف المنصورى 784200260768534 NULL

14140 مزنه مطر معيضد فريش المنصوري 784200136805858 NULL

14141 نوره مبارك خميس حديله المنصوري 784200162187957 NULL

14142 بخيته حمد راشد محمد المنصورى 784200146080310 NULL

14143 فاطمه عامر عمر الجابري 784199547076416 NULL

14144 عجالن مبارك عجالن مسعود المنصوري 784199369214020 NULL

14145 سعيد سالم عيىس بخيت المنصوري 784199814165322 NULL

14146 بخيته علي احمدراشد مطر المنصوري 784200157936863 NULL

14147 طفله محمد سالم علي سالم الهاملي NULL NULL

14148 فاطمه ساري حمدان سيف المنصوري 784200268650544 NULL

14149 صافيه اسود عمي  سهيل بالروس العامري 784200193752720 NULL

14150 لطيفه يافور مبارك يافور العامري 784200219741681 NULL

14151 بينه محمد حمد بارك المري 784200165284322 NULL

14152 ه حمد مبخوت علي العامري ني  784200103798136 NULL

14153 ي لطيفه خميس سالم حماد الكتن  784200114360207 NULL

14154 فالح صالح محمد صالح المزروعي 784200016408146 NULL

14155 مطر احمد صالح احمد المنصوري 784199670439761 NULL

14156 حمدان خميس علي سالم الصواعي 784199949520409 NULL

14157 سلمان سعيد سهيل عل المزروع 784200171495383 NULL

14158 سيف خميس عل مرشد المرر 784200173949056 NULL

14159 احمد سالم محمد عبدالهادي الهاملي 784200106874710 NULL

14160 حمد ساري بلوش براك المزروعي 784200057210435 NULL

14161 حمد محمد مبخوت العامري 784200104052715 NULL

14162 سعيد محمد مبارك علي المنصوري 784200104369739 NULL

14163 سلطان خالد محمد الحمادي 784200159371846 NULL

14164 سهيل محمد سهيل علي ربيع المزروعي 784200153729353 NULL

14165 فارس علي سيف علي المزروعي 784200180421958 NULL

14166 عيده عل عبدهللا خلفان المنصورى 784200113059248 NULL

14167 ابرار يوسف خليل الحمادي 784200152708325 NULL

14168 ي
امل علي خليل الحوسنن 784200168320610 NULL

14169 خميس صالح إسماعيل خليل الحمادي 784199835141682 NULL

14170 بطية مطر صالح المزروعي 784200160919021 NULL

14171 ي
خديجه جاسم محمد الحوسنن 784200264104140 NULL

14172 سلطان يوسف راشد احمد الحمادي 784199875851422 NULL

14173 احمد صالح محمد احمد الحمادي 784199614376988 NULL

14174 حمدان عثمان عبد العزيز عبدالرحمن الحمادي 784199972638607 NULL

14175 ي
 
عبدهللا محمد عبدهللا سعيد المرزوق 784199825390422 NULL

14176 عبدهللا يوسف أحمد مرعي الحمادي 784199762937300 NULL

14177 فهد عبيد مبارك هالل  المنصوري 784200006809683 NULL

14178 حمد سعيد حمد سالم حماد المنصوري 784200075794147 NULL

14179 محمد صياح سلطان علي المنصوري 784200079387039 NULL

14180 علي راشد عبد هللا علي راشد العفاد المنصوري 784200086490370 NULL

14181 فاطمه سالم سيف العبد النعيمي 784200115050492 NULL

14182 حمد مبارك محمد بطي مبارك المنصوري 784200013740905 NULL

14183 مبارك حميد محمد فريش المنصوري 784200053648703 NULL

14184 عبد هللا سيف سالم محمد المنصوري 784200104907637 NULL

14185 علي مبارك سلطان علي المنصوري 784200140621432 NULL
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14186 ماجد سعيد حميد صالح الحديلي المنصوري 784200160942536 NULL

14187 محمد سيف سالم محمد النشمي المنصوري 784200195376494 NULL

14188 سعيد سيف مبارك سعيد  الحديلي المنصوري NULL NULL

14189 عبد الرحمن صالح احمد الحمادي 784200238071854 NULL

14190 عبيد حمد عبيد حمد ضاعن المنصوري 784200117046407 NULL

14191 فريش محمد فريش راشد المنصوري 784199898585932 NULL

14192 مها احمد راشد احمد  المنصوري 784200137218408 NULL

14193 ي اريام علي سند محمد الكرب  784200179649874 NULL

14194 حميد حسن علي عيىس الحمادي 784200240215218 NULL

14195 حامد سعيد صقر مبارك الحمادي 784200151358056 NULL

14196 احمد محمد علي عبدهللا  الحمادي 784200196208290 NULL

14197 رثعاء علي راشد مطر المنصوري 784200028032066 NULL

14198 مهره راشد مبارك راشد المنصوري 784200284758479 NULL

14199 موزة حمود سيف راشد طرابيش المنصوري 784200119751681 NULL

14200 موزه نارص مساعد محمد المنصوري 784200170850372 NULL

14201 فاطمة محمد سيف مبارك حفيظ المزروعي 784200214206102 NULL

14202 ة راشد محمد حمد مطر المنصوري مني  784200146170988 NULL

14203 فاطمة مبارك عبدهللا خادم المنصوري 784200253815854 NULL

14204 فاطمة محمد زايد احمد المنصوري 784200013627490 NULL

14205 ن احمد سلمان الحمادي احمد شاهي  784200117547487 NULL

14206 زايد سعيد راشد هميلة المزروعي 784200031831694 NULL

14207 زايد مكتوم زايد سعيد زايد  المزروعي 784200153209711 NULL

14208 غانم محمد عيىس محمد المزروعي 784200069408035 NULL

14209 محمد سلطان محمد خليفه محمد المزروعي 784200025106541 NULL

14210 نارص سعيد محمد سعيد المزروعي 784199505743171 NULL

14211 سيف سهيل محمد الرصاص المنصوري 784200148213075 NULL

14212 محمد سالم محمد احمد شمالن الفالجي 784200129427140 NULL

14213 سلمان حسن سهيل محمد المزروعي 784200042748523 NULL

14214 عبدهللا بطي محمد احمد شمالن الفالجي 784200019032976 NULL

14215 ضجي عوض حمد المنصوري 784199249510407 NULL

14216 رفيدة صالح ابراهيم آل علي 784200105410300 NULL

14217 روضه خلفان عل خلفان الحمادي 784200104738321 NULL

14218 شهد عبدهللا علي الحمادي 784200281041549 NULL

14219 شوق عبدالرحمن عبدالغنن الحمادي 784200154704900 NULL

14220 عائشة عيىس عبدهللا محمد الحمادي 784200194060792 NULL

14221 ي
عذيجه عادل علي خليل الحوسنن 784200110762638 NULL

14222 ي
مريم خالد سلطان الحوسنن 784200176413910 NULL

14223 بخيته قران سعيد صياح المنصورى 784200005985088 NULL

14224 فاطمه قران سعيد صياح المنصورى 784200008384750 NULL

14225 علياء حميد بخيت عمر المنصوري 784200108357326 NULL

14226 شيماء عبدهللا علي عبدهللا الحمادي 784200148406828 NULL

14227 حبيبه مبارك غريب راشد عبيد المنصوري 784200254068099 NULL

14228 فاطمه خالد جاسم محمد حسن آل علي 784200104072713 NULL

14229 زينب صالح محمد الحمادي 784200105470304 NULL

14230 ميثاء غانم سيف عبدهللا  الفالجي 784200103686190 NULL

14231 موزه فرج راشد عبيد المنصوري 784200146816143 NULL

14232 نفيسة بدر مبارك علي سيف المزروعي 784200171576240 NULL

14233 مي حمدان محمد سعيد  المزروعي 784200174825263 NULL

14234 لميا علي سالم علي برطاع الهاملي NULL NULL
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14235 عائشه الفندي خميس الفندي غانم عطيش المزروعي 784200272182161 NULL

14236 شمه صغي  سالم علي غريب العامري NULL NULL

14237 اسماء حمد نارص جابر الحمادي 784200262047390 NULL

14238 غبشة أحمد خميس سلطان المنصوري 784200102713599 NULL

14239 بخيته مبارك علي طويرش العامري 784200113982860 NULL

14240 محمد خويتم سعيد الراشدي 784196593649435 NULL

14241 رويه محمد صياح محمد عبيد المزروعي 784200184948691 NULL

14242 لطيفه محمد مبارك يافور مزينة العامري 784200058536978 NULL

14243 شمسة هادي سالم علي سالم برطاع الهاملي 784200106950288 NULL

14244 حصة احمد محمد الحمادي 784200135093282 NULL

14245 امنه يوسف محمد الحمادي 784200295107484 NULL

14246 فاطمة محمد ابراهيم الحمادي 784200228750269 NULL

14247 خديجة محمد أحمد العبيدىلي 784197606828289 NULL

14248 ي
ن خاطر فايل خميس المخينن خاطر حسي  784200208214328 NULL

14249 مزنه حمدان سالم حمد الدرع 784200139594681 NULL

14250 مزنه محمد عل نارص الدرع 784200279830648 NULL

14251 موزه نارص محمد سالم محمد الدرع 784200164068460 NULL

14252 نوره سلطان سالم سلطان سالم الدرع 784200225937422 NULL

14253 الريم نارص  مرزوق الدرعي 784200129219604 NULL

14254 العنود حمود اللحيمر محمد الدرعي 784200147054082 NULL

14255 ثريه راشد حمد سالم مبارك الدرعي 784200110853072 NULL

14256 شما سيف محمد حمد سعيد الدرعي 784200185315825 NULL

14257 ي فيصل زايد فيصل علي عبدهللا الكثي  NULL NULL

14258 كليثم محمد سالم هالل المنصوري 784199298176100 NULL

14259 مصبح احمد مصبح حمد سالم المعمري 784200114904822 NULL

14260 سعيد راشد حمد سالم محمد الكندي 784200010803078 NULL

14261 فارس مبارك محمد حمود سليم الهاجري 784200217463288 NULL

14262 ي سعيد احمد عبيد سعيد سالم الطنيج  784200150928420 NULL

14263 سلطان صالح عبدهللا احمد علي النعيمي 784200198505081 NULL

14264 ذياب حارب سعيد حارب سعيد الشامىسي 784200164615740 NULL

14265 حمد نارص عبدهللا عيد محمد الشامىسي 784200197436577 NULL

14266 يكي سالم مبخوت سالم عبدهللا الي  784200042682938 NULL

14267 عبدهللا عبيد عبدهللا محمد الشامىسي 784200020318281 NULL

14268 محمد احمد محمد سلطان الشامىس 784200030937203 NULL

14269 ي عبدهللا محمد علي صالح الجنين  784200183730470 NULL

14270 محمد بخيت سالم بخيت الشامىس 784199557269414 NULL

14271 فهد هالل خميس سعيد الساعدي 784199425320308 NULL

14272 ي حسن محمد سعد سعيدان االحباب  784199514862764 NULL

14273 راشد عبدهللا راشد عبدهللا الشامىس 784200283029435 NULL

14274 سيف حميد راشد علي بالعبده الشامىسي 784200191531654 NULL

14275 ي
عبدهللا حميد سعيد محمد سعيد البلوسر 784200173939057 NULL

14276 سلطان علي خميس محمد عبيد الحدادي 784200158024214 NULL

14277 سيف مبارك محمد مصبح عمر الشامىسي 784200297140434 NULL

14278 يكي صالح فيصل صالح بركات  قطمان الي  784200269209415 NULL

14279 ي
خليفه علي غريب مراد محمد البلوسر 784200176931572 NULL

14280 محمد عبيد نارص مهي  راشد المنصوري 784200152050801 NULL

14281 علي درويش سعيد محمد المعمري 784200184149381 NULL

14282 محمد عبدهللا سالم سيف حميد الخيلي 784200125824613 NULL

14283 مهره محمد عيىس المنصوري 784200109181543 NULL
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14284 وديمة سعيد صالح احمد المنصوري 784200198174714 NULL

14285 خلود راشد محمد خلفان المنصوري 784200218492831 NULL

14286 شمه محمد راشد المنصورى 784199939306355 NULL

14287 عيده عثمان نارص المظفري الهاجري 784200154606865 NULL

14288 وضحه عمي  هالل عل المنصورى 784200130549106 NULL

14289 نجالء يوسف محمد يوسف الحمادي 784200195051659 NULL

14290 غالية بخيت عمر بخيت المنصوري 784200247376047 NULL

14291 نوره ابراهيم عبدهللا حسن الحمادي 784200164063628 NULL

14292 خلود خليل ابراهيم الحمادي 784200180740217 NULL

14293 شيخه سالم عبيد المنصورى 784200080510363 NULL

14294 شما خليفه راشد عبدهللا الحمادى 784200048574915 NULL

14295 ة حمد العامري شوق النخي  784200109310217 NULL

14296 ي عهود جاسم حمد سالم الكرب  784200165954148 NULL

14297 ريم عبيد طهميمة نورة العامري 784200137038509 NULL

14298 موزه سالم مبارك الكعم سعيد العامري 784199975170483 NULL

14299 فاطمه محمد مبارك يافور مزينة العامري 784200141543833 NULL

14300 ي
روضه سعيد مراد عبدهللا البلوسر 784200071570392 NULL

14301 فيصل عوض سالم غريب أل غريب الشامىسي 784199920410745 NULL

14302 محمد احمد عقالن سعيد السينا 784199786263071 NULL

14303 ي
ن الكلبابن عبدهللا سلطان هزاع سالمي  784200107159194 NULL

14304 نارص خالد راشد سعيد عبيد النيادي 784200260606197 NULL

14305 ي سالم بن محمد بن هالل الكعن  784200030538514 NULL

14306 جمعه بخيت جمعه بخيت الدرمكي 784199913025278 NULL

14307 ي
حميد سلطان حميد سعيد الحارب  784200038419584 NULL

14308 خالد نارص تويلي خدوم النعيمي 784200062161938 NULL

14309 راشد سالم سيف ابراهيم الظاهري 784200059157048 NULL

14310 ي
محمد علي حسن سوري البلوسر 784199951086158 NULL

14311 ي هالل سعيد هالل خديم الكعن  784200076329877 NULL

14312 محمد سعيد سالم علي البادي 784200180957977 NULL

14313 بطي سعيد علي عمر هالل الظاهري 784200105476434 NULL

14314 ي
علي محمد سليمان راشد عبيد راشد الغين  784199932732805 NULL

14315 ي
امل موس سورى ابراهيم البلوسر 784199582603942 NULL

14316 ي حصه حمد مني  سعيد األحباب  784199787248196 NULL

14317 أريام حمد علي الحمدي الدرعي 784200102082862 NULL

14318 عبدهللا سالم سيف سالم النعيمي 784199210646396 NULL

14319 يادول حمدان محمد حميد الدرع 784200013962541 NULL

14320 الغاليه هالل سيف حمد الدرع 784200224639474 NULL

14321 اليازي  عبود  سالم حمود الدرعي 784200081064212 NULL

14322 ثمنه حميد سيف حمد الدرعي 784200135835302 NULL

14323 حسنة السودي سليمان مبارك الدرعي 784200108205467 NULL

14324 روضة  سعيد  سالم حمود الدرعي 784200227360219 NULL

14325 سارة سعيد ذويب عبدهللا الدرعي 784200125027381 NULL

14326 سالمة نارص عبيد عل نارص الدرعي 784200107647917 NULL

14327 شيخة سالم خليفة السيود عبيد الدرعي 784200171503830 NULL

14328 عائشة محمد حليس خميس الدرعي 784200050494713 NULL

14329 ثمنه عل سالم سليم الدرع 784200049053109 NULL

14330 شيخه سالم عل سعيد حمود الدرع 784200157619741 NULL

14331 عائشه  خليفه  يوسف مظفر الدرعي 784200154936940 NULL

14332 عشبه سيف سعيد حمد سعيد  الدرع 784200128575477 NULL
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14333 فاطمه سعيد سالم محمد الدرعي 784200173804277 NULL

14334 غسية  حميد  سليمان سالم الدرعي 784200221386194 NULL

14335 فاطمة سالم  سعيد خليفه الدرعي 784200109832426 NULL

14336 فاطمة محمد سعيد جريو الدرعي 784200292824792 NULL

14337 مثايل سالم سعيد حميد الدرعي 784200261385213 NULL

14338 ينه عبدهللا عوض محماس الشامىسي رسر 784199326409796 NULL

14339 شقراء سلطان حمد سلطان المنصوري 784199813081843 NULL

14340 عبدهللا احمد حبتور ذيب  الدرعي 784200203057219 NULL

14341 ي
مشعل سعيد مبارك مفلج القحطابن 784200143086575 NULL

14342 ي
طالل سعيد مبارك مفلح  القحطابن 784200218051728 NULL

14343 محمد سهيل خليفة سالم سهيل  الخيلي 784200183269610 NULL

14344 عيىس احمد هالل خلفان سهيل  المزروعي 784200108359397 NULL

14345 ي 
 
عبد هللا سلطان محمد سعيد  المحروق 784199879649640 NULL

14346 ي
محمد خالد محمد حسن قاسم البلوسر 784200087257216 NULL

14347 ي
عبدهللا احمد علي عبدالرحمن البلوسر 784200154359317 NULL

14348 راشد احمد سليمان راشد سليمان المربوعي 784200241875309 NULL

14349 ي
ذياب فيصل سعيد مراد عبدهللا البلوسر 784200170549529 NULL

14350 ي
يفن ي الهضعه الشر

روضه مبارك الغبىسر 784200171316381 NULL

14351 ي روضه احمد عبيد جمعه بخيت الكعن  784200279418543 NULL

14352 ريم علي سليمان سيف خميس العيساب  784200113619710 NULL

14353 سالمه برمان محمد راشد الشامىسي 784200116064054 NULL

14354 ي فاضل نارص علي سعيد الشامىسي
دمابن 784200135138616 NULL

14355 ميثاء فاضل سيف محمد المر النعيمي 784200227187067 NULL

14356 ي سالمه حارب علي عبيد الكتن  784200121809501 NULL

14357 ي سالمه احمد حمدان راشد سالم الكعن  784200225291481 NULL

14358 ي
سالمه عبدالرحمن اسد عبد الرحيم  الدهمابن 784200128604921 NULL

14359 حمده سعيد راشد سعيد خويدم الشامىسي 784200297685438 NULL

14360 سالمه سالم عل سالم العلوى 784200280705813 NULL

14361 لطيفه حمد خميس سعيد زويد النعيمي 784200142590205 NULL

14362 ظبيه سالم راشد سالم عبدهللا البادى 784200163718099 NULL

14363 مريم سيف محمد علي الشامىسي 784200079570519 NULL

14364 ي
ن
روضه إبراهيم سعود بدر الصواق 784200268418603 NULL

14365 عليا عبدهللا مصبح سالم غانم يروان الشامىسي 784200108328723 NULL

14366 ي
ي البلوسر حامد يونس محمد قاسم عبدهللا حاج  784200235757059 NULL

14367 مبارك راشد حميد عمر المنصوري 784199482803873 NULL

14368 مريم علي سعيد مبارك المنصوري 784200048273088 NULL

14369 بدر يوسف علي يوسف الحمادي 784200138524069 NULL

14370 ي
ي عباس الحوسنن حارب ناج  784200163242546 NULL

14371 ي
خالد محمد سالم سعيد الحسابن 784198047064088 NULL

14372 ميثاء بخيت مقبل ضاعن المنصورى 784199924816814 NULL

14373 مشاعل خليل علي الحمادي 784200108204320 NULL

14374 مهرة حسن خليل الحمادي 784200249492545 NULL

14375 ي
ميثاء محمد سالم الحوسنن 784200121791600 NULL

14376 نوره اسماعيل ابراهيم الحمادي 784200193574090 NULL

14377 ي
وضحه جاسم محمد الحوسنن 784200261637381 NULL

14378 مزنه ذيبان محمد ذيبان المنصورى 784199905150696 NULL

14379 فاطمه سلمان احمد سعيد خلفان  المنصورى 784200132953041 NULL

14380 سلم صالح سعيد احمد المنصورى 784200221092529 NULL

14381 هيا محسن محمد سالم شليل المزروع 784200162037392 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
14382 موزه خالد راشد حميد خلفان المنصوري 784200148413949 NULL

14383 نوف  طالب احمد مبارك سالم جابر المنصوري 784200635359381 NULL

14384 فاخره عيد راشد ذيبان محمد المنصورى 784199830479350 NULL

14385 مريم  محمد بط محمد المنصورى 784200103252811 NULL

14386 ميثا راشد صالح راشد ذيبان المنصورى 784200136586482 NULL

14387 ساره مسيعد خالد محمد المنصورى 784200208505790 NULL

14388 سلم سلطان مبارك سعيد المنصورى 784200258514940 NULL

14389 منصور عبدهللا محمد صالح احمد الجيد النعيمي 784200173252691 NULL

14390 محمد خالد سعيد عقالن سعيد غالب 784200128151543 NULL

14391 عبدالعزيز خالد عوض صالح الجابري 784200081050252 NULL

14392 ي منصور سالم سعيد صقر الكعن  784200179424039 NULL

14393 ي
عبدهللا رائد عبدهللا سعد الشنينن 784200038485155 NULL

14394 احمد محمد احمد سعيد حسن 784200273605855 NULL

14395 سهيل سليم جمعة سليم سعيد الظفري 784200210970651 NULL

14396 سلطان سليم جمعة سليم سعيد الظفري 784200250870928 NULL

14397 حمدان سالم الشيبة سعيد سالم النعيمي 784200194319388 NULL

14398 سلطان احمد عبدهللا علي عبدهللا الظاهري 784200129109276 NULL

14399 ي عمر علي حمد بدر يحن  784200183538600 NULL

14400 احمد حميد محمد نارص الشامىسي 784200137249767 NULL

14401 ي قبالن محمد قبالن حسن عليان االحباب  784200190797686 NULL

14402 ي عبيد محمد قبالن حسن عليان االحباب  NULL NULL

14403 سعيد محمد سعيد علي احمد الظاهري 784200204187155 NULL

14404 ي
عبدهللا علي نارص سعيد نارص الحسابن 784200140314608 NULL

14405 ي أحمد جمعة نارص خميس الكعن  784200126106549 NULL

14406 ي مطر سعيد صوايح خميس جمعة الكعن  784200190916815 NULL

14407 ي
ن الوحىسر ن غميل سالمي  منصور مطر سالمي  784200157436161 NULL

14408 عائشه عبدالعزيز راشد سيف نارص االشخري 784200243261706 NULL

14409 ي مها عوض محمد جرمان فهد االحباب  784200048153710 NULL

14410 ي الدانه صالح هادي صالح هادى األحباب  784200184858296 NULL

14411 صفيه عبدهللا سليمان سالم لوي  هي الدرع 784200126579752 NULL

14412 فاطمه حمدان نارص محمد الدرعي 784200227031067 NULL

14413 كامله محمد حميد عل الدرعي 784200282504727 NULL

14414 مريم راشد هالل حمدان الدرعي 784200036802831 NULL

14415 مريم سيف حمد حمود سعيد الدرع 784200202683841 NULL

14416 مزون خليفه الحيمر عل الدرع 784200197963190 NULL

14417 ميثا محمد مصبح سالم الدرع 784199981515762 NULL

14418 نشوى حمد حميد حمد سعيد الدرع 784200085260543 NULL

14419 نوره غصن  سالم بطي الدرع 784200208384816 NULL

14420 ي سعيد حمد خميس سعيد الكعن  784200030508434 NULL

14421 ي سعيد عبدهللا محمد سعيد سليمان الكعن  784200158070860 NULL

14422 ي سلطان خليفة درويش خليفة سالم حارب الكعن  784200247071523 NULL

14423 ي سيف مصبح سيف سالم شاهر الكعن  784200042603850 NULL

14424 عبدهللا عادل محمد عبيد بارزيق 784200108280460 NULL

14425 ي علي سالم عبدالرحمن نعمان الكعن  784200135737052 NULL

14426 محمد حمد علي هادي الدرمكي 784199830375418 NULL

14427 ي م الكتن  محمد سعيد محمد خلفان حضي  784200154370694 NULL

14428 محمد نارص خميس مبارك الظاهري 784200104179682 NULL

14429 ي ي سالم  الكتن  حميد راشد الحي  784200179806144 NULL

14430 ي سالم حمود الصغي  حمود الجنين  784200284149380 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
14431 سالم عبيد سالم مطرحظيبه الظاهري 784200251076152 NULL

14432 ي هالل عبيد خليفه سالم الكعن  784199158726069 NULL

14433 أحمد منصور سالم محمد العلوي 784200116910975 NULL

14434 غالب سالم سلطان منصور عمر الشامىسي 784200162142721 NULL

14435 ي محمد عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحيم الجنين  784200159259173 NULL

14436 محمد عيىس سعيد سالم سعيد المقباىلي 784200295464083 NULL

14437 فارس خلفان سعيد خلفان سعيد القطيطي 784200153247646 NULL

14438 احمد نارص سعيد عبيد الظاهري 784200192719548 NULL

14439 ي هادف سعيد سيف سلطان خميس الكعن  784200198149518 NULL

14440 غميله شليوي    ح محمد غافان مسلم الجابري 784200238135907 NULL

14441 ي ميثه سلطان خميس سالم  الكعن  784200163098328 NULL

14442 ي حصه تعيب عبدهللا صبيح سيف الكعن  784200172793091 NULL

14443 ي ناعمه علي سالم علي الكعن  784200187626484 NULL

14444 حصه راشد جاسم راشد النعيمي 784200113740904 NULL

14445 ي نوف درويش خليفه سالم حارب الكعن  784200176328076 NULL

14446 حنان ابراهيم درويش بهروز 784198949681856 NULL

14447 ي خلود حسن عايض محمد حسن االحباب  784200298537281 NULL

14448 ي
 
عبدهللا هارون عبد هللا المرزوق 784199975702541 NULL

14449 عبدهللا يوسف خليل الحمادي 784200142909280 NULL

14450 ي
وليد ابراهيم محمد خليل الحوسنن 784199946595750 NULL

14451 يوسف موس علي الحمادي 784200115804187 NULL

14452 محمد سعيد سيف راشد  العلوي 784199659070371 NULL

14453 ساره راشد سالم محمد مساعد المنصوري 784200168358255 NULL

14454 روضه صالح محمد  برمان نارص المنصوري 784200238172074 NULL

14455 فاطمه بخيت سعيد عيىس  الفالجي 784200161395312 NULL

14456 لطيفه راشد محمد مبارك المنصوري 784200169032420 NULL

14457 سلم بخيت راشد سالم طرابيش المنصوري 784200149304634 NULL

14458 سالمه خالد تويم خالد المنصوري 784200187073596 NULL

14459 ريسه ماجد هادف هالل المنصوري 784200174682524 NULL

14460 ي احمد راشد مبارك مساعد المنصوري
جنن 784200187142524 NULL

14461 عوض سعيد راشد بخيت سالم المربوعي 784200206548545 NULL

14462 محمد حمد سباع سعيد غانم النعيمي 784200237273766 NULL

14463 محمد سالم محمد سالم محمد الشامىسي 784200180659201 NULL

14464 محمد صالح نصيب مبارك سلطان الشامىسي 784200154872186 NULL

14465 وك حمود العامري محمد محسن مي  784200191758711 NULL

14466 هزاع محمد عبدهللا حارب جاسم   الظاهري 784200208254696 NULL

14467 ي
الوليد خالد عوض سالم حبيب  الهناب  784200297606061 NULL

14468 ي سهيل سالم عبيد سيف الكعن  784200237946502 NULL

14469 سلطان انور عبدهللا سعيد عبدهللا الصيعري 784200136419809 NULL

14470 ي راشد خليل عبدهللا محمد الجنين  784200118039104 NULL

14471 ي
علي جمعة علي خليفة البلوسر 784200263962951 NULL

14472 عبدالعزيز سالم خلفان سالم السعيدي 784200129296412 NULL

14473 عبدالرحمن خالد خميس سعيد الشامىسي 784200176327029 NULL

14474 طماعه هاشم سالم خديم الوحىسر 784200131740241 NULL

14475 ي عائشة عبدهللا حمد سالم الكعن  784200162940496 NULL

14476 ي
عائشه نواب كريم داد البلوسر 784200062543275 NULL

14477 حسناء غريب حارب سعيد الدرعي 784200158524940 NULL

14478 ي شيماء راشد محمد عبدهللا الكعن  784199928685397 NULL

14479 ي
سالمه مراد ابراهيم عل البلوسر 784199963249471 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
14480 اليازيه عل احمد عمار الظاهري 784200021941420 NULL

14481 ميثاء جروان نارص جابر األحباب  784200030379364 NULL

14482 صفاء سيف راشد سيف  االشخري 784200121383515 NULL

14483 ان مناج الهاجري ساره فهم جي  784200105206492 NULL

14484 روضه ذياب فهد سعيد محمد احمد 784200229417686 NULL

14485 ي
منصور محمد نارص حميد محمد الحسنن 784200253548026 NULL

14486 منصور عبدهللا محمد مرشد المقباىلي 784200024930354 NULL

14487 أحمد خالد صالح عوض محمد الميشي 784200105108169 NULL

14488 ن نظر محمد رحمه حارث حسي  784200053618276 NULL

14489 ي خالد خميس أحمد اليعرب  NULL NULL

14490 خالد سالم مسعود سليمان الظاهري 784200176417309 NULL

14491 ي خليفة علي غافان عبدهللا بن قطامي الكتن  784200192587549 NULL

14492 راشد حمد سالم عبيد التميمي 784200119216511 NULL

14493 ي
سعود عناد مبارك علي حسن البلوسر 784200285763155 NULL

14494 ي سعيد عوض عبدهللا سعيد الكعن  784200184983581 NULL

14495 مشعل رائد أحمد منصور أحمد 784200051435194 NULL

14496 ي ي الكعن 
نارص خليفة عوض نارص العوينن 784200085354759 NULL

14497 حمدان طارق حمد زاهر سعيد المقباىلي 784200172843250 NULL

14498 خليفة نارص سالم نغماش عبدهللا الشامىسي 784200062519184 NULL

14499 راشد علي محمد قمي  الظاهري 784200191048709 NULL

14500 موزه عوض مرزوق محمد الدرمكي 784199348293079 NULL

14501 هزاع يوسف محمد يوسف الحمادي 784200183627643 NULL

14502 راشد جمعة مال هللا الحمادي 784200010821310 NULL

14503 مبارك شليوي    ح السودي هزاع العامري 784200179846165 NULL

14504 سلطان مبارك خميس نارص عياره المنصورى 784200237402613 NULL

14505 عبدهللا أحمد علي محمد الحمادي 784198570476584 NULL

14506 سعيد محمد مسيعد المنصوري 784200196309858 NULL

14507 راشد مسلم مبارك المنصوري 784200170854846 NULL

14508 عجالن خلفان عجالن المنصوري 784200132461946 NULL

14509 مسلم سيف عبيد المنصوري 784200190925311 NULL

14510 محمد سعيد محمد المنصوري 784200128181540 NULL

14511 قران راشد محمد المنصوري 784200192813648 NULL

14512 سلطان محمد جابر آل علي 784200079586903 NULL

14513 سيف حمد سعيد المزروعي 784200175816915 NULL

14514 الفندي عيىس مهي  المزروعي 784200102507322 NULL

14515 ي سعيد علي محمد حمد الكتن  784200232861649 NULL

14516 مبارك سعيد محمد عوض مطر الشامىسي 784199869428500 NULL

14517 سعيد خليفه خميس سعيد حريب الشامىسي 784200105038515 NULL

14518 سلطان سعيد شطيط عقيف الشامىسي 784200153148588 NULL

14519 ي عبدهللا سالم علي سالم الكتن  784200220484636 NULL

14520 العنود سعيد خميس علي سعيد الساعدي 784200097615270 NULL

14521 ي اليازيه خليفه سالم جمعة سالم  الكعن  784200098693706 NULL

14522 مريم خالد محمد سعيد  النيادي 784200236476907 NULL

14523 مريم راشد محمد راشد  النعيمي 784200198719245 NULL

14524 اسماء محمد احمد عبدهللا المنصوري 784199710570864 NULL

14525 ي مهره مطر خميس مطر الكعن  784200281957256 NULL

14526 ميثا محمد احمد محمد الصايغ الجابري 784200224292068 NULL

14527 فاطمه حميد صياح مبارك المنصوري 784197814083610 NULL

14528 ي
وديمة محمد تاج محمد يار محمد البلوسر 784199565170323 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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14529 منصور نارص سعيد علي بالعبده الشامىسي 784200160528483 NULL

14530 عمر سليمان صالح محمد عسكر 784200183603156 NULL

14531 ي
سلطان سيف احمد قاسم محسن الجحوسر 784200268636394 NULL

14532 ن راشد الشامىس منصور محمد سالمي  784200152720502 NULL

14533 هزاع محمد نارص عل احمد العيساب  784200237321623 NULL

14534 محمد احمد سعيد محمد مبارك الكعن  784200165728609 NULL

14535
 
راشد عل محمد سعيد المحروق 784200185370838 NULL

14536 علي محمد علي المطوع راشد النعيمي 784200165753052 NULL

14537 عبدهللا سالم سعيد سالم سعيد الشوكري 784200215142405 NULL

14538 مبارك عبدالواحد خزع العثه الهركي العامري 784200151614102 NULL

14539 مسلم عموش صالح هادي المنصوري 784200192621793 NULL

14540 ي
محمد صالح احمد قاسم الجحوسر 784200175870748 NULL

14541 ي صالح محمد قبالن مسفر محمد االحباب  784200105905085 NULL

14542 عفراء حمدان سيف معيوف المنصورى 784198415205925 NULL

14543 حفصه سيدنا عل سيد محمد 784200192496287 NULL

14544 شفاء سيف راشد سيف االشخرى 784199813069608 NULL

14545 مي
شمسه نارص سالم نارص الحرصن 784200104649718 NULL

14546 شمه حارب سعيد عل الخيلي 784199831797438 NULL

14547 شيماء صالح احمد عيدروس عبدهللا 784200142508710 NULL

14548 مبارك عتيق سعيد مبارك المري 784199697141382 NULL

14549 ي حامد سالم خالد سالم خالد الكعن  784199616519288 NULL

14550 وم الظاهرى عمر حميد مبارك سعيد الي  784199661763633 NULL

14551 ي
عائشه خميس مهدي هادي ناتم البلوسر 784199597059619 NULL

14552 عائشه هادى حمد فرحان االحباب  784199753535931 NULL

14553 اليازيه عبيد مبارك رسور  الظاهرى 784199963902954 NULL

14554 ي
خوله موس سورى ابراهيم البلوسر 784199673907087 NULL

14555 ي 
هزاع  عبدالقادر عبدالكريم محمد البلوسر 784199920632421 NULL

14556 علي محمد سعيد المنصوري 784200136510755 NULL

14557 حمود صالح محمد المنصوري 784200183283702 NULL

14558 حمد مبارك مطر المنصوري 784200152072144 NULL

14559 عبد هللا أحمد زايد المنصوري 784200175860749 NULL

14560 مبارك خزام محمد المنصوري 784199718273529 NULL

14561 ي
نجاة معتوق اسماعيل الحوسنن 784200047217540 NULL

14562 امينه حسن ابراهيم الحمادي 784200217379625 NULL

14563 شوق يعقوب صالح الحمادي 784200141061497 NULL

14564 ي
هدى ابراهيم عبد هللا الحوسنن 784200243525027 NULL

14565 فاطمة خميس محمد الحمادي 784200197196270 NULL

14566 ابراهيم يوسف محمد يوسف  الحمادي 784199258736067 NULL

14567 فاطمه محمد أحمد الحمادي 784200198729194 NULL

14568 اسماء عبد هللا احمد الحمادي 784200129210546 NULL

14569 ي
صالح أحمد علي الحوسنن 784200120719602 NULL

14570 ي
عبدهللا نوح جاسم الحوسنن 784200148518291 NULL

14571 ه بخيت سالم المزروعي مني  784199343572147 NULL

14572 مبارك مسلم مبارك المنصوري 784199931090536 NULL

14573 محمد سالم عبيد المنصوري 784200232876167 NULL

14574 مبارك غانم علي المنصوري 784200106832031 NULL

14575 محمد احمد شعبان صالح شعبان المنصورى 784200164685735 NULL

14576 علي صياح حميد مبارك المنصوري 784199920765908 NULL

14577 أحمد زايد شعبان المنصوري 784200024976977 NULL
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14578 قران محمد سويد المنصوري 784200008542050 NULL

14579 منصور مبارك علي المنصوري 784200114925488 NULL

14580 راشد مبارك سيف العضب المنصوري 784200076409182 NULL

14581 سعيد مبارك مطر المنصوري 784200132471945 NULL

14582 عائشة محمد اللحيمر محمد الدرعي 784200080659202 NULL

14583 شيخة سعيد حميد سالم الدرعي 784200063163719 NULL

14584 شيخة سعيد علي سطيون سيف الدرعي 784200130493057 NULL

14585 فاطمة سيف مرزوق الدرعي 784200147139073 NULL

14586 فاطمة حميد خلفان سلطان منصور  الدرعي 784200126385093 NULL

14587 فايلة حمدان سعيد نارص الدرعي 784200138158603 NULL

14588 منصور شطيط ربيع سعيد  الشامىسي 784200209046133 NULL

14589 ي حامد ذيب مهدي محمد االحباب  784200107609487 NULL

14590 ي سالم سيف علي المر علي الكعن  784200250286505 NULL

14591 سالم علي  سعيد مبارك  الشامىسي 784200102818513 NULL

14592 خالد عل سالم سعيد العامرى 784200293061873 NULL

14593 محمد علي عبيد محمد  الشامىسي 784200102594734 NULL

14594 ي محمد حمد علي عايض األحباب  784200179639701 NULL

14595 ي صالح محمد علي محمد حديد الكعن  784200147318735 NULL

14596 سالم عبدهللا مبارك خنيفر مبارك الشامىسي 784200165816867 NULL

14597 جابر محمد عيىس جابر راشد الخيلي 784200162810681 NULL

14598 خليفه مصبح عبدهللا الشامىسي 784200227137062 NULL

14599 سعيد خالد سعيد نهيم العامري 784200153136203 NULL

14600 خالد محمد عبدهللا محمد عبدهللا الشامىسي 784200118243516 NULL

14601 راشد سالم راشد سالم المقباىلي 784200169307319 NULL

14602 سلطان عتيق سعيد سلطان الغفلي 784200152025720 NULL

14603 سعيد سلطان سعيد محمد الفارسي 784200137315162 NULL

14604 ي عايض جابر عبدالهادي عوض علي االحباب  784200270715087 NULL

14605 زايد محمد عبدهللا سعيد الصيعري 784200184074134 NULL

14606 ي حامد حميد عبدهللا مبارك عبيد الكتن  784200116936590 NULL

14607 عبدهللا خالد غمران جمعة محمد الظاهري 784200115431460 NULL

14608 راشد سالم راشد سعدون النعيمي 784200251650600 NULL

14609 ي
عائشة خالد عبدالكريم محمد يوسف البلوسر 784200210629414 NULL

14610 ي الريم محمد حمد علي الكعن  784200183739273 NULL

14611 العنود سالم سيف خميس الكعن  784200126038643 NULL

14612 ي عذيبه خلف سعيد خلف الكعن  784199595105919 NULL

14613 ي احمد هالل غريب حمد الجنين  784198216280689 NULL

14614 عادل عيىس علي الحمادي 784200263191403 NULL

14615 عبدالعزيز خالد عبدهللا الحمادي 784200236975759 NULL

14616 هزيم عبدهللا صالح الشجي 784200185163944 NULL

14617 وليد ابراهيم علي الحمادي 784200104830961 NULL

14618 ياعد بخيت محمد القبيىسي 784200179419260 NULL

14619 ي
ن
بشاير خلفان حميد نارص الصواق 784200262641747 NULL

14620 مهره خالد منصور سالم محمد العلوي 784200119431979 NULL

14621 ي
مهره راشد حميد  راشد اليحياب  784200206283259 NULL

14622 سيف راشد سيف راشد المعمري 784200117359628 NULL

14623 سيف صالح ضبان حمد هويدن الشامىسي 784200291698742 NULL

14624 عبدهللا سعيد سالم بالعرصة الشامىسي 784200146168297 NULL

14625 نايف مطر حمد حميد  الشامىسي 784199981540711 NULL

14626 ن راشد الشامىسي يارس خميس سالمي  784200169439385 NULL
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14627 احمد خالد راشد بخيت سالم المربوعي 784200147928301 NULL

14628 ي حميد سعيد سالم محمد مرشد الكعن  784200005915085 NULL

14629 ن الغفلي سعيد غانم سعيد الحميدي شاهي  784200163640749 NULL

14630 سعيد نارص طناف سليمان سالم بالعذر العامري 784200131753640 NULL

14631 هزاع خالد سالم خميس عبيد الظاهري 784200162549461 NULL

14632 فاطمه عبدهللا قريش مسعود النعيمي 784200074041466 NULL

14633 ي
فلوه حسن ظافر حمد آل نارص القحطابن 784199963616067 NULL

14634 ي
ريم حسن ظافر حمد ال نارص القحطابن 784200002974200 NULL

14635 ي
حصه حسن ظافر حمد ال نارص القحطابن 784200080576836 NULL

14636 ي منصور سعيد مصبح محمد الكعن  784200105847030 NULL

14637 سيف جمعه سعيد عبيد خلفان الساعدي 784200183573961 NULL

14638 غه سلطان سليم عبيد الدرعي رسر 784199676139878 NULL

14639 جميلة راشد نارص عبيد الدرعي 784199357940750 NULL

14640 نرجس سالم رسحان سويطع الدرعي 784199668503578 NULL

14641 ميه احمد ثابت خميس الدرعي 784199585137369 NULL

14642 رهف عبدهللا صالح عون بالشموس الصيعرى 784200237028509 NULL

14643 ي
زهره حسن عل جمعه البلوسر 784200232841641 NULL

14644 شمه نارص محمد صالح المنصورى 784200164083626 NULL

14645 ن العوضن شمه ابراهيم محمد عل عبدالغفور حسي  784200285043707 NULL

14646 شوق سعيد سليم راشد محمد العيساب  784200239832718 NULL

14647 شيماء سيف عل محمد خميس الشامىس 784200273759710 NULL

14648 عائشه عل محمد عبدهللا البادى 784200273738763 NULL

14649 ي مالك ضافر جابر عضيمان االحباب  784200024846816 NULL

14650 يكي فاطمه مبارك محمد صالح  الي  784199998759197 NULL

14651 منن سيف عبيد سيف الكعن  784200257049146 NULL

14652 ه مهدى هادى الوقيش الهاجرى الني  784200240309763 NULL

14653 موزه علي راشد علي راشد المقباىلي 784200196038317 NULL

14654 ن كردوس عبيد العامري فاطمه سالم سالمي  784200046862825 NULL

14655 مضاوى محمد خميس عل الشامىس 784200168697132 NULL

14656 خلود رمضان عبدهللا علي البلوسر 784200160759492 NULL

14657 غاليه عل محمد عليان الشامىس 784200251579106 NULL

14658 ساره ضاج فرج مبارك الكتن  784200025953702 NULL

14659 ي حصه مهدى نارص مبارك األحباب  784200218603718 NULL

14660 عفراء محمد مرزوق سعيد المزروعي 784200108648542 NULL

14661 محمد خليفه محمد خليفه العزيزي 784199186252823 NULL

14662 نوف خالد سيف مالك عمي  الشهيمي 784200179581028 NULL

14663 محمد هادي سالم هادي سعيد الظاهري 784200129314025 NULL

14664 ي سيف سعيد صوايح خميس جمعه الكعن  784200191616539 NULL

14665 ي حمد سالم سعيد محمد الكعن  784200113983850 NULL

14666 ي منصور سعيد مبارك عايد الكتن  784200146353725 NULL

14667 حمد عبدهللا مطر مصبح عمي  النيادي 784200119038543 NULL

14668 سعيد حمد راشد محمد راشد الراشدي 784200195285406 NULL

14669 عمر عبدالرحمن عبيد حمد أحمد المطوع الظاهري 784200161432966 NULL

14670 منصور سالم سعيد سيف الشامىسي 784200261647380 NULL

14671 سارة سعود ابراهيم علي صالح المنصوري 784200106829136 NULL

14672 سهيل جاسم محمد ابراهيم محمد القاسمي 784200181917251 NULL

14673 محمد عبدهللا  علي المطوع راشد النعيمي 784200176493912 NULL

14674 محمد علي سعيد حمد الراشدي 784200205192501 NULL

14675 ي
حمد عبدهللا علي محمد مصبح الحسابن 784200164907527 NULL
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الرقم 

الموحد
14676 حمد محمد علي سعيد شميل الراشدي 784200270575937 NULL

14677 سعيد علي سعيد عبيد خلفان الشامىسي 784200107687046 NULL

14678 ي
راشد علي خميس محمد سيف الحسابن 784200110731617 NULL

14679 عبدهللا علي محمد حمد سعيد الشامىسي 784200296260688 NULL

14680 محمد علي هالل طناف الراشدي 784200193025358 NULL

14681 مايد سعيد سالم سعيد جمعه النعيمي 784200225843851 NULL

14682 ي فالح عبدهللا سعيد مفلح صالح االحباب  784200131821355 NULL

14683 فهد خليفة محمد راشد نارص المعمري 784200103904908 NULL

14684 محمد عتيق سعيد جوعان الظاهري 784200110287933 NULL

14685 محمد جمعه عبدهللا جمعه الراشدي 784200168139408 NULL

14686 ي محمد خميس سالم سلطان راشد الكتن  784200284730726 NULL

14687 خليفة محمد خليفة سعيد الخييلي 784200148504911 NULL

14688 ي محمد غريب عبدالهادي غريب مسهي االحباب  784200196829517 NULL

14689 خليفة خالد يوسف علي يوسف عبدهللا 784200161768682 NULL

14690 ي
احمد سعيد محمد عبدهللا إبراهيم مراد البلوسر 784200146030463 NULL

14691 علي عبداللطيف عبدهللا عبدالرحمن الحر 784200210820492 NULL

14692 اسماء محمد جمعة خديم سالم النعيمي 784200105950982 NULL

14693 ي الريم سيف عل الكعن  784200108475250 NULL

14694 ساره رسحان محمد سعيد نايع النيادي 784200148587403 NULL

14695 ي ساره سيف هالل محمد الكعن  784200142152923 NULL

14696 سالمه احمد محمد احمد محمد  االنصاري 784200161462468 NULL

14697 ي شمه علي جمعه حمد الكعن  784200183104023 NULL

14698 ي زايد سيف سعيد عبدالرحمن الكعن  784200159148038 NULL

14699 ي
سعود طاهر سعيد مصبح  الرمين  784200171396490 NULL

14700 ي
سعيد طاهر سعيد مصبح  الرمين  784200106397068 NULL

14701 سلطان عبدهللا راشد سعيد البادي 784200257649747 NULL

14702 محمد بدر عبيد خميس فرحان الشامىسي 784200110387428 NULL

14703 ي
طيف محمد يعقوب سعيد سالم الوحىسر 784200107479063 NULL

14704 شما نادر مبارك سليمان برمان الشامىسي 784200094631023 NULL

14705 مهره عبدهللا عل راشد عل الغين  784200131532929 NULL

14706 ي
ه خميس محمد عبدهللا محمد العريابن مي  784200095250328 NULL

14707 شمسه علي سالم طويرش العفاري 784200090609197 NULL

14708 شوق سيف عبدهللا رسور سيف السالمي 784200037907217 NULL

14709 ي فاطمه سعيد عبدهللا زهي  الكعن  784200137308258 NULL

14710 لطيفه محمد حارب المنذري 784200165806868 NULL

14711 لطيفه عبدهللا سعيد مصبح المطوع الشامىسي 784200158707644 NULL

14712 مريم الدوده مسلم حمد العامري 784200280806215 NULL

14713 نوف يوسف راشد محمد راشد الربيىعي 784200016143537 NULL

14714 مريم حمد خلفان مطر محمد الشامىسي 784200286132749 NULL

14715 أحمد سليمان محمد سلطان النيادي 784200194737647 NULL

14716 نشوى سعيد الحزمي عبدهللا الطماطم  العفاري العامري  784200106857962 NULL

14717 منصور مفلح هادى فرحان االحباب  784199950765745 NULL

14718 فاطمه محمد سعيد علي الشامىسي 784200192849576 NULL

14719 ي منصور سعيد سلطان عناد الكعن  784200093248159 NULL

14720 ه راشد سالم سعيد جمعه النعيمي مي  784200192428595 NULL

14721 حامد أحمد سليمان سعيد عبيد الشكري 784200157424324 NULL

14722 حمد أحمد سليمان سعيد الشكري 784200182929263 NULL

14723 ي
حمود سالم محمد حمود حمد الكلبابن 784200107638213 NULL

14724 محمد سعيد محمد المنصوري 784199902630435 NULL
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14725 حمد سعيد محسن حفيظ المزروعي 784200183546389 NULL

14726 عبدهللا خلفان مبارك المنصوري 784200046141931 NULL

14727 مطر عبدهللا عسمان بالمر العامري 784199514746272 NULL

14728 ي لميس سيف عايض سعيد سيف االحباب  784200158213213 NULL

14729 ي 
 
نوف صالح الدين حسن احمد حسن المرزوق 784200205810854 NULL

14730 ي نوف محمد صالح سالم صالح الكرب  784200120406101 NULL

14731 هنوف صالح نارصعبدهللا المنصوري 784200148517400 NULL

14732 ي حمد خليفة سلطان محمد عفاز الكعن  784200170397184 NULL

14733 عبدهللا خميس عبدهللا سلطان الحاتمي 784200131702571 NULL

14734 ي
منصور محمد مصبح محمد اليحياب  784200152651061 NULL

14735 ي محمد سعيد صقر احمد الكعن  784200172739599 NULL

14736 ي نواف محمد عون محمد عل الكثي  784200160738538 NULL

14737 ي
احمد محمد جمعه عل جعفر البلوسر 784200203254295 NULL

14738 عمر محسن عمر عبدهللا مهري ال كثي  784200195752744 NULL

14739 ي علي عوض أحمد سالم كوى الكعن  784200232503241 NULL

14740 محمد سعيد احمد المنصوري 784200082098383 NULL

14741 سلم عوض مصبح فاضل الدرعي 784199654093618 NULL

14742 ي مهره عل عوض محمد األحباب  784199221817309 NULL

14743 محمد مبارك محمد المزروعي 784200019395423 NULL

14744 ي زيه هويدن ذيبان الكتن  784196776135483 NULL

14745 ي مها معيض علي داهم احباب  784200264038462 NULL

14746 ي مريم نارص سالم خميس الجنين  784200127638508 NULL

14747 عائشه احمد محمد علي البادى 784200195286073 NULL

14748 ي
شيماء هالل محمد هالل البلوسر 784200171520248 NULL

14749 ي
سعيده خاطر عني  خلفان السنابن 784200229609738 NULL

14750 ن عيظه حطاب العامري ن مسلم سالمي  العنود حسي  784200087925861 NULL

14751 ي ن عبد هللا عايض االحباب  ساره حسي  784199957072145 NULL

14752 نوف سلطان محمد سيف نغص الكعن  784200208368728 NULL

14753 امابن محمد خميس عبدهللا علي الغين  784200259209318 NULL

14754 العنود محمد عبده عبداالله 784200103854699 NULL

14755 امل سعيد سالم سعيد الساعدي 784200118142833 NULL

14756 بشاير نارص مهدى هادى مهدى االحباب  784200018305217 NULL

14757 ي
حمده عبدالرحمن مراد علي محمد البلوسر 784200175210937 NULL

14758 يك خولة يسلم مبارك عل الي  784200173738764 NULL

14759 نوره محمد مراد محمد 784200059351849 NULL

14760 اسماء نارص طالب خلف نارص الغافري 784200219053137 NULL

14761 هدى عبدهللا طالب خلف نارص الغافري 784200284814629 NULL

14762 سمية طارق عبدهللا عبادي ثابت احمد السعدي 784200127936357 NULL

14763 ي
آمنة سالم خميس خلفان خميس البلوسر 784200139469462 NULL

14764 ي سارة جرمان محمد جرمان  األحباب  784200161630841 NULL

14765 نوف عبدالجليل محمد علي  المستكاء 784200136529656 NULL

14766 ليل عبدهللا صالح محمد عبدهللا عيىس 784200236519656 NULL

14767 فاطمة يسلم سعيد مكوم الصيعري 784200259275160 NULL

14768 لطيفة محمد احمد حسن عوض الحرازي 784200186547103 NULL

14769 شمة حسن احمد عبدهللا الحامد 784200159240611 NULL

14770 ي
يف خان محمد  البلوسر شيخة رسر 784200150285730 NULL

14771 ي ف الكرب 
حمضة مبخوت مبارك لشر 784200106480849 NULL

14772 عفراء علي نارصعبدهللا المنصوري 784200160318281 NULL

14773 ي يزرب العامري وضحه محمد حرب  784200208706414 NULL
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14774 الريم حارب سعيد حارب حميد العفاري 784200260929524 NULL

14775 ي روضه علي محمد احمد الكرب  784200194907968 NULL

14776 رحمة صالح مبارك حسن  المشيىعي 784200157929322 NULL

14777 آمنة سليمان حمدان شخبوط سليمان الشامىسي 784200279062986 NULL

14778 مريم كرامة سعيد عمر العامري 784200120404635 NULL

14779 حمده محمد سالم محمد البادي 784200118504321 NULL

14780 روضه خميس عل سعيد عل المقباىل 784200102630439 NULL

14781 حصه غانم سالم عبيد غانم الكتن  784200231969088 NULL

14782 مريم خليفة سعيد مصبح حمدان العزيزي 784200183796380 NULL

14783 ي
راشد محمد صالح عبدهللا محمد البلوسر 784200042195485 NULL

14784 ي
ن عبد الرحيم محمود  البلوسر حمد سليمان حسي  784200208710853 NULL

14785 مبارك عوض مبارك سعيد النيادي 784200164084194 NULL

14786 ي
عبدهللا محمد حمد محمد سعد العريابن 784200107528067 NULL

14787 عائشه حمود سالم عبيد غانم الكتن  784200136025309 NULL

14788 سالمه سيف المر محمد النعيمي 784200052540307 NULL

14789 عائشه سيف المر محمد النعيمي 784200253806424 NULL

14790 ي سالمه سعيد محمد حماد الكعن  784200113531592 NULL

14791 ي فاطمه عوض عبدهللا سلطان سيف الكتن  784200173739713 NULL

14792 ي ريم محمد سالم راشد الكعن  784200257318020 NULL

14793 ي عائشه سالم راشد حمد محمد الكعن  784200257571388 NULL

14794 ي فاطمه جابر سالم خلفان راشد الكعن  784200117541597 NULL

14795 ي بنا سعيد عل عبدهللا سلطان الكعن  784200175810975 NULL

14796 ي فاطمه مطر صغي  عبدهللا بخيت الكتن  784200104149685 NULL

14797 ي شمسه محمد عيد سعيد علي الكتن  784200194836811 NULL

14798 ي موزه سعيد رسحان سعيد سالم الكعن  784200196929408 NULL

14799 ي آمنه سيف محمد سعيد عل الكعن  784200198021907 NULL

14800 ي أريام سالم حمد خلفان بخيت الكعن  784200137408488 NULL

14801 ي سالمه سهيل سالم خلفان راشد الكعن  784200141864809 NULL

14802 ي فاطمه سلطان عبدهللا سلطان فهد الكعن  784200106364969 NULL

14803 ي رهف خليفه عل عبدهللا سلطان الكعن  784200296068644 NULL

14804 ي خلود خلف سعيد خلف علي الكعن  784200128749858 NULL

14805 سعيد نارص سعيد غانم سعيد نارص المنصوري 784199959832975 NULL

14806 سيف محمد خلفان رويه الخيلي 784199961492966 NULL

14807 حمد خليفه سعيد مبارك سيف بالقطري الخيلي NULL NULL

14808 حمد نارص علي نارص حميد الدرعي 784200118195369 NULL

14809 محمد جابر سعيد فارع القاسمي 784200176497426 NULL

14810 سعيد حمد مبارك محمد عنوده الكليلي العامري 784200149461871 NULL

14811 سالم محمد سليم دربوح سليم صادر العامري 784200273868131 NULL

14812 نهيان عيىس محمد مبارك الخيلي 784200183028164 NULL

14813 غانم خليفه سعيد سبت الخيلي 784200186253074 NULL

14814 ي فتون مصبح خميس سالم  الكعن  784200102141585 NULL

14815 بخيته غازي عبده احمد عبدهللا عبده 784200117928505 NULL

14816 ي
اليازيه علي خلف راشد الغين  784200113760902 NULL

14817 ي ظافر أحمد محمد أرباب  784200241686144 NULL

14818 محمد سلطان سيف مانع الشامىسي 784200279614190 NULL

14819 ي سلطان سعيد محمد راشد الخوار الكعن  784200281847143 NULL

14820 ي خالد ظافر سعيد محمد االحباب  784200120626914 NULL

14821 ي علي سعيد محمد عايض حنيف االحباب  784200073608257 NULL

14822 سيف فاضل راشد سالم المقباىلي 784200137603641 NULL
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14823 ي سلطان سيف سلطان احمد الكعن  784200268275938 NULL

14824 ي
خليفة سيف محمد حمود حمد الكلبابن 784200105860850 NULL

14825 العنود حمد راشد خلفان البادي 784200065103218 NULL

14826 العنود نارص سعيد نارص محمد المقباىلي 784200006146532 NULL

14827 حمده عبدهللا عل خلفان الظاهري 784200127041976 NULL

14828 شما راشد عقيف محمد الشامىس 784200131730242 NULL

14829 شيخه احمد عبدهللا عيىس احمد الجابري 784200230964767 NULL

14830 افراح سالم سعد مرزوق  العامري 784199908585369 NULL

14831 ي جواهر  مبارك مسعود جويعد االحباب  784200130747304 NULL

14832 كليثم جوعان عل حمد مطر الشامىس 784200136150362 NULL

14833 سالم مسلم المزروعي 784200064808262 NULL

14834 بخيته عبدهللا الصغي  مصبح حارب الشامىسي 784199776868434 NULL

14835 عبيد علي محمد علي الشمري 784200009808468 NULL

14836 ي
احمد راشد احمد عبدهللا سلطان العفريت الكوين  784199902719162 NULL

14837 ي محمد ظافر حمد مسفرعل احباب  784199982421598 NULL

14838 ي حمد عطيه محمد عطيه العبد الكعن  784200107649483 NULL

14839 سعيد عل حمد محمد عفصان المنصوري 784200006285322 NULL

14840 ي
محمد عبدهللا عل عبيد المزينن 784200053257646 NULL

14841 ي عبدهللا محمد سعيد سالم احمد الكعن  784200042136802 NULL

14842 طالل ناج  سحمي مذكر  العامري 784200007027095 NULL

14843 ي عبدهللا مطر محمد مطر حمد الكعن  784200114759499 NULL

14844 يكي بثينة صالح ربيع باجفره الي  784200136168257 NULL

14845 ي ف الكرب 
غصن مبخوت مبارك لشر 784200162987307 NULL

14846 زايد سعيد محمد هاشل محمد المنصوري 784200064705146 NULL

14847 ي
حصه عبيد عبد الكريم محمود البلوسر 784200138041858 NULL

14848 اسماء خليفة مبارك مغي  الخيلي 784200139858177 NULL

14849 مها راشد سعيد احمد سيف االشخري 784200297086579 NULL

14850 ي
نوف سلطان خميس خلفان جمعه اليحياب  784200263725101 NULL

14851 ي
ميثاء يعقوب حمدان عبدالرحمن البلوسر 784200157546027 NULL

14852 مهره هويشل حميد هويشل الشامىسي 784200110751615 NULL

14853 مريم فؤاد فاروق فؤاد محمود ابراهيم 784200110681952 NULL

14854 ساره رسور خميس رسور سالم الشامىسي 784200181853803 NULL

14855 حصه راشد برمان محمد راشد الشامىسي 784200131816165 NULL

14856 ي
شمسه منصور سعيد علي عابد العريابن 784200219395751 NULL

14857 اليازي سالم محمد سالم نهيه العامري 784199708081866 NULL

14858 ميثا احمد علي علي خلفان الفريد الدرمكي 784199779843855 NULL

14859 ميثه سلطان سعيد سعيد النيادي 784199660362965 NULL

14860 نرصه عبد الرحمن هاشل الشامىسي 784199549258020 NULL

14861 ي
مصبح مراد احمد علي احمدي البلوسر 784200194329387 NULL

14862 ي يارس حمد يارس خنافر الجنين  784200132816362 NULL

14863 ي
مطر سلطان مطر علي السنابن 784200168627139 NULL

14864 ي
فيصل متعب محمد فالح خرصان القحطابن 784200174143964 NULL

14865 ي ي محمد خلفان الكتن 
أحمد سالم الغبىسر 784200273072718 NULL

14866 سعيد محمد هالل طناف جمعه الراشدي 784200174632701 NULL

14867 ي
عبيد خالد عبيد عبدهللا محمد البلوسر 784200221851874 NULL

14868 ي
زايد مبارك خلفان مبارك سعيد اليحياب  784200172626358 NULL

14869 ي
زايد علي سعيد علي خميس العيساب  784200032576140 NULL

14870 ي
منصور عبدهللا حسن شهداد محمد البلوسر 784200141393049 NULL

14871 سلطان علي سلطان حمد خاتم النعيمي 784200279846164 NULL
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14872 حمدان سعيد محمد راشد مفتاح النعيمي 784200118042769 NULL

14873 ي علي سالم عوض علي سالم الكتن  784200124828300 NULL

14874 أحمد راشد عبدهللا سالم النعيمي 784200164936377 NULL

14875 ي
سيف محمد سلطان سيف محمد العريابن 784200116094051 NULL

14876 ي عبدهللا محمد سعيد خميس الكتن  784200172471094 NULL

14877 مريم عيىس شفيق رسكيس حديد 784199470917206 NULL

14878 شمه سعيد حمد سعيد الشامىسي 784200193802574 NULL

14879 حمده محمد خلفان مفتاح الشامىسي 784200105840852 NULL

14880 ميثا سالم علي راشد محمد الساعدي 784200181838762 NULL

14881 شماء حمد سلطان حمد خاتم النعيمي 784200281040251 NULL

14882 هند محمد فارع علي غانم بن حموده الظاهري 784200131793646 NULL

14883 فاطمة أحمد سيف محمد  الجابري 784200152148795 NULL

14884 ريم عبيد سعيد عبيد سعيد خلفان الشامىسي 784200185246103 NULL

14885 شيخه راشد سعيد عبيد  الشامىسي 784200280794650 NULL

14886 شيخه سعيد راشد عل  الشامىسي 784200271863613 NULL

14887 ي شيخه نارص علي غافان عبدهللا بن قطامي الكتن  784200195321763 NULL

14888 ي علياء سالم سعيد علي سعيد الكعن  784200186540702 NULL

14889 علياء هالل عبيد هالل الظاهري 784200193749353 NULL

14890 ي فاطمه محمد نارص خميس الكعن  784200110721618 NULL

14891 موزه سالم سعيد غافان  الجابري 784200113029241 NULL

14892 وديمه راشد جمعه عبيد  النعيمي 784200193041876 NULL

14893 ي وديمه علي جمعه حمد الكعن  784200183204864 NULL

14894 ي مها رسحان عل رسحان الكعن  784200117948503 NULL

14895 هاجر سالم خلفان مفتاح الشامىسي 784200175143617 NULL

14896 فاطمه سلطان محمد سيف النيادي 784200117369627 NULL

14897 ي مها عبدهللا سلطان سيف الكعن  784200194258529 NULL

14898 راشد محمد سعيد حمد المنصوري 784200232681872 NULL

14899 بخيت محمد صالح عزيز المنصوري 784199393804796 NULL

14900 ابراهيم خميس محمد سالم العلوي 784198693504361 NULL

14901 مسلم عبدهللا مبارك صلهام سيف المزروعي 784200020831804 NULL

14902 راشد سعيد راشد مبارك مساعد المنصوري 784200136420310 NULL

14903 محمد مبارك راشد مبارك المنصوري 784200117626109 NULL

14904 عه المنصوري محمد مبارك راشد خليفه بومقي  784200110761614 NULL

14905 خميس حمد سعيد منن المنصوري 784199907498713 NULL

14906 عجالن مسعود خميس حماد المنصوري 784199502632948 NULL

14907 سعيد أحمد صالح احمد عيىس المنصوري 784199907627915 NULL

14908 عبد هللا مبارك عل محمد القصيلي المنصوري 784199916528179 NULL

14909 فاطمه نارص سعيد سويد الدرعي 784198864615749 NULL

14910 ي
سعد حامد مطرعطاء هللا البلوسر 784199990865042 NULL

14911 حمد حمدان نارص خميس نارص النعيمي 784200113952962 NULL

14912 ي
عبدهللا راشد خميس خلفان البلوسر 784200192695037 NULL

14913 ي علي يارس علي سعود سعيد الوهين  784200295948374 NULL

14914 نارص خليفه راشد سيف الدرعي 784200006046039 NULL

14915 سيف  راشد  سيف سعيد الشامىسي 784200238703241 NULL

14916 محمد راشد سالم سعيد الساعدي 784200190516219 NULL

14917 ن راشد محمد الشامىسي ه بدر سالمي  مي  784200236153852 NULL

14918 شماء فاضل سيف  محمدالمر النعيمي 784199924102710 NULL

14919 العنود حميد سعيد حمد سعيد الشامىسي 784200127327607 NULL

14920 ي هاجر مسفر عايض مسفر عايض األحباب  784199927595084 NULL
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14921 روضه سيف عبدهللا رسور سيف السالم 784200274021060 NULL

14922 ي العنود عبدهللا عبيد جمعه بخيت الكعن  784200163650748 NULL

14923 حمده حمدان سيف عبد الرحمن الريىسي 784200184913588 NULL

14924 مريم عبدهللا سالم علي سعيد الشامىسي 784200192525291 NULL

14925 فاطمه عل محمد عل الشامىس 784200104169683 NULL

14926 ه عبدهللا محمد عبدهللا يارس الكعن  مي  784200224307528 NULL

14927 عائشه سعيد راشد سعيد مبارك الشامىس 784200151032966 NULL

14928 ي
ساره خليل علي محمد مسعود البلوسر 784200176951570 NULL

14929 ريم حمد سعيد حمد سعيد الشامىسي 784200210709745 NULL

14930 فاطمه راشد سعيد محمد دويالن الشامىسي 784200259043766 NULL

14931 وديمه احمد حبتور ذيب سيف الدرع 784200173969054 NULL

14932 ي امنه عبيد مبارك عبدهللا علي بريك الخمي  784200290930658 NULL

14933 يكي محمد محسن احمد صالح الي  784199946535954 NULL

14934 ي مهره سعيد صوايح خميس جمعه الكعن  784199827427388 NULL

14935 عليا خلفان حمدان راشد  الشامىسي 784199532751049 NULL

14936 خوله احمد عل محمد مسعود البلوسر 784199438139182 NULL

14937 هال حمد خافر مسعود االحباب  784199794214629 NULL

14938 اليازيه محمد سعيد مسلم العامري 784199642646873 NULL

14939 مريم خالد نارص صالح الحدادي 784199718725718 NULL

14940 سالمه سهيل محمد  علي سعيد الشامىسي 784199791802863 NULL

14941 ي
نوره أحمد صالح محسن الجحوسر 784199461432462 NULL

14942 ن مظفر محمد الصمباري العامري سالمي  784200152542740 NULL

14943 عمر فاضل سبيت عبدهللا النعيمي 784200274182953 NULL

14944 محمد مسلم الدحبة قماش مسلم العامري 784200196215287 NULL

14945 حمدان راشد بلعث سعيد الحرسوسي 784200050918422 NULL

14946 عبدالرحمن صالح مبارك سعيد الساعدي 784199986170464 NULL

14947 سالم عيىسي سالم خادم القبيىسي 784199919703597 NULL

14948 شمسه سيف حبتور ذيب سيف الدرعي 784200270915919 NULL

14949 ي
سيف محمد غريب مراد محمد البلوسر 784200217919503 NULL

14950 ي مريم خالد مزهود مسلم السياب  784200008207506 NULL

14951 رقية حميد بط حمد الدرع 784199939261576 NULL

14952 صافية سليمان محمد عبيد الدرعي 784199929419176 NULL

14953 الريم سلطان سيف نارص عل الدرع 784200181658202 NULL

14954 الغاليه  محمد سالم محمد الدرعي 784200125475101 NULL

14955 حمده محمد سيف سالم الدرع 784200273908689 NULL

14956 خزينه سالم محمد عبيد معيوف الدرعي 784200192852497 NULL

14957 ه خميس سالم خميس الشامىس مني  784200048138141 NULL

14958 ايه سعيد احمد سعيد   حسن 784200197151382 NULL

14959 لطيفه جمعه يوسف عيد أحمد 784200157970839 NULL

14960 ن الشامىسي عائشه عوض عبيد راشد سالمي  784199964381034 NULL

14961 ي فاطمه مفرح محمد هادي األحباب  784199824030839 NULL

14962 خلود علي سالم محمد سالم  النيادي 784200115919365 NULL

14963 ن الظاهري سالمه عتيق محمد عبيد سالمي  784200158797645 NULL

14964 عائشه مسعود سعيد مسعود النيادي 784200146315427 NULL

14965 ريم  خلفان راشد سعيد راشد الشامىسي 784200168694204 NULL

14966 ي
خوله حمد حميد محمد الغين  784200121497901 NULL

14967 ابتسام محمد سعيد محمد الظاهري 784200184973582 NULL

14968 الريم حمد سالم بطي  الدرعي 784200073949057 NULL

14969 هدى عبيد تعيب جمعه حمد العرج الدهمابن 784199969587924 NULL
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14970 حمد سيف عبدهللا سالم فرموش المنصوري 784199779161480 NULL

14971 مبارك محمد سعيد عيىس محمد الفالجي 784200124646215 NULL

14972 زايد سيف مسلم سالم كلبة المنصوري 784200005803836 NULL

14973 مبارك عل مبارك عل محمد القصيل المنصوري 784200080209610 NULL

14974 سعيد حارصن سعيد عيىس محمد الفالجي 784200039636269 NULL

14975 محمد سعيد مبارك مدعي المنصوري 784200036036968 NULL

14976 ي
اسماء غانم الماس محمد عبدهللا البلوسر 784200125409860 NULL

14977 ي اليازية سعيد أحمد علي شميل الكعن  784200146309719 NULL

14978 دالل خالد عبدهللا حمد سالم المعمري 784200227521570 NULL

14979 ي
سالمه يوسف عني  خلفان ربيع السنابن 784200159706363 NULL

14980 شوق خليفة نارص محمد نارص ال عبدالسالم 784200181484633 NULL

14981 ي مريم سالم عبيد حميد هالل الكعن  784200115084301 NULL

14982 حمده رسول بخش قاسم البلوسر 784200224957645 NULL

14983 محمد احمد محمد الحمادي 784200102607577 NULL

14984 ي
احمد عبدهللا ابراهيم محمد مرزوق البلوسر 784200190907541 NULL

14985 ن نارص مطر نارص الشامىسي حسي  784200143026571 NULL

14986 ي منصور موس سالم موس عبيد الزعاب  784200274371051 NULL

14987 ي احمد جمعة سعيد سيف بنان الكعن  784200073908681 NULL

14988 حارب علي سليمان نارص سليم المسكري 784200171418732 NULL

14989 هزاع صالح نارص عبدهللا المنصورى 784200205293085 NULL

14990 ي
ن
عامر السبع رسحان عامر السبع الصواق 784200207270966 NULL

14991 سعود احمد محمد سالم سعيد الساعدي 784200184170908 NULL

14992 مبارك راشد خاتم محمد خاتم الشامىسي 784200119582987 NULL

14993 ي  العلوي
خالد  سعيد سيف راشد حميد الخنبىسر 784200108021864 NULL

14994 امنه سعيد عبيد خلفان العزيزي 784199974853022 NULL

14995 طيف محمد عل راشد محمد الساعدي 784200017603745 NULL

14996 شيخه مطر سعيد راشد الشامىسي 784199548520610 NULL

14997 موطن سالم سباع عل الشامىس 784200075909372 NULL

14998 خلود خلفان عبدهللا سلطان الشامىسي 784199237586294 NULL

14999 ن عبدهللا عبدهللا احمد عبدهللا سالمي  784199707508356 NULL

15000 عيىس خليفه عيىس فرج الفالجي 784199664054196 NULL

15001 عزه علي سعيد خلفان الشامىسي 784199413572142 NULL

15002 الهنوف عبد هللا عل عبد هللا المقباىلي 784199341406264 NULL

15003 ي فاطمة محمد صالح عبدهللا الكعن  784199046879252 NULL

15004 روضه حميد سيف حارب الشامىسي 784199618470795 NULL

15005 ي سالم غدير سالم حمد سالم  الجنين  784200085219259 NULL

15006 ي
 
عبد الرحمن علي حمد خلفان المحروق 784199239061791 NULL

15007 يكي ابراهيم عبدهللا قويدر حسن الي  784199168635177 NULL

15008 سعيد راشد سعيد صفصوف النعيمي 784199276064872 NULL

15009 ي
عبدهللا منصور علي بن عقيل بن ماضن 784199059072530 NULL

15010 خالد مبارك حسن احمد طاهر آل بريك 784199182471963 NULL

15011 ي العنود حسن محسن نارص الكرب  784200036413191 NULL

15012 حمد شهاب حمد سالم حمد الشامىسي 784200238621070 NULL

15013 ي الظاهري
حمد جمعة حارب جمعة محيىسر 784200291873915 NULL

15014 ي محمد احمد عبيد سلطان الكعن  784200184838298 NULL

15015 ي
 
حمد نارص محمد نور المرزوق 784200215854181 NULL

15016 أحمد فهد حكيم علي المقباىلي 784200176209540 NULL

15017 ن حارب جاسم الظاهري خالد عتيق كني  784200196831596 NULL

15018 عمر جاسم راشد جاسم  الظاهري 784200119426870 NULL
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15019 علي محمد مقبل علي العامري 784200248406827 NULL

15020 عامر خليفة علي سيف علي الخييلي 784200207608215 NULL

15021 علي راشد عبيد محمد عبد هللا النيادي 784200143926184 NULL

15022 ي ي الكتن 
ي علي ملفن

محمد سعيد ملفن 784200149327585 NULL

15023 ي
عذاري حسن ظافر حمد ال نارص  القحطابن 784200021973027 NULL

15024 فاطمة ابوبكر احمد عمر مبارك الجابري 784200165917202 NULL

15025 ي
فاطمه راشد صالح سلطان حمد البلوسر 784200119608311 NULL

15026 موزه صالح جمعه عبدهللا عل البلوسر 784200148059031 NULL

15027 ميثاء جميل خميس درويش  السعدى 784200124741834 NULL

15028 نورة صالح مبارك علي العامري 784200296182627 NULL

15029 هيفاء سعيد عامر حجيل الصيعرى 784200137543086 NULL

15030 وك عبدهللا  الصيعري مريم سعيد مي  784199979039874 NULL

15031 وعد سالم سعيد عل سعيد العلوى 784200195932791 NULL

15032 اليازيه محمد راشد عل الساعدي 784200110626395 NULL

15033 سيف عامر عبدهللا سالم الظاهري 784200052024302 NULL

15034 ي عبدهللا سعيد الصغي  حمود الجنين  784200140973981 NULL

15035 ي ة دلموك الكتن  منصور سعيد النخي  784200058414051 NULL

15036 ي
امنه غريب جمعه غريب البلوسر 784200174092138 NULL

15037 نورة عبيد عيىس بطي الظاهري 784200150769386 NULL

15038 ي
مهره سيف خميس سيف علي الحسابن 784200118491511 NULL

15039 مريم عبدالرحمن نصيب عبدهللا خلفان النعيمي 784200220252512 NULL

15040 علياء خميس سعيد خلفان سعيد النعيمي 784200135168613 NULL

15041 خوله سعيدأحمد مفتاح علي  النارصي 784200170329427 NULL

15042 روضه علي راشد مطر النيادي 784200193065354 NULL

15043 وديمه محمد حارب مفتاح حمد  النيادى 784200135030656 NULL

15044 شيخه عل عبيد محمد عبيدالباكوره  النقن  784200275093266 NULL

15045 ساره سليمان سلطان سعيد المر  النيادي 784200243241526 NULL

15046 ي
ه محمد خميس سيف عل الحسابن مي  784200110537170 NULL

15047 عائشه حارب حران حارب الظاهري 784200106591900 NULL

15048 اليازيه راشد  حمدان راشد  الشامىسي 784200269514277 NULL

15049 مريم سالم علي مصبح علي النيادي 784200193291612 NULL

15050 شما  سالم علي مصبح علي النيادي 784200107092411 NULL

15051 علياء سلطان عتيق راشد حارب  الظاهري 784200128057484 NULL

15052 فاطمه حمد نصيب عبدهللا خلفان  النعيمي 784200226482402 NULL

15053 ن الظاهري نوف عتيق محمد عبيد سالمي  784200124090836 NULL

15054 ن كردوس عبيد العامري سارة الطماطم سالمي  784200114635962 NULL

15055 لطيفة عتيق خلفان راشد خلفان الشامىسي 784200183048725 NULL

15056 ي عنود عمر عبدهللا عبود الكثي  784200110357421 NULL

15057 مريم سعيد احمد سلطان الظاهري 784200270487653 NULL

15058 مهرة  عبدالرحمن هاشل محمد الشامىسي 784200124751833 NULL

15059 ي عفراء مسل محمد عبدهللا األحباب  784200047593171 NULL

15060 موزه محمد مهي  سالم العامري 784200162910499 NULL

15061 حصه سيف المر راشد النعيم 784200107050393 NULL

15062 مريم أحمد نارص سيف نارص الجابري 784200183039872 NULL

15063 ي موزه زايد عبيد راشد الكعن  784200209138187 NULL

15064 ريم علي مبارك مبارك السبوسي 784200172173872 NULL

15065 سلم خميس راشد سعيد عبدهللا النايلي 784200025174945 NULL

15066 ي
ميثه سالم نارص علي العيساب  784200268739610 NULL

15067 ي
روضه خميس خادم بخيت الكوين  784200210925259 NULL
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15068 ي دانة عبد الرحيم محمد الكتن  784200294359391 NULL

15069 حمده سالم سعيد مهي  العامري 784200235314638 NULL

15070 مريم سالم سعيد سيف بن االصلي الشامىسي 784200150350807 NULL

15071 ساره صالح عيضه مهدى الصيعري 784200146027204 NULL

15072 ى ه خليفه سلطان عل المهي  مي  784200198139519 NULL

15073 شما شهيل سالم سعيد محمد الساعدي 784200169131644 NULL

15074 نوره مبارك مهلهل محمد عبيد العامري 784200126596285 NULL

15075 ن المنصوري عيده   حمد سعيد محمد حمدان ال سالمي  784200113973851 NULL

15076 مهره محمد ابراهيم مؤنس شاىهي زاده 784200025154947 NULL

15077 ي هيا ظافر مسعود هادي الحباب  784199679205254 NULL

15078 موزه عل سالم عل الساعدى 784199393815743 NULL

15079 فاطمة محمد راشد سعيد الشامىس 784199693839583 NULL

15080 ي
نارص علي سيف علي المزينن 784200235854849 NULL

15081 منصور احمد راشد خلفان علي الشامىسي 784200172903294 NULL

15082 ن عبدهللا سعيد السويدي عمي  خميس سالمي  784200161971625 NULL

15083 ي
سلطان عبيد تعيب العرج الدهمابن 784200121541682 NULL

15084 محمد علي محمد علي محمد العامري 784200057925933 NULL

15085 فاطمه عبدالمجيد سيف راشد  الشامىسي 784200291847182 NULL

15086 مروان محمد خلفان خليفه النعيمي 784200128746078 NULL

15087 عبدهللا خلفان خميس سليمان الشامىسي 784200181847144 NULL

15088 سعيد محمد سالم علي الشامىسي 784200239281858 NULL

15089 راشد سيف سلطان علي الشامىسي 784200116292168 NULL

15090 ي زايد عمران محمد شيبان محمد الياسي المهي  784200193760814 NULL

15091 فالح خلفان راشد سعيد عبدهللا النايلي النعيمي NULL NULL

15092 ي
ن نارصعبدهللا الخليفن نارص حسي  784200287686487 NULL

15093 خليفة سالم خلفان سالم راشد المقباىلي 784200016462978 NULL

15094 صالح محمد صالح حمد محمد يزرب العامري 784200075852986 NULL

15095 سلطان  محمد عل الغويص  السويدى 784200343816425 NULL

15096 شيخه عبدالحكيم محمد مشهور عبدالقوي السعدي 784200169861828 NULL

15097 علي راشد علي خلفان الشامىسي 784200091402543 NULL

15098 نارص محمد نارص سيف نارص الجابري 784200127497376 NULL

15099 شما صبيح خميس علي خميس الراشدي 784200274951092 NULL

15100 ي شيخه ضاجي مصبح سالم  الكتن  784200171536905 NULL

15101 سالم محمد علي راشد المقباىلي 784200087108187 NULL

15102 ي محمد معيض مسعود معيض صالح األحباب  784199940819594 NULL

15103 ي
محمد علي سعيد محمد سعيد البلوسر 784200093638797 NULL

15104 عمار راشد سالم سعيد المسكرى 784200092575156 NULL

15105 سعيد يوسف فاضل كامل الهاشمي 784200010875860 NULL

15106 ي جابر عبدهللا هادي صالح هادي االحباب  784200074240738 NULL

15107 حمد عل محمد عبدهللا الشامىس 784199949150900 NULL

15108 ي
ن فهيد الحايره الحارب  حسناء حسي  784198264372594 NULL

15109 ي
عبدالرحمن حميد أحمد عبدهللا سلطان العفريت الكوين  784200282406519 NULL

15110 ليل  نارص سالم سعيد سالم  الساعدي  784199925057384 NULL

15111 سيف خليفة سيف سعيد سيف الساعدي 784200053752935 NULL

15112 ي غدير هالل غدير العجيد تعيب الكتن  784200148616855 NULL

15113 ذياب خليفه محمد مصبح حمدان العزيزي 784200153790405 NULL

15114 مهره خميس غريب راشد الشامىس 784199375387216 NULL

15115 ي سعيد محمد حمود حمد الكتن  784199972461091 NULL

15116 خموس اسماعيل خميس درويش السعدي 784200193087911 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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15117 حميد أحمد حميد راشد حمدان العزيزي 784200071473100 NULL

15118 احمد خليفه محمد مصبح حمدان  العزيزي 784199979852938 NULL

15119 امل سيف سعيد كلفوت الشامىسي 784200180285361 NULL

15120 بخيته محمد مبارك خلفان الشامىسي 784200165860691 NULL

15121 موزه سعيد محمد مسعود المطوع النايلي الشامىسي 784200104820962 NULL

15122 حنان سيف سعيد سيف نصي  االشخري 784200081540716 NULL

15123 فاطمه نارص عايض مبارك االحباب  784200143842415 NULL

15124 لطيفه سعيد سالم محمد سالم الحبىسي 784200016910976 NULL

15125 فاطمه جمعه سعيد عل سالم الشبل 784200125802635 NULL

15126 عبي  محمد عل اسماعيل صالح 784200185083035 NULL

15127 ه خميس عل راشد  الكندي مي  784199809297403 NULL

15128 ه محمد حارب عبدهللا الشامىسي مي  784200068264983 NULL

15129 بشاير احمد محمد صالح احمد الجيد النعيم NULL NULL

15130 ي
شمه علي عبدالقادر محمد البلوسر 784200015158387 NULL

15131 مهره سلطان علي سعيد الشامىسي 784200153575939 NULL

15132 ي
ساره سالم رمضان عبدالرحيم  البلوسر 784200108768571 NULL

15133 ريم سالم سيف محمد الشيجي 784199668680574 NULL

15134 ي
وليد احمد عباس احمد عباس البلوسر 784200031602913 NULL

15135 ي كتب
محمد غاشم سالم معيوف سالم  بنن 784200119414835 NULL

15136 نوره ناج  سحم مذكر العامري 784200159620879 NULL

15137 ي
ظبيه خالد عيىس محمد عبدهللا البلوسر 784200119436473 NULL

15138 ي
امنه سليم راشد محمد العيساب  784200104049638 NULL

15139 عائشه عل عبدهللا سعيد البادي 784200073043513 NULL

15140 هند علي سالم بجي  سالم العامري 784200295902793 NULL

15141 ي
ن عيىس محمد البلوسر غاليه بدر حسي  784200263680744 NULL

15142 خوله عبدهللا سعيد حمد سعيد المزروعي 784200152728323 NULL

15143 ن الساعدى سالمه سالم خميس سعيد شني  784200159316817 NULL

15144 رثعه معيض محمد راشد مهدي احباب  784200154736027 NULL

15145 طيف هادى محمد هادي مهدي احباب  784200124262062 NULL

15146 روضه سليم سلطان سالم المنصورى 784199846171934 NULL

15147 مبارك سلطان حارب سلطان عبدهللا الكتن  784199680735810 NULL

15148 شما سليم سالم سليم العامري 784200083252427 NULL

15149 ي ثنيه  العامري اليازية معتوق حرب  784200186587067 NULL

15150 ي ظبيه خليفه علي خليفه سويف الكتن  784200118521051 NULL

15151 ه بطي حارب الشامىسي خالد  غدير النخي  784199036060939 NULL

15152 فاطمه وليد خميس خليفه مطر العزيزي 784200181807148 NULL

15153 نوره عبدهللا مصبح الدرعي 784198385716372 NULL

15154 ساره حمد مبارك احمد الخيل 784199983953722 NULL

15155 أصيلة سلطان نارص سليمان مطر الزيدي 784200165758218 NULL

15156 اليازيه عبدهللا احمد المطوع الظاهري 784200290618683 NULL

15157 شما فاضل احمد حمد احمد المطوع الظاهري 784200158192185 NULL

15158 مريم رحيم محمد نور نظي  784200131743641 NULL

15159 وديمه باسم سالم محمد فارس 784200075973188 NULL

15160 روضه سيف جاسم سيف خليفة القمزي 784199904139682 NULL

15161 ي
شيخه سعيد محمد سعيد البلوسر 784200072686353 NULL

15162 وصايف مسلم سعيد مسلم المحرمي 784199954730588 NULL

15163 صالحه سعيد حارب عبيد النعيمي 784199943204240 NULL

15164 حمد خميس جمعه فرحان الفالجي 784200130395716 NULL

15165 مكتوم محمد حسن سيف سلطان المنصوري 784200194068431 NULL
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15166 ي

سلطان زياد وليد محمد الخليفن 784200160272520 NULL

15167 سيف محمد علي عيىس بطي الظاهري 784200049248386 NULL

15168 خالد صقر محمد الجابري 784200161390727 NULL

15169 ي
خالد ابراهيم عبد هللا إبراهيم  البلوسر 784200128305024 NULL

15170 ي عمر حمد محمد سالم مصبح الكتن  784200286941735 NULL

15171 ي علي مسعود بخيتان مفرح االحباب  784200139741464 NULL

15172 خليل ابراهيم سالم حسن سالم الحمادي 784200173585082 NULL

15173 وز غريب مشي مبارك جوهر في  784200006463986 NULL

15174 فطيم عبدهللا حمد نهيان سالم العامري 784200190268373 NULL

15175 ي فتون محمد علي سعيد نافع الكتن  784200157624857 NULL

15176 شما محمد عبدهللا الطي  سهيل العامري 784200171428087 NULL

15177 ي عائشة عوض جمعة صبيح  الكعن  784200114326984 NULL

15178 ي بشائر علي سعيد نافع الكتن  784200135419461 NULL

15179 ي ميثه عبيد محمد عبدهللا الكعن  784200094910906 NULL

15180 ي هند علي راشد علي بن مويزه الكتن  784199893815748 NULL

15181 ي عنود فرج يارس خنافر الجنين  784200017606102 NULL

15182 ي مريم صنجور محمد ظبيب الجنين  784200052909593 NULL

15183 شمه عبيد محمد علي السعدي 784199502027578 NULL

15184 علي خليفة محمد خليفة محمد العزيزي 784200124182419 NULL

15185 ماجد عل ماجد محمد الدرعي 784200130753153 NULL

15186 سارة عبدهللا سعيد خلفان الحامدي 784199679469264 NULL

15187 ي منن علي محسن نارص الكرب  784199258609736 NULL

15188 ي
نوف عبدهللا سيف احمد البلوسر 784199525863850 NULL

15189 محمد حميد سيف حمد الدرعي 784199992842494 NULL

15190 سعيد سعد محمد مسلم الدرعي 784199925036263 NULL

15191 رزنه سهيل سعيد محمد خيله العامري 784200136170360 NULL

15192 عائشه طالل عل محمد سالم السمري 784200182436517 NULL

15193 ي
عفراء عبدهللا حارب جمعه مراد البلوسر 784200113763633 NULL

15194 شما فهيد محمد بجي  سالم العامري 784200118470986 NULL

15195 ي صفيه محمد عامر عبدالعزيز السارح الكثي  784200209863610 NULL

15196 ي مريم محمد عبدالمحسن يوسف العسي  784200219416474 NULL

15197 شيماء نارص محمد راشد نارص المعمري 784200149582437 NULL

15198 روضه خميس سعيد غميل النعيمي 784200102540505 NULL

15199 موزه نارص سعيد نارص الشبل 784200174275907 NULL

15200 اليازيه قاسم غريب حارب الدرعي 784200247098575 NULL

15201 عهود محمد حميد سعيد محمد الساعدي 784200137321624 NULL

15202 عنود محمد حميد سعيد محمد الساعدي 784200163529215 NULL

15203 ي
ن مقلم الخليفن علياء علي حسي  784200154058034 NULL

15204 ي
ميثا يحن  عبدالرحمن مراد علي البلوسر 784200205863630 NULL

15205 ي مريم محمد علي راشد علي عبيد الكعن  784200153587363 NULL

15206 ريم عبدالرحمن محمد راشد نارص المعمرى 784200129762611 NULL

15207 ي فاطمه طالل سالم محمد الكعن  784200280297597 NULL

15208 حمده بيات الحاى بيات  القبيىس 784200238186025 NULL

15209 ساره محمد حمد سعود  االحباب  784200208724052 NULL

15210 ي مهره خليفه سالم محمد الكعن  784200194604177 NULL

15211 ي
ميثا علي أحمد سيف العيساب  784200142652930 NULL

15212 اليازيه سالم محمد مقبل  محمد  784200191517042 NULL

15213 شوق عبدهللا صالح مبارك  المشيىع 784200192521746 NULL

15214 ي
علياء عبدهللا  مراد عبدهللا  البلوسر 784200110516059 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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15215 مريم عل سعد عل سعد 784200220827503 NULL

15216 ي
سالمه سيف راشد حميد عبدهللا البلوسر 784200135474854 NULL

15217 فاطمه مهند صالح احمد تمام 784200106169574 NULL

15218 ايمان محمد احمد محمد  الفارس 784200174376036 NULL

15219 ي
عنود جمعه محمد علي  البلوسر 784200173064161 NULL

15220 خلود خالد عبيد محمد الشامىسي 784200138697089 NULL

15221 خلود محمد عل محمد عبدهللا 784200242186805 NULL

15222 نورة حميد عبدهللا مبارك  العامري 784200146163645 NULL

15223 ي فاطمة جعفر بدر  دويس الكثي  784200196846214 NULL

15224 وضحاء عبدهللا نارصعبدهللا المنصوري 784200295071847 NULL

15225 ي
نوف نارص سالم علي  المخينن 784199994213637 NULL

15226 ميثا محمد سعيد نارص آل سودين 784200276051388 NULL

15227 ي
فاطمة فضل صالح محمد  الحارب  784200140913987 NULL

15228 زايد محمد هالل زايد محمد  الفالجي 784200116037092 NULL

15229 ي شوق عارف علي عزان الكثي  784200190307643 NULL

15230 صالحه هداف رضوان عيضه المنهاىلي 784200140683283 NULL

15231 طيف سالم سعيد عل سعيد العلوى 784200172639625 NULL

15232 علياء جمال زايد ضاوى باروت الحراض 784200159687100 NULL

15233 ريضه عايظ محمد عون محمد احباب  784200204718322 NULL

15234 حمده عايظ محمد عون محمد احباب  784200229614381 NULL

15235 مريم سلطان مطر محمد مطر النيادي 784200213906462 NULL

15236 عبدهللا نارص سعيد غانم سعيد نارص المنصوري 784200192827218 NULL

15237 ي
فاطمه عبدهللا رمضان محمد البلوسر 784200139061798 NULL

15238 مريم محمد عبيد سالم عبدهللا المزروعي 784200164827378 NULL

15239 حمده حمد خميس علي خلفان الظاهري 784200160968515 NULL

15240 ريم حمد خلفان سعيد حمد الظاهري 784200132402528 NULL

15241 حصه عمر سعيد بخيت النيادي 784200293096523 NULL

15242 ي الظاهري
ه محمد سلطان اليبهوبن سلم سعيد نخي  784200252021033 NULL

15243 ميثه خميس فرحان عيد النعيمي 784200230205369 NULL

15244 ي
ن الريىسي البلوسر سالمه عبدهللا مراد حسن حسي  784200265958759 NULL

15245 مبارك سعيد غانم سعيد المنصوري 784199981465901 NULL

15246 ي
مهره علي سيف علي المزينن 784200058642529 NULL

15247 سلطان حمد سيف راشد الشامىسي 784200126149101 NULL

15248 ي مريم صالح خليفه راشد سعيد المهي  784200132043926 NULL

15249 ي فاطمه سيف خليفه راشد سعيد المهي  784200285327407 NULL

15250 فاطمة مبارك حمد مبارك دحروج العامري 784200115157586 NULL

15251 اليازية عبيد نارص سالم سحمي الهاجري 784200219362900 NULL

15252 حمدة محمد طناف نارص سحمي الهاجري 784200106463985 NULL

15253 ي فاطمه عتيق محمد علي جمعه بن هندي المهي  784200194273635 NULL

15254 نعيمه محمد نارص بط نارص المزروعي 784200105214736 NULL

15255 ي هند عزير محمد عزير محمد الحمي  784200131642918 NULL

15256 شما محمد نارص سعيد سالم العامري 784200272909282 NULL

15257 مروه محمد خميس سعيد سيف السبوسي 784200161435068 NULL

15258 سالمه محمد حمد فارس المزروعي 784200162047052 NULL

15259 شما حميد خليفة علي مروشد السبوسي 784200185141312 NULL

15260 علياء خليفه زايد عبيد  الكعن  784200224858751 NULL

15261 عهود يوسف سعيد عل الظاهري 784200275280939 NULL

15262 ي مها محمد عبيد سيف الكعن  784200209159092 NULL

15263 ي
ريم عل حمد خميس العيساب  784200115206409 NULL
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15264 ي سالم محمد منن عيىس النوب  784199873681581 NULL

15265 راشد سالم مسعود سليمان الظاهري 784199787646480 NULL

15266 احمد عتيق احمد محمد  القمزي 784200117641637 NULL

15267 ي حمد عوض مبارك سعيد محمد المهي  784200257259414 NULL

15268 مهره بخيت محمد بخيت سبت محمد المزروعي 784200273924298 NULL

15269 هنادي سيف مسعود سليمان الظاهري 784199995752872 NULL

15270 وديمه هالل عبدهللا سالم الشامىس 784200159285160 NULL

15271 ي امنه حمد راشد حمد الكعن  784200210841316 NULL

15272 طرفه محمد عتيق الماس الظاهري 784200004292825 NULL

15273 م عيىس سعيد نارص الشامىس 784200147040420 NULL

15274 ي خصيبه جمعه راشد سالم الكعن  784200118641701 NULL

15275 شايمه سعيد محمد خيله العامري 784200157259415 NULL

15276 ي فاطمه محمد علي سعيد  الكعن  784200051737243 NULL

15277 ه سيف حمد عل  الوشاجي مي  784200163931692 NULL

15278 ي م الكتن  عفراء حمد عبيد الزفنة حضي  784200225160801 NULL

15279 ي اليازية عبدهللا صبيح سالم  الكعن  784200136539655 NULL

15280 ي سالمة محمد غريب راشد  الكتن  784200191368701 NULL

15281 ي
نوره سعيد سيف الحسابن 784198284109380 NULL

15282 شيخه راشد حارب عبيد الظاهري 784199335747053 NULL

15283 ي
فاطمه عل سعيد عل  الرمين  784199904682582 NULL

15284 ه عوض عتيق جمعه محمد الظاهري مي  784200126954161 NULL

15285 ي لطيفه عوض عتيق زيتون المهي  784200297547174 NULL

15286 ي
ن البلوسر ي حسي  ن حاج  مريم حسي  784200208748572 NULL

15287 موضن سعيد احمد سعيد الحوقابن 784200184702098 NULL

15288 ي ا خليفه حميد خميس  الكعن  مي  784200159310646 NULL

15289 ي  ظافر عشان األحباب 
ن نائله حسي  784200164031856 NULL

15290 مهره خليفه حمد سعود  المعمري 784200009843614 NULL

15291 اسهار سيف محمد عبيد بارزيق 784200109827483 NULL

15292 ي أشواق سالم علي سالم الكتن  784199924020839 NULL

15293 شيماء جمال سالم حمد الكندي 784200084973583 NULL

15294 ساره سيف محمد عبيد سليمان الشامىسي 784200139494825 NULL

15295 شوق محمد سعيد صالح محمد الشعيلي 784200124979368 NULL

15296 ريم حسن عبدالرحمن عبدهللا القرمطي النعيمي 784200236314090 NULL

15297 حصه سالم عبدهللا علي سلطان الشامىسي 784200209646817 NULL

15298 موزه عل راشد عل الظاهرى 784200165206291 NULL

15299 ريم احمد سعيد احمد صالح خذيل 784200195980659 NULL

15300 لطيفه عل سعيد ديول الدرمكي 784200183043809 NULL

15301 ي  عبيد المهي 
ن
امنه محمد الق 784200175093267 NULL

15302 ي
ه خالد محمد حسن البلوسر مي  784200107149385 NULL

15303 العنود سالم مبارك خصيف زويد النارصي 784200114063611 NULL

15304 ي
ميثه راشد خميس عل العيساب  784200139852717 NULL

15305 ضج محمد عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالكريم الدورسي 784200150982757 NULL

15306 ي ساره محمد نارص الكعن  784200003025929 NULL

15307 ه احمد سالم حمود علي الشامىسي مي  784200116593243 NULL

15308 ريم نارص عيىس فرج الفالجي 784200219429469 NULL

15309 مريم راشد حارب علي مران الظاهري 784200104027618 NULL

15310 ي
ن نديل القحطابن ن حمد حسي  زايد حسي  784200075860633 NULL

15311 ي
سيف علي بوزيد باعزب عولف  784199997493731 NULL

15312 هزاع محمد زايد مبارك محمد عبيد المنصوري 784200048606303 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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15313 مبارك سيف مبارك سالم الشكيلي 784200090259100 NULL

15314 ه عبيد مطر الظاهري ميثا نخي  784200130848052 NULL

15315 فاطمه احمد عبدهللا الطي  العامري 784200043572146 NULL

15316 امنه مطر سعيد راشد الشامىس 784198957464369 NULL

15317 عائشه سالم محمد سالم المقباىلي 784199131820831 NULL

15318 عائشه سعيد عل هليل المقباىل 784199006329363 NULL

15319 ي
شمسه احمد سالم علي العولف  784199261649208 NULL

15320 ي
موزه سعيد سيف الحسابن 784198424603854 NULL

15321 اليازية مسلم يارس خنافر حميد NULL NULL

15322 ي
امنه عبدهللا علي راشد علي الحسابن 784200153052152 NULL

15323 ي سالمة حمد محمد عتيق جمعه المهي  784200181791052 NULL

15324 سالمه محمد كحيد ضاجي العميمي 784200260758535 NULL

15325 ميثة سعيد سيف سالم النعيمي 784199791436084 NULL

15326 ي يعقوب النعيمي يحن  عبده احمد يحن  784200116428143 NULL

15327 ان مناجي الهاجري حمود فهم جي  784200179404098 NULL

15328 ي
محمد عل محمد راشد سالم الغين  784200130518432 NULL

15329 محمد احمد صالح عل سالم الشبلي 784200102647573 NULL

15330 ي هزاع جمال محمد مطر حمد تعيب الكعن  784200186275267 NULL

15331 ي نارص جابر نارص محمد ترفه االحباب  784200183242427 NULL

15332 ي
احمد عبدهللا سعيد جمعه  البلوسر 784199975070204 NULL

15333 سيف خالد سعيد عبدهللا شيخان المعوىل 784200147270613 NULL

15334 يكي سالم صالح محسن محمد الي  784200198169516 NULL

15335 ن راشد حسن عبدالكريم البلوسر محمد حسي  784200173797182 NULL

15336 ي نايف فهد حسن االحباب  784200043653987 NULL

15337 ي
علي جاسم علي حسن عبدهللا البلوسر 784200084603172 NULL

15338 ي ف الكرب 
هاجر مبخوت مبارك لشر 784199983596380 NULL

15339 حمد خلفان حمد عل سلطان الشامىسي 784200135710703 NULL

15340 ي منصور سالم سعود سعيد الوهين  784200127539573 NULL

15341 ماجد خالد عامر سالم احمد االشخري 784200204632580 NULL

15342 فيصل سلطان خلفان خميس خلفان المقباىلي 784200115187583 NULL

15343 غيثاء يارس حمود حمد الدرع 784199903583930 NULL

15344 نوره سعد علي سعد 784200147604191 NULL

15345 افراح شاجع احمد صالح احمد 784200092579877 NULL

15346 ي مريم سيف محمد خميس الكعن  784200036327953 NULL

15347 ي
جواهر جمال يوسف ابراهيم البلوسر 784199519039376 NULL

15348 مريم جمعة سهيل نهيل الظاهري 784200125863850 NULL

15349 ي
ن الحسابن مريم عتيق حمد شني  784200251318059 NULL

15350 مهره راشد غريب راشد الظاهري 784200170696056 NULL

15351 مهره راشد غمران جمعة محمد الظاهري 784200149192948 NULL

15352 ي
علي خميس عبدهللا علي الغين  784200043839198 NULL

15353 ي مسفر محمد سعد سعيدان االحباب  784200018385219 NULL

15354 ي
حمد سلطان محمد ضبيان خلفان اليحياب  784200083583912 NULL

15355 سلطان عمر علي مبارك الصيعري 784200005713175 NULL

15356 نشوى عبدهللا حمد هزاع النعيمي 784199443080314 NULL

15357 نارص محمد كميدش بخيت حمد المنصوري 784200018370328 NULL

15358 حميد محسن حميد حمد المزروعي 784200032518407 NULL

15359 عزيز راشد بخيت سعيد فطيس المنصوري 784200273154102 NULL

15360 يفه المنصوري سعيد أحمد بخيت  سالم أحمد رسر 784200059429074 NULL

15361 شايع أحمد مبارك سالم جابر المنصوري 784200017630284 NULL
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15362 مبارك سالم مبارك سالم جابر المنصوري 784200026503548 NULL

15363 ي
منصور خميس سالم محمد العيساب  784199929309179 NULL

15364 ي
عبدهللا محمد حمدان محمد البلوسر 784199876875891 NULL

15365 ي
حسن محمد حسن احمد خميس البلوسر 784199957508171 NULL

15366 ي
سهيل حسن راشد حسن عبد الكريم البلوسر 784200140969872 NULL

15367 ي
عبدهللا محمد احمد عبدهللا احمد البلوسر 784200294740681 NULL

15368 احمد ماجد عبدالرحمن سعيد عبدالغفور المقباىلي 784200190738581 NULL

15369 ي عبدهللا صالح الدين شائف عبده سالم الحرب  784200146294689 NULL

15370 ابراهيم نارص سعيد صويدر 784200008093161 NULL

15371 مهره محمد احمد سعيد خميس المهرى 784200137469266 NULL

15372 ي ه عل محمد صالح الكرب  مي  784200153207640 NULL

15373 ي مريم عبدهللا ابراهيم عبدالرحمن سيف الكعن  784200106842873 NULL

15374 هنادي عوض سالم باروت الياسي 784199708085834 NULL

15375 سلم حامد عبدهللا الحادى 784200094729728 NULL

15376 ايمان عمر سعيد الجابري 784198614726242 NULL

15377 ي
الياس عيىس كريم بخش البلوسر 784200184058186 NULL

15378 نورة محمد سعيد عبدهللا علي المنصوري 784199770548024 NULL

15379 ي
سالم حمد سلطان حمد هاشل الكلبابن 784199891526099 NULL

15380 احمد مظفر صالح محمد حمودش العمر 784200149096842 NULL

15381 محمد سالم علي محيمد الظاهري 784200084710720 NULL

15382 عبدالرحمن عبيد سعد عبيد سعد المقباىلي 784199961954304 NULL

15383 ي عبدالعزيز نارص مانع نارص جابر االحباب  784200057935932 NULL

15384 غريبه مطر مبارك ثابن الظاهرى 784199413715931 NULL

15385 ي سيف خالد محمد سيف نغص الكعن  784200062583271 NULL

15386 ي عائشه عبدهللا علي محمد الكعن  784199726851621 NULL

15387 مريم سعيد محمد راشد النعيمي 784200219592464 NULL

15388 وديمه حمد الطماطم حمد العامري 784200249157130 NULL

15389 نشوى احمد معيوف بالكدش العامري 784200139539272 NULL

15390 نارص محمد راشد عبدهللا   الدرعي 784200081713057 NULL

15391 مي
سلطان عادل نارص عبدهللا الحرصن 784200115259374 NULL

15392 ن اليافىعي احمد محسن سعيد حسي  784198682817212 NULL

15393 حمد سعيد سلطان جريو الفالجي 784200070824147 NULL

15394 ريم خميس مصبح عبدهللا الشامىسي 784199340265190 NULL

15395 ي خميس احمد خميس عبدهللا خميس الكعن  784200146138290 NULL

15396 عبدهللا مبارك هاشل عبدهللا الشكيلي 784200237628753 NULL

15397 احمد عبدهللا احمد عيدروس عبدهللا 784200270648510 NULL

15398 راشد درويش راشد عل الظاهري 784200225154945 NULL

15399 ي فيصل محمد مسعود مسفر احباب  784200172174292 NULL

15400 ي خالد فهد حسن االحباب  784200130971516 NULL

15401 راشد خالد عبيد محمد الشامىسي 784199994903518 NULL

15402 شيخة صالح احمد سعيد حسن 784200092054137 NULL

15403 ي
لطيفة فيصل جابر محمد داد البلوسر 784200110915251 NULL

15404 حمد الدهيمي غافان سلطان بخيت الخيلي 784200113976193 NULL

15405 سعيد علي سعيد محمد  الظاهري 784200092587540 NULL

15406 سعيد محمد سعيد علي عثمان الظاهري 784200010628061 NULL

15407 سالم حمد مطر سيف النيادي 784198439181938 NULL

15408 خليفه سلطان خليفه بن زاهره الخييلي 784199917026413 NULL

15409 ي
ة محمد حمود حمد البلوسر مي  784200146572902 NULL

15410 ي شمسه سعيد سالم خليفه الكتن  784200159754306 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
15411 ي مريم صبيح سالم علي الكعن  784200150749388 NULL

15412 ي فاطمه سالم مصبح سالم  الكتن  784200209407947 NULL

15413 مسلم مبارك مسلم المنصوري 784200076297264 NULL

15414 حمد مسلم مبارك المنصوري 784200025268382 NULL

15415 عبدهللا بخيت راشد سالم المنصوري 784200030908378 NULL

15416 ي محمد علي عبدهللا سالم  الكعن  784200279146284 NULL

15417 ي جارس حسن هادي مهمل االحباب  784200113548240 NULL

15418 عبدهللا محمد سيف سلطان سيف األشخري 784200132707066 NULL

15419 يكي خليفة صالح عبدهللا محسن عبدالرحيم الي  784200104381494 NULL

15420 ي
سهيل حمد سلطان حمد هاشل الكلبابن 784200114195322 NULL

15421 ي
عبدهللا سالم سعيد عبدهللا البلوسر 784200020375414 NULL

15422 عبدهللا عمر سالم عوض عل موىل الدويله 784199976504276 NULL

15423 سعيد هالل خميس سعيد  النعيمي 784200186310684 NULL

15424 عل نكيبو خدا بخش رئيىسي 784199918462633 NULL

15425 روضه مبخوت مبارك الكعم العامرى 784200161320724 NULL

15426 شمسه سلطان محمد سلطان علي الشامىسي 784200009287408 NULL

15427 ريم سعيد علي حمدان راشد الشامىسي 784199925868210 NULL

15428 ي نوره حامد عايض حامد األحباب  784200204260267 NULL

15429 ى ميثه محمد علي عايض اسماعيل حمي  784200113852816 NULL

15430 فاضل محمد عبدالعزيز عبدالكريم عبدهللا الدورسى 784200163809062 NULL

15431 منصور سالم علي محمد الشامىسي 784200097692840 NULL

15432 ي ظافر مطر حمد مصلح جمهور األحباب  784200130417056 NULL

15433 ن سعيد الخيلي سعيد نارص جمعه سالمي  784199951092966 NULL

15434 ي عبدالعزيز عامر عوض عل الكثي  784200127403648 NULL

15435 ي حمد محمد عبيد محمد  الكعن  784200179874050 NULL

15436 فارس راشد دوس محمد قادر بخش 784200050650496 NULL

15437 نوف نارص سلطان منصور عمر الشامىسي 784200161498629 NULL

15438 موزه راشد خلفان علي النعيمي 784199059380644 NULL

15439 م خلفان سالم خلفان البادى 784200085350831 NULL

15440 منن جمعه سعيد جمعه الكعن  784199010849356 NULL

15441 ي أحمد محمد سالم محمد سعيد الكعن  784200131616870 NULL

15442 حسن حمد عويظه عل سعد االحباب  784200240819266 NULL

15443 عبدهللا سعيد خليفة سعيد سبت  الخيلي 784200135414983 NULL

15444 سالم محمد حمد  بخوت  العامري 784199937173914 NULL

15445 صبيحه عل حمد محمد عغصان 784199952964262 NULL

15446 ي
ن مراد احمدى البلوسر ميثه حسي  784200283630208 NULL

15447 عائشه علي عتيق سلطان محمد الظاهري 784200246029852 NULL

15448 شيخه طالب ذيب فهيد مسفر االحباب  784200140871763 NULL

15449 سماح يونس عل سيف عل الخيلي 784200183038163 NULL

15450 ي
منصور علي محمد سبيل البلوسر 784199827061062 NULL

15451 ي  علي محمد سالم صالح  الكتن  784200193261615 NULL

15452 ي
منصور خليفة مراد عبدهللا محمد البلوسر 784200157318021 NULL

15453 عمر عبود كرامه شيخ عبود العامري 784200108215466 NULL

15454 عبدهللا ممدوح عبدهللا سعد المهرى 784200143532842 NULL

15455 ي
راشد حمد راشد محمد علي الكلبابن 784200139092967 NULL

15456 ي
عبدهللا محمد زايد سليمان العيساب  784199896198688 NULL

15457 محمد عيىس سالم شهداد  النيادي 784200105935819 NULL

15458 نارص علي صالح هادي المنصوري 784199946492875 NULL

15459 شيخة غازي عبد هللا سعيد عبدهللا الصيعري 784200204180697 NULL
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15460 اليازيه عبد هللا عمر عل عمر الظاهرى 784200148203084 NULL

15461 شمه سلطان  محمد سلطان  الظاهري 784200186042816 NULL

15462 ي راشد نارص محمد سعيد سليمان الكعن  NULL NULL

15463 خالد محمد صالح سعيد المنصوري 784200282974615 NULL

15464 حمد راشد محمد يروان الشامىسي 784200240265361 NULL

15465 محمد خميس  حمد سليمان العيساب  784200140651439 NULL

15466 سهيل صالح نارص عبدهللا المنصورى 784200170417651 NULL

15467 ي
أحمد علي مراد عبدهللا البلوسر 784200159080371 NULL

15468 طالل مصبح تيسي  مرهون الريامي 784200185168042 NULL

15469 عبدهللا علي نارص عبدهللا الجعفري 784200119813523 NULL

15470 ي
ي مفرج مساعد عبدهللا الحارب  عبدهللا ناج  784200174710283 NULL

15471 مازن نصيب نارص عامر الصقري 784200174752723 NULL

15472 ي سعيد محمد مهدي هادي مهدي احباب  784200129805105 NULL

15473 ي مبارك محمد عيضه صالح علي بالرواس الكثي  784199998159513 NULL

15474 حمد عبدهللا حميد سيف الدرعي 784200114151713 NULL

15475 محمد سالم محمد سالم الدرعي 784200198537282 NULL

15476 سيف عل محمد حمد الدرعي 784200120739600 NULL

15477 حمد حمود محمد علي الدرعي 784200195792542 NULL

15478 سالم سليم حمدوه سليم الدرعي 784200048065211 NULL

15479 محمود سالم حارب سالم الدرعي 784200296310269 NULL

15480 محمد سيف محمد سلطان الدرعي 784200124385426 NULL

15481 محمد سعيد حمد سيف الدرعي 784200216841039 NULL

15482 عبيد نارص محمد عبيد الدرع 784200174704021 NULL

15483 روضه حمد هالل سالم محمد الكعن  784200174263051 NULL

15484 ي هاشم
ن عقيل بنن سميه نارص عبدهللا حسي  784200170638504 NULL

15485 سالمه نارص سعيد سليمان الشبلي 784200195730278 NULL

15486 ي ريم عبدهللا سالم سعيد عبود الكعن  784200187075849 NULL

15487 عائشه عبدهللا سلطان سيف  الشامىسي 784200186821524 NULL

15488 موزه حاتم خميس سعيد علي العلوي 784200287061350 NULL

15489 سهام مبخوت رسور محيسن المنصوري 784200041802065 NULL

15490 نوف علي عبد القوي عبد الرحمن 784200218719076 NULL

15491 ي موزه احمد سلطان احمد الكعن  784200153608276 NULL

15492 وديمه حمدان راشد سالم  الكعن  784200221961426 NULL

15493 ي
شمه حمدان سعيد نارص محمد الغين  784200220373755 NULL

15494 موزه سيف عل خلفان  الظاهري 784199658716065 NULL

15495 ي
مها جمعه محمد عبدهللا البلوسر 784199979514389 NULL

15496 ي
عائشه نارص صالح علي صالح البلوسر 784199736575376 NULL

15497 ي الريم مصبح سالم مصبح غنام الكعن  784200164972638 NULL

15498 ي
ريم خميس سعيد يعقوب الوحىسر 784200185387410 NULL

15499 ساره عبدهللا عيىس احمد الجابري 784199942686835 NULL

15500 سالمه سالم مبارك عوض علي   سلمه 784200164383182 NULL

15501 ي سهيله سيف عبد الرحمن سالم الكعن  784200295920654 NULL

15502 شيخه سلطان محمد الظاهري 784200205025735 NULL

15503 صالحه حرب  سهيل صالح العامري 784200239797077 NULL

15504 ي عفراء عمي  مبارك عل األحباب  784200181026905 NULL

15505 فاطمه سليمان راشد حمد الشامىسي 784200163068321 NULL

15506 نوار حمد سالم مشي محمد الهاملي 784200257505717 NULL

15507 ابرار محمد عوض عبدهللا سلطان الشامىسي 784200225249281 NULL

15508 فاطمة سلطان محمد حماد محمد الشامىسي 784200251079297 NULL
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15509 ه عبدهللا العزيزي موضن محمد نخي  784200153138589 NULL

15510 مهره سهيل مبارك بالحطم العامري 784200169095377 NULL

15511 سليم سيف محمد سيف التميم  784200117539534 NULL

15512 ي امل حمد فرحان محمد األحباب  784200119795274 NULL

15513 روضة فهد  داود صفصوف غميل النعيمي 784200224747293 NULL

15514 م عوض العوينن جمعه العوينن 784200285259253 NULL

15515 ي
مريم ثابن عيىس محمد البلوسر 784200284635974 NULL

15516 العنود عوض جمعة سعيد جمعة الظاهري 784200017606250 NULL

15517 فاطمه بدر حمد سالم خلفان البلوسر 784200235760707 NULL

15518 عائشه محمد عبدهللا عبدالرحمن الحر 784200113793739 NULL

15519 مهره محمد صياح بوهليبه المنصوري 784200171574245 NULL

15520 ي موضن احمد محمد سيف الكعن  784200108350958 NULL

15521 عائشه راشد عتيق سعيد محمد الصايغ المزروعي 784200161758683 NULL

15522 ي مريم محمد سالم خلف احمد الحنطوب  784200294932403 NULL

15523 المها مسلم سعيد طاىه الراشدي 784200151417308 NULL

15524 ي جمعه عبيد  النعيمي
دانه ثابن 784200110729801 NULL

15525 الريم عل سيف محمد  الخييلي 784200180618603 NULL

15526 ي فاطمه عضيمان جابر عضيمان األحباب  784200148524695 NULL

15527 سالمه بطي حميد حمد دلموج الظاهري 784200274025830 NULL

15528 اليازيه مبارك محمد مفلح محمد السبيىعي 784200174863199 NULL

15529 ه راشد عمر سعيد عبدهللا العامري مي  784200226305090 NULL

15530 ي
حمده ابراهيم سعيد عبدهللا هادوك البلوسر 784200174602704 NULL

15531 سهيله فهيد محمد بجي  سالم العامري 784200135479762 NULL

15532 اليازيه خليفه دويس عل الخييل 784200151963582 NULL

15533 ي
منن فهد علي طالب علي الخليفن 784200165765171 NULL

15534 ي
منال سعد محروس عبدهللا الخنبىسر 784200162962979 NULL

15535 مريم احمد  سالم محمد سلطان  الكعن  784200176549259 NULL

15536 عائشه بدر جمعة شليع الشامىسي 784200186524243 NULL

15537 فاطمه خالد سعيد عبدالغفور عبدهللا المقباىل 784200265408284 NULL

15538 ي ة فرحان  سالم محمد الحباب  صغي  784199279594701 NULL

15539 ي
ريم مسعود عل محمد البلوسر 784199630408617 NULL

15540 ي
شيخة محمد عبدهللا سلطان راشد الرمين  784200046807101 NULL

15541 ي
العنود سالم عبدهللا محمد العريابن 784200184793816 NULL

15542 ي عائشه خميس هادى مانع األحباب  784200142824075 NULL

15543 ي بخيته ظافر مسعود هادي الحباب  784200069649620 NULL

15544 صالحه حمد سيف سعيد بالعبده الشامىسي 784200137517650 NULL

15545 شما خلفان سالم عليان الشامىسي 784200160809180 NULL

15546 وديمه حمد سلطان محمد سلطان الشامىسي 784200251754790 NULL

15547 نشوى محمد خالد محمد خميس الشامىسي 784200214190488 NULL

15548 ي
شما حميد سعيد محمد سلطان العريابن 784200168759619 NULL

15549 فاطمه راشد حمد مصبح الشامىس 784200171408089 NULL

15550 ي الشامىسي
خوله محمد حمد محمد محىصن 784200105253833 NULL

15551 ي اليازية سعيد جمعه راشد الخوار الكعن  784200136415740 NULL

15552 ي
مهره ابراهيم عبدالرحمن مراد ابراهيم البلوسر 784200046147623 NULL

15553  احمد المنهاىلي
ن ن جديد سالمي  اسماء سالمي  784200196351819 NULL

15554 سعاده علي نارصعبدهللا المنصوري 784200130917204 NULL

15555 ن المهري نورة سعد سعيد محمد سالمي  784200153598022 NULL

15556 ي سعيد علي محمد عايض حنيف االحباب  784200171351032 NULL

15557 سليمان سالم نارص سليمان العزيزي 784199083506388 NULL
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15558 سالم ظافر نارص ظافر االحباب  784199586580989 NULL

15559 سلطان خليفه سعيد محمد الساعدي 784199905830305 NULL

15560 ن راشد الشامىس سهيل خميس سالمي  784199871025419 NULL

15561 مريم محمد عبد العزيز العريفن 784200157093525 NULL

15562 اروى عوض عمر هديب سالم 784200138395825 NULL

15563 ي
علياء نارص بن سالم نارص الخليفن 784200173749712 NULL

15564 شيخة راشد عتيق سلطان محمد الظاهري 784200282626165 NULL

15565 ن سالم موىل  الدويله فاطمه حسي  784200124683853 NULL

15566 ي
شما فهد سليم حمدان الكلبابن 784200219795273 NULL

15567 فاطمه محمد عل نارص السويدي 784199728193139 NULL

15568 ي نوف عل راشد حمد محمد الكعن  784200213962960 NULL

15569 ي اليازيه سالم سعيد بن عمان المهي  784200194303218 NULL

15570 محمد نارص مرزوق عل الدرعي 784200129649735 NULL

15571 حمد عل نارص احمد الدرعي 784200170327058 NULL

15572 محمد سيف نارص احمد الدرعي 784200106910282 NULL

15573 ماجد راشد ماجد حمود الدرعي 784200179574940 NULL

15574 مسفر عايض هادي عايض 784200165264100 NULL

15575 هزاع سليمان سعيد سليمان سعيد  الخيلي 784200227386461 NULL

15576 ي
مهند يونس عبدهللا العريفن 784200220763740 NULL

15577 ي فاطمه مصبح جمعه راشد الكعن  784200126439791 NULL

15578 ي مريم جمعه احمد يوسف العريمي الجنين  784200205946294 NULL

15579 ي
ميثه احمد مراد عبدالرحمن البلوسر 784199996830644 NULL

15580 ريم سعيد قران صياح المنصوري 784199482637982 NULL

15581 مهره حمد سالم حمد راشد الظاهري 784200274265907 NULL

15582 ف ناج  النعيمي ثريه خليل رسر 784200117504173 NULL

15583 اليازيه محمد خميس سحم جابر مفرح االحباب  784200217606258 NULL

15584 ي
موزه سلطان بط حمد البلوسر 784200143642617 NULL

15585 ي شيماء سعيد محمد عبدهللا الكثي  784200268279492 NULL

15586 حمده سعيد مبارك حمد محمد العامري 784200198146100 NULL

15587 روضه أحمد دريب سيف  الفالسي 784200124606102 NULL

15588 ي
حصه حميد سعيد حمد محمد الكلبابن 784200163157108 NULL

15589 ي فاطمه عل عبدهللا محمد خميس الكعن  784200175024288 NULL

15590 ي
 
مهره محمد عبدالرحمن صالح محمد المرزوق 784200198538629 NULL

15591 شما خميس عيىس تاج الدين سابك 784200160758072 NULL

15592 ي امنه سيف محمد راشد الكعن  784200183983038 NULL

15593 ي
 
ساره جمال مفتاح حمدان الرستاق 784200128647052 NULL

15594 ريم سعيد محمد حظيبه الظاهري 784200185374756 NULL

15595 ي
مهره صالح نارص صابر البلوسر 784200132983022 NULL

15596 حصه طالب عبدالخالق محمد  الكايد 784200140827518 NULL

15597 ي سالمة عبدهللا سالم حمد الكتن  784200172186817 NULL

15598 ي مريم محمد نافع سعيد الجنين  784200247963208 NULL

15599 ي هاجر مسلم يارس خنافر الجنين  784200205936295 NULL

15600 مريم عبدالوهاب خليفة عبد هللا سالم  الريىسي 784200097159329 NULL

15601 علي سالم علي سطيون الدرعي 784200141549178 NULL

15602 محمد حميد الضبيب سعيد الدرعي 784200121385411 NULL

15603 عبدهللا محمد سلطان عبدهللا الدرعي 784200174863025 NULL

15604 ه الدرعي خالد عل راشد النخي  784200264625730 NULL

15605 محمد محمود كنه مبارك الدرعي 784200271594242 NULL

15606 راشد خليفه محمد مبارك الدرعي 784200290732492 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
15607 ي

ي جاسم المريجن
شماء احمد ثابن 784198998029205 NULL

15608 ي
موزه مبارك محمد سعيد البلوسر 784199327091064 NULL

15609 مهرة سعيد مسلم محمد سبت الخيلي 784200180725374 NULL

15610 شيخه احمد ثابن جاسم المريجن 784199092410820 NULL

15611 ي ساره هادي معيض جار هللا االحباب  NULL NULL

15612 شيخه عوض عامر عايض  الجابري 784199682687985 NULL

15613 عائشه سالم سيف احمد ميه العفارى 784199746097205 NULL

15614 حمده سعيد مصبح حمد المعمرى 784200135064739 NULL

15615 ي
ميثا محمد عل محمد سعيد البلوسر 784200176161758 NULL

15616 حمده خميس سعيد غميل النعيمي 784200109152155 NULL

15617 امنه جمعه سعيد عل سالم الشبل 784200139306359 NULL

15618 ي
الريم علي عبدالقادر محمد موس البلوسر 784200186268379 NULL

15619 بخيته فاضل سالم فاضل عصيان المنصوري 784200163959461 NULL

15620 ي
ميثه عبدهللا راشد حسن عبدالكريم البلوسر 784200236925754 NULL

15621 ي خلود راشد محمد راشد  الكعن  784200286835176 NULL

15622 امل يوسف محمد حسن العبيدىل 784200194942403 NULL

15623 ي مها خالد خميس عبدهللا خميس الكعن  784200120646417 NULL

15624 نجد عبدهللا عل سيف عل الشامىس 784200127071064 NULL

15625 ي
خوله كريم سعيد عبدهللا هادوك البلوسر 784200121849507 NULL

15626 ديمه محمد عل راشد محمد الكندى 784200091960250 NULL

15627 ي
خلود يعقوب علي مراد علي البلوسر 784200195828528 NULL

15628 روضه سلطان سعيد سالم الكعن  784200293819585 NULL

15629 لولو نارص حمود شايع  الهاجري 784200035497369 NULL

15630 بخيته حميد محمد مبارك جروان الشامىسي 784200224909737 NULL

15631 فاطمه راشد حمدان عامر سليمان العلوي 784200174815371 NULL

15632 رويه محمد سالم بالحاس مكتوم الشامىسي 784200159137544 NULL

15633 مريم حسن نصيب عبدهللا النعيمي 784200195205404 NULL

15634 لطيفه عل محمد عبدهللا صالح الشامىس 784200152168793 NULL

15635 حمده خليفه عبيد رسور خلفان الشامىسي 784200127132593 NULL

15636 ه العامري لطيفه سهيل سالم سهيل سالم خرصن 784200132419548 NULL

15637 فاخره سعيد سيف سالم الشامىسي 784200172460766 NULL

15638 ي لمياء خميس محمد عايض هادي االحباب  784200216583078 NULL

15639 حمده راشد حبتور ذيب سيف الدرعي 784200210582902 NULL

15640 ه سالم سيف محمد علي سعيد الشامىسي مي  784200290958576 NULL

15641 ي
ي سعيد حمدان محمد راشد البلوسر

دمابن 784200103057251 NULL

15642 لطيفه صالح بخيت مسلم طاسه العامري 784200113964132 NULL

15643 ي مها راشد عبدهللا علي سالم الكعن  784200113187577 NULL

15644 وديمه محمد سليم سالم ضجي الدرعي 784200171051624 NULL

15645 شيخه عبدهللا سعيد محمد الشامىسي 784200146538754 NULL

15646 خوله هادف حمد رحمه الشامىس 784200292851043 NULL

15647 حمده عامر سالم محمد علي الشامىسي 784200148537408 NULL

15648 ساره عبدهللا محمد علي باشيبه 784200172636357 NULL

15649 بدور نارص مسلم سليمان عبدهللا المقباىلي 784200110940655 NULL

15650 ي سالم سويدان العامري
بينه حمدابن 784200147263691 NULL

15651 اليازيه عبدهللا الدحبه حمد العامري 784200183038726 NULL

15652 ي ريم عبدهللا درويش سعيد محمد رباحه الخمي  784200184327243 NULL

15653 عليا احمد راشد عبدهللا الدرعي 784200148329202 NULL

15654 موضن يارس عوض سعيد غريب النعيمي 784200136049275 NULL

15655 عبدهللا محمد عيضه سالم العامري 784200137905962 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
15656 ي

محمد خالد عبدهللا محمد الكلبابن 784200162846818 NULL

15657 دانه حسن زيد حسن راشد بن بعجل الخنبوىل 784200142158631 NULL

15658 مسلم مبارك حميد خلفان سوقان المنصوري 784200121316192 NULL

15659 الشيماء سالم علي حميد سالم الساعدي 784200285752463 NULL

15660 محمد سعيد مبارك سعيد حمد المنصوري 784200164182105 NULL

15661 مهره سالم علي خصيب  الخييلي 784199703651358 NULL

15662 ي ثمنه فرج يارس خنافر الجنين  784199393591922 NULL

15663 مبارك خالد عل سعيد الرويس 784199979295252 NULL

15664 ن أحمد عل صالح عمارى همام حسي  784200141503837 NULL

15665 عمر عبد هللا سعيد محمد الصيعري 784200169281373 NULL

15666 عزير أكي  عل رحمت نذر محمد 784200125140945 NULL

15667 سلطان عل سيف سلطان سيف األشخرى 784200181927250 NULL

15668 ن خميس عل صالح هادي المنصورى حسي  784200130498619 NULL

15669 عبد هللا سعد صالح عباد صالح العامري 784200115154823 NULL

15670 علي سعيد مبخوت بقشان الصيعري 784199552959811 NULL

15671 ي شنوح العامري
 
ق سعيد محمد حمد الشر 784200168696845 NULL

15672 سعيد مفرج هادى صالح المنصوري 784199942181605 NULL

15673 ي  راشد سالم الثمي 
مصطفن 784200269153878 NULL

15674 منصور هالل علي خلفان سالم النعيمي 784200175087400 NULL

15675 خليفه سيف خليفه حميد المزروع 784200118474186 NULL

15676 سلطان راشد سالم محمد سالم الحبىسي 784200206096032 NULL

15677 ي ابراهيم محمد فايز الحالف األحباب  784200016396168 NULL

15678 سيف سويد سالم سويد السعيدى 784200159140308 NULL

15679 عبدهللا طالب سالم  عبدهللا سالم  الشامىسي 784200106317587 NULL

15680 عبدهللا محمد عيىس فرج الفالجي 784200184173084 NULL

15681 مبارك سالم عبدهللا كردوس عبيد العامري 784199946251800 NULL

15682 ي زايد عبدهللا زايد عبيد راشد  الكعن  784200265137313 NULL

15683 ي
عبدالعزيز علي خميس سالم عامر  العيساب  784200286504244 NULL

15684 ي
خالد رمضان عبدهللا علي البلوسر 784200173952688 NULL

15685 محمد علي غدير سعيد لوي  هي الدرعي 784200115852707 NULL

15686 خميس محمد خميس سيف الدرعي 784200074316181 NULL

15687 احمد سيف سلطان خليفه الدرع 784199886587064 NULL

15688 احمد حمود ماجد حمد الدرعي 784200152862510 NULL

15689 عبدالرحمن حمدان مبارك حمدان الدرعي 784200185054069 NULL

15690 عيىس مصبح ماجد حمود الدرعي 784200164982918 NULL

15691 عبدهللا حمد محمد سعيد خليفه الدرعي 784200087321368 NULL

15692 سيف محمد حمد سالم الدرعي 784200260360464 NULL

15693 سعيد حارب خميس سيف الدرعي 784200184130647 NULL

15694 ي ه حمد خافر مسعود هادي االحباب  أمي  784200004169684 NULL

15695 موزه محمد خلفان كراز  السبوسي 784200157603299 NULL

15696 ي
فاطمة محمد حمود سيف النبهابن 784199957514096 NULL

15697 ى اليازيه سيف عتيق سعيد  الحمي  784200047928302 NULL

15698 مها مصعب عبدالمنعم عبدالعزيز الدورسي 784200146420219 NULL

15699 نوف زويد سالم خميس الشامىسي 784200224613859 NULL

15700 ي ي الجنين 
ن علي اسماعيل علي المخينن شيم حسي  784200208754059 NULL

15701 ي حن  بخيت الشامىسي
حصه ثابن 784200024357525 NULL

15702 روضه سعيد سالم راشد مصبح الظاهرى 784200024646109 NULL

15703 فاطمه عبدهللا مبارك حميد الشامىس 784200271860429 NULL

15704 شوق عبدهللا احمد علي المنصوري 784200127302063 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
15705 ي خلود مسفر حمد سالم الكرب  784200141032811 NULL

15706 ن عبدهللا المنصوري شوق عبدهللا حسي  784200137148746 NULL

15707 ظبية نارص سعيد سليمان سالم الشبلي 784200105910986 NULL

15708 سعيد عبيد عوض عبيد سالم الشامىسي 784200010539201 NULL

15709 عبدهللا محمد سالم عبدهللا الشامىس 784200018325215 NULL

15710 سلم سهيل محمد سلطان راشد الخيلي 784200176021655 NULL

15711 ي احمد عبدهللا محمد عبدهللا الكعن  784200070427651 NULL

15712 سعود عبدهللا راشد سعيد البادي 784200036274833 NULL

15713 عيده ظافر مسعود هادي الحباب  784199375876275 NULL

15714 ي
فاطمه محمد نارص راشد  الغين  784200190873503 NULL

15715 شيخه حمد علي محمد بالمر الشامىسي 784200110496930 NULL

15716 عائشه علي سيف محمد عبدهللا  الكعن  784200139435489 NULL

15717 فاطمة صالح سعيد علي محمد  بن حريز 784199968690281 NULL

15718 ي أسماء عبدهللا علي سالم علي الكتن  784200113638686 NULL

15719 إنتصار سليمان محمد مسعود العلوي 784200264848308 NULL

15720 بينة سعيد عبدهللا محمد العامري 784200153829435 NULL

15721 وش المنصوري ه راشد محمد راشد حي  مي  784200179062706 NULL

15722 ي نوره نايف مشبب فاضل العتين  784200214282541 NULL

15723 دانه حمد سيف هويدن الشامىس 784200294836810 NULL

15724 ي سالمه خليفه سالم محمد الكعن  784200281857142 NULL

15725 علياء سيف عل محمد علي الظاهري 784200247639063 NULL

15726 ي فاطمه مبارك رسور سعيد عايد الكتن  784200210737415 NULL

15727 ي
 
ميثاء جاسم محمد ابراهيم المرزوق 784200105807307 NULL

15728 ي
ايمان صالح عبدهللا صالح سعيد العريابن 784200238148603 NULL

15729 شما عل سيف سعيد سيف الظاهري 784200272658624 NULL

15730 شما عوض سالم محمد معضد الساعدي 784200174815843 NULL

15731 ي فاطمه احمد عبدهللا عامر سالم الحمي  784200260240369 NULL

15732 العنود عبدهللا محمد علي جمعه الراشدى 784200261405847 NULL

15733 حامد سيف الذويب عبدهللا الدرعي 784200115482612 NULL

15734 حمدان حمود سعيد جعفر الدرعي 784200135309753 NULL

15735 سالم خلفان اللحيمر حميد الدرعي 784200162840472 NULL

15736 محمد سالم محمد حامد الدرعي 784200015105099 NULL

15737 عبدهللا عيىس عبدهللا مبارك مشهد الدرعي 784200194176416 NULL

15738 فيصل خلفان اللحيمر حميد الدرعي 784199338637087 NULL

15739 سعيد حمود سعيد حمود الدرعي 784200203828205 NULL

15740 محمد مبارك محمد سليمان  الدرعي 784200181530716 NULL

15741 سالم سعيد حمد محمد الدرعي 784200102576269 NULL

15742 سلطان محفوظ سلطان عبد هللا عبيد الدرعي 784200151076153 NULL

15743 محمد سالم مكتوم عبدهللا الدرعي 784200121358301 NULL

15744 ه الدرعي سالم محمد عبود النخي  784200252591373 NULL

15745 ي
يفن روضه سهيل محمد سهيل مديه الشر 784200192726311 NULL

15746 ي وضج سالم عبدهللا سيف بخيت الكعن  784200152872519 NULL

15747 نوره سعيد غدير سعيد الوي  هي الدرع 784200106076142 NULL

15748 ي ساره حمدان راشد سالم الكعن  784200190375988 NULL

15749 اسماء محمد عبدهللا علي مطيعه العفاري 784200253947970 NULL

15750 ي امنه سالم محمد سعيد مصبح الكعن  784200158536977 NULL

15751 ي اسماء راشد محمد راشد الحمي  784200114350208 NULL

15752 ي ريم علي سيف احمد سيف الكعن  784200259109393 NULL

15753 مهره عبيد حسن سعيد المزروعي 784200203607278 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
15754 ي نوره عبيد سالم موس  الزعاب  784200121316283 NULL

15755 ي
ريم جمعه عوض مرداد  الهناب  784200226042719 NULL

15756 شوق علي مرزوق الظهري النعيمي 784200018096501 NULL

15757 عائشه عبدهللا راشد عبدهللا هزام الظاهري 784200148203738 NULL

15758 عائشه سالم مطر عبيد مطر الظاهري 784200146318751 NULL

15759 ن المرر عائشه راشد خليفه شاهي  784200192769378 NULL

15760 علياء مبارك خليفه مفتاح الدرمكي 784200279032708 NULL

15761 شمه عبدهللا جمعه عبدهللا الكعن  784200161961626 NULL

15762 ي
موزه علي حمد علي العريابن 784200046868269 NULL

15763 ي
وديمه حمود مصبح غريب البلوسر 784200193749023 NULL

15764 اليازيه سلطان عل سالم علي الشامىسي 784200240643286 NULL

15765 سلطان اسماعيل مطر خميس مبارك الظاهري 784200070725732 NULL

15766 راشد نارص سالم نارص الساعدي 784200183262425 NULL

15767 علي محمد مبارك سعيد األحباب  784200063161408 NULL

15768 يك محمد العامري راشد محمد الي  784200136039508 NULL

15769 ن العامري يك سالمي  عبدهللا محمد الي  784200016821710 NULL

15770 ي زايد محمد مبارك سعيد األحباب  784200025264704 NULL

15771 طالل عاشور رزق صالح سيف العامري 784200151584727 NULL

15772 يوسف عل محمد سعيد باحيان 784200118093515 NULL

15773 سالمه راشد درويش سعيد المعمري 784200194213631 NULL

15774 ي الريم شميل احمد علي شميل الكعن  784200105913873 NULL

15775 ي فاخره سيف حميد خميس الكعن  784199939407245 NULL

15776 حمده محمد حديد مفتاح حديد شامىسي 784200160969521 NULL

15777 حمد عبدهللا محمد سالم الدرعي 784199760351983 NULL

15778 سعيد راشد العبد منصور الدرعي 784200129193189 NULL

15779 ن المنصوري محمد عوض احمد حسي  784200186265326 NULL

15780 ي
سعيد مطر محمد علي عبدهللا البلوسر 784200243754692 NULL

15781 ي
ذياب اسحاق ابراهيم عبدهللا البلوسر 784200198628610 NULL

15782 ي
محمد سعيد احمد محمد البلوسر 784200214826040 NULL

15783 ي ن علي مبارك محمد الكرب  امي  784200224936979 NULL

15784 ي ن عايض الكرب  عبدهللا حمد سالمي  784200139326548 NULL

15785 ي حمد بن سعيد بن  سيف الكعن  784200143151304 NULL

15786 ي راشد محمد عبدهللا الكعن  784200120524754 NULL

15787 راشد سيف مسعود الظاهري 784199396860712 NULL

15788 خالد علي سليمان سالم الشامىسي 784199860728536 NULL

15789 ي
عيىس خميس خادم بخيت خويدم الكوين  784200157521590 NULL

15790 ي
ساره محمد عباس احمد  البلوسر 784200090720655 NULL

15791 فاطمه سالم سعيد خميس المعمري 784200157474329 NULL

15792 مهره سيف محمد مسلم الشامىسي 784200137157911 NULL

15793 سالمه سالم حارب زويد فرحان النعيمي 784200165274323 NULL

15794 شما محمد سعيد جمعه الشامىسي 784200110979851 NULL

15795 ي
ي القحطابن

مه سعيد عايض حزام القحطابن 784200252148794 NULL

15796 ي بطي محمد صالح سعد احباب  784199962142727 NULL

15797 خليفة خالد خليفة عبدهللا الريىسي 784200297073924 NULL

15798 ي
روضة عبدهللا عبدالرحمن نارص عبدهللا البلوسر 784199073076939 NULL

15799 منصور سالم منصور سالم سعيد الصيعري 784199982963920 NULL

15800 ي نارص منرص نارص نارص الكرب  784200173586858 NULL

15801 ي مثايل مبارك عبدالهادى غريب األحباب  784200106305038 NULL

15802 ساره عيد محمد عبيد مطر الظاهري 784200120427099 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
15803 ي

حصه سالم سعيد مانع سعيد اليحياب  784200152954267 NULL

15804 ساره راشد علي حمد الشامىسي 784200202429401 NULL

15805 ي علياء خليفه علي حمد الكعن  784200172142166 NULL

15806 خليفه سعيد خلفان هالل الدرعي 784200041973049 NULL

15807 محمود حمود خلفان سعيد الدرعي 784200106250747 NULL

15808 سعيد سالم سعيد محمد خميس الدرعي 784200138168602 NULL

15809 حمدان راشد نارص سعيد الدرعي 784200125050946 NULL

15810 سالم خليفه سالم حمدى الدرعي 784200138405152 NULL

15811 حمدان نارص مصبح فاضل الدرعي 784200174169357 NULL

15812 منصور نارص سيف نارص الدرعي 784200142186806 NULL

15813 محمود هالل العبد منصور الدرعي 784200292616412 NULL

15814 علي سليم حميد سالم علي الدرعي 784200219863527 NULL

15815 محمد عل محمد عل الدرعي 784200252737919 NULL

15816 حامد حمود خلفان سعيد الدرعي 784200064053208 NULL

15817 ي
شيخه سليمان هالل سليمان محمد البلوسر 784200132431055 NULL

15818 ه جوعان محمد الشامىسي المها محمد النخي  784200130818055 NULL

15819 شمه محمد سالم مصبح راشد الكعن  784200187206055 NULL

15820 عتيقه محمد فاضل محمد الهاملي 784199954058097 NULL

15821 ي حمده محمد حمدان هالل الكعن  784200274762721 NULL

15822 جواهر طارق احمد محمد الجنيدى 784200060606199 NULL

15823 اليازيه محمد عبدهللا بالكيله العامري 784200207042514 NULL

15824 ايمان نارص محمد سالم سيف الشامىسي 784200186980536 NULL

15825 ي سالم محمد نارص سعيد الكعن  784199314964158 NULL

15826 فاطمه عل سعيد عل الظاهري 784199627031067 NULL

15827 ن المرر عفراء احمد عبدهللا خليفه شاهي  784200263610741 NULL

15828 ي
فاطمه محمد جمعه فاضل البلوسر 784200103139083 NULL

15829 مديه سلطان محمد الظاهري 784200259520656 NULL

15830 مهره جمعه عل جمعه الظاهري 784200157548171 NULL

15831 ي
داد البلوسر ا محمد نور محمد مي  مي  784200184921078 NULL

15832 نرصه صالح عبيد خميس مصبح الشامىسي 784200270315912 NULL

15833 ي سالم محمد فهد ترفه االحباب  784200173850973 NULL

15834 ي
نارص احمد نارص عبدهللا محمد البلوسر 784200086042817 NULL

15835 عزان جمعه عبدهللا سلطان الشامىسي 784200179438542 NULL

15836 هزاع هادي صالح محمد المنصوري 784200105209587 NULL

15837 نبهان سعيد حميد سعيد الريىس 784200121851875 NULL

15838 مشعل نارص عل خميس المنصوري 784200136020938 NULL

15839 فالح مبارك طالب علي صالح المنصوري 784200206842872 NULL

15840 صقر محمد عبده علي صالح الهاجري 784200121038630 NULL

15841 ي سيف خميس سيف صبيح ناجع الكعن  784200181520717 NULL

15842 ي خالد مسفر حمد سالم الكرب  784200190630986 NULL

15843 ي
خالد عبدالواحد حصيان علي الحارب  784200195742877 NULL

15844 وك علي صالح المنصوري سلطان مي  784200115316257 NULL

15845 حميد سلطان عبدهللا خلفان سعيد الشامىسي 784200159147543 NULL

15846 ي سعيد محمد سالم محمد الكعن  784200198130849 NULL

15847 عبدهللا محمد ماجد حمود الدرعي 784200210949812 NULL

15848 سيف محمد بط سعيد الدرعي 784200231628106 NULL

15849 سعيد محمد سيف عبدهللا الدرع 784200280638253 NULL

15850 حمود سيف حمود سالم الدرعي 784200241849874 NULL

15851 احمد سلطان بط حمد الدرعي 784200180794958 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
15852 حمد علي حمد عبيد الدرعي 784200185215736 NULL

15853 محمد سعد محمد مسلم الدرعي 784200210583702 NULL

15854 عامر حمد عل عامر الدرعي 784200176409181 NULL

15855 مطر غدير سلطان سعيد الدرعي 784199865954145 NULL

15856 محمد حمدان الذيب رسحان الدرعي 784200218318739 NULL

15857 احمد حميد محمد حمود الدرعي 784200139624157 NULL

15858 احمد زايد سالم رسحان الدرعي 784200275820577 NULL

15859 سالم راشد حمد سالم الدرعي 784200173037373 NULL

15860 حمدان سالم عل نارص الدرعي 784200159350642 NULL

15861 سعيد سالم سعيد سالم الدرعي 784200191608742 NULL

15862 نايف  محمد سعيد سيف الدرعي 784199772961860 NULL

15863 ي
سعيد جمعه يعقوب سعيد الوحىسر 784199730809714 NULL

15864 علي راشد سعيد حمود الدرعي 784200225248382 NULL

15865 عائشه سلطان  خلفان محمد خلفان النعيمي 784200109198182 NULL

15866 ي نوف علي سلطان سعيد سيف الكعن  784200154715757 NULL

15867 ي
ن الكلبابن موزه سعيد هزاع سالمي  784200292864616 NULL

15868 سالمه سعيد سالم مبارك الشامىسي 784200140390269 NULL

15869 سلم سعيد سالم مبارك  الشامىسي 784200142190642 NULL

15870 ي لطيفة محمد عايض هادي األحباب  784200157659747 NULL

15871 ي حسن محمد جرمان صالح فهد االحباب  784200172938241 NULL

15872 ي عايض نارص مسفر عايض مبارك االحباب  784200243806427 NULL

15873 الحسن سالم أحمد محمد 784200230838474 NULL

15874 ي ن حمد صالح االحباب  سارة سعيد حسي  784199932641873 NULL

15875 سالمه سعيد غالم حيدر اسكندر  البلوسر 784200114092099 NULL

15876 فاطمة مصبح عبدهللا مصبح الشامىسي 784200138246986 NULL

15877 ي
شيخه عل محمد عبدالكريم البلوسر 784200119620852 NULL

15878 رويه سالم غريب سالم هاشل القايدي 784200168191094 NULL

15879 نوف عارف عيد راشد العزيزى 784199703081796 NULL

15880 نوف جمعه سلطان عل الشامىسي 784200129153183 NULL

15881 سالمه محمد سالم سيف عل المقباىلي 784200224696219 NULL

15882 موزه محمد عوض عبدهللا الشامىس 784200218053518 NULL

15883 ي
طيف حميد سيف عبدهللا رفيعة العريابن 784199916851878 NULL

15884 ناعمه سلطان ظبيب سالم الشامىسي 784199760949521 NULL

15885 حمده جمعه ضبعان نهيول الشامىس 784200162539462 NULL

15886 موزه جمعه عبدهللا راشد عبدهللا الظاهرى 784200280724954 NULL

15887 ي
سعيد علي جاسم أحمد جاسم البلوسر 784200232652691 NULL

15888 عبدهللا سعيد عبدهللا مبارك عبيد العامري 784200206205328 NULL

15889 ي محمد يسلم عبدهللا خميس الكثي  784200092910395 NULL

15890 سلطان علي محمد عبيد السعدي 784200216906592 NULL

15891 ي
مكتوم ضبيان محمد ضبيان خلفان  اليحياب  784200191470861 NULL

15892 مسفر ربيع علي احمد  المنصوري 784200109161537 NULL

15893 ي ن عبدهللا عايض االحباب  دهم حسي  784200160210363 NULL

15894 هند عبدهللا سعيد سيف خالد  الظاهري 784199935249633 NULL

15895 ي نايف متعب ظافر عوير األحباب  784200185354196 NULL

15896 ن المنصوري أحمد صالح أحمد  صالح حسي  784200164043208 NULL

15897 ي
أحمد محمد محمد سعيد الشيبابن 784200125987378 NULL

15898 ي جابر جمعة محمد جرمان فهد األحباب  784200142932142 NULL

15899 وش سليم المنهاىلي حمدان سويلم حي  784200141584654 NULL

15900 راشد وليد خلفان علي غانم الريىسي 784200115826958 NULL
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15901 ي

ي الرمين 
ي محمد ثابن

عبدهللا سالم ثابن 784199775943188 NULL

15902 ن راشد محمد الشامىسي سعيد بدر سالمي  784199890752498 NULL

15903 ي
فاطمه سالم حمدان محمد البلوسر 784200027107067 NULL

15904 ميثه سهيل محمد سلطان الشامىسي 784200107210963 NULL

15905 ي عائشة خميس شامس محمد خميس الوهين  784200180605055 NULL

15906 ي خوله عبيد خميس حمد الكعن  784199961609205 NULL

15907 موزه راشد خلفان علي الحاس الشامىسي 784200071648040 NULL

15908 عفراء محمد راشد عل الظاهري 784200187095847 NULL

15909 ي ساره حامد عبدهللا عبدالرحيم الجنين  784200198759191 NULL

15910 ي
ن محمد عبدهللا البلوسر ينه حسي  رسر 784199414830739 NULL

15911 شما عل سالم حليس الكعن  784200275042057 NULL

15912 ي
 
ي المحروق

مريم محمد عيد خلفان ثابن 784200168396081 NULL

15913 وديمه عيىس شفيق رسكيس حديد 784200125383131 NULL

15914 ثريا طارق احمد محمد الجنيدى 784200115715961 NULL

15915 خديجه ابراهيم سالم حسن الحمادي 784200042170645 NULL

15916 زايد سمي  محمد مشهور عبدالقوي السعدي 784200119863130 NULL

15917 سيف مصبح تيسي  مرهون الريامي 784200282750817 NULL

15918 اسماء يعقوب سليمان احمد الحوقابن 784200216105963 NULL

15919 الريم مبارك كلفوت صالح الراشدي 784200076530961 NULL

15920 ي
اليازيه احمد حارب غميل اليحياب  784200176513545 NULL

15921 عائشه بدر خليفه محمد الظاهري 784200179051063 NULL

15922 عفراء راشد نارص محمد الشامىس 784200164143875 NULL

15923 عل خلفان اللحيمر حميد الدرعي 784199810762635 NULL

15924 عوض سيف عل الدرع 784199759573548 NULL

15925 ه الدرعي راشد مسلم راشد النخي  784200162640955 NULL

15926 عبدهللا حمد محمد سعيد لوي  هي الدرعي 784200165835289 NULL

15927 محمد عل سالم حمد الدرعي 784200116190867 NULL

15928 محمد عمي  خلفان نغميش الدرعي 784200163074808 NULL

15929 خليفه محمود خليفه محمد الدرعي 784200117160497 NULL

15930 راشد نارص راشد نارص الدرعي 784200119438727 NULL

15931 ي احمد سيف صوايح سيف الكتن  784200287252850 NULL

15932 شمه نارص عبيد محمد عمي  الراشدي 784200194218523 NULL

15933 ي اسماء محمد سعيد سالم  المهي  784200174079309 NULL

15934 ي روضه عل طارش علي عبدهللا الكتن  784200197052820 NULL

15935 ريم محمد سالم عبدهللا الشامىسي 784200152513212 NULL

15936 فاطمه غانم حميد عبيد بخيت النعيمي 784200117571594 NULL

15937 ي ه فالح فرحان محمد جارهللا الحباب  مني  784200113585960 NULL

15938 لطيفه يوسف راشد عبدهللا راشد الشامىسي 784200110641956 NULL

15939 ي
سلطان عيد سورى ابراهيم البلوسر 784199503503874 NULL

15940 ي
محمد سعيد محمد خميس العيساب  784199421859507 NULL

15941 نوف علي محمد علي مبارك الشبلي 784200269368153 NULL

15942 أريام نارص سالم المر حميد المر البادي 784199942037146 NULL

15943 جواهر عل كامل احمد الهاشمي 784200258104973 NULL

15944 الريم ابراهيم خلفان سليمان عامر الحراسي 784200180765818 NULL

15945 شيخه عبدهللا محمد عبدهللا الشامىسي 784200258524949 NULL

15946 ي عائشة عادل سيف راشد  المهي  784200131626879 NULL

15947 ي علياء سيف محمد علي الكعن  784200120417090 NULL

15948 ي فاطمة مطر سعيد المرير سعيد الكتن  784200246485799 NULL

15949 ي مروه سعيد هالل خديم الكعن  784200103547632 NULL
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15950 ي مريم مبارك عيالن عبدهللا  المهي  784200158080539 NULL

15951 ي مه سيف احمد سعيد الكعن  784200105827032 NULL

15952 ي ميثه ساعد محمد عبدهللا  الكعن  784200276403910 NULL

15953 ي نوف محمد عبيد سالم  الكعن  784200182149490 NULL

15954 فاطمه نارص صالح محسن عبدهللا 784199960370437 NULL

15955 ي عبدهللا مصبح سالم  سعيد الكعن  784200163648148 NULL

15956 خليفه عبدهللا خميس عبدهللا الشامىسي 784200130690652 NULL

15957 راشد سعيد محمد سعيد محمد الدرمكي 784200132871649 NULL

15958 سعود عبدهللا علي سعيد علي الشامىسي 784200119826822 NULL

15959 سعيد عبدهللا احمد محمد الصايغ الجابري 784200218096509 NULL

15960 عبدهللا غدير عبدهللا مصبح النيادي 784200110369426 NULL

15961 عمر سالم عبيد خصيب محمد النارصي 784200117531598 NULL

15962 ي عبدهللا نارص عبدهللا سعيد الكعن  784200182683944 NULL

15963 ي نهيان سيف محمد سيف محمد الكعن  784200138172075 NULL

15964 نهيان عبد هللا خليفة محمد عبد هللا الدرمكي 784200232717064 NULL

15965 ي عبدالعزيز عبدهللا محمد علي حمد الكعن  784200172618629 NULL

15966 اليازية سالم محمد راشد مفتاح النعيمي 784200298769199 NULL

15967 ي خلود صوايح علي سالم الخياىلي الكتن  784200293841969 NULL

15968 ريم سعيد خليفة العزيزي 784200326259601 NULL

15969 ي
ذياب مطر سالم سعيد محمد الغين  784199880393766 NULL

15970 ن النعيمي علياء راشد سيف نارص سالمي  784199951328055 NULL

15971 ي فاطمه سيف مصبح سيف الكعن  784200242970950 NULL

15972 ي فاطمة غدير عيد سيف الكتن  784200108062512 NULL

15973 مريم عبدهللا نارص النعيمي 784200195168156 NULL

15974 مريم فاضل عبدهللا راشد الشامىسي 784199991460868 NULL

15975 منن محمد عل جمعه  الراشدى 784200186360705 NULL

15976 مهره مطر حميد مطر حميد النيادي 784200232151868 NULL

15977 أحمد سالم خلفان سالم خلفان النيادي 784200264803055 NULL

15978 ي
سيف مرهون سالم علي الخنبىسر 784200183213709 NULL

15979 ي
ي القحطابن مهدي زامل نارص مبارك االحباب  784200131841692 NULL

15980 هزاع عبدهللا سالم سعيد سالم الساعدي 784200105426173 NULL

15981 حمده خلفان حمدان راشد الشامىس 784199953263615 NULL

15982 خولة محمد خلفان محمد النيادى 784200058736065 NULL

15983 ميثا خالد أحمد حسان علي 784200184871935 NULL

15984 فاطمة عبدهللا صبيح زايد الصيعري 784200151690607 NULL

15985 ي  جرمان فهيد احباب 
ن حسناء سعيد حسي  784200158659738 NULL

15986 ي عبدهللا سالم سعيد عبيد الكتن  784200141027514 NULL

15987 مبارك محمد علي محمد مفتاح المقباىلي 784200274327624 NULL

15988 ي حمد الراشدي
سيف محمد ثنن 784200174981090 NULL

15989 سالم علي محمد سعيد النعيمي 784200119240503 NULL

15990 سعيد خالد محمد ابراهيم المازم 784200270765736 NULL

15991 محمد سالم محمد بن عليان الشامىسي 784200119617981 NULL

15992 محمد سيدعلوي سيدعبدهللا سيدعبدالقادر الجنيدي 784200149364638 NULL

15993 محمد أحمد علي سالم الساعدي 784200172815753 NULL

15994 محمد عيد راشد بخيت سالم المربوعي 784200119152039 NULL

15995 علي خلفان حميد خلفان النعيمي 784200143826426 NULL

15996 ي
علي عبدالقادر سعيد عبدهللا العطيىسر 784200102170253 NULL

15997 راشد حمد محمد علي جمعه الراشدي 784200130548439 NULL

15998 ي ذيبان محمد ربيع مطر الكتن  784200117351740 NULL
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15999 حمد خميس محمد سعيد الساعدي 784200210942577 NULL

16000 حمد علي سعيد علي الشامىسي 784200192636411 NULL

16001 ي
حمدان نارص حمد سالم البلوسر 784200170625279 NULL

16002 سعود عبدالعزيز علي سالم الساعدي 784200105840308 NULL

16003 ي احمد سيف محمد نارص الكعن  784200104216047 NULL

16004 ي أنفال مبارك سعد مبارك األحباب  784199792841043 NULL

16005 عواطف سعد حمد نديل الهاجري 784199807658218 NULL

16006 رازية يسلم سعيد مكوم الصيعري 784199703706095 NULL

16007 احمد صالح حسن صالح علي الشيجي 784200109076131 NULL

16008 خالد محمد احمد عبدهللا الجابري 784200119410940 NULL

16009 ي
عبدالعزيز سالم بخيت محمد بخيت العريابن 784200119051959 NULL

16010 ن الشامىسي سيف سلطان محمد سالمي  784199902928797 NULL

16011 حمد أحمد مرزوق محمد النعيمي 784199965246293 NULL

16012 فارس سعيد خلفان مصبح الشامىسي 784200114306986 NULL

16013 عبدهللا أحمد عبدهللا سعيد محمد الشامىسي 784200259872974 NULL

16014 زايد حسن عبد هللا عمر الشاطري 784200137309488 NULL

16015 سعود صالح فرج عبود حريز 784200110769807 NULL

16016 عبدالعزيز مبخوت مرزوق مغيفان علي العامري 784200176296489 NULL

16017 ماجد نارص حمد حمود العامري 784200209430808 NULL

16018 ي
ابراهيم سالم عبد الرحمن نواب مراد بلوسر 784200105139313 NULL

16019 ي
خليفه علي سالم مبارك المطروسر 784200273753093 NULL

16020 ي
سالم أحمد سالم علي الخليفن 784199943848400 NULL

16021 الوليد حمدان علي حمدان الزيدي 784200250507595 NULL

16022 موزه عمر سالم سيف  الشامىس 784200235952759 NULL

16023 ة بدر عبدهللا سلوم مسعود العامري مي  784200103085146 NULL

16024 مهره سهيل سالم راشد  الشامىس 784200253906158 NULL

16025 ي ظبيه جابر مسفر سعيد األحباب  784200214872762 NULL

16026 يف الخوري هند سعيد محمد رسر 784199979828474 NULL

16027 اريام ابراهيم حسن صالح الشيجي 784200184281036 NULL

16028 الريم غدير خميس خلفان عبدهللا النعيمي 784200139653529 NULL

16029 ي حمده حمد سالم سعيد الكعن  784200257948040 NULL

16030 ي حمده علي عبيد سالم  الكعن  784200284159769 NULL

16031 سارة علي راشد عبدهللا الظاهري 784200132046242 NULL

16032 سالمة خلفان راشد علي غليطه  القمزي 784200258184975 NULL

16033 ي عائشه مطر محمد سعيد  الكعن  784200164208181 NULL

16034 مريم سعيد خليفه حمدون الشامىسي 784200047650476 NULL

16035 شوق خميس عبيد سعيد سالم الراشدي 784200215148386 NULL

16036 ي مها حمد عبدهللا خميس عبدهللا الكعن  784200280204692 NULL

16037 ن النعيمي مهره راشد سيف نارص سالمي  784200161738685 NULL

16038 نوف خميس سعيد خميس الشامىسي 784199962920494 NULL

16039 وديمه سعيد عل جمعه سعيد الراشدى 784200179439268 NULL

16040 فاطمه صالح محمد علي العامري 784200041379064 NULL

16041 م مصبح خميس خربوش سليم المنصوري 784200136076476 NULL

16042 يك محمد العامري شيخه راشد الي  784200120202518 NULL

16043 خديجة عبدهللا عبيد صالح الجابري 784200197190430 NULL

16044 فاطمه عمر عوض برك مبخوت العامري 784200185180617 NULL

16045 ي عبدالرحمن حسن عبدهللا محمد االحباب  784200119250205 NULL

16046 ي محمد منصور عبدهللا محمد جاسم   الكعن  784200230527432 NULL

16047 احمد سيف محمد خميس حارب محمد النعيمي 784200137574040 NULL
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16048 ي

خلود خالد جمعه عبدهللا علي البلوسر 784199835791411 NULL

16049 بط سعيد خميس سهيل المربوع 784198721972838 NULL

16050 العنود علي نارص حميد الدرعي 784199825153259 NULL

16051 فاطمه عل راشد عبدهللا النعيم 784200081503615 NULL

16052 العنود صالح سالم الرواجي 784199747054080 NULL

16053 فاطمه مصبح عبيد عل خميس الراشدى 784200160538482 NULL

16054 مريم احمد سعيد شميل  الراشدي 784200185354758 NULL

16055 مريم ضعيف خليفه عل  الكتن  784200172606947 NULL

16056 أسماء عبدالرحمن محمد عل حسن  البلوسر 784200227051974 NULL

16057 الريم بنت مصبح بن مناخر التميمي 784200117217024 NULL

16058 ي ريم محمد سيف حمدان الكعن  784200182953867 NULL

16059 شما سهيل راشد محمد راشد الراشدى 784200195109176 NULL

16060 شيخه عبدهللا سيف سدار الزيدي 784200162970493 NULL

16061 ي خليفة عبدهللا علي سلطان سعيد الكعن  784200131686873 NULL

16062 ي عبدهللا مطر محمد سعيد علي الكتن  784200194932404 NULL

16063 ي سيف سالم حمد قضيب الكعن  784200193502745 NULL

16064 عبدهللا سلطان علي سعيد عبدهللا الصلف النعيمي 784200109817070 NULL

16065 سعود سالم مبارك راشد الخاطري 784200168718722 NULL

16066 سلطان محمد عبدهللا محمد الشامىسي 784200257906865 NULL

16067 ي
عبدهللا مرهون سالم علي الخنبىسر 784200125917375 NULL

16068 محمد خالد عبدهللا قريش مسعود النعيمي 784200196959405 NULL

16069 ي خالد صبيح عبدهللا صبيح سيف الكعن  784200265928026 NULL

16070 حياب سعيد خدوم حمد النعيمي 784200293831960 NULL

16071 حمد سعود مصبح سعيد سالم بن خديم الكتن  784200163508136 NULL

16072 ي
حمد راشد علي محمد خلفان سلوم الغين  784200164970871 NULL

16073 ي أحمد مطر خميس سعيد الكعن  784200115369025 NULL

16074 عنود محمد شميل ضاعن الراشدى 784200175943164 NULL

16075 عائشه خميس خليفه حمدون  الشامىس 784200098086174 NULL

16076 ي
حصه عبدهللا حمد سعيد العريابن 784200108318724 NULL

16077 أصيله إبراهيم أحمد سعيد محمد الخنجري 784200164064196 NULL

16078 ي
اليازيه مبارك  سعيد الكلبابن 784200217959038 NULL

16079 ي جواهر محمد تميم سعيد الكتن  784199851747248 NULL

16080 ي الظاهري
شمه سعيد عبدهللا ابراهيم احمد خميسابن 784199918650864 NULL

16081 ي وضحه سالم سيف سالم سباع الكتن  784200076816535 NULL

16082 ي
زايد عبدالرحمن درويش كرم البلوسر 784200041032796 NULL

16083 ي عمر عبدهللا خميس عبدهللا الكعن  784200146958408 NULL

16084 علي مصبح سبيت سالم 784200135852869 NULL

16085 ي نايف علي عوض محمد االحباب  784200162826810 NULL

16086 حميد راشد سالم حميد العلوي 784200194095798 NULL

16087 مريم محمد سعيد نارص ال سودين 784199842696876 NULL

16088 شما سالم سالم سهيل السلمي 784199506303256 NULL

16089 سارة سيف سالم سيف المقباىلي 784199984261034 NULL

16090 ي بخيته راشد عبيد محمد األحباب  784199771579739 NULL

16091 ي وضحه هالل خليفه علي عيد الكتن  784200241969375 NULL

16092 ي علياء عبدهللا سالم محمد سعيد الكعن  784200104087612 NULL

16093 شيخه خلفان سيف خلفان الشامىس 784200205082926 NULL

16094 سالمه راشد سعيد خميس الساعدي 784200194947964 NULL

16095 ساره سالم جمعة نارص المنذري 784200137069470 NULL

16096 رفعه مطرف مسعود مهدى هطيل الحباب  784200152630693 NULL
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16097 خالد درويش بهروز بازكي  784199390630988 NULL

16098 عبد الرحمن مبارك عوض علي باسلمة 784200203718414 NULL

16099 عبد الرحمن محمد عامرسعيد الصيعري 784200041519479 NULL

16100 احمد حميد عامر سيف العامري 784200121418626 NULL

16101 عبد هللا سعيد عوض سعيد العامري 784200117505246 NULL

16102 خالد صالح علي سليمان عامر الصيعري 784200287481905 NULL

16103 ي
عبد هللا أحمد سالم علي الخليفن 784200179251705 NULL

16104 أحمد سعيد صالح أحمد عيىس  المنصوري 784200073186841 NULL

16105 سلطان سعيد خليفه سعيد العزيزي 784200039315435 NULL

16106 عبدهللا مرهون سليمان عمر  الخنبىسر 784200074079300 NULL

16107 ي حمدة مسفر نارص علي الكرب  784200174293058 NULL

16108 لولو محسن احمد عبدهللا الحامد 784200106149576 NULL

16109 اسماء حبيب الياس حبيب عبدالرحمن السقاف 784200148476821 NULL

16110 فاطمه عيظه عبد هللا عبيد العامري 784200242748521 NULL

16111 ي  قبالن حسن عليان االحباب 
ن أسماء حسي  784200115814830 NULL

16112 نوف عبدهللا سويد خميس خلفان النعيمي 784199704149683 NULL

16113 ه سعيد سالم العامري ضبابه سعيد النخي  784199936254830 NULL

16114 شما مبخوت مبارك محمد الكرب  784200139317927 NULL

16115 سيله صالح علي نارص المنصوري 784200061968523 NULL

16116 ي ف الكرب 
ساقية نارص علي حمد االرسر 784200168074191 NULL

16117 ي
شما خالد مصبح خصيب العيساب  784200163290628 NULL

16118 فاطمة نارص سعد اللوايطي الحرسوسي 784200262131939 NULL

16119 ي اسماء محمد علي طالب  الكثي  784200124629476 NULL

16120 دانه سلطان حسن جريبه الصيعري 784200097469686 NULL

16121 ن عبدالواحد سعيد محمد أبو الخنجر حني  784200168254983 NULL

16122 ي
شمسه مراد علي عبدهللا البلوسر 784200295472839 NULL

16123 حليمة محمد نور غالم  محمد 784199621098633 NULL

16124 ي
يابن وديمه عمي  عل عمي   الشر 784200131681858 NULL

16125 ي ي الكعن 
شيخة خليفة عوض العوينن 784200168062436 NULL

16126 يمنه راشد خميس عبيد خميس الشامىسي 784200163635822 NULL

16127 ديمة يوسف سليمان علي محمد صالح الشجي 784200235972757 NULL

16128 فيصل عبدهللا سعيد محمد السعدي 784200129427645 NULL

16129 ي محمد سالم حارب علي الكتن  784200232619500 NULL

16130 ي محمد علي مصبح سالم الكعن  784200130868472 NULL

16131 ة بطي الشامىسي هالل مبارك النخي  784200157357268 NULL

16132 ي سعيد عامر سعيد خلف سعيد الكعن  784200214636381 NULL

16133 ي
مبارك أنور محمد مطر عطاهللا البلوسر 784200148293085 NULL

16134 ي سعيد خالد سلطان سعيد سلطان الكعن  784200118792959 NULL

16135 محمد أحمد خلفان جمعة جي  السويدي 784200114062423 NULL

16136 ي محمد مصبح محمد صبيح سالم الكعن  784200142932860 NULL

16137 ات كميدش سالم العامري سعيد كميدش نخي  784200174760288 NULL

16138 سعيد علي سعيد حمود العفاري 784200298275270 NULL

16139 ي ثالث الشكيلي
هزاع علي ثنن 784200135792024 NULL

16140 ي عبدهللا سعيد سالم سلطان علي الكعن  784200405272590 NULL

16141 عبدهللا محمد عبيد سالم عبيد الظاهري 784200179531023 NULL

16142 ي سعيد سلطان علي سلطان علي الكعن  784200183269529 NULL

16143 منصور عبيد علي جمعة راشد الظاهري 784200168598108 NULL

16144 ي عامر مسعود عامر مسعود مشيط االحباب  784200115140640 NULL

16145 سيف عتيق سالم صبيح النعيمي 784200174210730 NULL
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16146 عبدهللا مطر سعيد عبيد سلطان الدرمكي 784200205203837 NULL

16147 غدير احمد محمد غدير محمد المزروعي 784200005092927 NULL

16148 ي
محمد عبدالوحيد دران محمد احمد البلوسر 784200076136587 NULL

16149 عبد هللا نارص عبد هللا محمد شمالن 784200164650580 NULL

16150 ابراهيم خميس حميد نارصسعيد الشامىسي 784200147924045 NULL

16151 عبد هللا سعيد سالم خميس علي البادي 784200168630547 NULL

16152 يكي حصه خليفه خميس خليفه الي  784199319857522 NULL

16153 ي
حمد عبد هللا حمد خميس العيساب  784199459147411 NULL

16154 مشعل عبود ضاعن عبيد الدرعي 784199070476298 NULL

16155 عبدهللا علم الدين شاكر شاكري 784199506548546 NULL

16156 صالح عائض صالح مرقع الصيعري 784199173824279 NULL

16157 سارة نارص سالم سعيد سالم الساعدي 784200118769767 NULL

16158 شما سعيد المر حميد المر البادي 784200152497911 NULL

16159 شهد فيصل عمر عبدهللا مطعم  الجعيدي 784200260535818 NULL

16160 ي شيخه حمد راشد علي الكتن  784200198187682 NULL

16161 صبحه عبدهللا سعيد خليفه الشامىسي 784200214830737 NULL

16162 عليا علي سعيد محمد النيادي 784200237957483 NULL

16163 ي
فاطمة عبدهللا علي  الكلبابن 784200142854353 NULL

16164 عبدالعزيز عبيد حمد راشد النعيمي 784199079839181 NULL

16165 فاطمه سالم سعيد كلفوت رسور  الشامىس 784200173914290 NULL

16166 لطيفه حمود سالم سعيد المقباىل 784200110461413 NULL

16167 مريم سعيد عبيد غميل عبود النعيمي 784200183648755 NULL

16168 منن مبارك سعيد علي حمد  النعيمي 784200150586244 NULL

16169 وك  المحرمي ة طويرش مكتوم مي  امي  784200110810494 NULL

16170 اليازيه مبارك سالم حميد سويلم العامري 784200026265460 NULL

16171 حمده سلطان سالم مصبح  النيادى 784200293702724 NULL

16172 فاطمة سعيد محمد علي سالم الصيعري 784199703041790 NULL

16173 مذكوره سالم عيظه سالم الصيعرى 784199821839505 NULL

16174 شيخة نادر سعيد الزفنة محمد العفاري 784200173051465 NULL

16175 ي
غريبه عوض عبيد محمد الرشاش البلوسر 784200119031951 NULL

16176 لطيفة سعيد جمعه سعيد  الظاهري 784200110759741 NULL

16177 شيخه علي مراد علي خاجة المازم 784199965964200 NULL

16178 ه محمد سالم حموده العفاري الصغي  784200141031490 NULL

16179 ي مينة سيف سالم سيف  الكعن  784200115182402 NULL

16180 ي م الكتن  ميثة خليفة حمد خليفة حضي  784200118026507 NULL

16181 ي هبه علي سعيد محمد  الكعن  784200264285303 NULL

16182 ي اليازية سالم هالل خديم الكعن  784200280746866 NULL

16183 اليازيه عبيد سعيد جمعه الكعن  784200169535281 NULL

16184 اليازيه علي خلفان علي  القمزي 784200105843633 NULL

16185 ي
حمده خالد عوض عبيد محمد الرشاش البلوسر 784200193531595 NULL

16186 شما السيد خميس علي الظاهري 784200165927201 NULL

16187 لطيفة يارس فهد علي فهد النعيمي 784200140693282 NULL

16188 ي م  الكتن  هند علي سعيد خلفان حضي  784200105830853 NULL

16189 حمد عوض غريب راشد رويه الشامىسي 784199913946192 NULL

16190 ي عل صالح عل صالح الجنين  784199691068292 NULL

16191 ي خليفة هزاع خليفة سالم صبيح قضيب الكعن  784200287284309 NULL

16192 عبدهللا حمد حسن قمي  النعيمي 784200253619066 NULL

16193 سعيد علي ضجي خصيب المقباىلي 784200230717579 NULL

16194 سالم كردوس سالم سعيد الساعدي 784200107214312 NULL
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16195 ي حمد سيف حمد خميس الكتن  784200119697983 NULL

16196 سلطان بطي راشد مطر سعيد النعيمي 784200208409175 NULL

16197 احمد عبدهللا عبدالكريم محمود البلوسر 784200205141714 NULL

16198 ي ي حمد الجنين  رحمه سليم عيد نخي  784200125925485 NULL

16199 ايمان محمد عون  صالح 784200081036905 NULL

16200 هديل محمد سالم علوي احمد النعيمي 784200105130809 NULL

16201 مذكوره علي زفيفر مقطوف 784199892625072 NULL

16202 عفراء عل صبيح طناف جمعه الراشدى 784200110317425 NULL

16203 بخيته مبارك هضبان سعيد سالم الراشدي 784199939758654 NULL

16204 ي خلود عبدالسالم محفوظ عبدالسالم عبدالحميد الحرب  784200174740280 NULL

16205 ي وصايف عويضة محمد حسن عبدهللا الكرب  784200142949740 NULL

16206 ميثة مجاهد سالم العامري 784200183518685 NULL

16207 شهد سالم صالح عامر سعيد الصيعري 784200296286139 NULL

16208 فاطمة عمر عبدالباري بخيت عبيد السعدي 784200106375981 NULL

16209 نور علي خميس علي 784200195950652 NULL

16210 ي
ة علي حسن قاسم  البلوسر امي  NULL NULL

16211 مريم عمار سالم علوي احمد النعيمي 784200149532432 NULL

16212 فاطمة يسلم مبخوت محمد سالم العامري NULL NULL

16213 محمد ماجد سيف محمد باالصلي الظاهري 784200161938525 NULL

16214 ي عبدهللا علي هالل سالم محمد الكعن  784200147297616 NULL

16215 ي زيتون عوض عتيق محمد زيتون المهي  784200161517469 NULL

16216 ي حمد سعيد سلطان علي الكعن  784200197032822 NULL

16217 ي راشد سيف محمد مصبح محمد الكتن  784200137618607 NULL

16218 ي سالم مطرسالم جمعه سالم الكعن  784200225838216 NULL

16219 احمد محمد حميد حمد النعيمي 784200171513839 NULL

16220 محمد سعيد سالم سعيد عليان  الدرمكي 784200116594720 NULL

16221 محمد علي سليمان علي راشد راشود الظاهري 784200116514728 NULL

16222 ي
محمد راشد حمد محمد البلوسر 784200164305433 NULL

16223 ي محمد عبدهللا ربيع مطر الكتن  784200151058656 NULL

16224 ي سالم مصبح سلطان راشد الكتن  784199784941074 NULL

16225 سعيد انور سعيد عل بن حريز 784199942686876 NULL

16226 سلطان سالم سعيد سلطان العمري 784200131720243 NULL

16227 سيف عبيد علي عبيد التميمي 784200174616803 NULL

16228 ي
سيف وحيد سعيد راشد السنابن 784200159210614 NULL

16229 ي
عبدهللا محمد عبدهللا سعيد الغين  784200108391309 NULL

16230 علي سعيد علي محمد النعيمي 784200175060209 NULL

16231 صالح عبد هللا عامر الحاشدي 784200130529025 NULL

16232 بينه مسلم مبارك محمد عنوده  الكليلي 784200135190955 NULL

16233 نعيمة حمد صوايح مطر  الخيلي 784200171413105 NULL

16234 مريم راشد نصيب محمد العفاري 784199780207595 NULL

16235 خديجه سيد ابراهيم حبيب عبدالرحمن عبدهللا السقاف 784199961035021 NULL

16236 ن ساره أحمد مبارك صالح المصعبي  784199964249587 NULL

16237 ي عديله جابر سالم صالح الكتن  784199979092980 NULL

16238 امل سيد عمر سيد عبدهللا سيد عبدالقادر  الجنيدي 784200068620549 NULL

16239 عنود عوض برك مبخوت العامري 784200072791971 NULL

16240 يكي نوره حسن علي صويلح الي  784200102704853 NULL

16241 ي عبي  محمد صالح سالم الكثي  784200159190303 NULL

16242 ي
محمد ابراهيم سوري ابراهيمي البلوسر 784199348215403 NULL

16243 ن علي سعيد الصويدر علي حسي  784199609757283 NULL
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16244 سعيد صالح سعيد بخيت العامري 784199776149876 NULL

16245 ي ريم محمد مطر معيوف  الكتن  784200037279765 NULL

16246 ي آمنه جمعه مبارك خميس الصورى الجنين  784200121521684 NULL

16247 ايه وحيد سالم خلفان سالم السياب  784200137385165 NULL

16248 بخيته محمد عبدهللا سالم سهيل العامري 784200147526048 NULL

16249 ي ثمنه سالم راشد علي سالم الكاسن  784200241921319 NULL

16250 ي
ن غريب الحوسنن خلود يوسف حسي  784200298754688 NULL

16251 خوله مطر سالم عبيد الجابري 784200070636095 NULL

16252 ي مصبح عبيد السعدي
شما صالح ثابن 784200069594271 NULL

16253 ي عائشة نصيب سالم خلفان سالم السياب  784200128537030 NULL

16254 مريم علي حسن راشد النعيمي 784200190690980 NULL

16255 ي فاطمه عايض شايع مسفر  االحباب  784200183526092 NULL

16256 منال عبدهللا سبيت عبدهللا النعيمي 784200105710279 NULL

16257 ي نوف سالم عبيد سعيد عبود الكعن  784200138375827 NULL

16258 حمدة محمد سالم سيف  الشامىسي 784200074071927 NULL

16259 فاطمه محمد عديل محمد عديل الشامىسي 784200060920699 NULL

16260 ي سالم هادي حمد قضيب غابش الكعن  784200130831769 NULL

16261 العنود عون محمد حيدرة التميمي 784200006372518 NULL

16262 نوره نارص سعيد اللويطي الحرسوسي 784200114759689 NULL

16263 مها عل مبارك عل سعيد 784200174036390 NULL

16264 ي
وديمه سيف نواب كريم  البلوسر 784200171316530 NULL

16265 ريم ضعيف خليفه عل عيد الكتن  784200183706389 NULL

16266 مانع جمعه راشد محمد العزيزي 784199940243266 NULL

16267 نوف محمد عبدالكريم بديوى الكبيىسي 784199779071978 NULL

16268 سعيد يوسف سعيد عبدالغفور المقباىلي 784200075981801 NULL

16269 منصور عبدهللا سلطان محمد رحمه الشامىسي 784200137248199 NULL

16270 يف  علي محمد خوري علي محمد رسر 784200150706867 NULL

16271 ي ي الكعن 
احمد عوض نارص العوينن 784200153287642 NULL

16272 محمد سالم عوض سعيد غريب النعيمي 784200139251571 NULL

16273 حمد سالم خميس راشد مبارك الظاهري 784200248263087 NULL

16274 حمدان سالم خميس راشد مبارك الظاهري 784200274263050 NULL

16275 احمد علي عبدهللا  سعيد معضد النيادي 784200106305988 NULL

16276 محمد علي عبدهللا سعيد معضد النيادي 784200179408545 NULL

16277 ي حمد منصور احمد سعيد منصور الكعن  784200186510986 NULL

16278 احمد محمد عبدهللا محمد صادق ال علي 784200116292432 NULL

16279 ي حمد سعيد علي سالم بو قحيد الكتن  784200106541905 NULL

16280 ي سالم عمر  ربيع مطر الكتن  784200049081753 NULL

16281 ي حمد تريم سلطان علي تريم الكتن  784200140849595 NULL

16282 محمد يوسف سعيد سيف سبوت الدرمك 784200251487300 NULL

16283 ي
عبد هللا بخش محمد احمد البلوسر 784200048598294 NULL

16284 عبدالعزيز عبدهللا عامر الحاشدى 784200091842862 NULL

16285 هند سلطان عبيد محمد سلطان الشامىسي 784200138414907 NULL

16286 تعيبة مبارك محمد عمر العامري 784199543868402 NULL

16287 مسلم  سالم مسلم بخيت سهيل عيدس الراشدي  784200070915911 NULL

16288 ميثاء علي حمدان راشد الشامىسي 784200142151081 NULL

16289 محمد سهيل مبارك مسلم عثعيث العامري 784200270270422 NULL

16290 غدير مسلم غدير الراعي سعيد العفاري NULL NULL

16291 صالح مبارك علي كرامه عيضه العامري 784200135794707 NULL

16292 حمدان حمد محمد سالم بن جذوه العامري 784200100490604 NULL
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16293 طهميمه سالم محمد سهيل عنودة العامري 784200174179356 NULL

16294 سالم سعيد محمد بالحطم العامري NULL NULL

16295 سهيل دحبة محمد محنا لوي    ع الحيوي العامري 784200176487427 NULL

16296 ي ي مسلم الجنين  مسلم محيميد النخي  NULL NULL

16297 راشد محمد عوض طويرش حموده العفاري NULL NULL

16298 سعيد نارص مبارك مسلم عثعيث العامري 784200192065140 NULL

16299 صالح سالم حمد عبدهللا حبتور العامري NULL NULL

16300 سالم سعيد محمد سالم سعيد العفاري 784200160647150 NULL

16301 حمد حميد حليس سعيد حميد العفاري 784200196426306 NULL

16302 خلود حمدان سالم سعيد محمد الشامىسي 784199909109094 NULL

16303 ه سعيد محمد نارص المعمري مي  784199829609876 NULL

16304 ي
ي البلوسر

ه مراد محمد شهنوبن مي  784200125150803 NULL

16305 ريم مقبل محمد مقبل محمد احمد 784200182625879 NULL

16306 ي
أحمد سالم حمود حمد البلوسر 784200141808277 NULL

16307 ي
حميد خميس حميد خميس الوحىسر 784200175037405 NULL

16308 ي سالم عبيد سالم سعيد الكعن  784200103874697 NULL

16309 سلطان سليمان نارص سليمان الشامىسي 784200261462962 NULL

16310 ي عامر علي سويدان خميس الكعن  784200121941429 NULL

16311 محمد علي سعيد خلفان الشامىسي 784199972092722 NULL

16312 مهرة محمد سويد محمد المقباىلي 784199810861312 NULL

16313 نوف هالل عمي  مبارك السالمي 784200035293750 NULL

16314 نوف سالم جمعه محمد الراشدى 784200169161641 NULL

16315 ي علي عبيد محمد سعيد  الكتن  784200113609711 NULL

16316 ي منصور سالم محمد خلفان محمد الكعن  784200154329310 NULL

16317 ي فاطمة حميد بخيت سعيد الكتن  784200085360830 NULL

16318 شما عل عبدالرحمن عبدهللا المازمي 784200172421487 NULL

16319 شما سالم بخيت شميل ضاعن الراشدى 784200272719590 NULL

16320 شمسه سلطان سالم محمد النيادي 784200146147622 NULL

16321 ي
عفراء عل عبدهللا سعيد محمد الغين  784200103035141 NULL

16322 فاطمه عبدهللا بخيت محمد راشد الراشدى 784200262919291 NULL

16323 فاطمه محمد سعيد محمد النيادي 784200159070372 NULL

16324 شيخة علي مزار محمد الزدجاىلي 784200263048322 NULL

16325 امل محمد طالب محمد المعمري 784200005098510 NULL

16326 ي
ساره صالح محمد احمد العولف  784200168064192 NULL

16327 غالية سالم عمر سهل العامري 784200293824361 NULL

16328 مديه الدوده طبازه الدوده علي العامري 784199960842476 NULL

16329 محسنه عبدهللا سالم مانع الصيعري 784199573074160 NULL

16330 ي
عاهده ابراهيم سورى ابراهيم البلوسر 784199552971741 NULL

16331 هزاع راشد حارب راشد محمد المنصوري 784200146415862 NULL

16332 ي مبارك حمد خافر مسعود هادي االحباب  784200283528683 NULL

16333 سلطان مسلم سالم صالح مسلم العامري 784199964859138 NULL

16334 ن محسن عبدهللا الحارب  أمل حسي  784199558150266 NULL

16335 محسن نارص محمد صالح المنصوري 784200073031468 NULL

16336 سالم عامر عوض برك مبخوت العامري 784200262070848 NULL

16337 يكي علي عبدهللا قويدر حسن الي  784200095805972 NULL

16338 مبخوت عبدهللا علي عوض 784199905830685 NULL

16339 عايض علي علي سالم  عايض 784200157060979 NULL

16340 عبد هللا خليفه سويد خميس خلفان النعيمي 784200021706054 NULL

16341 عبدهللا خلفان سيف عبدهللا الشامىسي 784200173919059 NULL
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16342 سلطان عبيد ثعلوب علي الكتن  784199927091068 NULL

16343 حمد سعيد خدوم حمد خادم النعيمي 784200007274317 NULL

16344 ي
ن
هزاع محمد حمد سليمان مطر العوق 784200224659472 NULL

16345 جواهر علي نارص حميد الدرعي 784200116029628 NULL

16346 نعيمة محمد عيد سعيد خليفة الخيلي 784200005259765 NULL

16347 نورة نارص محمد عامر الشعفوري المنصوري 784200136173851 NULL

16348 كاسب محمد كاسب سالم بالحلوس العفاري NULL NULL

16349 مبارك راشد  مبارك   راشد الخاطري 784199436072104 NULL

16350 ي العامري
مبارك محمد حمد علي حمد الحيفن 784200108246529 NULL

16351 عبدهللا محمد صالح عبدهللا حبتور العامري 784200125915486 NULL

16352 ي العامري
حمدان حميد حمد محمد اللحيفن NULL NULL

16353 ة عيضة العفاري عبدهللا حمد نخي  NULL NULL

16354 عبدهللا عل كاسب سالم بالحلوس العفاري NULL NULL

16355 علي القرين علي القرين علي العامري 784200158630861 NULL

16356 محمد احمد محمد سالم بالعكاري العامري 784197873615856 NULL

16357 ي العامري
سعيد حميد حمد محمد اللحيفن NULL NULL

16358 ي
أسماء راشد محمد عبدهللا محمد العريابن 784200106929712 NULL

16359 ي
فاطمة سالم عامر محمد مسعود الغين  784200260738537 NULL

16360 ميثا حمد قنون مطر محمد الشامىسي 784199971393832 NULL

16361 محمد مبارك بن سالم العامري NULL NULL

16362 ي محمد سعيد علي سعيد الكتن  784200196158685 NULL

16363 حمد سالم محمد سعيد محمد العفاري NULL NULL

16364 علي سالم محمد الخن العفاري NULL NULL

16365 محسن جوعان مسعد عويضه مسعد العامري NULL NULL

16366 ات الدوده سيف العامري حمد عبيد نخي  784200174613685 NULL

16367 محمد مبارك مادوب محمد يطبع العامري 784200113621591 NULL

16368 ن دومان العامري محمد عامر عيضه سالمي  784200207524180 NULL

16369 حمد سالم محمد متعرض علي العفاري 784200216190866 NULL

16370 ي عبدهللا حمد سعيد عبدون الجنين  NULL NULL

16371 سالم طرشوم حمد محمد طرشوم العامري 784200260302839 NULL

16372 مسلم مبارك حمد رميله العامري 784200260692577 NULL

16373 محمد سالم محمد سعيد قنازل صباح العفاري NULL NULL

16374 عبدهللا سالم محمد عبدهللا يطبع العامري 784200191571650 NULL

16375 ي سعيد خليفة محمد  سالم صبيح الكعن  784200081743054 NULL

16376 ي محمد عبيد مطر خليفة مسعود الكتن  784200181835933 NULL

16377 ي سالم سعيد محمد حماد الكعن  784199910648064 NULL

16378 منصور سالم عبيد غميل عبود النعيمي 784200086535828 NULL

16379 سارة سهيل جمعة راشد سلطان الراشدي 784199950639080 NULL

16380 ي
حمده عبدهللا محمد عبدهللا محمد العريابن 784200139410300 NULL

16381 ي
لطيفه سلطان حمد سلطان حمد العريابن 784200157176981 NULL

16382 ن صالح الراغد المنهاىلي سالم حسي  784200121437329 NULL

16383 ن المال الشجي مايد عبدالقادر عبدهللا علي حسي  784200113929077 NULL

16384 ن عبدهللا العبيدي عبدالرحمن علي حسي  784200132096965 NULL

16385 خليفة خالد احمد سعيد  المهري 784200109141976 NULL

16386 سند محمد عبدهللا محمد المهري 784200195028285 NULL

16387 ي ي الجنين 
عبدهللا محمد علي عبدهللا جمعة المخينن 784200184027512 NULL

16388 مزهره سعيد سعيدان جرادان االحباب  784198048587400 NULL

16389 علي سعيد عبدهللا حمد  الهاجري 784200071059149 NULL

16390 سلطان سالم علي عبدهللا سالم الشقاع 784200020217657 NULL
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16391 ابراهيم عبدهللا احمد عبدهللا  آل علي 784200062932973 NULL

16392 مانع محمد حبيب عبدهللا بنام الحمادي 784200116176833 NULL

16393 ي شما سعيد مطر مبارك بالقوب  ع الحمي  784200235407366 NULL

16394 ي عفراء جاسم بشي  خلف العي  784200230408385 NULL

16395 ريم عبدهللا سالم سعيد الساعدي 784199710619414 NULL

16396 نوره سالم سعيد مرع المنصوري 784199418465409 NULL

16397 وفاء جاسم جاسم خلفان الزعاب  784199906362514 NULL

16398 فاطمه احمد حمد عبدهللا المزروعي 784200220626913 NULL

16399 ي ناعمه سالم عبدهللا راشد حارب الحمي  784200228021828 NULL

16400 امنه عبدهللا علي مجرن  المرر 784199993658790 NULL

16401 ريم هشام علي سالم عبدهللا باوزير 784200079532188 NULL

16402 ي سعيد زعل سهيل مفتاح ال علي
ن

فواع 784200283047197 NULL

16403 ي
 
وق ن الشر هنادي عبدهللا سعيد نارص حسي  784200163149162 NULL

16404 مريم احمد مهدي محمد سعيد العمري 784200149641852 NULL

16405 ي
 
وق ن الشر هند عبدهللا سعيد نارص حسي  784200193941638 NULL

16406 ي شيخه عدنان محمد حاتم محمد بن حاتم الزعاب  784200262549460 NULL

16407 محمد عيىس حران حارب جاسم الظاهري 784200158169837 NULL

16408 ي نارص النيادي
عبدهللا علي نارص ثنن 784200182926848 NULL

16409 عبدهللا خالد سعيد السيجي الظاهري 784200181585769 NULL

16410 ي هزاع بدر مهي  مبارك سالم الكتن  784200005768575 NULL

16411 ي
سلطان سالم راشد علي الحسابن 784200150796066 NULL

16412 سعيد عبدهللا محمد سعيد مسفر الظاهري 784200127041067 NULL

16413 ن الظاهري محمد عتيق محمد عبيد سالمي  784200128694922 NULL

16414 ي علي سلطان راشد سالم الكعن  784200157518174 NULL

16415 ي شماء محمد مراش حديد  الكتن  784200020358253 NULL

16416 ي الظاهري
يابن ريم حميد عبدهللا عمي  سيف الشر 784200124686211 NULL

16417 ي عبدهللا يوسف خميس علي عناد الكعن  784200104638182 NULL

16418 حميد حمد سالم راشد سليمان الساعدي 784200298139518 NULL

16419 ي عائشة سعيد عبيد سعيد الحاج الكعن  784200168620571 NULL

16420 ي
مريم عبدهللا نارص عبدهللا العيساب  784200139718652 NULL

16421 ي حارصن احمد محمد حارصن علي المهي  784200142876216 NULL

16422 احمد محمد سعيد محمد حامد الظاهري 784200057920751 NULL

16423 ي أسماء سعيد سالم عبيد محمد الكتن  784200284864715 NULL

16424 ميثاء سعيد خميس سلطان الظاهري 784200242171088 NULL

16425 شوق يارس سالم صالح الساعدي 784200141593085 NULL

16426 ي ن دويس الكثي  فاطمة عايض سالمي  784200158031748 NULL

16427 وضحه عل عل سالم عايض 784200235174214 NULL

16428 حميد حمدان موسي عبدهللا المازمي 784200039751464 NULL

16429 علي عادل سالم خليفة طويرش السعيدي 784200129474761 NULL

16430 ن جروان عابد منصور حسي  784199946107291 NULL

16431 منصور ابراهيم احمد عبدهللا الجابري 784200294069503 NULL

16432 ي
سالم بالل سالم عبيد سالم اليحياب  784200008790857 NULL

16433 حمدان نارص احمد عبد الرحمن احمد ال علي 784200181415900 NULL

16434 خليفة سالم خليفة سالم راشد الفالسي 784200138635915 NULL

16435 ي احمد جمعة محمد خليفة العقرب  الكعن  784200295960650 NULL

16436 خليفة عبدهللا خليفة عبيد بخيت النعيمي 784200163987900 NULL

16437 محمد علي راشد علي مطر جبارة  المرر 784200162919383 NULL

16438 ي علي سلطان محمد خليفة العقرب الكعن  784200202460604 NULL

16439 ي عبدهللا سعيد عبدهللا سيف  الكعن  784200142105483 NULL
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16440 حمد علي سيف محمد سيف الغفلي 784200118183936 NULL

16441 ي سعيد غافان مسلم الجابري
احمد الغبىسر 784200262021429 NULL

16442 علي عبدهللا جمعه جي  جمعه السويدي 784200135265435 NULL

16443 ي
حمد محمد يوسف عبدهللا خميس البلوسر 784200129497689 NULL

16444 ي محمد علي عبيد سالم عبدهللا الكعن  784200208659605 NULL

16445 ي صيده مسفر عبد هللا عايض األحباب  784199661387433 NULL

16446 حمود محمد حمود الحزمي حموده العفاري NULL NULL

16447 سهيل هالل مبارك الطماطم العفاري العامري NULL NULL

16448 ي سعيد المراسر العفاري
 
ق عبدهللا محمد الشر 784200163052432 NULL

16449 حميد حمد عبدهللا سالم بن حلوس العفاري 784200217190493 NULL

16450 فاطمة فهد خميس أحمد بن شمالن 784199808026175 NULL

16451 حصه عبدهللا محمد سعيد سيف الساعدى 784200272875178 NULL

16452 ي مريم سلطان هويدن ذيبان علي الكتن  784200103842439 NULL

16453 ي
رحمه عبدهللا حميد عبدهللا اليحياب  784200190835023 NULL

16454 فاطمه راشد سعيد مصبح حمدان العزيزي 784200173869759 NULL

16455 عايشه سلطان عبدهللا سلطان الحاتم 784200128375027 NULL

16456 ي مسفر نارص عايض مبارك الحباب  784199451640603 NULL

16457 عبدهللا جمعة عبدالرحمن رجب الشامىسي 784199604708323 NULL

16458 ريا احمد سعيد سالم جمعه النعيمي 784200261958522 NULL

16459 بشاير حمد سعيد مبارك سليمان الشامىسي 784200179653934 NULL

16460 لطيفه جوهر ربيع مبارك صنقور النعيمي 784200210929855 NULL

16461 سالمه سعيد مبارك العبد النعيمي 784200160259485 NULL

16462 سيف عوض حمد سيف الساعدي 784199315170649 NULL

16463 راشد سعيد راشد محمد الشامىسي 784200059842979 NULL

16464 ي علي سالم علي مبارك الكتن  784200172176818 NULL

16465 حسن عبدهللا سعيد بن سعدون الصيعري 784200038748685 NULL

16466 احمد محمد علي محمد عبدهللا الهمامي 784200182162048 NULL

16467 يارس قاسم حسن كدح الراشدي 784200026095305 NULL

16468 محمد مسفر عل مسفر  الخيلي 784200146537608 NULL

16469 بدر سعيد عبدهللا حمد عل الهاجري 784200196142622 NULL

16470 ن طويرد صالح المنهاىلي نهيان حسي  784200040372920 NULL

16471 هزاع خلفان علي راشد الشامىسي 784200250635958 NULL

16472 هادي محسن هادي محمد  الهمامي 784200161086036 NULL

16473 منن علي نارص عبدهللا الجعفري 784199176413914 NULL

16474 ي جاسم علي جاسم علي حلي الزعاب  784200104725054 NULL

16475 عتيق صالح عبد هللا أحمد 784200257169092 NULL

16476 سالم محمد عبدهللا عبد هللا العامري 784200157279413 NULL

16477 ن محمد الحمادى زايد عبدهللا حسي  784200124969195 NULL

16478 نارص محمد نارص أحمد  الهمامي 784200179291917 NULL

16479 هادي مفرج هادي صالح هادي المنصوري 784199959087901 NULL

16480 سلطان نارص احمد صالح الهمامي 784200138091853 NULL

16481 ي ميثا جلهم علي مبارك محمد الكرب  784200030793143 NULL

16482 هيله حمد مبخوت رسور محيسن المنصوري 784199948261617 NULL

16483 سارة سليم رسورعصموط حبيب الحبىسي 784199884170640 NULL

16484 ي
محمد سعيد راشد حميد السنابن 784199215471469 NULL

16485 عبدهللا عيد راشد بخيت المربوعي 784199715705960 NULL

16486 ي
 
مروان علي عبدهللا محمد الخلصطي المرزوق 784200150876215 NULL

16487 سيف     راشد سعيد مبارك سبت  الخيلي 784200147276321 NULL

16488 ماجد عبدالرحيم علي ابراهيم الحمادي 784200185030739 NULL
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16489 ي

ن
ن حميد الحجاق محمد عجيل الشي  784199279060596 NULL

16490 مريم حمد محمد يوسف باقر الخوري 784200213827353 NULL

16491 ة عيضه  العفاري الريم عبدهللا محمد نخي  784200252708738 NULL

16492 اليازية حمد محمد مبارك طماطم سهيل  العفاري 784200104103187 NULL

16493 ول  العامري ن اليازية محمد مسلم قين 784200119761532 NULL

16494 ي ي مسلم  الجنين  روضة صالح النخي  784200136029475 NULL

16495 ضبابة سليم  سالم سعيد العفاري 784200172918383 NULL

16496 ي  محمد شعفوري  العامري فاطمة النوب  784200272843259 NULL

16497 مثيلة مهدي سالم هادي بن دومان  العامري 784200036197612 NULL

16498 ة علي حمد سالم سعيد العفاري مني  784200192460820 NULL

16499 ميثة حمد الرملي محمد مطر  العامري 784200103042022 NULL

16500 نورة عبد هللا هالل مبارك الطماطم  العفاري 784200170608507 NULL

16501 وديمة سليم حمد سالم سعيد العفاري 784200181079201 NULL

16502 وديمة محمد  يارس علي سعيد  العفاري 784200192769543 NULL

16503 حمدة سالم  حمد سالم سهيل  العامري 784200159197043 NULL

16504 ي
ابراهيم يوسف محمود علي محمد ساجوابن 784200146968407 NULL

16505 ي  االحباب 
ن ن عايض حسي  احمد حسي  NULL NULL

16506 ي حسن مسفر علي مدغم االحباب  784200106046145 NULL

16507 امنه سعيد عبدهللا سلطان الحاتمي 784200197697244 NULL

16508 حمد صالح احمد يوسف علي الصايغ 784200282949252 NULL

16509 عائشه محمدعلي حمد الصلف النعيمي 784200197091059 NULL

16510 ي
يابن سيف سالم عبيد سيف عمي  الشر 784200171862905 NULL

16511 منصور صالح حمد  يزرب العامري 784200013821424 NULL

16512 طحنون خالد سعيد نارص الحبىس 784200069515284 NULL

16513 ي خليفة هالل خليفه علي الكتن  784200151376876 NULL

16514 حسن صالح عمر سعيد العاص المي  784200104919590 NULL

16515 خالد حاتم  فارس سعيد حطاب الظاهري 784200106859687 NULL

16516 ي محمد سيف سعيد احمد الكعن  784200213724923 NULL

16517 ي
خالد مطر حسن غريب عبدهللا البلوسر 784200115920298 NULL

16518 ي
اسماعيل دران محمد احمد البلوسر 784199903637900 NULL

16519 نهيان يسلم مبخوت محمد سالم  العامري 784200180729293 NULL

16520 ك عيضه العامري ن بالي  راشد سالمي  784200252809684 NULL

16521 ن ن علي صالح فهيد المصعبي  علي حسي  784200154930380 NULL

16522 فالح سالم أحمد صالح سالم العامري 784200162543274 NULL

16523 ه سعيد العامري نارص سعيد النخي  784199819365141 NULL

16524 صالح أحمد صالح سعيد سالم العامري 784199959758071 NULL

16525 ي
محمد خالد حامد مطر عطاهللا  البلوسر 784200030375719 NULL

16526 شيماء عبد الدائم سعيد فارع  القاسمي 784200258593746 NULL

16527 عفراء سهيل محمد مبارك سيف الخيلي 784200168747549 NULL

16528 ي
لطيفة جمال يوسف ابراهيم جمعة  البلوسر 784200140530617 NULL

16529 سارة سعيد الدبيله حميد ضاجي  المنصوري 784200263909465 NULL

16530 حمد سالم الذيب سعيد غميل النعيمي 784200240354603 NULL

16531 احمد عتيق سعيد سلطان  الغفلي 784200197020835 NULL

16532 ي نارص  محمد نارص غريب علي االحباب  784200037179163 NULL

16533 ي
نارص محمد غمران ربيع  الكوين  784200182091544 NULL

16534 علي حمد علي حكيم المقباىلي 784200169102900 NULL

16535 عبدهللا سالم عبيد سعيد علي المقباىلي 784200149647404 NULL

16536 راشد احمد عبيد محمد عبدهللا النيادي 784200137318257 NULL

16537 حمد سليمان محمد سلطان النيادي 784200206824714 NULL
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16538 حمدان سعيد محمد سعيد النعيمي 784200179684640 NULL

16539 ي
عبدهللا سالم نارص بن سالم نارص الخليفن 784200151368055 NULL

16540 ي
فاطمه محمد سيف محمد سلطان العريابن 784200195859382 NULL

16541 ي حميد عبدهللا سليمان مصبح بطي الكتن  784199783097902 NULL

16542 محمد سالم خليفه علي سعيد الظاهري 784200117248367 NULL

16543 سيف حمد راشد عبدهللا زري    ج النعيمي 784200708625106 NULL

16544 ي
حمد محمد حمد محمد الكلبابن 784200132642693 NULL

16545 أحمد راشد الذيب سعيد غميل النعيمي 784200148243080 NULL

16546 علي السبع غريب حويش الشامىسي 784200291490868 NULL

16547 ي محمد سعيد مصبح سالم الكعن  784200260479876 NULL

16548 ن الشامىسي محمد خلفان عبيد راشد سالمي  784200032836957 NULL

16549 زايد السبع غريب حويش الشامىسي 784200015020496 NULL

16550 ي مي  سيف محمد سعيد العي  784200172490763 NULL

16551 عفراء فاضل محمد عبيد علي الشامىسي 784200186835177 NULL

16552 ي ساره عوض راشد سلطان الكتن  784200190865046 NULL

16553 موزه راشد حمدان علي مصبح العزيزي 784200263107102 NULL

16554 شما زاهر خميس سالم العلوى 784200128582473 NULL

16555 أسماء سلطان حمد راشد التميمي 784200248496828 NULL

16556 شما علي راشد حمد الساعدي 784200191026275 NULL

16557 ي 
نوف  مرهون سليمان عمر  الخمبىسر 784199846083071 NULL

16558 ريما حمد سالم خميس سالم الراشدي 784200213909078 NULL

16559 محمد سيف سلطان حمدان الدرعي 784200290387644 NULL

16560 ي يمنا عبدهللا سليمان مصبح بطي الكتن  784200153575061 NULL

16561 سعيد عادل سعيد راشد احمد الكندي 784200135427407 NULL

16562 بريك مانع عل سعيد الشعشىع 784199874090519 NULL

16563 علي مانع علي سعيد مبارك الشعشىعي 784200070832108 NULL

16564 ن سعيد عيضه صالح المنهاىلي حسي  784199921902831 NULL

16565 ي
نهيان عبدهللا فالح حسن سمره القحطابن 784199768703961 NULL

16566 محمد صالح سالم سعيد المنهاىلي 784199814735371 NULL

16567 ي
نارص عبدالكريم صالح مبارك الحارب  784200190650984 NULL

16568 مسلم سالم عامر عوض الراشدي 784200063103046 NULL

16569 عبدهللا مبارك علي محسن  الهمامي 784200073515080 NULL

16570 محمد عامر عوض نهيان الراشدي 784200075070209 NULL

16571 سليم سعيد علي عيضه المحرمي 784200292529136 NULL

16572  المنهاىلي
ن زايد فيصل علي سالمي  784200195306491 NULL

16573 سعيد صالح عبدهللا احمد 784199986179416 NULL

16574 سالم صالح عبدهللا حسن سالم المنهاىلي 784200007684903 NULL

16575 مريم حمد محمد نبهان محمد الشكيلي 784200204250268 NULL

16576 علي بن سلطان بن علي الصلف النعيمي 784200038768329 NULL

16577 احمد جاسم عل حسن البلوسر 784199394050795 NULL

16578 ي شيخه سعيد عبيد مدغم الكعن  784200126209871 NULL

16579 ن المنصوري شيخه صالح احمد حسي  784200135762027 NULL

16580 ن عبدهللا سالم مبارك الصيعري امواج سالمي  784200172609628 NULL

16581 هاجر عمر سعيد عمر القرض آل بريك 784199946410216 NULL

16582 الشوق عامر عوض عدان الصيعري 784200182918308 NULL

16583 سارة حزام مبخوت رسور محيسن المنصوري 784200146402878 NULL

16584 يك ه عمر سعيد عمر القرض الي  مني  784200108764059 NULL

16585 تيهه سعيد العبد سعيد  الشامىسي 784200058108323 NULL

16586 شما سالم محمد حميد مطر بن زايد الشامىس 784200265147312 NULL
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16587 شيخه عل عوض محمد االحباب  784199169628197 NULL

16588 امنه مني  عيىس اسماعيل صالح 784200135919577 NULL

16589 مريم محمد السيدموس الهاشمي 784200025825322 NULL

16590 عسجد عالءالدين عبداللطيف عبدالرسول 784200252425986 NULL

16591 عبدالعزيز عبد هللا صبيح زايد  الصيعري 784199752909061 NULL

16592 عبدالكريم مساعد مفتاح الجابري 784199420484638 NULL

16593 ي
حمد كريم مراد كريم مراد البلوسر 784199760909525 NULL

16594 صالح نارص مبخوت سالم العامري 784199792036149 NULL

16595 عبد هللا بريك مبخوت محمد العامري 784199737638603 NULL

16596 ي
حامد خالد حامد مطرعطاهللا البلوسر 784200017179647 NULL

16597 ساره خلفان عل خلفان القمزي 784200135464657 NULL

16598 شيخة عل خديم محمد النيادي 784200151764642 NULL

16599 ي
ريم احمد سالم سعيد عبدهللا المزينن 784200170648511 NULL

16600 مريم عبدهللا عمر ريس زوب  ع 784199942413693 NULL

16601 يكي  اليازيه محمد عمر باحيان الي  784200037132592 NULL

16602 ي مهرة صابر محمد سالم علي العكي  784200059197044 NULL

16603 عزيزه جابر سالم صالح 784199915298097 NULL

16604 ي
حمده حميد محمد مسلم عبدهللا اليحياب  784200127307609 NULL

16605 محمد خميس خليفة حمدون الشامىسي 784200176981577 NULL

16606 محمد سعيد عبدهللا سلطان الشامىسي 784200252641061 NULL

16607 محمد سعيد محمد سعيد النعيمي 784200182153104 NULL

16608 ي مسفر مانع مسفر مانع االحباب  784200106082140 NULL

16609  سعد عبيد المقباىلي
حمد مصطفن 784200172028720 NULL

16610 ي
حسن مراد محمد كرم البلوسر 784200125825180 NULL

16611 نارص محمد خميس سعيد المقباىلي 784200025379460 NULL

16612 سيف راشد علي صالح الشامىسي 784199943062069 NULL

16613 حمد فهد خميس احمد بن شمالن 784200221685215 NULL

16614 غانم سعيد علي سالم علي الشامىسي 784200284654744 NULL

16615 عسمان عبد هللا عسمان  بالمر العامري 784200105176075 NULL

16616 سعيد علي خليفة علي الورد الدرمكي 784200176417424 NULL

16617 ي عامر سحمي جابر مفرح االحباب  784200174303956 NULL

16618 احمد سيف سلطان مطر عبدهللا سويدان النعيمي 784200160829618 NULL

16619 ي عبد هللا محمد صبيح سالم الكعن  784200157930759 NULL

16620 سلطان احمد محمد غدير محمد المزروعي 784200141502573 NULL

16621 ي عمار
ي بنن عبد هللا احمد مسعد ناج  784200168640280 NULL

16622 ي سلطان خليفة سعيد راشد الرحن  784200203616907 NULL

16623 سعيد سلطان سعيد علي الشامىسي 784200174265908 NULL

16624 ي محمد احمد عبيد خميس بيات المهي  784200180217190 NULL

16625 محمد عبدالباسط سيف سالم سيف الخيلي 784200141813921 NULL

16626 عبدهللا محمد سعيد غميل النعيمي 784200161516289 NULL

16627 ميثه خليفه محمد سلومه  الخيلي 784200207063981 NULL

16628 مريم سيف محمد علي الحامدي 784199758627964 NULL

16629 حمده محمد راشد المرموم الظاهري 784200015482639 NULL

16630 ي علياء عبدهللا سالم سيف الكعن  784200110310206 NULL

16631 ي رويه عبدهللا صالح مصبح الكعن  784200228692826 NULL

16632 عبيد راشد عبدهللا سليمان الشامىسي 784200198071902 NULL

16633 حمده عبدهللا سيف سالم شوط الخيلي 784200142819596 NULL

16634 اشجان مبارك سالم الكعم سعيد العامري 784199948265402 NULL

16635 هاديه داهم جرمان فهيد االحباب  784200017629609 NULL
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16636 عائشه مبارك سعيد مبارك خلفان الشامىسي 784199942548712 NULL

16637 ي سعيد مصبح سالم مبارك عبيد الكتن  784200164172585 NULL

16638 ي سعيد محمد مبارك بالل النوب  784200231547470 NULL

16639 محمد علي سعيد سالم 784199513176935 NULL

16640 زايد نارص سعيد صويدر 784199452519186 NULL

16641 ي حمد عامر سالم مسعود رقعان االحباب  784200069098372 NULL

16642 عبيد سعيد عبيد سالم الراشدي 784200171430273 NULL

16643 ي عبدهللا علي عبدهللا سعيد سالم الكتن  784200260849615 NULL

16644 ريم جوهر عبيد سيف الظاهري 784200024248187 NULL

16645 مطر  هالل مطر سالم الشامىسي 784199938469584 NULL

16646 ه محمد راشد سالم  النعيمي مي  784200051864765 NULL

16647 ي عايض مانع هادي مانع الحباب  784200149609396 NULL

16648 علي سعيد صبيح راشد الراشدي 784200084365723 NULL

16649 ي  علي  عبدهللا سالم محمد سلطان  الكعن  784200104041395 NULL

16650 عبدهللا رشيد احمد عبدالعزيز فرج عبدالعزيز ال كثي  784200162070849 NULL

16651 خالد محمد سعيد حمد بخيت المنهاىلي 784200119825394 NULL

16652 سالم سليم مصبح سليم صالح المنهاىلي 784200192842795 NULL

16653  محمد المنهاىلي
ن عبدالرحمن علي عوض حسي  784200270686056 NULL

16654 ي
ابراهيم خميس مهدى هادى البلوسر 784199797021906 NULL

16655 محمد  سالم خميس محمد عمر  الشامىسي 784200172624072 NULL

16656 سلطان محمد سالم العوف العامري 784198632132795 NULL

16657 ميثاء  سعيد مراد علي خاجه  المازم  784200085136511 NULL

16658 سالمة سالم محمد علي الربيىعي  784199310462108 NULL

16659 حميد عبدهللا جمعة عيىس الحمادي 784200159814720 NULL

16660 ي صبحاء سلطان بط سيف الكتن  784199959094618 NULL

16661 ابراهيم حسن خالد محمد ابراهيم الحامدي 784200281024214 NULL

16662 حامد محمد محمد مهران البلوسر 784200293759021 NULL

16663 خليفة احمد خليفة احمد  الرمين  784200160907950 NULL

16664
 
عل سليمان حسن عل حسن المرزوق 784200125842631 NULL

16665 محمد سعيد احمد سعيد احمد الرمين  784200152627657 NULL

16666 ي
 
خالد هاشم احمد حسن العوابد المرزوق 784200146182686 NULL

16667 ن مال هللا عبدهللا محمد الحمادي سلطان حسي  784200194203632 NULL

16668 نوف عبدهللا سعيد محمد السعدي 784199986542944 NULL

16669 ي احمد جمعة محمد نايم علي الكعن  784200142462611 NULL

16670 ي عادل خميس راشد علي راشد عبيد الكعن  784200175726536 NULL

16671 ي سعيد مبارك سعيد محمد راشد الكتن  784200285063705 NULL

16672 ي عبيد محمد علي قضيب غباش الكعن  784200165984145 NULL

16673 فهد فيصل عمر عبدهللا الجعيدي 784200072694076 NULL

16674 خليفة خميس جمعه طناف سعيد النعيمي 784200079030597 NULL

16675 ي
سعد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العريابن 784199926106545 NULL

16676 عفراء مصبح عبيد سالم عل الراشدى 784200174793206 NULL

16677 فاطمه محمد حمد شميل ضاعن  الراشدى 784200102848510 NULL

16678 ليل محمد سعيد سالم محمد النيادي 784200152040802 NULL

16679 عذاري سعيد سيف نصي   االشخري 784198736965751 NULL

16680 حمده احمد غميل عامر غافان اليحياب  784200095740278 NULL

16681 ي امنه سلطان سعيد عبدهللا الكعن  784200179464092 NULL

16682 اليازية خليفة خويتم بخيت خويتم  العامري 784200214761700 NULL

16683 دنيا شليل مبارك سالم شليل  المزروعي 784200170316531 NULL

16684 رنا عبدهللا حمود محمد الحبىسي 784200206862870 NULL
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16685 سالمة خليفة خويتم بخيت خويتم العامري 784200204169823 NULL

16686 ي اسماء مبارك محمد مبارك  ااألحباب  784200152720825 NULL

16687 ي
منصور سعيد سيف خميس سعيد العيساب  784200146353089 NULL

16688 عمر سعيد عمر سعيد العاص المي  784200149354639 NULL

16689 ي
حمد أحمد غميل  عامر غافان اليحياب  784200175953189 NULL

16690 ي عامر سلطان محمد سلطان الكعن  784200115940759 NULL

16691 ي راشد عبد هللا خميس عبد هللا خلفان الكعن  784200135263109 NULL

16692 ي
سيف علي عبد هللا مطر الرمين  784200135360368 NULL

16693 كذية دحبه محمد محنا لوي    ع  العامري 784200030304800 NULL

16694 لطيفة سالم سليم علي خصوان  العامري 784200192168316 NULL

16695 ى عل عمر سالم عل العكي  784200146203847 NULL

16696 مبارك سعيد سلطان أسد الراشدي 784200132642578 NULL

16697 خالد عايض عويض عويضان المنهاىلي 784200264363183 NULL

16698 هزاع محمد عمر علي الراشدي 784200141032498 NULL

16699 عمر أحمد عوض محمد المنهاىلي 784200164325431 NULL

16700 ن النعيمي نهيان مبارك نارص حسي  784200115491464 NULL

16701 مبخوت الزم مسلم سالم المنهاىلي 784200075730265 NULL

16702 محمد نارص عبدربه صالح  الهالىلي 784200087432041 NULL

16703 حمد عبدهللا حمد سعيد  خلف رصيدي 784200108136910 NULL

16704 عتيق عمي  تويم خالد سعيد المنصوري 784200028719852 NULL

16705 فاطمة سعيد محمد سعيد قنازل صباح  العفاري 784200176397535 NULL

16706 فاطمة محمد حمدان محمد سليم  الحرسوسي 784200221703265 NULL

16707 ديما داوود سعيد بخيت السالفة النيادي 784200115040493 NULL

16708 ي سارة سعيد نارص احمد دوره الكعن  784200180638601 NULL

16709 ي ميثاء محمد سعيد راشد محمد الكتن  784200153752934 NULL

16710 سيف خلف سيف خلف النيادي 784200250350806 NULL

16711 العنود راشد محمد راشد نارص المعمري 784200168630570 NULL

16712 ي
عائشة سعيد سالم علي اليحياب  784200152509079 NULL

16713 سهيله نادر راشد سعيد هويدن الشامىسي 784200190547636 NULL

16714 الريم احمد محمد حارب السعدي 784200121437907 NULL

16715 ي
مريم راشد محمد عبدهللا محمد العريابن 784200292695036 NULL

16716 علياء جمعه دريب سيف الفالسي 784200109191971 NULL

16717 نورة حميد سالم حميد النعيمي 784200197496571 NULL

16718 عليا محمد مراد حسن الريىس 784200143754693 NULL

16719 ي نوف محمد علي مري    ع فهد االحباب  784200107052415 NULL

16720 زهراء  سعيد مبخوت سالم الصيعري 784200004907638 NULL

16721 خالد راشد سيف سليمان  الشامىس 784200257404325 NULL

16722 احمد عبدهللا مبارك العبد راشد الظاهري 784200163549213 NULL

16723 ي حامد خليفة قريش مطر حارب الكعن  784200194326052 NULL

16724 زايد احمد علي زيد العامري 784200248357244 NULL

16725 سعود سليمان علي راشد راشود الظاهري 784200291426086 NULL

16726 ي سعيد خالد محمد سيف نغص الكعن  784200086547104 NULL

16727 سعيد سالم سعيد صالح الجابري 784200124608496 NULL

16728 ي سلطان ظافر جمعة راشد الخوار الكعن  784200190694875 NULL

16729 ي
ن محمد البلوسر عبدالسالم ابراهيم حسن حسي  784200179624612 NULL

16730 ي علي عايض حسن عايض االحباب  784200186243075 NULL

16731 عمران سعيد مصبح سعيد علي المقباىلي 784200249462548 NULL

16732 ي
عيىسي سعيد عبيد خميس البلوسر 784200251028039 NULL

16733 مبارك محمد توفيق محمد خادم المنصوري 784200193258157 NULL
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16734 ي مطر مبارك الضجي سلوم الكتن  784200007524182 NULL

16735 سعيد محمد علي راشد المقباىلي 784200295272437 NULL

16736 ي بخيت بن زويد الشامىسي سيف مبارك حن  784200163619024 NULL

16737 عبدهللا خالد ابراهيم خالد عبدهللا الظاهر 784200131369868 NULL

16738 نهيان مسعود محمد مهران البلوسر 784200138758683 NULL

16739
 
ن احمد محمد المرزوق منصور يوسف حسي  784200135757050 NULL

16740 ي
حسن عل حسن عل غانم الحوسنن 784200110638069 NULL

16741 حارث فيصل عبدالرحمن عبدهللا محمد الحمادي 784200180728105 NULL

16742 محمد جمعه فرج مبارك فرج النعيمي 784200026269272 NULL

16743 حمدان سليمان حمدان شخبوط الشامىسي 784199720715905 NULL

16744 ي سعد محمد فهد ترفه االحباب  784199550392817 NULL

16745 ن مسعد مبخوت العامري ن سالمي  حسي  784199854083617 NULL

16746 ي احمد عمر صالح كده الكثي  784199662952979 NULL

16747 ي
رشيد بريك كرامه سعيد الصفوابن 784199652740509 NULL

16748 مبارك سالم سهيل فرج المنصوري 784200181463611 NULL

16749 ي عايض سيف عايض سعيد األحباب  784199543138020 NULL

16750 ي روضه علي محمد سالم سعيد  الكعن  784200062030844 NULL

16751 ي سنا عوض مهدي هادي عوض االحباب  784200279251613 NULL

16752 مسعدة مفرج حسن احمد طاهر 784200146071491 NULL

16753 العنود سالم مصدر نور  المنهاىلي 784199924310834 NULL

16754 سالمه عبيد راشد عل راشد المقباىل 784200102414149 NULL

16755 ي أسماء محمد سالم محمد عائد الكتن  784200240602860 NULL

16756 اليازيه سعيد خميس محمد سلطان سيف النيادى 784200259806857 NULL

16757 ن النعيم حمده محمد سالم نارص سالمي  784200115864181 NULL

16758 خلود محمد حمد الراشدي 784199942175482 NULL

16759 رهام علي حمود محمد الحبىسي 784200058041748 NULL

16760 سالمة سعيد عامر خميس سالم النعيمي 784200165743053 NULL

16761 سالمه عوض حليس خميس العزيزي 784200047257611 NULL

16762 ي جابر سالم عايض عوض شنان االحباب  784200190760650 NULL

16763 السبع مهي  سالم  خميس غانم الشامىسي 784200146375355 NULL

16764 ي
ابراهيم عبدالرحمن محمد علي البلوسر 784199419395753 NULL

16765 احمد مصبح راشد عل العلوى 784199443042066 NULL

16766 نوره سعيد محسن سعيد معشوم  العفاري 784200163606310 NULL

16767 ه عيضه سهيل  العفاري فاطمه سعيد نخي  784200140510791 NULL

16768 اليازية حمد محمد سعيد محمد  العفاري  784200180836213 NULL

16769 مريم سالم  كرامه عيضه سالم  العامري 784200270860370 NULL

16770 شما عبد هللا نصيب كرامه  العامري 784200225915485 NULL

16771 مريم حمد محمد سالم  العفاري 784200192046140 NULL

16772 ي  العامري
حمدة حميد حمد محمد اللحيفن 784199965072699 NULL

16773 اليازية محمد حميد سالم بالحلوس  العفاري 784200130518796 NULL

16774 بخيتة حمد الدليلة لوي    ع العامري 784200152931745 NULL

16775 ريم عيضة مقبل عمر  العامري 784200146525751 NULL

16776 صالحه سعيد عبد هللا نصيب  العامري 784200149818484 NULL

16777 فاطمة سعيد حريز سعيد حميد  العفاري 784200119362901 NULL

16778 ي وديمة سلطان سعيد سالم خلفان السياب  784199821727635 NULL

16779 ي احمد صبيح عبدهللا صبيح سيف الكعن  784199570508590 NULL

16780 سالمه سالم علي سعيد راشد الشامىسي 784200170830317 NULL

16781 شمه سالم راشد سالم المقباىلي 784200138503584 NULL

16782 عل محمد عل سعيد الكعن  784200268536545 NULL
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16783 عبدهللا محمد راشد حمد الشامىسي 784200168030797 NULL

16784 ي سيف محمد سالم حميد الشامىسي
أمابن 784200150640496 NULL

16785 ي مها عل مسعود فهد األحباب  784200154616096 NULL

16786 فاطمة احمد مانع سعيد العتيبة 784200163025925 NULL

16787 عبدهللا خليفه عبدهللا علي الكعن  784200109413268 NULL

16788 سلم خميس راشد خميس عل 784199325060913 NULL

16789 سعود علي راشد سالم سيف النعيمي 784200074931088 NULL

16790 سهيل مصبح جمعه صبيح سالم الكعن  784200153730625 NULL

16791 حمد سيف حمد عل  الوشاج 784199826539753 NULL

16792 سعيد عبيد محمد عبيد  العامرى 784200007139197 NULL

16793 سالم راشد عل خليفه سويف الكتن  784200143764692 NULL

16794 بركه علوى صالح عل المنصوري 784198915317287 NULL

16795 ساره حمدعل قاسم 784200219468723 NULL

16796 محمد سهيل مهدي سهيل علي المزروعي 784198953069873 NULL

16797 مزون محمد عل محمد يوسف الهاجري 784200295879389 NULL

16798 سعيد سالم محمد سعيد الدرعي 784200252082142 NULL

16799 ي
 
سعود فريد عبدهللا عبدالرحيم المرزوق 784199908303862 NULL

16800 ي هزاع حميد راشد حميد  الزعاب  784200197106279 NULL

16801 أحمد حسن احمد سالم الحمادي 784199959037021 NULL

16802 ي
احمد راشد محمد مسعود المطروسر 784200126072493 NULL

16803 ابراهيم احمد عبدهللا احمد نورية 784200195762545 NULL

16804 عمران خالد سعيد عبود محمد ذياب 784200115980755 NULL

16805 عبدالمجيد صالح محمد بن حمودش العمر 784200213962747 NULL

16806 ي
ي االىهي بخش البلوسر عيىس حاج  784200093026522 NULL

16807 صالح خليل ابراهيم حسن علي الحمادي 784200119270203 NULL

16808 ي  احمد الحرب 
علي حسن علي مثنن 784200274843190 NULL

16809 عائشه نارص سالم سيف البدواوي 784200185073705 NULL

16810 مريم صديق ابراهيم محمد  البلوكي 784200292496211 NULL

16811 باشة عويضة حمدسهيل مضحيه  العامري 784200008582056 NULL

16812 محمد سعيد مبارك سلطان راشد الخيلي  784200061843825 NULL

16813 العنود بدر سالم احمد سالم الشجي 784200196508699 NULL

16814 منال محمد صالح اسماعيل ابوزور 784200184379871 NULL

16815 ي عائشه جمعه خلفان جاسم خلفان الزعاب  784199952060806 NULL

16816 عفراء نبيل عبدهللا سالم سمسوم النعيمي 784199959265796 NULL

16817 ي مريم نظام عبدالرحمن محمد صالح االمي  784200171305731 NULL

16818 ي رسور المنهاىلي سلطان ربيع طماطم حرب  784200125965077 NULL

16819 سيف محمد احمد عبدهللا المنصوري 784200250807649 NULL

16820 سالم محمد بخيت سعيد سالم العامري 784200295029381 NULL

16821 فاطمه سعيد جمعه خلفان محمد القرطاسي النعيمي 784200136405741 NULL

16822 ي  محمد مانع االحباب 
ن ريم معيض حسي  784200285143945 NULL

16823 ي سعيده داهم جرمان فهيد محمد األحباب  784200146840218 NULL

16824 مبارك حمد مبارك حمد العامري 784199769594278 NULL

16825 ي  خالد محسن مبارك سليم الكتن  784200084093820 NULL

16826 سلطان ابراهيم احمد سعيد الخنجري 784199148462726 NULL

16827 ي أحمد معضد حمد سيف تميم الكتن  784200076287265 NULL

16828 علي محمد عبدهللا ثامر المنصوري 784200061483721 NULL

16829 ي علي سلطان علي حمد الكتن  784200080298761 NULL

16830 مشعل عبدهللا راشد عبدهللا راشد النعيمي 784200117283646 NULL

16831 ي سعيد محمد هويدن ذيبان الكتن  784200107650747 NULL
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16832 ذياب يارسمحمد سعيد سيف الساعدي 784200295030819 NULL

16833 منصور سعيد علي سلطان علي الساعدي 784200181086909 NULL

16834 ي حميد عبدهللا سعيد خميس الكتن  784200206181750 NULL

16835 راشد سعيد سيف خلفان الشامىسي 784200164721738 NULL

16836 حمدان عيد محمد حايز الظاهري 784199984608523 NULL

16837 ي ذياب نارص راشد الكعن  784199959628290 NULL

16838 ي سالم سعيد محمد عايد الكتن  784200017636257 NULL

16839 ي
مريم محمد عبدهللا مبارك عل الحوسنن 784200179171481 NULL

16840 مي نارص سعيد سالم العلوي 784200019846821 NULL

16841 امنه محمد يوسف عبدالرحمن صالح السعدي 784200161803034 NULL

16842 امل سالم حمد مسعود االحباب  784200058430479 NULL

16843 شمسة راشد عبدهللا سالم راشد المزروعي 784200238060634 NULL

16844 ساره محمد خميس سليمان الذهلي 784200332727062 NULL

16845 عبدهللا علي سلطان علي السويدي 784200082958305 NULL

16846 عبدهللا صالح عبيد علوى صالح 784200197463738 NULL

16847 مبارك هادي سالم عوض الراشدى 784199975909377 NULL

16848 راكان عبدالمعطي حماد عبدهللا المهري 784199638375826 NULL

16849 زايد عيضه صالح مسعد العامري 784199984873903 NULL

16850 خالد احمد سالم مسلم المحرمي 784200065902767 NULL

16851 عبدهللا احمد محسن عبدهللا 784199863193043 NULL

16852 جابر محمد سعيد مصبح غنام المنصورى 784200135358081 NULL

16853 عل سعيد محمد بخيت المحرمي 784200148138173 NULL

16854 ي علي نارص عامر محمد الكثي  784200115379024 NULL

16855 حمد احمد حبيب احمد حسن الفارسي 784199986508465 NULL

16856 ي
عبدالعزيز خليل ابراهيم محمد  الحوسنن 784200025935071 NULL

16857 خليفة محمد خميس احمد محمد الشجي 784200237927486 NULL

16858 سلم محمدأحمد محمد ديموه الشجي 784200041538305 NULL

16859 نوره حمد سيف عبدهللا محوش المزروعي NULL NULL

16860 ي
اليازيه عتيق محمد عبدهللا البلوسر 784200117575249 NULL

16861 ترفة مبارك سيف محمد عمي  المنصوري 784200137048508 NULL

16862 ميثه بخيت ساري جهوين سيف المنصوري 784200175830650 NULL

16863 ي ن مبارك سلطان الجنين  نوره صالح الشي  784200194024947 NULL

16864 ي
طيف فيصل علي حسن غريب الحوسنن 784200209085396 NULL

16865 مهره خلفان مهي  غانم بو عالمة القبيىسي 784200164872176 NULL

16866 ن األحمدي مريم عبدالرزاق محمد عبدالرضا حسي  784200182493930 NULL

16867 ي فاطمه سالم جمعه راشد خميس الكعن  784200128697479 NULL

16868 دانة حسن عبدهللا حسن عبدهللا الحمادي 784200151976360 NULL

16869 ي
 
روضه راشد سعيد ابراهيم حمادى المرزوق 784200180919761 NULL

16870 مريم محمد حسن احمد الحداد 784200257357267 NULL

16871 طفول محمد صالح علي محمدالمحرمي العامري 784200152037147 NULL

16872 احمد محمد صالح قاسم 784200171061623 NULL

16873 ي
غانم هالل كرم وىلي شاه البلوسر 784199958546972 NULL

16874 الجازي سعيد محمد خلفان المنصوري 784200164152587 NULL

16875 ي
سعيد اسماعيل محمد خليل الحوسنن 784200102620430 NULL

16876 ي نور محمد
سلمان يوسف عبدالغنن 784200073270637 NULL

16877 ي
عبدالرحمن عبدهللا خان محمد دوس البلوسر 784200259397428 NULL

16878 راشد عبيد مطر علي المزروعي 784199880728102 NULL

16879 ي راشد وليد جمعه مبارك خميس الصوري الجنين  784200110408364 NULL

16880 عفراء مبارك احمد علي المنصوري 784200180917054 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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16881 ميثه عبدهللا عل مجرن المرر 784199870658509 NULL

16882 ن عائشة احمد محسن عبدهللا الحسي  784200047329790 NULL

16883 ي خلود سالم عبدهللا سعيد عبدهللا النقن  784200153505936 NULL

16884 ي ر المهي  ن علياء راشد أحمد راشد مي  784200107629485 NULL

16885 ي
سالمه سعيد عايض حزام القحطابن 784200171846874 NULL

16886 صافيه محمد راشد سعيد الشامىس 784200017535244 NULL

16887 عزه احمد راشد محمد عبدهللا منينه الشامىسي 784200109641389 NULL

16888 عبدالعزيز محسن هادى صالح المنصوري 784200174970473 NULL

16889 يوسف هاشم عثمان سالم محمد آل محمد 784200276274840 NULL

16890 جويرية اسماعيل ابراهيم عل آل عل 784200183637683 NULL

16891 ن منيف الجابري ن محمد حسي  منال حسي  784199793814098 NULL

16892 مبارك علي مبارك علي عبدهللا باماعس 784200158480473 NULL

16893 سالم احمد سالم مسلم المهري 784200014683989 NULL

16894 تركي مبارك عبدهللا سعيد الراشدي NULL NULL

16895 ميثا أحمد سيف نواب محمد الحمادي 784200120728538 NULL

16896 حمده عبيد محمد فري    ح  القبيىسي 784200260398589 NULL

16897 رحمه سالم محمد سالم المهري 784200185280540 NULL

16898 عائشه فالح سعيد عابد  المنصوري 784200148404724 NULL

16899 ي مزنة يونس يحن  راشد  العي  784200153527369 NULL

16900 نوف عبيد علي مرشد خميس المرر 784200275760260 NULL

16901 عائشه سالم عبدهللا سالم الشامىس 784200287930216 NULL

16902 عائشه منصور سعيد عمر عريد المنصوري 784200129437685 NULL

16903 ي ن النقن  اسماء خلف سعيد  سالمي  784200225498219 NULL

16904 محمد خميس عبدهللا سلطان الحمادي 784200180975938 NULL

16905 خالد غانم احمد سالم علي المحرمي 784200173682160 NULL

16906 خليفة احمد محمد علي الشجي 784200263696310 NULL

16907 عبدهللا عتيق سيف غانم سيف السويدي 784200113074023 NULL

16908 ي جاسم محمد جاسم حسن الزعاب  784200019827524 NULL

16909 عبدالعزيز عبدالرحمن سيف الشامىسي 784200190976405 NULL

16910 ي احمد ابراهيم سالم عبدهللا  الزعاب  784200130305418 NULL

16911 محمد عبدهللا مبارك حوفان المنصوري 784200179154107 NULL

16912 ي
خالد محمد سهيل مانع مرشد الرمين  784200116240688 NULL

16913 ي
خليفة نارص محمد علي محمد الدوجن 784200141572576 NULL

16914 رحمه حمد عبدهللا سالم الجابري 784200125294700 NULL

16915 فاطمه صالح سعيد مهي  سعيد القبيىسي 784200161805856 NULL

16916 ن عمر الهاشمي محمد طاهر حسي  784200252720824 NULL

16917 ن المازم وليد مراد عل حسي  784199735721526 NULL

16918 عبدهللا سهيل حمد سالم سعيد العفاري NULL NULL

16919 عبدالرحمن محمد نايع سعيد نايع النيادي 784200249508183 NULL

16920 ي أحمد بدر مهي  مبارك سالم الكتن  784200104682586 NULL

16921 ي
عبدالعزيز عل احمد احمد المليك القحطابن 784200125376184 NULL

16922 ي محمد النعيمي
هدى عبد الصفن 784199584159380 NULL

16923 موزه محمد نارص حميد المنصوري 784199853504183 NULL

16924 س المنصوري فاخره  مبارك حمد سعيد بورصن 784200150382818 NULL

16925 ي
علياء عباس محمد جاسم البلوسر 784198286948462 NULL

16926 فاطمه عبيد سعيد عبيد  الشامىسي 784200129047252 NULL

16927 اليازيه مهي  سعيد سالم  الشامىسي 784199429371380 NULL

16928 ي اليازية عباس عثمان علوان غانم الحرب  784199736529654 NULL

16929 اليازيه احمد سعيد بخيت عبيد بن جابر الجابري 784199719498729 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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16930 روضه محمد حارب المنذري 784199820905422 NULL

16931 ي احمد عتيق راشد عبيد الكعن  784198891308722 NULL

16932 حميد عبدهللا مطر احمد سعيد المعمري 784200074950476 NULL

16933 ي
خليفة سعيد عبدهللا سعيد الغين  784200076914959 NULL

16934 علي بن حمود بن نارص الدرعي 784200183583911 NULL

16935 ي آل علي
محمد عبدهللا ابراهيم كالب  784199838462143 NULL

16936 خالد أحمد عبدهللا أحمد نوريه 784200096068315 NULL

16937 ي
عبدهللا جمعة ابراهيم عبدهللا خلفان الحوسنن 784199916047402 NULL

16938 ابراهيم قطب الدين سيد محمد ابراهيم الحمادي 784200164303735 NULL

16939 ن عبداللطيف احمد ال علي عبدهللا حسي  784200207657279 NULL

16940 بدر عيد حسن مسلم الراشدي 784200149490367 NULL

16941 ي زايد سعيد جمعه سعيد العي  784200297913194 NULL

16942 ي منال محسن احمد محمد المصعن  784199762197954 NULL

16943 مريم عل خادم محمد مطر الرمين  784200143537254 NULL

16944 حوا صالح حبوض صلبوخ النوفلي 784199962742831 NULL

16945 كليثم احمد مطر محمد مطر الرمين  784199908043765 NULL

16946 ندى محمد خميس عبيد فضل بن هده السويدي 784200117908507 NULL

16947 ي نورة فهد جاسم عبيد جاسم الزعاب  784200252919814 NULL

16948 ي
فيصل رحمن بخش خليل رياضن 784199925816052 NULL

16949 حمد مبارك ضجي مبارك النوفلي 784200190986404 NULL

16950 مبارك محمد مبارك علي ضاعن المنصوري 784200140304757 NULL

16951 ي عثمان اسماعيل مبارك اسماعيل هاشل الزعاب  784200047287543 NULL

16952 ي
حمد محمد كريم الشكران البلوسر 784200046157622 NULL

16953 ي سهيل محمد صالح عتيق بوقراعة الحمي  784199980530366 NULL

16954 سيف مصبح راشد مصبح بن شقوي العليلي 784200231090836 NULL

16955 ي معضد محمد معضد ابراهيم الزعاب  784200105146078 NULL

16956 ي
 
خليفه خالد حيدر سعيد سيف المرزوق 784200172865170 NULL

16957 ي بالل مبارك بالل وليد الزعاب  784199979835859 NULL

16958 ي احالم علي سيف محمد حنديو الزعاب  784200105296493 NULL

16959 سيف  عبدهللا سيف سالم علي عوي الشامىسي 784200107307413 NULL

16960 عبدالرحمن  يحن  محمد احمد النعيمي 784200191920659 NULL

16961 ي علي عبدهللا صالح رسي    غ الكرب  784200114725375 NULL

16962 غالب مبخوت رسور محيسن المنصوري 784200169806435 NULL

16963 راشد سالم راشد حمادي محمد العفاري NULL NULL

16964 نورة مصبح حارب عبدهللا الشامىسي 784200009517606 NULL

16965 سالمه سعد فرج عبدهللا الشامىسي 784199995738087 NULL

16966 ي
بندر عبدالواحد حصيان عل الحارب  784200043932597 NULL

16967 جاسم جمعه علي راشد الشامىسي 784200062087059 NULL

16968 ي راشد جمعة الحاج جمعة الكعن  784200165046432 NULL

16969 سعيد فاضل سعيد علي الشكري 784199886510983 NULL

16970 زايد سالم محمد علي الربيىعي المنصوري 784200184693255 NULL

16971 مبارك حمد محمد شعفوري الجابري العامري 784200175750262 NULL

16972 عبيد حمد سهيل حمد نازله العامري 784200102109509 NULL

16973 عبدهللا هالل بن سعيد الزفنه الدربوت العفاري NULL NULL

16974 ي
محمود محمد محمود علي ساجوابن 784200102527320 NULL

16975 ي
هزاع عبدالعزيز نارص صابر محمد جهجي  البلوسر 784200120960750 NULL

16976 عبدهللا راشد سعيد سالم جمعه النعيمي 784200105042921 NULL

16977 هزاع محمد عبيد سالم علي النيادي 784200264916378 NULL

16978 ي سعيد علي حمد علي الكعن  784200152070809 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
16979 ي منن عباس عثمان علوان غانم الحرب  784199672524032 NULL

16980 نوره احمد مراد عبدهللا البلوسر 784199630858050 NULL

16981 ي فلوه ظافر مسعود هادي االحباب  784199874752720 NULL

16982 ي سلطان خميس عل عناد الكعن  784200109141539 NULL

16983 احمد محمد حمدان علي حمدان الزيدي 784200192929246 NULL

16984 ظافر عايض هادي عايض 784200114165325 NULL

16985 ي
عبدهللا محمد سالم حسن الكلبابن 784200192951380 NULL

16986 ي
مبارك علي مصلح هداد  العريابن 784200107053983 NULL

16987 سعيد زايد عبدهللا بوحميد  المزروعي 784198821715277 NULL

16988 ي
 
عبدهللا فريد عبدهللا عبدالرحيم  المرزوق 784199772106813 NULL

16989 محمد علي عبيد مصبح الشامىسي 784199025154941 NULL

16990 عائشة سعيد حمد مبارك حمد الخيلي 784200147439267 NULL

16991 ي
هنوف محمد عثمان محمد البلوسر 784200105283194 NULL

16992 ميثا نارص علي ابراهيم جاسم المنصوري 784200275414165 NULL

16993 ن صالح المنهاىلي مريم علي حسي  784200146047202 NULL

16994 سالمة حسن اسماعيل العيدروس 784200170215097 NULL

16995 عبي  راشد مبارك محمد ماجد المنصوري 784200205869413 NULL

16996 شما محمد عيضة عمي  المنهاىلي 784200151639588 NULL

16997 سلم محمد سعيد سالم المشجري 784200113106932 NULL

16998 مريم محمد سيد حسن علوي عمر 784200157928043 NULL

16999 فاطمه حسن سعيد عبدهللا الراشدى 784199976063703 NULL

17000 عيده عتيق قنون سعيد حمد الفالس 784200147179079 NULL

17001 ن الحمادى لطيفة احمد ابراهيم حسي  784200138464902 NULL

17002 لولوة محمد حسن مسعود ال عل 784200190262905 NULL

17003 مزنة عبدهللا احمد سعيد احمد الصبارى الرمين  784200151870506 NULL

17004 ر عل الرمين  ن مريم خليفة عل مي  784200236902969 NULL

17005 فاطمة حمد نصيب محمد  العفاري  784200153986151 NULL

17006 اليازيه سالم نصيب يطبع  العامري 784200264265305 NULL

17007 وضحة مبارك  مسعد عويضه مسعد  العامري 784200165791920 NULL

17008 هند نارص حمودة حمد العفاري 784200157930833 NULL

17009 ي نورة سالم علي مكتوم  الجنين  784200117182913 NULL

17010 نرصة عوض سالم طامي عداه  العامري 784200224937647 NULL

17011 صقر  سلطان خميس سعيد زويد النعيمي  784200257035848 NULL

17012 عبدهللا حمد سيف سالم علي عوي الشامىسي  784200150650875 NULL

17013 ميثا سهيل محمد سهيل علي راعي العويا  العامري 784200139071599 NULL

17014 موزة سالم محمد علي الشامىسي 784200180750216 NULL

17015 موزة الرضة  سعيدمحمد وريقه  العامري 784200242982864 NULL

17016 مهية محمد سعيد محمد وريقه  العامري 784200139360760 NULL

17017 فاطمة مقبل صالح حسن بن دومان  العامري 784200130982836 NULL

17018 فاطمة طويرش عبد هللا سالم بن حلوس العفاري 784200169204029 NULL

17019 علي حميد علي سالم عوي الشامىسي 784200168650545 NULL

17020 محمد سعيد مرح سيف العلوي 784200164646539 NULL

17021 يوسف سالم يحن  سالم المحرمي العامري 784200119831525 NULL

17022 مريم خادم سهيل خادم حارب بالقطري الخيلي 784200146370760 NULL

17023 ي محمد  كمد العامري مهره حرب  784200162029092 NULL

17024 عفراء مطر حمد حميد عيه الشامىسي 784200210207930 NULL

17025 مريم محمد عل محمد عبدهللا الشامىسي 784200292986195 NULL

17026 علياء سعيد خليفه سيف محمد المزروعي 784200117587483 NULL

17027 ي  محمد مانع االحباب 
ن خلود معيض حسي  784200057576025 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
17028 ي يوسف عبدهللا حميد خويدم العي  784200153070485 NULL

17029 حمد سيف حمد سيف الساعدي 784199920437094 NULL

17030 ي راشد عبدهللا سالم عبيد الكتن  784200159826856 NULL

17031 ي العزيزي الشامىسي
علي سباع علي مليفن 784200171872979 NULL

17032 سعد نارص سعيد صويدر 784199598415034 NULL

17033 ي متعب محمد حميد خميس الشبين  784200059062537 NULL

17034 ي
ذياب سعيد خليفه سعيد راشد الهناب  784200287902090 NULL

17035 ي مانع خليفة ضاجي  خليفة الكعن  784200180757633 NULL

17036 سعيد حمد سعيد جريو الدرعي 784200150329512 NULL

17037 محمد راشد علي خلفان الشامىسي 784199992424053 NULL

17038 منصور هادى محمد حمد الهاجرى 784199950650871 NULL

17039 سهيل عبدهللا مبخوت محسن سالم المحرمي 784200014062721 NULL

17040 علي صالح علي محمد عبدهللا الهمامي 784199980417382 NULL

17041 شيخه سلطان عبدهللا الشامىسي 784197963703570 NULL

17042 مشعل مقبل فهد خميس الدورسي 784199828515298 NULL

17043  المنهاىلي
ن سيف عبدهللا سالم سالمي  784200119803136 NULL

17044 فاطمه حارب حن  الظاهري 784196115409375 NULL

17045 ن حامد  المنصوري علي احمد حسي  784200029407689 NULL

17046  المنهاىلي
ن عيد عبدهللا سالم سالمي  784200140605948 NULL

17047 خليفه عبدهللا حمود منرص علي الهاجري 784200237253644 NULL

17048 عفراء خليفة راشد سليمان الدرمكي 784199459158038 NULL

17049 ي
ن أحمد نارص الحارب  ن علي حسي  حسي  784199862058379 NULL

17050 خالد مسلم مبارك سعيده الراشدي 784199952082511 NULL

17051 بخيت مصبح البخيت غريب المهري 784200194624175 NULL

17052 حمد قاسم حسن كدح الراشدي 784200170480600 NULL

17053 عبدهللا علي نارص عبدهللا خميس المنصوري 784200071540395 NULL

17054 وضحه عل نهار راشد الكدادى الهاجرى 784200162062846 NULL

17055 ي
ي الرمين 

ي محمد ثابن
موزة عبيد ثابن 784200173191949 NULL

17056 شمة سعيد مبارك سعيد حمد سيف الخيلي 784200157498146 NULL

17057 شمسة خليفة خميس مبارك شلبود الخيلي 784200231641851 NULL

17058 فاطمة رزق سالم عل الحوسنن 784200143707311 NULL

17059 شما سعيد غانم علي احمد المنصوري 784200141753077 NULL

17060 ي عيىس سعيد مطوعي المنصوري
امنة ثابن 784200260525819 NULL

17061 سالم صالح سالم محمد سالم بن جابر النعيمي 784200080315433 NULL

17062 عائشه محمد عبدهللا محمد الخوري 784199904914209 NULL

17063 سارة علي راشد علي حسن ال علي 784200129609879 NULL

17064 عهد علي عبدهللا محمد احمد النعيمي 784200231513910 NULL

17065 ارساء محمد علي كلفوت سالم الخوار 784200102685193 NULL

17066 مريم صالح سعيد صالح فهيم باوزير العامري 784200163047986 NULL

17067 مي
بشاير نارص صالح بن حمودش الحرصن 784200279629875 NULL

17068 ي
مزنه خميس مطر خرباش الحوسنن 784200268151097 NULL

17069 ريم عادل سالم عمر سالم الشمالن 784200170326530 NULL

17070 ي
 
عهود عبدهللا ابراهيم احمد عبدهللا المرزوق 784200138206980 NULL

17071 خالد نارص محمد سعيد المنصوري 784199626596375 NULL

17072 حمد ربيع حامد ربيع  الظاهري 784199760503252 NULL

17073 علي عبدهللا محمد عابد المنصوري 784199848631059 NULL

17074 ي عبدهللا خالد عبدالرحمن بن شفيا المهي  784199796103721 NULL

17075 مهره عيد عبيد خميس عبيد 784200262950494 NULL

17076 نورة خميس خلفان خميس الزحمي 784200116416833 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17077 ابراهيم سيد علوى سيد عبدهللا سالم الجنيدى 784199191310962 NULL

17078 نوف عوبث فضل عبدالكريم مفتاح الجابري 784200163869066 NULL

17079 موزه مفتاح سالم سويدان محمد المقباىلي 784200116579283 NULL

17080 نورة ابراهيم عبدهللا كليب  الهاملي 784200019206513 NULL

17081 ي
فاطمه محمد كريم الشكران بلوش البلوسر 784200124858307 NULL

17082 فاطمه عوض مصبح الدرعي 784199214140487 NULL

17083 ه بطي الشامىسي موزه بليشه فارس نخي  784200179654197 NULL

17084 كنه حمد قري    ع سالم بالروس العامري 784200137217624 NULL

17085 ه علي سعيد عامر سالم الشبلي مي  784200127370219 NULL

17086 حمد أحمد سالم علي الشامىسي 784200124268184 NULL

17087 مهره خلفان مطر خلفان سهيل  المزروعي 784200165850692 NULL

17088 عائشة راشد محمد سبت الخيلي 784200126186855 NULL

17089 مريم هزاع محمد عبدهللا احمد 784200264063627 NULL

17090 اليازيه عبدهللا الدوده سويد مبارك العامري 784200215830975 NULL

17091 ي
لطيفه فارس عامر حمد مسعود العريابن 784200162952970 NULL

17092 ي
خلود خالد صالح محمد صالح المخينن 784200187325103 NULL

17093 ين علي سعيد علي عمر الشامىسي شي  784200180580365 NULL

17094 ي
لطيفه فري    ح دهام علي ال برمان القحطابن 784200115130641 NULL

17095 موزه محمد مانع خلفان الشامىسي 784200204758328 NULL

17096 ي  محمد عبدالرحمن محمد خميس الكعن  784200197973199 NULL

17097 هادف عبدهللا خلفان حارب الشامىسي 784200152075402 NULL

17098 كلثم محمد سويد المنىع 784198459079210 NULL

17099 ن  الشهاب نورة حمد صالح حسي  784200013096100 NULL

17100 عائشة محمد أحمد هداف المنهاىلي 784200164765743 NULL

17101 مريم خميس راشد عبيد راشد الغين  784200186825830 NULL

17102 الهنوف سالم سعيد عل خميس العيساب  784200215104827 NULL

17103 عائشه سعيد عل سلطان محمد النعيمي 784200103864698 NULL

17104 موزة حمد علي أحمد الصلف النعيمي 784200138732472 NULL

17105 ي نوره حمود سالم مسلم محمد الكتن  784200162025108 NULL

17106 ن سعيد  النعيمي اليازية راشد سالمي  NULL NULL

17107 روضه مبارك سعيد سالم جمعة النعيمي 784200286262181 NULL

17108 عائشه طارش سالم محمد عل الشامىس 784200152643712 NULL

17109 صبحه زويب سعيد عل الشامىس 784200250598180 NULL

17110 هند خليفه سعيد خدوم النعيمي 784200138792476 NULL

17111 ي سالمة نارص عبيد عبدهللا عمي  الكتن  784200172959288 NULL

17112 ي
علي راشد سند خلفان اليحياب  784199807214319 NULL

17113 خالد عبدهللا علي محمد عبيد الساعدي 784200147247611 NULL

17114 ي هزاع سلطان سعيد بطي الكتن  784200296268293 NULL

17115 ي سيف سلطان سعيد بطي الكتن  784200157693290 NULL

17116 سعيد عبدهللا مصبح علي ضاعن الراشدي 784200187594195 NULL

17117 موس سيف حمد سيف الساعدي 784200103540694 NULL

17118 ي
نارص حسن فالح حسن القحطابن 784200293130595 NULL

17119 ك سعيد الراشدي سليمان توفيق سليمان الي  784200129276414 NULL

17120 فاطمة مبارك حمدان العامري 784199119681593 NULL

17121 عبدهللا محمود الدكم صالح سالم المنهاىلي 784200193705272 NULL

17122 محمد سعيد حميد سلطان حمد العامري 784200183282423 NULL

17123 منن عبيد خميس عبيد الظاهري 784200030861767 NULL

17124 شما سعيد راشد أحمد الشج 784200283627642 NULL

17125 م حمد عل مسلم هميله المزروعي 784200143603072 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17126 ريم سعيد خلفان راشد غانم الهاملي 784200173257328 NULL

17127 شماء علي نارص سالم حمد العامري 784200124817261 NULL

17128 ن راشد القصيلي المنصوري فاخرة مسفر راشد شاهي  784200132658590 NULL

17129 ي ارسار يوسف راشد محمد الزعاب  784200242986089 NULL

17130 ن القصيلي المنصوري نورة راشد علي عابد شاهي  784200060790936 NULL

17131 ي
فاطمه عمر سيدحسن علوي البين  784199365092693 NULL

17132 ي
بشاير حسن عبدهللا حسن الحوسنن 784199559397957 NULL

17133 ي سالمه علي محسن هاشم الجنين  784199815186541 NULL

17134 حصه خميس حسن عبدهللا درويش الحمادي 784200184742094 NULL

17135 ه جمال علي احمد خاطر مي  784200160328587 NULL

17136 فاطمه عارف محمد احمد موس الضالىعي 784200032172791 NULL

17137 ي
 
مريم صالح سلطان صالح المرزوق 784200264940873 NULL

17138 ي يوسف حميد محمد احمد جاسم الزعاب  784200107604900 NULL

17139 ميثاء حمد محسن عبدهللا صالح حنش 784200152640650 NULL

17140 هند احمد نارص سالم الشكيل 784200114318379 NULL

17141 حصه خليفه سيف محمد المنصوري 784200276818430 NULL

17142 اليازيه محمد عيد محمد مخاش الخيلي 784200290716354 NULL

17143 ي ب  ن المحي  ميثاء محمد صالح محمد حمر عي  784200159743804 NULL

17144 شما حمد علي حمد محمد يداه المنصوري 784200159847464 NULL

17145 ي عهود نارص عبدهللا احمد المصعن  784199938742477 NULL

17146 مريم سالم مصبح سالم بن حامد المزروعي 784199958536528 NULL

17147 نوف صالح عل خميس المنصورى 784200158041747 NULL

17148 ي
 
فاطمه اسماعيل محمد سعيد المرزوق 784200271803874 NULL

17149 ي سعيد ربيع بالل فرج الزعاب  784199532138486 NULL

17150 بشاير مسفر حمد صالح الصيعري 784199947327500 NULL

17151 مي
ابتسام عمر صالح عمر الحرصن 784199895265405 NULL

17152 شمه نارص عوض بن عمرو العامري 784200142864071 NULL

17153 ن حسن  الصيعري ميثة محسن حسي  784200159876851 NULL

17154 مشاعل سالم عمر بن شحبل التميمي 784200124320803 NULL

17155 ظبيه شعيل عمي  سعيد مبارك المنصورى 784200159651023 NULL

17156 انوار نارص صالح عبدهللا الجعيدي 784200115163873 NULL

17157 مريم سعيد عبدهللا سعيد باثقيل 784200162960494 NULL

17158 نوره همام رمالن محمد  الهاجري 784200197280249 NULL

17159 ي
 
ق سارة عبدهللا عوض يسلم سالم الشر 784200139107542 NULL

17160 مريم احمد علي عبدهللا العطاس 784200191035151 NULL

17161 ي هاشم
ن بنن حنان محسن احمد حسي  784200275148169 NULL

17162 ي  محمد هالب 
ن عاليه نارص سالمي  784199965208384 NULL

17163 مباركة علي نارص سعيد مشيط المري 784199885853954 NULL

17164 ي موزه سعيد أحمد خادم المهي  784200009681766 NULL

17165 ي اليازية صالح جمعة محمد سعيد الجنين  784200140765189 NULL

17166 اسماء علي صالح علي سالم الهارش العوالق 784200187371362 NULL

17167 مريم حمد خميس نارص سالم العلوي 784200175149846 NULL

17168 ن هديل وليد نصار علي حسي  784200126521317 NULL

17169 فاطمة محمد سعيد عبدهللا الجساري الواحدي 784200159209319 NULL

17170 سحر عبدالقادر صالح احمد مثنن 784200241940798 NULL

17171 ي
ن الزرعوبن مهرة موس ابراهيم جعفر حسن حسي  784200194080790 NULL

17172 اروى قائد سيف احمد 784200108629609 NULL

17173 شما سالم خميس سالم مسلم بالليث 784200107959593 NULL

17174 ي امنه حسن عبد الكريم محمد صابر االمي  NULL NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17175 ي علي محمد احمد كرم الفارسي

تهابن 784200059147049 NULL

17176 ي شيخة محمد عون خميس عوض الكثي  784200137252480 NULL

17177 ي  جرمان فهيد االحباب 
ن حسناء فهد حسي  784200213608688 NULL

17178 هاجر سالم صالح عبدهللا سالم شمالن 784200185364195 NULL

17179 ي هاشم
هبة عبدالواحد محمد عمر احمد العطاس بنن 784200252609829 NULL

17180 فاطمه عل احمد يخيك الشج 784200087361364 NULL

17181 خلود صادق علي سعيد مبارك المهري 784200019439288 NULL

17182 عبي  عبدهللا سالم سعيد باعمران 784200039613912 NULL

17183 ي عبدهللا مطر عبدهللا دلموك بن عمان المهي  784200061093603 NULL

17184 ي حسن سيف محمد حسن المسعود الزعاب  784200141841963 NULL

17185 حميد عيىس خلفان محمد القبيىس 784200165979871 NULL

17186 عبدهللا سليمان محمد سليمان الشجي 784200261526287 NULL

17187 حمد غانم محمد بوعالمه القبيىس 784198975020730 NULL

17188 محمد مكتوم محمد حمدان سيف المعمري 784200242909743 NULL

17189 بدر سالم شامس سالم المحرمي 784200154976813 NULL

17190 سيف حجاب زايد سعد المحرمي 784200173692490 NULL

17191 ي
فاطمه سهيل مطر سهيل مانع مرشد الرمين  784200105857039 NULL

17192 لمياء عوض علي احمد المقدم المهري 784200091361533 NULL

17193 ي الخوري
سلطان عبدهللا علي عبدالغنن 784200281870590 NULL

17194 ي سالم سلطان سعيد خميس الزعاب  784200158070712 NULL

17195 سالم عبدالحكيم ابراهيم يوسف علي الطابور النعيمي 784200153629249 NULL

17196 حفصه ابراهيم محمد حسن عل  الحوسنن 784200104150915 NULL

17197 مريم حمد فارس سعيد حطاب الظاهري 784200160839187 NULL

17198 هدى عالءالدين احمد عل بكارى النعيم 784200158572089 NULL

17199 شهد جاسم يعقوب رحمه البلوسر 784200171082512 NULL

17200 اليازية خليفة محمد خليفة محمد الزعاب  784200180207597 NULL

17201 ه علي مقبل قايد الحمادى امي  784200138051857 NULL

17202 مهرة فاضل صالح مساعد التميمي NULL NULL

17203 غاليه خميس محمد عبدهللا الحمودي المحرزي 784200095038095 NULL

17204 شما سالم خلفان علي خلفان الظاهري 784200038374904 NULL

17205 ميثه جاسم محمد حسن الحمادي 784200193514369 NULL

17206 نوف خالد عبد الرحمن عبيد هللا العطاس 784200126931870 NULL

17207 العنود عبدالعزيز مسلم عبدهللا محمد الصيعري 784200148652488 NULL

17208 ي ن سعيد عبدات الكثي  نوره علي سالمي  784200143294062 NULL

17209 ي جواهر بنت احمد بن سعيد العي  784200254805961 NULL

17210 ي اليازية زايد طالب سعيد عبود الكثي  784200147937658 NULL

17211 ريم سعيد محمد سعيد  الهاجري 784200116406487 NULL

17212 مريم علي منصور حسن الحامدي 784200283540548 NULL

17213 مهره احمد غمران جمعة محمد الظاهري 784200227614359 NULL

17214 ي
 
مريم عبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم الشافىعي المرزوق 784200216165934 NULL

17215 يف الشجي مريم محمد عبداللطيف الشر 784200260941701 NULL

17216 موزه خميس عبيد مفتاح المحرزي 784200160370431 NULL

17217 مريم حمد سعيدحمد المزروعي 784199935362410 NULL

17218 أسماء محمد عبد الصمد محمد باوزير 784200105420697 NULL

17219 فاطمه عبدالعزيز صالح البطاطي 784200148252024 NULL

17220 ي نور جاسم محمد راشد النقن  784200181463900 NULL

17221 ي
سالمة نارص علي عبدالكريم البلوسر 784200113021610 NULL

17222 ي المنصوري
محمد عيالن سعيد منن 784199410541710 NULL

17223 عايض سالم كندش سالم الصيعرى 784199514659608 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17224 ي عمار

ي بنن نوف أحمد مسعد ناج  784199858039755 NULL

17225 سعيد سيف محمد راشد المنصوري 784199693298152 NULL

17226 خديجه خالد عوض سعيد العامري 784199241029422 NULL

17227 خالد سهيل محمد قعيط المنصوري 784199706570589 NULL

17228 مبخوت بخيت مبخوت سليم المنهاىلي 784199721841874 NULL

17229 مانع علي عبدهللا مهدي صالح 784200059054617 NULL

17230 عيىس خميس محمد الحمادي 784200115814186 NULL

17231 عيىس عبدهللا ابراهيم غانم سلطان السويدي 784200192960399 NULL

17232 ي مها هشام سالم محمد الزعاب  784200161420425 NULL

17233 هويدا أحمد خميس ضج خميس الهاشمي 784200170825838 NULL

17234 ي
امينه حسن غريب حسن غريب الحوسنن 784199952930214 NULL

17235 ي ي الجنين 
مريم عبدهللا علي عبدهللا جمعه المخينن 784200242616835 NULL

17236 ي
مها اسماعيل علي عيىس الحوسنن 784200146462872 NULL

17237 ة حمد سالم علي سالم االبيض مي  784200179284953 NULL

17238 ي
جمايل سالم عبدهللا ابراهيم حسن الحوسنن 784200190537637 NULL

17239 مثايل محمد حنتوش عبدهللا محمد 784200180729053 NULL

17240 شمسة علي سالم صالح القباىلي المنصوري 784200094176417 NULL

17241 ماهلة محمد خادم سالم عبيد المنصوري 784200040720607 NULL

17242 امنة محمد عبدهللا الحميدي سليم الشجي 784200014726275 NULL

17243 ي
شيخة سلطان بطي سالم محمد البلوسر 784200170257909 NULL

17244 خلود حمدان احمد راشد سليم الشجي 784200119532982 NULL

17245 ي
فاطمة سالم محمد سالم بن سالم الحوسنن 784200118480795 NULL

17246 حمده ابراهيم عبدهللا احمد جعيول 784200197626060 NULL

17247 نورية سامي سالم سعيد علي المهري 784200162471963 NULL

17248 ن ن الزهما المصعبي  ي علي حسي  علياء ناج  784200124382423 NULL

17249 ميثاء كرامة السيد سعيد المحرمي 784200121058638 NULL

17250 ي موزه حسن صالح محسن االحباب  784200031365826 NULL

17251 ريم عمر علي عبدهللا العامري 784200215406842 NULL

17252 ملحه مبارك سالم عبدهللا الجحف المنصوري 784200024030833 NULL

17253 عنود علي منصور حسن الحامدي 784200196360265 NULL

17254 الفوز سعد عيضة عوض المنهاىلي 784199958269104 NULL

17255 أسماء سمي  سليمان سالم احمد الجعيدي 784200198219733 NULL

17256 فهيمة سالم بخيت عبدهللا الراشدي 784200046039309 NULL

17257 فاطمه علي سعيد مبارك العتيبه 784200124803931 NULL

17258 اليازي فهد سالم احمد محمد الصيعري 784200165871847 NULL

17259 صالحه محمد حمد مطر المنصوري 784200139693525 NULL

17260 نورا محمد حسن يسلم سعيد آل بريك 784200204109688 NULL

17261 شما خالد حسن سالم نارص 784200140484872 NULL

17262 فاطمه حمد عمر خميس الجعيدي 784200246049850 NULL

17263 ي
مريم محمد جعفر احمد  الشيبابن 784200083292811 NULL

17264 فاطمه سالم مبارك طحنون حاظر المنصوري 784200119409280 NULL

17265 ة احمد سعيد علي مسعود المهري مي  784200257604858 NULL

17266 طيف طارق علي عبدالرب جابر 784200161620842 NULL

17267 ه صالح احمد سالم صالح الهاشمي سمي  784200183146842 NULL

17268 ي
 
عائشه محمد ابراهيم ربيعه علي المرزوق 784200143704136 NULL

17269 خوله جمال احمد عبدهللا ريس 784200246161937 NULL

17270 هدى بدر علي عبدالرب جابر 784200127926358 NULL

17271 حمده محمد الحج نارص سعيد المنصوري 784200138050636 NULL

17272 منار محمد محسن عبدهللا صالح بن شحبل التميمي 784200193084058 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17273 حمده مبارك سالم عبدهللا المنصوري 784200159725355 NULL

17274 علياء سالم عبدهللا محمد الحمادي 784200073768762 NULL

17275 نورة ابراهيم نارص سعيد العامري 784200170615932 NULL

17276 مهره عبدالصمد احمد عبدهللا المال 784200224848752 NULL

17277 ليل خلف أحمد مال هللا المنصوري 784199715140648 NULL

17278 خليفه ذياب علي حسن 784200219486873 NULL

17279 ي خالد وليد عبدهللا عبدالرحمن الجنين  784199958290217 NULL

17280 هزاع سعيد حسن سالم محمد السويدي 784200168730636 NULL

17281  سعيد المحرمي
حمد سالم مبشر 784200250952759 NULL

17282 ي محمد بدر مبارك حمد خميس الجنين  784200116316165 NULL

17283 زايد صالح سعيد سالم بالحويصل الجابري 784200162102725 NULL

17284 سعيد معيضد معيضد محمد ضاعن المنصوري 784200209843612 NULL

17285 محمد عبدهللا محمد عبدهللا محمد الزعاب  784200119519021 NULL

17286 ي راشد ابراهيم صقر ابراهيم صقر الزعاب  784200203530694 NULL

17287
 
حمد بالل محمد بالل فرج المرزوق 784200279494098 NULL

17288 ى عيىس محمد جمعه راشد حاظر المهي  784200115141747 NULL

17289 ي ماجد حسن صالح عبدهللا صالح الكثي  784200015137589 NULL

17290 سعيد سالم يحن  عبدهللا المنهاىلي 784200124352426 NULL

17291 حمدان محمد سعد بدر بخيت المحرمي 784200232542843 NULL

17292 ي حمدان سعيد عبيد عيد عبيد الزعاب  784199930483849 NULL

17293 ي ي النقن 
ساره علي خميس العثمنن 784200209437944 NULL

17294 عمر فرج محمد فرج حسن القبيىسي 784200257109098 NULL

17295 غانم احمد بخيت علي الظاهري 784200213518242 NULL

17296 ي
حمد جمعة سعيد جمعة سعيد الشيخ الرمين  784200192808697 NULL

17297 غانم خالد جاسم الذهب العلي 784200090953843 NULL

17298 خلود بالخي  مبارك سالم بن زوب  ع 784200084618527 NULL

17299 وليفه طواري عوض سعيد المنهاىلي 784200047279136 NULL

17300 فاطمةالزهراء عمر علي عمر مبارك الجابري 784200124380831 NULL

17301 اليازيا راشد عبدهللا علي الميشي 784200287537045 NULL

17302 يكي غادة فهد علي مبارك أحمد الي  784200195817133 NULL

17303 سيف سلطان سعيد عمي  علي الظاهري 784200163695206 NULL

17304 ي
ن الهاشمي الحوسنن ن ابراهيم حسي  عبد الرحمن حسي  784200131820837 NULL

17305 نارص عل نارص مشيط المري 784200095351761 NULL

17306 سيف سعيد حمد علي عبدهللا المنصوري 784200198591750 NULL

17307 ي
ي سيف سليمان راشد الهناب 

سيف هابن 784200157438142 NULL

17308 ي
احمد فضل عبدهللا الحارب  784200059680874 NULL

17309 ي
سيف طارق سالم سعيد  الحوسنن 784200192739371 NULL

17310 زايد صالح احمد علي عليوه الواحدي 784200053819437 NULL

17311 نوف مبارك علي هاشم علي العامري 784199906319365 NULL

17312 مريم حبيب احمد حنان 784199736474836 NULL

17313 محمد زيد محمد سعيد الشجي NULL NULL

17314 ي فيصل سعيد حمدان سعيد الزعاب  784199965050935 NULL

17315 يوسف احمد خميس ربيع المهري 784200182914612 NULL

17316 عامر علي محمد سالم المهري 784200126846144 NULL

17317 فاضل يوسف فاضل كامل أحمد الهاشمي 784200214938134 NULL

17318 طهب خالد هاشم محمد الجابري 784200039727191 NULL

17319 ي خالد عبدهللا احمد عبدهللا محمد الزعاب  784200205297961 NULL

17320 فاطمه احمد مطر محمد هالل الحمادي 784200198153205 NULL

17321 علي عصام علي سقاف الكاف 784200254913575 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17322 عيىس احمد عتيق احمد السويدي 784200135972758 NULL

17323 ي راشد محمد جاسم سيف حمد الجالف المهي  784200137608756 NULL

17324 احمد صالح سالم محمد سالم بن جابر النعيمي 784200206480848 NULL

17325 ي احمد خالد محمد سالم سليمان الوهين  784200225316189 NULL

17326 ي احمد محمد سعيد محمد سيف المهي  784200163621434 NULL

17327 ي
ي المعينن

خالد فاروق احمد مدبن 784200268169404 NULL

17328 عبدهللا محمد احمد سليمان عثمان المهري 784200120619414 NULL

17329 ساره يجي سبيل صالح سبيل 784200258132875 NULL

17330 بخيته مبارك مبخوت سويدان المنهاىل 784200148297490 NULL

17331 ق العليلي النجالء علي بشي  الي  784200105052920 NULL

17332 ي شميلي
المها عبيد محمد عبيد محمد سبيت بنن 784200162830259 NULL

17333 ي مريم ابراهيم سعيد ابراهيم  الزعاب  784200117217149 NULL

17334 مي عبدهللا خميس عبدهللا خميس الرفاعي 784200138527310 NULL

17335 ي
ن العوبثابن علياء عمر مانع سالمي  784200193021803 NULL

17336 عائشه سالم عوض علي سعيد النيادي 784200180693655 NULL

17337 ي
ن البلوسر شمة محمود يوسف عبدهللا شاهي  784200202153746 NULL

17338 ي
روضة احمد محمد اسماعيل احمد الحوسنن 784200279190696 NULL

17339 ي
حمدة خادم خميس عبيد خميس محمد فرسان الرمين  784200273526853 NULL

17340 ي
شمة علي جمعة سعيد جمعةالشيخ الرمين  784200118792702 NULL

17341 مها محمد يوسف يعقوب المنصورى 784200179325202 NULL

17342 ي
سالمه سالم خليفة خميس جريش الرمين  784200191363793 NULL

17343 ي ب  ة احمد خميس سعيد ضاعن المحي  عي  784200038142871 NULL

17344 منن عبدالعزيز محمد علي الحمادي 784200120413172 NULL

17345 نور سالم جمعان عوض علي بالليث 784200026908259 NULL

17346 شما فاضل محمد علي محمد بط الغفلي 784200206302513 NULL

17347 ي مريم محمد خلفان عبدهللا رحمه المهي  784200217360476 NULL

17348 شيخه سلطان عبيد سالم بن ذبيان حميد المنصورى 784200198296061 NULL

17349 عبدالعزيز يسلم سالمه عبدهللا الصيعري 784200215930759 NULL

17350 ي
شوق سالم احمد حامد سالم الحوسنن 784200148720707 NULL

17351 ي
حصة خميس محمد حسن حاتم الحوسنن 784200290597630 NULL

17352 ي
فاطمة محمد علي الحاج ابراهيم الحوسنن 784200247253691 NULL

17353 ي
دانة عبدهللا احمد جمعة عبدهللا الحوسنن 784200126809803 NULL

17354 ي
امنه احمد عبدهللا الحاج الحوسنن 784200230861765 NULL

17355 موزه حمد سيف عيىس المنصوري 784199592430823 NULL

17356 هدى رشاد محمد احمد 784199504743610 NULL

17357 منصور محمد مسلم سالم عبدهللا الراشدي 784200175162161 NULL

17358 عمر محمد سويدان سويد المحرمي 784200071485385 NULL

17359 ي
حمد حمود سليمان سعيد حميد الحسينن 784200115438614 NULL

17360 ي ي الجنين 
سيف خالد درويش عبدهللا المخينن 784200153539851 NULL

17361 ي ي  النقن 
عائشة سعيد احمد العثمابن 784200251714646 NULL

17362 سميه محمد صديق محمد نظام منصوري 784200135741419 NULL

17363 ي
روضه جاسم يعقوب عبدهللا الحوسنن 784200159718079 NULL

17364 ي عائشه عيىس راشد علي الحسيب الزعاب  784200158619740 NULL

17365 عائشه عبدهللا احمد سعيد راشد المنصوري 784200270638511 NULL

17366 فاطمه مصبح درويش جمعه  الرمين  784200191421385 NULL

17367 ى موزه حميد محمد حميد محمد المهي  784200274821873 NULL

17368 ي
 
امنه إبراهيم راشد الماس  المرزوق 784200276282603 NULL

17369 حمده سعيد عمر سعيد زين المنهاىل 784200296192626 NULL

17370 حمدان جمعة محمد جمعة حسن المنصوري 784200143206082 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17371 ي

احمد سعيد راشد سعيد الرمين  784200290482940 NULL

17372 ي
شوق خالد أحمد عبدهللا الحوسنن 784200139357923 NULL

17373 ي ب  سالمه عيىس حميد علي طارش خلفان المحي  784200265850758 NULL

17374 ي
 
عائشه صالح سلطان صالح سلطان المرزوق 784200046475792 NULL

17375 ابرار محمد خالد محمد عل الحمادى 784200135084737 NULL

17376 كرم علي كرم علي خليفة 784200181651967 NULL

17377 احمد خالد عوض سعيد عوض العامري 784200168037198 NULL

17378 محمد جميل مبارك ضجي مبارك النوفلي 784200163048323 NULL

17379 حمد عبدهللا مصبح سالم بن حامد المزروعي 784200157046325 NULL

17380 حمد راشد نارص مصبح خميس الكلبابن 784200247684192 NULL

17381 ن القبيىسي ن محمد فرج حسي  راشد حسي  784199942504145 NULL

17382 ي سعيد جاسم جاسم خلفان الزعاب  784200137269765 NULL

17383 علي سهيل سالم خليفة سالم الظاهري 784200224843936 NULL

17384 وليد حسن يوسف راشد احمد الحمادي 784200142162856 NULL

17385 عبيد محمد سالم راشد مالح المنصوري 784200139757072 NULL

17386 محمد عبدهللا محمد عبيد سعيد ربيع الشجي 784200247964040 NULL

17387 عبدهللا سعيد سالم محمد محسن العامري 784199639762709 NULL

17388 سالمه مني  علي يوسف عبدالرضا النويس 784200109243533 NULL

17389 محمد راشد خميس خميس الحيلي الخنبوىلي 784200206817395 NULL

17390 ي
محمد عل غرير عبدهللا الرمين  784200148215401 NULL

17391 ي سلطان عبيد حميد اسماعيل الهردة الزعاب  784200190546216 NULL

17392 ي اسماء سالم خميس سالم عيد العريمي الجنين  784200249258383 NULL

17393 أمل سعيد جابر عبدالهادي الغفران المري 784200260603590 NULL

17394 افراح علي سعيد علي عبدهللا المنصوري 784200207317510 NULL

17395 بخيته علي حمد سعيد حمد المري 784200185040738 NULL

17396 ي مريم عبيد محمد عبيد الكعن  784200218729760 NULL

17397 ن األمي  ن صالح حسي  صفا الحسي  784200179613938 NULL

17398 حمده عبدالرحمن احمد محمد المنصوري 784200117157915 NULL

17399 ن قاسمي العبيدىلي فايزه حسن حسي  784200149092528 NULL

17400 مزنه ابراهيم نارص ابراهيم خميس البديوي العلي 784200148470410 NULL

17401 ي
 
هند يوسف حسن محمد علي المرزوق 784200172504035 NULL

17402 ي
ن ابوبكر سالم الطهبوسر ريم حسي  784200190946812 NULL

17403 فاطمة عاصم عبدالحافظ منرص الجهوري 784200179824857 NULL

17404 ي
سندس وليد جاسم احمد خميس الحوسنن 784200192516142 NULL

17405 ي
مريم خالد محمد اسماعيل احمد الحوسنن 784200259279311 NULL

17406 مسعده صالح عل خميس المنصورى 784200036050936 NULL

17407 فاطمة علي محمد احمد كرم الفارسي 784200157042142 NULL

17408 شهد توفيق زايد خميس المنذري 784200129684740 NULL

17409 ي
 
ن عبدهللا محمد المرزوق مريم عبدهللا حسي  784200090739796 NULL

17410 ي
ي ابراهيم بوهندي عبدهللا الحوسنن

فاطمة هابن 784200006302945 NULL

17411 ي
علياء خالد محمد اسماعيل احمد الحوسنن 784200243869086 NULL

17412 امنة عبدهللا نارص محمد نارص العلي 784200180937979 NULL

17413 ي ن حربج  ن علي حسي  مريم حسي  784200172614073 NULL

17414 ي محمد حبيب عبدهللا بنام الحمادي
امابن 784200186374367 NULL

17415 ي بشاير صالح عبدربه علي الهدار المصعن  784200110246301 NULL

17416 نوف بخيت صبحان حفيظ علي المنهاىلي 784200170429680 NULL

17417 ي شهد عيىس نارص علي سالم الجنين  784200291576294 NULL

17418 صالحه مبارك عبدهللا مبارك صالح المنصوري 784200140849264 NULL

17419 ي
اليازية ماجد محمد عبدهللا حمد السنابن 784200181031681 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17420 ي

شمس سعيد صالح البلوسر 784200116506419 NULL

17421 ي
انيسه نبيل احمد صالح مقهد العولف  784200016851717 NULL

17422 ي ريم حمدان هاشم محمد أحمد الذهب الجنين  784200206598540 NULL

17423 مها نارص معروف عبدالجبار عبدهللا خوري 784200272654268 NULL

17424 ي احمد حسن احمد المشجري
مريم هابن 784200186218242 NULL

17425 ي
ن علي اللوغابن شهد محمد حسي  784200168683157 NULL

17426 ميثه خليل راشد مال هللا  الحمادي 784200171329384 NULL

17427 ي العنود اسماعيل مبارك اسماعيل هاشل الزعاب  784199820406173 NULL

17428 خوله عبدهللا سالم حسن سالم الحمادي 784200194806814 NULL

17429 امنيه كامل خلفان سالم شنون 784200179021975 NULL

17430 ي التميمي
ي عمر أمابن

مريم العبد أمابن 784200105050981 NULL

17431 ي
العنود محمود محمد مراد البلوسر 784200184374971 NULL

17432 ي ثالث الشكيلي
مزنة حمود ثنن 784200219439468 NULL

17433 خاتمة محمد عيظه عبدهللا االحقد الهاجري 784200121539173 NULL

17434 شوق نارص سعيد نارص المنصوري 784200064274283 NULL

17435 خالد عبدهللا سعيد نهيل  النعيم 784199824709218 NULL

17436 علي عبدهللا بالل مي  حمزة هرمودي 784200032602698 NULL

17437 محمد نارص احمد جمعه خميس الظريف الشامىسي 784200006829137 NULL

17438 ي
سلطان علي محمد صالح الزهرابن 784200115072538 NULL

17439 خالد محمد سالم عمر بالنوب 784200139041592 NULL

17440 ي سعيد نارص سعيد يوسف الوري الزعاب  784200206970285 NULL

17441 عبدالرحمن اسعد علي مسلم عبدهللا المعمري 784200207294313 NULL

17442 محمد عبد هللا محمد عبدهللا بالحرم الجعيدي 784200169317318 NULL

17443  المنهاىلي
ن طالل احمد سالمي  784200025104942 NULL

17444 زايد عبداللة بدر النهدي 784200179610603 NULL

17445 سالم مبارك مبخوت سليم الشكل المنهاىلي 784200180631754 NULL

17446 ي
خالد جريبه علي علوي الحارب  784200103687271 NULL

17447 أحمد محمد سالم عويل محمد المنهاىلي 784200113695090 NULL

17448 سلطان عبدهللا سنيان عل الحارب  784200107109199 NULL

17449 محمد عل عكاش أحمد الحارب  784200054083611 NULL

17450 هداية سعيد سالم حفيظ المنهاىلي 784200113861791 NULL

17451 امنة صالح عبدهللا عل محمد الشج 784200117606259 NULL

17452 حمده احمد عبدهللا احمد نورية 784200125062420 NULL

17453 نادية محمد محمد مهران البلوسر 784200204651499 NULL

17454 ن اسماعيل ابراهيم الحوسنن ميثاء حسي  784200131060533 NULL

17455
 
ايمان محمد احمد علي عبدهللا المرزوق 784200194271357 NULL

17456 ة محمد غالم رسول كبي  خان البلوسر مي  784200240849263 NULL

17457 عائشه سيف سعيد سالم نارص المعمرى 784200118393105 NULL

17458 اليازية جمعة خادم سيف الرمين  784200248637256 NULL

17459 خولة عبدالرحيم محمد احمد الحمادى 784200148379207 NULL

17460 سلم صالح سالم صالح العامرى 784200106105735 NULL

17461 سناء محمد محمد مهران البلوسر 784200193051800 NULL

17462 شيماء عل ماجد عل الحوسنن 784200196840712 NULL

17463 ي
محمد جمعه محمد راشد الرمين  784200102136049 NULL

17464 عيىس سعيد إبراهيم سعيد إبراهيم العجال 784200128637475 NULL

17465 سيف عمر عتيق محمد بندوق القمزي NULL NULL

17466 سعيد ماجد علي عبيد ماجد العليلي 784200050793049 NULL

17467 ي عيىس محمد عيىس عبيد الزعاب  784200119542809 NULL

17468 ي
شيخه نارص صالح محسن علي الخليفن 784200119721536 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17469 عائشه نارص حمد عمر عوض بالليث 784200171470279 NULL

17470 مريم محمد سالم صالح حبيشة آل نابت المري 784200139486144 NULL

17471 ي
مريم طاهر عبدهللا نارص الحارب  784200173713213 NULL

17472 ى غانم عبدالرسول هارون اسحاق الزدجاىلي
بشر 784200185802046 NULL

17473 ميثا عبدهللا محمد هادي المنصوري 784200158273217 NULL

17474 ي مها احمد عون خميس عوض الكثي  784200169654736 NULL

17475 ي جاسم حسن جاسم الهوىلي الزعاب  784200132876168 NULL

17476 ي خالد جوهر راشد فرج  الزعاب  784200205283193 NULL

17477 احمد عبدالعزيز حسن محمد حسن بن صفوان 784199940821764 NULL

17478 سعيد مسلم محمد سالم العامري 784200079154108 NULL

17479 سالم محمد حمدان بالطويل المنصوري 784200119192878 NULL

17480 ي ب  عبدهللا جمعه محمد سيف المحي  784199642624185 NULL

17481 سلطان انور محمد مبارك الجابري 784200146204928 NULL

17482 سعيد محمد مطر حديلي المنصوري 784199374253054 NULL

17483 ي محمد عمر محمد عبيد الزعاب  784200120543796 NULL

17484 درويش عوض سعيد حمد المزروعي 784200170651093 NULL

17485 عبدالرحمن محمد إبراهيم محمد الهرمودي 784199807025954 NULL

17486 العنود عمر عبدهللا عبدالعزيز الحمادي 784199849432085 NULL

17487 يكي مريم محمد عوض بارشيد الي  784200053250807 NULL

17488 ي
ن حسن محمد بن طوق الحوسنن ضج حسي  784200242518718 NULL

17489 سارة سلطان صالح اسعد ثابت اليافىعي 784200140909878 NULL

17490 يكي مزنة أحمد علي محمد الي  784200121027070 NULL

17491 ي
ة مسلم أحمد غالم درويش البلوسر مي  NULL NULL

17492 وافية علي ابراهيم محمد حسن المنصوري 784200173546852 NULL

17493 اليازية خالد سعيد راشد مطر البادي 784200164051854 NULL

17494 عائشة سيف سلطان بسيس النعيمي 784200132409549 NULL

17495 فاطمة سلطان مسعد قاسم الجهوري 784200118152832 NULL

17496 ي هند عبيد علي أحمد عباد المهي  784200171520396 NULL

17497 ي عائشة محمد عبدالرحمن محمدنارص الزعاب  784200229525793 NULL

17498 شوق شهاب سالم فرج سالم التميمي 784200126241437 NULL

17499 خوله عبدهللا محمدنور محمد الجسمي 784200206175737 NULL

17500 اروى عبدهللا عمر سعيد العاص المي  784200108649607 NULL

17501 ي
عائشة اسماعيل سليمان مبارك البلوسر 784200259691051 NULL

17502 ي فاطمة عبدهللا سعيد بوعبله الزعاب  784200280264696 NULL

17503 ه حمد بشي  محمد احمد سعد العتيبه مي  784200125927374 NULL

17504 ريمان محمد علي سالم الفارسي 784200160391981 NULL

17505 نوف محمد عامر صالح بن عجاج الهاجري 784200192941381 NULL

17506 آمنه نارص محمد هارون العلي 784200180647578 NULL

17507 ايمان طارق مطر خليفه راشد النوفلي 784200219385752 NULL

17508 هيا سعيد احمد عبدهللا حمد المزروعي 784200238182156 NULL

17509 ي
نجود خالد علي عبيد علي الظنحابن 784200098246851 NULL

17510 ي ميثاء محمد نارص محمد  الزعاب  784200264363845 NULL

17511 مريم سعيد حثبور محمد كداس الرمين  784200284057518 NULL

17512 دعاء احمد محمد عبدهللا الحمادي 784200218583100 NULL

17513 ي
علياء جاسم علي جاسم  الحوسنن 784200272106814 NULL

17514 ميثا سعيد سيف صغي  هزيم المنصوري 784200232740306 NULL

17515 ي
اسماء علي محمد علي الحارب  784200157139096 NULL

17516 ن القبيىسي ن محمد فرج حسي  عمر حسي  784200015030628 NULL

17517 سالم علي كلفوت سالم سويد الخوار 784200180635052 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17518 ي

سلطان سعد عايض حزام القحطابن 784200197021908 NULL

17519 ي
 
منصور عبدهللا محمد يوسف الخلصطي المرزوق 784200008585828 NULL

17520 ي محمد سعيد سويد عبيد العي  784200179151848 NULL

17521 عبد العزيز عبدهللا خلفان محمد الفزازي 784200109036135 NULL

17522 زايد صالح احمد صالح المنصوري 784200071476079 NULL

17523 احمد عمر احمد سعيد المشاجر 784200093854360 NULL

17524 فيصل محمد بخيت محمد ال جحيش االبهق المري 784199815829306 NULL

17525 عمار عبدهللا خميس عبدهللا العباب 784199928682824 NULL

17526 صالح زين هللا مبارك مزراق العبيدى 784200093749354 NULL

17527 ي
حمدان عبدهللا سالم علي الحوسنن 784200002697579 NULL

17528 ي
عبدهللا محمد حسن محمد الحوسنن 784200048421810 NULL

17529 روان سالم سعيد سالم حميد المرشودي 784200257070977 NULL

17530 اليازيه خالد يوسف عبدالرحمن صالح السعدى 784200181870591 NULL

17531 دانة زايد نايع خميس زايد أل علي 784200198515957 NULL

17532 ي هند عثمان علي عثمان خميس الزعاب  784200198314294 NULL

17533 سالم مبخوت سالم رزاح مهوري الراشدي 784200161475064 NULL

17534 ريم عبدالعزيز احمد عبدهللا  الجابري 784200140324755 NULL

17535 ي
 
بدور ابراهيم حسن عبدهللا المرزوق 784200105076408 NULL

17536 شهد بديع عبدهللا علي مبارك 784200174026391 NULL

17537 ي ثالث الشكيلي
ريم نجيب ثنن 784200172490573 NULL

17538 ي
ميثة سالم سعيد عبدالعزبز الحوسنن 784200253525933 NULL

17539 موزة حسن سعيد ابراهيم أحمد الزعاب  784200230518795 NULL

17540 موزة احمد راشد أحمد محمد المنصوري 784200190208379 NULL

17541 روضة يوسف عبدهللا سالم الحمادي 784200139031759 NULL

17542 ي
فاطمة سعيد سليمان الحسينن NULL NULL

17543 سارة محمد حسن جاسم الحمادي 784200198076174 NULL

17544 ي ي الزعاب 
موزه سلطان محمد سلطان التكالبن 784200138647084 NULL

17545 ي
موزه احمد جمعه علي الرمين  784200208149144 NULL

17546 امنه عبدهللا حسن احمد ال علي 784200275198164 NULL

17547 ي
النايفه سالم حمد حمدان السيود البلوسر 784200153139306 NULL

17548 مريم محمد صالح لحمان الواحدى 784200105095739 NULL

17549 لطيفة سالم لحدان فاضل القبيىسي 784200115386250 NULL

17550 ي
اليازية معتوق عبدهللا اسماعيل الحوسنن 784200115246264 NULL

17551 ي وديمه عبدهللا علي محمد  الكتن  784200184619045 NULL

17552 شيخة أحمد عبدالعزيز محمد جعفر البلوكي 784200185108048 NULL

17553 جواهر صالح عوض صالح الشاج اليافىعي 784200126095130 NULL

17554 سيف امان خميس يوسف فارسي 784200118730819 NULL

17555 ي ب  خميس عيىس حميد علي المحي  784200083750867 NULL

17556 ماجد موس يوسف علي محمد بن هويدن المراشده 784200143916185 NULL

17557 ي ب  هزاع محمد سعيد مبارك متعب المحي  784199774687901 NULL

17558 ي ي الحرب 
احمد سعيد عبدهللا قاسم العدينن 784200036815858 NULL

17559 عادل اسماعيل مراد محمد اسماعيل المازم 784200135864849 NULL

17560 محمد خالد محمد سعيد الحمادي 784200028653796 NULL

17561 حمدان راشد احمد راشد المزروع 784200137960793 NULL

17562 ي ي الزعاب 
ن حمدان عبدالرحمن نارص الي  784200014850737 NULL

17563 عبد العزيز جمال مسعد قاسم الجهورى 784200026132108 NULL

17564 ي همدان ايهاب علي سالم الحرب  784200132631878 NULL

17565 ي
ي المعينن

حمد فاروق احمد مدبن 784200258264900 NULL

17566 ي محمد سعيد محمد خليفة راشد الزعاب  784200180214643 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17567 ي زايد محمد خليفة راشد الزعاب  784200071519738 NULL

17568 عيىس عباس علي حسن كانون 784200187218191 NULL

17569 علي سالم محمد سالم احمد الهطاىلي 784200221360421 NULL

17570 عبدالكريم عمر احمد عبدالكريم عمر 784200179051972 NULL

17571 ن يوسف نجله وليد عبدالرحيم حسي  784200015873530 NULL

17572 ي
كلثم الحاي جمعة االحباب الرمين  784200014360877 NULL

17573 ي
الحارث صالح عبدهللا علي الخليفن 784200090858521 NULL

17574 ي
عبدالرحمن خالد نارص احمد نارص الحوسنن 784200160392815 NULL

17575 راشد عبدالرحمن عل ابراهيم محمد السويدي 784200105836058 NULL

17576 ي احمد محمد خلفان ال يعقوب الزعاب  784200171616392 NULL

17577 اليازيه فهد مبارك احمد بريك 784200193963954 NULL

17578 ي
اسماء زايد محمد نارص العولف  784200232657468 NULL

17579 شهد عبدالرحمن محمد ابوبكر العطاس 784200187942097 NULL

17580 ي مهره مروان يحن  راشد العي  784200228761878 NULL

17581 ن منيف الجابري روضه فيصل محمد حسي  784200195165913 NULL

17582 ي ب  ميثه سيف بخيت سيف بخيت سيف المحي  784200139146078 NULL

17583 فاطمه حمدان صالح سعيد سالم الصيعرى 784200175303922 NULL

17584 غدير علوي عثمان سعيد بامجبور 784200039430309 NULL

17585 صالحه خليفه صالح سعيد المنصوري 784200274035839 NULL

17586 فاطمه عمر محمد حمود العامري 784199930858057 NULL

17587 ريم علي سيف عبدهللا المزروعي 784199849432549 NULL

17588 حليمة عبدهللا سالم عبدهللا محمد 784200080258765 NULL

17589 ي موزه إبراهيم محمد الغافري الزعاب  784200146369713 NULL

17590 غايه احمد محمد احمد ديالن المزروعي 784200115107581 NULL

17591 ي ب  حمده محمد عتيق عل ضاعن المحي  784200050962750 NULL

17592 حمامة محمد حميد صياح المنصوري 784200174605095 NULL

17593 روضة خلفان خادم قطام المنصوري  784200141475069 NULL

17594 ي نورة احمد مهدي احمد الحرب  784200109691384 NULL

17595 ي
ة سالم علي جاسم عل الحوسنن مي  784200239071598 NULL

17596 روضة محمد سالم راشد عبيد المنصوري 784200174285906 NULL

17597 حمده احمد محمد احمد ديالن المزروعي 784200164104141 NULL

17598 ي
مهره سعيد ضاجي سعيد الرمين  784200180461764 NULL

17599 لولوه خميس حمدان خميس السالمي 784200249836816 NULL

17600 مريم يوسف محمد حسن الجابري NULL NULL

17601 مي
مالك سعيد محمد جميل  الحرصن 784200150618625 NULL

17602 منن يحن  احمد محمد الخرصن 784200102164298 NULL

17603 ميثاء درويش عبدهللا درويش جمعة المنصوري 784200125319432 NULL

17604 مريم سليمان رقيل سليمان احمد الراشدي NULL NULL

17605 ي
عفراء عبدالحميد عبدالكريم محمد شعبان البلوسر 784200070758048 NULL

17606 ساره رائد حميد احمد سعيد الشكيلي 784200115186544 NULL

17607 مهره سهيل درويش محمد صالح الخورى 784200140859263 NULL

17608 ه يارس فضل عل غالب الصبيجي امي  784200163686312 NULL

17609 ن ابوبكر علي الحامد ساره حسي  784200146050313 NULL

17610 ي
احمد عبدهللا علي عبدهللا الفقية البين  784200192426284 NULL

17611 ي
طحنون نواب أحمد البلوسر 784200009429158 NULL

17612 محمد خميس مبارك عبدهللا المنصوري 784200030927204 NULL

17613 ام محمد عل محمد جمعه عبدهللا الشر 784200018591055 NULL

17614 سيف يوسف محمد الصيقل 784200106930439 NULL

17615 محمد سعيد محمد حميد خليفه الخيلي 784200286535826 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17616 عبدهللا سالم صالح عبدهللا الجعيدي 784200118470796 NULL

17617 ي
احمد سند احمد الحارب  784200059364602 NULL

17618 حامد حميد حامد سعيد عيىسي المهري 784200053628705 NULL

17619 ي
 
مروان علي هارون حسن المرزوق 784200039068521 NULL

17620 سعيد صالح البخيت عيظه وعيل العامري 784200051714648 NULL

17621 يكي شهد محمد علي مبارك احمد الي  784200275084281 NULL

17622 سالم علي راشد علي هادي المري 784199840642864 NULL

17623 سعد نارص مبارك نارص المعمم الهاجري 784199847280361 NULL

17624 سلطان خالد السيد صالح السعيدي 784200183527975 NULL

17625 زايد صالح علي منرص الهمامي 784199915853537 NULL

17626 ي
همام محسن مبارك لحول الحارب  784200121090532 NULL

17627 خالد محسن عبدهللا فرج الهاجري 784200136824628 NULL

17628 نارص علي مبارك سالم ضاعن المنصوري 784200103686901 NULL

17629 ذياب عوض يسلم سليمان الصيعري 784200252651060 NULL

17630 غدير نارص احمد عبدهللا صالح المنصوري 784200130325713 NULL

17631 حمد جميع ابراهيم مبارك الصواعي 784200139503989 NULL

17632 سعيد جاسم محمد جاسم الحمادي 784200291308722 NULL

17633 بندر زيد محمد دخيل زيد المري 784200164079384 NULL

17634 صالح عبدهللا خميس عبدهللا العباب 784200105983876 NULL

17635 سعيد سالم سعيد بارك سعيد المري 784200159073541 NULL

17636 حسن خميس مبارك عبدهللا المنصوري 784200194920904 NULL

17637 محمد عبدهللا محمد حميد علي السعدي 784200163850744 NULL

17638 جابر محمد عبدالهادي حمد جرود الغفران المري 784200164106310 NULL

17639 عيد غانم هالل علي المنصوري 784200165379270 NULL

17640 سلطان فيصل سالم يسلم الصيعري 784200206852871 NULL

17641 ي محمد جاسم محمد عبدهللا اليمازي الطنيج  784200179643935 NULL

17642 ي خالد معتصم هاشم عبدهللا الذهب الجنين  784200104642580 NULL

17643 زايد سلطان احمد سليمان الحمادي 784200106827536 NULL

17644 عبدالنارص صالح محسن حسن الشيخ 784200114210923 NULL

17645 سعيد احمد سالم محمد الراشدي 784199663047985 NULL

17646  المنهاىلي
ن حامد سحيم محمد الحصي  784199965708607 NULL

17647 محمد علوى مساعد نارص أحمد 784200219240544 NULL

17648 علي عبدهللا حمد سعيد حمد المري 784200108214329 NULL

17649 ي محمد خالد مبارك حمد خميس الجنين  784200126965027 NULL

17650 ابراهيم يوسف خميس بالل التميمي 784200140392927 NULL

17651 أحمد سلطان أحمد عمر عبدهللا المشجري 784200138132871 NULL

17652 إبراهيم أحمد إبراهيم احمد يوسف التميمي 784200159149390 NULL

17653 محمد علي محمد سليمان 784200152864904 NULL

17654 ي
 
ن المرزوق ن محمد حسي  منصور عبدالرحمن حسي  784200136354097 NULL

17655 عبدالرحمن عمر طالب يسلم مبارك المشجري 784200128141544 NULL

17656 ي أحمد محمد حمد محمد سعيد الجنين  784200148203076 NULL

17657 زايد علي عبدالحبيب عمر الجابري 784200174720282 NULL

17658 ي
سعيد علي سعيد سالم محمد الغيالبن 784200138086515 NULL

17659 ي سلطان نارص حمد سليمان علي الكرب  784200121815102 NULL

17660 نواف حسن عبدالحق عبدالملك عبدالصمد ال بريك 784200129537021 NULL

17661 سيف احمد علي حمود علي المعمري 784200187597040 NULL

17662 عبدهللا احمد سيد صالح محمد صالح 784200179042989 NULL

17663 حمد ابراهيم حسن سالم الهالل 784200130849712 NULL

17664 احمد ابراهيم محمد سالم الحمادي 784200152958144 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17665 ي العبيدىلي

محمد احمد حسن عبدهللا حميدابن 784200128798608 NULL

17666 ي
 
فارس عثمان احمد علي عبدهللا المرزوق 784200176052940 NULL

17667 محمد عبيد علي عبدهللا فرج العبيدي 784200179806169 NULL

17668 فالح خزعل محمد عبدالجبار العبيدىلي 784200110954953 NULL

17669 ي
 
احمد عبدالرحيم جمعة عبدهللا صالح المرزوق 784200114984824 NULL

17670 ن المنصوري ناج  مبارك حسي  784199715914398 NULL

17671 عمر مبارك علي العاض 784200182803872 NULL

17672 ي
مايد خميس خلفان مرزوق  الدهمابن 784200031836164 NULL

17673 راشد خليفه سيف عبيد السويدي 784200164218180 NULL

17674 هادي حمد مرزوق حمد هادي شويرب المري 784200107617043 NULL

17675 ي ي زعاب  محمد جاسم حميد علي سويج  784200021549173 NULL

17676 محمد فائز نارص الواحدي 784200119290508 NULL

17677 محمد معمر خميس صالح خميس محمد 784200104210305 NULL

17678 يدى ن محمد فيصل محمد احمد محمد طاهر الي  784200153029085 NULL

17679 علي حسن مرزوق عوض الصيعري 784200132491059 NULL

17680 محمد عوض صالح هادي المنصوري 784199616253698 NULL

17681 روضة سعيد سلطان سيف المنصوري 784199174682528 NULL

17682 ك الراشدي امينه محمد الي  784199387290960 NULL

17683 ي ي  الجنين  نارص سعيد عيد نخي  784199875071047 NULL

17684 عفراء زيد محمد سعيد الشجي 784199981415906 NULL

17685 ريم مالك علي غالب مالك 784200076209855 NULL

17686 ي
سلم نارص علي عبدالكريم علي البلوسر 784200131625061 NULL

17687 مي
سارة جابر صالح عوض الحرصن 784200239270547 NULL

17688 ي حصة عبدهللا خميس نارص الجنين  784200046508758 NULL

17689 ي العلي
منال سيف نارص علي غانم لغدابن 784200270628504 NULL

17690 ي امنه عبيد شمالن سلطان حسن الزعاب  784200136093968 NULL

17691 بخيت مبارك سالم مبارك المنهاىلي 784199732740388 NULL

17692 جساس اسامة سالم عبدهللا محمد العامري 784200131516914 NULL

17693 سالم احمد محمد جمعه بتال المرر 784200103861694 NULL

17694 ي
عبدهللا علي نارص عبدهللا الرمين  784200185479803 NULL

17695 ي
 
احمد محمد محمود محمد احمد المرزوق 784200159740396 NULL

17696 ي
نارص محمد سالم إسماعيل صالح السنابن 784200204049587 NULL

17697 جاسم عبدهللا جاسم العلي 784200076862430 NULL

17698 ي محمد داؤود مصلح محمد الجنين  784200126321098 NULL

17699 همام جمعة محمد عبدهللا مبارك الهاجري 784200136498415 NULL

17700 عبدالرحمن سعد خلفان سعيد نارص الهطاىلي 784200005847031 NULL

17701 عبدالعزيز علي ابراهيم علي  آل علي 784200153821861 NULL

17702 سعود جاسم عبدهللا محمد برست 784200218152427 NULL

17703 أحمد صالح علي عبدهللا العباب المنصوري 784200152984264 NULL

17704 سالم أحمد حامد محمد صالح حامد الجفري 784200041513837 NULL

17705 ي
عمار حمد غالم موس احمد البلوسر 784199959074610 NULL

17706 ي سيف خالد سهيل حميد  العي  784200015709270 NULL

17707 وك عمر العامري ن مي  عبدهللا عبدالعزيز سالمي  784200251516272 NULL

17708 ن الهاجري صالح حمود علي حسي  784200130275413 NULL

17709 ي
سند سالم عبدهللا عبدالقادر الحارب  784200204137150 NULL

17710 ي
ذياب مساعد مرعي صالح الحارب  784200191826930 NULL

17711 منصور مبخوت علي رميدان الصيعري 784200190902617 NULL

17712 ن النعيمي ن محمد نارص حسي  حسي  784200168649596 NULL

17713 راشد خالد صالح حسن احمد بوخلف 784200154862187 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17714 ي عبدهللا سعيد صالح نارص  الحمي  784200152606040 NULL

17715 محمد ابراهيم محمد احمد علي خوري 784200150610499 NULL

17716 ي
سليمان داوود سليمان راشد خربوش النعمابن 784200053169395 NULL

17717 زايد صالح محمد عبدهللا المنصوري 784200175865961 NULL

17718 منصور سويد زايد سويد قشمان المنصوري 784200282907268 NULL

17719 سعيد عل نارص سعيد مشيط المرى 784200113059602 NULL

17720 ي
ن
حمد سالم عل سعيد عل العرق 784200151950530 NULL

17721 محمد عادل سليمان الشجي 784200237198740 NULL

17722 حمد عبدهللا خميس علي محمد المحفوطن 784200115918292 NULL

17723 محمد راشد حمدان راشد سعيد عاشور 784200159190808 NULL

17724 سيف بدر عل سعيد سالم الخروض 784200163595745 NULL

17725 عل بدر عل سعيد سالم الخروض 784200121365413 NULL

17726 نوف غازى سليم غازى سليم 784199231493828 NULL

17727 ابتسام توفيق عايض اسماعيل العنىسي 784199372638629 NULL

17728 ي هزاع سعيد سليم عبدهللا الحرب  784200298525930 NULL

17729 احمد صالح احمد صالح احمد عاشور شجي 784200139284820 NULL

17730 ي سالم محمد خميس احمد عبدهللا النقن  784200141859387 NULL

17731 يفة بدر سعيد الرويج رسر 784200285862049 NULL

17732 نجالء سالم عبدهللا الراشدى 784200187960214 NULL

17733 ماجد طارق مقبل محمد باعوضة 784200191358728 NULL

17734 هزاع محمد مبارك مسعود علي بن عمرو 784199937317024 NULL

17735 ي احمد نارص سالم أحمد جسار الحمي  784200179598709 NULL

17736 راشد عمي  حمد راشد عمي  آل قرح المري 784200002703591 NULL

17737 بطي سعد صالح سعد الهاجري 784199898170818 NULL

17738 ابوبكر عمر ابوبكر سالم  بن محفوظ 784200106028523 NULL

17739 ي ب  ي محمد صباح المحي 
محمد ملفن 784200191085214 NULL

17740 حمدان ابراهيم حسن سالم الهالل 784200187940737 NULL

17741 حمد يعقوب محمد يوسف محمد الشامىسي 784200274710282 NULL

17742 عبدهللا احمد محمد المحياس آل علي 784200135969382 NULL

17743 ي
نارص سالم عبدهللا اللقيطي الحارب  784199961357433 NULL

17744 سالم طالب عمر صالح العطاس 784200171376385 NULL

17745 محمد باسم سالم محمد فارس 784200240693281 NULL

17746 خالد علي سليمان احمد الراشدي 784199553608706 NULL

17747 ي
ي عبدهللا جمعه محمد الحوسنن ناج  784197937213763 NULL

17748 سلطان خالد أحمد حسن أحمد المنهاىلي 784199885384190 NULL

17749 محمد خميس نارص سالم العامرى 784199260829181 NULL

17750 ي
مهي  حمدون سعيد حمدون محمد النعمابن 784199984973588 NULL

17751 عمر احمد عبدهللا محمد خميس الفارسي 784200139631590 NULL

17752 خليفة عيىس محمد زاري الحمادي 784200050924354 NULL

17753 تميم عبدهللا احمد هادي المنصوري 784200190385987 NULL

17754 ي محمد سالم احمد صالح بن هالب  784200183613593 NULL

17755 نوف تعيب عبيد رسور القبيىسي 784197251704645 NULL

17756 ي
 
مريم سليمان عبدهللا سليمان المرزوق 784198871516906 NULL

17757 عبدالمحسن محمد صالح محمد الهاجري 784199917262091 NULL

17758 ريم علي عبدهللا مبارك المنصوري 784200037593082 NULL

17759 هيا يوسف عبدهللا ماجد  العبيدىلي 784200162816142 NULL

17760 سواده محمد حمد مطر المنصوري 784200297076570 NULL

17761 حصه سالم خليفة سليمان الشامىسي 784200125729861 NULL

17762 ي
ن الحارب  عائشة منرص فهيد حسي  784199831463825 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17763 علياء صالح مساعد حسن المنصوري 784199752864902 NULL

17764 نور محمد احمد عل العامرى 784199905106078 NULL

17765 عل صالح سعيد سالم بن دويس 784199563687047 NULL

17766 ي عامر المهري
سالم بريك العوضن 784199790709796 NULL

17767 غريب عبدهللا غريب جمعه القمزي 784199526052701 NULL

17768 ي
غاليه احمد عبد الرحيم عبد هللا محمد الحوسنن 784200275704326 NULL

17769 فاطمة سيد حسن السيد احمد السيد محمد السيد عقيل NULL NULL

17770 شيخه عبدهللا حسن عبدالقادر الزبيدي 784200135764700 NULL

17771 ريم عبدهللا حمد حمود العامري 784200132537182 NULL

17772 نوف محمد احمد محمد مثنن الحجاج 784200110846316 NULL

17773 سعيد علي محمد بوسماري البحيح المري 784200036065306 NULL

17774 حمد علي محمد بوسماري البحيح المري 784200065865287 NULL

17775 أيوب علي هاشم علي العامري 784200126861358 NULL

17776 سعيد عبيد حمد عبيد علي سنديه المنصوري 784200184275392 NULL

17777 ي المنهاىلي زايد فايز طماطم حرب  784200005729429 NULL

17778 يكي مالك انس خليفة مبارك  الي  784200127960480 NULL

17779 عبدالرحمن مقبل محمد باعوضه 784200183620200 NULL

17780 عبدهللا محمد جمعه صالح السعدي 784200190462943 NULL

17781 عتيق عمر عتيق محمد بندوق القمزي 784199972698718 NULL

17782 احمد راشد سالم علي سعيد الفزاري 784200271618041 NULL

17783 محمد فهد محمد حسن الحمادي 784200247281601 NULL

17784 ن محمد الحمادي عبدهللا ملك حسي  784200102190251 NULL

17785 ي
محمد عبدهللا سالم بن طوق الحوسنن 784200105980989 NULL

17786 ي
 
علي سالم علي سالم جمعة المرزوق 784200121696908 NULL

17787 فاضل كامل فاضل كامل احمد الهاشمي 784200124272061 NULL

17788 بخيت محمد سالم مبارك الراشدي 784199360828026 NULL

17789 ي
 
نجالء عمر عبدهللا يوسف جابر المرزوق 784200164274282 NULL

17790 حسن عبد هللا سالم سويدان باعارمه الجابري 784200150413753 NULL

17791 ي ي الزعاب 
راشد عبيد راشدعلي عبيد الحليفن 784200249760586 NULL

17792 ي عبدالرحمن عبدهللا مبخوت محمد صالح اجتن  784200147064172 NULL

17793 ي
سعيد حمد سعيد حمد محمد الكلبابن 784200163137902 NULL

17794 خالد صالح محمد عل المخينن 784200137365167 NULL

17795 عدنان سيف مبارك سيف الصالجي 784200163539388 NULL

17796 نهيان عادل سليمان الشجي 784200059328151 NULL

17797 سعيد محمد سالم سعيد سلطان المنصوري 784200019432135 NULL

17798 ي
ي فهد علي الحارب 

ن
ق خالد رسر 784200181505767 NULL

17799 احمد مرعي طالب بن عانوز 784200210641955 NULL

17800 ي علي نارص سالم أحمدجسار الحمي  784199979854272 NULL

17801 عبدهللا محسن عبدهللا محمد أحمد النعيمي 784200118747391 NULL

17802 سهيل قاسم محمد علي رسور المعمري 784200148075219 NULL

17803 ي سالم جمعة محمد سيف الفجي  المهي  784200109380210 NULL

17804 ي
عبدهللا نواب نوح أحمد البلوسر 784200194752109 NULL

17805 سيف محمد سيف نواب  الحمادي 784200019107539 NULL

17806 ي
 
عبدهللا علي عبدهللا سليمان عبدهللا المرزوق 784200165058478 NULL

17807 حمد مطيع مبارك سعيد بريك المنصوري 784200209207602 NULL

17808 مطيع صالح مبارك صالح المنصوري 784200182693943 NULL

17809 محمد إبراهيم محمد سليمان آل بشر 784200221315417 NULL

17810 ي حارب طالل محمد محمد سالم القطي  784200228759856 NULL

17811 ي خليفة صالح نارص عوض الحمي  784200139409468 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
17812 خليفة علي علوي صالح علي المنصوري 784200229047251 NULL

17813 ي
محمد فيصل حسن صالح  القحطابن 784200205414608 NULL

17814 سيف أحمد عوض سليم عبدهللا المنذري 784200205371659 NULL

17815 ن صالح السعيدي حمدان حسي  784200175394764 NULL

17816 خالد هالل محمد حسن الهاجري 784200138169188 NULL

17817 زايد محضار عبد المحسن عبادي 784200239742081 NULL

17818 مطر عبدهللا راشد احمد الحمادي 784200180940387 NULL

17819 ن المنصورى طالب عل عبدهللا طالب حسي  784200164879130 NULL

17820 سلطان طارق سعيد سالم الشيدي 784200224848307 NULL

17821 محمد عبدالرحمن ابوبكر أحمد الهاشمي 784200146528755 NULL

17822 غانم  عبدهللا غانم خميس الشامىسي  784198535902757 NULL

17823 محمد راشد علي دجران المري 784199721839506 NULL

17824 ي
 
راشد احمد عبدالعزيز احمد المزوق 784199874253059 NULL

17825 ي
نواف حسن علي حسن الحوسنن 784199525272086 NULL

17826 سيف محمد خلفان خلفان راشد السويدي 784199515481465 NULL

17827 مانع خليل غلوم علي موس 784199450726577 NULL

17828 ي
عبدالرحمن شعيب سلطان الحوسنن 784200224327526 NULL

17829 ي
محمد شعيب سلطان الحوسنن 784200205820853 NULL

17830 ي
مطر علي مطر عبدهللا مطر الحوسنن 784200180617142 NULL

17831 ي حمد صالح الدين حمد صالح عبدهللا الجنين  784200159329216 NULL

17832 ي خميس حمد خميس حمد خميس الكاسن  784200153732936 NULL

17833 ي
عبدهللا يوسف سيد علي الرفاعي الحوسنن 784200174373959 NULL

17834 ي سيف يوسف خميس حمد خميس الكاسن  784200104105877 NULL

17835 ي
 
عبدهللا نارص خميس مبارك المرزوق 784200135209631 NULL

17836 عبدالرحمن هالل عبيد سالم النيادي 784200130268103 NULL

17837 محمد سالم خليفة حمد جمعه الهنداسي 784200186521314 NULL

17838 ي
خالد عادل مرهون راشد سعيد الحوسنن 784200131841353 NULL

17839 يكي ي الي  سلطان مبارك خميس محمد ناج  784200298575935 NULL

17840 سلطان داود سليمان محمد ال علي 784200190609196 NULL

17841 ن نارص محمد نارص علي حسي  784200114609702 NULL

17842 ي ي الجنين  جمعة راشد جمعة علي محمد الكاسن  784200176836599 NULL

17843 سيف محمد سعيد محمد عبدهللا المعمري 784200104602584 NULL

17844 حمد خالد سالم عيىس سالم السنيدي 784200130957200 NULL

17845 ي مسلم خالد مسلم جمعة العريمي الجنين  784200173952852 NULL

17846 حمد عوض جمعة فرحان الظاهري 784200139139818 NULL

17847 يكي ذياب احمد محمد الحمري الي  784200192615076 NULL

17848 ي
محمد عبدهللا خميس سالم جمعة الغيالبن 784200103697908 NULL

17849 ن ابراهيم عباس العبيدىلي فاطمة عبدالعزيز حسي  784199795191511 NULL

17850 ي
 
موزه ابراهيم احمد علي محمد المرزوق 784200248476820 NULL

17851 تيماء طارق حمد سليمان السعيدي 784200163748096 NULL

17852 مريم يوسف مراد يوسف محمد المازم 784200054832181 NULL

17853 نورة سعيد محمد حسن العامري 784200060760939 NULL

17854 ن حامد  المنصوري ساره احمد حسي  784199973909056 NULL

17855 ي مروه مبخوت مرعي علي الكرب  NULL NULL

17856 ي فاطمه حسن شمالن سلطان حسن الزعاب  784200093582748 NULL

17857 ي ميثاء طالل محمد غانم الحبي  784200002619607 NULL

17858 ي
علي شعوان علي حجاب القحطابن 784198168616393 NULL

17859 ن يوسف محمد العبيدىلي يوسف  حسي  784200126395159 NULL

17860 ي
زينب صالح عايض شماخ الحارب  784199779071069 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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17861 ي ن احمد  المصعن  ن نارص حسي  نهيان حسي  784200008516021 NULL

17862 ي حمدان محمد علي سعيد الجنين  784200205706946 NULL

17863 منصور فاضل عبدالجليل صادق محمد الحمادي 784200149629394 NULL

17864 ي
محمد حميد محمد عبدهللا مطر الرمين  784200165293919 NULL

17865 ن القصيل المنصورى راشد زايد محمد عابد شاهي  784200185430210 NULL

17866 ي
ي راشد خليفة حميد عبدهللا الرمين 

ثابن 784200092043585 NULL

17867 ي
سعيد رمضان كريم بخش البلوسر 784200152613863 NULL

17868 وك مبخوت سالم الراشدي سعيد مي  784199681085827 NULL

17869 مبارك حسن عمر مبارك النوه العامري 784200005087265 NULL

17870 حمد شاجع احمد نارص الهاجري 784200183096401 NULL

17871 عيىس سالم حاتم علي المحرمي 784200070275092 NULL

17872 خالد قاسم علي سيف صالح 784200086903083 NULL

17873 ي
ن
زين هللا محمد زين هللا محسن المعروق 784200113021842 NULL

17874 ي
ن الحارب  علي فهد علي حسي  784200159050754 NULL

17875 اسامة سالم مهدي مسعد الواحدي 784200143274247 NULL

17876 محمد عارف عثمان عمر مبارك باوزير الحضارم 784200196329856 NULL

17877 ي
ن الحارب  حمد عبد الكريم عبد هللا حسي  784200246537607 NULL

17878 عبدهللا احمد عبدهللا  صالح العامري 784200031090531 NULL

17879 ي
علي جمعة صالح علي محمد الغيالبن 784200106052143 NULL

17880 شما سعد علي مسلم الراشدي 784199854804822 NULL

17881 مي
شهد محمد علي سالم عبدهللا بالبحيث الحرصن 784200149871426 NULL

17882 نوف حمد مهنا البوسعيدى 784200190803500 NULL

17883 شما جمعه فرحان الشميس 784200163219478 NULL

17884 شيخه عمار جميل الحوسنن 784200276836531 NULL

17885 نوره محمد راشد المنهاىل 784200179273592 NULL

17886 فا هزاع عبدهللا عبداللطيف جاسم رسر 784200109582187 NULL

17887 علي نارص علي المشيط المري 784199805249580 NULL

17888 ي
عايده عبدهللا مبارك احمد عبدهللا الحارب  784200028382685 NULL

17889 عادل خالد عبدهللا علي احمد الميشي 784200214042424 NULL

17890 خليفه نايف احمد عوض محمد المنهاىلي 784200137028500 NULL

17891 ي ب  ن بطي خليفة محمد المحي  سالم شاهي  784200291502878 NULL

17892 غانم سيف نواب محمد الحمادي 784200173041466 NULL

17893 عبدهللا عبدالواحد هادي علي هادى بن شيخه آل شيخة 784200179329543 NULL

17894 ي عل نرص عل اليعقوب الزعاب  784200182471597 NULL

17895 عمر صالح مبارك بن حيدره التميمي 784200132131861 NULL

17896 ي الظاهري
راشد خلفان سعيد خلفان علي الحسابن 784200125492098 NULL

17897 ي
عيىس محمد عيىس تاج الدين سابك زب  784200119794707 NULL

17898 ي  شيخه احمد سيف عبيد  الكعن  784200293792618 NULL

17899 محمد هالل حمود سليمان العامري 784200146480213 NULL

17900 محمد مالك عبدالقوي عبدربه يحن  784200109403269 NULL

17901 ي
ي البلوسر

ن
ن شاق احمد علي محمد محمد حسي  784200193610688 NULL

17902 محمد مهد محمد عجه يوسف 784200114639709 NULL

17903 وليد يوسف احمد الحمادي 784200116143536 NULL

17904 ي مرعي طالب بن عانوز محمد صي  784200174250736 NULL

17905 عيىس عمر شيخان بدر المنذري 784200129813810 NULL

17906 ي
اسامة وليد عامر حميد الزريف  784200192950390 NULL

17907 ي
زايد عبدهللا عوض صالح الحارب  784200254614819 NULL

17908 عبدهللا سالم محمد سعيد العريمي 784199604379737 NULL

17909 عبد هللا عبد اللطيف محمد خميس الحمادي 784199659215166 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17910 ي احمد صالح محمد احمد الكرب  784199791076971 NULL

17911 سعيد بخيت عوضان صالح المنهاىلي 784199360508487 NULL

17912 محمد سعيد صياح سعيد محمد المنصوري 784199885732463 NULL

17913 ن الزركان العنود خالد فاخر حسي  784200118263514 NULL

17914 عمر حسن عمر محمد بوفطيم 784200148691056 NULL

17915 نارص حمود عبدالهادي محمد الهاجري 784200173830975 NULL

17916 عبدهللا حسن علي عبدالرحمن العطاس 784200121390429 NULL

17917 ن عثمان الواحدي عبدالرحمن محمد حسي  784200170840316 NULL

17918 ابوبكر احمد خميس عمر السومجي 784198841858271 NULL

17919 عبدهللا عوض عبدهللا ال عفيدر الراشدي 784199104617057 NULL

17920 ي صالح بدر صالح عمر الكثي  784198941617197 NULL

17921 مسلم بخيت عبدهللا الراشدي 784196830487391 NULL

17922 ن باشميل عبدهللا عوض عيضه سالمي  784199085073072 NULL

17923 ي
عبدهللا جمعة عبدهللا جمعة محمد الحوسنن 784200042508711 NULL

17924 سلطان علي مسلم علي العدوي 784199941302533 NULL

17925 أحمد خالد عبدالرحمن عبدهللا العطاس 784199906571908 NULL

17926 محمد سليمان محمد احمد الفزارى 784197841626142 NULL

17927 حمد مقطوف مسلم سعد الراشدي 784198790315984 NULL

17928 ن النعيمي عبدهللا صالح عبدربه حسي  784198837964927 NULL

17929 ك سعيد ال عفيدر الراشدي همدان عوض الي  784199183618158 NULL

17930 ي
حمد سعيد محمد عبيد البلوسر 784200083269520 NULL

17931 فهد هادي حمد عبدالهادي محمد الهاجري 784200116542075 NULL

17932 ي سلطان أحمد راشد علي الكاسن  784199990730659 NULL

17933  المنهاىلي
ن محمد فيصل علي سالمي  784198508063769 NULL

17934 ي
عبدالرحمن عبدهللا سالم علي الحوسنن 784200192036042 NULL

17935 محمد فهد احمد علي نارص عليوه الواحدي 784200193571591 NULL

17936 ي
سعيد درويش احمد جمعة الحوسنن 784200269408033 NULL

17937 محمد مبارك علي نارص الهمامي 784200287081093 NULL

17938 حمزه إسماعيل إبراهيم علي آل علي 784200198031906 NULL

17939 ي صالح
زايد فهد محمد نرص محمد بنن 784200282059292 NULL

17940 حمدان عبدهللا سالم عبدهللا العامري 784200283617643 NULL

17941 وز الباروت عبدالرحمن داود اسماعيل بالل في  784200197086570 NULL

17942 ي
محمد راشد خلفان محمد زعيل الدهمابن 784200124613850 NULL

17943 ن احمد علي نارص عليوة الواحدي هزاع حسي  784200208473577 NULL

17944 ي
اسامة حاتم علي احمد الحارب  784200142493699 NULL

17945 وك عمر العامري ن مي  محمد عامر سالمي  784200138529654 NULL

17946 محمد صالح خميس محمد العبيدىلي 784200162421307 NULL

17947 ي
احمد محمد مبارك محمد الحارب  784200114329608 NULL

17948 ي
يف زين سالم الحارب  مانع سالم الشر 784200124357383 NULL

17949 سالم مبارك سالم فرج الصيعري 784200127197067 NULL

17950 سلطان خالد محمد علي الحمادي 784200270207903 NULL

17951 فارس أحمد محمد عبدهللا المحمود 784200281021756 NULL

17952 عبدالرحمن عزيز حمود حمد حمود العامري 784200109581361 NULL

17953 سهيل سعد مبارك سعد علي القبيىسي 784200179419278 NULL

17954 غايه ابراهيم احمد يوسف الحمادي 784200159096971 NULL

17955 غيث سالم علي جازم عمر 784200195275407 NULL

17956 اوي ن محمد حسن محمد عبدهللا الشي  784200065753053 NULL

17957 ن علي الراشدي فان حسي  ن رسر حسي  784200287920217 NULL

17958 سيف عبدالكريم عيد محمد زنيد القبيىسي 784200079205256 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
17959 ي

صقر حمدان ابراهيم سعيد شمس الحوسنن 784200103872436 NULL

17960 عبدهللا نارص أحمد علي نارص عليوه الواحدي 784200137926505 NULL

17961 محمد خليل محمد حسن شجاعي عبيدىل 784200154910382 NULL

17962 حميد احمد جمعه احمد  الحمادي 784200149461582 NULL

17963 ي فهد جاسم عبدهللا جاسم الخزرج  NULL NULL

17964 ي عبدهللا خشوعي عبدالعزيز محمد عبدالرحمن محمد حاج  784200192910394 NULL

17965 ى حمد جاسم محمد سالم محمد ال بشر 784200195171515 NULL

17966 ن السويدي ن محمد شاهي  حمد شاهي  784200157609742 NULL

17967 ي
محمد ابراهيم عبدالسالم ابراهيم الحوسنن 784200186576862 NULL

17968 ي
ن الشفلوت الحارب  ن احمد حسي  زايد حسي  784200093769022 NULL

17969 سالم سعيد سهيل فرج محمد الراشدي 784200072726522 NULL

17970 ابراهيم عبد المطلب أحمد ابراهيم الحمادي 784200115960757 NULL

17971 خالد حمد علي محمد جار هللا 784200192596144 NULL

17972 خالد محمد حسن سعد المهري 784200121461873 NULL

17973 ي
سلطان علي عبد هللا محمد الحوسنن 784200125858215 NULL

17974 ي
عبدالرحمن احمد علي سالم الحارب  784200158182707 NULL

17975 ن النعيمي مبارك عيىس نارص حسي  784200024927327 NULL

17976 ي
عبدهللا شاجع علي سالم الحارب  784200238513582 NULL

17977 ي
ن بخيت صالح الحارب  ن علي حسي  حسي  784199971413143 NULL

17978 عبدهللا صالح عبدالقادر صالح الصيعري 784200140654144 NULL

17979 يكي منصور صالح سالم صالح الي  784200258637964 NULL

17980 حمد سيف حمود حمد البوسعيدي 784199519571626 NULL

17981 ي ي الهالب  عمر نارص احمد بن هالب  784199539052961 NULL

17982 ي
ن الحوسنن ن اسماعيل عبدالرحيم حسي  حسي  784199774803029 NULL

17983 حمد سعيد عبدهللا حمد نورة المري 784199542949740 NULL

17984 نارص علي مساعد عبدهللا المنصوري 784199670640269 NULL

17985 ي عائشه موس عبدهللا موس علي الزعاب  784200158035079 NULL

17986 شوق محمد عمر عبدهللا هبه مرزوق 784199943642043 NULL

17987 ي نوال عبدهللا عبدالرزاق عبدالرحيم النقن  784200098026170 NULL

17988 هزاع احمد مبخوت محسن عمران الهاجري 784200148626854 NULL

17989 سالم عبداللطيف محمد خميس الحمادي 784200227021068 NULL

17990 صالح جمعه ضاجي صالح 784200079474035 NULL

17991 سهيل طارق سعيد سالم الشيدي 784200127051066 NULL

17992 خويتم عبدهللا خويتم غطيف الراشدي 784200074051929 NULL

17993 ي
عبدهللا محمد يعقوب نارص الحوسنن 784200110393756 NULL

17994 بشار علي مبخوت سيف الهاجري 784200141542579 NULL

17995 احمد خميس مصبح الحديري الريىسي 784200147961096 NULL

17996 ن المنصوري عبدهللا علي احمد عابد شاهي  784200038514061 NULL

17997 ابراهيم عبدهللا زين علي زين العطاس 784200186164081 NULL

17998 ي
عمر خليل ابراهيم محمد علي الحوسنن 784200135732020 NULL

17999 محمد حامد علوي عمر العطاس 784200164635748 NULL

18000 عبدهللا محمد راشد جاسم الشاعر الزعاب  784200082857424 NULL

18001 يكي هزاع سالم محمد صالح الي  784200116260686 NULL

18002 احمد بدر نارص سعيد الهطاىلي 784200121497323 NULL

18003 سالم ضيف هللا سالم بالل الهاملي 784200103818207 NULL

18004 نهيان احمد صالح سعد المنصوري 784200154874828 NULL

18005 ي
عبدالعزيز عبدالرحمن غالم البلوسر 784200153740400 NULL

18006 خليفه محمد خليفه عبدهللا الحمادي 784200125947422 NULL

18007 ي
عمر احمد علي الحاج الحوسنن 784200164203638 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18008 راشد محمد خماس عبد هللا الحمادي 784200126068640 NULL

18009 مي
نارص احمد نارص العجم الحرصن 784200148153719 NULL

18010 ي
عبدهللا محمد خلف محمد الحوسنن 784200106571878 NULL

18011 سعد سالم حاتم علي المحرمي 784200192479697 NULL

18012 نهيان عبدهللا متوه يسلم المنهاىلي 784200070426588 NULL

18013 ن بخيت مصبح بخيت المنهاىلي مبارك حسي  784200209257607 NULL

18014 ي
محمد اسماعيل يعقوب نرص هللا الحوسنن 784200152710503 NULL

18015 ي
محمد سليمان محمد راشد الحسابن 784200179518707 NULL

18016 عبدهللا عبدالقادر محمد عبدهللا الحمادي 784200150860920 NULL

18017 عبيد علي راشد علي العليلي 784200246197626 NULL

18018 العنود مسفر صالح نارص عمي  الحارب  784200236469803 NULL

18019 موزه يوسف جمعه سليمان الريام 784200246861502 NULL

18020 ي
ي سالم احمد ذروان الحارب  ناج  784199424837658 NULL

18021 ي امينة غازي نارص سعيد الكثي  784200187327034 NULL

18022 ي سالم عبيد سيف عمي  الكعن  784198879484099 NULL

18023 ي ي الجنين 
عبدهللا صالح نارص صالح سالم الغيالبن 784200140720606 NULL

18024 سيف عبد هللا هادي نارص سالم سميدع 784200169250766 NULL

18025 فائز سالم حموده محمد المنهاىلي 784199916432976 NULL

18026 نهيان محمد احمد محمد المنصورى 784200117646107 NULL

18027 خالد محمد احمد محمد المنصورى 784200230757575 NULL

18028 حميد مصبح سعيد حميد الشبلي 784200153635295 NULL

18029 عبدهللا صالح عبدهللا عامر محمد نقح 784200120936958 NULL

18030 سلطان سالم احمد عمر باصليب المشاجر 784200241942109 NULL

18031 ن بخيت المنصوري خالد خميس جارهللا حسي  784200152829428 NULL

18032 خالد محمد علي نارص حيدر 784200118628575 NULL

18033 ن المنصوري ن طالب حسي  ن خالد حسي  حسي  NULL NULL

18034 بدر عامر احمد سالم علي المحرمي العامري 784200198527549 NULL

18035 مسلم علي هادي مسلم احمد عيدس الراشدي 784200094962402 NULL

18036 مالك سالم حموده محمد المنهاىلي 784200150932752 NULL

18037 ي
غريب حسن غريب حسن غريب الحوسنن 784200048037533 NULL

18038 خالد علي جمعه نارص العلوي 784200029185319 NULL

18039 مروه محمد غانم عبدهللا عل 784200121326258 NULL

18040 مهره خميس مسعود دغوم  الشيدى 784200104684384 NULL

18041 دخيمه سعيد سعيد هذلول الهاجري 784200108082510 NULL

18042 ميثاء محمد سالم خلفان سندية المنصوري 784200124686104 NULL

18043 ي سالمة عمر سالم عبدهللا العكي  784200114696386 NULL

18044 حمدان محمد قريش احمد محسن الواحدي 784200292602719 NULL

18045 مروان علي حبيب عبدهللا بنام الحمادي 784200173796580 NULL

18046 ي عي الكثي 
خليفه احمد نارص سعيد الشر 784200105087264 NULL

18047 نواف بخيت صبحان حفيظ علي المنهاىلي 784200163028069 NULL

18048 احمد عبدالنارص احمد الزبيدي 784200215376250 NULL

18049 طالل عبدالعزيز عبدهللا مهدي صالح 784200214141929 NULL

18050 سالم سعيد مبخوت علي مبارك الراشدي 784199979414036 NULL

18051 ذياب سعيد سهيل سعيد  المهري 784200080207598 NULL

18052 زايد محمد نارص نارص سويدان المنهاىلي 784200186032817 NULL

18053 منصور هادي مسلم احمد عيدس الراشدي 784200168072435 NULL

18054 راشد عزيز  العامري 784200179839186 NULL

18055 ي
ن الحارب  محمد عبد هللا فهيد حسي  784200179570518 NULL

18056 عبدالعزيز احمد علي احمد سهيل المهري 784200185469747 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18057 مي وضاح خليل الماس مبارك الحمادي 784200196842965 NULL

18058 عايض مبخوت النوه مبخوت المنهاىل 784199531758409 NULL

18059 شعيب ابراهيم عبدهللا شمسان الحرب  784199879813857 NULL

18060 ي
 
خليفه عل محمد حسن بوشاب المرزوق 784200196363137 NULL

18061 سلطان عل صالح علي حمد العراده الهاجري 784200190828523 NULL

18062 سيف علي سيف الغافري 784200243726831 NULL

18063 ي
 
احمد عل محمد حسن بوشاب المرزوق 784200105430696 NULL

18064 ي المنهاىلي هزاع احمد طماطم حرب  784200116496199 NULL

18065 ي
خليفه احمد حسن محمد الحوسنن 784200153535933 NULL

18066 فهد عل محمد عبدهللا حسن 784200137658603 NULL

18067 ي ليله سعيد احمد الهدار عبدالنن  784200061630842 NULL

18068 غريبه سالم سعيد حمد المنصوري 784200020515282 NULL

18069 نوره عل هادى محمد الهمام 784200158090710 NULL

18070 وعد عباس حسن احمد الحوسنن 784200283502910 NULL

18071 ن فاطمه عبدهللا صالح احمد ضيف هللا المصعبي  784200197946914 NULL

18072 فاطمه محمد سالم سلطان الساعدى 784200173021468 NULL

18073 ن احمد الحوسنن شيخه علي حسي  784200242986162 NULL

18074 ن المنصورى ريم احمد جار هللا حسي  784200102692942 NULL

18075 ي ي مبخوت مرعي علي الكرب  بشاير ناج  784200118259298 NULL

18076 نوره صالح هادى محمد احمد شمالن الهمام 784200151649389 NULL

18077 مها عل سالم مسلم المهرى 784200286062813 NULL

18078 ريم جابر محمد جابر عبد الرحمن المنصوري 784199930514189 NULL

18079 فاطمة صالح محمد احمد عوض المشعري 784199947297547 NULL

18080 ي
عهود مبارك عبدهللا مبارك الحوسنن 784200218373106 NULL

18081 الهنوف مبارك علي احمد الهمامي 784200028315024 NULL

18082 ميثاء اسماعيل سالم سعيد سالم المسكري 784200137584049 NULL

18083 ن محمد العقيل علي زيد علي حسي  784200174082576 NULL

18084 خليفة احمد محمد خلف الحمادي 784200259050753 NULL

18085 خالد خليفة محمد خليفة الهاملي 784200103725295 NULL

18086 عتيق طايف عتيق سبت  الفالجي 784200080816216 NULL

18087 سلطان عبدالعزيز عبدهللا الهالىلي 784200291872867 NULL

18088 احمد شهاب احمد علي سنان الشجي 784200107037069 NULL

18089 سالم حسن محمد نارص عبدهللا خويران ال بريك 784200106980434 NULL

18090 احمد سمي  مسعود محمد علي المسكري 784200074091925 NULL

18091 ابراهيم خليل محمد جاسم اسماعيل طحنون الحمادي 784200170718041 NULL

18092 عبدهللا سالم هادي عوض العامري 784199706135847 NULL

18093 محمد علي صالح سعيد سالم المنذري 784200119305751 NULL

18094 احمد ساعد سعيد سلطان سعيد الساعدي 784200230917971 NULL

18095 ن فاطمه سالم أبوبكر عبدهللا حسي  NULL NULL

18096 ن فاطمه ابوبكر عبدهللا حسي  784200102982830 NULL

18097 نور سالم طالب محمد المحرمي 784200273091460 NULL

18098 رقيه عبد هللا محمد عل جمعه الساعدى 784200132790385 NULL

18099 موزه احمد علي معيوف الهطاىلي 784200147025462 NULL

18100 عيشه برك عمر سالم الكندي 784200148536350 NULL

18101 ى مريم كمال فيصل مرعي الكثي  784200275983185 NULL

18102 تمابن صالح صالح سليم المنهاىلي 784200113541591 NULL

18103 امل محمد خميس خلفان محمد الجابرى 784199996517464 NULL

18104 ميثه محمد مبارك مبخوت مسلم الراشدي 784200079253595 NULL

18105 نوف سالم محمد راشد NULL NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18106 أحمد مسلم علي سالم الراشدي 784199697603522 NULL

18107 سلطان عبدالعزيز إبراهيم محمد القاضن 784200038503585 NULL

18108 ي محمد سالم مصبح غريب مسعود اليعقوب  784200257424323 NULL

18109 ي
عبدهللا محمد علي راشد خصيف الكلبابن 784200043638483 NULL

18110 ي
علي خميس علي رسور برمان سدرابن 784200227396460 NULL

18111 نارص سعيد خميس سعيد خميس الريىسي 784200010303756 NULL

18112 ي
بالل محمد بالل مبارك سالم الرمين  784200098046095 NULL

18113 ي هاشم
نارص عبدهللا نارص بنن 784200268793575 NULL

18114 حسن مبخوت النوه مبخوت المنهاىلي 784199795414087 NULL

18115 خالد اسماعيل ابراهيم اسماعيل آل علي 784199974946958 NULL

18116 حامد حمدان سعيد سليم حسن المنهاىلي 784200274373024 NULL

18117 عيضة عادل عيضة عبيد مطران المنهاىلي 784200125873099 NULL

18118 احمد صالح سالم صالح القباىلي المنصوري 784200218396024 NULL

18119 ي
احمد سالم صالح احمد الحارب  784200185350830 NULL

18120 محمد طارق محمد علي عبدهللا الغافري 784199970430601 NULL

18121 ي
 
امنة عبدهللا علي محمد  المرزوق 784200104768328 NULL

18122 شيخة صياح راشد سالم بالعيارة المنصوري 784200183610201 NULL

18123 ي موزه عبد السالم عبدهللا محمد الخزرج  784200179061062 NULL

18124 حمده خالد راشد خليفه خميس الظريف الشامىسي 784200168368254 NULL

18125 عوشه سعيد هالل راشد طريبيش المنصوري 784200113909079 NULL

18126 ي ي الجنين 
نارص صالح نارص صالح سالم الغيالبن 784199853506964 NULL

18127 خليفة حمد خليفة حمد  الهنداسي 784200006590218 NULL

18128 فارس مبخوت عبدهللا صالح المنصوري 784199929868166 NULL

18129 ي صقر جميل سليم جميل العريمي الجنين  784200273619591 NULL

18130 محمد عبداللطيف جمعه عيد الشامىسي 784200016857292 NULL

18131 شمه مسلم سعد سالم الراشدي 784199771685098 NULL

18132 مريم عيالن سعيد مبارك محمد منن المنصوري 784199941905970 NULL

18133 قاسم نارص عبدهللا حسن منصور 784200290690575 NULL

18134 احمد طالب عبدهللا مرعي الجابري 784200164208504 NULL

18135 حارب نرص فضل محمد محسن اليافىعي 784200273130987 NULL

18136 م الشور فالح علي صالح محسن طي  NULL NULL

18137 ن نصيب مغثيات المنهاىلي علي سعيد سالمي  784200131828327 NULL

18138 عبدهللا يوسف سعيد خميس عبيد ال سعد 784200185307418 NULL

18139 يعه المنصوري ن عبدهللا أبومجي  محمد عبدهللا محمد شاهي  784200116940972 NULL

18140 حمدان عبدهللا مانع عمر صالح المنهاىلي 784200042402618 NULL

18141 سالم مسلم سالم كديري محمد المنهاىلي 784200103925374 NULL

18142 خالد سالم مبخوت معويض الراشدي 784200109108181 NULL

18143 ي
فالح هالل صالح عبيد العريفن 784200025798214 NULL

18144 ي خليفة محمد مسفر عبدالرحمن هادي االحباب  784200239140245 NULL

18145 محمد مبارك احمد عبدهللا المنصوري 784200126062718 NULL

18146 علي عبدهللا علي حسن المنصوري 784200161962913 NULL

18147 صالح خالد محمد علي السندوانة المري 784200114962408 NULL

18148 سيف عبدالعزيز حسن عبدالعزيز برقو 784200137368252 NULL

18149 حارب عمر قاسم عمر  الصيعرى 784200116163724 NULL

18150 منصور صليح صالح سالم المنهاىلي 784200108320951 NULL

18151 ن محمد علي البهادره خليفه عل حسي  784200208530715 NULL

18152 ي
زايد عبدهللا محمد عبدهللا الحوسنن 784200162509184 NULL

18153 عبدهللا يوسف حسن محمد احمد محمود الحمادي 784200259832135 NULL

18154 ي بخيت العامري محمد كرامه المخين  784200125852630 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18155 ي هاشم

حمدان سالم علي احمد العطاس بنن 784200214827154 NULL

18156 ي ب  سلطان شعيب ابراهيم عبد هللا المحي  784200132681873 NULL

18157 ي ن الدفيعة المصعن  زياد عبدالسالم محمد حسي  784200026095131 NULL

18158 طالب صالح طالب احمد الهمامي 784200007139387 NULL

18159 ي
سيف سعيد محمد عبدهللا بجا البلوسر 784200197141383 NULL

18160 عبدهللا علي مبارك سالم علي المنهاىلي 784200115486845 NULL

18161 حسنه سعيد منشر سعيد المنهاىل 784200106879685 NULL

18162 شيخه ابوبكر ربيع احمد المنهاىل 784200190576213 NULL

18163 مرام محمد جميل غانم عل العلوى 784200125096527 NULL

18164 الريم محمد مسلم حسن كدح الراشدى 784200157404326 NULL

18165 عيىس عبدهللا احمد صالح جعيول 784199351958576 NULL

18166 ي
ن الحارب  ساره مساعد صالح حسي  784200039094816 NULL

18167 مريم محمد جميل غانم عل العلوى 784200164097642 NULL

18168 عبدالرحمن محمد حميد علي السعدي 784200161746381 NULL

18169 ي
 
عبدهللا علي عبدالرحمن ابراهيم المرزوق 784200059437366 NULL

18170 زايد سلطان علي عبدهللا  المنصوري 784200227369038 NULL

18171 ي
 
حمد داوود حمدمحمد اسماعيل المرزوق 784200187047145 NULL

18172 هادف صالح مساعد حسن المنصوري 784200068727542 NULL

18173 ي
محمد عبيد علي عبيد محسن العريفن 784199842514145 NULL

18174 ي
حمد سالم مبارك عبدالكريم الطهيفن 784200050216397 NULL

18175 ي
 
عبدهللا اسماعيل ابراهيم  المرزوق 784200136140363 NULL

18176 محمد علي عبدهللا علي الميشي 784200174274165 NULL

18177 منصور سالم علي بخيت الشوق 784200295028094 NULL

18178 محمد راشد حمدان سعيد الشوكرى 784200110329420 NULL

18179 نارص سالم نارص  المزروعي 784200193298609 NULL

18180 حميد عبدهللا جاسم عبدهللا العلي 784200203627276 NULL

18181 سالم مبارك سعيد مرزوق بروك المنهاىلي 784200014032724 NULL

18182 عيىس غالب احمد عيىس سالم المنهاىلي NULL NULL

18183 ي
عنود راشد محمد علي الزرعوبن 784200279874851 NULL

18184 ي
روضة أنور سالم سعيد محسن الهناب  784200164142588 NULL

18185 ريم سام سعيد جمعه الغليفف  784200149063107 NULL

18186 حمدة حمدان مبارك سيف خادم المنصوري 784200109626810 NULL

18187 أسماء مبارك جريو المنصوري 784200004329635 NULL

18188 ي
زايد نارص علي عمران عبدهللا الحارب  784199879576900 NULL

18189 ي حسن حمد سعيد حمد تريم الزعاب  784200062976517 NULL

18190 ي
ن محمد صالح شماخ الحارب  الحسي  784199428090502 NULL

18191 حمده محمد سالم بخيت الراشدي 784200143284063 NULL

18192 فاطمه علي عبود حسن المهري 784200102529193 NULL

18193 هاجر محمد علي كلفوت الخوار 784200168161055 NULL

18194 جميله محمد سعيد محمد المحرمي 784200176429312 NULL

18195 ة مقبل فهد خميس الدورسي مني  784200154691354 NULL

18196 ه عل جاسم عل الزعاب  امي  784200168625703 NULL

18197 وك سالم محسن الهمام هاجر مي  784200118769072 NULL

18198 مي
شيخه عبد القادر عثمان باوزير الحرصن 784200269409387 NULL

18199 شما محمد سليم سعيد الشكيل 784200162840688 NULL

18200 دعاء يوسف مجمد حسن سعيد بامجبور ال بريك 784200285420806 NULL

18201 نجود صالح نارص مبارك صالح بن عمرو 784200038050637 NULL

18202 نشوى محمد سالم بخيت الراشدى 784199932540521 NULL

18203 فاطمه محمد عاطي عبدهللا ال غيدوى الراشدي 784200095249148 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18204 بشاير احمد سهيل سعيد الراشدي 784200006359366 NULL

18205 ميثه مسلم صالح علي محمد المحرمي 784200132747062 NULL

18206 زايد العبد مصبح سالم المنهاىلي 784200153248719 NULL

18207 سلطان علي خميس علي الساعدي 784200250968284 NULL

18208 راكان عبدالرزاق احمد صالح زين المنصوري 784200136306402 NULL

18209 ن الحارب  اسماء صالح نارص حسي  784200085093076 NULL

18210 شايعه مهدى سعيدان نصيب المنهاىل 784200164859132 NULL

18211 مزنه عامر سعيد سالم المهري 784200193582747 NULL

18212 فاطمه سعيد عبدهللا مقطوف  المنهاىل 784200095462832 NULL

18213 ن بخيت المنهاىل يمنه سالم شاهي  784199493809588 NULL

18214 حبيبة درويش سعيد ابراهيم  الحمادي 784200029109277 NULL

18215 نوف جابر نارص سويدان المنهاىل 784200183869427 NULL

18216 مهره سعيد حميد محمد ثامر المنصورى 784200232108488 NULL

18217 غدير عل هالل عل مران المنصورى 784200198246850 NULL

18218 امل عبدالسالم يوسف حسن اليافىعي 784200271062406 NULL

18219 ي مزنه عل سعيد بخيت الكثي  784200185183744 NULL

18220 ى فاطمه محاد سعيد بخيت الكثي  784200142143864 NULL

18221 ي
ن عولف  نوره احمد محمد عبدهللا حسي  784200108083161 NULL

18222 حصه عل صالح سالم الهاشمي 784200054743248 NULL

18223 ى نوف سالم سعيد بخيت الكثي  784200168737540 NULL

18224 نور خالد عمر سالم المشجرى 784200120529878 NULL

18225 ي علي عبدهللا صالح محمد صالح الكرب  784200190648475 NULL

18226 محمد علي حمدان سعيد عمر العامري 784200149681858 NULL

18227 زايد عبدهللا علي صالح عمر الكندي 784200152636047 NULL

18228 حامد احمد مبارك احمد علي المنصوري 784200298026095 NULL

18229 ي بخيت محمد بخيت علي الكثي  784200026048734 NULL

18230 علي همالن سالم علي مسلم المحرمي 784200265203917 NULL

18231 ن عبدهللا مبخوت ربيع الحارب  رحمه حسي  784200036046967 NULL

18232 منن مسلم علي سالم الراشدي 784200107608216 NULL

18233 نور احمد شيخ عمر الشاطرى 784200032141861 NULL

18234 الريم سعيد عبدهللا سعيد الراشدى 784200181083708 NULL

18235 فاء مهره جاسم عبدهللا عبداللطيف جاسم رسر 784200206819136 NULL

18236 حصه عيىس محمد رحمه عيىس خله 784200161617384 NULL

18237 ن لمياء صالح نارص علي  المصعبي  784199965975941 NULL

18238 ه سعيد سالم عمر محمد بالنوب مني  784200139041790 NULL

18239 نورة محمد سعيد محمد عزيز المنصوري 784200065270843 NULL

18240 حاتم عبدالنارص قروان علي باقروان بامساطر 784200170839094 NULL

18241 ي
سيف عيىس سالم عبدهللا البلوسر 784200130592619 NULL

18242 نواف حامد محمد مسلم الراشدي 784200157408145 NULL

18243 ن عبيد الهاجري زايد حسن علي حسي  784200095205405 NULL

18244 زايد مساعد حسن علي المنصوري 784200183536091 NULL

18245 ى خالد سالم مبارك احمد العكي  784199902530502 NULL

18246 محمد عامر حمد حويرب بخيت المنصورى 784200186074736 NULL

18247 سالم راشد محمد راشد المنصوري 784199958219109 NULL

18248 مسلم سعيد مسلم سويدان المنهاىلي 784199970297901 NULL

18249 مسلم بخيت غانم كديري محمد المنهاىلي 784200016519280 NULL

18250 ي احمد محمد سالم مسلم  الكثي  784200070870314 NULL

18251 عبدالرحمن هاشم عبدالرحمن احمد المهرى 784200235064738 NULL

18252 ي شيخه ماجد عبدالرحمن جعفر محمد الزعاب  784200274616802 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18253 سلم قيس سالم أحمد بامدهف 784200208059517 NULL

18254 يكي صالح حسن صالح بركات  الي  784200273029056 NULL

18255 راشد عارف سالم العبد المنهاىلي 784200121529174 NULL

18256 سالم عبد هللا محمد عبد هللا الراشدي 784200238149189 NULL

18257 هزاع يوسف محمد علي الشجي 784200163625823 NULL

18258 ي
نارص نرص نارص عبدهللا الحارب  784200172616946 NULL

18259 علياء علي عبدهللا علي محمد يماجي 784200150628384 NULL

18260 موزه سلطان سعيد محمد سالم المزروعي 784200143608485 NULL

18261 شما مطر عل سيف عل المنصورى 784200283063731 NULL

18262 ى ن احمد جعفر الكثي  شما عدنان حسي  784200215790815 NULL

18263 فاطمة مبارك سهيل فرج عل المنصوري 784200198370825 NULL

18264 فاطمة فيصل سعيد محمد الراشدي 784200250541081 NULL

18265 نجود عمر عل احمد المصعن  784200172182162 NULL

18266 حمدان محمود منصور مبارك العلوي 784200215161744 NULL

18267 ي
خالد جمعه عبد هللا جمعه الحوسنن 784200176185963 NULL

18268 ي
محمد خليل ابراهيم صقر خميس الحوسنن 784200258150323 NULL

18269 عبدهللا خالد عبد الحافظ منرص الجهوري 784200286931413 NULL

18270 امينه عيد حسن مسلم الراشدي 784199715862704 NULL

18271 حمد مسفر حمد الكندي الصيعري 784200054626096 NULL

18272 مطر طارق سالم عبيد سالم الجابري 784200252064306 NULL

18273 احمد محمد سالم احمد بامدهف 784200065280248 NULL

18274 سهيل عبدهللا محمد سالم هاشل المحرمي 784200142152857 NULL

18275 وك العمرو سالم صالح مي  784200152858062 NULL

18276 حمد سعيد غانم سليم المنصوري 784200105973877 NULL

18277 ي احمد محسن المنصوري ذياب ناج  784200125320307 NULL

18278 عيىس علي احمد المنصوري 784200029359179 NULL

18279 زايد احمد محمد عبدهللا  اليماجي 784200075395937 NULL

18280 محمد علوي احمد محمد السقاف 784199969846437 NULL

18281 خاطر يعقوب محمد يعقوب ابراهيم المنصوري 784200158632529 NULL

18282 حمد مهدي بخيت عيظة العامري 784199782102042 NULL

18283 زايد رشيد محسن حيدرة الهارش 784199807617040 NULL

18284 عامر عبدهللا سعيد عسكر 784200146173644 NULL

18285 تيمه سعيد عوض صالح الراشدي 784200024397380 NULL

18286 ية حسن سليمان المحرمي عني  784200038405153 NULL

18287 مزايا عبدالحكيم سهيل سعيد غواص 784200079274955 NULL

18288 الهنوف صالح مبارك احمد المنصورى 784200161472871 NULL

18289 زايد علي خميس علي الساعدي 784200170725749 NULL

18290 نور محمد سالم محمد طاىهي الراشدي 784200068748720 NULL

18291 ي هاشم
ن السيد بنن بهجه نارص صالح حسي  784200168527172 NULL

18292 ن الحارب  اسماء صالح سالم حسي  784200137638753 NULL

18293 فاطمه بخيت عبدهللا سعيد محمد الراشدى 784200292425392 NULL

18294 شمه سالم ربيع خليفه الرمين  784200029794250 NULL

18295 جمال عبدالنارص قروان علي بامساطر 784199641309069 NULL

18296 ي عبدالعزيز مصبح سالم مصبح غنام الكعن  784200102949417 NULL

18297 غانم ياقوت مبارك فرج العلي 784200105857047 NULL

18298 مانع نارص سالم سعيد الهطاىلي 784200204939597 NULL

18299 هزاع احمد صالح حيدره السعيدي 784200193826961 NULL

18300 يجي سيف يجي سيف سالم الشكيلي 784200119035275 NULL

18301 سلطان عبدهللا محمد سالم باوزير 784200146435860 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18302 علي حسن سالم حسن سالم الحمادى 784200149384636 NULL

18303 علي عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الهاجري 784200137985964 NULL

18304 معضد عادل برك عامر علي ال كثي  784200146283849 NULL

18305 ن خويتم سعيد خويتم بخيت الراشدى ياسمي  784200173287325 NULL

18306 الريم سعيد خويتم سعيد الراشدى 784200284187380 NULL

18307 شهره محمد صالح سالم شقران الحارب  784200010397287 NULL

18308 لولوه الصغي  مرشد مكتوم المنصوري 784200106818790 NULL

18309 عفراء عل سالم خلفان سنيديه المنصوري 784200171815036 NULL

18310 ن ن صالح المصعبي  مريم حسي  784200293872576 NULL

18311 عذاري خليفه علي احمد مسمار 784200141319069 NULL

18312 عوض سعيد عوض العجيل 784200013085277 NULL

18313 ي هادف يوسف راشد علي سالم الكاسن  784199925271480 NULL

18314 ي
محمد صالح نارص صالح سالم الغيالبن 784199915094306 NULL

18315 عبدهللا صالح محسن عبيد محسن 784200297140657 NULL

18316 راشد صياح راشد صياح بالرقيط المنصوري 784200117535706 NULL

18317 سلطان محمد صالح محمد حمد الهاجري 784200192403515 NULL

18318 زايد حسن صالح عبدهللا السعيدي 784200175469517 NULL

18319 عبدالرحمن فايل محمد مبارك الراشدي 784200116183532 NULL

18320 هداف عمر كرامة سالم المنهاىلي 784200174021921 NULL

18321 ي عايض المنهاىلي مبخوت محمد مبخوت ناج  784200121628109 NULL

18322 مبارك سيف خليفة عمر عريد المنصوري 784200216821718 NULL

18323 سعيد محمد حمد سيف المنهاىل 784200084615978 NULL

18324 منيف مبارك منيف مطر المنصوري 784200161743636 NULL

18325 ي
محمد صالح سالم طالب الحارب  784200197061904 NULL

18326 جابر مبارك جابر محمد عمي  جابر المنصوري 784200157581388 NULL

18327 يكي زايد  خالدعبدهللا عبدالقادر صالح الي  784200163951690 NULL

18328 عبدهللا حميد عبدهللا حميد المعمري 784200230508432 NULL

18329 عابد سالم سعيد سالم الزيدي 784200230427054 NULL

18330 ن الهاجري صالح نارص صالح علي حسي  784200251794796 NULL

18331 عوض سعيد مبخوت عيضه المنهاىلي 784199736170244 NULL

18332 ي
حصه مطر حسن غريب عبدهللا البلوسر 784200276497300 NULL

18333 جواهر محمد يحن  كليب مسلم المنهاىلي 784199870872100 NULL

18334 ي
 
حمده حميد عبدهللا يوسف جابر المرزوق 784200139160244 NULL

18335 مي سالم هادي سالم سليمان المنصوري 784200252094303 NULL

18336 ريسة نافع مبارك الشدى المنصوري 784200109727147 NULL

18337 ن النعيمي فاطمه احمد نارص احمد عكي  784200058574946 NULL

18338 مهرة جمعة نافع مبارك الشدي المنصوري 784200159360641 NULL

18339 يكي نوف محسن مبخوت صالح عمر بن معروف الي  784200110759543 NULL

18340 ي
يحن  احمد نارص علي الحوسنن 784200159024320 NULL

18341 ي
خليفه سلطان حسن غازي محمد بارحمه العفيفن 784200003968755 NULL

18342 ميثه خليفة اسماعيل مراد عل الخوري رئيىسي 784200171326380 NULL

18343 شماء فريد علي موس ال علي 784200186390702 NULL

18344 ميثا خالد ربيع فرحان نصيب المهري 784200290365988 NULL

18345 هزاع احمد محروس عبدهللا سليمان السومجي 784200154747420 NULL

18346 احمد يوسف احمد عبيد احمد 784200183628153 NULL

18347 ي
 
عبدالعزيز محمد سلطان عبدهللا محمد المرزوق 784200157461359 NULL

18348 علي مسلم سالم سعيد معر العامري 784199958582845 NULL

18349 ي
عبدهللا ابراهيم عبدهللا خلف شمس الحوسنن 784199968161093 NULL

18350 ي عايض المنهاىلي مبارك سالم مبخوت ناج  784200021305410 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18351 ي بالل جمعه الفالج سلم حاج  784199053625291 NULL

18352 ي شما عمر سالم عبدهللا العكي  784200126092731 NULL

18353 ي سارة حمد راشد حمد عبيد الزعاب  784200190926814 NULL

18354 ي
ي محسن الحارب  شوق عبدهللا ناج  784200128318423 NULL

18355 ي مروه أحمد مبارك محمد العكي  784200186475206 NULL

18356 ي ن المصعن  سميه سالم محمد حسي  784200196108318 NULL

18357 وضحه سيف الحج نارص المنصوري 784200242094876 NULL

18358 خولة خلفان سالم مرعي المعمري 784200149790584 NULL

18359 لطيفة المر خلفان المر صنقور 784200170728040 NULL

18360 يكي شهد أحمد نارص صالح بن عمرو الي  784200192585154 NULL

18361 ي
مريم حمدان عجالن علي مرشد المريجن 784200043247087 NULL

18362 ة سعيد احويرار سعيد المحرمي امي  784199738726316 NULL

18363 شما غانم محفوظ مسلم المحرمي 784200079814859 NULL

18364 الفوز صالح سعيد سالم سعيد المنهاىلي 784200076061058 NULL

18365 ه سيد محمد سالم الغفيلي امي  784200104270945 NULL

18366 مريم محمد طالب خلف الغافري 784200192737060 NULL

18367 ي هاشم
افنان محسن ابوبكر احمد ابوبكر بنن 784200109396026 NULL

18368 نورة حمد غانم محفوظ المحرمي 784200148316431 NULL

18369 اليازيه سالم نارص محمد مروى المحرمي 784200131542928 NULL

18370 ي خلود عل جعفر عمر الكثي  784200024926972 NULL

18371 راشد احمد سهيل سعيد الراشدي 784199660828023 NULL

18372 ن محمد علي النعيمي خالد حسي  784199926429798 NULL

18373 ي
سهيل محمد هالل راشد سالم البلوسر 784200180625053 NULL

18374 زايد احمد محمد عبدهللا بامعبد 784200191491388 NULL

18375 ي فايز نارص عيضة صالح علي بالروس الكثي  784200115409375 NULL

18376 فارس بركات سالم عامر المنهاىلي 784200142538717 NULL

18377 حمدان عبود كرامة االسد بخيت المنهاىلي 784200252542749 NULL

18378 خميس صالح حمد مقلد الهاجري 784199908274329 NULL

18379 بندر عبدهللا عمر عبيد العفيدر الراشدي 784200219460944 NULL

18380 ي
سلم خميس محمد علي الرمين  784199510396528 NULL

18381 ان الصيعري عياف مالك يسلم قي  784199320406178 NULL

18382 مهره سعيد سهيل سالم المحرم 784199970628501 NULL

18383 حسنه محمد احمد سالم مسلم المحرمي 784200095710685 NULL

18384 حسناء ماجد عوض صالح فهيد الحارب  784200152092142 NULL

18385 سعيد نايع سعيد حاجور الراشدي 784200179243595 NULL

18386 حمد سالم حمد عبدهللا سبعان ال بريك 784200198259408 NULL

18387 ي ن سالم محمد العكي  هزاع حسي  784200002653846 NULL

18388 صالح عمه حميد معيوف المنصورى 784200060646419 NULL

18389 ي زايد عادل سالم الحنتوش الكرب  784200153690761 NULL

18390 مسلم البخيت عيضه الحريز طناف المنهاىلي 784200119471694 NULL

18391 عيضة منشر عيضة عبيد المنهاىلي 784200106548546 NULL

18392 خالد راشد محمد نبهان محمد الشكيلي 784200182061547 NULL

18393 عيىس محمد عبدهللا عبدالهادي بامعبد 784200231587476 NULL

18394 علي ابوبكر عمر العمودي 784200249035971 NULL

18395 حسن مختار فضل محمد محسن اليافىعي 784200170291601 NULL

18396 خالد عل عمر سالم مبارك 784200150309514 NULL

18397 صالح عبدهللا حبيب علوي العطاس 784200225813094 NULL

18398 عبدهللا محمد مسلم سالم المنهاىلي 784199795815978 NULL

18399 ي عمر عبدالسالم أحمد مهدي أحمد الكثي  784200119873527 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18400 يوسف عبدالعزيز يوسف محمد الحمادي 784200296917170 NULL

18401 ن عيىس سالم ابوبكر عبدهللا حسي  784200080430927 NULL

18402 عبدالرحمن خالد سليمان احمد  المنهاىلي 784199958514350 NULL

18403 خالد محمد سالم علي سالم المهري 784200026325090 NULL

18404 خالد فرج عوض عبدهللا الصيعري 784200287614851 NULL

18405 ي
عبدهللا عبدالنارص علي عبدهللا الحارب  784200115135483 NULL

18406 عبدهللا محمد نارص عل باسلوم 784200213926460 NULL

18407 ي ذياب حسن صالح محسن األحباب  784200264859131 NULL

18408 محمد صالح سعد سعيد صالح المنهاىلي 784200113638637 NULL

18409 عمر  عبدهللا عامر كرامة سالم المنهاىلي 784200150598587 NULL

18410 العنود محمد قماد راشد المنصوري 784200030737306 NULL

18411 ميثاء سعيد زايد سويد قشمان المنصوري 784200183024304 NULL

18412 ميثاء احمد عل احمد سالم المصعن  784200161830961 NULL

18413 شيخة محسن عمر احمد باسويد 784200185286109 NULL

18414 ه حمود بخيت عبدهللا المنصوري مني  784200169624879 NULL

18415 شما بخيت خميس بالسم المنصوري 784199762549188 NULL

18416 خالد عيظة عبود العامري 784200116416197 NULL

18417 ي ي الجنن  حمدان جمعة علي محمد الكاسن  784200194035794 NULL

18418 ي
زايد عثمان درويش حسن خميس الحوسنن 784200013710908 NULL

18419 فهد محمد احمد علي نارص عليوه الواحدي 784200124924984 NULL

18420 احمد احمد محمد عوض 784200002159588 NULL

18421 محمد عادل بخيت عيظه صالح المنهاىلي 784200138716319 NULL

18422 صالح محسن احمد يحن  سهيل المنهاىلي 784200085831681 NULL

18423 طماطم بروك سعيد مرزوق المنهاىلي 784200068742608 NULL

18424 ي سلطان راشد سالم احمد احمد بن حليس الكعن  784200124643857 NULL

18425 حارب ثابت مرعي مرزوق الصيعري 784200098246067 NULL

18426 شمسه سالم مبارك زايد 784199110484906 NULL

18427 ي ن أحمد المصعن  سيف علي حسي  784199663640748 NULL

18428 محمد اسماعيل ابراهيم علي الحمادي 784199820718536 NULL

18429 علي مبارك سالم علي عبدهللا المنهاىلي 784200130935180 NULL

18430 خالد فالت حسن عل الراشدي 784200094187547 NULL

18431 هزاع عبدهللا عوض سالم الراشدي 784200121827503 NULL

18432 راشد سالم عوض سالم ال رزيق الراشدي 784200090716356 NULL

18433 زايد نارص سالم مسلم الحريزي المهري 784200040795187 NULL

18434 اشواق نارص سعيد متوه المهرى 784200172876318 NULL

18435 وديمة جمال عبدهللا نوي    ع المنهاىلي 784200172098723 NULL

18436 ي الريم نايف سعيد االخرصن الكثي  784200024837658 NULL

18437 ي
ن احمد الحارب  ابراج علي حسي  784200281980654 NULL

18438 خديجه احمد سعيد سموده المهرى 784200187309701 NULL

18439 مسلم مبارك سهيل مبارك الراشدي 784200127635850 NULL

18440 نوح احمد اسماعيل عبدالجبار الحمادي 784200032861534 NULL

18441 منوه هادي سالم عوض خزي الراشدي 784200185837604 NULL

18442 ي
ن الحارب  ذياب صالح سالم حسي  784200071021628 NULL

18443 عبدالعزيز سالم مبارك سالم الساعدي 784200218691705 NULL

18444 عبدهللا سالم مبارك سالم الساعدي 784200252090806 NULL

18445 ي
ن الحارب  عبدهللا صالح نارص حسي  784200170493082 NULL

18446 راشد مبخوت محمد لطية وعيل العامري 784200168681920 NULL

18447 ي
وش الحارب  مبارك عوض صالح نارص حي  784200148760703 NULL

18448 يحن  سالم صالح عبدهللا سالم شمالن 784200175962800 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18449 نوال عبدهللا عل عبدهللا  الحوسنن 784200118709078 NULL

18450 مريم وليد حسن عل عفيفن 784200115142406 NULL

18451 حمدان مسلم علي سالم الراشدي 784199949149175 NULL

18452 عبدهللا محمد مرزوق مغيفات جعفر العامري 784200091618742 NULL

18453 ي سيف نارص عيضه صالح علي بالرواس الكثي  784200010546057 NULL

18454 علي رجب ابراهيم رجب علي 784200008196915 NULL

18455 محمد عبدهللا جابر سالم الحمادي 784200143952594 NULL

18456 نايف مبخوت احمد فرحان الراشدي 784200287621054 NULL

18457 سالم محسن سالم عمر علي العامري 784200172803254 NULL

18458 ي دهيبل المنصوري فالح مبارك علي ناج  784200160932537 NULL

18459 مبارك علي صالح نارص الشمالن الهمامي 784200179409261 NULL

18460 ثامر احمد محمد علي الحمادي 784200180707638 NULL

18461 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الفهد 784200192438594 NULL

18462 عبدهللا عبدالرحمن صالح عقيل بشر النهدي 784200192631479 NULL

18463 اسماعيل محمد علي عبدهللا الحمادي 784200196410292 NULL

18464 ي فهد منصور ربيع سالم ربيع البهلوىلي الجنين  784200213832585 NULL

18465 ن سيف عبدالرب احمد عبدهللا حسي  784200127615373 NULL

18466 ي ي سعيد األخرصن غريب الكثي 
خالد ثابن 784200232402147 NULL

18467 ي احمد محسن المنصوري احمد ناج  784199775074281 NULL

18468 خليفة عبدهللا علي الحاج المطري 784200092636412 NULL

18469 نارص سالم نارص نارص المنهاىلي 784200179327927 NULL

18470 ي
نهيان عبدهللا سلمان سالم سلمان الهناب  784200115198382 NULL

18471 ن صقر هادي صبيح المنهاىلي صقر حسي  784200260696198 NULL

18472 امنه فواز سالم احمد محمد المحضار 784200151926050 NULL

18473 ن المنصوري ن هادى حسي  غالية حسي  784199486852629 NULL

18474 فاطمه محمد عيىس جابر الخييل 784198754386179 NULL

18475 خلود صالح خميس عبدهللا المنصورى 784199710598394 NULL

18476 وطفه علي عبد هللا سعيد المنصوري 784200264069426 NULL

18477 تمابن نارص جعيض عبدهللا المنهاىل 784200250832837 NULL

18478 يف محمد عبدهللا بجا البلوسر علياء رسر 784200168135802 NULL

18479 ي الجابري
ي عمابن

محمد سالم يمابن 784199960819185 NULL

18480 ي
ن
ي العوق

عبدهللا سلطان محمد سالم ثابن 784200007432147 NULL

18481 علي عبدهللا علي سعيد عجيم 784200021737075 NULL

18482 ي
خليفة عثمان درويش حسن خميس الحوسنن 784200185705140 NULL

18483 خزعل محمد محمود عبدالرحيم العبيدىلي 784200016950972 NULL

18484 عبدهللا أحمد عبدهللا سالم مسلم العريمي 784200135148615 NULL

18485 ي
علي سوده فرج سوده الحارب  784200113595969 NULL

18486 ي
خليل جاسم حسن جاسم احمد الحوسنن 784200103153043 NULL

18487 ي المنصوري
حميد سالم صياح غن  784200075419513 NULL

18488 زايد سالم حسن علي احمد 784200097479354 NULL

18489 محمد علي عبدهللا مبارك المنصوري 784200117487064 NULL

18490 ي عبدالرحمن عبدهللا نارص أحمد غالب الكثي  784200138149479 NULL

18491 محمد حمدان محسن فرج سعيد المحرمي 784200220647927 NULL

18492 خلفان سعيد هادي عبدهللا السعدي الواحدي 784200119651592 NULL

18493 رامس سالم محمد العمر المنهاىلي 784200064313180 NULL

18494 محمد سعيد عوض شعران غانم المنهاىلي 784200142597192 NULL

18495 رامس بخيت الرامس صالح محمد المنهاىلي 784200110424908 NULL

18496 سالم الكوري محمد سهيل العامري 784200124719210 NULL

18497 صالح عيىس مطر عيىس محمد المنصوري 784200051754644 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18498 ي

ي الحارب 
ن
سهيل محمد محسن المعروق 784199865195814 NULL

18499 عبدهللا سعيد علي عبدهللا سعيد الجابري 784200227246509 NULL

18500 عمر خميس صالح المشجري 784200118431517 NULL

18501 سالم سعيد سالم سعيد علي ارحمي المنصوري 784200130216060 NULL

18502 علي سعيد سالم سعيد المنصوري 784200184918694 NULL

18503 زايد محمد خلفان مصبح حميد الشامىسي 784200192709374 NULL

18504 احمد غالب عوض المزروعي 784199919247462 NULL

18505 ي
سلمان محمد سلمان سالم الهناب  784200105084048 NULL

18506 محمد نبيل هاشم عبدالقادر العيدروس 784200176520920 NULL

18507 محمد علي عبده علي الهاجري 784200087950216 NULL

18508 علي عبدهللا ثامرجمعه الظريف الشامىسي 784200104620362 NULL

18509 خلود ابراهيم عمر عبدهللا مرزوق 784199443724135 NULL

18510 ي
حمد عبدهللا نايف مشعل المريجن 784199869498032 NULL

18511 ي ي الجنين 
ميثاء حمد سالم حمد الغيالبن 784200185041751 NULL

18512 اميمه محمود مبارك سالم الشكيلي 784200141859874 NULL

18513 ايناس جعبل عبدهللا نارص احمد 784200152908149 NULL

18514 شهد عبدالعزيز عوض عمر يسلم الجابري 784200104082712 NULL

18515 ي
مريم حميد خليل ابراهيم الحوسنن 784200172608604 NULL

18516 شماء صالح عوض عيضة باشميل 784200230906487 NULL

18517 ي رحاب نارص عامر صالح سالم الكرب  784200229329170 NULL

18518 ي
العنود جمال يحن  دويل محمد العفيفن 784200190752491 NULL

18519 ي
مزنه سعيد عبدهللا محمد عبدهللا البلوسر 784200268314836 NULL

18520 مروة احمد محمد باوزير 784200169515200 NULL

18521 صفا احمد محمد سعيد باوزير 784200132710383 NULL

18522 ي
ن محسن زبار الحارب  اسماء محسن سعود حسي  784200252614357 NULL

18523 ة علي حسن خميس المنصوري مني  784200161496581 NULL

18524 بخيتة حاتم كرامة سعيد سالم المنهاىلي 784200059584910 NULL

18525 ي
شهد عبدهللا محمد عبدهللا احمد الحوسنن 784200187530405 NULL

18526 ن راشد المنصوري ن حمده مخي  784200197403734 NULL

18527 حمده علي سالم عبدالرحمن علي المانع 784200254921743 NULL

18528 ساره علي عبدهللا محمد 784200183284866 NULL

18529 ي الريم علي عبدهللا علي جمعه النقن  784200153943681 NULL

18530 مي
هزاع عادل علي المحمدى الحرصن 784199357546029 NULL

18531 جواهر عبدهللا خميس عبدهللا العباب 784200198285270 NULL

18532 ي
آمنة عيىس علي عيىس البلوسر 784200193732615 NULL

18533 فاطمة حمد غدير سعيد سويد المنصورى 784200170508020 NULL

18534 ناديه زايد عبدالمعط حماد  المهرى 784200104840648 NULL

18535 فوزية محمد علي محمد يحن  الغباري 784200021319767 NULL

18536 مها علي حمد عمر العامري 784200198081901 NULL

18537 شيخة علي ابراهيم عواض 784200120282510 NULL

18538 ي
 
فاطمه عبدهللا حسن عبدهللا عبدالرحمن المرزوق 784200216532075 NULL

18539 ي
 
ه عبدهللا محمد علي المرزوق مي  784200160657159 NULL

18540 شقرة علي جابر عبدهللا الحمادي 784200059109049 NULL

18541 مها نارص مصبح راشد العلوي 784200180706861 NULL

18542 اشواق محمد مبارك عبدهللا الجعيدي 784200102175435 NULL

18543 ن سالم سعيد علي المحرمي فاطمه حسي  784200030481020 NULL

18544 عشبة عبدهللا سلطان الحمادي 784200168284980 NULL

18545 اليازية حسن احمد عمر المنهاىلي 784200104619711 NULL

18546 ي امل احمد علي حسن عبدهللا المصعن  784200184604740 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18547 مريم محمد احمد الصوالح الشجي 784200294743099 NULL

18548 ي ي علي احمد عبدهللا الفقي  مصعن  ناج  784200176590964 NULL

18549 ي
 
زايد محمد عبدهللا عبدالرحمن المرزوق 784200214870733 NULL

18550 ي
محمد يوسف محمد سالم بن سالم الحوسنن 784200180274696 NULL

18551 عمران احمد يوسف الحمادي 784200226136859 NULL

18552 سعيد محمد مسلم بريك الراشدي 784200185090733 NULL

18553 عبدهللا صالح احمد حسن المصعن  784200279063943 NULL

18554 ي نارص مفرج نارص محمد صالح الكرب  784200126249273 NULL

18555 ن الحارب  لم خالد عل نارص حسي  784200125815322 NULL

18556 فاطمه محمد بخيت عيظه صالح المنهاىلي 784200024327387 NULL

18557 شيخه محمد بخيت عيظة صالح المنهاىل 784200119429288 NULL

18558 انور عادل برك عامر علي بالرواس ال كثي  784199730461029 NULL

18559 ثمنن عمر صالح سليم حسن المنهاىل NULL NULL

18560 عفراء عتيق جوهر زعل مطر الظاهري 784200153586969 NULL

18561 وضج محمد علي حمدون الشجي 784200035494655 NULL

18562 مريم سيف عبدهللا محمد يوسف الخلصطي 784200143942595 NULL

18563 ميثاء محمد سالم سعيد الهاشمي 784200182143105 NULL

18564 شماء سالم محمد المنصوري 784200290848520 NULL

18565 ي
سلطان خالد يوسف نارص الحوسنن 784200015215211 NULL

18566 ن محمد علي نارص علي حسي  784200103141956 NULL

18567 راشد سعيد راشد المري 784200013598154 NULL

18568 سالم عبدهللا عوض عبدهللا السومجي 784199181020258 NULL

18569 ي
ن الحارب  محمد مساعد صالح حسي  784199106979711 NULL

18570 العهود خلف احمد مال هللا المنصورى 784200102593181 NULL

18571 ي
بشاير عل حسن عل سالم عفيفن 784200170646093 NULL

18572 علياء خالد احمد حسن احمد المنهاىل 784200158060713 NULL

18573 نوره عبدهللا محمد علي  النفيل 784200275306197 NULL

18574 مبارك عامر حمد حويرب بخيت المنصوري 784200121532046 NULL

18575 هزيم محمد هزيم منصور بيات المنصوري 784200238385031 NULL

18576 موزة خالد عل سالم العتيبة 784200273087377 NULL

18577 زايد سالم خميس سليم البادي 784200113548422 NULL

18578 سعيد احمد عبدهللا سالم باناب المشجري 784200108371301 NULL

18579 سعيد علي عبدالقادر صالح ال بريك 784200269621932 NULL

18580 عبدهللا محمد عبدهللا مهدى صالح 784200180284109 NULL

18581 سالم عوض سعيد علي حسن المنهاىلي 784200124680537 NULL

18582 عمر خليل فارح يوسف ابراهيم المهري 784200150638433 NULL

18583 اليمامه صالح مبارك محمد المنصورى 784200182946465 NULL

18584 يف حمده محمد احمد حسن الشر 784200021375413 NULL

18585 فاطمة  مبارك عبدهللا صالح المنصورى 784200118249299 NULL

18586 مريم سلطان حسن محمد بن صفوان 784200154075061 NULL

18587 حمدان سعيد محمد سعيد فريوه المنصوري 784199669762181 NULL

18588 ماجد عبدهللا احمد محمد  الزيودي 784200131798140 NULL

18589 محمد عبدهللا محمد حسن علي 784200186183727 NULL

18590 ي ي المصعن  عبدهللا محمد علي صالح عبدهللا الهدين  784200192030912 NULL

18591 بخيت محمد بخيت سهيل الزبره العامري 784200249749100 NULL

18592 عيىس فهد سعيد غيث الشامىسي 784200121029258 NULL

18593 محمد عل احمد احمد النعيمي 784200149258384 NULL

18594 ي مصبح عبيد السعدي
سعيد محفوظ ثابن 784200127306502 NULL

18595 زايد علي عبدهللا علي العمودي 784200170694150 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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18596 فرحان مانع محمد عوض محمد العامري 784200205486812 NULL

18597 سامية عل كالى موس علي 784200257359354 NULL

18598 اوي ن آمنة حسن محمد الشي  784200210749808 NULL

18599 فاطمة ربيش مبارك حسن لحول المشيىعي 784199930969623 NULL

18600 شيخه مبارك تويم خالد المنصوري 784199846241802 NULL

18601 ي شمسه عبدالرحمن محمد رجب الزعاب  784199974921092 NULL

18602 سعود محمد سعد يحن  المهرى 784199642049631 NULL

18603 مبخوت عبدهللا صالح علي المنصوري 784200230487058 NULL

18604 ي امل خالد محمد عبدالباري محمد الجنين  784200158130268 NULL

18605 زهور محمد غانم عل الحمادى 784199920868033 NULL

18606 ساره عل حسن عل بوعبال القبيىس 784200235243753 NULL

18607 شما عبدالعزيز يوسف عل بن هويدن 784200010863072 NULL

18608 وز هالل الظاهري مهره يارس توفيق في  784200082807973 NULL

18609 صالحه احمد عوض احمد صالح بن سميدع 784200124307529 NULL

18610 عيده عبود سالم محمد الصن  قمصيت المهرى 784200276314380 NULL

18611 ي مزنه عمر عوض بدر جعفر الكثي  784200280905934 NULL

18612 ي
زينب عبدهللا أحمد علي الحوسنن 784200186213078 NULL

18613 فاطمة جمال محمد ابراهيم محمد مامدي 784200105135196 NULL

18614 عيده سالم علي احمد منصور العامري 784200102180252 NULL

18615 مريم احمد محمد عوض ال بدر الراشدي 784200190721983 NULL

18616 ي االء سالم سعيد محمد الكثي  784200076264843 NULL

18617 فاطمة احمد حسن عبدهللا رستم 784200121462699 NULL

18618 ي شيخة حمد سالم الجنين  784200174039535 NULL

18619 ة حامد احمد محمد الحامد امي  784200198769190 NULL

18620 نوف عبدهللا محمد عبدهللا محمد ال بشر 784200191521655 NULL

18621 ريم ظافر سالم ظافر الهاجري 784200072753096 NULL

18622 شوق علي عبد الهادي علي شويرب المري 784200074085836 NULL

18623 غالب غانم محمد بوعالمه القبيىس 784199379091061 NULL

18624 صالح مسفر حمد صالح الكندي الصيعري 784200241696143 NULL

18625 اليازيه مبارك عبدهللا خوار 784200219297460 NULL

18626 محمد سالم خلفان سعيد الهطاىلي 784200158149425 NULL

18627 ي عبدالرحمن حمد ظبيب جراب االحباب  784200292849575 NULL

18628 يكي علي ابوبكر مبارك حسن احمد الي  784200138759541 NULL

18629 هاشم محمد مبارك سعيد الهاشمي 784200282879806 NULL

18630 ي رامس صالح نارص محمد الكرب  784200096396864 NULL

18631 ي مجاهد عبدهللا محمد احمد المصعن  784200113719130 NULL

18632 ن صالح محمد ن عبدهللا حسي  الحسي  784200169408109 NULL

18633 ي
زايد علي محمد سالم العولف  784200006027294 NULL

18634 احمد العمي  عمر عويمر الراشدي 784200173605856 NULL

18635 مبارك مسلم العبيد سعيد الراشدي 784200127421574 NULL

18636 ان صالح سيف عوض احمد خي  784200130395419 NULL

18637 ي المهري
زايد سالم عامر المعشنن 784200186939623 NULL

18638 وسميه عبدهللا عايض محسن المنصورى 784200181753052 NULL

18639 ن هادي المصعن  مروه سالم حسي  784199940604145 NULL

18640 وك احمد عل المنصورى عيده مي  784200142606878 NULL

18641 نوف جعفر حبيب مصطفن حبيب جعفر الهاشم 784200286909625 NULL

18642 شهد احمد عايض صالح المنصورى 784200205096439 NULL

18643 ي عبدهللا مسلم المحرمي
 
ق فاطمة سالم الشر 784200052713144 NULL

18644 ي
 
شوق حسن عبدهللا ابراهيم المرزوق 784200294268154 NULL
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18645 اليازية عبدهللا حبيب حسن احمد 784200210686398 NULL

18646 كوثر موس حسن علي المازم 784200063039489 NULL

18647 ظبيه ذياب خميس سعيد بريك المنصورى 784200118487170 NULL

18648 حمده موس احمد سعيد المهرى 784200138691074 NULL

18649 يك مريم عبدهللا عبدهللا حسن الي  784200172861815 NULL

18650 شيخه جمعه عوض البلوسر 784200139439465 NULL

18651 ن هادى المصعن  نوره سالم حسي  784200160798532 NULL

18652 فاطمه محمد مبخوت مبارك نارص العبيدى 784200194750681 NULL

18653 شوق عبيد سعيد عبيد الحوسنن 784200217575248 NULL

18654 شما سعيد ربيع هاشل هاشل 784199203087327 NULL

18655 ن صالح محمد الحسن عبدهللا حسي  784199715050490 NULL

18656 ي عبدالعزيز نارص عامر صالح سالم الكرب  784200082058387 NULL

18657 ي محمد سعيد العبيدي سلطان ناج  784200120205313 NULL

18658 عبدهللا مبخوت عبدهللا سعيد عسكر 784200186805170 NULL

18659 ي ن نارص عياش المصعن  ن صالح حسي  حسي  784200283593968 NULL

18660 سلطان ابراهيم اسماعيل سالم الحمادي 784200214832766 NULL

18661 محمد احمد بخيت النوه احمد المنهاىلي 784200263137109 NULL

18662 ليث مفرج هادي صالح هادي المنصوري 784200221841099 NULL

18663 سهيل نصيب سالم نصيب العامري 784200221618109 NULL

18664 وسميه عبدهللا صالح علي المنصوري 784200129209274 NULL

18665 ي
شما سعيد شاه بيك محمد عبدهللا البلوسر 784200175272978 NULL

18666 ي
 
فاطمه أحمد أبوبكر أحمد المرزوق 784200240381523 NULL

18667 ريم سالم حسن ابراهيم سالم الحمادي 784200285385827 NULL

18668 وضحه علي محمد بوسماري البحبح المري 784199980979761 NULL

18669 ي
 
ن المرزوق شيخه عبدالعزيز محمد حسي  784200183508686 NULL

18670 غاليه جمال جعفر فرج محمد العامرى 784200185837646 NULL

18671 شمه سعيد حمد سعيد الجنين  784200153702939 NULL

18672 ليل احمد محمد علي السعدي 784199704043951 NULL

18673 ظبيه مبارك علي احمد الهمامي 784200247473620 NULL

18674 عهود محمد صالح علي المنصوري 784200116920974 NULL

18675 ي
 
آمنه علي يوسف عبدهللا حسن المرزوق 784200118425931 NULL

18676 ي
حمدان علي حسن ابراهيم جمعة الحوسنن 784200232707065 NULL

18677 زاهر محمود زاهر حميد نارص الشقىصي 784200192429080 NULL

18678 ي سالم وليد حمود سليمان علي العي  784200243829197 NULL

18679 راشد سعيد راشد عبيد المنصوري 784200138047046 NULL

18680 عبدهللا راشد سعيد محمد حماد المنصوري 784200213629718 NULL

18681 حماد راشد سعيد محمد حماد المنصوري 784200272629625 NULL

18682 وك يسلم صالح العمري زايد خليفة مي  784200217541489 NULL

18683 ابراهيم محمد صالح عبدهللا سعيد الدرمكي 784200218318366 NULL

18684 سعيد محمد سعيدمحمد عبدالرحمن العمودي 784200186072813 NULL

18685 شمسه سلطان علي سعيد المنصورى 784200187297062 NULL

18686 نورة علي محمد سعيد محمد الراشدي 784200008658633 NULL

18687 الدانة صالح أحمد مبارك محمد الجابري 784200287364838 NULL

18688 ن عثمان الواحدي مريم عبدالسالم محمد حسي  784200215181742 NULL

18689 ي
 
ن أحمد حسن العوابد المرزوق حصة حسي  784200208042752 NULL

18690 هايلة محمد صالح علي المنصوري 784200115020545 NULL

18691 جواهر صالح محمد صالح سالم العلوي 784200183608759 NULL

18692 مزنه عبدهللا علي سعيد نارص الهطاىلي 784200224808301 NULL

18693 مروه ابراهيم محمد عبدالرحمن العلي 784199454359318 NULL
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18694 رحمه عبيد مبارك لحول الحارب  784199369636529 NULL

18695 سلم علي مقبل قايد الحمادي 784199026586372 NULL

18696 حمد عني  حسن علي سعيد المحرمي 784199624909364 NULL

18697 نارص سالم عبدهللا محمد أحمد النعيمي 784200193170592 NULL

18698 ي
حمد عبدهللا سليمان بخيت سالم الحوسنن 784200298065978 NULL

18699 الحارث عبدهللا حسن   الرفاعي المنصوري 784200176139879 NULL

18700 احمد علي طالب مال هللا العجمي 784199653648271 NULL

18701 سيف احمد مساعد عبدهللا المساعد المنهاىلي 784200106392515 NULL

18702 محمد عبدهللا محمد علي احمد طمروق الظهوري 784200080481763 NULL

18703 عبدهللا متعب محمد عوض محمد العامري 784200035416476 NULL

18704 ي
يف عبيد سالم نارص العولف  عبيد رسر 784200075953974 NULL

18705 ديانه مهدى ناج  هادى عبدهللا الحارب  784200194098438 NULL

18706 خولة عمر أحمد محمد السومجي 784200196598690 NULL

18707 ليل محمد عوض محمد عوض الجابري 784200008082511 NULL

18708 طرفة محمد علي محمد النساج ال بشر 784200253649063 NULL

18709 فاطمه علي سعيد محمد حدجان النهدي 784200161849599 NULL

18710 دعاء خالد جمعان الكندي 784200119426474 NULL

18711 حصة محمد علي سالم الحمادي 784200142758521 NULL

18712 ي
نور اسماعيل حسن محمد باطوق الحوسنن 784200172835751 NULL

18713 مريم سعيد فرج باصليب المشجري 784200109408094 NULL

18714 شهد علي صالح مسلم المحرمي 784200102527478 NULL

18715 ن اسماعيل ابراهيم الحمادي دانة حسي  784200239504689 NULL

18716 العنود طايع صالح عوض المنهاىلي 784200115148387 NULL

18717 نوره احمد نارص نارص عمر 784199804658088 NULL

18718 محمد سيف محمد خلفان الهاملي NULL NULL

18719 زايد محمد مبارك الجابري 784200147240681 NULL

18720 عهد محسن عبدهللا عل المصعن  784200116272160 NULL

18721 يك حمدان عمر احمد سعيدبارشيد الي  784200005136070 NULL

18722 ن علي احمد نجد هزاع جمال حسي  784200191843919 NULL

18723 ي عمر احمد مسعد ناج  784200117068179 NULL

18724 ي
 
محمد عبدهللا محمد عبدالرحيم الشاعر المرزوق 784200153083025 NULL

18725 هزاع احمد عتيق محمد سالم المزروع 784200143592846 NULL

18726 ي سلطان احمد عبد هللا هماس المصعن  784200259750394 NULL

18727 فضل احمد سهيل سعيد الراشدي 784199715794105 NULL

18728 ي
راشد سعود عبدالعزيز محمد  البلوسر 784200131920744 NULL

18729 هند عبدهللا مراد القصاب 784200142068251 NULL

18730 منن سالم علي احمد المهري 784200126209277 NULL

18731 الريم عني  حسن علي سعيد المحرمي 784200030528432 NULL

18732 وفاء حمد سعيد حسن المنهاىل 784200159321841 NULL

18733 ريم هاشم طاهر عقيل المهرى 784200186286132 NULL

18734 الريم سهيل سعيد سعد المحرم 784200162810251 NULL

18735 ي ن محسن المصعن  نوف محمد سيف حسي  784200131471920 NULL

18736 مريم محمد علي عيىس علي المهري 784200152542799 NULL

18737 ريم محمد احمد سالم محمد الراشدي 784200141072643 NULL

18738 مريم سعيد سليم محفوظ المحرمي NULL NULL

18739 هاجر محمد سالم عوض الواحدى 784200126032737 NULL

18740 ميثه محمد عل عبدهللا القشعورى 784200116172915 NULL

18741 ن عامر بخيت الصيعري اليازية راجح حسي  784200157269190 NULL

18742 بشاير يارس سليمان محمد بن الشيبه 784200119537106 NULL
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الرقم 

الموحد
18743 مهره مبارك عبدهللا سعيد الراشدي 784199986092460 NULL

18744 ي
ن الحارب  علي خالد علي نارص حسي  784200130719543 NULL

18745 زايد عبداللطيف سعيد بخيت عمرو العامري 784200071573834 NULL

18746 ي الهاجري
مذكر خالد عبد هللا نارسر النبهابن 784200162438244 NULL

18747 محمد سعيد قاسم حسن الراشدي 784200093161980 NULL

18748 علياء عوض نصيب احمد القرادي 784199786805830 NULL

18749 نصيب محمد خليفه سعيد مبارك الخيلي 784200058059096 NULL

18750 عائشه عبدهللا مصبح عبدهللا السياب  784199932806369 NULL

18751 سلوى عبدهللا مبارك عبدهللا الكندى 784200114904855 NULL

18752 مها احمد يوسف عبدهللا الحمادى 784200179046030 NULL

18753 ي نوف جمعه محمد علي الكاسن  784200179873854 NULL

18754 فرح سالم درويش سويلم البوسعيدي 784200103032023 NULL

18755 ساره حمد مبارك سالم الساعدى 784200262187956 NULL

18756 نوره ابوبكر عل عبدهللا سالم الشقاع 784200116084185 NULL

18757 زينب عسكر سالم محسن الهمام 784200051681854 NULL

18758 ي هاجر علي عبدالرب مبارك المصعن  784200228684922 NULL

18759 نوره محمد بخيت عبيد التلوي    ح الراشدي 784200027685377 NULL

18760 ن فرج بن سوده الحارب  رغد حسي  784200272192160 NULL

18761 مريم راشد علي راشد علي الشجي 784200079520365 NULL

18762 الهنوف عبدهللا علي مبارك صالح  المنصوري 784200140352921 NULL

18763 هويده احمد مبخوت محسن عمران الهاجري 784200165735174 NULL

18764 ن المنصوري ن صالح حسي  عبله حسي  784200162162729 NULL

18765 دانة سلطان أحمد سليمان الحمادي 784200154028722 NULL

18766 ي نوف محمد احمد محمد حسن العكي  784200126149655 NULL

18767 ي
مهرة محمد جاسم محمد علي حسن الحوسنن 784200139028524 NULL

18768 هدى عيىس ابراهيم محمد البهلوىلي 784200115910430 NULL

18769 نوف عبدهللا فاضل الحمادي 784200137362024 NULL

18770 ريم ربيش مبارك حسن لحول المشيىعي 784199710649742 NULL

18771 ي هنوف عبيد نارص عبيد الزعاب  784199854813260 NULL

18772 ي اليازي محمد خلف سيف غانم الزعاب  784200176817425 NULL

18773 ي
شوق يعقوب يوسف جمعه  السنابن 784200154927527 NULL

18774 ساره صالح محسن حسن الشيخ 784200161613730 NULL

18775 ي حنان لقمان احمد مهدي احمد الكثي  784200138632482 NULL

18776 مريم محمد أحمد مطر ال علي 784200102860424 NULL

18777 ي اليازيه حمد سعيد حمد تريم الزعاب  784200274031747 NULL

18778 ي هاشم
ايمان صالح محمد الحامد بنن 784200170802100 NULL

18779 ي
ميثه عبدهللا يوسف عبدهللا خلفان الحوسنن 784200103072029 NULL

18780 امل سالم احمد علي الواحدى 784200116372036 NULL

18781 ي
غنيمه فهد احمد سالم الخليفن 784200219461793 NULL

18782 فايزة محمد عبدهللا مبارك الهاجري 784200039046303 NULL

18783 بدرية بدر خميس حديد موىل البوسعيدى 784200152583215 NULL

18784 ي
 
نورة عبدالعزيز عبدهللا صبور المرزوق 784200191639218 NULL

18785 بشاير عبدهللا العبد عبود الجابرى 784200148465170 NULL

18786 ي حسناء صالح محمد احمد الكرب  784200183769270 NULL

18787 ن خلفابن الحوسنن نوره عل خلف حسي  784200095480255 NULL

18788 حصه محمد سالم حمد الغيالبن الجنين  784200162582769 NULL

18789 سعاد سعيد صالح حسن العامرى 784200149804187 NULL

18790 شما عبدهللا نارص سيف المقباىلي 784199679438541 NULL

18791 هزاع محمد عوض نارص 784200105860686 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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18792 وضحه هادي بخيت مبارك الراشدى 784199857214714 NULL

18793 ي عهود مبخوت نارص علي الكرب  784200193769351 NULL

18794 اريام هداف سالم مسلم الراشدى 784200115803536 NULL

18795 رسور عبدهللا عايض محسن المنصوري 784200286815830 NULL

18796 أيوب يوسف إبراهيم محمد سليم البهلوىلي 784200195798085 NULL

18797 سالم عبدهللا سالم فطيمه المنصوري 784200062490279 NULL

18798 هزاع فؤاد عيظه سالم الجابري 784199915149852 NULL

18799 أحمد صالح سالم العبد المنهاىلي 784200036083275 NULL

18800 ي
زايد سعيد نصيب حمد الهناب  784200129608483 NULL

18801 حميد طارق حميد محمد حميد المسكري 784200120910755 NULL

18802 محمد سيف طارش عتيق القبيىسي 784200063097313 NULL

18803 عمر محمد عمر عبدهللا هبه مرزوق 784200021841091 NULL

18804 نهيان حمدان سعيد حمدان سعيد العامري 784200170643199 NULL

18805 ي عتيق مبارك عتيق مبارك مطر الخمي  784200138375876 NULL

18806 مي
زايد عبدهللا علي محمد علي الحرصن 784200191516093 NULL

18807 ي
سعيد عمرو محمد عبيد احمد الحساوي القحطابن NULL NULL

18808 محمد سالم صالح سعيد مربش النهدي 784200287460396 NULL

18809 سيف قيس محسن عبدهللا الفقيه 784200197029612 NULL

18810 ي محمد مبخوت سالم عايض الكرب  784200119703930 NULL

18811 عواطف خزي مسلم سالم المهري 784199302720588 NULL

18812 فاطمه صالح محمد عل المنصورى 784200154613697 NULL

18813 كه هالل راشد محمد خريده المنصوري مي  784200287107658 NULL

18814 مريم عبيد مبارك احمد الحارب  784200208639607 NULL

18815 ن عوير الهاجري سعيد صالح علي حسي  784199970307056 NULL

18816 احمد جاسم يوسف سالم الحمادي 784200142142924 NULL

18817 سعيد صالح علي صالح اسماعيل المرشدي 784200119502803 NULL

18818 ابراهيم صالح علي صالح اسماعيل المرشدي 784200124902956 NULL

18819 ي
عمر سالم عبدهللا سعيد الغيالبن 784200109368199 NULL

18820 عمران جمال علوي حيدره الهارش 784200295152944 NULL

18821 ي طيف فهد محمد سالم  العكي  784200102037510 NULL

18822 ي الزهراء رامس مسلم االسود الكثي  784199631437292 NULL

18823 ي عبد الكريم قاسم عبيد سالم المشجري
موضن 784200031973165 NULL

18824 ي يفه جمعة صالح خلفان  الكاسن  رسر 784200040704635 NULL

18825 مريم حمد الحج نارص  المنصوري 784200143595021 NULL

18826 حمد بخيت عوضان صالح المنهاىلي 784200197647249 NULL

18827 ك بخيت حمد التميمي ك رائد الي  الي  784200161917610 NULL

18828 سيف محمد ابراهيم عيىس العلي 784200183793593 NULL

18829 سالم عبدهللا حميد عبدهللا  المنهاىلي 784200073092718 NULL

18830 سالم ماجد سالم علي هالل المنصوري 784200298029206 NULL

18831 محمد فارس محمد حمد المزروع 784200261728362 NULL

18832 سعيد فرج بالل مبارك النعيمي 784200090397645 NULL

18833 علي محمد مبارك سالم ضاعن المنصوري 784200085387411 NULL

18834 بخيت عبدالرحمن بخيت سليم سالم المنهاىلي 784200149046847 NULL

18835 نارص مبخوت النوه احمد المنهاىلي 784200136524640 NULL

18836 ن وجدي عبدالكريم علي حسن حسي  784199637608755 NULL

18837 خالد مبارك سيف معضد ضاعن المنصوري 784199910826850 NULL

18838 علي عبدالسالم محمد سالم مسعود العلوي 784200190242907 NULL

18839 ي ي محمد مصلح محمد الذهب الجنين 
عبدالرحمن لطفن 784200206325985 NULL

18840 سلطان زايد سعيد سالم مبارك بن سعدون 784200242538716 NULL
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18841 ي ي الجنين 

عبدهللا سليم فايل المخينن 784199913071611 NULL

18842 ي
ماجد مبارك خميس سعيد الحارب  784200147053761 NULL

18843 محسن محمد مبخوت مبارك نارص العبيدي 784200164851915 NULL

18844 ي
ن محسن زبار الحارب  محمد محسن سعود حسي  784200231818327 NULL

18845 صالح سالم صالح علي الراشدي 784200110260971 NULL

18846 ي سهيل احمد سهيل مليط الكثي  784200173151943 NULL

18847 ان النعيمي ي جي  ن ناج  عبدالرحمن حسي  784200043595915 NULL

18848 جميله حمد سعيد مسلم الراشدى 784200116027408 NULL

18849 ي ه علي سعيد طالب الكثي  امي  784200030421026 NULL

18850 نوره راشد صالح حسن المهرى 784200016841718 NULL

18851 ريم سالم خميس سالم مسلم بالليث 784200281941698 NULL

18852 فاطمه مانع سعيد درويش الراشدي 784199915215927 NULL

18853 مزنه سالم العمي  عمر الراشدي 784199962431302 NULL

18854 هذير مبارك سعيد سعد المهري 784199970608321 NULL

18855 نوف احمد صالح الجساري 784200051046157 NULL

18856 يشى صالح مبارك صالح الكربي 784200021692171 NULL

18857 ي
شيماء علي مساعد الحارب  784200049075417 NULL

18858 ي سالم محمد سالم هويشل الشكيلي
ن

فواع 784200187364839 NULL

18859 ميثة سالم سهل يسلم عبد هللا بن اسحاق 784200279161945 NULL

18860 شما جاسم محمد حسن الجالف 784200261738684 NULL

18861 مريم عل راجح الفهيدى المرى 784199926072705 NULL

18862 ي
ريم عادل درويش سالم محمد الحوسنن 784200164913921 NULL

18863 احمد نارص سيف محمد عمي  المنصوري 784199937043943 NULL

18864 امامه محمد مبخوت معويض الراشدى 784200115163923 NULL

18865 ن فرج بن سوده الحارب  طله حسي  784200143829198 NULL

18866 ي نوف نبيل حديد عبيد سليم الجنين  784200035304151 NULL

18867 ي
 
ن احمد فروزان المرزوق عائشه حسي  784200103738413 NULL

18868 ن علي محمد الحمادي هدى حسي  784200114836040 NULL

18869 العنود محمد راشد خميس سويلم العلوي 784200060979521 NULL

18870 زينب عبدالواحد عبدالرحمن حسن ال بشر 784200138176027 NULL

18871 ن صالح محسن الهمامي العنود حسي  784199976904955 NULL

18872 احمد عيىس عبدهللا سعيد نايم الخيلي 784199820646919 NULL

18873 عبدالرحمن احمد عتيق احمد اسماعيل الشجي 784200187031099 NULL

18874 ي عبدالعزيز محمد سهيل حميد عبدهللا العي  784200028375028 NULL

18875 حمد راشد علي سيف سالم الشكيلي 784200109320299 NULL

18876 جمعة سالم جمعة محمد القبيىسي 784200026821627 NULL

18877 عبدهللا سالم محمد عبيد محمد الدرمكي 784199950491847 NULL

18878 حمد شبيب علي محمد بدو 784200165858067 NULL

18879 سلمان سالم سلمان محمد سعيد المنهاىلي 784200182643963 NULL

18880 مهي  عل محمد مطر الرزه اجتن  784200146298490 NULL

18881 اسماء عبدهللا محمد عبدهللا الماس 784199581526417 NULL

18882 عائشه عل حسن سالم الحمادى 784200261475840 NULL

18883 ى زينب مسعود راشد عل العي  784200103543938 NULL

18884 نوره محمد سعيد محمد المري 784199968697500 NULL

18885 ي
خديجة سعيد غالم موس احمد البلوسر 784199846864108 NULL

18886 فاطمة  محمد سيف الشامىسي 784200248529297 NULL

18887 ي ن عمر أحمد مبارك صالح الكرب  حني  784200179365802 NULL

18888 رحمة عادل أحمد سعيد عبود المنهاىلي 784200115064303 NULL

18889 ي رسور المنهاىلي نورة شايع طماطم حرب  784200171685090 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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18890 عايشة عبدهللا يوسف سالم روزه ميك الحمادي 784200269141642 NULL

18891 منن محمد حسن عبدهللا الحمادي 784200103513873 NULL

18892 محمد صالح سليم حسن المنهاىلي 784198225917370 NULL

18893 ريم سعيد محمد احمد خميس السومج 784200171303835 NULL

18894 نارص عبدهللا عبدالهادي بامعبد NULL NULL

18895 منصور نارص سالم هويشل الشكيلي 784200157249192 NULL

18896 احمد عبدهللا احمد بامعبد 784200103193916 NULL

18897 احمد سالم سالم هادي سليمان المنصوري 784200171475385 NULL

18898 حمدان سالم نارص سالم الرادي 784200106035809 NULL

18899 خليفة عبدالحميد محمد سلطان آل علي 784200150836169 NULL

18900 حمدان صالح سليم عايض الرويزم المنهاىلي 784200183707478 NULL

18901 يف آل علي سعيد عادل عبيد مبارك عمران الشر 784200121326191 NULL

18902 ي ي المصعن 
ن محسن العريفن احمد حسن سيف حسي  784200258735958 NULL

18903 نهيان صالح خويدع نفل المنهاىلي 784200191406469 NULL

18904 علي عبداللطيف علي ابراهيم المنصوري 784200105161713 NULL

18905 علي خلفان علي خلفان المنصوري 784200126821352 NULL

18906 سيف محمد صالح عوض المنهاىلي 784200146839178 NULL

18907 فالح فهد سبعان محمد ثواب المزروعي 784200163726597 NULL

18908 جمعان سالم ريس صالح سالم المنهاىلي 784200296241381 NULL

18909 حمدان صفيان مبخوت النوه احمد المنهاىلي 784200182969269 NULL

18910 عمر ابوبكر سالم ابوبكر المنهاىلي 784200013637499 NULL

18911 عبدهللا سالم عبدهللا نايم الخيلي 784200064868753 NULL

18912 فائزه سالم عامر عوض الراشدي 784199114151923 NULL

18913 ن المنصوري شوق عبدهللا طالب حسي  784199476872439 NULL

18914 مي عمر علي مسلم عبدهللا المعمري 784200105213837 NULL

18915 افنان عبدالجبار عبده سعيد احمد العزعزي 784200154863268 NULL

18916 ي مريم خالد حمد سيف العي  784200138543580 NULL

18917 ي ن علي أحمد عبدهللا الفقي  المصعن  ياسمي  784200149298380 NULL

18918 زايد جاسم محمد سالم مسعود العلوي 784200104096928 NULL

18919 ي
 
محمد المرزوق خليفة عبدالرحمن احمد زبي  784200195061849 NULL

18920 صقر علي جمعة نارص عبدهللا العلوي 784200153273618 NULL

18921 ي
سيف علي جمعه علي غانم الحوسنن 784200073738765 NULL

18922 سهيل عبدالسالم محمد عبدهللا الفهيدي 784200013964133 NULL

18923 سلطان عبدهللا بريك سعيد العامري 784200025873850 NULL

18924 شمسه حسن بخيت عل العامرى 784200126152105 NULL

18925 خلود جمعان برك عمر سالم الكندي 784200147351967 NULL

18926 فاطمة سهيل محمد حمد الراشدي 784200174352805 NULL

18927 ي جميله احمد مسلم احمد سعيد الكثي  784200119062709 NULL

18928 فاطمة بدر سعد بدر المحرمي 784200103626196 NULL

18929 ي حمده علي سالم يسلم الكثي  784200254098096 NULL

18930 ي عبدهللا المحرمي
 
ق مي حمد الشر 784200252951742 NULL

18931 ي ريم علي سالم عبدهللا شوين الكثي  784200179693930 NULL

18932 شماء عقيل هادي عبدهللا السعدي 784200196859753 NULL

18933 يكي ميثاء سالم محمد صالح الي  784200010860490 NULL

18934 زهره عبدهللا حسن عبدهللا الحمادي 784199919518060 NULL

18935 سميه احمد عبدهللا سعيد باثقيل 784200128760269 NULL

18936 نور يوسف محمد عيىس الحمادي 784200154720732 NULL

18937 ي
علياء هالل محمد علي محمد الظنحابن 784200205905084 NULL

18938 ميثه عمران حسن سليمان المحرمي 784200165904200 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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18939 ي مالك عبدالحكيم جعفر الكثي  784200121610933 NULL

18940 مها عبيد محمد عبيد خميس القحومي زيودي 784200215058296 NULL

18941 فاطمه سعيد سالم سعيد محمد التميمي 784200102719166 NULL

18942 نوف كرامه البخيت علي حطاب العامري 784200027162641 NULL

18943 اروى حمد سالم سعيد أحمد العامري 784200180491951 NULL

18944 ي
مريم عبدهللا درويش مبارك صقر الحوسنن 784200230528430 NULL

18945 ي عنود علي محمد عظيمان األحباب  784200019083946 NULL

18946 مها عبدهللا احمد علي نارص 784200131831354 NULL

18947 شوق مصطفن محمد عل نواد 784200230907972 NULL

18948 شامه سعيد العمي  عمر الراشدى 784200298176106 NULL

18949 مريم سعيد علي عيضه المحرمي 784200165935949 NULL

18950 ساره عبدالسالم عبدالقادر اسحاق الصيعرى 784200181857143 NULL

18951 ي
شما محمد بالل مبارك سالم الرمين  784200105169310 NULL

18952 ي هاشم
صالحه علي صالح الحامد بنن 784200168057105 NULL

18953 ي
شما يعقوب يوسف جمعه خلف السنابن 784200075805059 NULL

18954 ي ميثاء عمر محمد عبدهللا العكي  784200052108790 NULL

18955 احالم خالد حميد احمد الشكيلي 784200074910470 NULL

18956 ي
ريم يعقوب يوسف جمعة خلف السنابن 784200215020627 NULL

18957 مريم عيىس محمد علي الحمادي 784200208180768 NULL

18958 سعيده بخيت سالم خويتم الراشدى 784200036059473 NULL

18959 نورة علي مبارك سالم حمد بن شيخة المري 784200035368081 NULL

18960 ميثاء عبيد خميس سيف علي الفجي  السويدي 784200116861038 NULL

18961 شوق فالح محمد مجرى الهاجري 784200176848438 NULL

18962 سلم سالم حمد دخيل الحسنا المري 784200058737204 NULL

18963 نجوى راشد حمد راشد النعيمي 784198186282822 NULL

18964 محسنة فارس محمد عبدهللا مبارك الهاجري 784200270413089 NULL

18965 ساره سيف سعيد سالم  الجابري 784200159187044 NULL

18966 مها خميس مبارك عبدهللا المنصوري 784200125329464 NULL

18967 اليازية عبدهللا نارص سيف المقباىلي 784199835295439 NULL

18968 ي ياس
علياء اسماعيل راشد احمد علي بنن 784200239768375 NULL

18969 مهرة مبارك سيف مبارك سيف الغافري 784200193268321 NULL

18970 شيماء محمود سالم ابراهيم محمد الحمادي 784200068696390 NULL

18971 أحالم خليفه شنبيه خصيف السعدي 784199725426045 NULL

18972 هزاع محمد سعيد حمود 784200118609286 NULL

18973 ضجي احمد ضجي صباح سعيد الهاملي 784199958253215 NULL

18974 سالم محمد سالم مالح المنصوري 784200283193215 NULL

18975 ي محمد سعيد سعد سعيد نصيب الزعاب  784200253690760 NULL

18976 حمد عبدهللا عبده سعيد احمد العزعزي 784200179261613 NULL

18977 محمد خالد محمد علي الجعفري 784200125798213 NULL

18978 ن الحوف محمد العبد محمد عبدهللا حسي  784200126947579 NULL

18979 احمد صالح علي محمد بن عمرو 784200172048728 NULL

18980 سلطان محمد عبده سعيد العزعزي 784200213639717 NULL

18981 سعيد مانع محمد سعيد مرهش اليماجي 784200157592146 NULL

18982 نارص عبدهللا صالح حميد الشامىسي 784200140854975 NULL

18983 بطي محمد سعيد محمد عزير المنصوري 784200279840647 NULL

18984 ي عامر المهري
نهيان احمد بريك العوضن 784200115873539 NULL

18985 حمد حسن الشيبه مبارك مطر الحتاوي 784200228352686 NULL

18986 ي صابرين حسن صالح عبدهللا الكثي  784199839430305 NULL

18987 بخيت عيىس بخيت عيىس حويرب المنصوري NULL NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
18988 ي

اريام فارس أحمد مبارك أحمد الحارب  784200262579186 NULL

18989 ن علي الراشدي عزيزة بخيت حسي  784200064061854 NULL

18990 عبدهللا شبيب علي محمد بدو 784199932652698 NULL

18991 ي هاشل محمد عل حمد الكرب  784200131627174 NULL

18992 سالم حسن حمود راشد حمود زيودي 784200263827931 NULL

18993 ماجد السيد عبدهللا السيد كاظم الهاشمي 784200127468682 NULL

18994 ميمونة عبدهللا علي 784198202709634 NULL

18995 ي
 
نوره اسماعيل ابراهيم احمد المرزوق 784200114141920 NULL

18996 نورة خزي مسلم سالم المهري 784200104147150 NULL

18997 العنود صالح حمد صالح جدين الهاجري 784200102918792 NULL

18998 شامه احمد محمد سالم بخيت الراشدي 784200104814932 NULL

18999 ساره محمد غانم علي الحمادي 784200238627085 NULL

19000 مريم محمد عمي  علي المحرمي 784200238628265 NULL

19001 ي
ساره محمد عبيد سيف المطروسر 784200260215361 NULL

19002 ي
ي الحوسنن

ة محمد خلف خلفابن امي  784200131695064 NULL

19003 ن المنهاىل شما عل عوض حسي  784200109297406 NULL

19004 ي
دالل هادي علي عبدهللا العولف  784200036825857 NULL

19005 اشواق سيف احمد صالح بن سميدع 784200118504313 NULL

19006 فاطمه أحمد نور محمد محمد البلوسر 784200195049687 NULL

19007 بدور سعيد سالم سعيد المحرمي 784199896208297 NULL

19008 ى ه خالد محمد عل عبيد الخمي  مي  784200209857422 NULL

19009
 
اسماء عل محمد ابراهيم المرزوق 784200224863934 NULL

19010 نوره عبداللطيف سعيد سالم مبارك بن سعدون 784200218621702 NULL

19011 ي مهرة تركي مسلم صالح المروي الكثي  784200183513967 NULL

19012 اليازيه خالد محسن مسعد عبدهللا النوب  الحرب  784200230379362 NULL

19013 اليازي عمر ثابت نهادي المنهاىلي 784199860370461 NULL

19014 عائشة سالم صالح حريز مسلم المحرمي 784200193150594 NULL

19015 مها نارص محسن احمد 784200196420291 NULL

19016 خولة صالح خميس مبارك بن حيدره العامري 784200118716578 NULL

19017 علي حمد سعيد حميد الخياري 784200148387242 NULL

19018 ي سعيد محمد ريحان بالل محبوب الزعاب  784200002109500 NULL

19019 شوق سالم سيف سالم المنصوري 784199909848105 NULL

19020 مزنه مبارك مطر ضاعن المنصوري 784200170658510 NULL

19021 اليازيه هداف طناف بخيت طناف المنهاىلي 784200053039085 NULL

19022 وضحة هالل عمي  علي مران المنصوري 784200164705145 NULL

19023 فاطمة حمد جابر نارص سويدان منهاىل 784200217603636 NULL

19024 يك فاطمه راشد فريش راشد خويدم الي  784200225376183 NULL

19025 ى ن احمد جعفر الكثي  زينب عدنان حسي  784200070480601 NULL

19026 ي
فاطمه ابراهيم سالم حمد الغيالبن 784200192920393 NULL

19027 منن اسماعيل بالل مبارك آل علي 784199952814863 NULL

19028 نوف عبدهللا حمود المالكي 784200152604359 NULL

19029 عائشة احمد خادم عيىس المزروعي 784199838579581 NULL

19030 ي
شيخة سالم محمد حميد البلوسر 784200264194141 NULL

19031 ي الشكيلي
اليازيه عبدهللا ثالث ثنن 784200160727549 NULL

19032 احمد عبدهللا احمد عبدالرحمن الحمادى. مهره  784200198741512 NULL

19033 عبي  سيف احمد محمد 784200180920389 NULL

19034 سالم محسن علي عقار الهاجري 784198950680490 NULL

19035 يكي هيفاء معاذ خليفه مبارك علي الي  784200057317263 NULL

19036 ي نوره عبدهللا حمد سعيد العريمي الجنين  784200131592923 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19037 ه يوسف ماشاء هللا علي محمد مي  784200072938242 NULL

19038 ي
العنود يوسف محمد عبدالرحمن البلوسر 784200087935795 NULL

19039 ن سالم صالح الراشدي سالمة محمد حسي  784200272140839 NULL

19040 ي سعيد محمد علي
 
اسيل شوق 784200190548147 NULL

19041 ثريا عامر خادم حميد المنصوري 784200198198630 NULL

19042 مريم سعيد حمد العشط سالم المنهاىلي 784200296092693 NULL

19043 ظبية عبدالرحيم محمد صالح ال علي 784200143852414 NULL

19044 ي
 
خولة احمد خليل محمد المرزوق 784200196563850 NULL

19045 فاخرة عادل عبدهللا نوي    ع عبدهللا المنهاىلي 784200254972621 NULL

19046 نوف صالح مرزوق مغيفات العامري 784200196158313 NULL

19047 الشوق عبدهللا عشي  عبدهللا مرزوق المنصوري 784200108071869 NULL

19048 بشاير صالح عيضه عبيد مطران المنهاىلي 784200173695857 NULL

19049 العنود سعيد سعد عايض 784200127628509 NULL

19050 ي الهاجري
صالح سعد صالح الركبابن 784199141530685 NULL

19051 وك علي سالم ناجع المنصوري مي  784199183716382 NULL

19052 هزاع محمد عمر عبدهللا عمر بلبحيث 784200215174382 NULL

19053 منصور حمد فرج عوض الصيعري 784200185083076 NULL

19054 مانع خالد مفرج عوض محمد العامري 784200263575746 NULL

19055 حمدان خالد محمد عبدهللا عبدالحق آل بريك 784200190202851 NULL

19056 ي شما موس سلطان موس الجنين  784200237283765 NULL

19057 ي
عهد مصطفن سعيد علي اسماعيل النخالبن 784200287248197 NULL

19058 ي امل  سيف حمد سالم الكعن  784198547272405 NULL

19059 ي عفرا علي محمد سعيد الكثي  784200163949462 NULL

19060 ك الراشدى العنود توفيق سليمان الي  784200279647935 NULL

19061 مريم احمد مبارك عبيد الهاملي 784200158420479 NULL

19062 نوف هابن عبدهللا احمد خميس العامرى 784200250587589 NULL

19063 وك سعيد  الراشدى يا محمد مي 
الي  784200237361629 NULL

19064 ساره سالم محمد حمدان المهري 784200146928401 NULL

19065 ندى محمد زين محسن العطاس 784200140735182 NULL

19066 محمد سعيد سالم سعيد محسن الهناب  784200205837030 NULL

19067 ن ي المصعبي  حمدان سالم احمد الرقاب  784200240374759 NULL

19068 محمد مبارك هالل راشد طربيش المنصوري 784200079081061 NULL

19069 عبدهللا خالد عبدهللا راشد مسلم المعمري 784200149824185 NULL

19070 عبدالعزيز عيىس مبارك سيف الحتاوي 784200229739139 NULL

19071 ي محمد سعيد حسن عبدهللا ابراهيم الكعن  784200881535767 NULL

19072 مانع محمد حسن عبدهللا الكعن  784199935959397 NULL

19073 ي
ن الحوسنن ن عبدالرحمن حسي  خليفة عبدالعزيز حسي  784200105140808 NULL

19074 عبدهللا محمد سهيل فرج علي المنصوري 784199381858762 NULL

19075 سعيد محمد سعيد حميد محمد ثامر المنصوري 784200115749275 NULL

19076 منن هالل محمد رسي    ح الخنبوىلي 784197839524689 NULL

19077 مباركه محمد عبدهللا سالم المنهاىلي 784199564714048 NULL

19078 شمسه مبارك مبخوت سليم  المنهاىل 784199552540306 NULL

19079 محمد سعيد احمد الذيب الشجي 784200096082696 NULL

19080 لطيفة إسماعيل مصبح سعيد الهطاىلي 784200232702975 NULL

19081 فاطمة يوسف جابر سلطان الحمادي 784200243706833 NULL

19082 مها عمر شيخان بدر سالم المنذري 784200148217654 NULL

19083 أالء مسعود صالح أحمد الضالىعي 784200148371592 NULL

19084 سلطان طارق بالل سعيد مبارك بنن حماد NULL NULL

19085 ن يوسف ميثا عفيف عبدالرحيم حسي  784200098759192 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19086 لطيفة علي عقيل علي محمد بوفطيم 784200139542730 NULL

19087 ميثا اسماعيل ابراهيم علي بدر الحمادي 784200008109140 NULL

19088 عذاري سالم سليمان احمد رشيد المنهاىلي 784200075054286 NULL

19089 ي سهيل  العامري
العنود جابر ثابن 784200128642822 NULL

19090 ن المري نورة عبدالهادي محمد علي  حثلي  784200019309499 NULL

19091 ساره سيف عل سيف محمد وردى الشجي 784200249507250 NULL

19092
 
ن المرزوق االء محمد عبد هللا محمد احمد نظامي  784200185817606 NULL

19093 ي
ساره يوسف محمد عبدهللا الحوسنن 784200152649826 NULL

19094 ي
مها عبيد مطر البلوسر 784200230397133 NULL

19095 مريم ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي 784200150954350 NULL

19096 نوف مبارك عل بن قاحل النىسي 784200120725906 NULL

19097 مي
فاطمه سلطان ساعد سالم الحرصن 784200104060627 NULL

19098  المنهاىلي
ن دانه محمد مطر سالمي  784200204308025 NULL

19099 هاجر حسن جاسم علي حسن الحمادي 784200120606155 NULL

19100 مريم احمد سعيد حميد النعيمي 784199495829386 NULL

19101 ي سهام سعيد مرعي خميس محمد عمر الكثي  784200179135049 NULL

19102 ن عوض ربيع عموري العامري جميلة سالمي  784200120476179 NULL

19103 ي
عفراء صالح نارص طالن الحارب  784200115462630 NULL

19104 ريم خالد عوض سالم علي العامري 784200210902571 NULL

19105 مريم عبدهللا خليفة حمدان  الراشدي 784200215429372 NULL

19106 ي ي الزعاب  نارص احمد نارص نصي  784200083620482 NULL

19107 ة حميد حمد سعيد الدرعي مطي  784197110393754 NULL

19108 ي
 
عمار توفيق محمد صالح محمود المرزوق 784200272948389 NULL

19109 نارص سهيل سعيد بن مهيله الشامىسي 784200225262086 NULL

19110 عمر ابراهيم علي محمد احمد القديمي 784200180204644 NULL

19111 يوسف عبدهللا عمر عبدهللا العمودي 784200296974791 NULL

19112 محمد سعيد مصبح مطر النيادي 784200274931094 NULL

19113 سلطان عمر سالم عمر العامري 784200176836532 NULL

19114 علي حمد علي سيف علي النعيمي 784200159703246 NULL

19115 ي سيف عبيد سلطان الزعاب  784200295480410 NULL

19116 خليفه عبدالرحمن خميس مبارك العامري 784200195470255 NULL

19117 امنه فارس صالح مساعد التميمي 784200162903502 NULL

19118 جمال سعيد صالح الرويشان NULL NULL

19119 ي الحمادي
عبدهللا يوسف عبدهللا يوسفن 784199518719762 NULL

19120 ي
احمد حسن غريب حسن  الحوسنن 784199638405151 NULL

19121 يعقوب يوسف عبدهللا ابراهيم الحمادي 784199641949377 NULL

19122 سعيد علي راشد البحيح المري 784199390920652 NULL

19123 ي
عبدالعزيز محمد عل راشد البطينن 784199836396400 NULL

19124 عهود محمد سالم عمر الجعري 784199769490808 NULL

19125 كريمة عبدهللا احمد عبدالكريم عمر عمر 784200210910582 NULL

19126 هاجر نارص مسلم نارص ال فنه الجنين  784200243280292 NULL

19127 طيف راشد عبدالرزاق محمود حميدان حماد 784200036865853 NULL

19128 هند عبدالسالم محمد عبدهللا يسلم بارويس 784200137613640 NULL

19129 ي ي الجنين 
وسر امنة علي حمد سليم الحي  784200218310637 NULL

19130 ي ب  شما سالم علي احمد علي المحي  784200285714794 NULL

19131 ة مجدي حسن محمد مرسي السخاوي مي  784200283643599 NULL

19132 محمد علي احمد صالح العنىسي 784199370636096 NULL

19133 ن عثمان سعيد بامجبور مها سالمي  784200117038172 NULL

19134 جواهر اسحاق ابراهيم محمد سليم البهلوىلي 784200050714730 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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19135 يكي الهنوف طارق طاهر عمر الشاذىلي الي  784200004691463 NULL

19136 ي
هاجر ايوب خليل علي الحوسنن 784200293629430 NULL

19137 ي
شيخه اسماعيل علي احمد  الحوسنن 784200198131870 NULL

19138 ي
 
فاطمه ابراهيم محمد صالح المرزوق 784200184613170 NULL

19139 ي الحمادي
امنة عبدالوهاب سعيد البقيىسر 784200175747078 NULL

19140 ي
ن الحارب  بتول منرص فهيد حسي  784200154369357 NULL

19141 نور محمد سالم محمد عيظة سويدان العامري 784200130285412 NULL

19142 ريم مبشر سعيد صالح المنهاىل 784200098091901 NULL

19143 ي فاطمة حمد محمدالوجيدة  الكرب  784199987394832 NULL

19144 ي
ن علي محمد صالح العوضن علياء حسي  784200228242846 NULL

19145 ي
 
موزة حسن عبدهللا يوسف المرزوق 784200162979387 NULL

19146 يكي حنان سليمان علي سالم الي  784200164980870 NULL

19147 نورة نارص خالد محمد ابراهيم مامدى 784200190747616 NULL

19148 ي
شماء احمد سالم علي الحوسنن 784200182038388 NULL

19149 ي
ريم حمد غالم موس احمد البلوسر 784200102419403 NULL

19150 هند عبدالقدوس محمد محمد عل الديلم النعيم 784200061907612 NULL

19151 نورة عبدهللا مبارك عبدهللا العباب المنصورى 784200186275325 NULL

19152 عائشه محمدغيث غيث  العبيدىل 784200238584062 NULL

19153 نشين محمد عبدهللا سالم الجابري 784200139643520 NULL

19154
 
مروه محمد ابراهيم عل المرزوق 784200107091058 NULL

19155 العنود صالح علي منرص الهمام 784200048581605 NULL

19156 فاطمه  محمد عبدهللا يوسف حسن الفارس 784200154646598 NULL

19157 فاطمه راشد حمد متعب الصعاق المرى 784200107095950 NULL

19158 فاطمة صالح حسن علي المنصوري 784200083832517 NULL

19159 ساره مبارك علي محسن الهمامي 784199942598717 NULL

19160 ي سعود بدر نرص هللا علي نارص الرجين  784200198138172 NULL

19161 ي
عبدهللا محمود سعيد هالل علي السليمابن 784200164371351 NULL

19162 بدر عبدهللا حمد راشد حمد الساعدي 784200257910834 NULL

19163 زايد محمد مساعد محمد علي 784200142192929 NULL

19164 نارص جمال نارص خلفان الشقىص 784199950913212 NULL

19165 عبدهللا عبدالقادر ابراهيم محمد جعفر البلوك 784200108069517 NULL

19166 حسن خالد عمر سعيد بانارص المحمدي 784200252969595 NULL

19167 سالمه محمد مبخوت مبارك العبيدي 784199431793647 NULL

19168 سلم سالم علي هالل المنصوري 784199639719436 NULL

19169 العنود مبارك مبخوت سليم الشكل المنهاىل 784199770605931 NULL

19170 ي مروي مسلم صالح المروي الكثي  784199665142438 NULL

19171 علي عبدالعزيز عمر احمد سالم العامري 784200105729592 NULL

19172 محمد احمد ضجي صباح سعيد الهاملي 784200174042570 NULL

19173 ن يوسف فاطمه عفيف عبدالرحيم حسي  784200129057251 NULL

19174 ميثه سعيد محمد بخيت المحرمي 784200075740264 NULL

19175 ي مهرة صالح مبارك صالح مبارك الكثي  784200116097096 NULL

19176 ة رياض سالم العبد المنهاىلي مي  784200218041729 NULL

19177 فاطمة خلف علي خلف الحمادي 784200180798108 NULL

19178 هاجر إبراهيم شيخان بدر سالم المنذري 784200142049632 NULL

19179 طيف صالح قاسم سيف صالح المنصوري 784200194760680 NULL

19180 ي
مريم عبدالنارص شيخ عوض العولف  784200159580651 NULL

19181 ي
خاتمه هذال نارص علي نتيفان الحارب  784200105260580 NULL

19182 حوراء ابراهيم علي العبيدىلي 784200265415826 NULL

19183 ي
وضحة عبدالعزيز عبدهلل البلوسر 784200119028544 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
19184 ي

شيخة عبدالعزيز عبدهللا حمزه شاه البلوسر 784200169429386 NULL

19185 علي سالم خلفان محمد سوي    ح المزروعي 784200213681594 NULL

19186 سيف حسن عبدهللا محمد 784200102583182 NULL

19187 ي
فاطمه نوح خلف عبدهللا خلف الحواسن الحوسنن 784200184818290 NULL

19188 الهنوف يعقوب يوسف سلمان يعقوب الحمادي 784200151428388 NULL

19189 ريم عبدهللا يارس علي الحمادي 784200146827397 NULL

19190 شوق هزاع محمد المنصوري 784200151953583 NULL

19191 سالمه عوض سعيد العامري 784200138061856 NULL

19192 مزنه سالم علي رحوم الحمادي 784200114741703 NULL

19193 شيخه صالح احمد سعد المنصوري 784200169630710 NULL

19194 دانة غيث راشد عبد هللا الحمادي 784200148617259 NULL

19195 شهره عبدالعزيز هادي سعيد صالح المنصوري 784200119395141 NULL

19196 أشواق علي صالح سعيد المعوىلي 784200241720695 NULL

19197 عائشه حمد علي المنصوري 784197327142598 NULL

19198 وعود محمد قاسم محمد عوض 784199949265104 NULL

19199 ن حمعان سالم محمد الكندي مرام امي  784200154031312 NULL

19200 ي, رنا سعيد سالم سعيد ضاجي   اليعقوب  784200179541386 NULL

19201 نوره احمد يوسف عبدالكريم الحمادي 784200154626863 NULL

19202 ي ريم محمد خلفان عبدهللا سليم السياب  784200187596901 NULL

19203 منال فرج علي صالح المري 784200154694812 NULL

19204 صالح محمد صالح يارس الهطاىلي 784200115419374 NULL

19205 ي
زايد احمد سالم علي الحوسنن 784200118360823 NULL

19206 سيف حامد احمد صالح عبدهللا 784200139027625 NULL

19207 احمد نارص احمد نارص ملقاط 784200164146191 NULL

19208 عبدهللا محمد صالح يارس الهطاىلي 784199929417683 NULL

19209 زايد محمد اكي  زادات خان 784200054319312 NULL

19210 ي ي الزعاب  عيىس سعيد عبيد سعيد الخمي  784200042942142 NULL

19211 ن المنصورى شاهر يارس عل حسي  784199739130476 NULL

19212 هدى معيويض العمي  عمر الراشدي 784200017361740 NULL

19213 فاطمه جعفر عبدالعزيز محمد  الجالف 784200148307240 NULL

19214 ي سهيل نصيب العامري
ميثاء ثابن 784200162942971 NULL

19215 طرفه عبدالنارص علي سعيد محمد الغافري 784200147319790 NULL

19216 بشاره بخيت محمد مسلم الراشدى 784199560548481 NULL

19217 عيىس احمد ابراهيم عبيد حسن الرئيىسي 784199938031855 NULL

19218 ي
 
ريم محمد عبدهللا علي عبدهللا المرزوق 784200168690285 NULL

19219 لطيفة سعيد محسن سعد سعيد المحرمي العامري 784200187604218 NULL

19220 مريم هادي مسعود عيىس راشد  المنصوري 784200064721580 NULL

19221 نظرة سليم سهيل سالم زعبنوت المهري 784199919297467 NULL

19222 ة الياس سلمان علي السليمي مي  784200182693083 NULL

19223 ي قمصيت المهري نوره عبود سالم محمد الصن  784200075963163 NULL

19224 محسن محمد عويضان عيضه المنهاىلي 784200113821423 NULL

19225 عبدالعزيز حسن حمود راشد حمود زيودي 784200232625432 NULL

19226 عمي  يعقوب يوسف احمد خميس المنصوري 784200152491351 NULL

19227 نواف أحمد راشد عبدهللا الحمادي 784200127052841 NULL

19228 ي شما محمد عبيد عيد عبيد الزعاب  784199903206037 NULL

19229 هدى بخيت سالم مسلم المهري 784200091308708 NULL

19230 ي الحمودي
محمد راشد محمد جمعة المغنن 784200095730329 NULL

19231 محمد حارب جاسم علي محمد 784200053610760 NULL

19232 مي
ماجد عبيد إسماعيل الجنيدي الحرصن 784200263726596 NULL
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19233 ي ب  مريم شهاب خميس حسن عبدهللا المحي  784200180316323 NULL

19234 ن عبد هللا محمد الجابري شمسة حسي  784200192687620 NULL

19235 ي
 
ريان جمعه عبدهللا خميس المرزوق 784200119636593 NULL

19236 وديمه مبارك سعد سعيد المنصوري 784200296472846 NULL

19237 ندى سعيد فرج عوض الشحرى 784199804969592 NULL

19238 سعيد سيف مبارك بالقطري الخيلي 784200110607163 NULL

19239 خالد عمران علي سليمان محمد الشجي 784200250629506 NULL

19240 علي عبيد راشد حمد الخيلي 784200091626539 NULL

19241 مريم قاسم حسن كدح الراشدى 784199926279870 NULL

19242 شوق نارص البخيت عل العامرى 784200037419262 NULL

19243 ي
 
سارة محمد حسن عبدهللا عبدالرحمن المرزوق 784200140362920 NULL

19244 ميثة مال هللا جمعه أحمد جزائري الحمادي 784200108364751 NULL

19245 سارة محمد عل مبارك صالح الهمام المنصورى 784200002526265 NULL

19246 محمد سلطان بشي  محمد  العتيبة 784199908204698 NULL

19247 حمد محمد سالم محمد المهري 784199896360262 NULL

19248 مي
احمد يوسف احمد سالم نصي  الحرصن 784200297082461 NULL

19249 ي
 
حمد عيىس عبدهللا يوسف جابر المرزوق 784200153621386 NULL

19250 ي
ابراهيم مسفر صالح سالم شقران الحارب  784200037049473 NULL

19251 ي
علي خميس محمد عبيد مطر الرمين  784199982983928 NULL

19252 ادريس راغب ادريس يحن  احمد 784200149169508 NULL

19253 مطر محمد مطر محمد المنصوري 784199984750721 NULL

19254 سالم حميد سالم خلفان سعيد البادي 784200021827504 NULL

19255 فاطمه عامر محمد مبارك يروان المنصورى 784198974132957 NULL

19256 هان النعيمي سالم علي سالم حسن سالم الشر 784200109428092 NULL

19257 موس احمد سعيد حميد النعيمي 784200158594356 NULL

19258 سلطان سبيل عبدالكريم علي 784200263252544 NULL

19259 سلطان محمد يوسف يعقوب المنصورى 784199994947044 NULL

19260 عيىس صالح عبدهللا محمد عبدالرحيم خوري 784200209316593 NULL

19261 ي ساره سعيد مرع خميس الكثي  784199192874792 NULL

19262 ي
هللا علي احمد العليمي الحارب  عائشة خي  784200185195854 NULL

19263 ي ة محمد حمد سعيد الجنين  امي  784200170653198 NULL

19264 اليازيه علي احمد العبد سالم المنهاىلي 784200160493514 NULL

19265 غزيل  سيف احمد نارص احمد النعيمي 784200268163274 NULL

19266 عبدهللا سالم منصور سالم الصيعري 784200102149505 NULL

19267 ايمان خميس عبدهللا صالح المنصوري 784200104069586 NULL

19268 ى حسن سلطان جابر الحمادي بشر 784200125108546 NULL

19269 ن اسماعيل حسن آل علي ابراهيم حسي  784200047102429 NULL

19270 سيف خالد سيف علي عبدهللا الغافري 784200265276178 NULL

19271 حمد حسن ثابت  محمد 784200116539287 NULL

19272 فيصل بالل بالل محمد الظاهري 784200141029429 NULL

19273 ي عبدهللا سعيد احمد عبدهللا حسن النقن  784200142180643 NULL

19274 زايد مبارك هاشل عبدهللا الشكيلي 784200142141082 NULL

19275 ي
مريم صالح نارص طالن الحارب  784200171594243 NULL

19276 سعيدة بخيت علي المنهاىلي 784200164809137 NULL

19277 ي
ن احمد مبارك محمد الحارب  ورده حسي  784200193862578 NULL

19278 ي
ساره عل سالم اللقيط الحارب  784200052949599 NULL

19279 ي خليفة فارس احمد محمد المصعن  784200108029511 NULL

19280 ي
سيف عتيق محمد عبيد الرمين  784200080725912 NULL

19281 ي هزاع اسماعيل سالم عثمان مبارك الزعاب  784200043582848 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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19282 محمد خادم محمد غانم القبيىسي 784200179385800 NULL

19283 نواف مصبح خلفان مصبح حميد الشامىسي 784200109748366 NULL

19284 ن بدر عبدالقادر عبدالرحمن محمد الباكري المصعبي  784200153208689 NULL

19285 ي 
خالد عادل يوسف عبدالرحمن العطار العوضن 784200198283218 NULL

19286 راكان احمد نارص مبارك صالح بن عمرو ال بريك 784199996251387 NULL

19287 منصور هالل سعيد عيد الساعدي 784200158395986 NULL

19288 عبدهللا عوض حاتم سعيد  المحرمي 784200125907426 NULL

19289 فاطمة سالم العبد نصيب الراشدي 784200130703158 NULL

19290 غزالة معيضد سعيد ضاعن مبارك المنصوري 784200021680937 NULL

19291 ي ن الكعن  مريم سعيد عبيد سالمي  784200004081392 NULL

19292 اميمه عبدالقادر عبدهللا خميس العامري 784200131879841 NULL

19293 اليازية يارس عبدهللا العامري 784200114141714 NULL

19294 شيماء علي احمد علي الحمادي 784200250736574 NULL

19295 امنه منشر كرامه صالح المنهاىلي 784200296248295 NULL

19296 ي
مريم ابراهيم عيىس علي الحوسنن 784199572106815 NULL

19297 علي سالم سلطان دري الفالجي 784200160869184 NULL

19298 ن صالح محسن الهمامي خلود حسي  784200131315820 NULL

19299 ي
 
ن علي بحري المرزوق شيخة علي حسي  784199460798079 NULL

19300 منصور مبارك سيف محمد  المنصوري 784199590726354 NULL

19301 ي نسيم نارص محسن محمد المصعن  784200157605492 NULL

19302 ن احمد محمد الحامد فاطمه الحسي  784200147213696 NULL

19303 فاطمه مبارك احمد سعيد الراشدى 784199909737282 NULL

19304 العنود محمد أحمد مبارك عيظه الهاجري 784200126987575 NULL

19305 إيمان قاسم حامد محمد صالح حامد الجفري 784200084027513 NULL

19306 ي أفنان عدنان مسعود راشد مسعود اليعقوب  784200171695099 NULL

19307 حمدان علي حسن علي محمد بن فراج النعيمي 784200218641700 NULL

19308 منصور خادم حمد صياح المنصوري 784200180710210 NULL

19309 ي ي الجنين  حمد محمد حمد ناجم محمد الكاسن  784200117046415 NULL

19310 ن النعيمي زايد احمد نارص احمد عكي  784200062573272 NULL

19311 ي
ماجد فضل سالم احمد عبدهللا الحارب  784200282847977 NULL

19312 ي
زايد فضل سالم احمد عبدهللا الحارب  784200139768376 NULL

19313 مسلم نارص مسلم نارص المنهاىلي 784200190706356 NULL

19314 ي مريم تركي مسلم صالح المروى الكثي  NULL NULL

19315 فاطمة سعيد سالم بخيت حريك المنهاىلي 784199329259271 NULL

19316 سارة سعيد مسلم سويدان المنهاىلي 784199732710381 NULL

19317 سالم بخيت مبارك علي سعيد المنصوري 784200190717684 NULL

19318 ي نوف مسعود راشد علي العي  784199440647107 NULL

19319 ليل عبدهللا ابراهيم محمد الهرمودي 784199906879137 NULL

19320 عذاري عبدهللا سالم حسن الحمادي 784200125902757 NULL

19321 يكي وعد سالم محسن سالم بن مساعد الي  784200135715439 NULL

19322 ي
امل محمد محسن نارص مبارك الحارب  784200113982548 NULL

19323 مريم بنت محمد بن هالل البوسعيدي 784200106429168 NULL

19324 وش المنهاىلي هالة سعيد مبخوت حي  784200179307036 NULL

19325 بشائر عيىسي صالح عبدهللا العامري 784200194397186 NULL

19326 شوق يوسف محمد حسن أل بشر 784200179161946 NULL

19327 ي
ريما عبدهللا سيف علي الحارب  784200154982621 NULL

19328 مي
علي احمد علي محمد علي الحرصن 784200137693642 NULL

19329 سالم عمر سالم عبيد القرزي 784200159093762 NULL

19330 موس حمد راشد حمد الساعدي 784200239643529 NULL
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19331 نوره علي محمد علي المال 784199306081805 NULL

19332 عائشه سالم هالل عبيد النيادي 784200153164692 NULL

19333 وز سعيد الظاهري حنان مشي في  784199216471914 NULL

19334 سالم عامر سالم السقطري المهري 784200173616259 NULL

19335 ن الجابري ريم صالح سالم حسي  784199882971486 NULL

19336 ي
وديمة خالد عتيق علي عليان الرمين  784200140297621 NULL

19337 ي المزروعي عفراء راشد سالم عبدهللا الكنين  784200286971732 NULL

19338 خديجة عبدالرحمن عبدهللا محمد  بن اسحاق 784200135971313 NULL

19339 محمد فرج عل محسن النعيم 784199928362682 NULL

19340 سلطان عبدهللا برك سعيد الزبيدي 784199949374633 NULL

19341 عبدهللا عتيق خليفه سيف خليفه القبيىسي 784200205958034 NULL

19342 ي
عتيق خليفه عتيق سالم الرمين  784200205817412 NULL

19343 ي
حمده موس محمد احمد علي البلوسر 784199991529712 NULL

19344 منن عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم الحمادى 784199920708536 NULL

19345 سعيدة صالح البخيت عيضة وعيل العامري 784200085216107 NULL

19346 مريم عبدهللا راشد احمد الحمادي 784199904657055 NULL

19347 فهد علي عباس محسن النويس 784199928602822 NULL

19348 جاسم احمد مرزوق بخيت السويدى 784200079816144 NULL

19349 ي
منصور محمد جمعه سالم جوهر الكوين  784200207617273 NULL

19350 مسلم مبخوت سالم عبدهللا العامري 784200214181925 NULL

19351 عبدهللا محمود زاهر حميد نارص الشقىصي 784199980806212 NULL

19352 ي ايمان عبدهللا نارص عبدهللا  المصعن  784199472498072 NULL

19353 نيله سليم سهيل سالم المهري 784200140603281 NULL

19354 اريام مبارك سعيد مرزوق بروك المنهاىلي 784200173047372 NULL

19355 بشائر عمر علي عمر احمد المحمدي 784199757404324 NULL

19356 وق صالح قاسم سيف صالح المنصوري رسر 784200190365989 NULL

19357 ي
ساره معتوق محمد خليل الحوسنن 784200192429205 NULL

19358 يكي مزنة علي عبدهللا عمر صالح الي  784200107408716 NULL

19359 وضج زايد سعيد محمد المنصوري 784200247074949 NULL

19360 شوق احمد سلطان جابر الحمادي 784200139254823 NULL

19361 ي المنصورى وضحة نارص مبارك سعيد الوحي  784200119379491 NULL

19362 جواهر احمد سعيد حميد حمد السعيدي 784199969260761 NULL

19363 وك عمر العامري مها عبدهللا مبارك مي  784200130625385 NULL

19364 مريم نهيان ابراهيم خليل ابراهيم الحمادي 784200141829877 NULL

19365 عائشه عبدهللا يوسف ابراهيم الحمادي 784200280286194 NULL

19366 ي خلود علي عوض الكثي  784200258509635 NULL

19367 رويه عبدهللا مبارك سالم الساعدي 784200062959380 NULL

19368 ي هاشم
علويه عمر أبوبكر عمر الشيخ بنن 784200248047530 NULL

19369 ي
مريم نارص علي عمران عبدهللا الحارب  784200148270588 NULL

19370 نورة فيصل عبدهللا صالح محمد العامري 784200162171936 NULL

19371 خديجة جابر جاسم كشاورز الحمادي 784200083759272 NULL

19372 ي العنود احمد نارص عبدهللا احمد حواتان المصعن  784200152969596 NULL

19373 جوهره غالب عوض عمر يسلم الجابري 784200128764642 NULL

19374 نوف سلطان محمد عبدهللا حسن العلي 784200141303048 NULL

19375 مروه اسماعيل ابراهيم علي الحمادي 784200171524240 NULL

19376 ي
الهنوف محمد زين هللا محسن احمد الحارب  784200130729542 NULL

19377 ي ي الجنين 
علياء عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحيم المخينن 784200257542140 NULL

19378 ي
نرصة جاسم محمد الحوسنن 784200262982976 NULL

19379 نوره مسلم محمد سالم مبارك علي الراشدي 784200210768535 NULL
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19380  محمد المنهاىلي

ن ساميه هاشم عوض حسي  784200173736586 NULL

19381 ساره خالد سالم عمر المنهاىلي 784200108595065 NULL

19382 نيله مسلم سالم مبارك علي الراشدي 784200110609417 NULL

19383 عمر علي سيف راشد الشامىسي 784200187431901 NULL

19384 فاطمة راشد علي راشد علي الشجي 784200171847179 NULL

19385 ي فاطمة عبدهللا راشد علي راشد الواىلي نقن  784200171826876 NULL

19386 آمنه علي أحمد علي إبراهيم الحمادي 784200169291372 NULL

19387 ي
 
فاطمة اسماعيل محمد حسن حاجس المرزوق 784200146427537 NULL

19388 سالمه سيف بخيت سيف عيىس راشد المنصوري 784200191930658 NULL

19389 حمده عبدهللا أحمد ابراهيم الحمادي 784200261639205 NULL

19390 وعد سفر عبدالمحسن نارص الهاجري 784200158531317 NULL

19391 علي احمد علي بهلول الشجي 784200146493208 NULL

19392 نوره محمد ثابت نهادى المنهاىلي 784199931483277 NULL

19393 حليمه محمد عبدهللا مبارك الهاجري 784198719320438 NULL

19394 يوسف طارق يوسف علي احمد األنصاري 784200193271614 NULL

19395 هزاع خليفه ابراهيم محمد سليم البهلوىلي 784200224080836 NULL

19396 محمد وحيد محمد المطوع الظاهري 784200176469318 NULL

19397 ي عبدالعزيز عبدهللا محمد رجب الزعاب  784200185820493 NULL

19398 ي يوسف مبارك محمد جمعه الجنين  784200027137064 NULL

19399 خلود نبيل احمد عوض علي 784200017262047 NULL

19400 ايمان عبيد سالم جوهر عبدهللا القعود 784200249790583 NULL

19401 شيماء محسن محمد بركات المهري 784200141865301 NULL

19402 اليمامة ربيع صالح سعيد علي المنصوري 784200181514918 NULL

19403 عائشة سالم خلفان علي خلفان الظاهري 784200206269720 NULL

19404 فاطمة سالم صالح سليم حسن المنهاىلي 784200191818689 NULL

19405 مريم حمدان محمد حمدان سالم المهري 784200004981864 NULL

19406 صالحه عوضان بخيت عوضان صالح المنهاىلي 784200019282647 NULL

19407 مهره زايد حمد القشط سالم المنهاىلي 784200051804761 NULL

19408 مثايل طناف بخيت طناف المنهاىلي 784200275027405 NULL

19409 ي
شما علي أحمد حسن غريب الحوسنن 784200074042571 NULL

19410 ي
شيخة علي أحمد حسن غريب الحوسنن 784200041549179 NULL

19411 ي سلم عدنان محمد علي سالم الغالب  784200119431482 NULL

19412 امل مسعد علي محمد الذيب الواحدي 784200257987162 NULL

19413 مبارك سالم مبارك زايد 784197843532140 NULL

19414 ي علي يجي محمد علي الذهب الجنين  784199828593691 NULL

19415 الحر مبارك حسن علي محمد العامري 784200146051493 NULL

19416 ي ن محمد الدفيعه المصعن  هيثم حسي  784200164038463 NULL

19417 علي سيف سعيد حمدان المعمري 784200106849134 NULL

19418 ي ه سعيد مزعل محمد الزعاب  أمي  784199413535156 NULL

19419 بخيته قاسم حسن كدح 784197328183518 NULL

19420 ي
عبدهللا حسن محمد الخرصن الحوسنن 784198396950697 NULL

19421 خليفة صالح مسلم الرجين  784200106926403 NULL

19422 فهد احمد سيف مسعود سليمان الظاهرى 784200282969268 NULL

19423 ي سالم عبدالرحمن محمد سالم آل صالح الطنيج  784200124392422 NULL

19424 عبدهللا مانع علي جمهور االحباب  784200272149095 NULL

19425 ي
لطيفه شاكر حمد سالم البلوسر 784200152060800 NULL

19426 ي
امنة عبدالحليم محمد حمزه شاه كرم البلوسر 784200103209324 NULL

19427 العنود محمد خلف سعيد علي المعمري 784200149075416 NULL

19428 يكي فاخره خليفه عبدهللا عمر الي  784200296937947 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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19429 مروة عادل علي محمد الشقاع 784200113517641 NULL

19430 ي ريم عمر احمد علي الجنين  784200017359629 NULL

19431 ساره سعيد سالم النعيم 784200162929291 NULL

19432 علي سليمان علي عمر مهنن 784199457905935 NULL

19433 احمد شهاب احمد حسن احمد ربيع الشجي 784200197071903 NULL

19434 ابراهيم صالح محمد أحمد الحمادي 784200193639190 NULL

19435 سلطان محمد عبدهللا ماجد  العبيدىلي 784200220821803 NULL

19436 احمد جمعة عبدهللا خايف مطر الظاهري 784200227362066 NULL

19437 محمد احمد محمد خميس الشجي 784200290728581 NULL

19438 ي اريام عل سالم مسعود الجنين  784200131621854 NULL

19439 حسناء حمد صالح علي حمد الهاجري 784200152417919 NULL

19440 مروه سليمان علي عمر عامر المهنن 784200193505078 NULL

19441 دالل فهد عبدالرحمن عوض النامىسي 784200107204313 NULL

19442 شوق سالم سليمان احمد المنهاىلي 784200172759597 NULL

19443 عهود سعيد مسلم بريك الراشدي 784200161746977 NULL

19444 ن ة المصعبي  أمل محمد خميس أحمد حجي  784200124365428 NULL

19445 بخيتة علي عبدهللا خميس المنصوري 784200182927267 NULL

19446 مروة عبد هللا سعيد علي حسن المنهاىلي 784200129279277 NULL

19447 فاطمة محمد صالح حمد مقلد الهاجري 784200197246836 NULL

19448 ن ن نارص مطهرى المصعبي  شما حسي  784200086981733 NULL

19449 وفاء فيصل عبدهللا ناجم بوحسن 784200153594187 NULL

19450 علي أنور عبدهللا حميد سالم NULL NULL

19451 حمد يوسف احمد حسن احمد المنهاىلي 784200161643737 NULL

19452 ي
نواف سالم ضاوي جمعه معيوف الحارب  784200282481595 NULL

19453 غانم خادم جمعة غانم محمد القبيىسي 784200102158472 NULL

19454 سهيل محمد علي محمد سعيد المهري 784200137258057 NULL

19455 احمد وليد صالح مبارك عوض المنهاىلي 784200186106249 NULL

19456 ن الخورى خالد محمد ماشاءهللا حسي  784200026919090 NULL

19457 ي
ابن ن يوسف محمد مظهر تي  784200193720818 NULL

19458 ي الوعيل عائشه صالح حمود احمد ناج  784200152949598 NULL

19459 ي
ريم جمعة محمد هاتم الحوسنن 784200173535087 NULL

19460 ي الهاجري
ريم قشيم سعد عايض حزام القحطابن 784200216132652 NULL

19461 سالمة احمد عبدهللا محمد سالم نصيب العلي 784200281574911 NULL

19462 ي ن الدفيعة المصعن  عهود صالح محمد حسي  784200121686909 NULL

19463 مريم خلف احمد مال هللا المنصوري 784199661957029 NULL

19464 ي ن مسعد محمد اللهن  ي امي 
امابن 784200173286905 NULL

19465 ي
بشاير صالح منرص علي  الحارب  784200098754680 NULL

19466 شوق طارق احمد عوض باعوضه 784200258486461 NULL

19467 ميثاء هادي سعيد سالم العامري 784200192635074 NULL

19468 عائشة درويش عبدهللا خرباش 784200236182497 NULL

19469 عفراء صالح حمد مبارك صالح المنصوري 784200214726240 NULL

19470 سالمه علي عبدهللا بن الشيخ علي 784200238169187 NULL

19471 ن العامري الباسلة سليمان صالح حسن سالمي  784200171658048 NULL

19472 هيا مبارك عيضة بالربيع بالعبد المنهاىلي 784200135093597 NULL

19473 وردة مبخوت النوة احمد المنهاىلي 784200106096140 NULL

19474 روضه سعيد حميد مصبح الهنداسي 784200262518499 NULL

19475 ي يشا عبدهللا محمد خميس الجنين  784199052814862 NULL

19476 العنود عبود بخيت عوضان صالح المنهاىلي 784200009847250 NULL

19477 امنه عبيد راشد مسعود العلوي 784200159280617 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19478 محسنه صالح طالب احمد الهمامي 784199802543183 NULL

19479 نوره صالح حمد عمر عوض بالليث 784200215950757 NULL

19480 شيخه احمد يوسف عيىس  الحمادي 784200157394063 NULL

19481 عنود احمد علي نارص علي النعيمي 784200275754321 NULL

19482 شما عبدهللا أحمد راشد بالل السويدي 784199802708059 NULL

19483 ي
 
اسماء عبدالسالم محمد عبدهللا محمد المرزوق 784200240285211 NULL

19484 ن عبيد الهاجرى رقيه عل حسي  784199713508150 NULL

19485 شيخة فرج زهران ال علي 784200152146203 NULL

19486 ي غاية يوسف عبيد رسور  الزعاب  784200106847088 NULL

19487 حسناء منترص منصور أحمد غالب 784200195837156 NULL

19488 ي
أروى عادل سليمان خميس السعدي الهناب  784200276509252 NULL

19489 مهرة فرج محمد غيث محمد بوعالمة القبيىسي 784200194641021 NULL

19490 اليازيه سالم خليفه سالم صالح الغين  784200105080988 NULL

19491 اليازيه احمد مبارك عل محسن النىس الهالىل 784200186809255 NULL

19492 عفراء سيف محمد خلفان الهاملي 784200226816526 NULL

19493 ي ي الزعاب 
احمد راشد علي الحليفن 784199176071050 NULL

19494 هميان سعود راشد صياح بالرقيط المنصوري NULL NULL

19495 بشاير جعفر سالم احمد ابوبكر المحضار 784200109327658 NULL

19496 مزنه احمد عبدهللا احمد نارص عليوه 784200250749270 NULL

19497 نورة علي خميس علي الساعدي 784200064053620 NULL

19498 ي ال عل
وديمه عمر جمعه سعد عمر الحبىسر 784200085315826 NULL

19499 سالمة مبارك سعيد مبارك سالم الساعدي 784200214029611 NULL

19500 روضة علي عمر النعيمي 784200174732725 NULL

19501 خلود خالد سالم سلطان راشد النعيمي 784200051920534 NULL

19502 موزه سلطان سيف المنصوري 784196321437905 NULL

19503 نارص علي سعيد محمد النهدي 784199491398709 NULL

19504 وليد سالم عوض بن عمرو العامري 784200091362705 NULL

19505 ي عبدهللا عوض مسعود راشد اليعقوب  784198581858432 NULL

19506 ي
محمود محمد محمود عثمان الحوسنن 784199421376288 NULL

19507 رشاء عبدهللا سالم الجابري 784198838549651 NULL

19508 عبدهللا عل مطر سعيد النعيمي 784199465925941 NULL

19509 ذياب محمد عيىس بخيت حويرب المنصورى 784200184803813 NULL

19510 سالم علي سالم علي الراشدي 784200118710811 NULL

19511 ي
 
روضه عبدالرحمن عبدهللا اقتدار المرزوق 784200206829689 NULL

19512 روضه سالم صالح حمد محمد يزرب العامري 784200130737578 NULL

19513 موزة سالم صالح حمد  العامري 784200170965915 NULL

19514 عائشة محمود عبد هللا صادق الخوري 784200169597133 NULL

19515 ي
امنة محمد رسور علي خلفان الغليفف  784200106065764 NULL

19516 سالمة زايد ربيع زويد بخيت الظاهري 784200161953219 NULL

19517 مريم تركي عبدهللا جعفر بالشوارب 784200143648481 NULL

19518 عبدالرحمن صالح مهدى مسعد عثمان الواحدى 784200160828024 NULL

19519 محمد صالح مهدى مسعد عثمان الواحدى 784200104825177 NULL

19520 محمد عبدهللا صالح راشد المعمري 784200002546164 NULL

19521 ي زايد سلطان احمد جاسم ابراهيم الزعاب  784200194732697 NULL

19522 ي
زايد احمد مرشد سالم جمعة الرمين  784200135295432 NULL

19523 خليفه حمود نارص سعيد العامرى 784200025987429 NULL

19524 علي عادل محمد حمدان المعمري 784200252654353 NULL

19525 ي عبدهللا احمد عبدهللا عبدالرحمن المهي  784200279307035 NULL

19526 محمد عبدالعزيز عبدهللا علي الشجي 784200191696531 NULL
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19527 فاطمة عوض زايد سويد قشمان المنصوري 784199464983925 NULL

19528 بشائر مبارك سهيل سعيد الراشدي 784199570247900 NULL

19529 فاخرة بخيت عبدهللا سعيد محمد الراشدي 784199875913180 NULL

19530 محمد عمر مبارك محمد الجدجي 784199961902915 NULL

19531 زايد علي محمد سعيد نارص ال سودين 784200254606864 NULL

19532 ن محمد المنصوري سلطان يارس علي حسي  784200139875957 NULL

19533 ان سالم خليفة حمد صالح جي  784200186940969 NULL

19534 ن  غليطه الشجي سعود احمد حسي  784200172729590 NULL

19535 ي علي عدنان علي عبيد الزعاب  784200217549482 NULL

19536 خالد مازن ابوبكر محسن العطاس 784200271054379 NULL

19537 محمد مبارك سالم حميد العطشان المنصورى 784200118591054 NULL

19538 ي
ريم صالح سالم طالب الحارب  784200029875109 NULL

19539 وضج صالح عامر عبدهللا محمد الصيعري 784200183259520 NULL

19540 ن حاتم نارص يش العامري اليازية حسي  784199950716862 NULL

19541 عائشه عبدالرحمن محمد عل العلي 784200130868050 NULL

19542 ي احمد محسن المنصوري نوف ناج  784200286390685 NULL

19543 حصه حسن الشيبه مبارك مطر الحتاوي 784200079061063 NULL

19544 سالمه علي حسن احمد الشجي 784200036415741 NULL

19545 ي
موزة وليد عيىسي مالح الرمين  784199857970836 NULL

19546 مريم علي سعيد صالح محمد مقرم الجابري 784200164102582 NULL

19547 سلم أحمد عبدهللا عمر محمد بافرج 784200187247216 NULL

19548 شيخه هارون محمد موس عبدالرحمن المال 784200113916462 NULL

19549 العنود سالم الشاعر محمد سعيد المروشد 784200119137535 NULL

19550 روضة سلطان خليفه محمد المشهوري الظاهري 784200104905839 NULL

19551 شما سهيل النحيس العامري 784200070648512 NULL

19552 شما يوسف احمد عبيد 784200090916402 NULL

19553 ى مريم احمد مهدى احمد هادى الحمي  784200096351984 NULL

19554 عيدة محمد مبخوت سليمان قضعان المنهاىلي 784200157406164 NULL

19555 ي ي حمد الجنين  ماسة سعيد عيد نخي  784200152138051 NULL

19556 نورة الرويىعي سليم رزيق المنهاىلي 784200080628256 NULL

19557 ي
ن حسن عمر العوبثابن ريم احمد سالمي  784200190275865 NULL

19558 ي عايض المنهاىلي وصايف عوض عبد هللا ناج  784200118465937 NULL

19559 ن بخيت المنهاىل كنه صالح سالم شاهي  784200194208524 NULL

19560 فاطمة فيصل محمد حسن سالم الحمادى 784200225272085 NULL

19561 ي
نورة علي بالل أحمد حسن البلوسر 784200110876271 NULL

19562 ن حسن محمد الحمادي فاطمة امي  784200197653528 NULL

19563 ميثه حسن محمد حسن محمد اليحال 784200152747919 NULL

19564 علياء نارص علي سالم الزيدي 784199990970651 NULL

19565 سلطانه حاكم مبخوت عبدهللا المنهاىلي 784200108290642 NULL

19566 كنه احمد حاكم منصور المنهاىل 784200143698486 NULL

19567 ن عوض المنهاىلي صادقه سعيد حامد حصي  784200181526417 NULL

19568 غايه منصور حاكم منصور نارص المنهاىلي 784200290432945 NULL

19569 ظبيه سالم محمد سعيد سهيل الراشدي 784200108152503 NULL

19570 عبدهللا فالح محمد مجري الهاجري 784199190628687 NULL

19571 سلطان خميس جمعة خليفة السويدي 784199306470842 NULL

19572 بدر سعيد محمد ابراهيم محمد مامدي 784199803047218 NULL

19573 محمد حفيظ علي عمر النعيمي 784199727276059 NULL

19574 أحمد علي محمد السعيدي عبدهللا 784199097383741 NULL

19575 ي
عبدالرحمن جاسم محمد بن سالم الحوسنن 784199770975912 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19576 سعيد راشد البخيت عيضه العامري 784199526058526 NULL

19577 احمد سعيد سالم احمد الراشدي 784199862432178 NULL

19578 حمدان حمد علي محمد  الراشدي 784199846861500 NULL

19579 ي
علي سالم علي أحمد الحوسنن 784199513976193 NULL

19580 حميد  سعيد محمد ابراهيم محمد مامدي 784199295058095 NULL

19581 عبدهللا محمد عبدالرحمن الفاروق الشجي 784199150698381 NULL

19582 ن المري محمد عبدالهادي علي حمد حثلي  784199490936814 NULL

19583 ى شيخه عبدهللا سعيد اسماعيل نرص المهي  784200147075467 NULL

19584 ي شمه عبدهللا سعيد اسماعيل المهي  784200192475398 NULL

19585 مي سيد احمد بابا
عاليه الحرصن 784200246379380 NULL

19586 بتول احمد علي غلوم موس العبيدىلي 784200179253594 NULL

19587 ي ن علي راشد جاسم الزعاب  موزه حسي  784200143610689 NULL

19588 ي
ن جاسم الحوسنن ساره احمد علي شاهي  784200143824967 NULL

19589 ي عهود خالد عبدالرحمن محمد عبدهللا الطنيج  784200108384817 NULL

19590 نوف يوسف صالح جمعة 784200108320472 NULL

19591 روان عباس عبداللطيف عبدالرسول 784200165935410 NULL

19592 ي
عبدالرحمن حامد حسن غازي محمد بارحمه العفيفن 784200087395263 NULL

19593 ماجد محمد ماجد مهي  غانم القبيىسي 784200218610861 NULL

19594 عبدهللا حمدان فاهد سعيد نصيب المزروعي 784200113031619 NULL

19595 خالد نواف سالم حسن المال 784200186071393 NULL

19596 ن احمد الرفاعي المنصوري عمر حسي  784200179062714 NULL

19597 عبدالرحمن صالح أحمد العطاس الهاشم 784200158420875 NULL

19598 حسن علي بلغيث علي احمد الزبيدي 784200110717418 NULL

19599 وز احمد رامي بالل مبارك في  784200164091538 NULL

19600 ي
ثناء محمد علي احمد طالن الحارب  784199959380850 NULL

19601 ي
خديجه ابراهيم محمد حسن الحوسنن 784200295276073 NULL

19602 ي
ريوف صالح احمد فرج الحارب  784200119187605 NULL

19603 ي اريام سليم صالح يسلم سعيد الكثي  784200241092640 NULL

19604 ي مرام يارس صالح يسلم سعيد الكثي  784200294107543 NULL

19605 ي ي عبدهللا حسن عامر الغوين  اريام ناج  784200135046215 NULL

19606 خواطر طايع كرامه عيضه مبارك المنهاىلي 784200118750817 NULL

19607 ن احمد سالم الحوسنن عبي  حسن حسي  784200238718686 NULL

19608 وصايف خالد محسن نارص مبارك العبيدي 784199994176388 NULL

19609 نعيمة سالم متاهم سالم المنهاىلي 784200184087516 NULL

19610 نوره سعيد مسلم حسن محمد الراشدي 784200103096077 NULL

19611 مريم سعد احمد مصبح بن عامر 784200228532477 NULL

19612 ي
هنادى نارص عبدهللا مبخوت الحارب  784200142826211 NULL

19613 زهراء ابراهيم علي العبيدىلي 784200173525088 NULL

19614 ي سالم سليمان محمد عبدهللا العكي  784200165826866 NULL

19615 جواهر سالم جابرسلطان محمد بن خادم السويدي 784200216405439 NULL

19616 ي
سعاده عبيد علي محمد خميس حبىسر 784200258496379 NULL

19617 ي ن احمد المصعن  شيماء علي حسي  784200215930296 NULL

19618 ي الزهراء عبدهللا احمد المصعن  784200109862423 NULL

19619 فاطمه خليفه مبارك عمر عريد المنصوري 784200006804304 NULL

19620 شمسه علي سليمان احمد الصندل الراشدي المهري 784200182603967 NULL

19621 جليله عل محمد سعيد حسن العامري 784200091576098 NULL

19622 سلم احمد حسن جريونوه المنهاىلي 784199824142410 NULL

19623 مباركه حمد بخيت كديري محمد المنصوري 784200084282829 NULL

19624 ي وك عبود حنتوش الكرب  أمل مي  784200170473860 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19625 سلوى أحمد محسن علي أحمد مثنن 784200117242048 NULL

19626 فاطمه عل سلطان عل الحمادي 784200015796574 NULL

19627 ي ى محمد احمد هادي المصعن  بشر 784200154068090 NULL

19628 اليازيا غريب جمعه محمد القمزي 784200103187108 NULL

19629 ي
ي محمد حمزه شاه كرم البلوسر

آمنة عبدالغنن 784200136498571 NULL

19630 نورة خليل ابراهيم عبدالرحمن الحمادي 784200150513982 NULL

19631 فاطمه عل حسن جمال الرئيىسي 784200157308022 NULL

19632 عبدهللا بالل سالم بالل سالم الدرمكي 784200124752591 NULL

19633 محمد احمد عبدهللا خالد المريجن 784200293628796 NULL

19634 ي سالم سعيد سالم خدوم الكعن  784200139376352 NULL

19635 ي حمد محمد علي علي هالل النقن  784200225046414 NULL

19636 عبدهللا محمد مقبل محمد باعوضه 784200284150644 NULL

19637 عامر سليمان عيضه سالم الصيعري 784198853620767 NULL

19638 عبدهللا احمد عبدهللا سالم السعيدي 784199594927040 NULL

19639 ي
 
محمد حسن احمد معتوق ابراهيم المرزوق 784199541827509 NULL

19640 سعيد صالح سعيد خميس المشجري 784199576413910 NULL

19641 ي ي المصعن  غازي محمد علي صالح عبدهللا الهدين  784199443763984 NULL

19642 احمد يوسف احمد محمد الحمادي 784199721879502 NULL

19643 صالح عبدهللا حميد سالم 784199079814275 NULL

19644 ي عمار
ي بنن عمار احمد مسعد ناج  784199476836590 NULL

19645 عبدالرحمن محمد عبدالواحد صالح الواحدي 784199502543186 NULL

19646 سعيد سالم حمد عبدهللا المري 784199516861038 NULL

19647 محمد نارص بخيت درمح الراشدي 784199772821817 NULL

19648 ي
 
سارة أحمد حسن عبدهللا المرزوق 784200121529752 NULL

19649 نوف مشعل سعيد سالم سعيد ال سودين 784200021396286 NULL

19650 اليازية محمد حمد سعيد عبدهللا المنهاىلي 784200062431307 NULL

19651 شوق مبارك ماجد سعيد مبارك المنصوري 784200105970980 NULL

19652 ى المنصورى سالمه محمد سالم سعيد الوحي  784200159374600 NULL

19653 سواده محمد خليفه عمر عريد المنصوري 784200194917041 NULL

19654 وضحه محمد خلفان بالعريض المنصوري 784200202184295 NULL

19655 مباركه محمد بخيت طناف مبخوت المنهاىلي 784200141825305 NULL

19656 ظبيه عايض مسلم دبش المنهاىلي 784200157585710 NULL

19657 قماشه محمد خلفان بالعريض المنصوري 784200085754792 NULL

19658 مها هادى حمد حويرب المنصورى 784200254148636 NULL

19659 عل  سعيد سليمان سعيد الخضوري 784199362939292 NULL

19660 هند علي محمد علي احمد محمد المال 784200102435748 NULL

19661 دانة عبدالحكيم سعيد صالح حسن العامري 784200020306419 NULL

19662 سالمه بخيت محمد بخيت سعيد المنصوري 784200118736188 NULL

19663 ي المنهاىلي لطيفة مطيع بشي  بشور حرب  784200107021055 NULL

19664 زهرة طالب مال هللا يوسف العجمي 784200085398582 NULL

19665 بلقيس محمد صالح صالح الدحيمي 784200013039472 NULL

19666 وعد جمعة بالل مبارك آل علي 784199937109165 NULL

19667 غدير الهذيلي سعيد الهاجري 784200229628480 NULL

19668 الهنوف محمد سالم بن طوق 784200142939741 NULL

19669 ن المطهري ن صالح حسي  عائشة حسي  784200179281611 NULL

19670 سلم سالم معيضد سالم المنصوري NULL NULL

19671 ن ى جابر حسي  بشر 784199302942836 NULL

19672 ي سعيد محمد سالم سعيد الكعن  784198961948522 NULL

19673 ي
حياه علي محمد اسماعيل المعينن 784200191628740 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19674 ي امنة عمر سالم عمر احمد العكي  784200116475730 NULL

19675 اثي  محمد سالم محمد الغيالبن 784200137251037 NULL

19676 سالمه عبدهللا سعيد ضاعن مبارك المنصوري NULL NULL

19677 ي
 
شوق عبدالرحيم محمد عبدهللا المرزوق 784200168516548 NULL

19678 مريم خميس سعيد مبارك عبدهللا العتيبه 784200257504090 NULL

19679 ي شهد عامر بدر صالح الكثي  784200230432054 NULL

19680 ظبية خالد عبدهللا سالم نارص العامري 784200216180867 NULL

19681 ي
مريم خليل ابراهيم صقر الحوسنن 784200148103714 NULL

19682 ي
سالم عوض محمد سعيد الحسنن 784200132102797 NULL

19683 علي حمد سعيد بن حرمل الشامىسي 784200135080651 NULL

19684 أسماء أحمد  الشجي  784200259726360 NULL

19685 خميس عبدهللا عل مصبح بونعاس الرمين  784200130941519 NULL

19686 ي سيف خليفة سيف المهي  784200264846856 NULL

19687 عبيد مصبح عبيد محمد مصبح الغفلي 784200117058170 NULL

19688 محمد جالل محمد باقر ابو حليقه 784200159197548 NULL

19689 ي راشد ابراهيم حميد سالم الزعاب  784200190710879 NULL

19690 ن السيد أحمد الموسوي سيد علي حسي  784200208152502 NULL

19691 ي
ر الرمين  ن عبدهللا خلفان رسحان سعيد سيف مي  784200110964952 NULL

19692 ي سيف عبيد خلفان عبيد علي الريل النقن  784200110431036 NULL

19693 عيىس علي راشد مصبح الظاهري 784200132841600 NULL

19694 ي
ي خليفة احمد الرمين 

حميد احمد ثابن 784200187574197 NULL

19695 ي عبدالرحمن عبيد جاسم الهوىلي الزعاب  784200128062062 NULL

19696 ي سالمه حسن صالح عبدهللا صالح الكثي  784199976327025 NULL

19697 وليد سعيد محمد حسن المسكري 784198432103814 NULL

19698 شمسة صالح جمعه غانم محمد القبيىسي 784200041394709 NULL

19699 عبدالرحمن يوسف عوض سعيد الزبيدي 784200235214382 NULL

19700 عبدهللا راشد عبدالرحمن العامري 784200184703815 NULL

19701 ي عبدالرحمن صالح حسن العامري
محمد لطفن 784200273902856 NULL

19702 خالد عادل احمد يسلم عمر 784200114749680 NULL

19703 فهد عادل سعيد مسعود المزروع 784200125987964 NULL

19704 ي سلطان محمد جمعه محمد سعيد الجنين  784200249472083 NULL

19705 ي حمدان احمد سالم هاشم محمد الجنين  784200193525076 NULL

19706 ي ثالث الشكيلي
خليفة احمد ثنن 784200215940295 NULL

19707 عبدهللا ايمن يوسف علي المنصوري 784200129740658 NULL

19708 سعيد صقر سعيد محمد المسكري 784200197638388 NULL

19709 خالد محمد عبيد كنيش الهاملي 784200283064259 NULL

19710 بخيت علي سالم هادي المنصوري 784200021908213 NULL

19711 ي ي سالم احمد الرقاب  خلود ناج  784200073868133 NULL

19712 مالكه عوض سعيد ضحيان المنهاىل 784199747650473 NULL

19713 محمد صالح محمد عبدهللا أبوبكر باعباد 784199787381765 NULL

19714 ي ي الجنين  بدر راشد جمعه علي محمد الكاسن  784198802151583 NULL

19715 مبارك عبدهللا محسن العبيدي المنصوري 784199191742941 NULL

19716 ي
علي عبدهللا علي خميس الحوسنن 784199846837104 NULL

19717 ي
محمد نوح خلف عبدهللا الحوسنن 784199450709383 NULL

19718 يكي تمان عمر احمد سعيد الي  784199330831761 NULL

19719 فيصل عبدهللا سالم سعيد باعمران 784199468360617 NULL

19720 عبدالسالم احمد نارص عبدهللا المصعن  784199704929100 NULL

19721 خالد عوض سليم عبدهللا المنذري 784199251639607 NULL

19722 احمد سالم كرامه عوض المنهاىلي 784199329479176 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19723 محمد سالم حاتم عل المحرمي 784199627247135 NULL

19724 محمد سالم صالح صيلح المنهاىلي 784199763282540 NULL

19725 يوسف سعيد سعيد بالعاط  المحرمي 784199724638491 NULL

19726 عل محمد يعقوب نارص الحوسنن 784199551026356 NULL

19727 ن محمد علي النعيمي محمد حسي  784199172052724 NULL

19728 احمد زين هللا مبارك مرزاق العبيدي NULL NULL

19729 سيف احمد حسن عبدهللا  784199315836959 NULL

19730 سالم عبدهللا خويتم غطيف الراشدي 784199437397021 NULL

19731 سالم نوايع صالح سالم المنهاىلي 784199763218213 NULL

19732 ي
عيىس سالم محمد سالم الحوسنن 784199909853618 NULL

19733 ي
عائشة محمد داوود عثمان الحوسنن 784199879732412 NULL

19734 ي
 
شيخة علي خلفان ماجد المرزوق 784200125413276 NULL

19735 مباركة عمران مسلم سعيد عمران المنهاىلي NULL NULL

19736 نوف خالد عبدهللا خلفان محمد الفزاري 784200029808167 NULL

19737 سلطان هادي سعيد نارص جديد المنصوري 784200042619799 NULL

19738 محمد خالد سالم صالح مسلم العامري 784200030620460 NULL

19739 ي عائشه محمد اسماعيل الزعاب  784197487506384 NULL

19740 مريم ابراهيم حسن عل الحمادي 784196784908699 NULL

19741 عل سعيد حمدان سيف المعمري 784199321859060 NULL

19742 سالم خميس سالم علي الفزاري 784199168626846 NULL

19743 ي
ن سالم الخليفن خليفة سالم حسي  784199436530754 NULL

19744 حميد اسماعيل ابراهيم علي الحمادي 784199221092523 NULL

19745 اسماء سيف عبدهللا خلفان محمد البدواوي 784200198257188 NULL

19746 ي ن الزهماء المصعن  هند علي محمد حسي  784200108061860 NULL

19747 ي ن المالجي الحرب  هاجر نبيل محمد شارد حسي  784200126035706 NULL

19748 هدى نارص محمد عباس عزيز خوري 784200164091850 NULL

19749 ي
مهرة مطر عتيق سالم عزران الرمين  784200119286514 NULL

19750 دالل خالد محمد عل السندوانه المرى 784199865798211 NULL

19751 فاخره محمد راشد سويدان الماس الظاهري 784200176514279 NULL

19752 ي مها حسن مرعي علي حسن الكرب  784200153913684 NULL

19753 ي
 
شما محمد حسن هارون يوسف المرزوق 784200107381087 NULL

19754 العنود صالح عبدهللا صالح علي المنصوري 784200129309173 NULL

19755 فاطمة محمد اكي  زادات خان 784200025813856 NULL

19756 ي مريم زايد علي نارص محمد الكرب  784200171505082 NULL

19757 ي ي الحمي  ريم سعيد سالم العكي  784200218513107 NULL

19758 ساره صالح محمد عوض باخميس 784200286861495 NULL

19759 بشائر محمد سعيد غيث الشامىسي 784199474714765 NULL

19760 وك مبخوت سالم الراشدي مباركه مي  784199752031098 NULL

19761 خالد جمال محمد ابراهيم محمد مامدي 784200010742748 NULL

19762 فاطمه عبدالباسط محمد ابوبكر احمد الحمادي 784200115076174 NULL

19763 فاطمه زايد صالح علي سعيد الساعدي 784200192430823 NULL

19764 دقله صالح حمد مقلد الهاجري 784199717624029 NULL

19765 ي
شمه عبدهللا يوسف عبدهللا خلفان الحوسنن 784200082983923 NULL

19766 رئيسه نارص احمد محمد الراشدي 784200035751419 NULL

19767 ميثه ابراهيم علي عبدهللا الحمادي 784200195702871 NULL

19768 فاطمه سعيد محمد بخيت المحرمي 784200213619107 NULL

19769 نوره سليم صالح سليم صنقور الشامىسي 784200181092089 NULL

19770 غزالن باسم سالم محمد فارس 784200259697108 NULL

19771 وصال هادي سعد الهاجري 784200150973210 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19772 ي

محمد عبدهللا محمد حمزة شاه كرم البلوسر 784200114325267 NULL

19773 ي هزاع محمد خليفة مبارك المهي  784200152974265 NULL

19774 سيف ذياب احمدعبدالكريم عمر 784200196830648 NULL

19775 احمد محمد مرزوق مبارك المنصوري 784200160279483 NULL

19776 محمد مفيد فاروق عامر  الهاجري 784200017262096 NULL

19777 سلطان حمد محمد يوسف باقر الخوري 784200083757086 NULL

19778 فيصل علي حمد عمر العامري 784199574031920 NULL

19779 سلطان عبدهللا اسماعيل عبدهللا الحمادي 784198810397426 NULL

19780 ريم صالح مسعود بالل ال باروت 784200137906150 NULL

19781
 
مريم ابراهيم يوسف حسن عبدهللا المرزوق 784200018405934 NULL

19782 ي
زينب محمد عبدالحميد محمد عباس عل البلوسر 784200036952966 NULL

19783 غبيشه مطر حميد مطر خلفان المنصوري 784200102159587 NULL

19784 شيخه احمد سهيل سعيد الراشدي 784199907657912 NULL

19785 شوق خالد خميس مبارك العامري 784200187951874 NULL

19786 مها عادل حسن سعيد محمد 784200159097904 NULL

19787 اصايل مساعد نارص محسن مبارك NULL NULL

19788 ي هيفاء قايد عوض احمد محسن المصعن  784200009490804 NULL

19789 كريمة علي مبخوت سيف علي الهاجري 784200047324395 NULL

19790  الحارب 
ن
شهد عبدهللا محمد مبارك احمد المعروق 784200171593831 NULL

19791 ي
مزون احمد سعيد الشيبابن 784200280641752 NULL

19792 ي
اسماء عبدالرحمن صالح احمد الحارب  784200215103928 NULL

19793 مها سالم حمد عبدهللا نوره المرى 784200174353951 NULL

19794 مثال سالم علي حامد كده المهري 784200060360433 NULL

19795 زينب حفيظ علي عمر علي النعيمي 784200198525089 NULL

19796 العنود صالح نارص طالن الحارب  784199909131973 NULL

19797 ي
عائشة جاسم محمد عبدهللا احمد الحوسنن 784199863171403 NULL

19798 ن خميس المنصوري علي فراج حسي  784200162080848 NULL

19799 جميله راشد صالح حسن المهري 784200629684745 NULL

19800 شيخة عبدهللا احمد بامعبد 784199757480266 NULL

19801 ي
اليازية محمد احمد ابراهيم حسن سالم الحوسنن 784199779305806 NULL

19802 عل محمد عل محمد باطوق 784199957960836 NULL

19803 ن النعيمي مساعد عيىس نارص حسي  784199348524697 NULL

19804 زايد مبارك سالم نصيب المنهاىلي 784199336396405 NULL

19805 محمد سيف سعيد عبدالرحمن الهاجري 784199614984856 NULL

19806 ي
مكتوم عبدهللا درويش مبارك الحوسنن 784199930215365 NULL

19807 ي  جرمان األحباب 
ن جابر فهد حسي  784199610431415 NULL

19808 شما عارف كرامة نصيب مريان العامري 784200181710219 NULL

19809 حمده عبد العزيز عل يحن  بدر النهدى 784200172720516 NULL

19810 فاطمة سهيل النحيس العامري 784200171438086 NULL

19811 ي
ن الحوسنن مريم يوسف عيىس حسي  784199476826591 NULL

19812 شما فيصل عبدهللا راشد الجهورى 784200113049249 NULL

19813 فاطمة مبخوت صالح النعيمي المنهاىلي 784200207072412 NULL

19814 ي
نوف علي عبيد مبارك لحول الحارب  784199932846365 NULL

19815 ميثاء سالم يش نصيب مرجان العامرى 784200153059314 NULL

19816 خلود جمال سالم المنهاىلي 784200157930734 NULL

19817 عائشة عبدالسالم محمد سالم العلوي 784199649631845 NULL

19818 ي اثي  صالح نارص محمد الكرب  784200293697601 NULL

19819 ن المنذري شما رسور زايد خمسي  784200183710860 NULL

19820 محمد احمد محمد عوض الراشدي 784198826984167 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19821 يمنه بخيت عوضان صالح المنهاىل 784200069154969 NULL

19822 ميثا احمد سالم عوض عبدهللا المنهاىلي 784200274958246 NULL

19823 صافيه عوض محمد مسلم سالم المنهاىلي 784200190769792 NULL

19824 شوق سعيد عبدهللا ظبيىعي المنهاىلي 784199957327267 NULL

19825 ي ب  سهيله مبارك سعيد مبارك بوسنده المحي  784200119032645 NULL

19826 وضحه علي عمر علي عطوفه المنهاىلي 784200238286981 NULL

19827 نجوى شيخ صالح محمد العامري 784200114795378 NULL

19828 ي  مسفر عبدالرحمن هادى االحباب 
لطيفه معنن 784200264073626 NULL

19829 نفالء محمد مهدى هادى عوض االحباب  784200221329764 NULL

19830 نوره عبده علي صالح الهاجري 784199363030356 NULL

19831 احمد مطر عبدالجي كاتم تيسي  784200283053732 NULL

19832 يف أحمد السقاف شهد سلطان عبدهللا رسر 784200246305351 NULL

19833 ي رفيعه عبيد سعيد رسور الكعن  784200121636904 NULL

19834 فاطمه احمد عبدهللا محمد مقصود خوري 784200182760817 NULL

19835 حمد علي نعيف علي الدرمكي 784198557053521 NULL

19836 ي عبدهللا محمد طالب سعيد الكثي  784200165753532 NULL

19837 مسلم احمد سالم محمد الراشدي 784198826596375 NULL

19838 هيام علي عبدالرب 784198140595178 NULL

19839 وم العامري بدريه صالح عوض مبارك بن محي  784199970624815 NULL

19840 ي حماد
خليفة علي مقبل قايد بنن 784199954251536 NULL

19841 حسن هاشم سيد حسن علوي عمر 784199887095844 NULL

19842 ي
محمد عبدالحميد عبدالكريم محمد شعبان البلوسر 784199839186956 NULL

19843 ي خالد احمد حسن القصيدي النقن  784199232469546 NULL

19844 ي احمد جابر عامر بن كده الكثي  784198285196519 NULL

19845 احمد عيىس حمد خميس موس الهاملي 784197994068324 NULL

19846 سارة نوح محمد راشد سعيد الخروضي 784200009243534 NULL

19847 ي ثناء عبدهللا حمدان راشد  الجنين  784200162969388 NULL

19848 روضة علي راشد جمعة سباع الهنداسي 784200192535159 NULL

19849 ريم علي محمد عبدالواحد هاتف الشمري 784200293808596 NULL

19850 غصون خالد خليفة حمد جمعه الهنداسي 784200196028649 NULL

19851 نوف حمد خليفة حمد جمعه الهنداسي 784200259874723 NULL

19852 محمد سعيد محمد خويتم الراشدي 784199820219188 NULL

19853 سعيد مبخوت صالح سعيد المنهاىلي 784199410532610 NULL

19854 حمد محمد سالم الحمادي 784200119419289 NULL

19855 نارص راشد سالم المنصوري 784200191806932 NULL

19856 يوسف باسم يوسف المحمود 784200238524068 NULL

19857 بط احمد عيىس سلطان الهاملي 784200241070497 NULL

19858 نارص عبدهللا نارص سالم  الشكيلي 784200130438060 NULL

19859 نوره عل حمد سعيد نارص الجنين  784200135730701 NULL

19860 ساره ابراهيم خليل محمد جعفر نارص خورى 784200149626499 NULL

19861 نور عمر عبدهللا سعيد الحسنن 784200184695979 NULL

19862 ساره يعقوب يوسف سيف يوسف بو الروغه الزعاب  784200175973187 NULL

19863 شما فارس سارى احمد  المزروعي 784200230868059 NULL

19864 مريم خليفة عبدهللا براك  الظاهري 784200192468591 NULL

19865 يك ريم حسن محمد عمر الشاذىل الي  784200126068525 NULL

19866 مريم جمعه حارب حمعه خلفان المسكرى 784200258596806 NULL

19867 ياسمينا سلطان محمد عل الجابري 784200286430374 NULL

19868 العنود علي حمدان علي سعيد الغافري 784200186364368 NULL

19869 جواهر عبدهللا جمعة نارص عبدهللا العلوي 784200105318651 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19870 عائشة حسن صالح العلي 784200138479587 NULL

19871 عفراء جالل كمال حاج  البلوسر 784200146291800 NULL

19872 مرام سيف محمد عمر عامر المهنا 784199879584383 NULL

19873 ي
 
ي المرزوق

مريم محمد خميس مبارك مخينن 784200113283020 NULL

19874 ي بشاير عل نارص ناجم الجنين  784200075983161 NULL

19875 ن عبيد الهاجري عبدالرحمن علي حسي  784199861579177 NULL

19876 ي سيف احمد عيضه بحاته سالم الكثي  784200139579278 NULL

19877 محمد نارص صالح مبارك المنصوري 784200150508180 NULL

19878 ي
عل عبدالعزيز نواب جالل البلوسر 784200126205465 NULL

19879 ي
 
عبي  عل سبت المرزوق 784198563732175 NULL

19880 ي ب  موزه حميد علي المحي  784198346463205 NULL

19881 ثامر مصبح البخيت غريب المهري 784199597208372 NULL

19882 راشد عيضه ذيبان عيضه المنصوري 784198010719809 NULL

19883 سالم ابراهيم نارص محمد البلوسر 784198437283645 NULL

19884 سالم بخيت مسلم سالم الراشدي 784198148280583 NULL

19885 مهره خميس عبيد بن هده 784197515040547 NULL

19886 ن محمد احمد سعيد الحوته العامري سالمي  784200026109106 NULL

19887 عل سالم عل صقر الوشاج 784200108160761 NULL

19888 نهيان سلطان سعيد سلطان العامرى 784200176313714 NULL

19889 احمد سالم مهي  سعيد  الكتن  784200158319721 NULL

19890 غريب عل سيف مصبح  الكتن  784200137927214 NULL

19891 مريم عبدهللا ابراهيم عبدهللا  المال 784200202759633 NULL

19892 خديجه عمر سعيد سالم المشجري 784200139798373 NULL

19893 عائشه يوسف محمد خليل صالح الهاشمي 784200273606259 NULL

19894 ي ن أبوبكر سعيد العكي  أمل سالمي  784200138149040 NULL

19895 ي
 
حارب سيف عبدهللا الخلصطي المرزوق 784199168159400 NULL

19896 فاطمه هادف عبدهللا محمد سالم  الكتن  784199436975751 NULL

19897 ناعمه سعيد جمعه عيد علي الشامىسي 784200032107177 NULL

19898 خديجه علي سالم جريبه الصيعري 784200052809421 NULL

19899 حمدان أحمد نارص عبدهللا نارص 784199564353730 NULL

19900 ي
محمد يوسف عامر الزريف  784200180917971 NULL

19901 عبدهللا سيف مسلم الراشدي 784200125905487 NULL

19902 ماجد عبدالرحمن زين العطاس 784200279805855 NULL

19903 محمد احمد عبدالمعطي المهري 784200104647050 NULL

19904 شامس حامد سالم بخيت المحرمي 784200186598460 NULL

19905 حسن علي حسن احمد 784200179819188 NULL

19906 حمدان محمد احمد عبدهللا هادي السعدي 784200020380216 NULL

19907 راشد مبخوت سليمان المنهاىلي 784200070636053 NULL

19908 ريم فرج صالح محمد سعيد بن بريك 784200180909762 NULL

19909 شيماء محمد حسن احمد عل العل 784200159152436 NULL

19910 زوينه نارص سعيد نارص الهطاىلي 784198260598481 NULL

19911 ايمان احمد محمد  الحمادي 784198953648270 NULL

19912 ي محمد سعيد مطر مصبح الكتن  784199618641700 NULL

19913 مريم عبدهللا محفوظ عبدهللا الشجي 784200146171937 NULL

19914 امنه اسامه عبدهللا محمد علي جابر الدورسي 784200118693801 NULL

19915 ي اليازيه نارص حمد راشد الجنين  784200139176950 NULL

19916 ي ي الجنين 
محمد راشد عل الغيالبن 784198579061064 NULL

19917 سعود عبيد حمد عبيد المنصوري 784199050517590 NULL

19918 وك  النهدي نايف صالح مي  784199004057495 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19919

 
نارص عباس عبدالمحسن الفراق 784198351724640 NULL

19920 سهيل خالد احمد بن فيصل الشجي 784200283098166 NULL

19921 ي
ن
ق خلود عمر علي احمد الشر 784200143695243 NULL

19922 مروه ابراهيم احمد حسن احمد المنهاىلي 784200169042825 NULL

19923 جمانه فيصل احمد محمد ثابت NULL NULL

19924 لطيفه عقيل مبخوت النوه احمد المنهاىلي 784200183531688 NULL

19925 زاهره عمي  حج  الهاملي 784197470820735 NULL

19926 ي حامد هالل حمد علي الجنين  784197862057391 NULL

19927 محمد سالم جمعه سالم  الكعن  784200195159171 NULL

19928 ات كميدش سالم العامرى مبارك نخي  784200063621476 NULL

19929 حمد سيف سعيد سيف عبدهللا الشامىسي 784200175052057 NULL

19930 ورده عبيد مسعود الحبىس 784198043251705 NULL

19931 مريم عبيد حمدان سويدان راشد العامري 784200106039264 NULL

19932 عبدهللا محمد علي الربيىعي المنصوري 784198352070803 NULL

19933 نوره محمد هادي محمد حمد هادي المري 784200125806057 NULL

19934 شما سليمان علي محمد سليمان 784200124707298 NULL

19935 ي ي الجنين 
سالمه صالح سعيد صالح راشد الغيالبن 784199991869159 NULL

19936 ي ميثا مبارك عبدهللا محمد صالح الجنين  784200164376350 NULL

19937 ايمان راشد سيف راشد الجابري 784200139131930 NULL

19938 اسماء محمد سالم مسعود العلوي 784200220730319 NULL

19939 يكي موزه خليفه مبارك علي الي  784200147317505 NULL

19940 يكي نوف محمد الخرصن سالم الي  784200127316501 NULL

19941 ا عبدالخالق عبدهللا أحمد المال مي  784200192729406 NULL

19942 شيخه مبارك عتيق سبت فرحان الفالج 784200210617161 NULL

19943 حمده عل سالم غابش الخميىس 784200137260905 NULL

19944 ن ن عني  سالمي  لولوه حمد سالمي  784200270608514 NULL

19945 هند جمال محسن عل مدى 784200182643948 NULL

19946 ي
أسماء محمد عبدهللا عقيل عبود ماضن NULL NULL

19947 ميثه وليد راشدخميس  الحمادي 784200246817397 NULL

19948 عوشه احمد حاظر عبدهللا حمد الكتن  المزروع 784200208419174 NULL

19949 هنادي زايد سالم محمد عبدهللا المنصوري 784200118653714 NULL

19950 رسور محمد عتيق سيف المنصوري 784200229484181 NULL

19951 نايف فايز بدر نارص النهدي 784200150962759 NULL

19952 سلطان يارس فضل محمد محسن اليافىعي 784200163702176 NULL

19953 سلطان خليفه خلفان خليفه علي المزروعي 784200115197582 NULL

19954 خلف احمد محتاج احمد خلف العتيبه 784200113962979 NULL

19955  المزروع
 
عفراء حمد جاسم محمد الرقراق 784200174617058 NULL

19956 ساره سلطان سيف عبدهللا القرمط النعيم 784200179429269 NULL

19957 المها خالد عل سيف خليفه السويدى 784200213598152 NULL

19958 خديجه احمد حبيب طاهر عبدالقادر الهاشمي 784200213649716 NULL

19959 حصه عبدالعزيز نارص احمد الريىس 784200209026432 NULL

19960 علياء فهد غريب عبد هللا الشامىس 784200138028061 NULL

19961 نوره يعقوب يوسف سيد عل الرفاع الحوسنن 784200191391539 NULL

19962 سيف عبدهللا جمعه سلوم الراشدى 784198662952971 NULL

19963 بدريه نارص سليمان الريامي 784197684948694 NULL

19964 ريم عبدهللا حسن علوي احمد الجفري 784200179439276 NULL

19965 ي
ميثاء عبدهللا احمد مبارك زبار الحارب  784200154754905 NULL

19966 وليد جمعه حسن وليد الحمادي 784198243839085 NULL

19967 ي
عبدهللا موس مراد عبدهللا البلوسر 784197984813903 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
19968 ي نارص مسلم صالح المروي الكثي  784198268316837 NULL

19969 محمد علي ربيع عوض المنهاىلي 784200151794797 NULL

19970 حصة عل سالم سعيد جاسم النعيم 784200295021651 NULL

19971 نوره احمد صالح سالم باجبي  ال بريك 784200137387021 NULL

19972 امنه محمد سعيد عل سعيد لحه الشجي 784200162926511 NULL

19973 مريم عبدالحميد ابراهيم محمد الحمادي 784200172806315 NULL

19974 شما علي سلطان علي المنصوري 784200147593170 NULL

19975 هند سعيد صالح محمد راشد بالعبد محرزى 784200246316515 NULL

19976 صالحه فهد سعيد المنصوري 784198902818511 NULL

19977 راشد محمد حميد محمد الكتن  784199172142160 NULL

19978 محمد سالم احمد سالم الراشدي 784200152732796 NULL

19979 محمد عبيد علي المنصوري 784200143295911 NULL

19980 راشد عبيد علي المنصوري 784200103282818 NULL

19981 سالم سعيد محمد سعيد الراشدي 784200195249147 NULL

19982 شمه فرج صالح محمد العمر 784200217629607 NULL

19983 ي
 
محمد حسن غريب عبدهللا المرزوق 784199360328639 NULL

19984 سالم راشد سعيد راشد الغافري 784199254686860 NULL

19985 ي ب  عوشه مسعود فرج مسعود المحي  784200157982495 NULL

19986 احمد حمد سعيد محمد خلف المزروعي 784199335873651 NULL

19987 مشعل محمد احمد علي معيوف 784199121831095 NULL

19988 مروان جمال علي إبراهيم المناعي 784198864293638 NULL

19989 فاطمه سيف حمود سيف الشامىسي 784200165108596 NULL

19990 حنان سيد ابراهيم حبيب عبدالرحمن عبدهللا السقاف 784200138371602 NULL

19991 ي اليازية حمدان نارص محمد ناجم الجنين  784200104604382 NULL

19992 ي أريام عبدهللا محمد سعيد بدر الكثي  784200190716355 NULL

19993 ي ريم سهيل حمد محمد الجنين  784200130307034 NULL

19994 عبله محمد سلطان عبدهللا صالح الشامىسي 784200170652802 NULL

19995 ي
 
هاجر حسن أحمد معتوق ابراهيم المرزوق 784200071924359 NULL

19996 ن القصيلي المنصوري غانم راشد غانم راشد شاهي  784200150392585 NULL

19997 دانه بدر عل سعيد سالم الخروضي 784200265363026 NULL

19998 فاطمة يوسف احمد عبدهللا الحمادى 784200151704648 NULL

19999 حمده راشد عامر سلطان الكعن  784200148210584 NULL

20000 علياء عل سالم هادى المنصوى 784200108518174 NULL

20001 محمد سالم سعيد النوه المنهاىلي 784199417283647 NULL

20002 عبدهللا سعيد مبارك عل المنصوري 784199761619206 NULL

20003 ن سعيد حسن الحمادي سعيد ياسي  784199518504321 NULL

20004 مبارك سالم مبارك عيد المنصوري 784200042043875 NULL

20005 سالم نارص سالم محمد المحرمي 784200283751327 NULL

20006 خالد نارص خالد احمد المحرمي 784200268547641 NULL

20007 محمد احمد محمد سعيد المحرمي 784200208258242 NULL

20008 حمد مبخوت احمد فرحان الراشدي 784200038027049 NULL

20009 راشد محمد عل غالب مالك 784200290269107 NULL

20010 ي  الحرب 
ن حمد علي محمد حسي  784200090650571 NULL

20011 ى زايد عبدهللا سعيد اسماعيل نرص المهي  784200190472942 NULL

20012 محمد علي ديول مرتيف المهري 784200107546291 NULL

20013 عليا محمد مصبح مصبح عبيد الشامىسي 784200150275731 NULL

20014 ي ي الجنين  عذارى حمد حميد نخي  784200218792701 NULL

20015 ي
ظبية عدنان صالح محمد المجينن 784200284292826 NULL

20016 ي
خولة وهيب عوض عبدالقادر عبدهللا الحارب  784200079171847 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20017 مها سعيد بخيت محمد صقر الفالجي 784200032082172 NULL

20018 ليل سالم جمعه محمد القبيىسي 784200059826857 NULL

20019 ي يم جابر نارص علي االحباب  روضه رسر 784200210930655 NULL

20020 عهود فهد سالم محمد سليمان 784200125876050 NULL

20021 ي نوف محمد علي سعيد حميد العي  784200257592145 NULL

20022 ي
ن ابراهيم الحوسنن شمة ابراهيم حسي  784200132692698 NULL

20023 ريسه احمد خميس سلطان  المنصوري 784199937527655 NULL

20024 عنود علي محمد سليمان 784199948369204 NULL

20025 سارة جمال محمد خميس الدورسي 784200068521051 NULL

20026 هند نرص محمد عمر الميشي 784200013604283 NULL

20027 محمد خالد ربيع فرحان المهري 784200087960215 NULL

20028 عامر هادي سعيد المنصوري 784200290506102 NULL

20029 ي سهيل محمد علي محمد بخيت الكثي  784200087957575 NULL

20030 سعيد محمد سعيد المنهاىلي 784200171063934 NULL

20031 ي سليم غالب سعيد بخيت الكثي  784200129614382 NULL

20032 احمد يونس عبدهللا الحمادي 784200139042509 NULL

20033 مي
عبدالرحمن محمد صالح بن جدنان الحرصن 784200002410643 NULL

20034 سيف طارق احمد عوض باعوضه 784199915418737 NULL

20035 شيخه محمد مرزوق مبارك المنصوري 784200176472825 NULL

20036 ي خولة جمعة محمد عابد المهي  784199935308694 NULL

20037 اسماء عبدالعزيز راشد علي عبدالرحمن الجروان الشامىسي 784200031395823 NULL

20038 ن حسن عبدهللا عمر الشاطري الهاشمي ى حسي  بشر 784200170548596 NULL

20039 ي ي الحرب  فاطمه موس مسعد محمد احمد اللهن  784200225154051 NULL

20040 ي مريم حسن نارص حسن نارص الزعاب  784200232079754 NULL

20041 نهيان محمد مبارك محمد دحروج العامري 784200019542982 NULL

20042 حمدان سيف حمد عل  الوشاج 784199910929852 NULL

20043 بخيته حمد مبارك عل المنصوري 784197637247624 NULL

20044 حمد محمد صالح علي السعدي 784198009153523 NULL

20045 ي
ه عبدالرحمن سعيد مبارك جويد الغيالبن مي  784200220218737 NULL

20046 يكي ن مفلح الي  فاطمة مبارك محمد سالمي  784200174326031 NULL

20047 روان عبدالمنعم محمد حسن علي رحمه هللا 784200273615854 NULL

20048 ريم سعيد مبارك عمر العامري 784200180715375 NULL

20049 نور خالد محمد باوزير 784198147383875 NULL

20050 العبد مصبح العبد كرامه المنهاىلي 784199249085970 NULL

20051 فاطمة محمد علي سيد احمد محمد الهاشمي 784200102410600 NULL

20052 مريم أحمد مبارك مهناء 784200194732747 NULL

20053 ي سالم بطي سعيد بطي الكعن  784200227521919 NULL

20054 ي علي عبدهللا شائف عبده الحرب  784200187427685 NULL

20055 ي دحروي  العامري
سلطان محمد الغبىسر 784200138429582 NULL

20056 ي الصيعري شوق سليمان عيضة سالم الغرب  784200203838204 NULL

20057 ي
مهرة مهدي سالم سليم خميس الكلبابن 784200208107357 NULL

20058 ي
ريم خالد محمد جاسم علي الحوسنن 784200173194315 NULL

20059 نشوى احمد عابر احمد  القبيىسي 784200194949275 NULL

20060 يدى ن اريام محمد حميد خميس الي  784200105926867 NULL

20061 سالم عبيد سالم علي الشامىسي 784200227492616 NULL

20062 عائشه خالد عيىس فرج الفالجي 784200204681496 NULL

20063 ايمن محمود عبدالرب عبدهللا  الكندي 784200242151080 NULL

20064 ي
ة عبدهللا صالح أحمد ربيع الحارب  امي  784200124636109 NULL

20065 ي شما طاهر عبدهللا علوي صالح الجنين  784200157214048 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20066 شيخة يارس سعيد عمر باحيان 784200282142049 NULL

20067 ي
فاطمة جاسم محمد علي حميد الخايفن 784200359043765 NULL

20068 ي نوف طاهر عبدهللا علوي  الجنين  784200197319831 NULL

20069 هدايه عادل سعود علي سيف اليحمدي 784200132750306 NULL

20070 ي
خلود خليل محمد جاسم الحوسنن 784200197694100 NULL

20071 مروة عبدهللا حمد صالح عمر بن شحبل التميمي 784200175090735 NULL

20072 ي
نوره محمد سيف مصبح الكلبابن 784200260859184 NULL

20073 ي
ن البلوسر ميعاد ابراهيم محمد صالح راشد حسي  784200110865472 NULL

20074 ي نوف فيصل رزيق خربوش عثمان الجنين  784199943281701 NULL

20075 زايد راشد حميد حمد السعيدي 784199976131757 NULL

20076 عبدالرحمن فالح سعيد عابد القصيل المنصورى 784199993871963 NULL

20077 ميثه راشد سيف عل  المحرزى 784200160728539 NULL

20078 فاطمه سالم احمد مبارك بالليث 784200139816878 NULL

20079 هاجر عل يوسف عل عل السعد 784200198190819 NULL

20080 ا خالد محسن عل مدى مي  784200185043708 NULL

20081 ب  ه محمد احمد فرج المحي  مي  784200208758571 NULL

20082 مريم عبدالمحسن عبدهللا حسن احمد الحمادى 784200108270644 NULL

20083 فاطمه احمد خميس سعيد محمد العل 784200269817613 NULL

20084 آمنة احمد خليفه احمد بن يري القمزي 784200110729298 NULL

20085 حمده عبدهللا يوسف الزعاب  784200253069312 NULL

20086 شوق عبدهللا ابراهيم أحمد ابراهيم بن طاهر المحرزي 784200132570514 NULL

20087 ريم عبدالمحسن احمد سالم احمد الجابري 784200126813870 NULL

20088 عل قاسم حسن كدح الراشدي 784199398202632 NULL

20089 حمد محسن عيضة ذيبان المنصوري 784199502417381 NULL

20090 عائشه خلفان محمد جرش خلفان المرر 784200161073729 NULL

20091 ي عوض سالم عايض عوض شنان األحباب  784200109263531 NULL

20092 ربزه محمد سعيد القاحلي 784198831379866 NULL

20093 علي محمد سالمه رحيل عطوان الشمرى 784200271319384 NULL

20094 ى منصور صالح محمد سالم الكثي  784200151986054 NULL

20095 عبدالعزيز عبدهللا احمد عبدهللا لعبودي يماجي 784200135364154 NULL

20096 محمد مهدى احمد حسن احمد المنهاىل 784200125428530 NULL

20097 ي محمد صديق الجسمي خالد حبيب حاج  784200242432100 NULL

20098 ي
فاطمه سيف محمد عبدهللا العريابن 784200163058322 NULL

20099 يمنن طارق محمد علي رجاش 784200217268364 NULL

20100 شهد أحمد بالل مبارك عبداللة خوري 784200203527906 NULL

20101 نورة محمد بخيت محمد صقر الفالجي 784200162635070 NULL

20102 ي
حمده محمد خلفان محمد عجالن الرمين  784200138514060 NULL

20103 ي سارة عمر احمد علي عيىس الجنين  784200147958308 NULL

20104 خديجة عبدهللا محمد علي غفيلي الجابري 784200146806144 NULL

20105 ن العيدروس زينب محمد علوي احمد حسي  784200102108477 NULL

20106 ي خديجه يوسف نارص عبيد  الزعاب  784200263040352 NULL

20107 حبيبة عثمان صالح زايد الفالجي 784200227065149 NULL

20108 ي عائشة ماجد سلطان موس سلطان الجنين  784200253739351 NULL

20109 علياء سالم جوهر سالم النيادي 784200039407240 NULL

20110 الطشه مطوع الطشه ثعيلب علي العامري 784200151754791 NULL

20111 وضحه محمد علي المنصوري 784198440570798 NULL

20112 ي العامري مباركه محمد النوب  NULL NULL

20113 أمل محمد محمود عبد الرحيم العبيدىلي 784200132048073 NULL

20114 مباركة نارص علي سعيد محمد المشيط المري 784200054932627 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20115 شوق عتيق عوض صالح سيف العامري 784200173063510 NULL

20116 ن علي المزروعي العنود سيف سالمي  784200238265480 NULL

20117 حصه عل محمد عل محمد الشعري المنصوري 784200226836524 NULL

20118 ي بدر عبيد راشد الغرين  784198524907643 NULL

20119 ن عبدهللا سالم الحامد حسن حسي  784198848607259 NULL

20120 نوال خالد سعيد خلفان الغافري 784200019031952 NULL

20121 نوف خالد سعيد خلفان الغافري 784200092436284 NULL

20122 ن عوير الهاجري عهود صالح علي حسي  784200019607983 NULL

20123 ي حمده سعيد أحمد محمد المال الخمي  784200120216534 NULL

20124 ي
فاطمة علي راشد علي الغيالبن 784199992075103 NULL

20125 نوف سعيد حسن سعيد أحمد حمودي 784200206531905 NULL

20126 ميثاء عبداللطيف جمعة عيد علي الشامىسي 784200170860314 NULL

20127 ي هالل خالد حسن األحباب  784200149139501 NULL

20128 سنان اسماعيل اسنان الحمادي 784200142940954 NULL

20129 ي سليم متوه سليم متوه محمد الجنين  784200107027060 NULL

20130 ي مانع سعيد سالم بخيت خزمه الكثي  784200187639255 NULL

20131 ان العبيدي سلطان خالد علي صالح بي  784200108360478 NULL

20132 ى مبارك عبدهللا سعيد اسماعيل نرص المهي  784200148475179 NULL

20133 ي ريم صالح محمد صالح الكثي  784200198282632 NULL

20134 حمده خالد احمد حسنن الشجي 784200227352067 NULL

20135 جواهر نارص محمد نارص سالم العولف  784200259864724 NULL

20136 ي
مبارك صالح منرص علي الحارب  784199881853800 NULL

20137 محمد خالد أحمد حسن المنهاىلي 784200075972800 NULL

20138 ي آمنة اسماعيل جمعة اسماعيل الجنين  784200159358157 NULL

20139 ي شما أحمد عيىس عبيد المهي  784200042094910 NULL

20140 علياء سالم نارص حمد السالمي 784200009295872 NULL

20141 سلطان عل سلطان مسلم  الكعن  784200146903214 NULL

20142 علياء خالد عيىس محمد عبدهللا 784200172527960 NULL

20143 آمنه علي طالب مال هللا يوسف العجمي 784200253762932 NULL

20144 عوض صالح سعيد مسلم العامري 784198158617963 NULL

20145 ي
مهرة خليل ابراهيم عبدهللا علي الحوسنن 784200131970525 NULL

20146 ي مرام يوسف راشد محمد سلطان رقيط الطنيج  784200203513930 NULL

20147 ي مريم يوسف راشد محمد سلطان رقيط الطنيج  784200285718191 NULL

20148 ي
عائشة محمد سالم خلف ابراهيم الحوسنن 784200215140359 NULL

20149 مريم يوسف محمد صالح عبدهللا الحمادي 784200191526100 NULL

20150 نوف عوض عمر عبدهللا عمر بلبحيث 784200170618514 NULL

20151 مريم مختار صالح عبدالقوي محسن الجهوري 784200217640547 NULL

20152 ي فاخرة يوسف راشد علي سالم الكاسن  784200207392026 NULL

20153 صالح عمر عويضان عبود المنهاىلي 784199476176583 NULL

20154 مريم نارص عوض راشد جابر الهامل 784200198216580 NULL

20155 ي امنه خالد سعيد عبيد النقن  784200285163943 NULL

20156 مريم جمال عيدروس عبدهللا الواحدى 784200124250638 NULL

20157 هند صابر وجدى عبده مقبل سالم 784200231985175 NULL

20158 حصه سعيد سالم عبدهللا سالم بله الشج 784200269720585 NULL

20159 سالم عل سالم عل الفزاري 784200061609200 NULL

20160 بشاير محمد فيصل ربيع ثابت النهدي 784200081575761 NULL

20161 ي
حمد حميد نارص الكلبابن 784200121026254 NULL

20162 ي
ن فهيد صالح الحايره الحارب  حمده حسي  784200071842973 NULL

20163 ي
 
ق وفاء احمد عوض يسلم سالم الشر 784200153029390 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20164 سيف نواب كريم داد البلوسر 784197650543982 NULL

20165 ي ميثاء خالد عبدهللا علوي سالم الكثي  784200130630468 NULL

20166 ي
 
نوره علي حسن محمد حسن المرزوق 784200280626407 NULL

20167 ن سالم الراشدي شهد محمد حسي  784200110631536 NULL

20168 شماء علي عمر بالحتيش الجابري 784200153871866 NULL

20169 ن الجالف سارة محسن عبدالعزيز محمد حسي  784200219202643 NULL

20170 رحمه حسن سعيد سالم الرشيدي 784200106420845 NULL

20171 ن سالم صالح الراشدي ه أحمد حسي  مي  784200136143847 NULL

20172 ي
 
مهره علي سالم جمعة المرزوق 784200106253253 NULL

20173 أمينة سالم عبدهللا سالم سويدان باعارمة الجابري 784200108506393 NULL

20174 ي
احمد بن محمد بن عوض البلوسر 784200151753140 NULL

20175 ن الكعن  ن عبدهللا حسي  حمده حسي  784200169469382 NULL

20176 ميثه احمد محمد عبدهللا حمد المحمود ال محمود 784200264353184 NULL

20177 ه احمد محمد عبدهللا حمد المحمود مي  784200281059202 NULL

20178 عوشه عبدهللا احمد عبدهللا حمد الكنين  المزروع 784200146068752 NULL

20179 ي
شمة عل راشد عل راشد الحوسنن 784200117515245 NULL

20180 مريم نارص سهيل احمد عبدهللا نوريه 784200180275032 NULL

20181 صالح سالم كرامه سعيد المنهاىل 784199783520549 NULL

20182 سعيد احمد سالم فهد المنهاىلي 784199697082826 NULL

20183 سعيد صالح سالم ثابت باهيصمي 784200058150267 NULL

20184 محمد بخيت محمد راشد  علي السم المنصوري 784200130487398 NULL

20185 احمد محمد احمد السعدي 784200204860967 NULL

20186 ي
فاطمة جاسم خميس محمد خميس الحوسنن 784200296218298 NULL

20187 ي شهد محمد عبدهللا علوي سالم الكثي  784200132542844 NULL

20188 ي
سعيدة يوسف جمعة خلف السنابن 784200108590926 NULL

20189 غالية عصام جمعة مبارك جمعة الحالوي المسكري 784200294085855 NULL

20190 سلمي علوي محمد حسن علي الحداد 784200132187178 NULL

20191 ي نعيمة فيصل رزيق خربوش عثمان الجنين  784200165821842 NULL

20192  سعيد مهدى األحباب 
ن حمد حسي  784199057915938 NULL

20193 ي فاطمة صالح سويلم سليم الجنين  784200147053175 NULL

20194 سلطان مبارك سعد مبارك  المنصوري 784199887975417 NULL

20195 عبدالعزيز جمعة سعيد حميد سعيد النعيمي 784200231365824 NULL

20196 ي
 
ي المرزوق

راشد محمد معتوق فرحابن 784200125132603 NULL

20197 وديمه راشد عبدهللا عل الكعن  784200197049610 NULL

20198 فاخره سعيد سالم سعيد صالح المزروعي 784200054708241 NULL

20199 هادي نارص محمد صالح المنصوري 784199162927307 NULL

20200 ي موزه سعيد احمد محمد الخمي  784199972130852 NULL

20201 ف العامري طيف عبدالجليل علي مهيوب رسر 784200196132623 NULL

20202 هناء مرتىصن عبدهللا محمد شيخ المساوى 784200152909592 NULL

20203 آمنه محمد علي سعيد محمد لحه الشجي 784200119753935 NULL

20204 ي
محمد علي سالم محسن نارص  العولف  784200281050938 NULL

20205 ي رحيمة صنجور محمد ظبيب الجنين  784198894703762 NULL

20206 مسلم سعيد مسلم سعيد المنهاىلي 784200292749544 NULL

20207 ميثه عل راشد سويدان الظاهري 784200213728528 NULL

20208 سلطان محمد عبدالرحمن محمد البلوسر 784198554104277 NULL

20209 عوض عامر ابراهيم حمدان النجن  784197364916375 NULL

20210 محمد سيف حمدان خباب المنصوري 784198907658219 NULL

20211 حمد رقيط سيف رقيط الغفلي 784200196879751 NULL

20212 امل جاسم حسن محمد ال علي 784200220708539 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20213 ميثه سالم بطي سالم بطي القبيىسي 784200121921421 NULL

20214 الهنوف حسن عبدالحق عبدالملك عبدالصمد ال بريك 784200014269169 NULL

20215 شمة سعيد راشد سعيد راشد الغافري 784200071326498 NULL

20216 ي أروى حسن أحمد مبارك صالح الكرب  784200164063206 NULL

20217 ي
الهنوف جمعة جاسم جمعة جاسم الحوسنن 784200115846956 NULL

20218 ي العنود مصلح السيد صالح مصلح علي الحرب  784200202627574 NULL

20219 ي
 
ميعاد عادل محمد حسن أحمد المرزوق 784200106109570 NULL

20220 ي
ميثة نايف أحمد علي خميس الحوسنن 784200207150606 NULL

20221 المها سعيد العبد صالح سعيد الجمجي 784200135739504 NULL

20222 ي
فاطمة أحمد محمد الخرصن الحوسنن 784200162642829 NULL

20223 حصة مبارك علي مبارك المنصوري 784200104159825 NULL

20224 ي شما عل نارص ناجم الجنين  784200250746060 NULL

20225 ي عبدهللا صالح المنصوري طيف ناج  784200129720650 NULL

20226 ي عبدهللا صالح المنصوري مالك ناج  784200132826163 NULL

20227 العنود صالح محمد مبارك حمدان الرباع المنصورى 784200007025958 NULL

20228 شيخه بدر نارص محمد سليمان النقن  784200136353933 NULL

20229 فاطمه ابراهيم سالم راشد المنصوري 784200162168718 NULL

20230 حمده عبدالرحمن سعيد صالح الرويشان 784200268081047 NULL

20231 نوف بط الحبيىسر بط غيث القبيىس 784200225935079 NULL

20232 ي
ابراهيم جمعه خميس ظبيك الحوسنن 784199568274981 NULL

20233 سالمه محمد حمد عبدهللا المزروع 784200047283690 NULL

20234 روضه سيف سعيد سيف مانع الرمين  784200181848761 NULL

20235 ي مريم محمد سالم محمد عبدهللا الكعن  784200159164217 NULL

20236 شيخه عبدهللا سالم عبدهللا باصليب 784200260352966 NULL

20237 ي
اليازيه عبدالعزيز عل عبيد احمد البلوسر 784200148435173 NULL

20238 مهره سعيد أحمد حمد احمد المطوع  الظاهرى 784200107680744 NULL

20239 شيخه علي سعيد جروان الشامىسي 784200115140350 NULL

20240 ي
علياء احمد سعيد سالم علي اليحياب  784200165708601 NULL

20241 فدوى ناج  محمد عون الصيعري 784200225746815 NULL

20242 كامله سعيد مخظوب  عل العامري 784199250736578 NULL

20243 خدوج محمد مني  784197405813276 NULL

20244 ي فاطمه علي عبدهللا سعيد سالم الكتن  784200294241359 NULL

20245 عيده محسن طويرد المنهاىلي 784199187351368 NULL

20246 محمد سالم بخيت حريك المنهاىلي 784199173870975 NULL

20247 ي
نوره نجم عبدهللا سيار الحوسنن 784200194317184 NULL

20248 موزه طايف عتيق سبت فرحان الفالج 784200281514917 NULL

20249 شيخة محمد مطر محمد جزايري 784200193575071 NULL

20250 ي نوره خليفه محمد عبدهللا الجنين  784200119502985 NULL

20251 ي
امنه اسماعيل سيف كرم البلوسر 784200079530364 NULL

20252 موزه عبدهللا محمد عبيد بطي المويجىعي الشامىسي 784200202579874 NULL

20253 سيف درويش سيف سالم الظاهري 784199706195734 NULL

20254 ي
منصور سامي صالح الشيبابن 784200124910355 NULL

20255 سالم صالح سالم المنهاىلي 784200125941938 NULL

20256 عبدهللا سلطان عبدهللا الحمادي 784200107498717 NULL

20257 ي سعيد سهيل سالم الكثي  784200216136950 NULL

20258 سلطان خالد احمد الراشدي 784200231635069 NULL

20259 ي محمد سهيل سالم الكثي  784200002949418 NULL

20260 مبارك مطر عامر المنصوري NULL NULL

20261 سالم خلفان سالم خادم سالم المنصوري 784200172183178 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20262 مانع احمد محتاج احمد خلف العتيبه 784200014063612 NULL

20263 وز فرحان القمزي ي في  خليفة عتيق النوب  784199931761433 NULL

20264 سعيد محمد سعيد مبارك سالم الساعدي 784200240390268 NULL

20265 نوف عل سالم عل  الحوسنن 784200084251329 NULL

20266 مطر محمد عبدهللا حماد المنصوري 784197798585085 NULL

20267 ي وز الزعاب  خالد وليد بالل وليد في  784200115143875 NULL

20268  محمد هادى االحباب  االحباب 
ن نوره فهد حسي  784200252758733 NULL

20269
ن
شما احمد محمد احمد سيف  الصواق 784200226205464 NULL

20270 ي ميثا حميد جمعه سعيد سالم الكعن  784200121839060 NULL

20271 الريم عبدهللا مبارك العبد النعيمي 784200164353185 NULL

20272 شمه شهاب سعيد حمدان راشد الشامىسي 784200187613250 NULL

20273 ديمة علي سالم محمد بخيت البادي 784200131607242 NULL

20274 شما ابرهيم عمران سقيط العامري 784200114914151 NULL

20275 عبدهللا  محمد ربيع ريدف المنهاىلي  784198716847623 NULL

20276 العنود علي مبارك خنيفرمبارك الشامىسي 784200117096402 NULL

20277 علياء  عبدالحميد محمد سعيد سالم الجابري 784200174051464 NULL

20278 مريم غانم عبيد سهيل المزروع 784200274713203 NULL

20279 ي
خديجة بدر نارص عبدهللا محمد البلوسر 784200158172872 NULL

20280 ة عبدهللا سالم علي  الشامىسي مي  784200135205431 NULL

20281 لطيفة راشد سليمان سيف الشامىسي 784200270606047 NULL

20282 صفاء غانم لحدان فاضل القبيىسي 784198968294953 NULL

20283 ي اسماء سعيدعبدهللا عامر سالم الحمي  784200130636598 NULL

20284 عبدهللا محمد سلمان محمد 784198965836863 NULL

20285 ي  هادي االحباب 
ن عائشه صابرين  حسي  784199908069513 NULL

20286 رشا عبدهللا سلطان الحوسنن 784197820320212 NULL

20287 سالم حمد راشد سعيد المري 784199376835296 NULL

20288 احمد خالد سعيد محمد الراشدي 784199214659601 NULL

20289 ي امنه محمد سعيد محمد بوعبلة الزعاب  784200146869258 NULL

20290 ي طالل سعيد مزعل محمد الزعاب  784199185421601 NULL

20291 ي
ن عبدهللا احمد جمعه الحوسنن حسي  784198421408620 NULL

20292 ي
عادل خليل ابراهيم سعيد الحوسنن 784198351717248 NULL

20293 ي
 
عبدهللا سيف عبدهللا الخلصطي المرزوق 784199061968527 NULL

20294 راشد عبيد راشد حمد الخييل 784198417319625 NULL

20295 عبداللطيف عبدهللا محمد العامري 784198826987582 NULL

20296 سعيد سالم عبيد خلفان الشامىس 784199385871688 NULL

20297 ان سالم خلود حمد صالح جي  784200292190418 NULL

20298 ي صالح الحريز صالح نارص الكرب  784199193850957 NULL

20299 ي
 
عيىس سالم سبت غانم المرزوق 784198026065130 NULL

20300 سيف  مصبح سالم مصبح سالم  العلوي  784200298729193 NULL

20301 حمد عايض عويض عويضان المنهاىلي 784199709853610 NULL

20302 ي
ف الحوسنن احمد عبدهللا ابراهيم رسر 784199421313513 NULL

20303 محمد علي عبدالرحمن العطاس 784200242902862 NULL

20304 ي سعيد مرعي سعيد الكثي  784200118658572 NULL

20305 ي
ن علي الحوسنن علي ياسي  784200109606812 NULL

20306 مسلم سيف مسلم الراشدي 784200009804244 NULL

20307 سعيد علي ابو بكر محمد الجعيدي 784200197654104 NULL

20308 مسلم عبدهللا سالم سعيد محمد الراشدي 784200190905313 NULL

20309 ي
ن مبارك الحارب  عبدهللا حسي  784200050527595 NULL

20310 عائشه عبدهللا سالم هاشل الظاهري 784200168141099 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20311 هند حمد سعيد حمد سعيد الساعدي 784200118185360 NULL

20312 شاجع احمد نارص الهاجري 784198208738579 NULL

20313 ي
فاطمه حسن محمد حسن قاسم البلوسر 784200118243722 NULL

20314 ي سعيد راشد سعيد سلطان سيف الكعن  784200252730823 NULL

20315 مريم محمد خميس محمد الشامىس 784200147210684 NULL

20316 حمدة سعيد عديل محمد عديل الشامىسي 784200208463644 NULL

20317 حبيبه أحمد سيف الخصوابن المنصوري 784200202584734 NULL

20318 مايد خالد أحمد عبدهللا الحمادي 784200214950352 NULL

20319 محمد احمد محمد سهيل العضيلي العامري 784200237298052 NULL

20320 منوه معيض ظافر عشان هادى االحباب  784200126429792 NULL

20321 احمد عل سيف علي خفية القبيىسي 784198770695934 NULL

20322 ي محمد أحمد العامري  النقن  784198191729734 NULL

20323 بخيته عبدهللا عسمان بالمر العامري 784198617379627 NULL

20324 العنود سعيد مبارك محمد علي النارصي 784198896158312 NULL

20325 ة عبيد سعيد الظاهري اسماء عبيد نخي  784200170642431 NULL

20326 الريم منصور سبع سعيد مسعود الشامىسي 784200109616811 NULL

20327 ميثا محمد طناف عبدهللا 784200157539873 NULL

20328 فيحاء صالح طالب احمد الهمام 784200284813811 NULL

20329 مها علي محمد صالح 784200214386987 NULL

20330 مكتوم سهيل الزفنة سهيل  الحرسوسي 784200106382516 NULL

20331 منن محمد لحدان فاضل القبيىسي 784199372483927 NULL

20332 ي سالمة علي مصبح سعيد ساري الكتن  784200081932731 NULL

20333 حمده سيف سعيد مبارك جروان الشامىسي 784200269574172 NULL

20334 عائشه سالم راشد سلطان المعمري 784197963068065 NULL

20335 خلود طارق محمد فرج عبيد  ال ظفاري 784200224139608 NULL

20336 هاجر محمد خلفان خليفة الشامىسي 784200168151098 NULL

20337 ي الغفلي
محمد حمد عبدهللا حمد عبدهللا  الغدابن 784200136416904 NULL

20338 فاطمه عبدالرزاق  منصور عبد  احمد 784200157464361 NULL

20339 محمد عمي  راشد المانع المنصوري 784198506032147 NULL

20340 سلطان عتيق سعيد مبارك المري 784198458649740 NULL

20341 ي سهيل محمد سهيل راشد الحمي  784200173072024 NULL

20342 عائشه عل محمد حمد دحروج المرى 784200117653749 NULL

20343 عجالن شعبان طالب شعبان المنصوري 784197698531759 NULL

20344 خادم راشد عبدهللا حميد عتيبه المنصوري 784198938096512 NULL

20345 هند عبدهللا خميس محمد عبيد  الحدادي 784200171428731 NULL

20346 ي
ن خميس الحسابن هزاع سيف حمد شني  784200168727061 NULL

20347 ي شيخه عبدهللا سالم سلطان عل الكعن  784200226924163 NULL

20348 ي فالح سالم محمد الكثي  784200172628602 NULL

20349 حمدان محمد علي صياح المنصوري 784200161836596 NULL

20350 محمد عايض مسلم سعيد الراشدي 784200024791319 NULL

20351 محمد راشد راشد احمد محمد الحمادي 784199719470942 NULL

20352 ن  الشمري فهد غانم عالءالدين حسي  784200036950606 NULL

20353 ندى احمد سعيد سيف نصي  االشخري 784200127424297 NULL

20354 ساره عبدالرحمن نارص علوي آل بوحليقه 784200137909618 NULL

20355 العنود  راشد سيف عبدهللا سيف الشامىسي 784200109046134 NULL

20356 موزة محمد بخيت محمد زيتون المنصوري 784200186842629 NULL

20357 مي
عائشه ابوبكر احمد ابوبكر ابراهيم بافضل حرصن 784200209858107 NULL

20358 ي احمد محمد عبيد راشد المهي  784200198581751 NULL

20359 نوره فريد نارص سعيد عثمان  الواحدي 784200184043824 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20360 ة بطي الشامىسي الريم سيف الراعي النخي  784200138474901 NULL

20361 سالم عبدهللا احمد عبدهللا الحامد 784200151943584 NULL

20362 لطيفه راشد عبيد عل النيادى 784198710595046 NULL

20363 عبدهللا حمدان خميس السالمي 784198397913199 NULL

20364 ي
نورة عبد الرحمن السيفن 784200138793961 NULL

20365 أمال علي نارص المنصوري 784198437249133 NULL

20366 عفراء سالم محمد سالم رغش الشامىس 784200109863611 NULL

20367 ي وفاء عطيه محمد عطية العبد الكعن  784200132546142 NULL

20368 ميثاء سعيد حمد علي محمد النعيمي 784200141621498 NULL

20369 ي
ميثاء راشد محمد راشد محمد العيساب  784200274803954 NULL

20370 ي
نوف طارق عبدالكريم محمد البلوسر 784200225802634 NULL

20371 وديمة سالم سهيل مبارك محمد الخيلي 784200107639484 NULL

20372 ن وسام عيدروس عزي محمد حني  784200183648151 NULL

20373 ي جابر علي نارص علي االحباب  784199727465298 NULL

20374 ي مريم سهيل سالم مصبح محمد الكتن  784200174373967 NULL

20375 ي فاطمة سالم محمد المسعود الزعاب  784200109705903 NULL

20376 عمر سيف محمد خميس العامري 784197942141603 NULL

20377 مريم عمر مصبح سالم المنهاىل 784200025482090 NULL

20378 ساره علي خليفة حمد سعيد الوحىسر 784200172741975 NULL

20379 سالم خلفان عبدهللا خلفان حمدان المنصوري 784198870219866 NULL

20380 فاهد حمدان فاهد سعيد  المزروعي 784200097026577 NULL

20381 مريم سعيد بط محمد عقيف الشامىس 784200140790609 NULL

20382 شيخة سعيد هادف محمد جاسم  النعيمي 784200165838069 NULL

20383 محمد عبدهللا راشد مسلم المعمري 784198795859382 NULL

20384 محمود راشد منصور راشد الهاملي 784197819610854 NULL

20385 سعيد غانم علي غانم النعيمي 784197794376059 NULL

20386 ي الجوهره عبدالرحمن عبدالهادى مفرح األحباب  784200006253254 NULL

20387 حمدة راشد حارب مغي  جابر الخيلي 784200183815032 NULL

20388 سعيد مبارك مسلم بخيت سهيل الراشدي 784200165354711 NULL

20389 وعد  فيصل سعيد علي  الحبىسي  784200260919525 NULL

20390 بخش زبردست رئيىس عائشه بي  784198294294933 NULL

20391 غدير سعيد جمعه عيد علي الشامىسي NULL NULL

20392 ي عبدهللا عل جمعه سالم الكعن  784199921316289 NULL

20393 محمد عل جابر عل 784198461958526 NULL

20394 ي العامري
عنوف حميد حمد محمد اللحيفن 784199016570253 NULL

20395 نورة طالل احمد عقالن سعيد غالب 784200084695319 NULL

20396 ي
ه عيىس سلمان سالم الهناب  مي  784200197039611 NULL

20397 روضه مصبح سالم مصبح سالم العلوى 784200135310363 NULL

20398 ي
 
محمد عبدهللا علي محمد المرزوق 784198948496827 NULL

20399 ي حمد ظافر حمد مصلح  األحباب  784200010262416 NULL

20400 عبدهللا عتيق سعيد مبارك المري 784198863529388 NULL

20401 ي
اجر مبارك علي مبارك سلطان العريابن 784200139571960 NULL

20402 محمد جاسم محمد سعيد احمد البلوسر 784200246505950 NULL

20403 عل صياح علي صياح المنصوري 784198694369384 NULL

20404 جواهر زايد عيىس فرج  الفالجي 784200037208194 NULL

20405 ي ه خالد عبيد سالم علي  الكعن  مني  784200148357245 NULL

20406 محمد حسن محمد سعيد  الكيومي 784200164951426 NULL

20407 مهره عبدالرحمن سليمان نارص سليم المسكري 784200147324394 NULL

20408 غريبه سويدان عبيد سويدان العامري 784198809168051 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 
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20409 سيف ضغيف سيف دميثان الشامىسي 784198660306303 NULL

20410 عائشه علي سليمان جمعه الدرمكي 784198598515959 NULL

20411 ميثاء سعيد حميد مطرحميد النيادي 784200164273649 NULL

20412 ي خليفه طالب سعيد عبود الكثي  784198952415986 NULL

20413 ي وليد الجنين 
مهره احمد حديد ثوينن 784200253750622 NULL

20414 سارة سعيد حمد علي حمد  الراشدي 784200263647040 NULL

20415 طالب فهد طالب مال هللا العجمي 784198965286291 NULL

20416 غانم جاسم عل جاسم الحوسنن 784198343595025 NULL

20417 ي أحمد بشي  خلف سعيد العي  784198695837132 NULL

20418 مريم  عبدهللا نارص خميس نارص  النعيمي 784200185053038 NULL

20419 هند محمد خميس سلطان الظاهري 784200121931701 NULL

20420 عائشه محمد دغيميل خلفان حارب  الشامىسي 784200196826216 NULL

20421 ي العنود حمد محمد عايض االحباب  784200307619484 NULL

20422 ي
ة حمد احمد العفريت الكوين  مي  784200129085427 NULL

20423 ن محسن عبدهللا الحارب  عبي  زين هللا حسي  784200180974105 NULL

20424 اليازية خلفان حمد عبدهللا محمد النيادي 784200114130485 NULL

20425 وك علوي المنصوري منصور احمد مي  784200272146810 NULL

20426 ي
سيف سمي  سيف حمود الزندابن 784200027095833 NULL

20427 ن النعيمي نارص عني  سليم مبارك سالمي  784200296957176 NULL

20428 جمعه سعيد عبيد رويشد الظاهري 784198784742094 NULL

20429 ميثاء نارص عبدهللا سيف الغافري 784200184750725 NULL

20430 عبدهللا احمد محمد صالح العامري 784200132431949 NULL

20431 ي
حامد عبدالحليم عباس حسن احمد الحوسنن 784200208265460 NULL

20432 علي يوسف محمد عبدهللا الحمادي 784200263549048 NULL

20433 حصة  عيىس خميس مال هللا ادريس 784200173870971 NULL

20434 فاخره نارص سعيد علي بالعبدة الشامىسي 784200114626383 NULL

20435 مريم سعيد خلفان محمد سلطان الشامىسي 784200110861315 NULL

20436 نارص محمد عبدهللا طحنون اليماجي 784198584851939 NULL

20437 مريم  حمد سيف عبدهللا سيف الشامىسي 784200120368251 NULL

20438 لطيفة مطر سالم راشد محمد الظاهري 784200113720906 NULL

20439 شيخه جاسم علي خلفان القرطاسي النعيمي 784200195762875 NULL

20440 علي عبد الهادي علي حمد سهيل  الهاجري 784200197062829 NULL

20441 ي ن الكتن  وديمه سالم فرج مبارك سالمي  784200154058091 NULL

20442 محمد عل سعيد محمد الشامىسي 784200150659082 NULL

20443 ي عفراء ماجد سالم ماجد الكتن  784197953203615 NULL

20444 ي
ي غالم رسول البلوسر منصور  خالد عبد اللطيف عبد النن  784200170525933 NULL

20445 محمد جمعه سويدان دعفوس المري 784198180274643 NULL

20446 ي محسن مانع علي محسن نارص الكرب  784200135219796 NULL

20447 مسلم محمد عبيد الخالص العامري 784200180658609 NULL

20448 هاجر وليد سعيد سيف االشخرى 784200116915842 NULL

20449 حمدة سعيد حمدان بن طاهر المحرزي 784200159219177 NULL

20450 سعيد جابر سعيد محمد المزروعي 784199436103859 NULL

20451 علي عبدالرحمن علي سعيد راشد رويشد النيادي 784200163587536 NULL

20452 وديمه سالم لوي  ه الزفنه العفاري 784200125094241 NULL

20453 عبدهللا غالب محمد عون سليمان الصيعري 784200007508060 NULL

20454 فاطمة علي سعيد مطر علي النيادي 784200151054630 NULL

20455 حمد عبد الفتاح احمد  احمد عزيز االصبجي 784200183709276 NULL

20456 حمد غالب نارص البواب الزعاب  784200072720749 NULL

20457 ي
احمد يعقوب يوسف احمد عل سبت  الحوسنن 784200131861690 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20458 ي مفتاح مريم مفتاح احمد خي  784200259715355 NULL

20459 هالل خالد خادم القبيىسي 784200205151051 NULL

20460 ي غروب  سالم محمد عل الكتن  784200165974146 NULL

20461 عبد الرحمن علي محمد عون سليمان الصيعري 784200190927549 NULL

20462 ي ميثه صالح الدين خميس هالل جمعه الكعن  784200254864828 NULL

20463 هزاع سعيد راشد عبيد سالم العلوي 784200294790686 NULL

20464 مصيفه سعيد سالم سعيد ال عل 784198263714960 NULL

20465 خلفان احمد غانم مزروع المرر 784196828502474 NULL

20466 مبارك علي ماجد مبارك المنصوري 784200003593876 NULL

20467 خالد حسن عوض محمد الجابري 784199115329023 NULL

20468 ي
احمد محمد خميس عامر العيساب  784198529259271 NULL

20469 ي
سالم سعيد علي حميد الرمين  784198779874274 NULL

20470 صالح سليمان مبارك العامري 784198157304068 NULL

20471 نارص عبدهللا حمد حميدي عبدهللا حميدي المنصوري 784199146021490 NULL

20472 ي عبدهللا نارص حمد مسعود رقعان األحباب  784200073959056 NULL

20473 خالد عبدهللا نارص عبدهللا المنصوري 784200070696099 NULL

20474 ي
سمية هالل محمد هالل البلوسر 784199630597435 NULL

20475 علي عبد هللا سليمان عبد هللا علي الصيعري 784200103858690 NULL

20476 ي
محمد سعيد علي سعيد الحبىسر 784200065317578 NULL

20477 ي محمد  فهيد ذيب فهيد مسفر االحباب  784200196172629 NULL

20478 سيف عبدالحميد محمد ابراهيم محمد 784199821638105 NULL

20479 ذياب احمد سالم سعيد سالم علي  الشامىسي 784200276279542 NULL

20480 مريم محمد حمد الصلف  النعيمي 784200147659419 NULL

20481 سهيل عارف محمد امان هللا  الخوري 784200235825302 NULL

20482 ي
نورة أحمد الرمين  784200195375942 NULL

20483 منال  محمد سيف محمد  السبوسي 784200290986817 NULL

20484 ي اليازيه عمر محمد سيف الزعاب  784200231816164 NULL

20485 ي سالم  العامري
لطيفة  حمدابن NULL NULL

20486 حامد عبد السالم درويش خليل البلوكي 784199991858681 NULL

20487 سالم جمال سالم جمعه الغافري 784200171825035 NULL

20488 ي
ي البلوسر مريم احمد محمد ارباب  784198527432680 NULL

20489 خليفة سيف محمد علي المعمري 784200138465156 NULL

20490 سهيل عبدهللا محمد عبدهللا المزروعي 784199251790327 NULL

20491 ى خالد عوض سالم سعيد الكثي  784198073706271 NULL

20492 راشد عبدهللا نارص عبدهللا المنصوري 784200258470473 NULL

20493 عبيد سالم حمد عبيد العامري 784200238109043 NULL

20494 سحر سعيد جمعه عيد علي الشامىسي NULL NULL

20495 موزه  محمد سعيد سلطان سالم الجراج النعيم 784200215185487 NULL

20496 بشار محمد عبدهللا بخيت المهري 784200281431328 NULL

20497 سلم سعيد محمد ذياب عضيد  المنصوري 784200152541379 NULL

20498 شهد قايد احمد محمد عل 784200210505499 NULL

20499 شوق سامي علي عبيد عيد السعدي 784200225479862 NULL

20500 حمد نارص حمدان راشد الشامىسي 784200185813951 NULL

20501 ي ب  عفراء خلفان خادم خلفان  المحي  784200121069353 NULL

20502 فاطمه حميد احمد الجابري 784200106361601 NULL

20503 سوسن سالم رسحان سويطع الدرعي 784198819821632 NULL

20504 سيف محمد خلفان مفتاح الحمادي 784200110325279 NULL

20505 ي محمد سيف عبدهللا هاشم محمد الذهب الجنين  784200131862482 NULL

20506 ي
ن  الكلبابن فاخره عبدهللا سعيد هزاع سالمي  784200203697279 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20507 ريم عل صالح عرفج  المري 784199904076926 NULL

20508 حمد سيف محمد سليمان الظاهري 784199813548247 NULL

20509 ناعمة محمد عبدهللا حسن جمعة االنصاري 784200182983864 NULL

20510 ي غايه عبدهللا سالم الزعاب  784199849807575 NULL

20511 ي سعيد عادل سعيد علياه النقن  784200252748734 NULL

20512 سند طارش مصبح طارش سعيد النعيمي 784200208308724 NULL

20513 ي مشعل حمد هادي حمد حسن االحباب  784200273169365 NULL

20514 حمدان عمر سهل احمد بن اسحاق 784199808275368 NULL

20515 محمد احمد مبارك سبت المزروعي 784200298430800 NULL

20516 وديمة سالم خليفة سالم  النعيمي 784200194905871 NULL

20517 ي الريم نارص محمد صالح الكرب  784200186570709 NULL

20518 ماجد محمد عبدالكريم سعيد مبارك المنصوري 784200295216079 NULL

20519 سيف حمد حمود الدرعي 784199336153855 NULL

20520 حمدان صالح عبدالكريم بديوي الكبيىسي 784200153263619 NULL

20521 هزاع سلطان حسن محمد العلي 784200130971813 NULL

20522 ي هند خالد عامر صالح  هالب  784200146303720 NULL

20523 سالم هادف سالم راشد المنصورى 784199020370211 NULL

20524 عبيد  محمد عبيد محمد الظاهري 784200087915862 NULL

20525 محمد خالد ابوبكر سالم الطهبوش 784199575983186 NULL

20526 ي شما  سعيد محمد غريب عبدهللا الكعن  784200195424088 NULL

20527 عبدهللا احمد عبدهللا الطي   العامري 784200183572914 NULL

20528 سلطانه عبدهللا باصليب 784196925798215 NULL

20529 ي عائشة سعيد سالم راشد الجنين  784200103052021 NULL

20530 ي  محمد  الحباب 
ن عبدالهادي فهد حسي  784200165353028 NULL

20531 محمد حمد محمد سعيد حماد  الشامىسي 784200151930532 NULL

20532 نارص صالح عامر يسلم الصيعري 784198816549616 NULL

20533 سالمة حمد احمد خلفان مطر المرر 784200026106540 NULL

20534 مقبل  بخيت مقبل  ضاعن مبارك المنصوري 784199519416871 NULL

20535 عبدهللا احمد علي خزينه  العامرى 784200019461696 NULL

20536 احمد محمد احمد يسلم عمر بافقاس 784200172132027 NULL

20537 عل راشد عبدهللا بخيت العلوى 784199318432830 NULL

20538 منصور  محمد عبيد سالم  الساعدي  784200259316816 NULL

20539 ي لطيفه محمد عبيد سلطان محمد  الزعاب  784200160717540 NULL

20540 ي
حمد  محمد احمد عبيد الرمين  784200095260392 NULL

20541 ي صالح حسن محسن نارص الكرب  784199546040314 NULL

20542 فاطمه  راشد سالم راشد سالم محمد هميله  المزروعي NULL NULL

20543 يكي حمد عبدهللا عمر صويلح الي  784200147313876 NULL

20544 ي
فهد سامي ربيع غانم الغيالبن 784200006863631 NULL

20545 مها سعيد مطر مبارك العبد المنصوري 784200109149094 NULL

20546 ي
 
حمد داود سليمان جمعه سلطان المرزوق 784200258285822 NULL

20547 ي سلطان عوض علي صالح المصعن  784200102183744 NULL

20548 سهيل خليفه سالم سعيد الخييلي 784200127061974 NULL

20549 حمد علي محمد صالح بن رشود الشامىسي 784200137039473 NULL

20550 مهره احمد محمد بالكيله  العامرى 784200232642577 NULL

20551 ي
عائشه محمد علي محمد الحسابن 784200032727065 NULL

20552 ى الشج فاطمه  منصور سعيد احمد سعيد الشر 784200163038324 NULL

20553 ن طاهر الموسط روضه خليفه محمد حسي  784199948749751 NULL

20554 عادل طوارى عوض سعيد المنهاىلي 784199438057046 NULL

20555 ي مسعود محمد مسعود ظافر هادي  األحباب  784200104210941 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20556 عليا  صالح عبدالرحمن عبدالحق صالح آل بريك 784200131851097 NULL

20557 خالد خلفان سعيد شخبوط الشامىسي 784200193814363 NULL

20558 ي
سميه اسماعيل محمد احمد  الحوسنن 784200110806856 NULL

20559 ن محمد الحاج الحوسنن جواهر  حسي  784199765318490 NULL

20560 ي لطيفه محمد سعيد عبيد  الكعن  784200180769299 NULL

20561 عبدهللا جمعة سعيد سالم جمعة النعيمي 784200273726271 NULL

20562 ي ديمه محمد ضوي  هر محمد سالم الكثي  784200194329395 NULL

20563 عبدهللا صالح عبدالرحيم عبدهللا الحوسنن 784200224847267 NULL

20564 ي خالد بطي محمد عبيد محمد الكتن  784200175192168 NULL

20565 شوق سهيل حمد سهيل حمد نازله العامرى 784200285832042 NULL

20566 ي ج  عبدهللا فهد مسلم خالد مسعود الشر 784200195074024 NULL

20567 موزة سعيد سالم الهاملي 784196850537596 NULL

20568 فهد  محمد فهد عوض صالح المنهاىلي 784200193607601 NULL

20569 صافيه  محمد سعيد سلطان قطامي العامري 784200031658105 NULL

20570 وديمة عبيد خلفان عبدهللا زايد  المزروعي 784200050508587 NULL

20571 ي
صالح احمد سالم علي الخليفن 784199096802964 NULL

20572 نشوان ابراهيم أحمد سعيد محمد الخنجري 784199951504721 NULL

20573 سعيد محمد شميل ضاعن الراشدى 784198283106841 NULL

20574 ي مفرج عسكر محمد نارص الكرب  784198758576973 NULL

20575 ه زفنه الوي  ه زفنه العفاري مني  784200268640578 NULL

20576 كنه عل مبارك عل سعيد  الراشدى 784200186186241 NULL

20577 ي
عائشة غانم عل مسعود راشد العيساب  784200213186933 NULL

20578 احمد علي خليفه محمد عبدهللا الدرمكي 784200013794860 NULL

20579 عبدهللا مسعود عبدهللا يوسف ال علي 784200180315432 NULL

20580 ي سلوى سالم مسلم سالم الكثي  784200292527510 NULL

20581 حمد مبارك حمد بارك سعيد المري 784200168650578 NULL

20582 ن موس نجف  البلوسر حوراء موس حسي  784200127102596 NULL

20583 مبارك محمد عبدهللا محمد العامري 784200190975316 NULL

20584 عائشه احمد مبارك يوسف حميد 784200120410749 NULL

20585 عفراء مسلم مبخوت حمد المنهاىلي 784198425468216 NULL

20586 ن خليفه سالم سعيد الخييلي شاهي  784200163268210 NULL

20587 سالمه يزرب حرب  يزرب العامرى 784199763641430 NULL

20588 فاطمة يوسف احمد محمد محمد  شويطر 784200126026184 NULL

20589 ي
رجاء محمد علي عقيل بن ماضن 784198418243725 NULL

20590 يكي نارص عبدربه علي صالح  الي  784200279540510 NULL

20591 حمدان سعيد محمد علي سعيد عمر النفيلي 784200152064307 NULL

20592 لوينا بخيت سالم  المنصوري 784200242186102 NULL

20593 ي
خلود عمر غميل عامر  اليحياب  784199931826160 NULL

20594 فاطمة طالب مال هللا يوسف العجمي 784200176830691 NULL

20595 محمد عوض مصبح فاضل الدرعي 784199921608107 NULL

20596 ي
ن
ق سعاد محمد نغموش غابش ربيع المشر 784200119032702 NULL

20597 سلطان جمعه سعيد جمعه الظاهري 784199402751087 NULL

20598 حمد سهيل سالم سالم السلمي 784200052939590 NULL

20599 احمد جمال صالح محمد  الراشدي 784199663159525 NULL

20600 ذياب نارص البخيت علي  العامري 784200273210854 NULL

20601 علياء عادل ابراهيم عبدهللا محمد الحمادي NULL NULL

20602 احمد عيد محمد سلطان الظاهرى  784198335437368 NULL

20603 مطر عبدهللا صالح سعيد العريابن 784197335063281 NULL

20604 طارق عبدهللا سعيد محمد السعدي 784198668054905 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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20605 سالم احمد صالح سعيد سالم العامرى 784198207647045 NULL

20606 ه عبيد الظاهري خالد جمعه نخي  784198996143057 NULL

20607 ى موس محمد موس عبدهللا رسور الخمي  784200010529541 NULL

20608 ي محمد نارص محمد صالح لزمل الكرب  784200061475842 NULL

20609 ليث صالح علي صويلح ال بريك 784200247263690 NULL

20610 حمد راشد حمد راشد النعيمي 784200202948798 NULL

20611 ي مبارك مهدى هادى عوض االحباب  784200253575938 NULL

20612 ي  زايد علي قرن سالم عبود  الكعن  784200140963982 NULL

20613 ايمان محمد العمودي 784198657494369 NULL

20614  الزعاب 
ليل  عبدالسالم سالم جاسم سالم العوابن 784200165152503 NULL

20615 ساره  سعيد محمد سعيد عبدهللا محمد اليماج 784200169328158 NULL

20616 ن الشمري ه محمود شاكر حسي  امي  784200107629576 NULL

20617 مسلم  حمد سالم حمرور  العامري 784200035964814 NULL

20618 بخيته عيىس محمد غانم محمد القبيىسي 784200139365298 NULL

20619 عبدهللا محمد عبدهللا راشد الظاهري 784200130635384 NULL

20620 مهره خالد خميس سالم سعيد المقباىلي 784200116306166 NULL

20621 سالم  محمد سالم العامري 784200250836218 NULL

20622 ن علي فاطمة مبارك شاخ حسي  784199669526834 NULL

20623 ي
 
مانع مرزوق جوهر مرزوق المرزوق 784199697613521 NULL

20624 سعيد نصيب الخابي  سعيدان   المنهاىلي 784199321040539 NULL

20625 محمد راشد حمود حمد  البوسعيدي 784200294186414 NULL

20626 ي
حصه شعيب محمد صالح  الرمين  784200227024831 NULL

20627 ي
سالمه حبيب الحوسنن 784200246809253 NULL

20628 هند نارص راشد سعيد راشد الجابري 784200174061067 NULL

20629 هند سالم حمد العود العامرى 784200140819598 NULL

20630 فاطمه صالح محمد حمد مبارك العامري 784200108175462 NULL

20631 ي
خالد احمد محمد احمد العليمي الحارب  784200127172649 NULL

20632 ة محمد ابراهيم سند الحمادي مي  784200120249188 NULL

20633 غانم محمد مبارك سعيد رويشد النيادي 784200196152621 NULL

20634 سالم سعيد سالم شميل المقباىلي 784200161968522 NULL

20635 ي
أحمد علي سعيد علي خميس العيساب  784200071071623 NULL

20636 نعيمه سعيد سبيع عبدهللا الدرع 784200102874797 NULL

20637 سالم سهيل سالم سالم سهيل السلمي 784200260706385 NULL

20638 ماهر صالح مبارك القرين 784199910739806 NULL

20639 ساره سعيد حمد المزروعي 784199150302463 NULL

20640 ي ب  منصور محمد احمد محمد مجدم  المحي  784200151604103 NULL

20641 ن  المطهري احمد عبدهللا احمد حسي  784200198613703 NULL

20642 سلطان محمد عبدهللا راشد عبدهللا بن لقيوس الشجي 784200276984711 NULL

20643 مريم فاضل عبد الجليل صادق الحمادي 784199679692527 NULL

20644 زايد عادل خميس علي سعيد 784200182460392 NULL

20645 محمد سالم هادي بخيت عمر المنصوري 784200179657406 NULL

20646 ي
 
عيىس سلطان جمعه المرزوق 784200024843938 NULL

20647 ي فاطمه سالم مسلم سالم الكثي  784200009068352 NULL

20648 سعيد عبدالسالم سليمان ال مالك الشجي 784200284253257 NULL

20649 عمر احمد علي عبيد سعيد خزينه العامري 784200119479283 NULL

20650 ريان علي حسن محمد عبداللطيف الحمادي 784200172574038 NULL

20651 نجال سالم النمي   النمر الراشدي 784200190492940 NULL

20652 شما سيف بليشه محمد هويشل الشامىس 784200009695915 NULL

20653 ي
ن
أحمد سالم خلفان علي سليم الصواق 784200139728370 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20654 ه ابراهيم عمر احمد الزبيدي امي  784200119439287 NULL

20655 ي  هادي راشد األحباب 
ن حسن شباب حسي  784199417493022 NULL

20656 ن المنصوري عبيد منصور عبيد سالمي  784200109151728 NULL

20657 فاطمه حماد عبدهللا حميد  الخاطري 784200191328721 NULL

20658 ي
سيف حمد سيف سالم علي اليحياب  784200135252870 NULL

20659 فيصل صالح مساعد سعيد المنصوري 784199995041656 NULL

20660 ريم احمد عامر علي النعيمي 784200279854275 NULL

20661 شما خلفان عيد خلفان السويدي 784200181325422 NULL

20662 ي محمد سالم غنام عبدهللا  الكعن  784200148084294 NULL

20663 زايد علي صالح عرفج الجالب المري 784199828683799 NULL

20664 ن خميس شعدل المنصوري حمدان مرزوق حسي  784200164058461 NULL

20665 ي نوره نبيل علي حسن عبدهللا كليب الطنيج  784200196317463 NULL

20666 ي سعيد عبدهللا بن بداح  العامري
راضن 784200119416475 NULL

20667 ي قصايد عبدهللا صالح صالح الحمي  784200262069097 NULL

20668 مهره سيف حمد صالح الظاهري 784199010759803 NULL

20669 ي
عبدهللا محمد عبدهللا نارص الحوسنن 784200003804695 NULL

20670 تسنيم طالل جميع ابراهيم الصواعي 784200227192596 NULL

20671 ي
سالم محمد عبيد صابر البلوسر 784200040504852 NULL

20672 طارق  سالم محمد عوض  الصيعري 784200076185964 NULL

20673 سلطان محمد عمر احمد سعيد  الواحدي NULL NULL

20674
 
موزه عل احمد عبدهللا المرزوق 784200183054301 NULL

20675 العنود خلفان علي خلفان احمد الحمادي 784200168615704 NULL

20676 محمد سعد ثابت محمد المهري 784200091861631 NULL

20677 عبد هللا خميس مبارك جمره الظاهري 784199428151544 NULL

20678 راشد محمد طالب محمد المحرمي 784200146049851 NULL

20679 علي احمد خليفه سعيد خلف الظاهرى 784200153169303 NULL

20680 سالم محمد عل ساعد الدرعي 784199576826590 NULL

20681 ي 
 
نورة علي محمد علي محمدي  المرزوق 784200243261524 NULL

20682 ي حمد نهيل محمد خليفة الكتن  784200126219276 NULL

20683 راشد  سهيل مسلم سبت  الخيلي  784200153574726 NULL

20684 ي هزاع نايف عبيد اليعرب  784199561687387 NULL

20685
ن
فاطمه سلطان سعود بدر هالل الصواق 784200236874622 NULL

20686 فاطمه احمد عوض المنهاىلي 784199172865174 NULL

20687 عبدالعزيز بدر عبدهللا فتح علي عبدهللا آل خاجه 784200130704206 NULL

20688 حمد خليفة حمد سعود سالم المعمري 784199730438068 NULL

20689 ي طرفه محمد عبدهللا سعيد الكعن  784200115175091 NULL

20690 وك علوي علي المنصوري احمد صالح مي  784200202427405 NULL

20691 ي هند ظافر حمد مصلح  االحباب  784200171602806 NULL

20692 فا محمود عبدهللا عبداللطيف جاسم رسر 784198485103943 NULL

20693 عائشه صالح عوض محمد الميشى اليافع 784198846242851 NULL

20694 عبد الرحمن محمد عبد هللا عامر 784200172729095 NULL

20695 ي
احمد عبد الرحمن راشد الحوسنن 784200105165193 NULL

20696 ة سالم قناص العامري ميثا محمد النخي  784200180480327 NULL

20697 مبارك سلطان جريو زايد  الفالجي 784199132841646 NULL

20698 ي المنصوري
درويش سالم صياح غن  784199018769762 NULL

20699 منال منصور عل حسن بن عقيل 784198843982590 NULL

20700 خالد محسن محمد  النعيمي 784200130769548 NULL

20701 شيماء سالم عبدالرحيم محمد المقدم 784199693758304 NULL

20702 ي
عبدهللا سعيد علي ابراهيم البلوسر 784199853548024 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20703 ي

ساره راشد خلفان حميد محمد الغين  784200190536217 NULL

20704 خميس حميد خميس مسعود الظاهري 784198318209297 NULL

20705 إبراهيم محمد عبد هللا صالح الصيعري 784198724906379 NULL

20706 ي
عبدهللا محمد عثمان محمد البلوسر 784199257463945 NULL

20707 ن علي محمد الحمادي  خليفه حسي  784198660392964 NULL

20708 علياء حسن الماس حسن القبيىسي 784200130285362 NULL

20709 مريم سالم سيف محمد الشيجي 784198557474362 NULL

20710 عمار محمد احمد هداف المنهاىلي 784198415050545 NULL

20711 فايزه محمد حسن علي المحرمي 784198052031030 NULL

20712 ي راشد سعيد راشد ريحان الزعاب  784200136143045 NULL

20713 محمد اسماعيل ابراهيم علي ال علي 784198793650908 NULL

20714 سلم أحمد خميس عبيد   الهاملي 784200073870873 NULL

20715 بدر عبدالهادي عبدهللا مبارك الجابري 784198991537402 NULL

20716 ي سعيد احمد سعيد احمد الكعن  784199207614902 NULL

20717 مبارك  محمد مبارك احمد رزيق  المنهاىلي 784200276469317 NULL

20718 احمد محمد عبدهللا اسماعيل الحوسنن 784198770403081 NULL

20719 ه صالح  زيد  الهالىلي الشجي مي  784200162950495 NULL

20720 ناديه حمدان شخبوط سليمان الشامىسي 784199447968308 NULL

20721 ي
مريم فؤاد ابراهيم سالم ابراهيم الحوسنن 784200104798325 NULL

20722 ي ي الزعاب  علي احمد علي اليعقوب  784200285841688 NULL

20723 بالل  راشد بالل مبارك راشد المانع المنصوري 784200174639078 NULL

20724 ي
معاذ علي سالم محسن  العولف  784200015725961 NULL

20725 نارص صالح سعيد مربش النهدي 784199084658055 NULL

20726 محمد صالح برغش جارهللا المنهاىلي  784199029427681 NULL

20727 سلطان خميس احمد محمد الشجي 784198264143573 NULL

20728 سعيد عتيق سالم خليفه الخيل 784198906598549 NULL

20729 سالم الدبيلة حميد ضاجي المنصوري 784198490317645 NULL

20730 روضه سيف مسعود الظاهرى 784197438593580 NULL

20731 فاطمه صالح مرزوق الدرعي 784197729404760 NULL

20732 ن  الدرعي مريم  محمد الشي  784198473057523 NULL

20733 ف الكرب 
فهده مبخوت مبارك لشر 784199018649832 NULL

20734 مريم علي حمدان راشد الشامىسي 784199043828401 NULL

20735 ه محمد سيف نعيف  العامري الصغي  784200249152941 NULL

20736 فاء شوق  محمد علي سلمان  الشر NULL NULL

20737 ي فهد جمعه هالل بخيت الكعن  784198458091745 NULL

20738 ي
روضه عبدالرحمن محمد صالح  الرمين  784200220421984 NULL

20739 شفيا مبخوت رسور محيسن المنصوري 784200079607287 NULL

20740 نايف طالل عبدهللا سالم الزيدي 784199996360261 NULL

20741 ي خالد سلطان علي سلطان زهي  الكعن  784200164808758 NULL

20742 نارص سالم مبارك سعيد العفاري 784200246538753 NULL

20743 جواهر حمد سعيد مبارك الشامىسي 784199313062830 NULL

20744 ليل عبد هللا عل عبد هللا المقباىلي 784199035752023 NULL

20745 ي صالح جابر عامر بن كده الكثي  784198740821768 NULL

20746 عاطفه منشر عيضه المنهاىلي 784198520593793 NULL

20747 محمد سالم سعيد الراشدي 784197647363874 NULL

20748 ي
مبارك محمد مبارك المخينن 784200073575084 NULL

20749 عبدهللا احمد سعيد سالم العمري 784200151639380 NULL

20750 ي
 
حمد جعفر عل يوسف المرزوق 784198630468613 NULL

20751 راشد سالم مبخوت محمد حطاب العامري 784199226954164 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20752 امنه خميس هالل المخمري 784198490632639 NULL

20753 ي عبدالرحمن نارص عبدالرحمن محمد الزعاب  784200198150813 NULL

20754 مسلم محمد عقيل سالم المنهاىلي 784198583025949 NULL

20755 فاطمه غالب  عبدهللا NULL NULL

20756 مساعد  محمد علي احمد المنصوري  784197793085354 NULL

20757 ك بخيت حمد التميمي ي الي 
راضن 784198265914204 NULL

20758 جابر محمد فالح فهاد الهاجري 784199137920791 NULL

20759 ي
ظبيه عامر حسن القحطابن 784198173036934 NULL

20760 فطيم صالح سعد عبدهللا المنهاىلي 784200281052033 NULL

20761 حسن سالم سليمان عبدهللا الصيعري 784198239752086 NULL

20762 محمد عل محمد عبيد الساعدي 784198985279250 NULL

20763 عفراء  حميد راشد سالم بالعيارة  المنصوري  784200124168384 NULL

20764 ي فهد نارص سالم عل الجنين  784198717641637 NULL

20765 ن اللقيط سالم محمد سالم حسي  784198895732877 NULL

20766 احمد غالب علي عيضة العامري 784199136987148 NULL

20767 محمد طاهر عل محمد 784199391321538 NULL

20768 راشد سعيد سلطان سعيد علي القبيىسي 784200218541058 NULL

20769 سعيد سلطان سعيد سلطان سعيد علي القبيىسي 784200105946295 NULL

20770 صالح محمد صالح جويسم  النعيمي 784197713959076 NULL

20771 عيىس  عل سيف راشد العلوى 784200190583029 NULL

20772 مبارك سعيد مبارك خلفان احمد  المنصوري 784199308381302 NULL

20773 ي
احمد سالم محمد سعيد البلوسر 784198183864861 NULL

20774 حامد وليد محمد غالم 784200180806216 NULL

20775 سعيد عمر عويضان سعيد المنهاىلي 784198932586146 NULL

20776 ي
ورده عل عكاش احمد الحارب  784198624695387 NULL

20777
 
محمود عبدهللا احمد محمود المرزوق 784198981907250 NULL

20778 ي ساره عبدالرحمن سالم سعيد الحالل الزعاب  784200150726576 NULL

20779 ي ذياب احمد سالم محمد عبدهللا الكعن  784200130809716 NULL

20780 عمر عبدهللا محمد عبدهللا المنهاىلي 784200080403247 NULL

20781 ي
ريم محمد عل مسعود العيساب  784200091702942 NULL

20782 عمر سعيد محمد سالم المحرمي 784198374863029 NULL

20783 عامر عل سالم مله الصيعري 784199017292097 NULL

20784 مباركه بخيت عبدهللا المنصوري 784198010462103 NULL

20785 نارص بخيت اسماعيل جمعه العتيبه 784198708371301 NULL

20786 غريبه صفيان بخيت مهانس المهري 784199470486582 NULL

20787 ي مايد احمد محمد عبدهللا  الحنطوب  784200113084915 NULL

20788 ي محمد سعيد سالم علي العكي  784198479062717 NULL

20789 عبدهللا علي مسعود الشامىسي 784198592759371 NULL

20790 احمد مسلم مسلم مطلق الراشدي 784198259726366 NULL

20791 تركي ابراهيم سعد ابراهيم القبيىسي 784197943204244 NULL

20792 احمد عبدهللا سالم شنتوف الراشدي 784199259149393 NULL

20793 خلود سالم محمد خميس الكعن  784199174373953 NULL

20794 ي خالد عامر صالح محمد الكرب  784198097313740 NULL

20795 فيصل عل ابراهيم عيىس  الحمادى 784198508595364 NULL

20796 فاطمه راشد سعيد المقباىل 784197993280847 NULL

20797 البتول جاسم محمد الشج 784200269748354 NULL

20798 ن مبخوت محمد العامري سعيد سالمي  784198821421876 NULL

20799 احمد عل سعيد مبارك المهري 784198603519095 NULL

20800 ريم العوضن يحن  سميحيه المنهاىلي 784197713975791 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20801 ي

رائد محمد حمزه البلوسر 784198961941626 NULL

20802 ي
سيف ابراهيم احمد خلف  الحوسنن 784199919648313 NULL

20803 عفراء سعيد محمد عبدهللا العامري 784200153760622 NULL

20804 فهد سهيل محمد قعيط المنصوري 784198879818205 NULL

20805 خالد صالح سعيد صالح المنذري 784198857280436 NULL

20806 ي عفراء سالم عبدهللا خلفان الكعن  784198102868514 NULL

20807 سهيل سعود سعيد نارص الحبىس 784200058484054 NULL

20808 ي المزروعي
 
موزه أحمد سعيد الرقراق 784199325428532 NULL

20809 محمد صالح عل حمد الهاجري 784198664626532 NULL

20810 مريم محمد طالب محمد المحرمي 784200158642528 NULL

20811 ي
ريم راشد حميد راشد الوحىسر 784200181032036 NULL

20812 ي راشد خليفة عبيد سعيد الكعن  784200172430769 NULL

20813 ساره غلوم علي كرم 784200164164962 NULL

20814 سهيل جمعه مبارك غانم المزروعي 784200239386350 NULL

20815 فواز مبارك علي العاض 784198042541437 NULL

20816 يك سيف مبارك سعيد نجيب الي  784198762836819 NULL

20817 عزيزه أحمد شارد المالجي 784197987208192 NULL

20818 احمد  عامرعلي السدا  النعيمي 784197969151642 NULL

20819 عبيد حمد تركي عبيد المري 784199604929101 NULL

20820 ي ي الزعاب 
عمر راشد علي الحليفن 784198146949734 NULL

20821 ي  محمد هادي االحباب 
ن ظافر حسي  784199187971918 NULL

20822 محمد احمد نارص نارص عمر 784199018098295 NULL

20823 محمد عبد هللا بالعبد نهيان  العامري 784197654906367 NULL

20824 عبدهللا نارص علي الزيدي 784198492075142 NULL

20825 محمد محسن عبدهللا فرج الهاجري 784199174081465 NULL

20826 سعيد خزي مسلم سالم المهري 784198246420214 NULL

20827 سلطان الشيخ مرزوق عبدهللا مله الصيعري 784198113747376 NULL

20828 حمدان مبارك حمد مبارك حمد النعيمي 784200194876817 NULL

20829 ابراهيم عبدهللا علي رشيد 784199041363047 NULL

20830 أحمد محسن هاشم محمد الجابري 784200042920957 NULL

20831 ن سالري غانم راشد عباس حسي  784198115914396 NULL

20832 ي  ب  خادم سلطان عبدهللا بيات المحي  784198391768714 NULL

20833 حوريه مصبح سالم عبدهللا الشامىس 784199020325413 NULL

20834 ي خليفة علي مبارك حمد علي الجنين  784200213517186 NULL

20835 احمد سعيد جمعه مرزوق الشامىس 784198891321535 NULL

20836 ي ي عبدالقادر عبدهللا المصعن  محمد ناج  784199114260922 NULL

20837 عائشه عمر شعبان السبوسي 784197638494902 NULL

20838 يشا كرامه مبارك المنهاىلي 784199139572731 NULL

20839 سالم عل سالم سعيد عل العيساب  784200174637486 NULL

20840 ي خالد سعيد حمدان سعيد الزعاب  784198884293253 NULL

20841 خالد علي عبدالجليل خوري 784200248087312 NULL

20842 علياء حبيب عبدهللا الشهاب 784198006195733 NULL

20843 فاطمه راشد سيف بن حريز الفالسي 784200135304150 NULL

20844 خليفه جمال سالم عبدهللا محمد  العامري 784200192606414 NULL

20845 ابراهيم عبدهللا خلفان محمد الفزاري 784198963605203 NULL

20846 ي
ن محمد عبدهللا الحوسنن ساره حسي  784199096983210 NULL

20847 احمد محمد سليمان الغاوي الظهوري 784199017614027 NULL

20848 ي
نادر عيد سوري ابراهيمي البلوسر 784199092606419 NULL

20849 سعيد سالم سعيد سلطان سالم الجراجي النعيمي 784200157307685 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20850 نشوا سالم حمد محمد يطبع  العامري 784200286917362 NULL

20851 حمد اسماعيل محمد احمد  السعدي 784198708051861 NULL

20852 ينه خلفان سعدون فطيس المنصوري رسر 784199284928696 NULL

20853 احمد نرص عبدالقادر خالد عبده 784198562741763 NULL

20854 ي محمد عبدهللا ابراهيم سالم ابراهيم  الطنيج  784200187910730 NULL

20855 محمد عيضه مبخوت بقشان 784198439327929 NULL

20856 احمد عتيق خلفان عيىس الظاهري 784198447615729 NULL

20857 مانع محمد برمان نارص المنصوري 784198503658316 NULL

20858 خلود علي راشد سويد النعيمي NULL NULL

20859 ي
ماجد احمد حسن علي الحوسنن 784200130492059 NULL

20860 زايد محمد خليل ابراهيم علي  الحمادي 784200163598137 NULL

20861 ي
غيداء عفيف محسن علوي  فريد  العولف  784200228326201 NULL

20862 ي  احمد  عبيد محمد بن حرابه  الكتن  784199262027396 NULL

20863 نوال سعد مبيوع سعد الشامىسي 784198213095270 NULL

20864 محمد فهد محمد صالح الزبيدي 784200176437307 NULL

20865 عل سالم عبدهللا الخزناوى 784198715864181 NULL

20866 حسام عل حمد عمر العامري 784198772431742 NULL

20867 ي سعيد احمد مهدي احمد الكثي  784197114079615 NULL

20868 سالم سلطان سالم عبيد العلي 784200274072139 NULL

20869 فهد  احمد حسن عبدهللا  784199095472835 NULL

20870 صالح حسن غفون عوض الصيعري 784198220916955 NULL

20871 مطر فاضل سالم فاضل عصيان المنصوري 784198469620714 NULL

20872 سليمان عوض عبدهللا ال عفيدر الراشدي 784199076061656 NULL

20873 علي راشد صالح مقارح المري 784198872684265 NULL

20874 سيف سالم سليم سعيد الدرعي 784198307607048 NULL

20875 عبدهللا قمي  عبدهللا غلوم رضا الهرمودي 784198831870831 NULL

20876 ي
غالب عبدهللا عبدالقادر عبدالحق الحارب  784198318051723 NULL

20877 ي مريم محمد نارص الكعن  784198443046572 NULL

20878 ي صالح مزهر صالح عل الكرب  784198983295480 NULL

20879 عامر علي صالح بن حريز 784198292720855 NULL

20880 ي عبدالعزيز جمال عوض علي المصعن  784200119542460 NULL

20881 ايمان خليفة سويد خميس خلفان  النعيمي 784199793841968 NULL

20882 جاسم حسن جاسم حسن الحمادي 784198504359807 NULL

20883 موس عبدهللا علي رشيد 784199268761683 NULL

20884 عيىس عثمان مبارك فرحان مسماري  784197609858101 NULL

20885 ي فاطمه مسعود  شارع االحباب  784198842476495 NULL

20886 أحالم عباس علي السايس 784199498053653 NULL

20887 سالمه عياش عمر عبدهللا مرزوق 784199015107461 NULL

20888 عبدهللا موس احمد سعيد المهري 784198437249760 NULL

20889 حسن حاتم كرامه سعيد المنهاىلي 784199402537320 NULL

20890 ي
سالم راشد سعيد علي الحفين  784198679653935 NULL

20891 زايد حمد خميس سليمان  الخنبوىلي 784200173716273 NULL

20892 حمد عبدهللا راشد سالم علي الواىلي المزروعي 784200185409743 NULL

20893 بخيت محمد محسن بخيت المزروعي 784199472642034 NULL

20894 فاطمة علي مراد عبدهللا البلوسر 784198992854616 NULL

20895 محمد احمد عبدهللا مرشد الرمين  784197637593084 NULL

20896 حمد عبدالحميد محمد عيىس 784199214082721 NULL

20897 عوض عبدهللا عل عوض 784197949725812 NULL

20898 ي محمد الماس محمد علي االحباب  784198370327185 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20899 ي احمد علي محمد محمد ناج  784199682476512 NULL

20900 ي ب  فاطمه محمد سيف سالم المحي  784197390806137 NULL

20901 ي امل محمد سعيد سالم الجنين  784198474613688 NULL

20902 ي هاجر محمد سعيد محمد علي الفرج الكتن  784200132740380 NULL

20903 ي
موس حسن علي حسن البلوسر 784198994271355 NULL

20904 ن جعفر احمد العيدروس الهاشمي فاطمه حامد حسي  784200161698376 NULL

20905 فاطمه  علي سعيد سالم  بن سعدون  784198774647055 NULL

20906 سعيد راشد مصبح جريس العليلي 784197985795141 NULL

20907 ي مسفر  علي مرغم  االحباب  784196686530989 NULL

20908 ي
عبدالعزيز محمد شكري حسن البلوسر 784198573736273 NULL

20909 عبدهللا علي محمد عبيد الجابري 784198868631924 NULL

20910 راشد جمعه راشد جمعه سعيد الدرمكي 784200104609712 NULL

20911 احمد محمد ابراهيم   الحمادي 784198320738531 NULL

20912 ن محمد  احمد احمد حسي  784198336274836 NULL

20913 ي
بدر حمد سالم خلفان البلوسر 784198136540758 NULL

20914 ي
غانم عبد هللا غلوم محمود الشيبابن 784197992842498 NULL

20915 محمد  خميس سمسوم مبارك  الكعن   784198227216821 NULL

20916 لياىلي خالد خليل مطر اسماعيل أبو جراد 784200150904355 NULL

20917 حمده محمد خميس مصبح الشامىس 784200250532767 NULL

20918 سعيد سلطان سعيد مسفر  الخييلي 784200153169394 NULL

20919 ي
حسنه عوض سالم حبيب الهناب  784197608373862 NULL

20920 ه محمد حسن عل المحرم امي  784198102040288 NULL

20921 نورا محمد خادم المنصوري 784198091328728 NULL

20922 طارق عبدهللا محمد خميس الفارسي 784198950628382 NULL

20923 خليفه محمد راشد سليمان البادى 784198606313256 NULL

20924 العنود بالحلوس حمد حمرور العامرى 784198794302087 NULL

20925 خالد سالم مبارك سعيد الظاهري 784198485358190 NULL

20926 زايد سلطان محمد علي الخوري 784200192759379 NULL

20927 يوسف سالم السبع حمود الدرعي 784199080257191 NULL

20928 مسلم عمران مسلم سعيد المنهاىلي 784199276860691 NULL

20929 ريم خميس دريب سيف الفالسي 784200197607243 NULL

20930 محمد عبدهللا خلفان محمد الفزاري 784196710717412 NULL

20931 ي
فهد عبدهللا راشد حسن البلوسر NULL NULL

20932 ي رشيد  العبيدىلي ي محمد نارص عبدهللا حاج  حاج  784199552541379 NULL

20933 حميد سيف حميد شهيل الظاهري 784197991819596 NULL

20934 بدر علي حسن جاكري 784198164243648 NULL

20935 سعاد منصور بخيت حماد العامري 784198614847154 NULL

20936 حصه عبدهللا علي محمد 784198627491578 NULL

20937 العنود راشد مبارك سعيد  المنصوري 784200216476547 NULL

20938 ي
 
خلفان عبدهللا سالم عبدهللا  المرزوق 784198413872817 NULL

20939 فيصل سيف راشد المعمري 784198625947423 NULL

20940 وداد محمد جاسم طحنون الحمادي 784198817603743 NULL

20941 احمد سعيد سالم محمد العامري 784198715402636 NULL

20942 ي حميد مسل محمد عبدهللا اآلحباب  784198308360472 NULL

20943 ي صالح راشد علي مبارك الكتن  784198802191589 NULL

20944 سعيد سلطان محمد راشد الشامىسي 784199065157317 NULL

20945 ي
حمد سلطان غدير علي سلطان العريابن 784200131858324 NULL

20946 ي
ن  الحوسنن مريم عيىس سيار حسي  784200126163144 NULL

20947 ي ن نارص حواتان المصعن  هزاع امي  784199706130483 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20948 عبدهللا عوض مسلم عوض الصيعري NULL NULL

20949 سالم عبيد البحرى مرزوق العامري 784199030468617 NULL

20950 حمده حمد سعيد مسلم الراشدي 784200108492081 NULL

20951 ي
مريم خميس مهدي هادي البلوسر 784199153158581 NULL

20952 ضج ابراهيم يوسف الشجي 784197469469387 NULL

20953 يكي عسكر عمر عسكر عمر الي  784199057529879 NULL

20954 محمد  راشد محمد سويد  المنصوري 784197728794641 NULL

20955 ي نواف عبدهللا مرزوق مهدي  االحباب  784200168728721 NULL

20956 حمد جمعة علي راشد الشامىسي 784198847685728 NULL

20957 سالم عبدهللا سالم راشد النعيمي 784200136140249 NULL

20958 ي مهره سيف عبيد برهوم الكعن  784200258795952 NULL

20959 شما  سهيل سيف سهيل سيف محمد كلثم  الخيل  784200116252162 NULL

20960 مريم  سيف علي عبدهللا سيف الشامىسي 784200093973954 NULL

20961 بدرة  عبدهللا صالح مبارك المنصوري 784196936150364 NULL

20962 محمد موس حمد راشد النعيم 784199271984850 NULL

20963 ي
 
ساره يارس حسن عبدالرحمن  المرزوق 784200113071615 NULL

20964 ميثه سالم محمد عبدهللا صبيح الراشدي 784200098535931 NULL

20965 حمد عبدالحكيم حمد جري المنصوري 784200003292818 NULL

20966 ميثه عبد العزيز خميس سعيد الريىسي 784200193854369 NULL

20967 ي
 
سلطان سعيد محمد سعيد جمعه المحروق 784200230736538 NULL

20968 وك حمود عبد هللا العامرى منن مي  784198279649705 NULL

20969 ي مريم مسلم سهيل عني  الكثي  784200180965939 NULL

20970 فاطمه عبدهللا حسن عبدهللا العبيدىلي 784198775850740 NULL

20971
ن
ق لطيفه خميس صالح غابش ربيع  المشر 784200063518136 NULL

20972 ي نارص حمدان نارص عبدالقادر المصعن  784200193716253 NULL

20973 ي نوف عبدهللا سيف محمد عبدهللا الكعن  784200103249320 NULL

20974 فاطمه مبارك عبدهللا محمد سعيد روضه الظاهري 784200205094046 NULL

20975 سعيد سيف سعيد حميد سعيد  الساعدي 784200268617139 NULL

20976 ي
نور محمد جاسم عبدهللا المريجن 784200170692436 NULL

20977 ي نعيم الحميدي سيف طاهرأحمد ناج  784200149627406 NULL

20978 ي مريم سالم حمدان سالم  الكعن  784200208353860 NULL

20979 ي
محمد جمعه خاطر فايل خميس المخينن 784200015396250 NULL

20980 ي
جمعه يوسف جمعه فاضل محمد البلوسر 784200242976163 NULL

20981 شيخه خميس عل  الحمادى 784200105186074 NULL

20982 ه محمد راشد صالح المري مي  784200217292091 NULL

20983 ي وديمة نارص محمد سعيد الكعن  784200126196854 NULL

20984 ي
يابن وفاء سعيد محمد سعيد الشر 784200006317588 NULL

20985 ي
هزاع  احمد سالم علي العولف  784200176974952 NULL

20986 نوف خالد خلفان سالم المقباىلي 784200107402941 NULL

20987 طيف  خالد خلفان سالم  المقباىلي  784200227421680 NULL

20988 حمزه قاسم محمد عبدهللا بخيت المهري 784200136046479 NULL

20989 سالمه  عبدهللا محمد احمد حسن ابراهيم الشجي 784200108157353 NULL

20990 سلطان محمد عوض سعيد النعيمي 784200120262512 NULL

20991 ي
علي موس البلوسر 784200148490418 NULL

20992 حميد بليشه سالم هاشل الشامىسي 784198235792821 NULL

20993 ي
 
سالمه  محمد عبدهللا احمد المرزوق 784200187654858 NULL

20994 احمد ابراهيم عبدهللا محمد صادق خوري 784200146039852 NULL

20995 ي  ب  ريم  جمال محمد سيف  المحي  784200135963906 NULL

20996 عبدالعزيز حسن مطر حسن الحمادي 784200254796020 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
20997 فاطمه علي عمر احمد العطاس 784200060692546 NULL

20998 ي
 
عائشه  احمد عبدهللا عبدالرحمن عل  المرزوق 784200206413989 NULL

20999 محمد سعيد نارص سليمان الشامىسي 784200202740583 NULL

21000 سعيد نارص سعيد بخيت علي المنصوري 784199969390915 NULL

21001 هزاع عبدهللا جابر سالم المزروعي 784200115842708 NULL

21002 شما  سهيل عل شفيان  العامرى 784200071403149 NULL

21003 عبيد  أحمد سالم مبارك زعيي  العامري 784200181595768 NULL

21004 ي
طحنون احمد حسن ابراهيم عبدهللا البلوسر 784200116520253 NULL

21005 محمد سيف علي حمدان راشد الشامىسي 784200259083762 NULL

21006 سعيد هالل سعيد هالل القبيىس 784200047398688 NULL

21007 ي شوق صالح سالم حمد سعيد الجنين  784200070875834 NULL

21008 فاطمه بدر عبيد عل المجينن 784200238315475 NULL

21009 علي محمد بطي سلطان بطي 784200261697385 NULL

21010 منصور عبدهللا محمد احمد الفارسي 784200295137481 NULL

21011 محمد خالد عل مسلم العدوى 784200294095854 NULL

21012 سلطان فيصل صالح عل الجنين  784200170864845 NULL

21013 سعيد سيف عيد سيف محمد القبيىس 784200164053629 NULL

21014 محمد عبدهللا سالم سعيد مبارك بالحظيبه الظاهرى 784200110305834 NULL

21015 خالد محمد فرج عل الشامىس 784200276846951 NULL

21016 راشد يوسف حسن محمد الحوسنن 784200281760213 NULL

21017 سالم ابوبكر سالم صالح الهاشمي 784200132076967 NULL

21018 ي
 
عبدهللا حامد حسن محمد المرزوق 784200273052025 NULL

21019 فاهم محسن سعد بخيت العامري 784199595420250 NULL

21020 شوق  عبدهللا صالح عبيد سالم  المعمري  784200238106023 NULL

21021 عبيد أحمد محمد حسن الهاملي 784200153585938 NULL

21022 ي ب  بكسه سعيد طارش عل طارش المحي  784200209747102 NULL

21023 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن الشجي 784200058793751 NULL

21024 سلم احمد عبدالقادر احمد علوي  الجفري 784200164363184 NULL

21025 ي محمد سلطان عبيد البواب الزعاب  784200109846541 NULL

21026 عبدهللا علي محمد السعيدي عبدهللا 784199592132536 NULL

21027 ي
راشد عادل درويش سالم  الحوسنن 784200175414166 NULL

21028 مريم سالم حمدان سعيد العامري 784200079804058 NULL

21029 شوق خالد سعيد حميد السعيدي 784200164871913 NULL

21030 محمد راشد سعيد علي المنصوري 784200181027374 NULL

21031 ي فاطمه علي محمد مصبح محمد الكتن  784200191857075 NULL

21032 محمد يوسف عبدهللا علي الحمادي 784199918482631 NULL

21033 عائشة هالل عبدهللا سيف الفالج 784199858051743 NULL

21034 يكي حمزه عمر سالم الي  784200072152166 NULL

21035 الحج صالح حبوش صلبوخ النوفلي 784199016317929 NULL

21036 ي ريسة نارص ابراهيم احمد االديب الطنيج  784200137986509 NULL

21037 نوره سعيد عجب حمد الهاجرى 784200298076090 NULL

21038 حارب حمد مبارك أحمد هالل الخيلي 784200031619412 NULL

21039 ي عمر سالم مصبح سعيد الكتن  784200276520960 NULL

21040 شوق محمد المقباىلي 784200230753145 NULL

21041 عبدهللا محمد سيف المزروعي 784200090719798 NULL

21042 سيف سعيد سيف حمد ماجد المزروعي 784200018680866 NULL

21043 ن فلوح ال ربيعه نوره وائل حسي  784200247286543 NULL

21044 ي حمد احمد حمد سيف العي  784200193208152 NULL

21045 عبدالرحمن بدر عبدهللا احمد الحمادي 784200281740215 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
21046 ن صالح عل نجد حسي  784199237147188 NULL

21047 ي
نوف خليل حسن عبدهللا  الحوسنن 784200138106024 NULL

21048 خديجه حسن احمد حسن الشامىس 784200219138425 NULL

21049 وق خالد احمد احمد المرشودي رسر 784200205463159 NULL

21050 شمه احمد محمد عبدهللا محمد 784200139603524 NULL

21051 مزنه احمد حاج  بالل الفالج 784200276032842 NULL

21052 ي عائشه خليفه علي حمد الكعن  784200127542932 NULL

21053 مريم محمد سلطان عمران راشد النعيمي 784200159394608 NULL

21054 عبدالرحيم احمد عبدالرحيم محمد الشيبابن 784200176805297 NULL

21055  المحرمي
فاطمه خميس سالم مبشر 784199880287596 NULL

21056 ي ي سعيد الجنين 
حمدان سعيد ثوينن 784200162087058 NULL

21057 عبدهللا سالم سعيد علي المهري 784200283817375 NULL

21058 سالم غانم السودى سليم المنصورى 784199090462948 NULL

21059 محمد خلفان احمد فري    ح القبيىس 784200083574267 NULL

21060 زايد محمد بخيت طناف المنهاىلي 784199817640545 NULL

21061 محمد ابراهيم محمد عبدهللا حسن العل 784200157354067 NULL

21062 عائشه مبارك سالم مبارك زايد 784200118638574 NULL

21063 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز العليلي 784200142138633 NULL

21064 غدير خالد احمد احمد المرشودي 784200193294798 NULL

21065 راشد سليمان سعيد سالم  المعمري 784200175825056 NULL

21066 محمد بخيت مبارك سبت المزروعي 784200172709386 NULL

21067 فاطمه عبد نارص دومان العامرى 784200293051809 NULL

21068 نهيان مبارك مطر مبارك المنصوري 784200121921702 NULL

21069 اريام محمد سعيد بن سعدون الصيعري 784200206858282 NULL

21070 اشواق حمد سعيد مبارك  المنصوري 784200150903217 NULL

21071 ي أحمد  راشد سعيد مرهون الناعن  784200235979380 NULL

21072 سعيد عبدهللا سعيد ضاعن مبارك المنصوري NULL NULL

21073 ي حمد محمد احمد عوض الشبين  784200170626053 NULL

21074 زايد سالم احمد سالم مبارك النعيم 784200021961428 NULL

21075 ي ب  عل محمد سيف بخيت المحي  784200161918527 NULL

21076 محمد اسماعيل احمد حبه الحمادي 784200059852721 NULL

21077 رحمه نارص عبدهللا محمود حميدان حماد 784200259306817 NULL

21078 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا حسن الصيعري 784200136327952 NULL

21079 ب  مضج احمد جمعه حايز المحي  784200158652527 NULL

21080 ن الغفلي علي مصبح سعيد الحميدي شاهي  784200164108027 NULL

21081 ن يوسف سلطان عفيف عبدالرحيم حسي  NULL NULL

21082 غصون خالد احمد احمد المرشودي 784200287138596 NULL

21083 سارة محمد خلفان محمد اليماجي 784200165294321 NULL

21084 ريم احمد سيف علي محمد  المعمري 784200204727083 NULL

21085 احمد برمان عل برمان الحمودى 784199403648316 NULL

21086 ي
سلطان علي عبدهللا محمد العريابن 784200181625391 NULL

21087 عبدالرحمن سليمان خلفان نارص الظاهري 784200175082054 NULL

21088 عبدالعزيز فرحان عل مهدى االحباب  784200152415988 NULL

21089 ي فارس احمد علي محمد بخيت الكثي  784200098292632 NULL

21090 ي علي صالح علي احمد الحرب  784200215050491 NULL

21091 علي يارس علي محمد سالم المهري 784200109841690 NULL

21092 ي محمد احمد محمد احمد  الحرب  784200169142906 NULL

21093 ن عيىس ال علي ماجد علي حسي  784200117048171 NULL

21094 علي بدر علي محمد عبدهللا الشامىسي 784200057592147 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
21095 علي محمد سلطان شامس حميد المعمرى 784199980917977 NULL

21096 روضة جمعة حميد سيف الدرمكي 784200151720321 NULL

21097 أحمد محمود عبدهللا سليمان  الكندي 784200183106846 NULL

21098 عمر محمد سلطان شامس حميد المعمرى 784200170606048 NULL

21099 فيصل حمد هاشم حمد الشامىسي 784200152082143 NULL

21100 ي الشامىسي منصور سعيد مصبح علي المهيوب  784200163849068 NULL

21101 وديمه سعيد مبارك سعيد هويدن الشامىس 784200129653539 NULL

21102 ي
يارس سالم مسعود راشد  البلوسر 784200182620532 NULL

21103 فتون طالل عبدالرحمن احمد السيد 784200213165432 NULL

21104 مبارك عبدهللا صنقور منصور علي الظاهري 784200192495396 NULL

21105 عبدهللا يارس خميس مسعود  الشامىسي 784200062142722 NULL

21106 فارس أحمد خليفة سيف المزوعي 784200265850691 NULL

21107 ي
عبدهللا محمد غمران ربيع الكوين  784199464162108 NULL

21108 ي نهيان عبدهللا راشد عبدهللا الكعن  784199893720914 NULL

21109 ي عبدهللا عل ربيع بالل الخمي  784199341504654 NULL

21110 محمد حمد سالم علي محمد الساعدي 784199662760273 NULL

21111 حامد محمد سلطان شامس المعمري 784199507907303 NULL

21112 شما احمد محمد حسن سليمان التال حمودي 784200008182501 NULL

21113 فاطمه سالم حمدان سعيد العامري 784200240962710 NULL

21114 ة صالح رجب سعيد حفيظ المري هجي  784200248054296 NULL

21115 عبدهللا عادل علي عبدهللا محمد 784200230296467 NULL

21116 شمسه خلفان سليمان سيف الشامىس 784199706972710 NULL

21117 عبدهللا سامي  علي أحمد فريد 784200269364020 NULL

21118 ن سعيد عبود العامري سعيد صالح سالمي  784200137213649 NULL

21119 يك علي عبيد حسن عبدالعزيز الي  784200124357524 NULL

21120 فنة عبدالرحمن حسن جريبه  الصيعري 784200071843872 NULL

21121 ي زايد سلطان محمد ظافر  االحباب  784200126176542 NULL

21122 ي علي مصبح سالم سعيد محمد الكعن  784200161649205 NULL

21123 مبارك راشد سعيد النعيمي 784200241571502 NULL

21124 ي عائشة  نرص عبيد علي عيىس الزعاب  784200296472929 NULL

21125 شهد سالم سعيد طاىه الراشدي 784200235876800 NULL

21126 ه ربيع سالم احمد المنصوري مني  784199954097137 NULL

21127 كه عامر سعيد علي المنصوري مي  784200029105317 NULL

21128 ي
ن محمود ابراهيم العوضن نوره حسي  784200140504745 NULL

21129 اليازيه عبدهللا مبارك صالح عويمران الصيعري 784200284261037 NULL

21130 هزاع مسعود زايد ضاوي  باروت الحراضي 784200158736064 NULL

21131 خليفة حمد مبارك محمد المزروعي 784200085851689 NULL

21132 عمر عيد محمد حايز الظاهري 784200194694319 NULL

21133 شمة سهيل مصبح الشامىسي 784200128573696 NULL

21134 حمد صالح محمد سيف الكتن  784200116242163 NULL

21135 شمسه سهيل محمد كردوس عبيد العامرى 784200258603149 NULL

21136 فيصل محمد حمود محمد  الحبىسي 784200196361818 NULL

21137 محمد حميد محمد سعيد الشامىس 784200004159826 NULL

21138 مريم خالد محمد القاضن الشامىس 784200285190615 NULL

21139 نارص حميد عبدهللا مصبح الشامىسي 784200161659055 NULL

21140 سالم عامر سالم محمد معيوف المنصوري 784199936815150 NULL

21141 سعيد هالل سعيد عيد الساعدي 784199835107048 NULL

21142 عائشه محمد سالم الرضه المزروعي 784200143941316 NULL

21143 احمد علي عبيد محمد سعيد النيادي 784199916425434 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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21144 ي وز وليد النقن  باسم وليد في  784198191064207 NULL

21145 ي أحمد سالم محمد سالم الكعن  784200131403824 NULL

21146 ي شيماء محمد أحمد نارص حرب  784200160768535 NULL

21147 خالد محمد جمعان عمر بامطرف 784200154047409 NULL

21148 ي
هند يوسف اسماعيل هاتم اسماعيل الحوسنن 784200238027047 NULL

21149 محمد مبارك جاسم سيف خليفه القمزي 784199448482762 NULL

21150 سعد عويظه عل سعد 784199542932860 NULL

21151 سلطان سعد مبيوع سعد الشامىس 784199447096415 NULL

21152 عبدهللا محمد معيض جارهللا االحباب  784199482643949 NULL

21153 وليد خالد صالح سالم بو جعور الشيبه 784199340859265 NULL

21154 ي ي الكثي 
ن محمد العوينن احمد همدان سالمي  784200192651477 NULL

21155 ي
نارص عبدالعزيز خميس مهدي سعيد البلوسر 784200129479240 NULL

21156 ي أحمد جمعه محمد علي الحاج الكعن  784200262938069 NULL

21157 سلطان سالم نغماش عبدهللا الشامىس 784199324172412 NULL

21158 ي
ن مراد جمعه البلوسر سالم حسي  784198815379023 NULL

21159 عبدهللا سعيد خليفه سالم الشامىسي 784199543794699 NULL

21160 ى ن محمد العوينن الكثي  عبدهللا همدان سالمي  784199581020932 NULL

21161 شما عيد محمد احمد المزروعي 784200129629737 NULL

21162 سندس ريس هادي نارص سميدع 784200119309415 NULL

21163 ي ب  حمدان جمعة سعيد خميس ضاعن المحي  784199993738303 NULL

21164 خليفة عبدهللا حسن العيدروس 784200128728720 NULL

21165 راشد حمد راشد حامد الساعدي 784200130927203 NULL

21166 راشد دميثان خلفان دميثان الشامىسي 784200192980397 NULL

21167 سلطان محمد خميس خلفان اليحياب  784200146809254 NULL

21168 يوسف سيف سليمان سيف سعيد الشامىسي 784200272853258 NULL

21169 محمود محمد مبارك خميس مطر العزيزي 784200103627905 NULL

21170 رحمة سالم العبد منيف الجابري 784200214359620 NULL

21171 عائشه عبيد رسحان صدام النعيمي 784200182031516 NULL

21172 عهد علي محمد سالم محمد المنهاىلي 784200165902519 NULL

21173 ي
عهود عيىس سعيد مانع اليحياب  784200264079425 NULL

21174 نارص محمد عبدهللا علي  المنصوري 784200171498734 NULL

21175 محمد علي محمد عبدهللا  المنصوري 784200187394836 NULL

21176 فاطمه علي غمران بط القبيىسي 784199716307923 NULL

21177 حمد راشد سعيد شخبوط الشامىسي 784200157026327 NULL

21178 أحمد سالم علي راشد عبدهللا الحاي الغفلي 784200121910242 NULL

21179 ن شهد عادل احمد عبدربه نارص المصعبي  784200247086406 NULL

21180 صالح منصور سالم منصور بريك 784200165914209 NULL

21181 راشد عبدهللا حمد حميدي المنصوري 784199615848399 NULL

21182 نوف سيف عتيق سيف بطي القبيىسي 784200127076295 NULL

21183 ي
جواهر أحمد سالم عبدهللا سعيد الخنبىسر 784200130276064 NULL

21184 ي ريم محمد أحمد صالح الطنيج  784200146482193 NULL

21185 سالمه محمد عبدهللا زايد 784200163549387 NULL

21186 ي
محمد جمعه عمر مهدى البلوسر 784200275961801 NULL

21187 ي سعيد عبدهللا سيف سالم عبيد الكعن  784200164818302 NULL

21188 ي
ن
مريم محمد رسحان عامر الصواق 784200218213211 NULL

21189 خليفة محمد أحمد محمد بالكيلة العامرى 784199631717271 NULL

21190 ي عمار عبدهللا راشد ناجم الجنين  784199885705147 NULL

21191 بخيته مطر محمد المرشودى المنصوري 784200226974168 NULL

21192 دالل عادل سالم احمد الحبىسي 784200146538499 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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21193 زاهره نارص سعيد بخيت  المنصورى 784200104653819 NULL

21194 ي خولة صالح سعيد الكتن  784200253292401 NULL

21195 منصور راشد ماجد راشد مرشد المنصورى 784200075821429 NULL

21196 مبارك محمد مبارك محمد الراشدي 784200068506540 NULL

21197 فاطمه فهد عيىس علي بن عفرار 784200187061096 NULL

21198 خوله محسن شيخ قاسم علي 784200135965372 NULL

21199 سعيد مساعد عون محمد  التميمي 784200138639206 NULL

21200 ي صالح جالل صالح جمعه  الجنين  784200085843959 NULL

21201 ي ارساء نجم عبدهللا محمد جاسم الكعن  784200157514090 NULL

21202 ي
سعيد جمعه راشد سعيد  الهناب  784200117058188 NULL

21203 سعيد نارص سعيد سالم نارص النعيم 784200262030842 NULL

21204 شهاب احمد محمد عبيد جمعه الظاهري 784200117170801 NULL

21205 ي عبدهللا سالم محمد علي الكتن  784199846495796 NULL

21206 عبدهللا عل سعيد هويدن الشامىس 784200141361657 NULL

21207 ي
سيف حمد سلطان حمد مسعود العريابن 784200173506856 NULL

21208 ي
فاطمه جمعه رسور سلطان حمد البلوسر 784200246521049 NULL

21209 مبارك محمد عبود سعيد مبارك بن سلمه 784200183683158 NULL

21210 ي ذياب خليفة حميد علي عناد الكعن  784200131375824 NULL

21211 الريم حميد عبدهللا سعيد الدرعي 784200110492103 NULL

21212 سعيد عبدهللا سعيد مبارك العامري 784200149843615 NULL

21213 احمد راشد علي حمد الشامىسي 784200113085276 NULL

21214 حارصن غانم لحدان فاضل القبيىسي 784200069249413 NULL

21215 ي
امنه محمد عل عبدهللا  الحوسنن 784200108794056 NULL

21216 ي عائشه سيف عل سالم  المهي  784200130468612 NULL

21217 عبي  خصيف محمد خزيمي 784200290842044 NULL

21218 ي
 
مريم عبداللطيف محمد نور المرزوق 784200138738321 NULL

21219 ي
 
مها عبدهللا محمد حسن المرزوق 784200239416140 NULL

21220 ي موزة عادل محمد سلطان الزعاب  784200137460877 NULL

21221 ي مريم سامي سعيد عبيد النقن  784200190324085 NULL

21222 ة بطي حارب العابدي الشامىسي سيف سالم النخي  784200154765752 NULL

21223 حمد سالم سعيد غصنه العامري 784200121817504 NULL

21224 خالد صالح مطر سعيد الساعدي 784199818375216 NULL

21225 محمد حميد سعيد احمد حرموص الرمين  784200160358287 NULL

21226 ي ماجد محمد ماجد محمد المهي  784199217272097 NULL

21227 نورة محمد عبدالهادي علي العامري 784200035318532 NULL

21228 ه حمد مبارك عنوده العامري هجي  784200160626410 NULL

21229 ن ن المصعبي  خالد نارص أحمد حسي  784200171852906 NULL

21230 هزاع سالم علي محمد العامري 784200154379315 NULL

21231 محمد جمال محمد علي العامري 784200053976153 NULL

21232 ي
مبارك جمعه خميس جمعه الدهمابن 784200050749389 NULL

21233 ي
شما محمد نارص حمد البلوسر 784199447250681 NULL

21234 احمد حميد محمد سعيد الشامىس 784200107149195 NULL

21235 سعيد خلفان سليم الصغي  العامري 784200036049474 NULL

21236 يوسف عبدهللا سيف عبدهللا  الظاهري 784200106280744 NULL

21237 ي
سالمه خميس سعيد خميس سعيد اليحياب  784200159390648 NULL

21238 عزه ربيع عيد سعيد الريىسي 784200236579650 NULL

21239 العنود محمد خليف علي محمد الهاجري 784200291718714 NULL

21240 ي سعيد حمد سلطان حميد الجنين  784200157920750 NULL

21241 عمر عبدهللا عمرالحامد الهاشمي 784200121059354 NULL
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21242 علي يوسف علي سعيد  الخروض 784200197180431 NULL

21243 داد البلوسر عمر فالح حسن نورمحمد مي  784199773942851 NULL

21244 ي سعيد بخيت سالم سعيد الكعن  784200097643520 NULL

21245 ي
محمد راشد سالم نارص حميد المزينن 784200230325712 NULL

21246 محمد جمعه مطر غميل عبيد النعيمي 784200013704927 NULL

21247 ي
ن موس  البلوسر فيصل علي حسي  784200126519758 NULL

21248 نهيان احمد محمد عمر علي آل بريك 784200163969460 NULL

21249 يعه المنصوري جبارة سالم محمد عبدهللا بومقي  784200039283617 NULL

21250 خالد محمد سالم خلفان القربن 784199660802473 NULL

21251 عبدهللا جمعه مطر غميل عبيد النعيمي 784200184029732 NULL

21252 ي
ذياب علي محمد حسن محمود البلوسر 784200113872814 NULL

21253 ي شهاب خالد سالم الذيب الكعن  784200160513253 NULL

21254 يفن ه عزيز مكتوم الشر حمد نخي  784198239027620 NULL

21255 سعيد نديله لوي  هي الزفنة العفاري 784200009109099 NULL

21256 ه عبدهللا احمد عبدهللا العامري امي  784200220315418 NULL

21257 ي سالم محمد عبدهللا محمد علي الكثي  784200195762743 NULL

21258 يك وك عبدهللا  الي  نهيان مبارك مي  784200046535959 NULL

21259 خليفه خالد عل يوسف النعيم 784200202590509 NULL

21260 حمدان عبدهللا نارص عبدهللا المنصوري 784199891806913 NULL

21261 محمد مبارك محمد مبارك علي العامري 784200028798724 NULL

21262 محمد متعب حمد متعب العامري 784200094937966 NULL

21263 نهيان نارص هالل نارص محمد العامري 784200257364065 NULL

21264 ن الحامد ن طالل هادي حسي  حسي  784200163062431 NULL

21265 عمران سعيد عل محمد الشامىسي 784200161492465 NULL

21266 مروان سيف خلفان بطي الهاملي 784199353164181 NULL

21267 ي
نوف شهاب حمد سالم عيد الهناب  784200253173098 NULL

21268 سعيد علي سيف عبدالرحمن النارصي 784200172520387 NULL

21269 ي
زايد سعيد احمد سعيد محسن الحوقابن 784200163605205 NULL

21270 ابرار أحمد عبود سعيد مبارك  بن سلمه 784200154637241 NULL

21271 ي ن الكثي  بدر محمد عيضه الشي  784200159406576 NULL

21272 ي
محمود جمعه فاضل محمد البلوسر 784200074274026 NULL

21273 ي سهيل هالل غريب حمد الجنين  784200079263594 NULL

21274 ي
نارص ابراهيم محمد عبدهللا البلوسر 784200006186900 NULL

21275 ي أحمد إسماعيل محمد محمد ناج  NULL NULL

21276 ي مبارك محمد صالح مبارك محمد لشقري الكرب  784200271648048 NULL

21277 حمد محمد سعيد سالم النعيمي 784200297079616 NULL

21278 سالم سهيل سعيد مسلم العفاري 784200157082148 NULL

21279 سعيد خالد عوض سعيد سالم العامري 784199814860732 NULL

21280 علي خصيف محمد  الخزيمي 784200030403099 NULL

21281 ي العامري
ه عبدهللا حمد محمد علي اللحيفن مي  784200057438143 NULL

21282 راشد حمد راشد حمد الدرعي 784200231681857 NULL

21283 سعيد سالم سعيد سالم المقباىلي 784199561317431 NULL

21284 نوره محمد عبيد سيف الكعن  784199639147547 NULL

21285 شماء محمد صالح قاسم 784199372594038 NULL

21286 محمد مسلم محمد مسلم الراشدي 784200125281483 NULL

21287 ي
احمد عبدهللا مصبح خصيب العيساب  784199538217649 NULL

21288 سيف مبارك عمر سالم عمر 784200148249319 NULL

21289 ي سيف صادق مناجي  صالح عذيق الكرب  784200197181389 NULL

21290 هزاع مبخوت صالح مبارك محمد لشقر الكرب  784200248293738 NULL
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21291 ي خالد ماهر صالح احمد الحرب  784200185429808 NULL

21292 سلم شعيب عبدهللا حسن  الحمادي 784200173140987 NULL

21293 علياء نارص سيف رسور اليمال الدرمك 784200202082861 NULL

21294 خالد مبارك كنه مبارك الدرعي 784200273974293 NULL

21295 ميثاء عبدهللا مبارك راشد المنصوري 784200168640579 NULL

21296 نفله جمال خميس سليمان الخنبوىلي 784200241813920 NULL

21297 فاضل يحن  محمد احمد النعيمي 784199604639718 NULL

21298 راشد سعيد راشد سعيد الكندي 784200163629023 NULL

21299 دالل سالم جويعد سالم المنصوري 784200150695136 NULL

21300 ي الشمري علي سالم عبيد عياده الوبي  784200180715813 NULL

21301 عبدهللا علي صالح حنشل العوالق 784200146148299 NULL

21302 نارص محمد سليمان مبارك االشقر العامري 784200276394937 NULL

21303 محمد عبدهللا علي محمد هزار العامري 784200298608611 NULL

21304 شيخه عبدهللا نارص عبدهللا سيف الغافري 784200230951814 NULL

21305 محمد زين محمد الشيخ أبوبكر 784199364093205 NULL

21306 سالمه منصور محمد عباس عل خورى 784200151524723 NULL

21307 شما سعيد محمد سيف عبدهللا بن حميدين المزروع 784200103768410 NULL

21308 غيث عوض خليفه القيوضن 784200064930876 NULL

21309 فاطمه راشد سلطان راشد سعيد الظاهري 784200130431024 NULL

21310 مريم محمد درويش داغر المرر 784200252050800 NULL

21311 ي شيخة محمد عبدهللا علي محمد بن شيبان المهي  784200015475039 NULL

21312 حمده محمد عبدالعزيز الهاملي 784200159760394 NULL

21313 سعيد هالل حمد محمد المحرم 784199572157958 NULL

21314 ي شوق مسفر عبدهللا عايض جردان االحباب  784200184807913 NULL

21315 وك عبدهللا شميل الصيعري زايد عبدهللا مي  784200080421769 NULL

21316 ي
غيث محمد علي مسعود  العيساب  784200247283698 NULL

21317 عمي  محمد درويش سعيد محمد المعمري 784200235979570 NULL

21318 عبدهللا خصيف محمد خزيمي 784200239543257 NULL

21319 ي ن بن طالب الكثي  سيف علي فيصل سالمي  784200292076047 NULL

21320 ي
بدر سعيد عبدهللا سعيد حمد الغين  784200115298091 NULL

21321 ي محمد عبدهللا بخيتان مفرح االحباب  784199996083186 NULL

21322 وجدان علي محمد سالم الجابري 784200185206107 NULL

21323 ي
سليمه سعيد مبارك حمدان الحمدابن 784200268358254 NULL

21324 شوق حمد مبارك محمد المزروعي 784200254970385 NULL

21325 عدي خالد صالح بريك عامر العامري 784200117413284 NULL

21326 عل سالم عل مصبح النيادي 784200065294108 NULL

21327 هزاع حمدان سالم حمدي حمد الدرعي 784200131873141 NULL

21328 علي خالد مسلم  علي خالد العامري 784200176431474 NULL

21329
ن
احمد صالح عبدهللا فاضل  الصواق 784200146595952 NULL

21330 ي محمد عبدهللا محمد مسعود المسهلي الكثي  784200103838692 NULL

21331 ي ساره راشد محمد خليفه  الزعاب  784200218729075 NULL

21332 ي عائشه احمد محمد مراح الطنيج  784200135186318 NULL

21333 ي الشامىسي
سالم سعيد سالم  المحطن 784200173932680 NULL

21334 عبدهللا عثمان محمد زينل الخوري 784200254326174 NULL

21335 محمد ابراهيم عبدهللا جعفر األحمد 784200190740322 NULL

21336 شيخه سيف عبدهللا احمد السويدي 784200115479378 NULL

21337 فاطمه خليفه محمد  السامان النعيمي 784200276536172 NULL

21338 اليازية حمد جابر الهاملي 784200208535367 NULL

21339 ي ب  سالمة سيف محمد سيف المحي  784200013729130 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
21340 ي مريم محمد مبارك محمد جمعة الجنين  784200105740276 NULL

21341 علي محمد راشد علي الساعدي 784199558516524 NULL

21342 خالد مطر سالم مطر علي النيادي 784199872431095 NULL

21343 يكي ميثا محمد عمرباحيان الي  784200209597606 NULL

21344 تركي محمد مفلح محمد الهاجري 784200143060315 NULL

21345 ي سعيد محمد سعيد سالم احمد الكعن  784199291531657 NULL

21346 سعد عيىس سعيد محمد المهري 784199321070536 NULL

21347 رغش سهيل الدحبه لوي    ع محمد العامرى 784199840704631 NULL

21348 ي وديمه محمد خميس راشد خميس الكعن  784200192529871 NULL

21349 ي
سيف فاضل محمد سالم البلوسر 784200179541022 NULL

21350 ثنوى عبدهللا جديد محمد سهيل الراشدي 784199852041039 NULL

21351 ي وك محمد الكرب  عبدهللا محمد مي  784200136439807 NULL

21352 مبارك محمد مبارك مبخوت مسلم الراشدي 784200286865173 NULL

21353 ن صالح عوض المنهاىلي احمد حسي  784200179093545 NULL

21354 ي خالد حسن عبدالرحمن  الزعاب  784200185807649 NULL

21355 خالد سلطان عبيد خصيب النارصي 784200172410761 NULL

21356 ي
احمد عبدالسالم محمد السنابن 784199483590545 NULL

21357 ي
عبدهللا سيف علي محمد الحوسنن 784200139091795 NULL

21358 يكي شما صالح مبارك علي الي  784200164861914 NULL

21359 مبارك راشد سعيد مبارك المنصوري 784199886875170 NULL

21360 عبدهللا احمد درويش سالم القبيىسي 784200087905863 NULL

21361 عنود خلف عيىسي مسلم عبدهللا القبيىسي 784199713083907 NULL

21362 ي رسم عايض سعيد محمد سعيد العتين  784200274635091 NULL

21363 حمد خالد مسعود سليمان علي الشجي 784200116376326 NULL

21364 ن صالح عبدهللا ريس العامري عذبة حسي  784200195316490 NULL

21365 سلطان سعيد راشد سيف األشخري 784199620426173 NULL

21366 سيف صالح محمد عمر العامري 784200139808172 NULL

21367 خليفة حمدان عبدهللا حمدان عبيد الجهوري 784200138365828 NULL

21368 خالد صالح عوض بن سلمه 784199454747421 NULL

21369 ن المنصوري سيف يارس عل حسي  784199380251357 NULL

21370 يكي ارساء عيدروس صالح علوى الي  784200130858051 NULL

21371 العنود عدنان جاسم يعقوب المنصوري 784200140360262 NULL

21372 ن رحمة الشامىسي فيصل سعود فاضل محمد سالمي  784200032730382 NULL

21373 سلطان راشد عبدهللا راشد علي الظاهري 784199950640492 NULL

21374 روضه محمد نارص محمد المحرمي 784200221851098 NULL

21375 شمسه محمد عبيد بن غازى المزروعي 784200113902975 NULL

21376 فاطمه ماجد احمد سالم الجابري 784200174873024 NULL

21377 ي فاطمه احمد مصبح المهي  784200169585203 NULL

21378 ي
 
رفيعه عبدالمنعم محمد درويش المرزوق 784200149847574 NULL

21379 ساره احمد ربيع احمد المنهاىلي 784200190863504 NULL

21380 عل حسن ابراهيم جمعة الحوسنن 784197554098091 NULL

21381 ي
سهيل محسن قادر بخش الل محمد أحمد البلوسر 784200128053509 NULL

21382 ن الغفلي سعيد سالم عيد سعيد حسي  784200207931757 NULL

21383 ظبيه فالح عبدالكريم بديوي حميد الكبيىسي 784200220927956 NULL

21384 حامد عيد خلفان عيد الشامىسي 784200152438493 NULL

21385 فهد انور خليف علي الهاجري 784200171546904 NULL

21386 خالد خميس عبيد مدغم الكعن  784199298148174 NULL

21387 ي جابر صالح مرعي علي حسن الكرب  784199835704703 NULL

21388 عبدالرحمن مبارك سعيد سليمان الشامىسي 784200006837080 NULL
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21389 العنود خليفه محمد عبدهللا النيادى 784200190868529 NULL

21390 يكي محمد احمد محمد عمر الشاذىلي الي  784200243724133 NULL

21391 مريم حسن هادي عايض العامري 784200170814840 NULL

21392 ي
 
خالد علي ابراهيم احمد المرزوق 784199357584095 NULL

21393 عل خالد عل سعيد العرصبن 784200050615952 NULL

21394 شما  مطر محمد عبيد  الظاهري 784200131635060 NULL

21395 سيف المعتصم راشد سويدان الظاهري 784200152809420 NULL

21396 عمر محمد احمد عمر العامري 784199583253705 NULL

21397 ي
 
امل عبدالمنعم محمد درويش المرزوق 784200210631956 NULL

21398 ابرار احمد سعيد سالم  المرشودي 784200262806811 NULL

21399 مهره سيف صالح تواه الشجي 784200183627684 NULL

21400 نوره سالم عل عثمان الزعاب  784200006071656 NULL

21401 عبدهللا راشد علي راشد الشامىسي 784199637187917 NULL

21402 ي
مها علي محمد حسن البلوسر 784200046363089 NULL

21403 علي سعيد حمد مفتاح حمد النيادي 784200158047355 NULL

21404 سالم نارص خادم سالم المنصوري 784200174749398 NULL

21405 محمد عبدهللا محمد عبود المنهاىلي 784200159872132 NULL

21406 يوسف يعقوب عبدهللا صادق خوري 784200283095949 NULL

21407 احمد يوسف راشد الغفلي 784200153707276 NULL

21408 ي ب  سعيد عيىس محمد سعيد فرج المحي  784200165329275 NULL

21409 شيخة محمود علي أحمد الزبيدي 784200161495849 NULL

21410 موزة راشد عتيق راشد المرر 784200069681490 NULL

21411 ن خوري ساره محمد يوسف عبدهللا حسي  784200206136481 NULL

21412 ي
عبدالرحمن احمد عبدهللا سعيد المجينن 784200052068168 NULL

21413 عبد الرحمن عارف عبد الرحمن العلي 784200216908648 NULL

21414 ى دالل عبدهللا حشيم المهي  784200120720311 NULL

21415 فاطمه  سيف محمد عل المزروع 784199805172501 NULL

21416 جمعه مبارك جمعه مبارك الفالجي 784199279637930 NULL

21417 عمار الوليد سالم محمد العدوي 784200214069617 NULL

21418 ي ب  روضه محمد فرج محمد المحي  784200187309743 NULL

21419 ي سيف ضعيف خلفان محمد الكتن  784200190815025 NULL

21420 وديمه سعيد سالم راشد الشامىس 784200174058279 NULL

21421 سيف  سالم سعيد المقباىلي NULL NULL

21422 يف الهاشمي فاطمة مرتىصن محمد رسر 784200106538547 NULL

21423 ه جمعه مطر غميل النعيمي مي  784199715195097 NULL

21424 ي وك محمد الكرب  حميد محمد مي  784200137029474 NULL

21425 محمد حمدان احمد سعيد عل الشجي 784200264029099 NULL

21426 مي
شوق جمال عمر محمد  الحرصن 784200192646410 NULL

21427 ي نوره سلطان علي سلطان الكعن  784200196927170 NULL

21428 ي
ساره خلف عبدالرحمن عبدهللا الرمين  784200104163181 NULL

21429 ي اسماعيل عمر سلطان فرج الزعاب  784200113618639 NULL

21430 هزاع خالد محمد علي المسكري 784200139837965 NULL

21431 حمده خالد عبدهللا جمعه كرم القبيىسي 784200270463084 NULL

21432 هند يوسف عيىس اليديوي الفالسي 784200260957954 NULL

21433 بخيته محمد أحمد محمد غانم القبيىسي 784200225143542 NULL

21434 ي
فاطمه علي عبدهللا كداس الرمين  784200257060978 NULL

21435 صالح علي حسن عبدهللا العبيدىلي 784200282817640 NULL

21436 مريم فارس عبدهللا أحمد عبدهللا بانافع 784200070651490 NULL

21437 فاطمة محمد سيف محمد سيف السويدي 784200260969520 NULL
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21438 ي فاطمة عارف محمد الغوص الزعاب  784200193979604 NULL

21439 عبدهللا خالد صديق فتح عل الخاجة 784200290649795 NULL

21440 علي احمد علي مصبح  المرر 784200182650539 NULL

21441 ي
أحمد سيف غدير علي سلطان العريابن 784200184159760 NULL

21442 زايد راشد عبدهللا راشد علي الظاهري 784200114974858 NULL

21443 سلطان خالد محمد علي ارحمه الشامىسي 784200172152165 NULL

21444 سليمان حمدان سالم سعيد الشامىسي 784200197159328 NULL

21445 مي حمد احمد سيف المزروعي 784200231913169 NULL

21446 خالد يعقوب عبدهللا صادق خوري 784200020424634 NULL

21447 ي احمد عبدالسالم احمد محمدرفيع كرمستج  784200103872402 NULL

21448 محمد جمعه احمد عبدهللا عماد 784200119837522 NULL

21449 وله حسن عبدهللا حسن محمد مسماري 784200254854753 NULL

21450 سالمه محمد عبدهللا محمد  المزروعي 784200227025838 NULL

21451 فاطمه عبيد حسن النعيمي 784200197941709 NULL

21452 مريم ابوبكر عبدهللا الجفرى الهاشمي 784200142048253 NULL

21453 نور سالم محسن بريك المنهاىلي 784200104283534 NULL

21454 نوره محمد مهدى هادى مهدى 784199575030731 NULL

21455 ريم صالح علي احمد نجد 784199503986822 NULL

21456 ي محمد جاسم محمد خلف محمد المهي  784199557603299 NULL

21457 خالد ماهر خميس عتيق بديو الريىس 784200291548202 NULL

21458 محمد عبدهللا محسن المنهاىلي 784200105985087 NULL

21459 نور سالم عبدالرحمن عبدهللا العطاس 784200104179823 NULL

21460 ي
هيا فهاد محمد فالح القحطابن 784200106026147 NULL

21461 ي
الريم ابراهيم حسن محمد الزرعوبن 784200210758320 NULL

21462 محمد الكندي محمد صياح غانم المزروعي 784200017391317 NULL

21463 عبدهللا سليمان علي سالم حريز 784199486195797 NULL

21464 ي حمد داود سليمان عبيد الجنين  784200196148314 NULL

21465 سالم عل سالم نارص  العتيف  784200185250543 NULL

21466 ساره علي سعيد  العلي 784200083840619 NULL

21467 حمده محمد راشد أحمد الهاملي 784200024626218 NULL

21468 منصور عل احمد بخيت المشيجن 784200063919466 NULL

21469 عيىس احمد يوسف اليهرى 784200025718212 NULL

21470 زايد يوسف احمد عبدهللا آل علي 784200032641878 NULL

21471 الزينه خالد زايد المزروعي 784200194352082 NULL

21472 سيف احمد نارص علي السعدي 784200106150533 NULL

21473 ي شوق فالح علي عوض االحباب  784200114950353 NULL

21474 ي
 
محمد خلفان سالم محمد صالح المرزوق 784200137273643 NULL

21475 ي
ن عبيد محمد البلوسر شمسه شاهي  784200139717076 NULL

21476 ي فاطمه احمد حمدان بن مهرى الكثي  784200110585492 NULL

21477 فاطمه عمر سالم عمر الشمالن 784200176407425 NULL

21478 عبدهللا احمد مبارك سليم اليعقوب  784200136304092 NULL

21479 محمد عل محمد سيف الحمادى 784200192419693 NULL

21480 عبدهللا عبدالعزيز عل احمد عبيدان الشج 784200248243089 NULL

21481 زايد نارص قروان علي  بامساطر 784199925824056 NULL

21482 عليا جمال درويش سعيد المزروعي 784200269548697 NULL

21483 فاطمه مجدى زيد عل الهاشمي 784200270873746 NULL

21484 هند علي عبدهللا سعيد علي بن ثامر النيادي 784200286243074 NULL

21485 عائشه حسن عل جفرى الهاشمي 784200217107919 NULL

21486 عمر محمد احمد سعيد اليافىعي 784200106161753 NULL
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21487 ي محمد سعيد احمد حمد الكثي  784200179263593 NULL

21488 شهد عبدهللا حمزة سالم عوض موس الدويلة بنن هاشم 784200229617178 NULL

21489 هزاع سالم عيىس حبيب المزروعي 784200232628592 NULL

21490 راشد محمد راشد حسن محمد الخود الشجي 784200257970838 NULL

21491 سعيد مبارك سعيد مبارك الساعدي 784200097029613 NULL

21492 ي سلطان ماجد محمد الشيخ احمد الخزرج  784200180790212 NULL

21493 عائشه عمر حبيب سلطان الجيالبن 784200173039056 NULL

21494 ى حمد عبدالنارص عرفان عوض الكثي  784200276437207 NULL

21495 عمر عبدالعزيز حسن العلكيم الزعاب  784200237069479 NULL

21496 نوره خالد بخيت الشامىسي 784200184868295 NULL

21497 نوف سعيد سالم احمد الراشدي 784200130206061 NULL

21498 صالح عيىس سيف عبدهللا زعل الفالجي 784200108798503 NULL

21499 فاطمه احمد صالح عيضه المنهاىلي 784200093743209 NULL

21500 حمد طالل جمعه مبارك المسكرى 784200242683850 NULL

21501 عيىس عل عيىس احمد محمد البلوسر 784200293835748 NULL

21502 خليفه محمد عبدالحميد شالش  الكردى 784200107684928 NULL

21503 ي
 
خالد محمد جاسم يوسف المرزوق 784199985935164 NULL

21504 حمده محمد حمزة اسماعيل محمد المال 784200183035946 NULL

21505 محمد عبد العزيز خميس حيدر عبدهللا البلوسر 784200158647964 NULL

21506 ن خورى عل طارق محمد عبدهللا حسي  784200086265269 NULL

21507 عل سعيد عل حمد صالح الجنين  784200118132420 NULL

21508 ن ال ربيعه فاضل سلطان فاضل حسي  784200248371591 NULL

21509 زايد خالد عوض محمد الهاجرى 784200010691952 NULL

21510 سيف فيصل محمد عبدالكريم ال علي 784200108081868 NULL

21511 علياء عبيد محمد احمد 784200150846218 NULL

21512 راشد سالم عاضه سفر البقم 784200059038362 NULL

21513 ي ه عبدهللا عبدالعزيز بالل محمد المهي  مي  784200172646943 NULL

21514 مريم سالم محمد  مجالد الفالجي 784200184814711 NULL

21515 حمده طارق نارص محمد السعدي 784200185982707 NULL

21516 ي لطيفه سيف مصبح قضيب غباش الكعن  784200143214060 NULL

21517 خليفه أحمد صالح أحمد آل علي 784199768690572 NULL

21518 خالد عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحيم العلي 784200013136930 NULL

21519 ي احمد ابراهيم خاتم ابراهيم الزعاب  784200286259856 NULL

21520 ن محمد فدعق ن عبدهللا حسي  حسي  784200173748763 NULL

21521 ي عبيد سالم الراشدي
سيف راضن 784200217613742 NULL

21522 غريب طارش محمد فرج المنصوري 784200175096906 NULL

21523 العنود سالم راشد ربيع صبيح الظاهري 784200190985315 NULL

21524 ي ب  ي  خلفان مطر محمد المحي 
ملفن 784200151391917 NULL

21525 موزه سعيد نابت خيله العامري 784200286380686 NULL

21526 نوف ابراهيم مال هللا علي الحمادي 784200140584853 NULL

21527 سالمه سعيد مبارك علي سيف المزروعي 784200208605103 NULL

21528 ي رامس صالح مبخوت الكرب  784200009036169 NULL

21529 عبدالعزيز علي مبارك المنصوري 784200168326831 NULL

21530 ي راشد سعيد حمود نافع سعيد الجنين  784200169686522 NULL

21531 شيخه خلفان راشد سالم النعيمي 784199942916166 NULL

21532 فاطمة مبارك  برك عبدهللا  العامري 784200246138299 NULL

21533 هند حمد  محمد متعرض علي  العفاري NULL NULL

21534 فاطمة حمد خادم حمد علي المزروعي 784200109517605 NULL

21535 مريم سالم يحن  سال المحرمي 784198757646827 NULL
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21536 ي سالم جابر عايض عوض  األحباب  784200220705907 NULL

21537 راشد مرزوق راشد احمد الحمادي 784200007109380 NULL

21538 حمد العرصى غمران جمعه  الظاهرى 784200219058540 NULL

21539 ي
سلطان  عبيد محمد محمد علي  الرمين  784200114924853 NULL

21540 ي عذاري حمد سند محمد الكرب  784200192641478 NULL

21541 ي
محمد فهد محمد العولف  784200152620652 NULL

21542 ي
خالد أنور صالح موس  الطاب  784200095285407 NULL

21543 سعود خميس عبدهللا ربيعه الحوسنن 784200213618638 NULL

21544 ي
سعود خالد حسن جاسم الحوسنن 784200179414097 NULL

21545 ي سلطان مصبح حمد العي  784200239150244 NULL

21546 سالمة خليفه سلطان حمد سعيد الدرع 784200196141301 NULL

21547 علياء سهيل يوسف الدرعي 784200131965848 NULL

21548 فاطمه محمد حمد سعيد حامد الدرع 784200194139760 NULL

21549 ي وت الجنين  وت حمد سالم الحي  هند الحي  784200202640437 NULL

21550 سعيد جمعه جوهر كلفوت رسور الشامىسي 784200137587653 NULL

21551 سعيد راشد سعيد محمد نهيل النعيمي 784200118213725 NULL

21552 ي حمود علي غافان عبدهللا الكتن  784198936073273 NULL

21553 شهد  خالد محمد حسن عبدهللا 784200240735199 NULL

21554 سالم علي مبخوت عفش عبدهللا المنهاىلي 784199962047058 NULL

21555 راشد حميد راشد المر النيادي 784199932546148 NULL

21556 ي سيف سلطان سعيد العروه الزعاب  784200164848754 NULL

21557 حمد حمدان سالم ركاض العامري 784200020305411 NULL

21558 موزه عبدهللا مبارك عبدهللا عصيان العامري 784200161931629 NULL

21559 ى سلطان حسن صالح حسن المهي  784200271315739 NULL

21560 ي المزروعي 
 
ظبية  فاضل جاسم الرقراق 784200135398699 NULL

21561 وديمه سالم محمد حمرور العامري 784200121325417 NULL

21562 فالح نارص محمد باالصلي الظاهري 784199962752830 NULL

21563 حارب محمد درويش محمد 784200198219402 NULL

21564 نارص سعيد عايض بالعبد الصيعري 784199365193210 NULL

21565 سعيد محمد صالح ال سعيد 784200110471032 NULL

21566 ي سلطان  عامر سعيد خليفة الكعن  784200130385410 NULL

21567 ي
محمد طحنون احمد محمد  البلوسر 784200121817181 NULL

21568 نوف سعود فيصل عل المنهاىلي 784200120860430 NULL

21569 عيىس احمد محمد عبدهللا آل بشر 784200275963161 NULL

21570 ي سعيد سالم قرن سالم عبود الكعن  784200202739163 NULL

21571 منصور سالم مبارك المري 784200109826303 NULL

21572 محمد سالم خليفة سالم النعيمي 784200224653855 NULL

21573 عائشة صالح سالم صالح سالم الجابري 784200196058315 NULL

21574 ي
فاطمة داود احمد محمد علي الزرعوبن 784200142624038 NULL

21575 محمد زياد نارص مبارك يسلم باحميش 784200131647172 NULL

21576 ي عبدالهادي ظافر حمد مسفر عل االحباب  784200128325022 NULL

21577 سعيد منصور سعيد مسلم حمرور العامري 784200150468104 NULL

21578 عبدهللا بط عوض بط العامري 784199860285362 NULL

21579 ساره وحيد محمد احمد  العل  784200147369795 NULL

21580 سالم نارص مطر مصبح عمي  النيادي 784200137638605 NULL

21581 ي
خالد عبدهللا راشد سالم خلفان الحسابن 784200126106853 NULL

21582 علياء سالم احمد محمد احمد حنبلوه الشجي 784200149061473 NULL

21583 ي امنه سعود عبيد سلطان  الزعاب  784200168279428 NULL

21584 حمد خالد راشد محمد محمد الرمين  784200082597103 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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21585 عبدهللا سالم مصبح بخيت سالم الراشدي 784199932861604 NULL

21586 ي احمد سليمان علي النقن  784200108053768 NULL

21587 ي حماد سالم حماد سالم عبدهللا  الكتن  784200024868307 NULL

21588 جابر احمد راشد سيف معيوف 784199780659209 NULL

21589 ميثاء ابراهيم محمد علي  الهاشمي 784199947270619 NULL

21590
 
اروى عبدالسالم مفتاح حمدان مفتاح الرستاق 784200110875471 NULL

21591 ي
نوره حمد مبارك حمود الكلبابن 784200264263169 NULL

21592 ي
خالد سالم عوض محمد البلوسر 784200071686396 NULL

21593 دانة حسن حمد علي المزروعي 784200029842489 NULL

21594 ايوب غدير سلطان سعيد الدرعي 784200073046938 NULL

21595 ي عبدهللا احمد نارص علي الحرب  784198895175911 NULL

21596 هيا سالم مبارك سالم عيىس المنصوري 784200169620356 NULL

21597 منصور محمد فرج علي  الشامىسي 784200238164352 NULL

21598 حمد عبد هللا بطي حمد الدرعي 784200180984104 NULL

21599 حارب عبدهللا حارب عبدهللا الشامىسي 784200193507181 NULL

21600 ي وك محمد علي الكرب  ساره حسن مي  784200193805742 NULL

21601 حمدان عبدالعزيز محمد احمد  النهال 784200074020510 NULL

21602 احمد سليم صالح مسلم المحرمي 784200038216311 NULL

21603 ي محمد حمد خميس هادي األحباب  784200071524241 NULL

21604 أحمد سعيد غدير خدومه النعيمي 784200157426162 NULL

21605 أحمد يوسف جعفر سعيد السيفن 784200117924082 NULL

21606 ميثاء محمد علي قاسم  السعدي 784200218591053 NULL

21607 ه مراد بخش دوشنبه ازادي سمي  784197513091617 NULL

21608 ي طالل مبخوت سالم عل الكرب  784199935952756 NULL

21609 نوره سعيد محمد سعيد الكعن  784200171091620 NULL

21610 سعيد محمد سعيد سهيل طاىه الراشدي 784200287436040 NULL

21611 مفلحه  جابر راشد حمد سعيد المنخس المرى 784200125832632 NULL

21612 سارة علي راشد حمد الساعدي 784200173728765 NULL

21613 موزة عبيد حمد سعيد بينة العامري 784200173632496 NULL

21614 اسماء احمد علي  الحمادي 784200274647963 NULL

21615 ي
مروة  خالد ابراهيم  الحوسنن 784200126516374 NULL

21616 غدير حمد راشد محمد سويد المنصوري 784200043683984 NULL

21617 ي ه ضاعن حارب الكعن  عهود نخي  784200095752877 NULL

21618 ي مهره عل محبوب عل نارص الكتن  784200003025143 NULL

21619 ي
احمد حسن احمد صابر البلوسر 784200241352531 NULL

21620 خالد محمد سعيد شامس الدرعي 784200269640353 NULL

21621 ي لطيفه عبدهللا صالح عبدهللا الجنين  784200169504279 NULL

21622 ي سعيد مفلح هادي فرحان االحباب  784198879464091 NULL

21623 سعيد  خميس سعيد علي مسعود االسمر المسماري 784199627025838 NULL

21624 خلفان محمد مبارك هالل سعيد الفالج 784200206952713 NULL

21625 ن عل بحري الجسمي عائشة محمد حسي  784200242082434 NULL

21626 بينة عبدهللا محمد سالم الدرعي 784200003109087 NULL

21627 مريم  محمد صالح سعيد عبدهللا المنصوري 784200180247197 NULL

21628 محمد سعيد سالم عبدهللا سعيد النعيمي  784200205273087 NULL

21629 وديمه احمد حميد مبارك الشامىسي 784200120282429 NULL

21630 ي علي عبدهللا محمد علي سالم الكعن  784200127216826 NULL

21631 محمد سالم ظبيب علي سليم العامري 784200174040376 NULL

21632 ي ي الكعن 
سعيد  محمد عبيد سعيد عبيد الشبابن 784200159836855 NULL

21633 عائشه أحمد علي سلطان  الحمادي 784200153628704 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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21634 ن المنصوري سعيد عبدهللا سعيد ال سالمي  784200057309252 NULL

21635 شمسه فاضل حمد فاضل سليم عصيان المنصوري 784200163715103 NULL

21636 ي
موزه يوسف احمد محمد عبدهللا  البلوسر 784200075874683 NULL

21637 وضحه ابراهيم عبدهللا عل الحمادي 784200153109309 NULL

21638 عابده عبدالكريم بديوي حميد الكبيىسي 784198406303259 NULL

21639 ي محمد حسن محمد عبيد الكعن  784200162649634 NULL

21640 العنود احمد سيف حمد سليمان  العامري 784200254907528 NULL

21641 ي فاطمه خميس محمد سيف نغص الكعن  784200229394026 NULL

21642 ساره سعيد راشد سيف حمد المعمري 784200264950872 NULL

21643 ي سالم نارص عجاج الصيعري
تهابن 784200046963219 NULL

21644 عائشه عل سالم سعيد محمد الشامىس 784199862047059 NULL

21645 هدى صالح احمد سالم الراشدي 784198943241707 NULL

21646 عبدهللا محمد سعيد حميد الدرعي 784200125309466 NULL

21647 حمده محمد بيات منيف المنصوري 784200153042153 NULL

21648 ي شنوح العامري
 
ق مريم يارس سهيل الشر 784200180637579 NULL

21649 خلفان سعيد خلفان بالقطري الخييلي 784200039214034 NULL

21650 فاطمه سالم سعيد سالم غصنه العامري 784200159320645 NULL

21651 عبدهللا سعيد يوسف سعيد المطروسر 784200052707914 NULL

21652 احمد نارص احمد سهيل الراشدي 784200109847424 NULL

21653 ي
 
سيف علي عبدهللا احمد المرزوق 784199973658059 NULL

21654 فاطمه داود جاسم الهياس البلوسر 784200164973925 NULL

21655 مريم محمد مبارك محمد برمان الشامىسي 784200269698195 NULL

21656 سعود خالد سعيد خميس علي الشامىسي 784200186139752 NULL

21657 ي
عمر أحمد عبدهللا أحمد الحوسنن 784200129638480 NULL

21658 يك  سيف خالد أحمد بن سعد الي  784199926265085 NULL

21659 ي أحمد عبدهللا مطر حاذه الكتن  784200171413147 NULL

21660 العنود محمد سليم الورع العفاري 784200119162038 NULL

21661 ن علي محمد المنصوري عبدهللا علي حسي  784200002027512 NULL

21662 ي
جابر  أحمد راشد خربوش النعمابن 784200126279874 NULL

21663 فهد يوسف مسلم عل سالم العدوي 784200242626834 NULL

21664 ه ابراهيم محمد عبدهللا الني  784200285754790 NULL

21665 خليفة ماهر اسماعيل سلمان الجرجاوى 784200110630801 NULL

21666 شمسه عل حميد عل عامر الدرع 784200110691951 NULL

21667 ي مفتاح احمد محمد احمد خي  784200050972478 NULL

21668 أحمد مبخوت عمر سعد هللا بن عمرو 784199818420467 NULL

21669 ي
 
عبدهللا صالح عبدهللا صالح الحاى المرزوق 784200118594314 NULL

21670 ي
مبارك حمدان خميس حمدان مبارك الحسابن 784200246809170 NULL

21671 راشد  سويدان راشد سويدان راشد الكندي 784200135414850 NULL

21672 ذياب  علي احمد بتال ابو عالمة القبيىسي 784200221461872 NULL

21673 سالم  محمد خادم سالم حظيبه  الظاهرى 784200135953907 NULL

21674 ي احمد محمد علي مبارك الكتن  784200179271919 NULL

21675 ي
ن
حمد خالد محمد سالم العوق 784200135919155 NULL

21676 محمد مال هللا عبدهللا مال هللا الحمادي 784200274873957 NULL

21677 فاخره عبدهللا احمد عبدهللا جعفر  الهرمودي 784200109085397 NULL

21678 مبارك سالم عيضه عمره العامري 784200246507600 NULL

21679 خلود محمد مكتوم علي  الشامىسي 784200191361532 NULL

21680 سلطان محمد خميس سيف الدرعي 784199730764208 NULL

21681 عزيز عبدهللا مبارك عزيز الدرعي 784200139494189 NULL

21682 محمد مبارك محمد سعيد محمد مسلم الشامىسي 784200243292198 NULL
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الرقم 

الموحد
21683 مريم علي محمد العلوي 784198157259189 NULL

21684 شيماء وليد محمد ادم البلوسر 784200042140648 NULL

21685 حمد مبارك عل حمد النعيم 784200176141750 NULL

21686 سالم مسلم سهيل مبارك الراشدي 784200224307387 NULL

21687 مها طناف جمعه طناف سعيد النعيمي NULL NULL

21688 ي اليازيه عبدهللا عامر سالم الحمي  784199846353722 NULL

21689 ي
هزاع أحمد سعيد علي سليمان الخنبىسر 784200196153728 NULL

21690 منن محمد سعيد سالم الشامىس 784200163627043 NULL

21691 حصه مطر علي مطر سليمان  الريامي 784200187364847 NULL

21692 ن  المهري محمد سعيد محمد سالمي  784200238579658 NULL

21693 ي
سيف نارص سعيد مانع سعيد  اليحياب  NULL NULL

21694 شهد  محمد مفلح محمد الهاجري 784200281031540 NULL

21695 ي ي الكتن 
فاطمه عبيد محمد الشبابن 784199402680435 NULL

21696 مبارك سلطان شليوي    ح سيف  المنصوري 784199968303281 NULL

21697 ي
ى احمد الهابن بشر 784197659179390 NULL

21698 معاذ نارص سعيد صويدر 784199995959162 NULL

21699 حمد نهيان حماد ابو خرايط العامري 784200048253080 NULL

21700 ساره يوسف راشد البغام النعيمي 784200286215262 NULL

21701 عامر حسن سعيد احويرار المحرمي 784200268687132 NULL

21702 اسماء نارص مبارك مسلم عثعيث العامري 784200009158054 NULL

21703 هنوف  محمد علي  نواد  784200176463915 NULL

21704 شوق قيس حارب المسكري 784200127252417 NULL

21705 ي حصه حمد خميس هادى االحباب  784199950620874 NULL

21706 ن الخرصن عبدهللا حسن منصور حسي  784200238325474 NULL

21707 ريم حم سالم محمد حم العامرى 784200031703646 NULL

21708 نوره عبدهللا خليفه محمد عبدهللا  الدرمكي 784200129326417 NULL

21709 جميله سالم الضب حارب الشامىس 784199141540841 NULL

21710 الريم عيد سالم غريب  الشامىسي 784200110646393 NULL

21711 ي خالد سالم محمد عل المصعن  784200142182920 NULL

21712 يكي زايد قائد عمر حسن عبدالرحيم الي  784200169276811 NULL

21713 ي سعيد محمد بخيت  سعيد بخيت الكتن  784200162982977 NULL

21714 ي العامري
وش اللحيفن محمد مبارك حمد محمد علي حي  NULL NULL

21715 رنا محمد علي ضيف هللا الدره 784200174621860 NULL

21716 خديجه مبارك الحاى القبيىسي 784197505217196 NULL

21717 نارص سالم محسن زهران الحاتمي 784200016504720 NULL

21718 شهد فارس العلي 784200239169723 NULL

21719 ن مصبح العلوي حميد جابر سالمي  784199957918040 NULL

21720 محمد حمود غدير محمد حمود الظاهري 784200292436282 NULL

21721 ن ن محمد عبدهللا حسي  أسماء حسي  784200261908527 NULL

21722 ي
فارس نادر صالح نارص العولف  784200104640485 NULL

21723 شمسه عبدالرحمن محمد سلطان محمد الظاهرى 784199294702149 NULL

21724 ايمان مصبح مرهون سعيد  الصبجي 784200035929577 NULL

21725 صافيه أحمد سالم متعب سعيد الرميدان  العفاري 784200121028359 NULL

21726 فاطمه عل محمد حرمش المنصوري 784200202738058 NULL

21727 حمد محمد علي  نواد 784200046869259 NULL

21728 ي
حمدان محمد حمدان محمد البلوسر 784199624906378 NULL

21729 سلطان يوسف سعيد محمد النعيمي 784200118059102 NULL

21730 مريم داود جاسم الهياس البلوسر 784200073682161 NULL

21731 ي
احمد طالب عبدالكريم المحمود البلوسر 784200030368383 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
21732 ي اكي  مالك خالد منصور حاج  784199997515962 NULL

21733 ديمه صالح بخيت سعيد المحرمي 784200150576245 NULL

21734 خليفه علي فضل بن هده السويدي 784200054902620 NULL

21735 سعدى  مبارك عل المنصوري 784197649420367 NULL

21736 اليازية خليفة محمد شميل ضاعن الراشدي 784200294947047 NULL

21737 عائشه سيف سعيد سالم سيف الشامىسي 784200096173727 NULL

21738 مريم خالد محمد عبيد الجابري 784200208685816 NULL

21739 ن ن  المصعبي  مريم نارص احمد حسي  784200058537158 NULL

21740 ي خلود عسكر سالم محمد الكرب  784200164029389 NULL

21741 شهبا سالم سعيد سليمان الشبلي 784200159306818 NULL

21742 ي
ي نارص  البحرابن طيبه أحمد حاج  784200296303132 NULL

21743 ي سعيد خليفه الظاهري
لطيفه ثابن 784200153976152 NULL

21744 ي
حمود سالم حمود سالم البلوسر 784200103503874 NULL

21745 غصنة سالم سعيد سالم غصنة العامري 784200243921317 NULL

21746 ي حمد احمد سالم عبيد سليم الحمي  784200102942834 NULL

21747 ي شيخه محمد خميس سالم الكعن  784199573864271 NULL

21748 علي عمر عامر عوض العمري 784200103848204 NULL

21749 نوره  عمر ابراهيم حسن سعيد  عقل 784200141613578 NULL

21750 ي
احمد بشي  قول محمد البلوسر 784198582938308 NULL

21751 عزه يوسف عتيبه عبدهللا العتيبه 784200028637476 NULL

21752 ي
سعيد عتيق نصيب مبارك الرمين  784198216871032 NULL

21753 ي محمد حمدان سعيد البدل الزعاب  784199485320941 NULL

21754 نواف احمد جاسم احمد المنصوري 784200165195817 NULL

21755 محمد بخيت يافور غانم المنصوري 784200105719593 NULL

21756 ي ساره عل احمد حم الكثي  784199927216475 NULL

21757 سالمه  صالح سالم علي مران  الظاهري 784200135053286 NULL

21758 علي مطر علي مفتاح الشامىسي 784200161948524 NULL

21759 ي
يفن مسلم احمد نجادان سالم الشر 784198863917906 NULL

21760 مهره  حمد سعيد حمد سعيد العفاري 784200104631492 NULL

21761 ي جاسم  راشد جاسم الشاعر  الزعاب  784200075240935 NULL

21762 راشد خلفان سيف خلفان النعيم 784200069438032 NULL

21763 محمد ابراهيم عبدالرحيم محمد الحمادي 784199429609870 NULL

21764 عمر سليمان صالح عامر الصيعري 784199216416836 NULL

21765 ي احمد  جمال جاسم سالم جاسم الصوري الزعاب  784200147953218 NULL

21766 حمدان مبارك جمعان  المنصوري 784200186549638 NULL

21767 ي ثالث الشكيلي
شوق ابراهيم ثنن 784200114027186 NULL

21768 محمد احمد سالم العوف العامري 784200024826818 NULL

21769 خالد عبدهللا  عبيد عبدهللا  السويدي 784200287479628 NULL

21770 جابر  حمد فرج جابر شافعه المري  784198892759378 NULL

21771 ن عبدالرحمن الهاجري ان حسي  مفلح جي  784198393874361 NULL

21772 امنة عبدهللا محسن الحامد الهاشمي 784199306840572 NULL

21773 فاطمه محمد مرزوق مانع األحباب  784199684037510 NULL

21774 جاسم محمد عوض علي  الشامىسي 784200160909022 NULL

21775 ي
حليمه خان محمد دحقابن 784198404853909 NULL

21776 ي حصه  سعيد علي خميس  الكعن  784200048283079 NULL

21777 خليفه محمد خلفان رويه الخييلي 784197602632941 NULL

21778 مشاعر ابراهيم محمد الكبيىسي 784198520491972 NULL

21779 يكي جواهر محمد صالح  عمر الي  784199306935166 NULL

21780 محمد صالح عبدهللا سالم المنهاىلي 784199532750306 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
21781 ي مبارك رسور مبارك  الظاهري

ميثا ثابن 784200286293079 NULL

21782 ي
هايدي محمد سعيد سالم سعيد العبد ظنحابن 784200114082728 NULL

21783 طايع سعيد علي محمد بن حريز 784198930385418 NULL

21784 ى زايد عبدالنارص عرفان عوض الكثي  784200047314396 NULL

21785 خميس مبارك عجالن مسعود المنصوري 784199958070718 NULL

21786 ابراهيم عوض حمد سيف الساعدي 784199254797428 NULL

21787 مثايل عبدهللا علوى عبدهللا برهام المهرى 784200120970759 NULL

21788 ي
مريم علي تعيب جمعه الدهمابن 784199335909570 NULL

21789 عادل محمد عمر علي الميشي 784198773169366 NULL

21790 عمر محسن طويرد صالح المنهاىلي 784198259046047 NULL

21791 حليمه صالح عبدهللا المشدىلي 784198369421080 NULL

21792 رشيد  نعي  نهار راشد الكدادي الهاجري  784199068685173 NULL

21793 ي
محمد  سلطان محمد عبدهللا اليمابن 784200187619257 NULL

21794 نوف عدنان جمعه صالح المنصوري 784200128695390 NULL

21795 ايمان  احمد مبارك حمد  المنصوري 784200115091397 NULL

21796 حمد عبيد صالح النعيمي 784200082658707 NULL

21797 مسك سلطان سعيد سلطان الجنين  784196864273634 NULL

21798 ي ن عياد العتين  بدر محمد حسي  784198936469802 NULL

21799 ي مريم حمود سالم سليم الجنين  784200185460803 NULL

21800 ي ب  ايمان بطي احمد المحي  784198208639603 NULL

21801 ميثاء أحمد عل بن ضاج أل علي  784200171836875 NULL

21802 شيخه عبد الرحمن هاشل الشامىسي 784198879530511 NULL

21803 ي احمد محمد علي بخيت الكتن  784200173057371 NULL

21804 مسلم سعد سعيد خادم المهري 784199605970989 NULL

21805 ي منال سالم محمد خليفه الكتن  784200263047985 NULL

21806 محمد سعيد عايض صالح الصيعري 784198502724853 NULL

21807 ي 
شيخة محمد غمران ربيع    حارب الكوين  784199843931314 NULL

21808 ي
شيخة سالم سعيد خليفة البلوسر 784200159350600 NULL

21809 عبدهللا سالم صالح مهنا مره 784198139643914 NULL

21810 عفراء بخيت سالم المنصوري 784198206260931 NULL

21811 حمد عبدهللا غريب الحايطه الدرمكي 784200280647148 NULL

21812 سعيد راشد محمد سيف الساعدي 784200174931095 NULL

21813 سيف راشد  جمعه راشد  الشامىسي 784200295760688 NULL

21814 ي
عيىسي حامد سيف عبد هللا بن رفيعه العريابن 784200146847395 NULL

21815 احمد مساعد احمد ابراهيم الحوسنن 784198390737611 NULL

21816 ي
جمعة عبدهللا خليفة خميس الرمين  784200052024088 NULL

21817 مريم عبدالرحمن عبدالقادر محمد المال 784200170698516 NULL

21818 مريم نارص علي محمد باصليب 784200103837546 NULL

21819 راشد عبدهللا سالم  بن حم العامري 784200236802839 NULL

21820 سالم عبدهللا سالم  بن حم العامري 784200021326283 NULL

21821 يك اليازيه عبدهللا عمر عبدهللا عكزم الي  784200132175702 NULL

21822 بخيته صغي  حمدان سعيد العامري 784200159730397 NULL

21823 عز جمعه سويرح نويران الشامىسي 784200136290762 NULL

21824 مهره حمد محمد محنا  العامري 784200063619314 NULL

21825 ن عيضه العامرى محمد مسعد سالمي  784199172606941 NULL

21826 حمدان فيصل علي حسن  784199071406070 NULL

21827 ي عائشه سيف عيد سيف سباع الكتن  784198449462088 NULL

21828 بخيت عمر بخيت مهنا المنصورى 784198173902713 NULL

21829 ي
عمر رحمن بخش خليل رياضن 784199281902736 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
21830 عائشه راشد حميد راشد المقباىلي 784198620659411 NULL

21831 ي شيخه محمد سعيد عبيد الزعاب  784200162141939 NULL

21832 ي امل خالد راشد عبدهللا خليفه المهي  784200009532183 NULL

21833 ي
اسماء احمد جمعه محمد حثبور الرمين  784200146821507 NULL

21834 ي عائشه عيد احمد ضاعن خميس المهي  784200132646082 NULL

21835 بخيته فيصل راشد درويش راشد المرر 784200161640840 NULL

21836 فاطمه محمد سالم بطي محمد المنصوري 784200110831490 NULL

21837 فاطمه مفتاح خميس خلفان عبدهللا النعيمي 784200135203105 NULL

21838 حمده يحن  عبدهللا محمد علي الحمادي 784200183580545 NULL

21839 ي مريم غانم سهيل مبارك غانم الكتن  784200290630571 NULL

21840 فريد يعقوب عبدهللا صادق خورى 784197954038093 NULL

21841 حميد محمد حميد محمد  المنصوري 784200120505282 NULL

21842 عبدهللا سهيل بن سالم مسلم بن حم 784199831658101 NULL

21843 ي
شما خليفه جمعه سالم جمعه الرمين  784200146209737 NULL

21844 احمد بخيت سليم سالم المنهاىلي 784199105827416 NULL

21845 حصه محمد نارص عبود  التميم 784200173591866 NULL

21846 رقيه ابراهيم يوسف احمد طالب العل 784200197494188 NULL

21847 ي
 
ماجد سلطان ابراهيم المرزوق 784197461428621 NULL

21848 ي مبارك فهد محمد سعيد جذله االحباب  784198176409310 NULL

21849 سيف محمد عل حميد السويدى 784200113751075 NULL

21850 سيف  عل محمد عل 784198804295909 NULL

21851 حمد خميس عبيد خميس عبدهللا الظاهري 784200120602428 NULL

21852 ي محمد ربيع بالل فرج الزعاب  784198930491026 NULL

21853 علي صالح عبدهللا سالم الجابري 784198968605174 NULL

21854 ي المنهاىلي اشواق حاكم طماطم حرب  784198263549044 NULL

21855 احمد خليفه احمد جي  السويدى 784200176105185 NULL

21856 عزه جمعه سعيد علي الشامىسي 784197362902971 NULL

21857 ن وفاء صالح عبدهللا حسي  784198169291378 NULL

21858 بطي علي سيف علي النعيمي 784198907697043 NULL

21859 صالح سالم سليم مبخوت المنهاىل 784198324703606 NULL

21860 نورة سالم عل عبدهللا سعيد اليحياب  784200224962934 NULL

21861 هند صالح نارص صالح  الهاشمي 784200180653501 NULL

21862 ي
ن احمد سالم الحوسنن سالم حسي  784198827970504 NULL

21863 اسعد نادر اسعد اسعد طاهر 784200227618509 NULL

21864 بط راشد محمد القبيىس 784200117974749 NULL

21865 جمال مبارك عبداللطيف عبدالرسول محمد 784200130319369 NULL

21866 ذياب طارق سالم مسعود طارق 784200282943867 NULL

21867
 
سعود سالم عبدهللا محمد المرزوق 784200172180836 NULL

21868
 
سيف احمد حاج  حسن المرزوق 784200120593791 NULL

21869 ي
محمد منرص علي مبارك الحارب  784196908373861 NULL

21870 فهد عبيد جمعه عبيد المزروع 784200241584265 NULL

21871 محمد حسن عل حسن الحمادى 784200174769628 NULL

21872 محمد مبارك عبدهللا القيط المصعن  784200282637980 NULL

21873 محمد سيف ابراهيم محمد الشكيلي 784199194241354 NULL

21874 سهيل الدحبه سهيل محنا العامري 784200102952833 NULL

21875 سيف علي جعبل محمد العوذىلي 784200248361592 NULL

21876 محمد عدنان جعفر سالم عوض موىل الدويله 784200152959811 NULL

21877 ي
موس راشد محمد احمد البلوسر 784200058071760 NULL

21878 ي نارص المصعن  خليفه محمد ناج  784200048243081 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
21879 ي بالل جمعه الفالجي بالل حاج  784198883913034 NULL

21880 خالد احمد نارص نارص 784198920705294 NULL

21881 سالم عامر كرامه سالم المنهاىل 784198083538680 NULL

21882 عبدهللا سعيد محمد سعيد الصيعري 784200174386035 NULL

21883 مزنه نارص خليل عني  جاسم العلي 784200272647353 NULL

21884 ريم عادل علي محمد  باصليب 784200150242913 NULL

21885 ي سالمه عبيد راشد حسن العليكم الزعاب  784200116529288 NULL

21886 ي عفراء محمد سيف علي احمد المهي  784200162959389 NULL

21887 عائشه محمد عبدهللا محمد االستاد 784200184683256 NULL

21888 عائشه محمد ابراهيم السويدي 784200259240610 NULL

21889 ي
 
علياء احمد عل عبد الوهاب المرزوق 784200162480279 NULL

21890 ي علياء احمد خادم راشد المهي  784200191826914 NULL

21891 محمد هالل محمد سيف  القبيىس 784200172654079 NULL

21892 ي اليازيه عتيق جمعه المهي  784200050729381 NULL

21893 سالم علي سالم صالح القباىلي المنصوري 784198905393769 NULL

21894 ي
 
نوف سلمان حسن محمد علي المرزوق 784200176053708 NULL

21895 قصايد سعيد علي عبيد الشامىسي 784200246495798 NULL

21896 ريم سالم صالح الجابري 784200103570691 NULL

21897 ي أسماء حميد علي حميد الكتن  784200146248495 NULL

21898 عائشه ابراهيم محمد جوعان  العامري 784200154217507 NULL

21899 فاطمه محمد حمد ابوقطعه الظاهري 784200116262161 NULL

21900 اشواق عبد القادر احمد عبد هللا 784199193176577 NULL

21901 ي
ن  الحوسنن ن محمد حسي  احمد محمد حسي  784200120359375 NULL

21902 منن   غريب جمعة سعيد  الظاهري 784197751690609 NULL

21903 ه قاسم حسن كدح الراشدي مي  784198828657050 NULL

21904 ساره هالل عبدهللا كرم  محمد  784200103274153 NULL

21905 مهرة عبد هللا هالل مبارك  الريامي 784200247273699 NULL

21906 سالم مطر حمد العود العامري 784200127615852 NULL

21907 مسلم احمد مسلم خميس الراشدي 784198213932860 NULL

21908 هيفاء عبدالعزيز عوض محمد  المنهاىلي NULL NULL

21909 امنه سبت جوهر سويد الظاهري 784198181475900 NULL

21910 فاطمه محمد عل حميد عبدهللا السويدى 784200236105084 NULL

21911 آمنه راشد محمد يوسف قحطان الراشدي 784200257464360 NULL

21912 شيخه يوسف احمد عل ال عل 784200175850633 NULL

21913 عائشه محمد نارص عبود  التميم 784200273682169 NULL

21914 ن عفراء علي داود سليمان عبد الحسي  784200257463941 NULL

21915 جابر مسفر عائل مسفر االحباب  784199825983705 NULL

21916 منصور محمد سيد علي 784198926596374 NULL

21917 خلود جمعه سالم مرزوق قاصور الظاهرى 784198930407055 NULL

21918 عبدهللا محمد سعيد عبدهللا المقباىلي 784197564910871 NULL

21919 عنود عل محمد صالح الحمادي 784200087297212 NULL

21920 ي عامر ثابت غالب عوض الكثي  784198991476080 NULL

21921 فاطمه محمد ثامر محمد المنصوري 784197937397087 NULL

21922 مطر عتيق جوهر زعل الظاهري 784199241865304 NULL

21923 حسناء علي سيف نارص الدرعي 784199007135413 NULL

21924 ي بدر نارص احمد عبدهللا المصعن  784198797424185 NULL

21925 عائشه غريب جمعه محمد القمزي 784198562598098 NULL

21926 ي احمد السيد صالح مصلح الحرب  784197503036523 NULL

21927 ي الطشه ثعيلب العامري سعيد حرب  784198661624043 NULL
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21928 ي محمد سالم علي نارص اليعقوب  784199065928758 NULL

21929 ي حصه سالم علي اليعقوب  784198879191942 NULL

21930 فهد بخيت صالح سليم سالم المنهاىل 784198439081799 NULL

21931 ي
ليل عبدهللا مصبح محمد اليحياب  784200260513054 NULL

21932 ي حمدان قاسم ريس عبدالعزيز الكثي  784200230468611 NULL

21933 خالد يارس سعيد حارب العفاري 784200171805037 NULL

21934 عبدهللا سالم حمد سالم بالركاض العامري 784200002724076 NULL

21935 فيصل ايمن فيصل سالم  بن كوير 784200143284246 NULL

21936 محمد سالم نهيان بو خرايط العامرى 784200146107626 NULL

21937 ي
وش الرمين  حمده سعيد عتيق حي  784200176870697 NULL

21938 مريم راشد حميد راشد جابر الهاملي 784200162929374 NULL

21939 نجال عدنان محمد سالم سلطان الهامور الشامىسي 784200159060373 NULL

21940 ي ب  ساره حليمان طارش علي طارش المحي  784200172548701 NULL

21941 شهد سالم مبارك التميمي 784200131627240 NULL

21942 شيماء احمد حسن احمد  الحمادي 784200139051757 NULL

21943 حمد وليد نوب  سالم المنصورى 784200026913937 NULL

21944 مريم سعيد أحمد الغص الشجي 784200252075724 NULL

21945 ي عبدالرحمن محمد مبارك عايد الكتن  784198568037190 NULL

21946 ي
 
أحمد عبدهللا حسن عبدهللا المرزوق 784198793828595 NULL

21947 عبدهللا عل محمد احمد الكرب  784198239169810 NULL

21948 فيصل سعيد الصغي  سعيد الشامىسي 784198150296501 NULL

21949 عمر  صالح الدين خان عبدهللا خان 784198310357425 NULL

21950 ي عبدهللا  محمد عبدهللا غبشان النقن  784200210914956 NULL

21951 فاطمه راشد عبدهللا الحريزي المهري 784200079870646 NULL

21952 سيف يحن  سليمان بالعدر العامري 784199905863835 NULL

21953 مهرة احمد محمد ابراهيم الحمادي 784200162502460 NULL

21954 مروه سيد محمد سالم البلوسر 784199036413195 NULL

21955 ي
سلطان أحمد محمد  غلوم البلوسر 784200038516314 NULL

21956 عبدالملك عوض عمر يسلم الجابري 784198854271537 NULL

21957 الريم محمد حمد محمد الشامىسي 784200179516909 NULL

21958 ي
علي محمد احمد خميس الحوسنن 784198810870497 NULL

21959 فاطمه حسن يوسف عمران احمد بن عمران الشامىسي 784200172491746 NULL

21960 ي فاطمة حميد حسن عبدهللا الزعاب  784200108718576 NULL

21961 ي
اليازيه سعيد سيف غانم الرمين  784200108738277 NULL

21962 مريم عبدالعزيز عقيل عباس اسماعيل خوري 784200185792460 NULL

21963 ي
مريم جاسم محمد اسماعيل يوسف البلوسر 784200115184820 NULL

21964 ي مريم يوسف حمد حسن جاسم الزعاب  784200190717619 NULL

21965 حسن عمرصالح سالم بن عمر 784200124395425 NULL

21966 ي زايد مبارك عايض سعيد االحباب  784200150680872 NULL

21967 سالم محمد سالم حمد ركاض العامري 784200169428503 NULL

21968 سالم محمد سالم طرشوم العامري 784200153648272 NULL

21969 محمد سهيل فرج محمد الراشدى 784198830630467 NULL

21970 نارص ابراهيم نارص البديوي العلي 784199559486578 NULL

21971 ساره  أحمد صديق محمد   الخوري 784200181046903 NULL

21972 ي
زهراء راشد حسن عبدالكريم البلوسر NULL NULL

21973 شمه سعيد مبارك مصبح الخييلي 784198965363025 NULL

21974 ي
خالد علي صالح حنشل العولف  784198302680438 NULL

21975 عبدهللا طناف بخيت طناف المنهاىل 784198672658626 NULL

21976 محمد خالد عمر عنبول العبدىل 784199007638218 NULL
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21977 بطي سيف ابراهيم محمد الشكيلي 784199424643858 NULL

21978 ي
فهد سالم نارص حيدره العتيف  784198021931427 NULL

21979 يك شهره رسور لجهر الي  784198338539582 NULL

21980 عبدهللا بدر عبدهللا ثابت النهدي 784198542936160 NULL

21981 نوره راشد عبدهللا سليمان الزعاب  784200128508130 NULL

21982 بدر قيس حارب جمعة خلفان المسكري 784200271425389 NULL

21983 سيف خليل سيف عل القبيىس 784200165082692 NULL

21984 ي هاشم
سندس عبدهللا سالم عبدهللا الشيخ ابوبكر بنن 784200194207310 NULL

21985 ي ريم سيف سالم سيف سعيد النقن  784200270531864 NULL

21986 ي  جرمان فهيد االحباب 
ن حمد حسي  784198724260637 NULL

21987 ازهار عمر سالم سعيد المنهاىلي 784198485090736 NULL

21988 ي وم الكعن  راشد محمد راشد خميس مشر 784200236805857 NULL

21989 راشد محمد سعيد محمد الشامىس 784199419053949 NULL

21990 رحمه مسلم سعيد مسلم الدرع 784198816047405 NULL

21991 ي الصيعري عارف سالم عيضه الغرب  NULL NULL

21992 خليفة راشد عبيد المخمري 784198316494743 NULL

21993 عبدالكريم مصبح سعيد نارص الهطاىلي 784198746819253 NULL

21994 ي
سيف مصبح غانم سعيد الرمين  784198707637272 NULL

21995 سلم منصور بخيت حماد العامري 784198531747271 NULL

21996 ي
ذياب فيصل علي صالح  العولف  784200192810701 NULL

21997 وك سعيد محمد علي مي  784199746137308 NULL

21998 ي
ملفن حسن محمد حسن القحطابن 784197976195962 NULL

21999 ليل خميس سعيد غميل النعيمي 784198493298156 NULL

22000 خالد عل يوسف جمعه حسن 784198554768246 NULL

22001 عبدهللا صالح مسلم سعيد  المحرمي 784200195426513 NULL

22002 ي
علي ابراهيم سوري ابراهيمي البلوسر 784198225853856 NULL

22003 حارب عتيق راشد حارب الظاهري 784198830868471 NULL

22004 ي مانع علي محسن نارص الكرب  784197885148045 NULL

22005 مريم سعيد خميس سعيد الجابري 784199804979104 NULL

22006 ي صالح احمد صالح عزان الكثي  784199903570697 NULL

22007 محمد سالم سعيد يعروف الظاهري 784198735203105 NULL

22008 عبدهللا يحن  عبدهللا احمد الخورى 784200009306166 NULL

22009 ي  نعيمه جمعه راشد الخوار  الكعن  784197735070654 NULL

22010 ي
فيصل سالم خلفان سعيد الغين  784198813932740 NULL

22011 نوره حمزه مسعود سليمان الظاهري 784199016416192 NULL

22012 ه المنصوري علي راشد خلفان نشي  784199892621790 NULL

22013 حامد عتيق أحمد الظاهري 784199964203642 NULL

22014 سلطان سعيد سلطان سيف المنصوري 784199072192166 NULL

22015 مريم راشد مبارك الخاطري 784199138504701 NULL

22016 نارص محمد احمد يعروف المنصورى 784198146465863 NULL

22017 محمد احمد قائد محمد صالح 784198007941754 NULL

22018 عبدهللا عمران إسماعيل علي المازمي 784198230957908 NULL

22019 حمدان احمد الحاى عل القبيىس 784199935751414 NULL

22020 عيده عمر سالم سعيد المنهاىلي 784198882143104 NULL

22021 مبارك صالح احمد عبدهللا ابراهيم الحمادي 784200174213056 NULL

22022 نهيان محمد سعيد حسن الحمادي 784198692827219 NULL

22023 ي
هدى عبدهللا صالح سبيل البلوسر 784198436520757 NULL

22024 ي مطر
عبدهللا محمد حسن حمود احمد بنن 784198581513615 NULL

22025 حنان عثمان محمد اسكالنط NULL NULL
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22026 حصه حسن احمد حسن الشامىسي 784198885030738 NULL

22027 يد المري غدير علي عفيس الي  784198968629380 NULL

22028 عبدهللا محسن عيضة ذبيان المنصوري 784199091863912 NULL

22029 خليفه نارص احمد صالح بن هالب  784198814043612 NULL

22030 نجود احمد سلطان المنصوري 784198937319485 NULL

22031 ي محمد مقبل عوض عبدات الكثي  784198443859198 NULL

22032 حمد عوض نصيب احمد المنهاىلي 784199216432973 NULL

22033 فالح لبيب عبد القادر محمد سعيد عبده الحمادي 784200240683282 NULL

22034 خميس خلفان خميس بالقطري الخييلي 784197979076037 NULL

22035 حميد راشد بطي دميثان الشامىسي 784198408307324 NULL

22036 سالم محمد عوض محمد دبش المنهاىلي 784198483526384 NULL

22037 نوره سالم محمد عبيد  المنصوري 784200282048386 NULL

22038 مطر سهيل مطر رضيم السلمي 784200152919815 NULL

22039 هداف مبخوت سعيد مبخوت سالم العامري 784200129137244 NULL

22040 ي مريم احمد صالح جمعه الجنين  784200035792926 NULL

22041 عائشه عبدهللا صالح احمد السعدي 784200219352901 NULL

22042 ي مهره عبدهللا سلطان ماجد الخزرج  784200149162941 NULL

22043 ي علياء نارص علي نارص الحمي  784200274637055 NULL

22044 نورا عبد هللا عبد العزيز بن إسحاق الصيعري 784200193809587 NULL

22045 ن عيظه  العامري لطيفه حمد سالمي  784200121960247 NULL

22046 ي داهم سعيد محمد فهد االحباب  784199679082984 NULL

22047 ي
افراح عل عبد القاهر الشيبابن 784197084173083 NULL

22048 ن المطهري حمدان عبدالعزيز صالح حسي  784200140353911 NULL

22049 احمد محمد سهيل سلوم المهري 784198357536022 NULL

22050 حمد هالل مطر سالم الشامىس 784198687272850 NULL

22051 احمد عل صالح سعيد العامري 784198279603934 NULL

22052 ي
 
غانم خليل ابراهيم الشافىعي المرزوق 784200193628797 NULL

22053 ي سيف علي محمد هادي االحباب  784198839737198 NULL

22054 ابتسام سالم سعيد محمد الكعن  784198216431910 NULL

22055 سعيد مبارك مبخوت مسلم الراشدي 784198593629193 NULL

22056 يكي شما سعيد صالح  الي  784200150936167 NULL

22057 عبد العزيز سلطان علي القرطاسي  النعيمي 784200229057250 NULL

22058 عبدهللا نارص عبد هللا سالم  الشامىسي 784200060518485 NULL

22059 احمد سعيد حسن محمد احمد اليماجي 784200196871592 NULL

22060 ي
ندى جمعه جاسم عبدالعزيز البلوسر 784200193798301 NULL

22061 ي علي حامد علي حامد الكعن  784200151940531 NULL

22062 فاطمه حميد محمد علي عاشور 784200127072849 NULL

22063 شيخه مبارك محمد فريش راشد المنصورى 784200259047908 NULL

22064 نور فارس سعيد سيف الشهيم 784200017626092 NULL

22065 موزه فيصل رسور خميس  الشامىسي 784200224628626 NULL

22066 سلطان مصبح راشد مصبح الظاهري 784200126918208 NULL

22067 ي سيف محمد سيف اليعرب  784200169107180 NULL

22068 ي  احمد محمد حمد علي حمد الكعن  784200280648609 NULL

22069 منال محمد عوض احمد المهرى 784200158104974 NULL

22070 ي
ي جمعه عبيد الرمين 

محمد ثابن 784199839375435 NULL

22071 ي الشامىسي
جميلة  سالم علي محمد محىصن 784200284951074 NULL

22072 ي
نوال جمعه جاسم البلوسر 784200058361328 NULL

22073 مي
سلطان سعيد عامر محمد الحرصن 784200162980492 NULL

22074 عائشه سعيد جمعه خليفه القبيىسي 784200190746352 NULL
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22075 ريم حمد سعيد مصبح الريىس 784200176254843 NULL

22076 عائشة خالد علي سالم المزروعي 784200235279799 NULL

22077 موزه سالم سعيد سالم اليحياب  784198173585484 NULL

22078 ي العامري
 
سالم عل سالم الراق 784200130598798 NULL

22079 سالمه عدنان يوسف عل المنصوري 784200296598699 NULL

22080 ي حليمه راشد محمد سعيد ماجد النقن  784200180760751 NULL

22081 ي حمده سالم سلطان سعيد  الكعن  784200129361612 NULL

22082 ي
امنه عيىس سيف احمد سيف الرمين  784200170652687 NULL

22083 هزاع نارص عوض محمد  المرر 784200110383971 NULL

22084 احمد ماجد سيف سليمان الشيدى 784200150809299 NULL

22085 محمد راشد محمد يوسف قحطان الراشدي 784200297369280 NULL

22086 ساىل جمعه سعيد سالم عوض الكعن  784200230737577 NULL

22087 سالم سعيد حمد ميا العفاري 784200132760305 NULL

22088 ه سليمان احمد سالم العامرى مي  784200280748102 NULL

22089 شما  حميد بن مصبح الشبلي 784200191390572 NULL

22090 نواف عقيل طاهر عقيل سالم المهري 784200059037026 NULL

22091 ي
حمد انور علوي احمد العفيفن 784200138531973 NULL

22092 عبدهللا راشد مصبح عبيد الزيودي 784200195483647 NULL

22093 ي الجابري
شهد خالد سالم يمابن 784200292094131 NULL

22094 محمد صالح حمد ال كلوت الراشدي 784200121320426 NULL

22095 يكي عبدهللا محمد صالح مبارك الي  784200128518139 NULL

22096 حمد محمد الطماطم حمد  العامرى 784200294273634 NULL

22097 حمد أحمد حمد سعيد الشامىسي 784200225975489 NULL

22098 ي
ميثا غسان سالم شنون سالم الحارب  784200125972750 NULL

22099 اليازيه سالم سلطان سعيد سالم  الكعن  784200273052710 NULL

22100 ثمنة  سعيد مسلم بخيت سهيل  الراشدي 784200229427685 NULL

22101 خالد محمد سعيد نايم الخييلي 784199003628312 NULL

22102 خليفه سالم أحمد عبدهللا الكندي 784200103616908 NULL

22103 ي ليل عبيد محمد حمدان هالل الكعن  784200295710683 NULL

22104 ميثا خالد محمد حسن  باكرب  784199163149521 NULL

22105 هزاع مبارك مصبح سالم  المنهاىلي 784200119272647 NULL

22106 ي موزه سلطان حسن بن علوي النقن  784200221857301 NULL

22107 محمد صالح نارص سيف الجابري 784200187020399 NULL

22108 طيف فهد عبدهللا محمد المنصوري 784200159530656 NULL

22109 سعيد علي عبدهللا محمد عمر المنهاىلي 784200162490278 NULL

22110 ي عبدالرحمن عبد هللا أحمدعقالن سعيد  الغالن  784200283252425 NULL

22111 ي محمد علي مفرح علي مفرح االحباب  784200182613081 NULL

22112 ي مبارك علي عون محمد الكثي  784200164685743 NULL

22113 مبارك شامس عتيق شامس العامري 784200118759073 NULL

22114 عمر عبدهللا محمد عابد راشد الشهيارى 784200140653286 NULL

22115 ي علي نارص علي مبارك الكتن  784199793849581 NULL

22116 ى سعيد عامر عوض عل الكثي  784200006106908 NULL

22117 مسلم مبارك علي العاض 784200187353246 NULL

22118 مهره سالم مسلم حمد حمرور العامري 784200136170246 NULL

22119 سيف عتيق صابر محمد سعيد المزروعي 784200165294107 NULL

22120 فهد محمد عبدهللا راشد  الشامىسي 784200194362081 NULL

22121 عمر فيصل عل عبدهللا الحمادي 784200152819684 NULL

22122 اسم حمد عبيد مقرن  العامري 784200239106071 NULL

22123 سعيد علي خميس عبيد الشامىسي 784200262080847 NULL
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22124 سلطان فاضل سعيد محمد الشامىسي 784200185469135 NULL

22125 مبارك حميد مبارك حميد المزروعي 784200216476836 NULL

22126 ي
ن عبدهللا الحوسنن ن يوسف حسي  حسي  784198552981742 NULL

22127 الريم محمد السودي هزاع العامري 784200161091846 NULL

22128 زايد احمد سالم عل الشامىس 784200193815741 NULL

22129 حسن عبد الحميد حسن محمد الحمادي 784200106190794 NULL

22130 ن عداي الشمري ن عل حسي  امل حسي  784200283269619 NULL

22131 ي
سالمه اسحاق عبدالرحيم احمد الشيبابن 784200108373869 NULL

22132 ي
مهره احمد محمد حمود سالم المطوع البلوسر 784200174031920 NULL

22133 ي
ي أحمد عبدهللا حسن البلوسر علي حاج  784200113620908 NULL

22134 ي خالد خليفة قريش مطر حارب الكعن  784200057026328 NULL

22135 شمة علي مبارك الحمادي 784200152947931 NULL

22136 ي
محمد حميد سعد عبدهللا محمد العريابن 784200036484838 NULL

22137 شوق نارص سعيد متوه المهري 784200069585287 NULL

22138 ريم  عدنان راجح قاسم علي السعدي 784200187274301 NULL

22139 انوار عبدهللا جعبل محمد العواذل 784200195371768 NULL

22140 مطر حمود المنصوري 784199958630867 NULL

22141 احالم عادل راشد عبدهللا المهري 784200092059243 NULL

22142 ه خليفه محمد ثابن الرمين  مي  784200253764698 NULL

22143 فهد علي خميس محمد السعيدي 784199432461053 NULL

22144 ي ين الكتن  مبارك عبد هللا علي سلطان سالم بن مي  784200121417321 NULL

22145 ي
سلطان سالم محمدعلي خميس  العيساب  784200119542981 NULL

22146 ي مرزوق مبارك مرزوق مهدي محمد األحباب  784200105706947 NULL

22147 سهيل احمد حسن عيضه العامري 784200259802724 NULL

22148 ي
فارس محمد  سيف العريفن 784200192525986 NULL

22149 راشد حمد راشد حمد الفارسي 784200102613070 NULL

22150 علي غدير السودي سليمان الدرعي 784200251920532 NULL

22151 ي صالح عايض مسفر محمد علي االحباب  784200047240682 NULL

22152 ي علي سعيد علي محمد مسفر االحباب  784200269639629 NULL

22153 ي
محمد خميس عوض صالح حمد الوحىسر 784200152939813 NULL

22154 الريم سالم نارص حمد العامرى 784198938305475 NULL

22155 مظفر سالم مسلم محمد طاسه العامري 784198875383923 NULL

22156 ي ي الجنين 
ن علي حمد علي السنابن علي حسي  784200109798080 NULL

22157 مي
سلمان سالم صالح باقيس الحرصن 784200116175736 NULL

22158 مريم سالم حسن سالم النيادى 784199498613704 NULL

22159 عبد هللا صالح راشد جمعان العامري 784199042826216 NULL

22160 روضه عل محمد عل  الراشدى 784200192841045 NULL

22161 سلم عل سالم سعيد الراشدى 784200184190906 NULL

22162 ميا سالم السبع حمود الدرعي 784199942106800 NULL

22163 عائشه محمد مبارك سعيد  الظاهري 784200148275371 NULL

22164 عبدالرحمن سالم محمد احمد المنصوري 784200120497092 NULL

22165 عادل عبدهللا نارص علي الدرعي 784199742051305 NULL

22166 ريم محمد عبدهللا  الحمادي 784200161943210 NULL

22167 مبارك محمد مبارك سعيد الظاهري 784200197072828 NULL

22168 نايف سيف خميس عبيد الشامىس 784199793258155 NULL

22169 ي
 
ق ن عل مبارك سليمان الشر حسي  784198776071387 NULL

22170 ي
محمد سلطان عمي  معضد المشغوبن 784200162027385 NULL

22171 احمد حميد صالح حميد الراشدي 784200184824710 NULL

22172 منال   احمد يوسف احمد الحمادي 784200298083658 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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22173 مسيعد محمد سالم مبارك المنصوري 784200180265975 NULL

22174 وفاء مسفر سعيدان مهدي  جردان 784200126136850 NULL

22175 ي
ن عيىس محمد البلوسر عاليه بدر حسي  784200251485197 NULL

22176 شيخه صالح الدين احمد عل محمد بكارى النعيمي 784200205840851 NULL

22177 نارص احمد علي الفريد الدرمكي 784200109462588 NULL

22178 سميه عامر عمر الجابري 784200087095848 NULL

22179 محمد مطر عامر تريس مشعان المنصوري 784200058090711 NULL

22180 ي
 
خالد علي عبدهللا المرزوق 784198626582716 NULL

22181 ي سعيد سالم شامس محمد خميس الوهين  784200215843531 NULL

22182 ي صالح مسعود هادي حمد حسن   االحباب  784200143683983 NULL

22183 علياء  عادل راشد عبدهللا المهري 784200036158218 NULL

22184 ي حصه ابراهيم محمد ذياب الزعاب  784200151024872 NULL

22185 غوية  سالم علي بخيت عبدهللا النيادي 784200195427362 NULL

22186 مريم محمد مطر طارش نارص المنصوري 784200237263767 NULL

22187 ي ن الكتن  خالد حمد بخيت سعيد حسي  784200163584038 NULL

22188 ي
سعيد احمد سالم عوض محمد البلوسر 784200110326517 NULL

22189 ي عبدالرحمن نارص علي مهدي االحباب  784200161482961 NULL

22190 ي
زهراء راشد حسن عبدالكريم البلوسر 784197362509180 NULL

22191 ي  ن عبدهللا حمد مسفر علي االحباب  حسي  784200104982598 NULL

22192 ي عايض مسعود مهدي هطيل الحباب  784200195716871 NULL

22193 ي علي سعيد خلفان محمد الكعن  784200102703590 NULL

22194 روضه مبارك محمد سعيد المنصوري 784200147024945 NULL

22195 عبدهللا مبخوت محمد مسلم المحرمي 784200165291327 NULL

22196 شيخة سعيد مبارك محمد البلوسر 784200127639290 NULL

22197 عبدهللا خالد عبدهللا بن صالح الشجي 784200020616916 NULL

22198 ي ريان عدنان محمد علي الجنين  784200260216948 NULL

22199 عفراء محمد سهيل هالل المزروعي 784199930462058 NULL

22200 امنه عبداإلله علي زيد العامري 784200148064296 NULL

22201 ي منصور محمد خليفه علي عيد الكتن  784200143757316 NULL

22202 ي
مها عيد غميل عامر غافان اليحياب  784200279031064 NULL

22203 عمر عبدالرحمن محمد راشد المعمري 784200169164967 NULL

22204 ن المنصوري عبدالعزيز احمد صالح حسي  784200153040488 NULL

22205 ي حمده حمد سعيد مصلح األحباب  784198748158171 NULL

22206 ي
ساره راشد محمد راشد الرمين  784200171073933 NULL

22207 ساره سعيد سيف محمد عامر العلوي 784200172404244 NULL

22208 ه عيضه العفاري حمدان حمد نخي  784200161385214 NULL

22209 محمد سيف سعيد المعمري 784200261803827 NULL

22210 خالد عل محمد مسفر عايض االحباب  784200120269186 NULL

22211 ي محمد سالم سعيد عبيد راشد الكعن  784200138146020 NULL

22212 ي سيف حمدان ضجي خلفان صبيح  الكعن  784200258316403 NULL

22213 ي
احمد عبدهللا علي خليل الحوسنن 784198432182792 NULL

22214 ي فاطمه جمعه سالم سعيد  الكعن  784200104651490 NULL

22215 سالمه  محمد علي محمد  المنصوري 784200210465355 NULL

22216 عبد هللا ظبيىعي عبدهللا ظبيىعي المنهاىلي 784198351649581 NULL

22217 حمد طالب فرج النابت المري 784200046292858 NULL

22218 مهره عبدهللا سعيد علي النعيمي 784200197026576 NULL

22219 سلطان محمد غريب عبدالرحمن الحمادي 784200116421916 NULL

22220 شمة عبدهللا راشد عبدهللا  المهري 784200030872954 NULL

22221 ي
عبدهللا عمر سعيد العفريت الكوين  784200026526283 NULL
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22222 ن المصعن  فاطمه عل حسي  784197706271497 NULL

22223 ي
 
ميثا محسن محمد سالم الخالق 784199910919853 NULL

22224 سليمان سالم بخيت محمد المرى 784200025876051 NULL

22225 محمد غانم عبد الرسول هارون الزدجاىلي 784199406146904 NULL

22226 بخيته طويرش حموده العفاري  784196679828473 NULL

22227 ي
احمد صالح مساعد عبدهللا الحارب  784199797049618 NULL

22228 ي خميس حسن يوسف بن نرص الزعاب  784198662760275 NULL

22229 ي
 
محمد ابراهيم حسن محمد المرزوق 784200148309204 NULL

22230 ه المنصوري حميد نارص مبارك  عمي  784199997637246 NULL

22231 ي عوض سلطان محمد عفاز الكعن  784199454241532 NULL

22232 سعيد حمد محمد عبيد العامري 784200190357648 NULL

22233 ي
اسماعيل ابراهيم الحوسنن 784197979357031 NULL

22234 ي علي راشد علي عيىس الزعاب  784199079682524 NULL

22235 شوق سعيد قنون مطر الشامىس 784200280725373 NULL

22236 عبدهللا صالح محمد مسلم مطلق الراشدي 784200107428714 NULL

22237 ي عهد سعد هادي سعد مبارك األحباب  784199839062967 NULL

22238 عناد حمد حميد حافظ راشد العامري 784200104954209 NULL

22239 احمد عبدهللا خليل ابراهيم محمد الحمادى 784200294028079 NULL

22240 عبدهللا مطر حمد عنوده العامري 784200128724646 NULL

22241 ماجد فيصل نصيب نارص  الصقري 784200262157959 NULL

22242 حامد محمد سيف محمد المنصوري 784199979135250 NULL

22243 سالمة محمد  سلطان سعيد مبارك الدرعي 784200152917934 NULL

22244 ي العنود سعيد عبدهللا بن شيبان  المهي  784200286518715 NULL

22245 سعيد سالم  سعيد الصيوي العلي 784200162680951 NULL

22246 جمعه مبارك احمد هالل الخيلي 784198191036973 NULL

22247 يوسف حسن محمد ابراهيم  الحمادي 784199739214825 NULL

22248 روضة سعيد عبدهللا عبدالجليل الفهيم 784200215054303 NULL

22249 غاده محمد سالم عمر العامري 784200184806287 NULL

22250 مباركه طالب فرج حمد المري 784200181698208 NULL

22251 محمد سالم بخيت محمد المري 784200113079600 NULL

22252 مبارك سعيد مبارك سلطان راشد الخيلي 784200235805304 NULL

22253 حمد علي محمد علي النعيمي 784198271863874 NULL

22254 عائشة نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان/ الشيخة 784200231431063 NULL

22255 ي شمسه محمد أحمد سلطان عيىس العيان  الزعاب  784200213735937 NULL

22256 حمد راشد محمد جمعة الراشدي 784200114039611 NULL

22257 نارص سعيد سيف سليمان سيف الشامىسي 784200247574047 NULL

22258 ه  محمد نارص حميد عصيان  المنصوري مي  784200295068280 NULL

22259 سعيد عل راشد عل الكتن  784200232462521 NULL

22260 خلفان بدر سلطان رقيط السويدي 784200273763217 NULL

22261 عائشه مراد محمد سبيل البلوسر 784198816907277 NULL

22262 موزه محمد سيف محمد المنصوري 784200181949577 NULL

22263 ي
راشد حميد محمد مصبح البلوسر 784197709480806 NULL

22264 شيخه عبيد عبدهللا الهاجري  الشجي 784200237925050 NULL

22265 مهره احمد محمداحمد جابر المنصوري 784200141821965 NULL

22266 علي حسن عبدهللا اسماعيل الحمادي 784200137516298 NULL

22267 عبد هللا عثمان عبدالرحمن احمد  الحمادي 784200105936866 NULL

22268 حامد محمد علي سليمان الساعدي 784200135862868 NULL

22269 ي
موزه محمد أحمد حارصن  المريجن 784200148506353 NULL

22270 سيف  أحمد هداف سالم الراشدي 784200140340223 NULL
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22271 ي ج  حمود حمي  حمود سليمان الشر 784200010739801 NULL

22272 ي محمد سليم سعيد بخيت الكثي  784200025802636 NULL

22273 منصور سالم مسلم عل القبيىس 784198927392062 NULL

22274 مريم عبدهللا درويش سالم القبيىسي 784199037543081 NULL

22275 عائشه سعيد حمد محمد العفاري 784200157062140 NULL

22276 سيف سعيد سيف نعيف العامرى 784200107931758 NULL

22277 يكي قويدر عبدهللا قويدر حسن الي  784199039691599 NULL

22278 ي عائشه حمد محمد سعيد عيد الكعن  784200286032469 NULL

22279 ليل  عمر سالم أحمد العامري 784200117094035 NULL

22280 ديانا محمد محمد جمعه الشامىسي 784198471326383 NULL

22281 سلطان عبدهللا محمد ددي الشجي 784200249764752 NULL

22282 حاكم صالح شالمه المنهاىلي 784198905906578 NULL

22283 حمد نصيب عبدهللا خلفان النعيمي 784197679603932 NULL

22284 بطي راشد لحدان فاضل غانم القبيىس 784200160769244 NULL

22285 محمد راشد غانم يافور المنصوري 784197764695736 NULL

22286 فواز سالم محمد نارص بن عامر 784197892837218 NULL

22287 مكتوم راشد سعيد راشد العيساب  784199276021054 NULL

22288 اليازيه معتصم محمد درويش خميس الشبلي 784200059593549 NULL

22289 يك خالد عل عبدهللا عمر الي  784199630379362 NULL

22290 فهد هادف محمد عبدهللا  البلوسر 784200258474053 NULL

22291 حمده احمد حسن احمد عل العل 784200135825303 NULL

22292 ي عبدهللا جابر عامر بن كده الكثي  784197905186074 NULL

22293 منن سيف سالم عبيد المزروع 784200274041068 NULL

22294 شيماء علي سعيد عمر العامري 784200262098377 NULL

22295 ي
سالم عبدهللا الحارب  784199965464854 NULL

22296 ه سيف سعيد خميس الريىس ني  784198520249180 NULL

22297 ي
روضه احمد سعيد علي  العريابن 784200027036290 NULL

22298 ي محمد سعيد محمد البكر الزعاب  784200136369418 NULL

22299 ي سالم  سعيد محمد البكر الزعاب  784200157464320 NULL

22300 عامر محمد غانم عل الحمادى 784198935404651 NULL

22301 جاسم  محمد غانم عل الحمادي 784198759728078 NULL

22302 سعيد  عبدهللا مبارك احمد  الراشدي 784200093594362 NULL

22303 مها شيخ عمر حسن عبدهللا الهاشمي 784200179729031 NULL

22304 محمد حسن محمد احمد الحمادي 784198880618602 NULL

22305 ه العامرى صبحه عبدهللا مصبح راع الطي  784197804071393 NULL

22306 محمود طارق أحمد محمد خليل 784200165768605 NULL

22307 مريم عثمان أحمد  محمود الخوري 784200293180590 NULL

22308 عبدهللا عثمان احمد محمود الخورى 784200204985830 NULL

22309 ي عبدهللا سعيد عبدهللا محمد الجنين  784200108758572 NULL

22310 عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا سعيد باثقيلي 784200168160867 NULL

22311 وك حمود عبدهللا العامري ميا مي  784197814964827 NULL

22312 ي طحنون عبدهللا علي كليب الطنيج  784200016406835 NULL

22313 خالد ابراهيم عبدهللا حسن احمد الحمادي 784198708327329 NULL

22314 ي فيصل جمعه عني  مبارك الجنين  784198790790657 NULL

22315 عفاف محمد علي المجيبل 784197416270680 NULL

22316 ي
 
سيف  احمد حسن ابراهيم  المرزوق 784200047139074 NULL

22317 عبدهللا سالم خميس سالم الفزاري 784198372658603 NULL

22318 ي
خالد وليد محمد  الخليفن 784197726536374 NULL

22319 يكي نواف احمد عمر سعيد عمر الي  784198579479274 NULL
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22320 بطي درويش سالم راشد المنصوري 784200073525089 NULL

22321 مسلم الظفرى عل محمد شفيان المقيىصن العامرى 784200280410927 NULL

22322 فاطمة عمر سعيد العفريت الكوين  784200121030538 NULL

22323 ه محمود علي داوود امي  784198859832721 NULL

22324 سلطان خلفان علي مران الظاهري 784200083048726 NULL

22325 اليازيه سالم عبدهللا سعيد العامري 784200176071650 NULL

22326 ي
 
اليازيه سلطان احمد المرزوق 784200157309186 NULL

22327 عبد هللا سيف محمد سيف الكعن  784200015824830 NULL

22328 حمد سالم نارص الدرعي 784197820417091 NULL

22329 مريم محمد زيد علي  صالح 784200125963700 NULL

22330 محمد مبارك محمد عمر المنصوري 784200057509877 NULL

22331 خميس راشد خميس حمد المزروعي 784200265879856 NULL

22332 سيف سلطان سالم سلطان الفالجي 784200107926816 NULL

22333 راشد سلطان سالم خادم المنصوري 784200172582767 NULL

22334 ي سالمه جعيل يهويل الحمي  784198313942975 NULL

22335 سلطان غانم السودي سليم المنصوري 784199325050914 NULL

22336 ي
شهد  عبد العزيز كريم احمد البلوسر 784200114629601 NULL

22337 زايد سالم خليفه نصيب خميس الشامىسي 784200171494923 NULL

22338 ي
آمنه اسماعيل سالم علي الحوسنن 784200171394628 NULL

22339 روضه سعيد سعيد مطلق الراشدي 784198928020506 NULL

22340 خليفه عبداللطيف محمد خميس  الحمادي  784199008363618 NULL

22341 عائشة محمد علي محمد  الحمادي 784200063732174 NULL

22342 حور راشد عبد هللا الرمىسي الكندي 784200269354914 NULL

22343 احمد سيف سعيد الكليل العامري 784199765180320 NULL

22344 هند بدر احمد جاسم  المنصوري 784200153574189 NULL

22345 اسحاق يوسف ابراهيم حمد العبيدىل 784198287626489 NULL

22346 عبدالمحسن علي ابو بكر محمد النعيمي 784198126537509 NULL

22347 ي
فاطمه  أحمد اسماعيل احمد قاسم  الحوسنن 784200105308306 NULL

22348 قمر عشي  سليم سالم المنهاىلي 784198994707648 NULL

22349 عيىس حميد خادم حميد المنصوري 784200037259213 NULL

22350 طيبه احمد حاتم برغش المنهاىلي 784200132103811 NULL

22351 ن منقوش ال عل ميثاء عادل حسي  784200182470391 NULL

22352 حمد صالح مساعد سعيد المنصوري 784199102754852 NULL

22353 عبد هللا عادل احمد حسن جعفر 784200016916593 NULL

22354 خالد هشام زكريا محمد عبد الفتاح عوده 784200290741980 NULL

22355 ي مريم أحمد يوسف حسن الزعاب  784200238629206 NULL

22356 حمدان حمود حمدان محمد  القبيىسي 784199983839426 NULL

22357 فيصل عبد الحكيم أحمد سيف المفلجي 784199992828691 NULL

22358 علي عبيد مراد حسن السويدي 784200010959854 NULL

22359 سلطان عل سليمان احمد الحمادي 784200004369730 NULL

22360 ماجد بطي محمد سالم المنصوري 784200041572577 NULL

22361 عبدهللا علي سيف علي  النعيمي 784197515487425 NULL

22362 سالم سليمان صالح عامر الصيعري 784198330918370 NULL

22363 مرزوق سعيد مرزوق مبارك المنصوري 784200046319487 NULL

22364 عليا سالم مسلم محمد طاسه العامري 784199028092064 NULL

22365 مهره سهيل مبارك رسور الظاهري 784200173642164 NULL

22366 ي سالمه علي عبدهللا الخريم الزعاب  784200119043949 NULL

22367 ي
روضه محمد سعيد الرمين  784200219364328 NULL

22368 ي مريم عيىس علي عبدهللا الزعاب  784200225973708 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
22369 ي محمد عامر محمد مبارك الزعاب  784200173096932 NULL

22370 ي راشد خالد عبدهللا سعيد الزعاب  784200106151754 NULL

22371 ي عبد الرحمن علي محمد الضليع الزعاب  784200157948041 NULL

22372 ي بثينه سعيد أحمد الزعاب  784200180305797 NULL

22373 دانه باسم احمد عبد العزيز الشوملي 784200128605399 NULL

22374 ي
سعود فيصل سعيد اليحياب  784200125843092 NULL

22375 ي مريم حمد عبدهللا علي عبدهللا عيىس  الزعاب  784200198529255 NULL

22376 عبد هللا أحمد شبيب الظاهري 784200150826210 NULL

22377 ي حمد أحمد مطر عبد هللا المهي  784200176032843 NULL

22378 حمد سعيد حفيظ سعيد  المزروعي 784200115980292 NULL

22379 ي أفنان جالل عل عبده الحاج الحمي  784200174136844 NULL

22380 ن احمد صالح الحامد حسي  784199987248194 NULL

22381 خالد محمد خلفان محمد القمزى 784199859083547 NULL

22382 عبد الرحمن انس احمد درويش القبيىس 784200164372599 NULL

22383 احمد انس احمد درويش القبيىس 784200142079639 NULL

22384 سالمة أحمد عبدهللا احمد الشجي 784200195420250 NULL

22385 عبدهللا اسماعيل احمد محمود الخورى 784200169381504 NULL

22386 ي جن  محمد منذر احمد قاسم الشر 784200161983638 NULL

22387 ي حمد خالد حمد بن فهد المهي  784200173163617 NULL

22388 م ح مد سلطان احمد رسور الظاهري 784200002760583 NULL

22389 أح مد سلطان احمد رسور الظاهري 784200015369398 NULL

22390 عائشة محمد سيف بن حريز الفالسي 784200260769490 NULL

22391 ي
ريم سوده فرج سوده الحارب  784200154647596 NULL

22392 ي الظاهري
مريم سعيد عبيد ثابن 784196953904800 NULL

22393 محمد حامد محمد حمود الهاجري 784200020269187 NULL

22394 فارس عبدهللا علي حليس النيادي 784200073084160 NULL

22395 محمد عمر علي محمد الذهلي 784200030832958 NULL

22396 ي مريم علي عبدهللا الخريم الزعاب  784200121646903 NULL

22397 محمد خالد محمد هالل القبيىسي 784200186287270 NULL

22398 محمد نصيب خلفان المنصورى 784200125026417 NULL

22399 مسلم بخيت سالم احمد عامر العامرى 784200037269139 NULL

22400 نورة عل قاسم عبيد المشجرى 784200121847501 NULL

22401 ي سيف خالد صالح ربيع الكثي  784200164047647 NULL

22402 يكي ن الي  ن أحمد حسي  شما حسي  784200175029204 NULL

22403 شما نارص عبود عل العدوى 784199935043283 NULL

22404 موزة عبد العزيز خليفة الظريف الشامىسي 784200250428107 NULL

22405 ي
فاطمه شنون سالم شنون سالم الحارب  784200152029573 NULL

22406 مي
ن عامر عمر الحرصن ميثاء حسي  784200086507108 NULL

22407 اليازيه علي عبد اللطيف العيىس 784200174070514 NULL

22408 نهيان سعيد طحنون محمد آل نهيان 784200115931618 NULL

22409 عمر رشيد احمد عبدهللا الحمادي 784200127485298 NULL

22410 ي سالم خليفة سالم عبدهللا اليعقوب  784197204309732 NULL

22411 فاطمه محمد مسلم بن حم العامري 784200135762829 NULL

22412 صالحة حمد سيف محمد العامري 784200116202167 NULL

22413 ي
 
رانيا محمد حميد محمد المرزوق 784200125181618 NULL

22414 محمد سعيد سهيل سالم الخييلي 784200165394717 NULL

22415 خليفة أحمد نصيب كرامه الجابري 784200174636801 NULL

22416 بدر عبد العزيز فضل محسن العفيفن 784200025842632 NULL

22417 محمد عبدهللا علوى احمد الجفرى 784200259497368 NULL
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22418 يف محمود الخورى عبدهللا يوسف محمد رسر 784200014860736 NULL

22419 زايد خليفة محمد القبيىسي 784200097359838 NULL

22420 ي نشمي أحمد علي محمد المصعن  784200202027510 NULL

22421 ى ن سعيد العكي  سعيد سالم سالمي  784200104929599 NULL

22422 ي وديمه جمعه الكتن  784200203259328 NULL

22423 راشد عبدهللا محمد الهرمودي 784200238081853 NULL

22424 ي فهد عل النعيمي عبدهللا ناج  784200202194294 NULL

22425 وش محمد  السويدي خليفه سعيد حي  784200181302736 NULL

22426 عائشه راشد عبد هللا الفالسي 784200139757924 NULL

22427 ي زايد جمعه حسن جمعه الزعاب  784200179171945 NULL

22428 ي
ن  العوضن روضة سعيد عبدهللا أمي  784200176842431 NULL

22429 ى سيف عبيد سيف عبيد الخمي  784200046204689 NULL

22430 حميد احمد حميد خميس الحبيىسر المزروع 784200047192420 NULL

22431 راشد عبد هللا مال هللا عبيد  رسور 784200117643740 NULL

22432 محمد سالم محمد خلفان العدوي 784200261036030 NULL

22433 ي
خليل حارصن أحمد حارصن المريجن 784200119172870 NULL

22434 عمر معضد حارب مغي  الخييلي 784200142902863 NULL

22435 محمد معضد حارب مغي  الخييلي 784200165908755 NULL

22436 ن أحمد محمد هند عبد العزيز حسي  784200110610803 NULL

22437 محمد علي سعيد خميس المزروعي 784200246204687 NULL

22438 ي
حمدة عبيد عبدهللا المريجن 784200137517379 NULL

22439 صالح محمد صالح  محمد  الجابري 784200153859432 NULL

22440 مي
ن عامر عمر الحرصن عبدهللا حسي  784200132627462 NULL

22441 خليل عبدالعزيز خليل عني  العلي 784200226159109 NULL

22442 خليل خالد خليل عني  العلي 784200175740263 NULL

22443 ي سلطان نارص أحمد عاتق المصعن  784200146158686 NULL

22444 يوسف جاسم محمد فالمرزى البلوسر 784200168396354 NULL

22445 خالد محمد ابراهيم يوسف الخورى 784200117435428 NULL

22446 مهرة عبدهللا عباس اسماعيل الخوري 784200185080734 NULL

22447 ي ب  حمد عبد هللا بالل صقر سيف المحي  784200229648108 NULL

22448 ي
زايد عبدهللا محمدعلي الحوسنن 784200129516918 NULL

22449 ن البكري يافىعي بدور صالح علي علي حسي  784200153861867 NULL

22450 دوله خليفه سعيد عل الشامىس 784198983610209 NULL

22451 منصور سلطان محمد السامان النعيمي 784200130828476 NULL

22452 ه خالد خلفان راشد السويدي مي  784200136048681 NULL

22453 يكي ن عبدهللا الي  عبدهللا حسي  784200229424765 NULL

22454 عبد الوهاب سالم عبد هللا عباس الحوسنن 784200138768682 NULL

22455 عبد هللا حمد عبد هللا يوسف محمد العل 784200221837501 NULL

22456 عائشة نارص عبود علي العدوى 784200175240934 NULL

22457 هند احمد خليفه باالصلي الظاهري 784200141321651 NULL

22458 ب  عبيد سعيد خليفة عبيد المحي  784200013620396 NULL

22459 بدور عمر نصيب كرامة الجابرى 784200207082411 NULL

22460
 
بشاير راشد علي راشد المرزوق 784200263859066 NULL

22461 ي فاخرة عل خميس مرخان الكتن  784200120730385 NULL

22462 ي
 
فاطمه ابراهيم سالم محمد المرزوق 784200216807626 NULL

22463 ب  مريم سعيد خليفة عبيد المحي  784200262906249 NULL

22464 ه مبارك خلفان دليمك المنصورى مي  784200192463592 NULL

22465 محمد عبد هللا سهيل سعيد البادى 784200229413685 NULL

22466 خليفة عمر احمد محمد احمد سعيدى 784200193541461 NULL
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22467 حمد سعيد سالم احمد فرج العامرى 784200125148542 NULL

22468 زايد سلطان محمد شعيب الخوري 784200206303255 NULL

22469 ن القادرى ن سعدى حسي  فيصل حسي  784200221439415 NULL

22470 طيبه عرفات سالم محمد المسكري 784200180907972 NULL

22471 حصه عمر جاسم العلي 784200170632432 NULL

22472 ي شوق عبدهللا محمد صالح الكثي  784200219141429 NULL

22473 علياء أحمد بطي عبيد الشامىسي 784200206357582 NULL

22474 ه عبيد رشيد الهاملي مي  784200198036095 NULL

22475 ي سعيد عيىس سعيد نارص الكعن  784200162972978 NULL

22476 خلفان مصبح عبد هللا الهاملي 784200193146576 NULL

22477 سالم محمد سالم النهدي 784200104246044 NULL

22478 محمد وليد عل جمعه بهوان 784200174873198 NULL

22479 ي شما سعيد محمد المهي  784200169261375 NULL

22480 ي
عبد هللا جمعه احمد عبد هللا  الرمين  784200118721487 NULL

22481 سعيد سالم سعيد الضبع الدرمكي 784200235752829 NULL

22482 محمد سلطان خليفه بن زاهره الخييلي 784200246482192 NULL

22483 ى سعيد جوعان عبدهللا محمد المهي  784200125975076 NULL

22484 يكي زايد أحمد صالح الي  784200236902985 NULL

22485 ي راشد ماجد عتيق ماجد المهي  784200180949768 NULL

22486 زايد عبدهللا سعيد جروان الشامىس 784200152021034 NULL

22487 خالد سعيد احمد الهاملي 784200127296471 NULL

22488 ي
عبدالرحمن خالد عبدالرحيم محمد العوضن 784200170416588 NULL

22489 ي ساره علي محمد عبيد الزعاب  784200179639875 NULL

22490 اليازية خالد محمد حسن الصابري 784200232638591 NULL

22491 غايه محمد عمي  فاضل المنصوري 784200239250549 NULL

22492 مريم حمد سعيد حمد الهاملي 784200141435063 NULL

22493 اليازيه محمد شبيب محمد الظاهري 784200176398624 NULL

22494 ي
سعيد علي خليل الحوسنن 784200137262547 NULL

22495 ثابن محمد احمد محمد الفهيم 784200142721073 NULL

22496 ي
عبدهللا ابراهيم جمعه عبدهللا الحوسنن 784200186940530 NULL

22497 ي ي الحمي  ساره سعيد علي ناج  784200249627405 NULL

22498 ن المنصوري حصة عبيد محمد آل سالمي  784197347217040 NULL

22499 خليفه سيف سعيد بو حقب الشامىسي 784200046024939 NULL

22500 ي سمي  عبدهللا محمد خميس الجنين  784197540838063 NULL

22501 عمر خميس محمد مبارك الخييلي 784200183205481 NULL

22502 عمر احمد مطر خلفان النيادي 784200170935918 NULL

22503 أحمد صغي  سعيد ربيع الظاهري 784200174243053 NULL

22504 منن علي رسور 784197329609735 NULL

22505 ي حميد سعيد حميد سعيد الكتن  784200251760326 NULL

22506 ي
يفن علي حمدان حمد علي  الشر 784200215317288 NULL

22507 ي
امنه عل حمد عل العريابن 784198604371496 NULL

22508 ازهار طه فارع 784198546387626 NULL

22509 هزاع عيىس سالم الجادىل المهري 784199525403277 NULL

22510 هند حاتم عبدالرحمن عبدهللا النعيمي 784200279542482 NULL

22511 موزة سعود القمزي 784200206068312 NULL

22512 ي
سيف محمد اسماعيل الحوسنن 784200251730329 NULL

22513 سلطان أبوبكر صديق الخوري 784200227386503 NULL

22514 عفراء محمد بط عبيد المزروع 784200249041755 NULL

22515 فارس احمد خلفان النيادى 784200173962851 NULL
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22516 موزة علي مرزوق محمد علي النعيمي 784200157059146 NULL

22517 عبيد محمد سالم كردوس العامري 784200120976954 NULL

22518 ي احمد سعيد علي عبد العزيز الكثي  784199310826856 NULL

22519 العنود محمد جاسم حسن بن جعفر 784200153159395 NULL

22520 ي
 
سعود حسن عبدهللا احمد المرزوق 784198902793599 NULL

22521 نارص خميس سالم عبدهللا الخنصورى 784198670874845 NULL

22522 ي ب  مريم سالم خليفة عبيد سعيد المحي  784200107280966 NULL

22523 ي ب  خلفان عبدهللا سيف فاضل المحي  784197569584952 NULL

22524 ذكرى عل احمد الوادى 784198441740291 NULL

22525 خالد خلف راشد النيادى 784200254087404 NULL

22526 سالم ملفن سالم خليفة الخييلي 784200184874715 NULL

22527 محمد المتعرض سيف أحمد العفاري 784200157596022 NULL

22528 محمد سعيد علي عبيد  خزينة العامري 784200103103048 NULL

22529 محمد سالم علي محمد النيادى 784200168610549 NULL

22530 سهيل صالح سليم خصوان العامري 784200006072142 NULL

22531 مريم عبد العزيز محمد عبد هللا  المطوع 784200092516143 NULL

22532 ي
سالم سعيد سالم مطر العريابن 784200020497093 NULL

22533 محمد صالح سليم العامري 784200187081094 NULL

22534 شما محمد خليفه سيف المزروعي 784200158029759 NULL

22535 احمد علي دويس علي الخييلي 784200137059471 NULL

22536 ن الدرمكي محمد سيف محمد حمر عي  784200157960756 NULL

22537 بدور محمد عبدهللا ابراهيم آل علي 784200118594322 NULL

22538 حافظ مبارك حمدان عل الدرع 784198413747373 NULL

22539 ي
سلطان عبدهللا عتيق العفريت الكوين  784200253808503 NULL

22540 دانة سعيد سيف ماجد العدوي 784200280735810 NULL

22541 ي مزون عبدهللا سعيد حسن الزعاب  784200128176201 NULL

22542 نهيان محمد عوض محمد العامري 784198942054879 NULL

22543 راشد محمد عل مطر النيادي 784198081905808 NULL

22544 خليفه عل محمد احمد الخورى 784200165216092 NULL

22545 ماجد عمر الحاج احمد المنهاىل 784200149151761 NULL

22546 عبد العزيز عبده عل عبد هللا باتون 784200114703877 NULL

22547 عبد هللا سعيد علي سعيد المنصوري 784200187982093 NULL

22548 هللا غلوم محمد المازمي عل حمد خي  784200249402544 NULL

22549 شيخه عبدهللا سعيد عبدهللا سعيد النيادى 784200206065375 NULL

22550 ي مهره احمد محمد عل الحمي  784200138439581 NULL

22551 ي أحمد مطر سالم مبارك الكتن  784200182847218 NULL

22552 ي عبدهللا علي عبدهللا سيف سباع الكتن  784200159398153 NULL

22553 ي مريم صالح مسلم نارص  الجنين  784200280274695 NULL

22554 شما محمد سالم راشد حسن النعيم 784200220765901 NULL

22555 راشد احمد راشد محمد سعيد المنصوري 784199913032837 NULL

22556 بدر خميس سالم محمد المنذرى 784198183293707 NULL

22557 ي م  الكتن  حصه خلفان سلطان حضي  784200290368719 NULL

22558 صالح عبدهللا صالح الجابري 784200118063518 NULL

22559 عفراء محمد حمدان العلوي 784200184283255 NULL

22560 عائشة احمد سعيد القمزي 784200104947633 NULL

22561 سلطان عبدالرحمن هاشل محمد الشامىسي 784198590815027 NULL

22562 سلطان احمد عبدهللا خميس الشامىسي 784200057464321 NULL

22563 ي سالم حمود سالم سليم الجنين  784200287470395 NULL

22564 هند سيف محمد سيف سلطان العامري 784200274169356 NULL
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22565 فاطمة حمد سعيد سلطان عبد هللا الشامىسي 784200193260682 NULL

22566 ي حمده سهيل مطر الكتن  784200115746156 NULL

22567 شمه سلطان سعيد سلطان العامرى 784198524828302 NULL

22568 نوف عبدهللا علي يجي االنهدى 784200014792947 NULL

22569 ي علي ظافر فرحان محمد  األحباب  784200165864321 NULL

22570 رامس مبخوت حيان بخيت المنهاىلي 784198890853504 NULL

22571 محمد سالم احمد سالم المزروعي 784197626419796 NULL

22572 مطر سالم حمد ثامر المنصورى 784198592596146 NULL

22573 ن المنصوري ة عبيد محمد سالمي  الني  784199808750642 NULL

22574 شوق زايد عبد هللا صبيح  الصيعري 784200015493255 NULL

22575 حمدة محمد سعيد الخيلي 784200013182108 NULL

22576 مها  أحمد يعقوب موس  الكندي 784200102138474 NULL

22577 ي
عبدهللا  محمد عبدهللا احمد الحوسنن 784198685364196 NULL

22578 ذياب عيىس عبدالرحيم محمد الفهيم 784200098073651 NULL

22579 شوق  خالد صالح سالم   الشيبه 784199884083827 NULL

22580 فارس علي سلطان حمد سلطان الكندي 784200163839069 NULL

22581 محمد خالد جمعة الشامىسي 784200260760937 NULL

22582 سلطان خليفه سعيد خويدم النيادى 784200285905160 NULL

22583 محمد حمد بطي سعيد الشامىسي 784200053506968 NULL

22584 ي
خليفة عارف سعيد محمد صالح الطاب  784200286253073 NULL

22585 ب  فاطمه سيف محمد فن المحي  784200286875172 NULL

22586 ه خليفه خليل عبدهللا الحمادي مي  784200173972850 NULL

22587 روضه غالب شلوي    ح مطر سيف المنصورى 784200152620843 NULL

22588  صالح حمدان جديد المنصورى
ن
اليازى شاق 784200140932714 NULL

22589 عبدهللا راشد محمد راشد عبيد المنصورى 784200190216166 NULL

22590 محمد نارص ثعيلب الحاى غانم المزروع 784200246380768 NULL

22591 محمد مبارك محمد سعيد المرر 784200148140591 NULL

22592 محمد هالل سهيل محمد سوي    ح المزروع 784200173958685 NULL

22593 نهيان حمدان سيف محمد حمدان المنصورى 784200186282826 NULL

22594 محمد احمد معل مرشد المرر 784200137358253 NULL

22595 اليازيه عل خليفه سعيد الخييلي 784200287696486 NULL

22596 ة محمد علي أحمد الظاهري مي  784200004040620 NULL

22597 شيخه عبد هللا ماجد ال علي 784200180648600 NULL

22598 امنه الحاى سعيد سندى سيف المرر 784200113658635 NULL

22599 ي نارص حمدان راشد عبدهللا الجنين  784198365942519 NULL

22600 ه ابراهيم احمد احمد ال بشر مي  784200196947178 NULL

22601 احمد سالم مسلم علي القبيىسي 784198870624156 NULL

22602 سلطان صقر سيف كنيش مبارك الهامل 784200107391078 NULL

22603 لطيفه سلطان سالم راشد عبيد المنصورى 784200262836818 NULL

22604 سلم محمد موس عبدهللا سيف الفالج 784200207146919 NULL

22605 خالد محمد سالم المنصوري 784200259496436 NULL

22606 ب  خلفان عبدهللا خلفان محمد عل المحي  784200153714819 NULL

22607 ي خليل  هادي سعيد مانع االحباب  784199118650862 NULL

22608 خليفة محمد علي محمد البهيش 784199953193754 NULL

22609 محمد سالم سيف احمد العفاري 784200048163719 NULL

22610 علي محمد علي محمد البهيش 784200150507141 NULL

22611 شهد محمد عبد هللا محمد عبد هللا المازمي 784200185857602 NULL

22612 عبدهللا الحاى مله محمد سعيد سويف المزروع 784200174264166 NULL

22613 حمد فارس خلف خلفان بوحميد المزروع 784200141052496 NULL
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22614 فارس رسور خميس الفندى المزروع 784200053619068 NULL

22615 احمد جمعه احمد محمد الهامل 784200286547060 NULL

22616 محمد سالم حميد حمد دلموج الظاهري 784200225872637 NULL

22617 ي سيف طارق محمد سيف علي الزعاب  784200262028374 NULL

22618 محمد يارس هاشم الشيخ الهاشمي 784200179065915 NULL

22619 سيف مبارك سيف مبارك المزروع 784200237597651 NULL

22620 ي
فهد طالل عبدهللا البلوسر 784200219416870 NULL

22621 حمده محمد سيف هاشل الخيلي 784200186520985 NULL

22622 ي
عوشه حارب حمد حارب حمد الكوين  784200148263088 NULL

22623 العنود سعيد سلطان محمد سالم غانم يروان الشامىسي 784200125432094 NULL

22624 فاخره فالح محمد علي النايلي الشامىسي 784200105850307 NULL

22625 ه العامري محمد سهيل محمد نشي  784200175913183 NULL

22626 عبدهللا سالم صابر محمد سعيد المزروعي 784200147243693 NULL

22627 خالد وليد عل جمعه بهوان 784199950746570 NULL

22628 ي 784200141909372 محمد سعيد محمد عبد هللا الحمي  NULL

22629 سعيد غانم سعيد زايد  المزروع 784200136575352 NULL

22630 سعيد عبدهللا سعيد سالم الهامل 784200204314031 NULL

22631 سهيل محمد سعيد سندى المرر 784200139406142 NULL

22632 علي محمد علي جابر المري 784198871549733 NULL

22633 مانع غانم مبارك راشد الهاجري 784200138090632 NULL

22634 منصور سعيد عل عبدهللا سعيد الظاهرى 784200159026499 NULL

22635 ي العنود محمد عتيق محمد زيتون المهي  784200251962054 NULL

22636 صالح مسلم بخيت طاسه العامري 784200161317431 NULL

22637 أحمد خلفان درويش محمد القمزي 784200138504061 NULL

22638 سيف خليفه سعيد خويدم النيادى 784200019807526 NULL

22639 ي عبدالرحمن سمي  عبدهللا محمد الجنين  784200192707063 NULL

22640 ظبية نارص البدور 784200159279171 NULL

22641 مبارك سالم مبارك الراشدي 784200191836939 NULL

22642 سلطان راشد سلطان راشد الظاهرى 784199905716942 NULL

22643 لمياء حماد حمدان سلطان حمد العامري 784200116510254 NULL

22644 ن النعيمي محمد سلطان محمد بوقضي  784200171304627 NULL

22645 خالد سلطان حمد محمد عقيف الشامىسي 784200113858797 NULL

22646 سالمه سيف سعيد فارس المزروع 784200141052793 NULL

22647 عمر علي مبارك خالد القبيىسي 784200254616590 NULL

22648 ي اسماء احمد سعيد محمد المهي  784200037643648 NULL

22649 اليازيه غانم محمد سيف المزروعي 784200230315713 NULL

22650 اسماعيل عبدهللا خلفان محمد الفزاري 784199025168545 NULL

22651 ي
يابن فاطمة حمد عبيد الشر 784200104909591 NULL

22652 احمد سالم محمد سعيد الورع العفاري 784200179842933 NULL

22653 محمد معجب نارص جمل  الهاجري 784200249430362 NULL

22654 محمد سعيد محمد بخيت سبت محمد المزروعي 784200218083515 NULL

22655  الراشدي
ن
 محمد بخيت شاق

ن
شاق 784200107351080 NULL

22656 سعيد محمد سعيد خليفة  الظاهري 784200137506299 NULL

22657 مطر راشد مطر رويشد النيادى 784200173982685 NULL

22658 ساره محمد مبارك عبدهللا عبيد المنصورى 784200274637485 NULL

22659 حسن سيف حمد احمد سيف حريحر المزروع 784200262954843 NULL

22660 نوره علي احمد حسن علي العبيدىلي 784200251306872 NULL

22661 م سلطان محمد سيف المنصورى 784200139260549 NULL

22662 ي فرحان حمد فرحان محمد جار هللا االحباب  784200046395354 NULL
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22663 خلفان سعيد خلفان سيف الهامل 784200181481324 NULL

22664 ميثا سعيد محمد جريو الفالج 784200108439504 NULL

22665 فارس سعيد حمد الشامىسي 784200105196073 NULL

22666 سلطان أحمد هالل عرار شهوان الظاهري 784200139253619 NULL

22667 المها سعد علي محمد فهيد المحرمي 784200130357039 NULL

22668 رزنة محمد احمد خلفان جباره المرر 784200181790211 NULL

22669 ي
شما محمد نجيب حسن عبد هللا العوضن 784200161531924 NULL

22670 طيف سالم حمد سلطان العامري 784200146842826 NULL

22671 سالم غاصب محمد خيله العفاري 784200197632845 NULL

22672 ي سالم سعيد عبدهللا سالم سيف الكعن  784200160265201 NULL

22673 وعد سالم محمد سالم الجابري 784200195818529 NULL

22674 ي
خالد سهيل خميس حيدر عبد هللا البلوسر 784200168352860 NULL

22675 عائشه سيف راشد حمد الظاهري 784200229604747 NULL

22676 ن المنصوري محمد سعيد خليفة حمدان سالمي  784200296980699 NULL

22677 سعيد علي خلفان عبد هللا حمدان الجهوري 784200169357314 NULL

22678 صالح كنان سالم يزرب الذويب العامري 784200274605094 NULL

22679 منصور علي راشد علي حمد الدرعي 784200064865940 NULL

22680 علي جمال علي محمد الظاهري 784200196829756 NULL

22681 نوره سلطان هالل الريامي 784200196920696 NULL

22682 علي حمد راشد علي خليفة الظاهري 784200159351848 NULL

22683 ن المنصوري نهيان خليفة حمدان سالمي  784200179093743 NULL

22684 عائشة مبارك عزيز الدرعي 784197957531698 NULL

22685 ي نايف محمد صالح مبارك محمد لشقري الكرب  784200207647049 NULL

22686 حمد صالح محمد عامر الهاجري  784200098370628 NULL

22687 ي انفال حامد علي حمد الجنين  784200127916359 NULL

22688 ي ي الجنين 
ساره احمد علي العتيف  784200108314756 NULL

22689 محمد سيف علي علي 784198016386397 NULL

22690 لولوه مصبح الكندى  مصبح المرر 784200179609878 NULL

22691 ي فاطمه سيف مبارك محمد خميس المهي  784200110749296 NULL

22692 ي مريم خالد محبوب علي  الكتن  784200275835963 NULL

22693 ي عليا جمعه سعيد راشد المهي  784200287647497 NULL

22694 سالم محمد سالم خليل  جبور 784200147383879 NULL

22695 اليازيه محمد محمد النعيمي 784200228505473 NULL

22696 راشد محمد حمد عزان المزروعي 784200296327461 NULL

22697 سهيل نارص حمد سالم العفاري 784200113618688 NULL

22698 سلم أحمد راشد علي راشد الظاهري 784200106397472 NULL

22699 ي عمر طارق سعيد سالم المهي  784200138721749 NULL

22700 خالد محمد خميس فرحان الظاهري 784200286590706 NULL

22701 دانه جاسم محمد عامر يوسف  الحمادي 784200280683200 NULL

22702 سلطان خاتم ضيدان القبيىس 784198254982626 NULL

22703 فهد عبدهللا سعيد بخيت عبدهللا السويدى 784199918315492 NULL

22704 خليفه غيث الحبيىسر بط غيث القبيىس 784199904630367 NULL

22705 ن المنصوري سيف محمد محمد ال سالمي  784198016140869 NULL

22706 شمسه حمد بن طحنون بن محمد ال نهيان 784200284074133 NULL

22707 منصور محمد حسن سالم السويدى 784200046168298 NULL

22708 مبارك مبخوت مبارك مبخوت صالح الكرب  784200174850733 NULL

22709 سالمة احمد عبيد حميد المزروعي 784200183640646 NULL

22710 شيخة عل خميس عل خميس المزروعي 784200198748038 NULL

22711 ي
يفن م مكتوم محمد مكتوم الشر 784200039281579 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
22712 ي أحمد جمال محمد عبيد الكعن  784200275052056 NULL

22713 شما راشد محمد الشامىسي 784200171532797 NULL

22714 حمده سعيد بن حمدان بن محمد  ال نهيان/الشيخة 784200279065914 NULL

22715 شمسه سهيل خلف براك محمد المزروع 784200187643257 NULL

22716 مها خليفه عتيق عيىس خليفه القبيىس 784200227391396 NULL

22717 احمد مطر سالم راشد المنصورى 784200196069460 NULL

22718 مها غيث ضاعن سويدان غيث القبيىسي 784200114827650 NULL

22719 عاتكه احمد نارص سالم الشكيلي 784200114964156 NULL

22720 اليازي مبارك بخيت غيث الفالجي 784200120497217 NULL

22721 زايد سلطان يوسف عبدهللا الخورى 784200281932739 NULL

22722 أسماء محمد سليمان الذهلي 784200164241612 NULL

22723 محمد سيف ساري المزروعي 784200186872626 NULL

22724 نوره عبدهللا صالح محمد  القمزي 784200259505053 NULL

22725 حصة مبارك عبدهللا نصيب العامري 784200276420286 NULL

22726 سلطان سلطان محمد معيوف العامري 784200128632823 NULL

22727 سعيد سيف سعيد شمال الظاهري 784200250830922 NULL

22728 حمده محمد يوسف نعيمي 784200118475746 NULL

22729 ه خميس حمد عبدهللا المزروع مي  784200119285466 NULL

22730 مسلم سالم محمد هدفه العامري 784200015357286 NULL

22731 اليازيه سعود سلطان عبدهللا سالم المعمري 784200293249692 NULL

22732 مريم احمد راشد خميس كراز احمد السبوسي 784200119359410 NULL

22733 فاطمة عبدالسالم عبدالرحيم محمد الفهيم 784200171862970 NULL

22734 سلم راشد سعيد سليمان المزروعي 784200121054637 NULL

22735 شيخة الدهيمي محمد علي المنصوري 784200149083105 NULL

22736 فاطمه اسماعيل عباس  محمد الري 784200168020798 NULL

22737 ي ساره زيد علي صالح زيد الجنين  784200170598591 NULL

22738 نجال غانم احمد غانم المرر 784200164735746 NULL

22739 ي
فاطمه يوسف احمد جمعه حميد الحوسنن 784200131605063 NULL

22740 فاطمه محمد عبيد علي بن ثالث 784200102920681 NULL

22741 فاطمة سعدون عيد محمد القبيىسي 784200126265469 NULL

22742 ميثا منصور سيف راشد المنصوري 784200136546049 NULL

22743 الزهراء بدر محمد صالح عوض الجابري 784200262532151 NULL

22744 ي شيخة يارس سالم خميس الجنين  784200119359493 NULL

22745 محمد حمد محمد يوسف قحطان الراشدي 784200025390301 NULL

22746 فاخرة عيىس جابر الخييلي 784197274724083 NULL

22747 عبدهللا زايد عبدهللا صبيح الصيعري 784200252874902 NULL

22748 ي  العامري احمد محمد يزرب حرب  784200153953680 NULL

22749 ضبابه حمد محمد حمد سالم بالركاض العامري 784200162182727 NULL

22750 ه عيضه العفاري نارص سهيل نخي  784200118405933 NULL

22751 احمد راشد احمد راشد النعيمي 784200216906253 NULL

22752 ي
 
فاطمة عبد هللا محمد عبد هللا المرزوق 784200118484185 NULL

22753 حصه عبد هللا احمد يوسف الخاطر 784200198385021 NULL

22754 ي سالم احمد سالم راشد سالم المهي  784200183658150 NULL

22755 ي روضه محمد حارب محمد الزعاب  784200136219167 NULL

22756 العنود فهد محمد عبدهللا راشد المزروعي 784200052614359 NULL

22757 ي
مريم محمد حسن معنن 784199808216529 NULL

22758 مهره سعيد اسماعيل رضا الخورى 784200164620583 NULL

22759 مريم احمد مطر خميس المزروعي 784200165972769 NULL

22760 مريم نارص احمد نارص العامري 784200161798689 NULL
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22761 حمامه مبارك راشد خميس المنصوري 784200104614381 NULL

22762 اليازيه حمد عبدهللا التكاوى الحرمي 784200173948686 NULL

22763 سمية غسان محمد الجفري 784200116146836 NULL

22764 يكي  ي  الخرصن سالم  الي 
راضن 784197983253705 NULL

22765 ي المقباىلي
سعيد خلفان محمد الرميىصن 784200173130988 NULL

22766 ي
شمسه خلف سلطان سالم الرمين  784200164659714 NULL

22767 روضه خليفه يوسف عثمان احمد 784200198505396 NULL

22768 ترف ادم محمد جمعه النعيمي 784200191426087 NULL

22769 ه العامري حمد سعيد حمد بخيت حمد بن عفي  784200261698599 NULL

22770 نوره عبد الحميد سعيد غانم محمد الغانم 784200131305821 NULL

22771 زا علي نارص مريم علي محمود مي  784200204029589 NULL

22772 ي
عبد الرحمن عادل عبدالرحيم عل احمد الحوسنن 784200030862187 NULL

22773 يوسف  مبخوت النوه احمد المنهاىلي 784197607514185 NULL

22774 رهف ادم محمد جمعه النعيمي 784200163527532 NULL

22775 ي
فاخره كمال حسن علي العفيفن 784200102527304 NULL

22776 امنه خلف راشد خلف العتيبة 784200173706589 NULL

22777 سلطان سالم صلهام محمد  المزروعي 784200265820694 NULL

22778 نوره علي نارص الهاجري 784198721079352 NULL

22779 محمد عمر عيدروس الحامد الهاشم 784200125020949 NULL

22780 ي
ي حسن احمد الحارب  حسناء  ناج  784199675036364 NULL

22781 ريم عبدهللا محمد برشيد الظاهري 784200129409171 NULL

22782 ي حمده الحالف عبدالرحمن نارص االحباب  784200271043919 NULL

22783 فاطمة عبدهللا سعيد محمد المزروعي 784200073796581 NULL

22784 ه يوسف عبدهللا محمد سيف المزروعي مي  784200147596041 NULL

22785 أحمد محمد خلف بالحايمه الظاهري 784200061462964 NULL

22786 شمسة عبدهللا حامد مصبح النيادي 784200205936865 NULL

22787 عائشه ماجد محمد حسن السويدي 784200135792826 NULL

22788 موزه محمد عبد الرحيم محمد الفهيم 784200242817094 NULL

22789 ينه سعيد غيث حمد المزروعي رسر 784200202720585 NULL

22790 فاطمه سعيد محمد بن دليوى المنصوري 784200194705750 NULL

22791 عفراء سيف سالم  مران الظاهري 784200191516101 NULL

22792 راشد خلف احمد عبدهللا العبدهللا الخالدي 784200260797541 NULL

22793 عائشة طالل سعيد عبدالعزيز سعيد الرويجي  784200228607295 NULL

22794 المها احمد فهد عبدالهادي النعيمي 784200219061957 NULL

22795 لطيفه غانم جمعه سالم الرمين  784200181902733 NULL

22796 ساره ابراهيم جاسم حسن بن جعفر 784200280546837 NULL

22797 ي شما عبدهللا سالم محمد الجنين  784200207921758 NULL

22798 حمود سعيد السبع سالم الدرعي 784197993083803 NULL

22799 ي فاطمه عبد هللا محمد سعيد  الكعن  784200179508708 NULL

22800 الشيخة لطيفة خالد فيصل القاسمي 784199636095178 NULL

22801 مريم سعيد غانم الظاهرى 784200152792469 NULL

22802 عيىس علي خميس فرحان سالم الظاهري 784200151619382 NULL

22803 هزاع سهيل حارب زويد النعيمي 784200148253089 NULL

22804 ي العامري
 
ق عبيد سعيد محمد الشر 784200110709290 NULL

22805 موزه سلطان محمد الحمادي 784200239403130 NULL

22806 ي محمد الري عبد هللا فيصل حاج  784200258546975 NULL

22807 ميثاء يوسف سعيد يوسف السويدي 784200161610843 NULL

22808 سالمه عبدهللا محمد المحياس ال عل 784200274863958 NULL

22809 مريم علي مبارك القمزي 784200108527134 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
22810 خليفة نارص عيىس عثمان المازمي 784200140939362 NULL

22811 عائشه احمد سعيد الهام الظاهري 784200170604159 NULL

22812 العنود يحن  سلطان عبد هللا الشامىسي 784200163847930 NULL

22813 ي امنه ابراهيم سيف بن تريم الزعاب  784200161927619 NULL

22814 ي
جواهر خالد عبدهللا سالم الحوسنن 784200227495296 NULL

22815 ميثاء حبيب قمي  علي االنصاري 784200154946360 NULL

22816 عوشه منصور ماجد راشد مرشد المنصوري 784200136961321 NULL

22817 فاطمه هاشم اسحاق كرم علي 784200176827366 NULL

22818 ي روضه محمد عتيق ضاعن المهي  784200132702802 NULL

22819 ي ب  الريم طارق محمد سالم حايز المحي  784200252497910 NULL

22820 ي الهاشمي
ن
ن محمد الصاق مريم خالد علي حسي  784200260951700 NULL

22821 ي سالمه جمال سالم عبدهللا الصم النقن  784200224206084 NULL

22822 لطيفه سيف عبيد سيف عبدالرحمن النارصي 784200239857616 NULL

22823 مريم فيصل عبيد قمي  عبيد 784200246595951 NULL

22824 حمدان زياد محمد عبد الجبار الخوري 784200269421036 NULL

22825 ي ب  مايد بطي سلطان بطي المحي  784200114693987 NULL

22826 ي
سيف احمد محمد صالح صالح الرمين  784200160950695 NULL

22827 عبدهللا خالد عبدهللا خليفه العندىلي القبيىسي 784200192519872 NULL

22828 ي
محمد خليفه حميد سالم الحوسنن 784200124947647 NULL

22829 محمد جمعه مبارك علي سيف المزروعي 784200125043701 NULL

22830 ي
محمد ابراهيم عبدهللا خلف الحوسنن 784200135248738 NULL

22831 خالد عارف احمد جمال الخوري 784200125284701 NULL

22832 عيىس عتيق محمد احمد القبيىسي 784200020246169 NULL

22833 ي اليازيه احمد السيد صالح مصلح علي الحرب  784200219210208 NULL

22834 ي
حمدان عبدهللا شكري عبدهللا حسن البلوسر 784200252095409 NULL

22835 ي عبدهللا صالح احمد محمد الكعن  784200087051098 NULL

22836 ى زايد سعيد عل احمد االغي  784200276519855 NULL

22837 ي
خالد إسماعيل احمد الحوسنن 784200182058386 NULL

22838 ي
محمد جمعة مراد صالح هوب  784200281962736 NULL

22839 محمد طالل محمد الغزاىلي 784200165069095 NULL

22840 يكي عمر محمد سالم احمد الي  784198797419359 NULL

22841 كريمه يسلم مجلبع احمد 784198507214728 NULL

22842 شيخة احمد عبدهللا بن نصيب النعيم 784200136493192 NULL

22843 عبدهللا سعيد خميس محمد خميس الشامىسي 784200064385279 NULL

22844 زايد علي خليل القبيىسي 784200195807134 NULL

22845 سيف محمد عيد محمد زنيد القبيىسي 784200118649837 NULL

22846 ي
عبدهللا علي عبدهللا جمعه الحوسنن 784200169796867 NULL

22847 خالد جميل حسن محمد المنصوري 784200109247401 NULL

22848 ي شما محمد حميد سهيل المهي  784200165386911 NULL

22849 سهيل سيف دويس عل الخيلي 784200169257027 NULL

22850 فهد سعيد حاتم سعيد المحرمي 784199269294023 NULL

22851 ي محمد سعيد سالم محمد الكثي  NULL NULL

22852 ي يزرب العامري ي محمد حرب  حرب  784198239052966 NULL

22853 عبدالرحمن جميل صالح عبدهللا أحمد العامري 784200179042716 NULL

22854 محمد عيىس سالم  كنيش القبيىسي 784200040602474 NULL

22855 ي ن أحمد الكثي  أحمد ماجد حسي  784200050538584 NULL

22856 محمد الفاضل معتصم المقبول 784200235949573 NULL

22857 مطر احمد مطر احمد السويدي 784200193739354 NULL

22858 ن درويش عبداللطيف محمد الخوري رحيمه حسي  784200173957083 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
22859 ي ه احمد الزعاب  مي  784200176051389 NULL

22860 شما ابراهيم جمعه سالم الفالجي 784200273130748 NULL

22861 اسماء هاشم محمد المهدي عبدهللا عمر الهاشمي 784200205738576 NULL

22862 ي ريم سلطان عثمان العقيل الزعاب  784200258574357 NULL

22863 خالد سعيد سلطان القبيىسي 784200141619385 NULL

22864 حوفان هادف محمد حوفان المنصوري 784200268059050 NULL

22865 سالم عبدهللا علي حميد الدرعي 784200264154145 NULL

22866 دياب عتيق طارش عتيق القبيىسي 784200283184800 NULL

22867 ي
 
فارس عبدهللا احمد حسن المرزوق 784200240482917 NULL

22868 زايد سلطان محمد سالم الشيكيلي 784200209480803 NULL

22869 نارص زنيد عيد محمد زنيد القبيىسي 784200236428411 NULL

22870 عبد هللا مبارك محمد حسن المشيىعي 784200019532801 NULL

22871 نهيان مبارك بخيت المنهاىلي 784200182613966 NULL

22872 ي جميلة سالم راشد الكاسن  784199249631849 NULL

22873 عائشه نارص سيف مبارك سيف الريامي 784200241039427 NULL

22874 احمد عل خلفان سلومه المنصوري 784198708274323 NULL

22875 ي نارص عبدهللا نارص عبدهللا نارص الجنين  784200131841098 NULL

22876 ي
ي الرمين  ن جمعه بن حميد جمعه بالقي  784200159068368 NULL

22877 عبدهللا سالم سعيد سالم السويدي 784200121432692 NULL

22878 ن العامري أحمد مقبل علي حسي  784198280760210 NULL

22879 بخيت عوض جابر عبدهللا المنهاىلي 784198064193877 NULL

22880 علي سالم سعيد سالم الراشدي 784199504026032 NULL

22881 ايان عبدالعزيز احمد ديريا 784197961958325 NULL

22882 محمد راشد خميس محمد المنصوري 784200119242640 NULL

22883 سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن الحمادى 784198853163099 NULL

22884 خليفه سيف محمد علي الفالسي 784200182406577 NULL

22885 ي احمد ماجد مبارك حمد الجنين  784200150832051 NULL

22886 محمد سعيد مبارك مسعود جاسم الفالجي 784200190618684 NULL

22887 محمد علي سعيد علي سعيد القبيىسي 784200119618310 NULL

22888 خلفان سيف مكتوم احمد القبيىسي 784200153695299 NULL

22889 خليفه عيىس سالم خليفه القبيىسي 784200170829590 NULL

22890 محمد سيف محمد سيف عزان النعيمي 784200130408618 NULL

22891 خليفه حامد محمد عبدهللا البلوكي 784200165942515 NULL

22892 خالد السيد محمدعبدالرحمن السيد محمد الهاشمي 784200135932752 NULL

22893 ي حماد
حمد شهاب عبدالرحمن بنن 784200185704796 NULL

22894 فالح خميس مطر سيف الساعدي 784200242816211 NULL

22895 ي سلطان يوسف محمد خليفة محمد الزعاب  784200292746318 NULL

22896 محمد مبارك أحمد سعيد سويلم العامري 784200014704744 NULL

22897 ي احمد محمد سالم محمد الجنين  784200147281602 NULL

22898 ي
 
سلطان جاسم محمد حسن يوسف المرزوق 784200098709197 NULL

22899 صقر محمد سالم صقر المنصوري 784200058691070 NULL

22900 عمرو فرج بخيت حماد العامري 784199926373905 NULL

22901 عبدهللا سعيد عبدهللا الشيوم الشجي 784200210690804 NULL

22902 احمد يارس علي احمد علي الحرمي 784200143839601 NULL

22903 سيف سلطان محمد سعيد سلطان النعيمي 784200169646526 NULL

22904 ي
احمد محمود يوسف البلوسر 784200094907043 NULL

22905 عبدهللا عادل ابراهيم علي العلي 784200040503573 NULL

22906 خلف جمال خلف هالل راشد المزروعي 784200192605036 NULL

22907 ي
سلطان عيىس جميل بالل خادم الحوسنن 784200190268092 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
22908 ه  دليمج خلفان الهاملي عمي   نخي  784197010719298 NULL

22909 ي
حمد خليفه علي احمد عبدهللا الحوسنن 784200113041840 NULL

22910 يوسف يعقوب يوسف الحمادي 784200137404875 NULL

22911 سلطان بخيت مصبح حمد الشامىس 784197668181098 NULL

22912 ليل عيىس سالم صالح المنهاىلي 784197208197356 NULL

22913 ي
 
محمد احمد علي ابراهيم المرزوق 784200215716158 NULL

22914 مايد سعيد عتيق عليان الرمين  784200270518598 NULL

22915 ي
راشد جاسم حسن جاسم الحوسنن 784200158214906 NULL

22916 ي سعود عبدالمؤمن عبدالعزيز عبدالمؤمن الجنين  784200169584271 NULL

22917 ي
هزاع محمد علي خميس الحوسنن 784200164057646 NULL

22918 ي ابو مهي  راشد سلطان علي عبيد غانم المهي  784200147415374 NULL

22919 سيف عبدهللا محمد صالح العامري 784200118051729 NULL

22920 محمد علي سيف سليمان  المعمري 784197573046931 NULL

22921 ي ماجد سعود محمد علي الجنين  784200150709382 NULL

22922 عبدهللا حامد عبدهللا عبد الرزاق عبد الرحمن المطوع 784200136042809 NULL

22923 ي
يفن عبدهللا مكتوم علي عزيز الشر 784200007482142 NULL

22924 عبدهللا مبارك عبدهللا مبارك سالم المنصوري 784200219409289 NULL

22925 ي ب  ي المحي 
عبيد محمد حمود محمد ملفن 784200276802434 NULL

22926 ي جمعه قيس جمعه مبارك الجنين  784200136496906 NULL

22927 خالد علي محمد بن عواش اليماجي 784200117282598 NULL

22928 عبدالعزيز حمدان راشد محمد الشامىسي 784200210549497 NULL

22929 سعيد محمد سعيد عيىس ربيع المزروعي 784200231696871 NULL

22930 فالح عتيق محمد احمد هارون القبيىسي 784199828202541 NULL

22931 ميثاء أحمد سلطان أرحمة الشامىسي 784200194743090 NULL

22932 ي
سعيد سلطان سعيد محمد العريابن 784200118752953 NULL

22933 سعيد علي سليم علي العامرى 784200140205210 NULL

22934 خالد عبدالرحمن حسن محمد المعمري 784200139027062 NULL

22935 روضه راشد خميس محمد  الحسابن 784200213039249 NULL

22936 نوره خليفه محمد خليفه الغفلي 784200286587108 NULL

22937 روضه خلف راشد النايلي الشامىسي 784200239792086 NULL

22938 حمد سالم غدير سالم الشامىسي 784200109409159 NULL

22939 ي مهره مطر فاضل عجالن المهي  784200242857090 NULL

22940 فاخره عل هالل عرار الظاهري 784200136463195 NULL

22941 مريم علي محمد بن خصيبه الظاهري 784200159174265 NULL

22942 سالم مبارك مسلم سالم سعيد المنصوري 784200279836470 NULL

22943 احمد سالم راشد مصبح الظاهرى 784198614105322 NULL

22944 ن جرمان فهيد مصلح حسي  784198606863631 NULL

22945 سليم احمد سالم صالح المحرمي 784200016180869 NULL

22946 ي
عبدالرحيم اسماعيل كريم بخش بادي  البلوسر 784198179607282 NULL

22947 عائشة حمد محمد عصيان المنصوري 784200020521371 NULL

22948 ي
مريم سلطان سعيد محمد الكوين  784200157269414 NULL

22949 مبارك فرج مبارك فرج الشامىسي 784200162752834 NULL

22950 عبدهللا خليفة راشد برشيد الظاهري 784200113648636 NULL

22951 راشد جابر عبدهللا بقلر الرى 784199891735039 NULL

22952 ي
 
سهيل علي سلطان ابراهيم المرزوق 784200195960651 NULL

22953 ي
 
زايد محمد علي راشد المرزوق 784200194029508 NULL

22954 مروان خميس سلطان احمد سلطان السويدي 784200084957966 NULL

22955 عامر فايز عمر سالم عمر 784199170651493 NULL

22956 عليا محمد عبيد محمد النيادي 784200195106131 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
22957 وديمة سعيد مبارك محمد الشامىسي 784200136429808 NULL

22958 حصه محمد عل راشد الساعدى 784200113698680 NULL

22959 ميثاء محمد عيىس سالم سعيد المنصوري 784200146495799 NULL

22960 عبدالرحمن خالد حمد عمر بالليث 784199196480299 NULL

22961 ى ن محمد شيبان المهي  خالد حسي  784200161315211 NULL

22962 ينه محمد احمد الخورى رسر 784198228515296 NULL

22963 ن المنصوري فاخرة مبارك نارص سالمي  784200170387052 NULL

22964 احمد سالم نصيب يعيل المنهاىلي 784200121717373 NULL

22965 رغد راشد هالل راشد العليلي 784200194684179 NULL

22966 محمد نارص علي حمد الشامىسي 784200168386835 NULL

22967 ي علي مسلي محمد األحباب  784199265954208 NULL

22968 الرفاعي  صالح حامد السيد يوسف السيد محمد  784199965415823 NULL

22969 ي
محمد راشد زايد سليمان العيساب  784200113868796 NULL

22970 ي بدور سالم مصبح خلفان الكعن  784200132732973 NULL

22971 عل ا أحمد علي سيد أحمد الهاشم 784200152607378 NULL

22972 ي
علي محمد عبد هللا أحمد البحرابن 784200195436819 NULL

22973 شيخه فواز عل مبارك المنصوري 784200137259766 NULL

22974 لطيفه نارص محمد الدحبه العفارى 784200241047511 NULL

22975 موزه خليفه شطيط شلبود الخييل 784200152610844 NULL

22976 سيف حمد محمد راشد المنصوري 784198330802954 NULL

22977 إيمان إيهاب أنيس حسن العامري 784200040830794 NULL

22978 رند احمد عل عبدهللا الرئيىسي 784200168264982 NULL

22979 حمد عشي  حمد العامري 784200163657040 NULL

22980 ي سعيد احمد عبدهللا راشد المهي  784200121737371 NULL

22981 حميد سعيد علي محمد المزروعي 784198703540694 NULL

22982 ي عائشة علي محمد سالم الكعن  784200272861814 NULL

22983 ي مسلم علي محمد سالم الكعن  784200119469284 NULL

22984 ي
مهره حمد سعيد الحسابن 784200118531050 NULL

22985 سعيد محمد احمد صالح شعبان المنصوري 784200217076528 NULL

22986 شما عتيق مطر مسفر الظاهري 784200149849182 NULL

22987 بخيت محمد بخيت راشد سالم المنصوري 784200016465732 NULL

22988 سيف مبارك محمد سيف المزروعي 784200197435488 NULL

22989 الرحمن الصادق معتصم عبدالرحمن المقبول عبد 784200025865187 NULL

22990 صالح راشد صالح راشد المنصوري 784200049031766 NULL

22991 عبد هللا مرزوق سعيد بالعاط العامري 784200271947648 NULL

22992 ي عبدالرحمن مبارك سعيد عزان الكثي  784200117496065 NULL

22993 سعيد حمد مبارك سعيد الشامىسي 784200184094132 NULL

22994 ي
سلطان احمد عبدهللا علي البلوسر 784200118043510 NULL

22995 ي
ريم خميس سعيد نارص الغين  784200265418283 NULL

22996 ي خليفه علي سعيد حمد تريم الزعاب  784200165182500 NULL

22997 ي عبدهللا سعيد خلف عتيق الحمي  784200019698024 NULL

22998 ي عبيد محمد عبدهللا علي الخريم الزعاب  784200241519170 NULL

22999 ي  الزعاب 
محمد احمد سلطان علي محمد الخرصن 784200206329391 NULL

23000 ي سعود فيصل سالم ابراهيم الطنيج  784200275794327 NULL

23001 سلطان طاهر محمد صالح عبدالحبيب العامري 784200105240582 NULL

23002 ضاعن احمد محمد احمد القبيىسي 784200102793591 NULL

23003 ي
يابن محمد ماجد الشيبة خميس عبدهللا الشر 784200105057267 NULL

23004 مهره عبيد راشد عبيد الشامىسي 784200102759634 NULL

23005 لطيفه سليمان سليم خميس المخينن 784199428748729 NULL
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23006 عبدهللا عل عبدهللا مبارك الشجي 784200190825024 NULL

23007 راشد سيف راشد النايلي الشامىسي 784198154241537 NULL

23008 سعيد فاضل سعيد رسور الضاوي 784199274317629 NULL

23009 عبدهللا مبارك مطر محمد الشامىسي 784200165296292 NULL

23010 سعيد محمد سعيد جمعه حرموص الرمين  784200210575047 NULL

23011 ي
ميثا عبدهللا هالل الكوين  784200191398724 NULL

23012 عائشه حمد سعيد حمد الشامىسي 784200181863802 NULL

23013 ي
نجاه محمد الهاشمي الحافطن 784197047594045 NULL

23014 شيخه محمد سلطان رسور الظاهري 784200113538241 NULL

23015 روضه خميس بخيت سعيد البسط 784200161708688 NULL

23016 فاطمة سالم مطر سالم الظاهري 784200185925169 NULL

23017 ي سالمة سالم سعيد سالم الكتن  784200263695205 NULL

23018 شما مبارك سعيد سعيد الخيلي 784200150650495 NULL

23019 جمعه محمد جمعه محمد الخيل 784200143258430 NULL

23020 سيف محمد النمر سيف البادي 784200191318722 NULL

23021 ساره محمد صالح جهري اليافىعي 784200162927303 NULL

23022 عائشه سلطان عتيق الظاهري 784200239835752 NULL

23023 ي
حمود سلطان حمود سعيد العريابن 784200161380728 NULL

23024 نيل عبدهللا محمد عرار الظاهري 784200192419206 NULL

23025 ي
سلطان عبدهللا خميس محمد الحسابن 784200115317289 NULL

23026 ه خميس سلطان صبيح الكعن  مي  784200128653795 NULL

23027 حمد سالم خلفان عبد هللا المعمري 784200161539174 NULL

23028 ي مهره  فهد سعد بن قذله  األحباب  784200298148634 NULL

23029 خالد فيصل عبدهللا محمد آل علي 784200115492637 NULL

23030 ي رزنه مبارك سعد بن قذله  األحباب  784200197191388 NULL

23031 ي
ذياب سلطان خلفان مبارك اليحياب  784200235717053 NULL

23032 آمنه محمد عبدهللا اسماعيل الحمادي 784200263549212 NULL

23033 ي
عبدالرحمن نبيل حيدرعبد هللا البلوسر 784200102576160 NULL

23034 ن العلوى موزه سعيد سالمي  784200197369836 NULL

23035 خالد وليد سالم محمد الصيعري 784200152082515 NULL

23036 سعيد محمد أحمد بالكيلة العامرى 784200106285321 NULL

23037 فاطمه محمد نارص الخيلي 784200197636507 NULL

23038 محمد حمد جاسم الدرويش فخرو 784200048094294 NULL

23039 ذياب راشد سلطان العريف الظاهرى 784200074051747 NULL

23040 سيف مروان علي محمد السويدي 784200262438243 NULL

23041 مايد طارق اسماعيل حسن عبدهللا االنصاري 784200121396194 NULL

23042 محمد عبدالباسط محمد الحمادي 784200194757645 NULL

23043 يوسف عمر راشد سالم القبيىسي 784200263025924 NULL

23044 الحر أحمد ماجد علي سالم الحر السويدي 784200124751312 NULL

23045 حمد نبيل محمد محمد صالح عبدهللا 784200103606909 NULL

23046 اسماعيل ابراهيم اسماعيل رضا الخوري 784200106942715 NULL

23047 سلطان هارون درويش عبداللطيف الخوري 784200148606302 NULL

23048 علي سلطان علي محمد القبيىسي 784200137243760 NULL

23049 عبدهللا علي محمد الرصاص المنصوري 784200171835034 NULL

23050 ميثاء جمل نارصجمل الهاجري 784200162960924 NULL

23051 مريم جاسم خليفة جاسم النعيمي 784200117659605 NULL

23052 ي العامري ي سليم حرب  سليم حرب  784200205206491 NULL

23053 عبدهللا عارف محمد رسول محمد الخورى 784199972532412 NULL

23054 ي ي جابر االحباب  ساره احمد ناج  784200221921420 NULL
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23055 مبارك جابر مسعود بوحبل المنصوري 784200180420927 NULL

23056 ا علي محمد علي البشر مي  784200295038093 NULL

23057 اريام خليفه راشد  النيادي 784200040364604 NULL

23058 عبدهللا سهيل محمد درويش المزروعي 784200102524731 NULL

23059 شمه محمد حارب راشد المنصورى 784200150830923 NULL

23060 فاطمة سعيد أحمد درى الفالجي 784200161829195 NULL

23061 عائشه محمد سيف عبدهللا النعيم 784200273769719 NULL

23062 سعيد سهيل احمد محمد الفالجي 784200198154088 NULL

23063 احمد محمد غانم حسن سعيد العامرى 784200019060597 NULL

23064 حمد خليفه حمد سعيد الشامىسي 784200171857178 NULL

23065 ريم عرار رسور شهوان الظاهري 784200193848593 NULL

23066 شمسه سيف الفندى سيف المزروعي 784200279031973 NULL

23067 ي
آمنة عبدهللا سعيد سيف الحسابن 784200226472684 NULL

23068 سهيل محمد سهيل بخيت الراشدي 784200070297310 NULL

23069 علي صالح محمد صالح بن نرصه العامري 784200107057091 NULL

23070 ي
عائشه عبدهللا سعيد أحمد العفريت الكوين  784200158735959 NULL

23071 سلطان سالم سلطان النعيمي 784200113942740 NULL

23072 ي زايد سعيد سالم سعيد الزعاب  784200043518255 NULL

23073 شما عبيد سالم بن حامد المزروعي 784200152543219 NULL

23074 ي
احمد يعقوب محمد علي البلوسر 784200148402728 NULL

23075 ي شمه عبدهللا سعيد محمد الكعن  784200115358630 NULL

23076 زاهرة صالح محمد العامري 784200231806165 NULL

23077 خالد احمد خالد عبده عل 784200021941701 NULL

23078 ي محمد عيىس خلف العي  784200161650849 NULL

23079 سالم عيىس عبيد سالم  الخيلي 784200197652843 NULL

23080 ميثا احمد محمد عبد هللا الظاهري 784200227157060 NULL

23081 محمد مبارك سيف مروشد السبوسي 784200137439269 NULL

23082 شما عثمان صالح سيف اليافىعي 784200198541755 NULL

23083 ساره خلفان عل عبد هللا الشامىس 784200179824055 NULL

23084 خالد خلفان عل مران الظاهرى 784200138048069 NULL

23085 عل عبدهللا محمد حسن الحداد 784200020868038 NULL

23086 ريم عبدالعزيز محمد عبد الرحيم أسد 784200184150900 NULL

23087 سالم خالد سالم صالح الساعدي 784200238051856 NULL

23088 يف الهاشمي سيف صالح هاشم سيدرسر 784200158585842 NULL

23089 نارص علي محمد نايع النيادي 784200113039240 NULL

23090 حماد يوسف حماد مران الظاهري 784200179382591 NULL

23091 محمد فيصل محمد سيف  النيادي 784200059194264 NULL

23092 ينة احمد حميد دلموج الظاهري رسر 784200249035419 NULL

23093 شوق ماجد سعيد الطابور النعيم 784200270307273 NULL

23094 ي
سيف يعقوب مراد عبد الرحمن البلوسر 784199904969591 NULL

23095 شيخه جوهر زعل الظاهرى 784197594924926 NULL

23096 نشوى حمد سالم عوض النعيمي 784200242462917 NULL

23097 ه حمد مبارك رغاش الشامىسي مي  784200104690365 NULL

23098 عائشه حمود سيف حمود الكيومي 784200213208489 NULL

23099 ميثاء زيد عبد هللا حمدون الشج 784200271035410 NULL

23100 الفندي خميس الفندي سيف المزروعي 784199946365352 NULL

23101 يف الهاشمي راشد صالح هاشم سيدرسر 784199985043712 NULL

23102 مريم سالم سعيد حمدان سعيد الضباري 784200117683746 NULL

23103 غانم عل مسلم مفلح المزروع 784200194757470 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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23104 ريم احمد عثمان عبدهللا الخزرج  784200296318437 NULL

23105 شهد محمد راشد سعيد العبدوىلي 784200130948373 NULL

23106 ي
روضه يوسف يحن  محمد  الرمين  784200124242064 NULL

23107 عبدهللا فاهم سالم البغام النعيمي 784200293843510 NULL

23108 ي
عبدالرحمن خلف عبدهللا سلطان الرمين  784200136525357 NULL

23109 ي
زايد علي حسن محمود الحوسنن 784200138604879 NULL

23110 لطيفه احمد حارب عتيق محمد القمزى 784200136419155 NULL

23111 ي عبد هللا يوسف عبد هللا محمد الجنين  784200125135044 NULL

23112 ي نوره محمد علي العزب النقن  784200249096841 NULL

23113 شمة سيف محمد مروشد السبوسي 784200204319808 NULL

23114 راشد بخيت راشد سيف الشامىسي 784200125036523 NULL

23115 احمد سعيد عبدهللا الدويس الشامىس 784200027032802 NULL

23116 ي
شيخه احمد سعيد محمد الحسابن 784200165874320 NULL

23117 محمد عل محمد سيف الشامىس 784200298525955 NULL

23118 احمد طالب محمد مسلم المحرمي 784197850530698 NULL

23119 نصيب علي عجالن علي السبوسي 784200161472962 NULL

23120 وديمه عبدهللا فرحان الشميس 784200115802702 NULL

23121 محمد نارص غانم محمد السويدي 784200148054297 NULL

23122 ي امال مصبح خميس الكعن  784198425429861 NULL

23123 شما خالد محمد امان هللا الخورى 784200030818478 NULL

23124 ي علي سالم علي حمد الكرب  784200074762723 NULL

23125 هند عبيد حارب علي  الظاهري 784200063605206 NULL

23126 ي فاطمه حمود قران سعيد الكتن  784200280207190 NULL

23127 ي عبدهللا سلطان عبدهللا راشد المهي  784200174306181 NULL

23128 مريم محمد راشد الظريف الشامىسي 784200203808207 NULL

23129 حمده محمد راشد الظريف الشامىسي 784200130432055 NULL

23130 دانه هشام سالم جمعان سالم شحبل التميمي 784200159726817 NULL

23131 مزنة عمر محمد سعيد العامري 784200226032496 NULL

23132 حمدان احمد عبدالعزيز احمد شعالن 784200131717272 NULL

23133 ي
شعاع جمعة عتيق جمعة الرمين  784200176175964 NULL

23134 مي
علي عوض صالح عوض الحرصن 784200014106833 NULL

23135 ي
عبد هللا وائل صادق محمد الحسينن 784200192828695 NULL

23136 فاطمة سعود راشد الظريف الشامىسي 784200135987533 NULL

23137 حامد أحمد مبارك القبيىسي 784200175941804 NULL

23138 مريم راشد مبارك الهاجري 784200184213252 NULL

23139 عيىس احمد محمد جمعه محمد الظاهري 784200073082719 NULL

23140 ي
يابن خلفان ذياب خلفان بن هزيم الشر 784200154268708 NULL

23141 سعيد أحمد محمد جريو الفالجي 784200130403841 NULL

23142 سعيد يوسف جاسم علي المنصوري 784200196368433 NULL

23143 عمي  عيىس عبد الجليل محمد الفهيم 784200128730262 NULL

23144 ي
ريم طالب عل الحمر العوضن 784200276313713 NULL

23145 ي
محمد عبدالرحمن مراد حسن البلوسر 784200291658746 NULL

23146 سيف محمد عبدالرحمن الشجي 784200031305822 NULL

23147 عبد هللا محمد حواس الصديد 784200150547592 NULL

23148 ي
ن الحارب  ن عبدهللا حسي  عبد الكريم حسي  784200054169063 NULL

23149 احمد عبد هللا محمدصالح عبدالرحيم الزرعوبن 784200139592735 NULL

23150 محمد طاهر اسماعيل عباس الخورى 784200287629255 NULL

23151 عمار عبدهللا ابراهيم عبدهللا األحمد 784200149730580 NULL

23152 عفراء نادر احمد بن جباره المرر 784200276082847 NULL
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23153 لطيفه بطي سيف القمزى 784200264981364 NULL

23154 نايف سعيد معضد محمد النيادي 784200139031791 NULL

23155 نورا محمد عجالن علي السبوسي 784200197625278 NULL

23156 محمد يوسف محمد عبدهللا  الشجي 784200275087474 NULL

23157 سالم سامي محمد  السامان   النعيمي 784200285146518 NULL

23158 مريم نارص محمد علي الفضلي 784200174632529 NULL

23159 ي عبدالعزيز مرزوق الري    ح احمد الحمي  784200124696210 NULL

23160 اليازيه أحمد علي بن حرمل الظاهري 784200224987642 NULL

23161 عبدهللا صالح احمد سالم   الراشدي 784200146191935 NULL

23162 ى اليازيه سلطان حمد سيف العي  784200239474826 NULL

23163 سارة مطرسعد المنصوري 784200291846911 NULL

23164 ي فارس جمال سعيد مرعي الكثي  784199896316934 NULL

23165 حمد محمد سيف الهامل 784200048524696 NULL

23166 ى امنه خالد محمد كليب الحبي  784200186535827 NULL

23167 ابراهيم نورهللا محمد علي  ال خاجة 784198398073217 NULL

23168 فاطمه نارص محمد حمد النيادي 784200280284108 NULL

23169 عبيد سيف حميد ذيبان المنصوري 784198061416586 NULL

23170 يكي شما شهاب عبد هللا عبد القادر صالح الي  784200182909265 NULL

23171 مهره احمد سالم محمد العزيزى 784200116130863 NULL

23172 ي
ساره جابر علي حسن الحوسنن 784200215261973 NULL

23173 عيىس عدنان علي الخواجه 784200275316147 NULL

23174 بحور عبدهللا أحمد سالم  باسلمه 784200296093972 NULL

23175 فاطمه مروان عل محمد السويدى 784200173636257 NULL

23176 مهره سهيل عبيد علي الدرمكي 784200135949574 NULL

23177 ي
نارص عبدهللا أحمد محمد البلوسر 784200102761085 NULL

23178 ي سيف سالم جمعة خليفة الكتن  784200161653736 NULL

23179 عبد هللا نايف عبد هللا صالح المنصورى 784200008313866 NULL

23180 ي نوف حميد عبدالرحيم علي الجنين  784200029159272 NULL

23181 عبد هللا حتيش سالم حتيش الجابري 784200187614217 NULL

23182 محمد صالح سالم السلوم الزعاب  784200106068529 NULL

23183 محمد عل محمد معضد الزعاب  784200235949151 NULL

23184 جمعه  محمد محمد جمعه الشامىسي 784198658617968 NULL

23185 ي
راشد عبدهللا راشد سلطان العريابن 784200182057354 NULL

23186 محمد حسن عاشور حسن المال 784200151871090 NULL

23187 لطيفه هادف عبيد خميس المزروعي 784200194972400 NULL

23188 امنه سعيد احمد المطوع الشجي 784200213069600 NULL

23189 سعيد عوض سعيد خميس المزروع 784200025728211 NULL

23190 طيف حسن جاسم حسن بن جعفر 784200163549072 NULL

23191 مريم سعيد حارب خلفان  النيادي 784200184153086 NULL

23192 الريم محمد خميس عمران القبيىس 784199874750286 NULL

23193
 
تارا فؤاد خليل عل المرزوق 784200010840427 NULL

23194 ي ماجد جمعه عبيد حمد المهي  784200038436315 NULL

23195 صبيحه عامر حمد عفصان المنصورى 784200075969376 NULL

23196 شما سيف راشد أرحمة الشامىسي 784200214987040 NULL

23197 ه محمد مبارك مغي  الخييلي أمي  784200119726519 NULL

23198 ي عبدهللا محمد المهي  784200124917327 NULL

23199 سلطان محمد احمد خليفه السويدي 784198739827610 NULL

23200 ي خالد عوض عامر ابراهيم حمدان النجن  784199952194803 NULL

23201 خميس بشي  مفتاح سالم النعيمي 784199940942719 NULL
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23202 منصور جاسم هالل راشد البلوسر 784200192148318 NULL

23203 ي
أحمد خالد احمد حاج محمد  الحوسنن 784200096379852 NULL

23204 رسور عبد القادر اسماعيل محمد المازمي 784200227483649 NULL

23205 ي وديمه حميد عبد الرحيم عل الجنين  784200168350617 NULL

23206 سعود ماهر سالم الريامي 784200173753219 NULL

23207 ي
سالمه عدنان صالح محمد المجينن 784200164630368 NULL

23208 أحمد بدر عبد هللا المزروعي 784200170387185 NULL

23209 حميد جاسم حميد عل المزروع 784200070653199 NULL

23210 ي
سلطان خليفة درويش الرمين  784200102693841 NULL

23211 عبدهللا حمد محمد حميد الجنين  784200187930217 NULL

23212 سيف محمد سالم العيساب  784198450496983 NULL

23213 عمر راشد عبدهللا علي المنصوري 784199896406305 NULL

23214 سعيد حمد سعيد العضيل العامرى 784200159862976 NULL

23215 مريم غالب بخيت حاقول الراشدي 784199629739139 NULL

23216 حمد خلفان سعيد القمزي 784200095191514 NULL

23217 ي
الدانه خالد عيد المريجن 784200159680873 NULL

23218 زايد محمد عبدهللا محمد النعيمي 784200061973218 NULL

23219 ن علي عبدهللا علي العامري طالب حسي  784198214726279 NULL

23220 أحمد سالم عبدهللا محمد  المزروعي 784200116173533 NULL

23221 موزه احمد يوسف بن عمران الشامىسي 784200198046417 NULL

23222 شيخه احمد يوسف بن عمران الشامىسي 784200126046182 NULL

23223 شمه حمد محمد مفتاح الشامىسي 784200121961427 NULL

23224 ي
مريم عبدالوهاب مي  احمد العوضن 784200136030937 NULL

23225 ي عبدهللا عارف حمدان الجالف الزعاب  784200105176356 NULL

23226 ذيبان أحمد عبدالرحيم محمد الفهيم 784200253253619 NULL

23227 خليفه عل خليفه الشامىسي 784199918396021 NULL

23228 عبيد زايد مبارك محمد عبيد المنصوري 784198759690872 NULL

23229 خالد عوض الذيب فرج الشامىس 784200298169515 NULL

23230 عل راشد عل حسن الرمين  784200114940354 NULL

23231 شما فري حسن أحمد المزروعي 784200119791539 NULL

23232 ي ي سالم الكتن  محمد عبيد الحي  784200135358537 NULL

23233 مروان نزار محمود لقمان 784200159743242 NULL

23234 ي يوسف  األنقر
يوسف هابن 784200194973515 NULL

23235 سهيل خالد سهيل سعيد البادي 784200105257198 NULL

23236 ي ب  عمر نارص محمد سيف  المحي  784200128597315 NULL

23237 ذياب غانم جميل غانم  العلوي 784200198535088 NULL

23238 ي
عمي  معضد سيف معضد المشغوبن 784200179750680 NULL

23239 احمد عل هالل الظاهري 784200153537368 NULL

23240 محمد عبدهللا  علي بن جريس 784200136579651 NULL

23241 مديه بطي عبدهللا  التميمي 784200168647509 NULL

23242 سهيل نارص محمد مطر المزروع 784199915068292 NULL

23243 محمد سلطان محمد خليفه السويدي 784200069471314 NULL

23244 ه ن نارص عبدهللا العمي  حسي  784200006257255 NULL

23245 رغد احمد فوزي احمد اليافىعي 784200283209524 NULL

23246 راشد سعود محمد المال الريىسي 784200184049730 NULL

23247 حمد عبدالرحمن حمد محمد القمزي 784200003697909 NULL

23248 سيف سلطان سيف المشغوبن 784200143529632 NULL

23249 عبيد محمد راشد عبيد المنصوري 784200148643693 NULL

23250 مهره شاهر فيصل مشعل العدوان 784200185317417 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
23251 حمدة محمد راشد  بن ناوي المزروعي 784200030509028 NULL

23252 ي ب  ديما جمال محمد المحي  784200219027982 NULL

23253 علي محمد علي أحمد الظاهري 784200227279294 NULL

23254 ي سالم يوسف سالم المر النقن  784200254135286 NULL

23255 ي
مهره هالل عبدهللا الرمين  784200129371389 NULL

23256 سيف عبدهللا عبدالعاىل عبدهللا الحميدان 784200127595088 NULL

23257 ي شما جاسم محمد الزعاب  784200295141517 NULL

23258 موزة  رسحان عبدهللا  الريىسي 784198651874046 NULL

23259 شهد عصام عبدهللا الشامري العجمي 784200120430747 NULL

23260 عبدهللا سهيل محمد درويش خميس الشبلي 784200117068187 NULL

23261 عمر سعيد علي سعيد المنصوري 784200076580966 NULL

23262 شما سهيل سعيد عبدهللا الفالسي 784200135259636 NULL

23263 محمد أبوبكر صديق فتح علي الخاجه 784200187394372 NULL

23264 ن عادل سالم  الكاف الهاشمي حسي  784200140594746 NULL

23265 أحمد عيىس صالح الشكال ال علي 784200194702146 NULL

23266 سالم عل نارص سعيد المسكري 784200272805753 NULL

23267 ي عل احمد سعيد بخيت الكثي  784200150840922 NULL

23268 محمد سعيد بخيت حويرب المنصوري 784200198575084 NULL

23269 ي عائشه حمد عبيد حمد المهي  784200163075920 NULL

23270 زايد خليفه محمد خليفه النعيم 784200139073587 NULL

23271 عيظه سعيد عبود عيظه العامري 784200158084242 NULL

23272 موزه سالم عل سيف المحرزي 784200193804364 NULL

23273 فاطمه محمد عبدهللا محمد النعيمي 784200270840737 NULL

23274 موضن بدر نارص عبود التميمي 784200218395497 NULL

23275 ي
حامد غريب حسن غريب البلوسر 784200002657573 NULL

23276 ي محمد خالد حمدان محمد الكعن  784200218365490 NULL

23277 ي شيخه سعيد عل سعيد الجنين  784200172403279 NULL

23278 ريسه راشد عبدالجليل محمد  الفهيم 784200195839384 NULL

23279 ي عبدهللا سالم محمد حسن االغي  784200048295370 NULL

23280 منصور ماجد محمد المطوع 784200137157184 NULL

23281 سعيد خليفة نارص المنصوري 784200074082130 NULL

23282 شماء محمد حمد الهامل 784200141681492 NULL

23283 العنود يوسف عبدهللا الهرمودى 784200132526144 NULL

23284 ي
مانع نارص نارص عل العولف  784200173959055 NULL

23285 مطر محمد سلمان يوسف الحمادي 784200197158684 NULL

23286 م سيف خالد عوض هالب  الحرصن 784200195426810 NULL

23287 محمد عادل جمعه حسن الحوسنن 784200246141939 NULL

23288 محمد عبدهللا محمد سالم المرر 784200135943908 NULL

23289 ى عائشه عمر غالب محمد المهي  784200258065075 NULL

23290 راشد احمد سعيد احمد المنصوري 784200191657384 NULL

23291 ي
يوسف حسن عبدهللا خلف الحوسنن 784200264910876 NULL

23292 ي مشاعل عبدالرحمن محمد الدفيعه المصعن  784200102932835 NULL

23293 ن ن محمد عبدهللا حسي  محمد حسي  784200115104828 NULL

23294 ن العوضن خليفة فهد احمد امي  784200137474878 NULL

23295 ي عمران جاسم علي الزعاب  784200225368503 NULL

23296 شما عبدالعزيز الصوالح 784200108405737 NULL

23297 ي فاطمه محمد عبدهللا الخمي  784200164838755 NULL

23298 صافية خليفه محمد سيف النيادي 784200160326300 NULL

23299 ساره احمد صالح محمد سعيد بن بريك 784200068581055 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
23300 نورا وليد الماس وليد خميس 784200226203725 NULL

23301 شما عل حمد سليمان الشامىس 784200180853853 NULL

23302 ي
ابراهيم نارص فالح حمود القحطابن 784200117407062 NULL

23303 جابر صالح جابر حمد المري 784200209360211 NULL

23304 ي
حمامه محمد سعيد كداس الرمين  784200246373086 NULL

23305 ي عبدهللا يوسف صالح برك الكثي  784200210639405 NULL

23306 بثينه احمد سليمان عالى الشجي 784200174803955 NULL

23307 لطيفه عبيد احمد فاضل الهاملي 784200239719436 NULL

23308 ي
زايد سلطان فالح جره القحطابن 784200108763648 NULL

23309 ميثه خالد سعيد حارب سعيد القبيىسي 784200207965375 NULL

23310 ي علياء سعيد ياعد عبيد الحمي  784200298141043 NULL

23311 ي خليفه نارص محمد  المر الزعاب  784200231915172 NULL

23312 ي مطر احمد مطر حارصن المهي  784200105952756 NULL

23313 ي فاطمه محمد سعيد ابراهيم الزعاب  784200196381816 NULL

23314 عائشه محمد علي  مال هللا ال علي 784200264838754 NULL

23315 ي ليل محمد ضاجي سلطان الحمي  784200108491927 NULL

23316 ي ر المهي  ن احمد محمد ديالن راشد مي  784200159518768 NULL

23317 ي
علي محمد جمعه حثبور الرمين  784200153509854 NULL

23318 عمر أحمد نصيب الجابري 784200137137186 NULL

23319 ي
 
عبد هللا عبد الرحيم محمد المرزوق 784200181605427 NULL

23320 ي
 
عبدهللا خالد المرزوق 784200117681633 NULL

23321 الشيخ محمد بن هزاع زايد آل نهيان 784200109472173 NULL

23322 غزل عل نسيب عل داوود الفالجي 784200136479803 NULL

23323 سالم حسن محمد السويدي 784200170642910 NULL

23324 ي
منال محمد عتيق الرمين  784200015295213 NULL

23325 حمد سهيل حمد  بالقرين العامري 784200185396577 NULL

23326 ي
ه محمد عبدهللا خميس الرمين  مي  784200194146419 NULL

23327 ي
 
منصور احمد ابراهيم ربيعه المرزوق 784200141842094 NULL

23328 ي عبدهللا محمد حسن محمد اليحال
ثابن 784200206395988 NULL

23329 حميد عل سالم  النومان الشامىس 784200126269602 NULL

23330 شما محمد عل سعيد  الساعدي 784200269876437 NULL

23331 شيخه محمد عبدهللا فارس عبدالمجيد 784200059040392 NULL

23332 اليازيه احمد محمد احمد القطبه 784200064293648 NULL

23333 لطيفه ابراهيم سعيد الجنين  NULL NULL

23334 محمد أبو بكر محمد المحرمي 784200094707476 NULL

23335 نوره شايع سعيد نصيب المنصوري 784200136862834 NULL

23336 سلطان راشد مبارك حارب العتيبة 784200165240845 NULL

23337 ي اسماء جمال عبيد سالم الزعاب  784200191618741 NULL

23338 بخيت مبارك بخيت حميد المنصوري 784200105796948 NULL

23339 حمده محمد طالب نحيس المنهاىلي 784200208148039 NULL

23340 علي صالح علي احمد الزبيدي 784200019379419 NULL

23341 ي محمد رائد عبدهللا مسلم الجنين  784200263169169 NULL

23342 ي يفه سعيد صغي  واسط الكثي  رسر 784198915463255 NULL

23343 شما هالل سلطان محمد القبيىسي 784200124942952 NULL

23344 مريم مسلم عبيد الضحاك المنصوري 784200132197177 NULL

23345 شما عبدهللا خليفة سيفان السويدي 784200209757283 NULL

23346 غبيشه محمد عل درى المنصوري 784200132069756 NULL

23347 خالد محمد رسول عبدالرحيم الخورى 784199815147469 NULL

23348 أحمد خليفة سالم غانم المنصوري 784200185097910 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
23349 ريم عمر جعفر البين  الهاشمي 784200294197544 NULL

23350 ي كراسر محمد عبدالعزيز عبدهللا حاج  784200183732468 NULL

23351 العنود حسن جعفرالبين  الهاشمي 784200265982767 NULL

23352 يكي ن الي  مها سيف سالم حسي  784200243987102 NULL

23353 سالمه عبدهللا محمد حمد المنصوري 784200209161536 NULL

23354 خالد عل احمد صالح المنصوري 784200186370704 NULL

23355 شماء ماجد محمد سالم المنصوري 784200114960352 NULL

23356 محمد راشد محمد ذيبان المنصوري 784200286071392 NULL

23357 ي محمد سعيد عل سعيد الجنين  784200141810364 NULL

23358 ي
محمد سيف احمد ابراهيم الحوسنن 784200235794706 NULL

23359 ي يعقوب سعيد حسن عل الزعاب  784200291930657 NULL

23360 حمد محمد عبدهللا سالم العلي 784200252730500 NULL

23361 ي
ن عبدهللا علي البلوسر عنود حسي  784200185394754 NULL

23362 عادل سالم سعيد احمد العامري 784199348173719 NULL

23363 حصه راشد عبدهللا زعل الفالسي 784200284695978 NULL

23364 ي محمد سالم سعيد سالم العي  784200183517976 NULL

23365 فارس عادل مكتوم  الظاهري 784200121821878 NULL

23366 شيخه عبدهللا سالم حميد المنصوري 784200217159522 NULL

23367 سلطان خليفة الظاهري 784200151654108 NULL

23368 حمد محمد حمد عبيد الزعاب  784200183530540 NULL

23369 منصور محمد رسول عبدالرحيم الخورى 784200027142593 NULL

23370 مريم رعد كامل جاسم العامري 784200292498597 NULL

23371 ي
روضة سالم عتيق مبارك الرمين  784200150215737 NULL

23372 ه حمدان حسن الهديه شجي مي  784200108308725 NULL

23373 أحمد محمد سعيد محمد حماد المنصوري 784200172686147 NULL

23374 خليفة أحمد سيف خليفة القبيىسي 784200060469085 NULL

23375 يكي روضه حسن محمد عمر الشاذىلي الي  784200024847657 NULL

23376 مها راشد عتيق كليب الهاملي 784200165387570 NULL

23377 زايد عبدهللا محمد عل الشجي 784200139130247 NULL

23378 ي
 
مريم محمد خميس الماس المرزوق 784200117584175 NULL

23379 مريم عبدهللا محمد دالن الشج 784200246829251 NULL

23380 ساره عادل ابوبكر جعفر الهاشم 784200113625097 NULL

23381 ي سعيد علي سيف درويش الكتن  784200175870656 NULL

23382 ي احمد عدنان راشد سالم الزعاب  784200117371748 NULL

23383 عيىس سلمان نارص عبود غانم بن حيدره التميم 784200284864913 NULL

23384 ي
ريم خليفه عبدالرحمن عل الرمين  784200148424722 NULL

23385 ي روضه سيف عل حميد الكتن  784200192768081 NULL

23386 مريم محمود عبدالرسول الزدجاىلي 784200193585070 NULL

23387 ي عبدهللا عبيد محمد سعيد الزعاب  784198295404085 NULL

23388 علياء فهد صالح محمد المزروعي 784200010296968 NULL

23389 خالد عبدهللا عبد العاىلي الحميدان 784200053586960 NULL

23390 محمد عبدهللا عبد العاىلي الحميدان 784200073181941 NULL

23391 ي منصور علي راشد قناص الكتن  784200168596540 NULL

23392 ي
نارص عبدهللا بن سالم الوحىسر 784200039071798 NULL

23393 ي
خليفة خالد جمال محمد الزرعوبن 784200161482466 NULL

23394 عبدهللا سالم سلطان عبدهللا المعمرى 784200121039356 NULL

23395 محمد أحمد محمد كنيش القبيىسي 784200182647097 NULL

23396 حمد عبدالعزيز عبدهللا سليمان الخييلي 784200253136202 NULL

23397 اليازيه نارص سيف نارص البوسعيدي 784200226586376 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
23398 ي شماء خليفه جمعه خليفه الكتن  784200253680761 NULL

23399 ي شيخه سليمان عبدهللا محمد العي  784200169763198 NULL

23400 ي
حمد غريب محمد درويش الحوسنن 784200186295265 NULL

23401 هند خليفة سليمان خلفان عيىس المسكري 784200151757240 NULL

23402 راكان سعيد مبارك طاىه الراشدي 784200195710320 NULL

23403 وضحه مبارك محمد حمد المنصوري 784199952947937 NULL

23404 سلم مبارك خالد محمد المنصوري 784200284958095 NULL

23405 يكي احمد خالد عل سالم الي  784200239272105 NULL

23406 نارص سلمان نارص عبود غانم بن حيدره التميم 784200073581868 NULL

23407 عبدهللا خميس مبارك المويجىع 784200114939257 NULL

23408 عزيز صالح خميس صالح المنصوري 784200282068384 NULL

23409 سلطان محمد احمد عل العريفن 784200179858202 NULL

23410 ن محمد حسن الشاطرى الهاشمي حسي  784200121428625 NULL

23411 محمد طالل عبدهللا عبدالجليل الفهيم 784200153975485 NULL

23412 ي سلم احمد حمود احمد الغالب  784200268595350 NULL

23413 سيف حمد سليم سيف الدرع 784200193750914 NULL

23414 ي موزه احمد راشد  الشاعر الزعاب  784200119847521 NULL

23415 اليازيه بخيت سعيد بخيت السويدي 784200180759050 NULL

23416 ي
 
احمد ابراهيم راشد  الرمىس المرزوق 784200150869293 NULL

23417 احمد سالم مبارك رسور الظاهري 784200251747240 NULL

23418 ي خادم مبارك الهاملي
حمد ثابن 784200161397045 NULL

23419 منصور سيف سعيد سيف عجالن المنصوري 784200043592144 NULL

23420 مسفر نارص راشد بن مسفر القبيىسي 784200260718075 NULL

23421 محمد يارس عل محمد عباس 784200126462405 NULL

23422 محمد عبدالعزيز عبدهللا احمد العلي 784200143515029 NULL

23423 ي احمد درويش احمد درويش الكتن  784200157625490 NULL

23424 شما احمد صالح محمد القطبه 784200121847303 NULL

23425 ي
عبدهللا مبارك فالح حمود القحطابن 784200279510364 NULL

23426 ميثاء محمد صالح محمد القطبه 784200294109762 NULL

23427 ي ب  عبدهللا محمد سالم المحي  784200152742464 NULL

23428 سعود خالد عيىس بدر الحمادي 784200247469610 NULL

23429 سعود ابراهيم هالل ابراهيم الزعاب  784200151973581 NULL

23430 ى محمد مطر مهي  الحمي  784200172805754 NULL

23431 مبارك محمد سعيد الكليلي العامري 784199931821690 NULL

23432 عائشه مطر شليوي    ح مطر المنصوري 784200195039381 NULL

23433 مريم عبيد عيد صياح المنصوري 784200181957257 NULL

23434 شعفان محمد شعفان عبيد العامري 784200161484694 NULL

23435 شيخه احمد درويش داغر المرر 784200190475945 NULL

23436 احمد عبدهللا سيف الزبادى ال علي 784200006827966 NULL

23437 فاطمه عبدهللا سيف الزبادى آل علي 784200209791704 NULL

23438 الريم محمد جمعه ال رحمه الدرمكي 784200116847490 NULL

23439 مريم عمر سعيد نارص القبيىسي 784200154920381 NULL

23440 مريم صالح سيف محمد المنصوري 784200214260927 NULL

23441 ه حمد مبارك عثعيث العامري مي  784200136836481 NULL

23442 نوره سيف محمد فرح الهاملي 784200215472612 NULL

23443 ه نارص الخيلي سالمة نارص نخي  784200226186854 NULL

23444 شيخه عبيد جاسم عبيد الشامىسي 784200270247909 NULL

23445 شما عبيد هالل محمد الدرمكي 784200230938373 NULL

23446 جواهر محمد سعيد عوض مبارك العامري 784200159419074 NULL
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23447 سالمه سعيد صالح حيدره السعيدى 784200146268493 NULL

23448 لطيفة نارص أحمد بالليث 784200126510740 NULL

23449 دانة سيف سعيد خلفان سالم المنصوري 784200210498364 NULL

23450 ي ي عبيد المهي 
ن
لطيفة عبيد الق 784200271948190 NULL

23451 شما محمد درويش محمد الخوري 784200283732467 NULL

23452 صالح سالم مبارك محمد سالم 784200219702980 NULL

23453 ن الخوري محمد احمد محمد امي  784200249315142 NULL

23454 ي
اليازية سلطان حسن جاسم الحوسنن 784200279752826 NULL

23455 مها خلف سعيد محمد الشبلي 784200252703143 NULL

23456 حسن سالم محمد مسلم الراشدي 784200171391038 NULL

23457 مصبح عبيد مصبح عبيد العميمي 784200213704867 NULL

23458 طحنون محمد خليل محمد الحوسنن 784200109518421 NULL

23459 محمد خليفه سيف احمد المزروعي 784200252502743 NULL

23460 عل مسلم عل سعيد المنصوري 784200113952863 NULL

23461 لطيفه سلطان هالل دري القبيىسي 784200296368432 NULL

23462 شيخه جمال نارص راشد القبيىسي 784200125438216 NULL

23463 سعيد سيف محمد عصيان المنصوري 784200076824927 NULL

23464 شيخه عادل غانم حسن غانم 784200180873851 NULL

23465 شمسه محمد عل العبد الظاهري 784200154048035 NULL

23466 عبدهللا احمد غانم جاسم المزروعي 784200274172954 NULL

23467 شيخه عبيد حمد ذيبان المنصوري 784200247247610 NULL

23468 ي
سعيد عتيق في  عتيق الرمين  784200171573759 NULL

23469 احمد محمد جعفر البين  الهاشمي 784200206195735 NULL

23470 ذياب محمد سعيد سالم المنصوري 784200096971708 NULL

23471 حمده جاسم محمد سعيد محفوظ 784200184976056 NULL

23472 خليفه جاسم محمد عبدهللا الحمادي 784200162198590 NULL

23473 ي
حمده عبدهللا سعيد سالم الحوسنن 784200169072426 NULL

23474 فطيم عبدهللا محمد خالد بنن مالك 784200147429615 NULL

23475 ي
علي سالم علي سالم الرمين  784200165028471 NULL

23476 الجوهره محمد احمد الواىل المزروعي 784200179652522 NULL

23477 محمد حمد هادى حويرب المنصورى 784200269471312 NULL

23478 ي مزنه محمد عل خلف الكتن  784200118680618 NULL

23479 شيخه مطر نارص الهبيب العامري 784200192076147 NULL

23480 ي روضه سلطان عل عبدهللا الكعن  784200272514033 NULL

23481 علي محمد علي العطار 784200125482099 NULL

23482 احمد بخيت احمد الهامل 784200237658750 NULL

23483 ي
ساره خالد جمعه حسن الحوسنن 784200190757680 NULL

23484 ن الهاشمي علي حامد عل حسي  784200176420618 NULL

23485 عبدهللا محمد الهاملي 784200164950873 NULL

23486 ا عبيد الزحمي مي  784200153283617 NULL

23487 منصور عل يافور غانم المنصوري 784200125439867 NULL

23488 خالد هشام محمد عل الجوىه 784200139737926 NULL

23489 احمد بخيت يافور غانم المنصوري 784200243608484 NULL

23490 شهد عبدهللا صالح محمد القطبه 784200213821794 NULL

23491 ي
سالم بدر احمد حسن الحوسنن 784200295817132 NULL

23492 افنان سعيد عبدهللا بن درويش الشجي 784200117262590 NULL

23493 الدانه عادل صالح عمر الهويت 784200103269328 NULL

23494 فاطمه عبدالرحمن عبدالهادي يوسف الشيخ 784200126402609 NULL

23495 مريم حمد محمد  عبدهللا النعيمي 784200273972719 NULL
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23496 حماد حمد محمد حماد الشامىسي 784199924203690 NULL

23497 هزاع حمد غدير سالم الشامىسي 784200260936412 NULL

23498 محمد سعيد راشد علي مفتاح الشامىسي 784200120659584 NULL

23499 ي
سلطان عبدهللا سيف محمد الرمين  784198470279864 NULL

23500 خليفه محمد مبارك عل الغافري 784200270251315 NULL

23501 محمد عل جباره حسن المرر 784200130927906 NULL

23502 ي سيف خليفه مطربن خليف الطنيج  784200186829253 NULL

23503 ي
خلف احمد خلف عبدهللا الحوسنن 784200114049610 NULL

23504 ي
ظبيه عدنان عبدالحميد ابراهيم الحوسنن 784200248295493 NULL

23505 محمد دحام محمد سيف المزروعي 784200063187106 NULL

23506 ي علياء عيىس محمد عبدهللا الخمي  784200182959831 NULL

23507 ي عمار يارس عل حمد الجنين  784200260210362 NULL

23508 ي عل عبيد علي عيىس نرص الزعاب  784200104987159 NULL

23509 عبدهللا محمد عبدهللا القابوعي الشجي 784200173798768 NULL

23510 حامد أحمد محمد المنصوري 784200051549101 NULL

23511 محمد حاتم علي عيد الشامىسي 784200113769135 NULL

23512 ميثاء راشد عبيد راشد العلوي 784200249307586 NULL

23513 محمد عل مبارك عل الهمامي 784200109603165 NULL

23514 ي
سيف محمد عمي  معضد سيف المشغوبن 784200296376930 NULL

23515 ي زامه
784200187394844 عبدالرحمن احمد مبارك بنن NULL

23516 ساره حاتم العامري 784200196951709 NULL

23517 عبيد محمد عبيد محمد المنصوري 784200192874616 NULL

23518 ي
محمد حسن ابراهيم أحمد الحوسنن 784200073716175 NULL

23519 ي سعود سليم حمد سليم الجنين  784200032527184 NULL

23520 ي
بدر حمد درويش أحمد الرمين  784200068092434 NULL

23521 ن زينل خورى هزاع أحمد محمد أمي  784200058529247 NULL

23522 علي سلطان علي سعيد الظاهري 784200271652800 NULL

23523 ي
 
خليفة فيصل عبدالعزيز المرزوق 784200268024195 NULL

23524 مريم حميد أحمد الحوته العامري 784200175836913 NULL

23525 ي
حصة المر عمي  معضد سيف المشغوبن 784200197606062 NULL

23526 فاخرة احمد رسور شهوان الظاهري 784200172917963 NULL

23527 عليا خلفان سلطان حمد الكندي 784200271638049 NULL

23528 ي شمسه عيىس سعيد عبيد المهي  784200215176544 NULL

23529 زاهرة سعيد محمد علي سعيد الشامىسي 784200128163183 NULL

23530 سليم شويرب سليم شويرب سعيد العامري 784200176387023 NULL

23531 سيف سالم سيف سيف عيد السويدي 784200113932865 NULL

23532 حمدان سيف مبارك الشامىسي 784200154864365 NULL

23533 نايف سالم مسعود الشامىسي 784200086164082 NULL

23534 اليازية مبارك الشامىسي 784200239509274 NULL

23535 موزة علي الدرعي 784200297050831 NULL

23536 عبد هللا حمد علي مبارك الشامىسي 784200116836832 NULL

23537 هند علي الظاهري 784200254305137 NULL

23538 هالل سيف النارصي 784200192746319 NULL

23539 موزة فهد النيادي 784200206275206 NULL

23540 اليازية نارص الدرعي 784200260302813 NULL

23541 ي الشكيلي
ي ثنن

سيف يعقوب ثابن 784199975903180 NULL

23542 ي ثنن الشكيلي
سهيل يعقوب ثابن 784199982605877 NULL

23543 ي
اليازيه سيف سعيد البلوسر 784200269684872 NULL

23544 ميثاء محمود عبدالرسول الزدجاىلي 784200209275872 NULL
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23545 محمد أحمد سيف محمد الشامىسي 784200136842836 NULL

23546 ساىلي عبداللطيف ابراهيم سعد البطيح 784200173536093 NULL

23547 يوسف حسن السيدعباس السيدمحمد الفردان 784200248402081 NULL

23548 ي مبارك عبدهللا محمد المشايخ الجنين  784200015794108 NULL

23549 زايد حمدان مسلم مكتوم المزروعي 784200124186428 NULL

23550 تريم نارص ابراهيم حسن ال مندوس 784200184853818 NULL

23551 حمد عبدهللا مبارك عل  العامري 784200162761769 NULL

23552 ن المنصوري زايد حمد سيف ال سالمي  784200017417062 NULL

23553 سعيد عتيبه سعيد أحمد العتيبة 784200092948056 NULL

23554 ي
غان م سالم حثبور محمد الرمين  784200090608470 NULL

23555 ي
عمر محمد علي سالم صالح ماضن 784200079046031 NULL

23556 عائشة بطي عبيد بطي الشامىسي 784200298315027 NULL

23557 عيىس حمد مبارك حمد الخيلي 784200291517041 NULL

23558 ي الخ  وري حم د عبدالجليل علي حاج  784200295740326 NULL

23559 ي
غانم محمد جمعه عل الرمين  784200227615372 NULL

23560 ي
سالمة مصبح عبيد خميس الرمين  784200254824368 NULL

23561 ي
عبد العزيز عيىس عبد هللا عبد الرحيم الحوسنن 784200181905801 NULL

23562 ي مريم عبد هللا مطر سعيد الكعن  784200192170411 NULL

23563 محمد سالم عبد هللا الشامىسي 784200287570400 NULL

23564 ي سيف احمد عمر عبدهللا  الكثي  784200246421075 NULL

23565 حميد عبدهللا فارس علي فارس النعيمي 784200291793634 NULL

23566 راشد محمد راشد سعيد علي النيادي 784200179251911 NULL

23567 ا عبد السالم الخورى مي  784200195796873 NULL

23568 ريم عبد السالم  الخوري 784200148097536 NULL

23569 عبيد حميد مشى سالم الظاهري 784200153816424 NULL

23570 ي
حارصن عيد عيد محمد المريجن 784200150296505 NULL

23571 ي
نوره محمد سيف قحطان الهناب  784200070625270 NULL

23572 نهيان تريم حسن الصبيج 784200185971965 NULL

23573 شيخة علي عبد هللا السلمان 784200181020932 NULL

23574 ي فاطمه ضاعن احمد ضاعن المهي  784200186354369 NULL

23575 ديمه مرشد غانم مرشد غنام الرمين  784200124310804 NULL

23576 ي
ري م أحمد اسماعيل احمد الحوسنن 784200187985864 NULL

23577 اليازيه يعقوب يوسف محمد الخوري 784200158284909 NULL

23578 سهيل ابراهيم عبد القادر محمد المال 784200158049294 NULL

23579 عيد طاهر ثامر الظريف الشامىس 784200147030868 NULL

23580 روضة خلفان أحمد غانم المرر 784200121841090 NULL

23581 وم العامري محمد مبارك عوض بن محي  784200125484640 NULL

23582 زايد صالح عبد هللا محمد عقيل 784200140919877 NULL

23583 حمد محمد سعيد خريده المنصوري 784200108324813 NULL

23584 الدانه محمد نارص محمد الخوري 784200183087509 NULL

23585 حميد خالد حميد عل النعيمي 784200295743148 NULL

23586 موزه عادل صالح حبوش النوفلي 784200247168659 NULL

23587 حمدان راشد عبد الرحمن علي البيك 784200004043954 NULL

23588 محمد سالم سعيد البادي 784200265725174 NULL

23589 ي علي عبيد المهي  784200149480368 NULL

23590 عبد هللا خليفه الرضه الظاهري 784200165105816 NULL

23591 محمد عبدهللا سعيد المزروعي 784200092108313 NULL

23592 خالد محمد عبيد الظاهري 784200261620841 NULL

23593 راشد خليفة سالم الراشدي 784200153029317 NULL
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23594 ميثاء محمد حمد راشد الظاهري 784200176510962 NULL

23595 سلطان عبيد سلطان الظاهري 784200169753199 NULL

23596 منال مرزوق أحمد المنصوري 784200186580922 NULL

23597 موزه علي سالم سيف القبيىسي 784200150985263 NULL

23598 لطيفة سلطان محمد يروان النيادي 784200142175486 NULL

23599 علياء مبارك عوض مبارك القبيىسي 784200104630361 NULL

23600 حن  عبدهللا محمد عباد الهاملي 784200151748728 NULL

23601 محمد عمران محمد مهنا النعيمي 784200142751070 NULL

23602 ي
احمد محمد عبيد خميس الرمين  784200104020621 NULL

23603 سلطان رسور كلفوت رسور الشامىسي 784200297049619 NULL

23604 ي ب  مها خليفة سالم محمد المحي  784200287642704 NULL

23605 ي
سالم مصبح سعيد سالم سعيد الرمين  784199908520713 NULL

23606 محمد عبدهللا سلطان خلف المزروعي 784200086963087 NULL

23607 علي عبدهللا علي عبدهللا الحمادي 784200070618515 NULL

23608 عبدالرحمن عل محمد سعيد الصيعرى 784200021607591 NULL

23609 نورة خلفان خليفة خميس القبيىسي 784200064104142 NULL

23610 عبيد علي عبيد الظاهري 784200125957371 NULL

23611 عائشة قيس التميمي 784200216175933 NULL

23612 شما سالم محمد خويدم عبدهللا النيادي 784200152641062 NULL

23613 ياعد حارب ياعد بيات القبيىسي 784200295848525 NULL

23614 محمد وليد سعيد سالم السعيدي 784200138081854 NULL

23615 خليفة سعيد سالم خليفة سلوم الراشدي 784200168536546 NULL

23616 محمد عامر سعيد عامر سالم الشبلي 784200273084168 NULL

23617 ي راشد مصبح راشد مصبح عبدهللا الكعن  784200109597607 NULL

23618 سعيد محمد سالم حمرور العامري 784200051960530 NULL

23619 مريم نارص مبارك عيه الشامىس 784200097086571 NULL

23620 عبدهللا احمد حثبور محمد الرمين  784200084618378 NULL

23621 ي
زايد أحمد الكوين  784200107514182 NULL

23622 ي
مهره عبد هللا الحسابن 784200218640868 NULL

23623 سعيد فهد سالم النيادي 784200141753507 NULL

23624 مريم محمد سيف النيادي 784200073972687 NULL

23625 مريم مبارك عبدهللا الدويس الشامىسي 784200198507541 NULL

23626 اليازية خميس فري    ح 784200063819807 NULL

23627 عبدهللا محمد سعيد الظاهري 784200249031475 NULL

23628 محمد المر مفتاح المر النيادي 784200172024620 NULL

23629 ي حماد
شمة علي مقبل قايد  بنن 784200150759387 NULL

23630 محمد خالد حمدان غانم الفالج 784200057576959 NULL

23631 سالمة عبد هللا النعيمي 784200170219628 NULL

23632 ي
شوق محمد البلوسر 784200240720605 NULL

23633 ي أحمد سالم عبد هللا المهي  784200183548609 NULL

23634 شما سالم سعيد هادى الظاهري 784200297369835 NULL

23635 ي مريم جمعه يوسف مبارك الجنين  784200198547281 NULL

23636 ريم علي محمد النعيمي 784200296038316 NULL

23637 ميثه عبد العزيز رئيىسي 784200290739794 NULL

23638 عبد هللا حسن عبد هللا حسن الحمادي 784200096163058 NULL

23639 شما عل خلفان عبدهللا الظاهري 784200080639204 NULL

23640 صفية علي محمد صالح العطاس 784200183650488 NULL

23641 ي
جمعه علي جمعه علي الرمين  784200157981505 NULL

23642 زايد سيف خميس سويدان اليماجي 784200121986382 NULL
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23643 سعيد خالد حمدان غانم الفالج 784200280393735 NULL

23644 سيف خالد سعيد عمي  الشامىس 784200224382422 NULL

23645 لطيفة خالد الشامىسي 784200254038092 NULL

23646 هند سعيد الشامىسي 784200158190262 NULL

23647 وديمه سعيد محمد بالعبد الظاهري 784200231329861 NULL

23648 مبارك عبيد الشامىسي 784200260686413 NULL

23649 سلطان الحاج فالح سيف راشد الشامىسي 784200036460317 NULL

23650 مهره سعيد مصبح سعيد الغفلي 784200095987259 NULL

23651 راشد محمد نارص النيادي 784199970371516 NULL

23652 سهيل عامر غانم حسن العامري 784200165465822 NULL

23653 محمد احمد راشد المرر 784200169641931 NULL

23654 شامس مانع محمد عبدهللا الشامىس 784200118390325 NULL

23655 فرى عل فرى يافور المنصوري 784200160606412 NULL

23656 سيف محمد سالم المنهاىلي 784200005060981 NULL

23657 يفه محمد خليفه كلفوت القبيىسي رسر 784200219158720 NULL

23658 محمد عبدهللا سعيد حطاب الظاهري 784200197359282 NULL

23659 محمد أحمد علي مرزوق المزروعي 784200270287160 NULL

23660 ي
يابن سيف عوض الشر 784200125875326 NULL

23661 حمد مطر فارس الظاهري 784200180705376 NULL

23662 سالمة عيىس الهرمودي 784200141862068 NULL

23663 سعيد علي الشامىسي 784200110820428 NULL

23664 ي
يابن علي محمد سعيد محمد عمي  الشر 784200180927053 NULL

23665 ي عامر حمد عامر إبراهيم النقن  784200230828053 NULL

23666 بدر سالم الشبل 784200128052063 NULL

23667 أسماء محمد ملهي محمد المزروعي 784200130747577 NULL

23668 خالد محمد سالم محمد التاجر الظاهري 784200205820309 NULL

23669 مريم أحمد فهد الحميدي 784200183873791 NULL

23670 سالم علي محمد نارص باصليب 784200118574324 NULL

23671 خالد محمد عبدهللا محمد الرئيىس 784200049208380 NULL

23672 ي
زايد ابراهيم علي راشد الكوين  784200070361512 NULL

23673 مريم محمد علي النويس 784200131651851 NULL

23674 جمعة عيىس أحمد جمعة المزروعي 784200183750866 NULL

23675 وديمة احمد حمد سلطان حمد العامري 784200119240206 NULL

23676 ي بثينة أحمد محمد سعيد الهداب  784200224370831 NULL

23677 ي
بينة نارص عبد الرحمن الرمين  784200239731464 NULL

23678 اليازيه احمد عل حمد البوسعيدي 784200270715731 NULL

23679 علي عبد هللا النعيمي 784200009215870 NULL

23680 ي القبيىسي مبارك خالد مبارك حج  784200159304607 NULL

23681 مهره محمد حمد بالقرين العامري 784200175820974 NULL

23682 ي مريم سعيد بخيتان مفرح األحباب  784200171605098 NULL

23683 ي غنوى احمد سالم محمد حميد الكتن  784200295762163 NULL

23684 محمد نور هللا عاهد معروف الرطروط 784200013747371 NULL

23685 ي
سالمه مطر سالم سعيد الغين  784200114042425 NULL

23686 حمد مبارك حمد مبارك الخييل 784200260810377 NULL

23687 ي شم ا عبدهللا مهي  محيان الكتن  784200248382044 NULL

23688 زايد عبدهللا مهي  محيان الكتن  784200246587602 NULL

23689 خديجة السيد جعفر السيد شي  الموسوي 784200231657618 NULL

23690 خولة راشد عبدهللا راشد الفالسي 784200237038508 NULL

23691 الري م سعد نارص سعيد المسك ري 784200295702870 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
23692 ه محمود عبدالغفور محمود التميمي أمي  784200208268241 NULL

23693 مريم خالد محمد بالعمي التميمي 784200281837144 NULL

23694 ف الح ن ارص عبدهللا جمعان التميمي 784200295730327 NULL

23695 غبيشه عبيد سويد الصمبارى العامري 784197572871818 NULL

23696 أحمد علي أحمد حمد الظاهري 784200160308589 NULL

23697 حمد راشد عبدهللا راشد  الشامىسي 784200202520506 NULL

23698 عبدهللا محمد سلطان الظاهري 784200138404908 NULL

23699 ريد عبد هللا النيادي 784200118375219 NULL

23700 علي سعيد الكندي 784200179835853 NULL

23701 ي
مريم خالد الكوين  784200287646481 NULL

23702 عائشة راشد المنصوري 784200209186384 NULL

23703 وديمة خليفة علي الظاهري 784200221796053 NULL

23704 جواهر بدر يعقوب التميمي 784200120710312 NULL

23705 ي
ساره سوده فرج سوده الحارب  784199273190985 NULL

23706 مريم محسن برك عمر الكندي 784200106428145 NULL

23707 ة محمد صالح محمد العامري مي  784200183027513 NULL

23708 اليازية عبد هللا محمد عبد هللا الشجي 784200173908680 NULL

23709 ي عفراء محمد المهي  784200139298168 NULL

23710 نورة محمد سالم العامري 784200170317182 NULL

23711 ي مروان مسعود األحباب  784200062047384 NULL

23712 ي مفلح جابر سعيد مفلح األحباب  784200084153087 NULL

23713 ي علي سعد علي االحباب  784200272616143 NULL

23714 ي علياء سعيد صغي  واسط الكثي  784198216492979 NULL

23715 عائشه سهيل مبارك فرح عبدهللا الشامىس 784200263505743 NULL

23716 مريم خالد محمد الشاعر الزعاب  784200165216290 NULL

23717 ليل حسن محمد الشقفه 784200146809171 NULL

23718 عبدهللا مصبح خميس الفزاري 784200273907087 NULL

23719 الشيخ نهيان بن خليفه بن حمدان بن محمد ال نهيان 784200030516874 NULL

23720 محمد راشد سعدون صقر الفالجي 784199863686319 NULL

23721 عبد هللا خ رصن محم د عمر العيدروس 784200118402633 NULL

23722 راشد خالد راشد علي الشامىسي 784200015168386 NULL

23723 سالمه سلطان محمد صقر الظاهري 784200150491841 NULL

23724 دانه محمد عبدالرزاق محمد الخوري 784200251986368 NULL

23725 شيخه محمد سالم الشامىسي 784200291857181 NULL

23726 صالح مبارك علي محسن الهمامي 784198425053703 NULL

23727 ان احمد القبيىسي عائشة صالح جي  784200109864247 NULL

23728 ليل خميس خلفان الجابري 784197503194637 NULL

23729 ي
روض ه خالد عبدهللا المراوي البلوسر 784200169526835 NULL

23730 صالح محمد حسام صالح عبد الحميد عكاشة 784200119657052 NULL

23731 مطلق هالل مطلق عبود عليان الظاهري 784200110383757 NULL

23732 سلطان هادف جوعان راشد الظاهري 784200128183181 NULL

23733 فهد ابراهيم احمد علي بن حريز 784200152790828 NULL

23734 ي نورة عامر أحمد عبدالحبيب عامر الكثي  784200183593969 NULL

23735 سالمه عبدهللا سيف محمود النيادي 784200152092076 NULL

23736 محمد سعيد دويس الخيلي 784200029536966 NULL

23737 اليازية حمد سيف محمد مسلم الشامىسي 784199982807648 NULL

23738 حامد مطر النيادي 784200135063285 NULL

23739 سلطان خميس سالم سعيد الظاهري 784199993241613 NULL

23740 عبدهللا حمد سعيد مبارك الشامىسي 784200150703047 NULL
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23741 أحمد راشد عل مبارك الكتن  784199251840502 NULL

23742 ي
 
عل محمد عل محمد المرزوق 784200186094734 NULL

23743 عبدهللا عيىس شمالن عيىس الشمالن 784200171043910 NULL

23744 ي احمد الرضة كمادي زيتون المهي  784197410825869 NULL

23745 مهره حمد سالم ثعلوب الدرعي 784200127276820 NULL

23746 فاطمة محمد السيد عباس الفردان 784200231509413 NULL

23747 علي محمد علي صالح الشجي 784200265274108 NULL

23748 ي
يابن أحمد عمي  الشر 784200158649747 NULL

23749 روضه نبيل صالح عبدهللا الظاهري 784200295462830 NULL

23750 امنه سعيد راكان بلهد الراشدى 784200170575938 NULL

23751 ي ان االحباب  جابر سعيد مهمل جي  784199194717643 NULL

23752 نارص جالل علي صالح بن حريز 784199210590867 NULL

23753 الريم محمد عبدهللا محمد هزيم الشامس 784200128143136 NULL

23754 زايد سلطان راشد عبيد الشامىس 784200147219131 NULL

23755 ي
وليد ابراهيم علي ابراهيم الحوسنن 784198763685207 NULL

23756 عبدهللا عتيق علي العزيزي 784200150380804 NULL

23757 علياء عبدهللا جمعة العتيبة 784200104032717 NULL

23758 شما جابر سيف علي الظاهري 784200173819754 NULL

23759 حمد راشد محمد الصغي  الشامىسي 784200161918329 NULL

23760 خالد عبد هللا عمر ابراهيم العبدوىل 784200296216136 NULL

23761 ساره عبدهللا سلطان حسن الخزيمي 784200254757428 NULL

23762 أحمد عبدالرحمن عبدهللا علي بامخرمه 784200232105252 NULL

23763 ي
جميلة غريب مراد محمد البلوسر 784197731473589 NULL

23764 مبارك سيف مصبح مطر الخييلي 784200062957301 NULL

23765 أحمد مبارك احمد الخيلي 784200120315419 NULL

23766 يف علي محمد الخوري خليفة اياس محمد رسر 784200171575085 NULL

23767 ي
ديمه محمد عبدهللا سليمان العزابن 784200174940476 NULL

23768 حمد سعيد فالح سيف الشامىسي 784200198585935 NULL

23769 محمد سيف المر راشد عل النعيم 784200087369706 NULL

23770 خالد علي سيف الدرع 784200074752724 NULL

23771 نايف سيف مفتاح خميس الشامىسي 784200259107041 NULL

23772 ي غريب خميس الجابري
عبدالعزيز صباح ثابن 784200174652709 NULL

23773 عبدهللا عيىس الجابري 784200182973758 NULL

23774 ي حمدان محمد مصبح احمد المهي  784198282929839 NULL

23775 عل حمد عل حميد عل النعيم 784200294035793 NULL

23776 روضه حميد بط حمد عبدهللا هويدن الشامىسي 784200208304814 NULL

23777 فاخره محمد خليفه أحمد البلوسر 784200219481791 NULL

23778 سالم يوسف سالم محمد الجابري 784200285148043 NULL

23779 سالمه يوسف سالم محمد الجابري 784200228047484 NULL

23780 ساره محمد مبارك راشد المنصوري 784200139872715 NULL

23781 ه المحرمي فاطمه احمد محمد نخي  784200153715402 NULL

23782 ي الظاهري
ه محمد اليبهوبن روضه محمد نخي  784200224650539 NULL

23783 ي ميثه احمد عبدالرحمن عبدالرحيم الجنين  784200174041747 NULL

23784 ي خلود محمد المهي  784200124908045 NULL

23785 سلطان عل خليفه عبيد الفارس 784200179849185 NULL

23786 ي
هند سالم سعيد الغين  784200274642527 NULL

23787 ي
مسعود خالد مسعود حميد الغين  784200161728215 NULL

23788 حمد سالم أحمد سالم هويمل العامري 784200117170496 NULL

23789 ي حصة عادل أحمد الكوهج  784200273524064 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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23790 غاية أحمد عبد الرحيم العلي 784200279061061 NULL

23791 فاطمه مسلم سالم محمد بن حم العامري 784200162408247 NULL

23792 ي روضة عامر أحمد عبد الحبيب الكثي  784200242876215 NULL

23793 روضه سعيد فاضل سعيد الذهلي 784200270905910 NULL

23794 سهيل هالل عبدهللا الظاهري 784200109873610 NULL

23795 ي
علي عبدهللا العيساب  784200125904142 NULL

23796 سالم علي صالح ملهي الصيعري 784199272172166 NULL

23797 فاطمة عبدهللا بخيت سويدان بخيت النعيمي 784200217028172 NULL

23798 أسماء محمد ثنن ثالث الشكيلي 784200251427306 NULL

23799 ي ساره سيف محمد صبيح سيف الكعن  784200216065092 NULL

23800 ي منصور سيف سالم العبد الكعن  784200179191943 NULL

23801 ي
ساره عل حسن شهداد محمد البلوسر 784200181594910 NULL

23802 ي
عمر عل حسن شهداد البلوسر 784200196092694 NULL

23803 ي
فطيم عل حسن شهداد محمد البلوسر 784200137395164 NULL

23804 ه عبد هللا راشد عبدهللا المخمري مي  784200151727243 NULL

23805 حمد محمد عبد هللا جمعة كرم القبيىسي 784200179532187 NULL

23806 عائشة احمد سالم سعيد الخييلي 784200131632919 NULL

23807 اليازية العينة مسعد عويضه  العامري 784200152614358 NULL

23808 الشيخة شما منصور بن طحنون بن محمد أل نهيان 784200141527265 NULL

23809 ي شيخة يوسف محمد النقن  784200239838483 NULL

23810 شمسه محمد سالم حمد العلوي 784200118462637 NULL

23811 وديمة خلف سيف الظاهري 784200294258528 NULL

23812 زايد سعيد راشد رسي    ع الظاهري 784200179315807 NULL

23813 ي عائشة حمد سالم محمد ذيبان المهي  784200106321605 NULL

23814 ي سالم محمد سالم محمد الكتن  784200275903977 NULL

23815 راشد علي سيف حمد نارص الدرع 784200028050506 NULL

23816 عبدهللا احمد عبدهللا محمد النعيمي 784200173808138 NULL

23817 يكي ي علي محمد الي  علياء صي  784200165968312 NULL

23818 عبدهللا عبدالحميد محمد علي المستكاء 784200236580757 NULL

23819 ي م الكتن  خالد سلطان خلفان سلطان حرصن 784200191725033 NULL

23820 بطي حامد أحمد بن حامد آل حامد 784199974041925 NULL

23821  المنهاىلي
ن شما حامد عوض حسي  784200082610534 NULL

23822 ي حارب عبدالرحيم هالل عبدالرحيم الجنين  784200107043984 NULL

23823 سعيد خالد محمد سعيد الساعدي 784200197646068 NULL

23824 مريم راشد سعيد مطر محمد الشامىسي 784200183859428 NULL

23825 ن المنصوري ساره محمد منصورسالمي  784200142140647 NULL

23826 ن راشد الكميت الهاجري ساره سعيد حصي  784200150404711 NULL

23827 ن المنصورى عائشه خليل منصور سالمي  784200163538133 NULL

23828 ي حال عبدهللا مطر سعيد حاذه الكتن  784200103626907 NULL

23829 خالد عل سلطان محمد الشامىسي 784200059083764 NULL

23830 حمد سهيل مبارك فرج الشامىسي 784200038484901 NULL

23831 ه حسن عبد هللا محمد الحمادي مي  784200271616391 NULL

23832 ي صالح راشد صالح راشد  الجنين  784200109605913 NULL

23833 ي سعيد ابراهيم سعيد عبيد  الزعاب  784200208246528 NULL

23834 احمد نارص احمد ين عبود الفالسي 784200230604876 NULL

23835 ي فاطمة علي سعيد الكعن  784200195079387 NULL

23836 مالك قاسم احمد سالم العامري 784198671698045 NULL

23837 محمد حميد سالم عبيد المزروعي 784200060358635 NULL

23838 ي  حامد العرصي محمد كراز المهي  784200096953151 NULL
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23839 ي موزة سيف الكعن  784200296270687 NULL

23840 ي سارة جمال الكعن  784200290835022 NULL

23841 ي
حمد عمر علي قمي  عبدهللا البلوسر 784200173595081 NULL

23842 مروان بدر خميس حديد موىل البوسعيدي 784199131507172 NULL

23843 ي حصة خليفة جوعان عبدهللا محمد المهي  784200131513986 NULL

23844 ي عبدهللا احمد سعيد عيالن المهي  784200069141644 NULL

23845 حصة علي راشد الظاهري 784200183058724 NULL

23846 علي عتيق الظاهري 784200141351658 NULL

23847 روضة علي فهد علي النعيمي 784200257304061 NULL

23848 عبيد احمد سعيد النعيمي 784200165948314 NULL

23849 ي محمد جمال الكعن  784200297032821 NULL

23850 ي حمدة جمال محمد سلطان الكعن  784200261432965 NULL

23851 فاطمة فارس أحمد خليفة خلف  المزروعي 784200117291748 NULL

23852 فاطمة ابراهيم احمد محمد البلوكي 784200259314605 NULL

23853 فاطمة احمد عل سويدان القبيىسي 784200202795041 NULL

23854 حمد راشد حمد راشد الظاهري 784200168620282 NULL

23855 حمد سعيد محمد احمد  خوري 784200196049462 NULL

23856 هزاع سالم محمد مصبح العزيزي 784200109151538 NULL

23857 هند عبيد سعيد بن طارش الظاهري 784200128265822 NULL

23858 سيف محمد سلطان عبد هللا  العلي 784200021960248 NULL

23859 خليفة محمد رحمه عبدهللا الخوري 784200247981093 NULL

23860 ي المزروعي علي عبد هللا حمد الكنين  784200125291482 NULL

23861 ي دانه حسن عبيد سعيد الزعاب  784200298638618 NULL

23862 منصور احمد منصور محمد المنصوري 784200032510511 NULL

23863 سلم يوسف سالم محمد الجابري 784200297643528 NULL

23864 عبيد محمد عبيد عل الدرع 784200208373868 NULL

23865 راشد محمد سعيد مطر الشامىسي 784200279021974 NULL

23866 بخيت صفيان سليم سالم المنهاىلي 784198890397643 NULL

23867 ي حمد سعيد سالم محمد الكتن  784200281493757 NULL

23868 عمي  سالم محمد سالم بالعم التميمي 784200194254932 NULL

23869 محمد سالم محمد محسن السلم 784200138207640 NULL

23870 ي
مايد وليد عيىس عبدهللا البلوسر 784200139792087 NULL

23871 عبدهللا حسن محمد أحمد كرم الفارسي 784200131752576 NULL

23872 عبدهللا عمر عبدهللا القطب 784199257909327 NULL

23873 عل احمد عل مطر الرمين  784200179380306 NULL

23874 محمد احمد نجم محمد القبيىسي 784200174687051 NULL

23875 حمده عبيد عتيق الرمين  784200160371751 NULL

23876 ساره فهد حسن ابراهيم الحوسنن 784200139686545 NULL

23877 محمد مطر حامد النيادى 784200161402969 NULL

23878 ي فاطمة خليفة خادم خليفة الحمي  784200184291324 NULL

23879 ي مريم جمعة خميس الكعن  784200069048153 NULL

23880 ثابن سيف عل جمعه الرمين  784200185093034 NULL

23881 سيف راشد فالح نارص   الهاجرى 784200079435028 NULL

23882 ل علي
َ
الريم عبدهللا عبدالرحمن ا 784200174968246 NULL

23883 اسماء محمد احمد المنصورى 784200106029265 NULL

23884 موزه خالد محمد المريجن 784200126042496 NULL

23885 ي مسفر حمد سعود هتفر االحباب  784198310303759 NULL

23886 ي فيصل محمد مصبح بن حمد  المهي  784200128525472 NULL

23887 محمد ماجد سيف بن حريز الفالسي 784200283651758 NULL
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23888 مبارك ابراهيم سيف مبارك الريام 784200242738522 NULL

23889 سعيد يوسف عبدهللا  الحمادي 784200139717191 NULL

23890 خديجه محمد احمد محمد النكاس 784200169154968 NULL

23891 زايد احمد سعيد خلفان القمزى 784200051073201 NULL

23892 العنود بخيت عبدهللا نصيب  العامري 784200273069730 NULL

23893 رجاء عل عمر  قاسم 784197629649878 NULL

23894 ساميه عبدالكريم عبدالرضا 784196851714640 NULL

23895 ي شايع حسن محسن نارص الكرب  784198050746506 NULL

23896 ى يف اسد األمي  مانع طيب محمد رسر 784200213719139 NULL

23897 محمد سيف محمد سيف  النعيمي 784200192579108 NULL

23898 عبدهللا احمد راشد خميس احمد الرمين  784200160280366 NULL

23899 احمد عبد هللا سيف القبيىسي 784200131943167 NULL

23900 ي هاشم
زينب احمد هادي الحامد بنن 784200187207210 NULL

23901 عائشة جمعة سالم الظاهري 784200192043261 NULL

23902 ي خلف حارصن خلف المهي  784200250650874 NULL

23903 شيخة حمد النيادي 784200149157131 NULL

23904 حمد عبدهللا حمد مطر الشامىسي 784200126320496 NULL

23905 ي فاطمه يوسف راشد ابراهيم الزعاب  784200241425063 NULL

23906 عبد هللا علي حموده بن حموده الظاهرى 784200141862092 NULL

23907 يك الفارس عبدالعزيز احمد الي  784200146435795 NULL

23908 ماجد محمد مبارك المنصوري 784200019714375 NULL

23909 نوره زياد عبد الرحمن موس 784200283757472 NULL

23910 فاطمه عل مبارك المنصورى 784200293762728 NULL

23911 بسمه عبدالقادر محمد الكماىل 784200297130658 NULL

23912 فاطمه سعيد عبيد الرمين  784200110708326 NULL

23913 احمد حمد احمد الزعاب  784200120436173 NULL

23914 ناعمه جمال سيف ال عل 784200128643796 NULL

23915 ماجد محمد الهوم محمد  المنصوري 784200106597196 NULL

23916 ي ابراهيم عبدهللا سعيد محمد النقن  784198946294927 NULL

23917 ي منصور حسن راشد العلكيم الزعاب  784200040414870 NULL

23918 سالمه فاهم عباس عبدهللا التميمي 784200271326496 NULL

23919 شوق مروان محمد ابراهيم  الهرمودي 784200261685869 NULL

23920 عبدهللا راشد نارصعبدهللا المزروعي 784199946491935 NULL

23921 ن عل عيدروس الحبىسر حني  784200180325159 NULL

23922 محمد انور وجدى عبده مقبل سالم 784200210297931 NULL

23923 سلطان محمد سلطان عبدهللا ال علي 784200254962622 NULL

23924 ي ي الخمي 
محمد جابر محمد عبدالغنن 784200103036529 NULL

23925 محمد صالح جذالن مبارك خلفان المزروعي 784200102840426 NULL

23926 صالح سامي صالح علي النقيب 784200140929876 NULL

23927 ه سامي صالح علي  النقيب مي  784200046810212 NULL

23928 ي
يفن سعيد علي محمد مكتوم الشر 784200172092726 NULL

23929 سعيد راشد عبيد ضليع الزعاب  784200030625386 NULL

23930 محمد عل محمد ابو نمر المزروع 784200064765967 NULL

23931 سعود يوسف حسن عبدهللا العبيدىلي 784200047191364 NULL

23932 مريم غدير راشد جمعه الظاهري 784200080254699 NULL

23933 راشد سهيل سعيد علي  سعيد 784200107414243 NULL

23934 ي حصه سيف حميد بن حميد الزعاب  784200172939280 NULL

23935 خولة خليفة راشد مبارك الريامي 784200207694900 NULL

23936 ي ابراهيم  الفردان منصور محسن عبد النن  784200271435388 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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23937 ريم عيىس سيف مبارك سيف الريامي 784200220358582 NULL

23938 شوق عبدهللا عل عبدالكريم 784200213872813 NULL

23939 عفراء سلطان محمد اليبهوبن الظاهرى 784200107320846 NULL

23940 سيف احمد غريب احمد المنصوري 784200168697934 NULL

23941 نارص حسن منيف عبدهللا الجابري 784200703602076 NULL

23942 محمد خليفه سالم راشد 784198496984794 NULL

23943 ي
حور سعيد يوسف الزرعوبن 784200226919098 NULL

23944 ي محمد غانم هالل غانم المهي  784200103718415 NULL

23945 ي
عبد هللا علي عبد هللا ابراهيم الحوسنن 784200109747103 NULL

23946 سعيد عبد هللا سالم خليفة القبيىسي 784200130375718 NULL

23947 ي
ميثه محمد قاسم الحوسنن 784200125965481 NULL

23948 ي
مريم ابراهيم حسن الحوسنن 784200103751549 NULL

23949 ه احمد عتيق الهاملي مي  784200114984154 NULL

23950 سلطان عبد هللا سالم سعيد المنهاىلي 784200180629204 NULL

23951 ي اليازيه علي سالم علي الكتن  784200163637042 NULL

23952 ي
ن عبد هللا الحوسنن شمسه ياسي  784200119431698 NULL

23953 ي سلطان نارص جمعة خادم راشد  المهي  784200168690574 NULL

23954 فاطمه احمد عبدهللا البحارنه 784200205042706 NULL

23955 ي
 
ن علي حسن المرزوق محمد حسي  784200246321606 NULL

23956 محمد حسن محمد أحمد كرم الفارسي 784200021935869 NULL

23957 نورة حميد علي السعدي 784200120805377 NULL

23958 مها سلطان خليفة الهاملي 784200162509465 NULL

23959 ي محمد احمد حارصن خلف المهي  784200131763086 NULL

23960 شمسه إبراهيم نادر محمد صلهوم القبيىسي 784200168587176 NULL

23961 مهره أحمد إبراهيم راشد محمد المنصوري 784200103173041 NULL

23962 ن علي بكي  مريم امي  784200175148160 NULL

23963 محمد صغي  عبدهللا بدر العامري 784200146472871 NULL

23964 ي خاطر سبيت خاطر فايل الجنين  784200152168058 NULL

23965 ي اليازيه مسلم عبدهللا الجنين  784200108525799 NULL

23966 ه احمد محمد احمد المرر سي  784200152582746 NULL

23967 ي سعيد شامس بخيت عبدهللا سعيد الكعن  784200197609108 NULL

23968 عبدالعزيز بدر عيىس اسماعيل الجنين  784200090387646 NULL

23969 ي
سلطان ماجد إبراهيم عبدالرحيم الحوسنن 784200159205168 NULL

23970 احمد مشعل احمد موس الهامل 784200235731419 NULL

23971 طيبه محمد خميس ال عل 784200107538066 NULL

23972 سالم عبيد سالم بالحباله الكتن  784200296193053 NULL

23973 ي ه عبد هللا عوض موس المهي  مي  784200114209081 NULL

23974 فارس عل صالح احمد المصعن  784199958049092 NULL

23975 عبدهللا السيد احمد السيد عل النويس 784200224680536 NULL

23976 امنه محمد احمد محمد الشامىس 784200172720748 NULL

23977 سلطان محمد رحمه عبدهللا الخوري 784200110803077 NULL

23978 شيخة جمال نارص االحباب  784200295497364 NULL

23979 ي اليازية محمد هالل محمد سهيل الكعن  784200168159406 NULL

23980 ي خليفة عبدهللا خليفة أحمد محمد الفهد المهي  784200138605199 NULL

23981 سلطان أحمد راشد محمد الراشد 784200198148171 NULL

23982 سعيد خليفة شطيط محمد الخيلي 784200107419069 NULL

23983 نايف نارص مشبب فاضل محمد العتين  784200259070371 NULL

23984 غيث عبد الرحمن محمد يونس الشجي 784200227268313 NULL

23985 هشام كامل آدم أحمد آدم 784200268527171 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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23986 هند حليمان مبارك عبد هللا  الهاملي 784200191496080 NULL

23987 محمد سعيد عبدالحميد عبدهللا الخزرج  784200191827185 NULL

23988 خليفة فيصل جمعان عوض بالليث 784200205430695 NULL

23989 سعيد سالم عامر مسلم المسهل 784199375959378 NULL

23990 عبدهللا مسلم صالح سالم العامري 784200220280380 NULL

23991 مسلم احمد العامرى 784200129649875 NULL

23992 فاخره محمد الخيلي 784200294987043 NULL

23993 مريم حاكم بن زايد بخيت المحرمي 784200169065156 NULL

23994 سيف أحمد عتيق ثايب خليفة القبيىسي 784200125425106 NULL

23995 نارص فهد عل نارص المنصوري 784200257598175 NULL

23996 ي عبدهللا سليمان علي محمد سعيد الكعن  784200113528242 NULL

23997 محمد عبدالرحمن عبدهللا سعيد باثقيل 784200083937928 NULL

23998 شمه سيف علي سيف علي الخيلي 784200120750318 NULL

23999 ي
 
احمد ابراهيم حسن عل المرزوق 784200006297251 NULL

24000 محمد سعيد غيث حمد محمد المزروعي 784200050952751 NULL

24001 فاطمه جاسم حسن عل البلوسر 784200225483278 NULL

24002 ي علي سعيد علي النقن  784200169048152 NULL

24003 يكي محسن مبارك محسن صالح الي  784200174873958 NULL

24004 حمده عبدهللا خليفه الجابرى 784200119285870 NULL

24005 ي ب  عبيد حايز احمد سالم حايز المحي  784200195472830 NULL

24006 ي ميثه نادر عبيد رسور الكتن  784200225818218 NULL

24007 علياء حمد محمد سلطان الظاهري 784200171954850 NULL

24008 عمران احمد عمران سيف خفيه القبيىس 784200226269874 NULL

24009 ي عبدالرحمن خالد عبدالرحمن علي محمد الكعن  784200132058072 NULL

24010 الشيخ عبدهللا بن ركاض بن سالم بن ركاض 784200190387645 NULL

24011 يابن وديمه يوسف الشيبه خميس الشر 784200084029733 NULL

24012 راشد  مطر راشد صبيح النيادي 784198928575475 NULL

24013 ي محمد جمال جمعه سعيد سالم الكعن  784200151620604 NULL

24014 خالد هالل عيضه هالل المزروعي 784200102742648 NULL

24015 شما معمر ابراهيم الحديدي الشامىسي 784200070829054 NULL

24016 خليفه سالم راشد بخيت المطروسر 784200061694046 NULL

24017 فاطمه عبدهللا أحمد هامل القبيىسي 784200153764699 NULL

24018 لطيفه حمد سهيل عويضه الخيلي 784200243643200 NULL

24019 منصور احمد صالح محمد الراشدي 784200083690485 NULL

24020 ميثه سعيد محمد سالم العامرى 784200126196540 NULL

24021 ساره سيف عيىس الزعاب  784200179649643 NULL

24022
 
مريم سهيل يوسف محمد المرزوق 784200170287906 NULL

24023 ي هالل احمد هالل المهي  784200263879809 NULL

24024 ي عفراء محمد جاسم الزعاب  784200230417394 NULL

24025 ي
فاخره سيار اسماعيل محمد الحوسنن 784200219306915 NULL

24026 خليفه محمد احمد الهاملي 784200154757304 NULL

24027 فاطمة عبد هللا خليفة المرر 784200150496931 NULL

24028 خالد فهد عبد اللطيف أحمد المحمود 784200150630877 NULL

24029 سيف محمد سيف الشامىسي 784200146187628 NULL

24030 عبد هللا محمد سيف عل الشامىسي 784200172481093 NULL

24031 ميثاء بخيت عبدهللا نصيب العامري 784200063607046 NULL

24032 فاطمه محمد اسماعيل علي الفهيم 784200208750859 NULL

24033 سعيد حمدان عبدالقادر محمد المال 784200010762746 NULL

24034 زايد غانم محمد سيف محمد المزروعي 784200043542842 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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24035 فارس احمد سالم احمد العامري 784200003510490 NULL

24036 عبدهللا محمد خلفان محمد القمزي 784200008596395 NULL

24037 ي ميثا  حمد سيف حميد حمد  الكعن  784200161472467 NULL

24038 عمران عبيد نارص دغاش خصوان العامري 784200060707542 NULL

24039 سهيل فارس خليفه عبيد محمد الفارسي 784200197682840 NULL

24040 ي
ن البلوسر روضة علي يوسف عبد هللا شاهي  784200138139181 NULL

24041 خميس عل خميس عل الظاهري 784200225932753 NULL

24042 سالمه مبارك خليفه سعيد الخيلي 784200171504242 NULL

24043 عبدهللا احمد عبدهللا راشد سعيد الظاهري 784200204707614 NULL

24044 ميثه سعيد سالم سعيد نايع النيادي 784200208768570 NULL

24045 سالمه خليفه محمد خليفه الظاهري 784200174702728 NULL

24046 ساره محمد محمود عثمان كليب 784200195919160 NULL

24047 جمعه خلفان جمعه خلفان الهامل 784200181428705 NULL

24048 ن أحمد محمد عبد العزيز أحمد حسي  784200125060945 NULL

24049 ي
ماجد علي مبارك محمد المريجن 784200193659438 NULL

24050
 
عبدهللا منصور محمد نور المرزوق 784200173840602 NULL

24051 سيف بدر سيف خميس السعيدي 784198731831099 NULL

24052 ي
ناعمه احمد جابر محمد الحوسنن 784200019496478 NULL

24053 ي محمد خليفه معيوف أحمد محمد الكتن  784200198648618 NULL

24054 نارص محمد راشد عبدهللا حميد الشامىسي 784200181365790 NULL

24055 مهره محمد سعيد بن زاهره الخييلي 784200291350575 NULL

24056 ي شيخه سالم عبد هللا الحاج الكعن  784200146859259 NULL

24057 العنود محمد حمدان حميد محمد المنظري 784200169327317 NULL

24058 شمه حمد سيف حمد سيف الهاجري 784200176420287 NULL

24059 شوق مكتوم البادي  باطي الحرسوسي 784200115030494 NULL

24060 ي علياء محمد عبيد محمد  الكعن  784200152621064 NULL

24061 ى سعيد مبخوت مقبل دويس الكثي  784198875080735 NULL

24062 هادف  عبدالرحمن محمد راشد النقن  784200097635435 NULL

24063 حمدان محمد مبارك المنصورى 784200176169876 NULL

24064 الشيخ سيف محمد احمد رسور الظاهري 784200116806835 NULL

24065 مزنه احمد عيدروس عمر الحبىسر 784200195326275 NULL

24066 ي لطيفه عبدهللا احمد سالم عل العوينن الكعن  784200219306139 NULL

24067 وديمه مبارك سالم مشى الهاملي 784200110627310 NULL

24068 راشد عوض راشد حمد الرحمة الدرمكي 784200210327423 NULL

24069 لطيفه خميس محمد بن حظيبه الظاهري 784200142686870 NULL

24070 ي سيف عل سيف خميس مطر الكعن  784200141806966 NULL

24071 حمد مبارك حمد محمد بالقرين العامري 784200118648573 NULL

24072 سعيد عل محمد بخيت سعيد الكتن  784200175835964 NULL

24073 اليازيه سعيد عبيد محمد الخالص العامري 784200128647292 NULL

24074 مبارك غانم مبارك راشد المنصورى 784200194372080 NULL

24075 نوف مفرج عوض محمد العامري 784200179590748 NULL

24076 حمد خليفه ابراهيم محمد السويدي 784200263857938 NULL

24077 هند سعيد سلطان  باليازيه النيادي 784200143532149 NULL

24078 يمنن احمد محمد  العضيلي العامري 784200104376809 NULL

24079 خليفة سيف عبيد جوعان الظاهري 784200015950296 NULL

24080 عائشه عمر سالم سعيد نايع النيادي 784200202840425 NULL

24081 ي علي عبدهللا علي حميد مرزوق الكتن  784200162471302 NULL

24082 سليمان علي سليمان المليح الفزاري 784200139140246 NULL

24083 حمدان احمد محمد ابراهيم الحمادي 784198896360264 NULL
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24084 ه علي جمعه علي آل رحمة الدرمكي مي  784200271093930 NULL

24085 علي يحن  علي مبخوت يعيل المنهاىلي 784200109807253 NULL

24086 عبدالعزيز احمد صالح راشد سعيد العريم الجنين  784200117293645 NULL

24087 مزون ابراهيم نارص محمد هالل الشامىسي 784200203037211 NULL

24088 حامد علي حامد مصبح خميس النيادي 784200161928526 NULL

24089 سلطان احمد عمران سيف خفيه القبيىس 784200226062733 NULL

24090 ي ي محمد المهي 
مريم محمد ثابن 784200221038639 NULL

24091 ي اسماعيل زعرب
ي حسنن

سعيد هابن 784200173054162 NULL

24092 منصور نارص علي صالح الحمادي 784200239503988 NULL

24093 حمده عل ماجد مبارك المنصورى 784200137391627 NULL

24094 ي احمدعيضة العامري
ن
حمد القداق 784200121981706 NULL

24095 عمره سالم حسن الخوار 784198496804323 NULL

24096 هيام ممدوح محمد 784197329853630 NULL

24097 ي خميس صالح خميس صالح الجنين  784200117162915 NULL

24098 ي هاديه جابر محمد مفلح األحباب  784200135258737 NULL

24099 نهيان احمد عوض بالكيله العامري 784200106910431 NULL

24100 مبارك سعيد محمد  علي 784199606385039 NULL

24101 هزاع طارق احمد محمد سعيد العامري 784200250275730 NULL

24102 سلطان سعيد عبد هللا سعيد العمودي 784200138482136 NULL

24103 ي
سيف محمد عبد الرحيم العوضن 784200162629636 NULL

24104 فالح صالح جباره صالح الفالجي 784200159081072 NULL

24105 عبد هللا سالم عبيد سالم عبيد الظاهري 784200126836525 NULL

24106 محمد خالد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الفهيم 784200154728081 NULL

24107 ي
سلطان احمد محمد الحوسنن 784200108495738 NULL

24108 عبد الرحمن سالم صالح الجابري 784200114974155 NULL

24109 راشد علي صالح محمد منيف الجابري 784200104270309 NULL

24110 احمد سعيد اسماعيل يوسف  الجسمي 784200114683988 NULL

24111 روان سعيد عبد هللا عمر سعيد العمودي 784200176817078 NULL

24112 مريم عبدهللا جاسم محمد الفردان 784200105743171 NULL

24113 دانه ابراهيم سالم الحمادى 784200172648626 NULL

24114 شهال هاشم مسلم سليمان عبد هللا الكيومي 784200120821804 NULL

24115 فاطمه حسن يوسف علي عبد هللا المنصوري 784200142148632 NULL

24116 العنود فيصل محمد المرر 784200186064737 NULL

24117 ي ب  عفراء مبارك عامر مبارك المحي  784200119163937 NULL

24118 الريم علي مبارك النعيمي 784200119631594 NULL

24119 ي
خالد فبصل اسماعيل احمد الحوسنن 784200095038285 NULL

24120 محمد سعيد مهي  سعيد  الكتن  784200147248270 NULL

24121 احمد خليفه حارب مغي  الخييل 784200096819758 NULL

24122 فارس زهي  اسحق سليمان محمد ابو شوشه 784200110905252 NULL

24123 سلطان فهد عمر سالم عمر 784200238693681 NULL

24124 ة احمد محمد العبيدىلي مي  784200276146584 NULL

24125 محمد خالد راشد علي  المزروعي 784200186324362 NULL

24126 ي
 
محمد علي حسن علي ابراهيم المرزوق 784200129185318 NULL

24127 محمد عبدهللا عمر  الهاشم 784200118293727 NULL

24128 خالد فهد عبدالرحمن عل  الحمادي 784200109683167 NULL

24129 عبدهللا سالم اسماعيل المدفع الحارب  784200260953276 NULL

24130 ي ي عبيد المهي 
عائشة سعيد ثابن 784200195743149 NULL

24131 العنود احمد سالم متعب سالم القبيىسي 784197746350764 NULL

24132 مروه الشيبه عبيد القبيىسي 784200218306023 NULL

ب�انات طل�ة الصف 12 ع� مستوى الدولة للعام الدرا�� 2020/2021

ht
tp

s:/
/t.

m
e/

Ya
elA

LF
I

https://t.me/YaelALFI



المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24133 ه محمد شيليوي    ح خليفه يعقوب القبيىسي مي  784200154398505 NULL

24134 موزه جاسم طارش القبيىسي 784200204650368 NULL

24135 فاطمة سلطان نارص التميمي 784200158085074 NULL

24136 مريم عوض عمر عوض احمد بارشيد 784200117473288 NULL

24137 ي
 
ن سالم المرزوق فاطمه محمد حسي  784199046591048 NULL

24138 عبدهللا حمد عبدهللا محمد الماس 784200026816528 NULL

24139 سارا خالد محمد العامري 784200224965028 NULL

24140 عفراء خالد محمد الهاملي 784200125248383 NULL

24141 نوف فيصل علي احمد نجد 784200139047623 NULL

24142 ي مريم عبدهللا راشد بن عبود الزعاب  784200206858795 NULL

24143 ي
اسماء محمد سيف سعيد سيف الرمين  784200157481357 NULL

24144 ي
ن محمد عبد هللا نارص البلوسر خلود خليفي  784200136486907 NULL

24145 محمد خالد مطر خليفه سالم النعيمي 784200183638756 NULL

24146 محمد جاسم محمد راش  د    الخاطري 784200225252087 NULL

24147 عبدهللا خالد عبدهللا نعمت  الخوري 784200197605437 NULL

24148 منصور بخيت مصبح باروت الياسي 784200165261965 NULL

24149 سهيل حمود الزفنه سهيل الحرسوسي 784200065147314 NULL

24150 نارص سهيل محمد سالم السلمي 784200062727423 NULL

24151 ن عبيد  بوكشة ن عبيد حسي  حسي  784200058284900 NULL

24152 ى فالح محمد سعيد عبيد المهي  784200179165251 NULL

24153 ي حمد جمعه حمد هالل الكعن  784200140814821 NULL

24154 فاطمة سيف سعيد نارص البلوسر 784200121627598 NULL

24155 ي
علي حسن محمد ظنحابن 784200130325416 NULL

24156 حمد عبدهللا محمد سالم باوزير 784200021098379 NULL

24157 عبدهللا محمد حماد ابو خرايط العامري 784200147280687 NULL

24158 عبدهللا محمد جمعه العتيبه 784200153208713 NULL

24159 حمد خالد عبدهللا محمد المعمري 784200260842479 NULL

24160 هزاع سلطان خليفة حميد خلف الظاهري 784200185053707 NULL

24161 حمد محمد خويتم بخيت خويتم العامري 784200226917571 NULL

24162 نوره عبد هللا محمد كلفوت خميس المنصوري 784200174397305 NULL

24163 علي أحمد عتيق المزروعي 784200231953165 NULL

24164 ي
 
فهد خالد عبدالعزيز مصطفن المرزوق 784200176247268 NULL

24165 سلطان ماجد خلفان حمد ماجد حمد المري 784200137218192 NULL

24166 ي
خالد علي مراد ابراهيم عزت البلوسر 784200073728766 NULL

24167 هزاع جاسم احمد سعيد عبدالغفور عبدهللا المقباىلي 784200261738213 NULL

24168 ي سيف محمد جمعه سيف محمد الكعن  784200282752094 NULL

24169 ي معضد احمد معضد سلطان المهي  784200102173745 NULL

24170 محمد عبدالعزيز خميس علي فرج الشامىسي 784200287975419 NULL

24171 بطي علي سعيد محمد البادي الظاهري 784200146390768 NULL

24172 غرير عبدهللا غرير العوجان القبيىسي 784200198182840 NULL

24173 عبدهللا عتيق سعيد عبيد مطر الظاهري 784200132761048 NULL

24174 ي زايد عبد هللا محمد سالم محمد الكعن  NULL NULL

24175 ي
 
عبد هللا خليفة يوسف محمد علي المرزوق 784200286172745 NULL

24176 علي سعيد سعد عبد هللا علي المنهاىلي 784200107915371 NULL

24177 محمد خلف عتيق سيف القمزي 784200251549109 NULL

24178 حمد سعيد سلطان الظاهري 784200209685914 NULL

24179 عبد هللا جالل محمد  ابويكر الهاشمي 784200239268160 NULL

24180 منصور جابر عيظه سالم الجابري 784200135350369 NULL

24181 ي محمد منذر محمد الجنين  784200293176960 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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24182 خليفه حمد عبدهللا محمد الماس 784200259796363 NULL

24183 ي
يابن سيف يوسف الشيبه خميس الشر 784200270849472 NULL

24184 ي عبد هللا نارص عبد هللا بطي عريان المهي  784200283096400 NULL

24185 نوره نارص خميس عامر المري 784200129852487 NULL

24186 سالمه محمد درويش محمد القمزي 784200115914242 NULL

24187 ينه درويش عبد هللا القبيىسي رسر 784200127946356 NULL

24188 ي
امنه محمد عتيق محمد الرمين  784200158192433 NULL

24189 ي خليفة حسن خليفه الفوره الشامىسي
امابن 784200272094259 NULL

24190 ي احمد الطاير
صفيه ثابن 784200210270979 NULL

24191 نورة نبيل علي سلطان عيىس ال علي 784200158097913 NULL

24192 مها عبدهللا علي الهاملي 784200226958203 NULL

24193 منال محمد ابراهيم سالم حسن الحمادي 784200184241030 NULL

24194 طيف حمزة محمد علي الجوىهي 784200109817252 NULL

24195 ميثاء راشد خليفه حمد الغفلي 784200114765371 NULL

24196 نوره محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي 784200106870262 NULL

24197 راشد ابراهيم محمد رحمه الخوري 784200176816591 NULL

24198 فهيد خالد سعيد المحرمي العامري 784200063869802 NULL

24199 زايد سيف جمعة عبدهللا الحوسنن 784200231752575 NULL

24200 ي مهي  محمد حارب الراع الكتن  784200124320837 NULL

24201 شما سعيد احمد محمود  المحمود 784200295474082 NULL

24202 راشد يوسف عبد هللا المزروعي 784200181982735 NULL

24203 ي محمد احمد خلفان خادم المهي  784200113528150 NULL

24204 احمد يوسف عمي  يوسف 784200269428106 NULL

24205 سعد عليان حمدان راشد الشامىسي 784197852824909 NULL

24206 ي عبدهللا محمد يوسف الزعاب  784200204768327 NULL

24207 شوق محمد عل محمد الفردان 784200193075353 NULL

24208 ي
دانا عبدالواحد عل محمد البلوسر 784200271869693 NULL

24209 طحنون محمد صالح سعد المنصوري 784200272636356 NULL

24210 ي المنصوري
محمد سالم سيف الخصوابن 784200094393830 NULL

24211 سالمه محمد عامر طلح المحرمي 784200221529751 NULL

24212 محمد سعيد محمد سهيل سعيد الشعشىعي 784200117549483 NULL

24213 عبدالرحمن عبيد سليمان سالم احمد الجعيدي 784200193209622 NULL

24214 عبدالقادر طه حبيب طاهر عبدالقادر الهاشم 784200260746381 NULL

24215 نارص احمد سالم احمد شعبان العامرى 784200176427209 NULL

24216 ب  غايه خلفان غيث خلفان المحي  784200193626825 NULL

24217 نارص شفيان سالم محمد العامري 784200120471980 NULL

24218 سلم حمد راشد محمد مبارك الخيلي 784200241528304 NULL

24219 عبدهللا مسلم سعيد عبدهللا القبيىس 784199996298297 NULL

24220 عبدهللا عل عبدهللا خميس المحرزي 784200153217649 NULL

24221 شما عبدهللا النعيمي 784200152080808 NULL

24222 نوف عل محمد الزعاب  784200206965160 NULL

24223 الريم عبد هللا محمد عبدهللا باحادق 784200274294162 NULL

24224 ن محمد عبد هللا باحادق نورة حسي  784200236985212 NULL

24225 عل سلطان عل غانم ضاج الكتن  784200264053206 NULL

24226 محمد علي محمد حارب السعدي 784200185932702 NULL

24227 سعيد محمد سعيد حمد الهاملي 784200050276391 NULL

24228 يف انوىهي شمسه احمد محمد رسر 784200172805176 NULL

24229 ي قوت عادل عبدهللا علي الجنين  784200092747136 NULL

24230 ن محمد سالم  الجابري نورا حسي  784200135249637 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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24231 مريم حمد بط عبيد الشامىس 784200176353710 NULL

24232 يكي فاطمه سليمان صالح سليمان الي  784200293604763 NULL

24233 حمدان عادل عبد هللا حمران سالم المنهاىلي 784200185259254 NULL

24234 مريم جاسم راشد الشيوم الشجي 784200275065439 NULL

24235 ي الشامىس مريم سالم سعيد المهيوب  784200202104293 NULL

24236 ي
أحمد محمد هالل سليمان محمد البلوسر 784200031424987 NULL

24237 ي
ي محمد هالل سليمان البلوسر

ثابن 784200217185063 NULL

24238 ي
يف طاهر الشيبابن زايد رياض محمد رسر 784200092158318 NULL

24239 ي مريم خليفه محمد عبدهللا الجنين  784200252909815 NULL

24240 شمسه  حمد ساري أحمد  المزروعي 784200205807306 NULL

24241 اليازيه حامد محمد محيابن النيادي 784200138439813 NULL

24242 حصه راشد عبدالعزيز سالم المزروع 784197914636325 NULL

24243 ي
 
اسماء ابراهيم حسن محمد المرزوق 784200137648604 NULL

24244 سالمه محمد عبدهللا دلموج الظاهري 784200236130249 NULL

24245 شوق محمد محمد النعيمي 784200258503745 NULL

24246 مريم محمد مبارك مصباح المرر 784200142817095 NULL

24247 سالم فهد عبد هللا محمد المطوع 784200142842176 NULL

24248 ي
 
عبدهللا خالد حسن عبدالرحمن المرزوق 784200107160606 NULL

24249 ي
 
محمد سلطان عبدهللا محمد المرزوق 784200113962961 NULL

24250 فاطمة حسن الجفري 784200164976084 NULL

24251 موزه احمد غانم مزروع المرر 784197638308797 NULL

24252 زايد سعيد احمد عبد هللا الهرمودى 784200029296413 NULL

24253 بدور يوسف محمد علي النويس 784200043092061 NULL

24254 ى ن الكثي  فالح زايد عبدهللا سالمي  784200109732535 NULL

24255 ي شمسه مبارك سحم جابر االحباب  784200109540870 NULL

24256 شما سعيد راشد حريف المرر 784200026593754 NULL

24257 اسماء وليد سعيد محمد السعيد 784200127362067 NULL

24258 ي عبد هللا مصبح حارب سعيد محيل الكعن  784200173024165 NULL

24259 سعيد احمد سعيد الجديدي 784200172072728 NULL

24260 ي ب  شمه ضاعن سعيد خميس ضاعن المحي  784200105959843 NULL

24261 ي محمد راشد عبيد ضليع الزعاب  784200292651476 NULL

24262 خليفة خالد سيف هللا محمد الخوري 784200259387957 NULL

24263 ي
سيف راشد سيف سالم العيساب  784200252065725 NULL

24264 سيف احمد محمد النعيم 784200197170432 NULL

24265 راشد جمعه راشد جمعه السويدى 784200004051395 NULL

24266 شيخه محمد عل محمد الذوادى 784200130385717 NULL

24267 سعيد عضيد سعيد بن سديره المنصوري 784200237464183 NULL

24268 محمود يوسف احمد رسور الحمادي 784200059063766 NULL

24269 ي محمد  عبدهللا سعيد  المهي  784199917517486 NULL

24270 ي عبد هللا أحمد عبدهللا مبارك  المهي  784200127496576 NULL

24271 خالد مصبح ماجد حمود الدرع 784199715353027 NULL

24272 نهيان عبيد سالم عبيد الظاهري 784200148416827 NULL

24273 ي محمد نارص علي نارص الحمي  784200280969765 NULL

24274 فاطمه مسفر عائل مسفر  االحباب  784199621630930 NULL

24275 مها سهيل مبارك رسور الظاهري 784200053049084 NULL

24276 روضه احمد مبارك عبدهللا المنصوري 784200131861096 NULL

24277 ي
ن الحوسنن ن أحمد حسي  عبدهللا حسي  784200174730281 NULL

24278 محمد سهيل سالم احمد العامري 784200125975480 NULL

24279 ي
مريم عبدالقادر علوى احمد العفيفن 784200005149313 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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24280 ى عبدهللا سعيد عبدهللا  بن كده الكثي  784200128143185 NULL

24281 عائشة أحمد محمد عبد عرار الظاهري 784200076317021 NULL

24282 محمد علي حسن عبد اللطيف احمد ال علي 784200105293839 NULL

24283 علي محمد احمد محمد سعيد العامري 784200024060830 NULL

24284 ريم خليفة حارب الشامىسي 784200153652043 NULL

24285 شيخة محمد سالم عمي  عمي  الشامىسي 784200238716318 NULL

24286 عائشة عادل علي محمد السمرى 784200210646392 NULL

24287 عايشة خميس علي عبيد علي السالمي 784200202195432 NULL

24288 ي جاسم جابر جاسم الجالف المهي  784200261649055 NULL

24289 ي ال علي
عهد عبدهللا جمعه سعد عمر الحبىسر 784200202719165 NULL

24290 فاطمه خالد سالم العامري 784200207397025 NULL

24291 حمد عبد هللا خادم سعيد الغين  784200107618215 NULL

24292 ميثاء صالح محمد الشامىسي 784200232163814 NULL

24293 روضه فهد سالم سعيد الزعاب  784200181827161 NULL

24294 عل مدرك عل احمد النعيمي 784200141363042 NULL

24295 مالك وسام عبد هللا عوض احمد سنان المهري 784200203642754 NULL

24296 ي
مهره يوسف عبدهللا عل الحوسنن 784200205709429 NULL

24297 سيف يوسف حسن عبدهللا العبيدىلي 784200259706818 NULL

24298 ي يف محمدصالح األمي  فاطمه سلطان محمدرسر 784200252948144 NULL

24299 ي خليفه مبارك خليفه مبارك الخمي  784200171090499 NULL

24300 محمد خالد محمد نارص عبدهللا الهاجري 784200102429634 NULL

24301 العنود محمد احمد عل الحارب  784200252049570 NULL

24302 ن  سيف سلطان العوابن النعيمي شاهي  784200061658371 NULL

24303 ي ن أحمد الكثي  ابراهيم ماجد حسي  784200140643287 NULL

24304 حمد عادل محمد طاهر لهدان 784200210742746 NULL

24305 ي
عائشه حميد سعيد العفريت الكوين  784200148524919 NULL

24306 شما محمود مسلم سعيد شامس البوسعيدي 784200125130946 NULL

24307 راشد حمد الغبىسر ضج الكتن  784200238142077 NULL

24308 ن عبيد بوكشه حمده سعد حسي  784200264169036 NULL

24309 خالد سعيد سالم عمي  الشامىسي 784200093792727 NULL

24310 ي سلطان احمد عبدالرحمن شمالن الزعاب  784200175065430 NULL

24311 ساره نارص راشد هالل نارص آل بوسعيدي 784200170708042 NULL

24312 ه مراد القبيىس عبدهللا عل عبدهللا خرصن 784200283520540 NULL

24313 عيىس ابراهيم عبدهللا محمد العوضن 784200186930531 NULL

24314 راشد عبدهللا حسن الدبوس السويدى 784200097092496 NULL

24315 مريم جمعه طارش عتيق القبيىسي 784200157279199 NULL

24316 نوره محمد سالم عثمان الزعاب  784200150392817 NULL

24317 نجاه سالم سعيد بن دويس 784198392838698 NULL

24318 ابرار حسن محمد ابراهيم الحمادى 784200174306033 NULL

24319 سيف احمد سعيد عل راشد العدوى 784200106315987 NULL

24320 خليفة احمد جاسم نارص النويس 784200157314061 NULL

24321 ي حمد علي  حمد لكخريم الزعاب  784200159139391 NULL

24322 سلطان عمر احمد صوينع السويدي 784200152949812 NULL

24323 ساره خميس سعيد محمد الشامىس 784200187216054 NULL

24324 ي
ن
حمد محمد يوسف عبدهللا الصواق 784200139683526 NULL

24325 خالد محمد سعيد عامر سالم المهرى 784200153504186 NULL

24326 ي مريم محمد مطر سالم الكعن  784200293854368 NULL

24327 سالم مبارك راشد مبارك المزروعي 784199962630952 NULL

24328 محمد  عبدهللا احمد محمد الحمادى 784200059168037 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24329 عبدهللا هشام عبدهللا محمد الزرعوبن 784199975919376 NULL

24330 سهيل مطر سعيد سالم المنصوري 784197610870491 NULL

24331 نارص راشد محمد سويد المنصوري 784198502190253 NULL

24332 ي ايناس خلفان أحمد الزعاب  784200192073581 NULL

24333 روضة سعد سعيد عايض الهاجري 784200190875029 NULL

24334 الشيخ محمد بن عيىس بن زايد آل نهيان 784200038187462 NULL

24335 ي
 
يوسف سليم يوسف محمد المرزوق 784200121802951 NULL

24336 سعود حمود حارب سالم  الشامىس 784200086253075 NULL

24337 منصور عبدهللا عل عل  البلوسر 784200258080710 NULL

24338 مريم عبدهللا مهي  الكتن  784200160536577 NULL

24339 ي
روضه سالم راشد عامر الرمين  784200008473645 NULL

24340 سعيد  محمد عل مساعد  المنصوري  784197463097317 NULL

24341 وديمة غانم احمد سعيد عبدالغفور عبدهللا  المقباىلي 784200208139145 NULL

24342 ي وديمة سهيل عبدالرزاق عل عبدهللا  الخمي  784200227279625 NULL

24343 شما خالد هالل محمد   المسكري 784200161421696 NULL

24344 شما محمد صوايح هواش الخييلي 784200161703630 NULL

24345 ن الجابرى زايد ابراهيم حسن سالمي  784200164043620 NULL

24346 مروان هاشم فواز ناظم ال قدسي 784200120398258 NULL

24347 سعيد سلطان سعيد عامر العامري 784200126146859 NULL

24348 عمر حكيم صالح محمد عوض عجاج الهاجرى 784200146132681 NULL

24349 ي
ليل محمد غمران سعيد سالم  الرمين  784200243598255 NULL

24350 محمد عبد هللا سلطان سيف سلطان  النيادي 784200292469085 NULL

24351 وت سيف  المزروعي شما علي حي  784200132605435 NULL

24352 احمد علي عتيق محمد القمزي 784200124192715 NULL

24353 اليازية محمد قنون الكليل  العامرى  784200224769214 NULL

24354 فاطمة عبد هللا عوض عبدهللا  الجعيدي 784200293760656 NULL

24355 سالم مهي  خيله محمد العامري 784199020735900 NULL

24356 ه محمد مصلح االحباب  ني  784197583536095 NULL

24357 مريم محمد سيف خالد الظاهري 784199406930430 NULL

24358 وش السويدي خليفة محمد عبدهللا حي  784200038142152 NULL

24359 سيف راشد مسعود عيىس المنصوري 784198482683962 NULL

24360 نارص عيىس منصور عزيز المنصوري 784197750795292 NULL

24361 عل عبدهللا احمد الحمادى 784200006385981 NULL

24362 زايد محمد عبدهللا الهادي  الظاهري 784200172160838 NULL

24363 ن الخوري عمر عبدالعزيز عبدهللا حسي  784200216242162 NULL

24364 ى عل نارص عل ناج   الحمي  784200187902091 NULL

24365 عائشه سعيد محمد علي عواد النعيمي 784200113750903 NULL

24366 ي فرج سالم محمد صالح الكرب  784197568630541 NULL

24367 خليفه حمد سلطان خليفه العزيزي 784200135725081 NULL

24368 مريم احمد سعيد المنصورى 784197431527171 NULL

24369 سعيد عبدهللا سعيد بخيت الشامىسي 784200074868397 NULL

24370 علي محمد مبارك كلفوت الراشدي 784200173849751 NULL

24371 سعيد سيف سعيد عل الشامىس 784200158746063 NULL

24372 علي سعيد علي العلي 784200018729200 NULL

24373 عمر عيد محمد المنصوري 784199790737680 NULL

24374 فيصل احمد سعيد صالح الجابرى 784200139848178 NULL

24375 حمد خالد هادى عبدهللا السعدي 784200086851498 NULL

24376 لطيفه موس حسن احمد 784197505827036 NULL

24377 سعيد هاشل شفيان سالم الحبىسي 784198939439463 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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24378 سهيل عبدهللا أحمد الفهيم 784200239752080 NULL

24379 ليال عوض احمد نارص حبتور 784200176509253 NULL

24380 ن عياش المصعن  خالد صالح حسي  784197990825024 NULL

24381 ي زايد جمال سعيد مرع الكثي  784200146473762 NULL

24382  محمد الحرمي
ن امنه فيصل شاهي  784200292093588 NULL

24383 ي حسن محمد حسن عبدهللا الزعاب  784200196518698 NULL

24384 ي
يف الشيبابن زهراء طاهر زكي محمد رسر 784200137157606 NULL

24385 ي
خالد شيخ علوي الدغاري العولف  784200121321754 NULL

24386 عبدهللا حمد جمعه خلفان النيادي 784200146137623 NULL

24387 ن الحوسنن ظبيه ابراهيم عل سيدحسي  784200293136964 NULL

24388 خديجه فيصل خلف درويش الحوسنن 784200130684762 NULL

24389 ه بخيت سعيد بالعاط المحرمي مي  784200184928693 NULL

24390 ي هزاع خالد خميس ربيع الجنين  784200021961709 NULL

24391 راشد مبارك راشد مبارك  المزروعي 784199882048384 NULL

24392 مطر احمد مطر حمد العامرى 784200176191755 NULL

24393 محمد عبد هللا علي محمد عبد هللا الصايغ 784200103076079 NULL

24394 محسن عثمان سعيد   بامجبور 784197129269276 NULL

24395 حمد سلطان غدير سويدان النعيم 784200035754702 NULL

24396 حليمه عل مراد عبدهللا البلوسر 784197846325427 NULL

24397 عبدهللا راشد محمد موس الظاهري 784198365105810 NULL

24398 حمد سعيد حارب بن سبت الخييل 784200019657988 NULL

24399 ن عل الحوسنن حمدان احمد حسي  784200270285099 NULL

24400 لطيفة بدر حميد سالم  السويدي 784200142654035 NULL

24401 ي مريم محمد عرفان الكثي  784200147954042 NULL

24402 عل محمد حسن احمد   الحوسنن 784197909410801 NULL

24403 مريم محمد سلطان جريو الفالجي 784200138719545 NULL

24404 عل محمد عبدهللا محمد الشامىس 784199615710490 NULL

24405 محمد  هاشل شفيان سالم الحبىسي 784198693804365 NULL

24406 عبد هللا هاشل شفيان سالم الحبىسي 784199347536049 NULL

24407 محمد علي سعيد بريك المنصوري 784198136210766 NULL

24408 مباركه   محمد سالم مبارك الراشدي 784198883269528 NULL

24409 محمد علي محمد حسن المنصوري 784198176024879 NULL

24410 مطلق محمد مطلق بخيت الراشدي 784198974061743 NULL

24411 ي
عائشه عبدهللا ابراهيم البلوسر 784198116283692 NULL

24412 محمد  علي عبدهللا احمد الشجي 784197905196073 NULL

24413 ي
علي مراد شكر نارص البلوسر 784198618485936 NULL

24414 نرصاء عبدهللا محمد الدرعي 784196724219603 NULL

24415 ريم سيف سالم سيف المنصورى 784200043759693 NULL

24416 سالمه سعيد عبد الجليل محمد الفهيم 784200163907908 NULL

24417 نوف سعيد زايد سعيد المنصورى 784200121873846 NULL

24418 محمد سيف سالم خميس المنصورى 784200153257645 NULL

24419 سيف عبيد سيف حميد الظاهري 784200141681799 NULL

24420 حمد عبدهللا سعيد بخيت الشامىسي 784200115726570 NULL

24421 محمد صالح شاج  محمود 784199038087047 NULL

24422 عبيد عبدهللا راشد محمد القبيىسي 784200165498286 NULL

24423  العبيدىلي
ن عبي  عبد هللا محمد حسي  784198941627188 NULL

24424 سحر عبدالرحمن سيد 784198524903824 NULL

24425 ي
 
ن عامر حميد المحروق طالل  حسي  784199990987549 NULL

24426 علي خميس حميد نارص الشامىسي 784198921951426 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 
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24427 نوره خالد نارص الهاجري 784198874132172 NULL

24428 عبد هللا صقر طماطم حرب  المنهاىلي 784199484293255 NULL

24429 شمسه مبارك محمد سالم بالعكاري  العامري 784200246963217 NULL

24430 امنه صياح خميس المنصوري 784197770358147 NULL

24431 عبدالرحمن نارص عبدهللا سليمان حميد الغسابن 784199709631388 NULL

24432 حميد عمر بخيت مهنا المنصوري 784198783690203 NULL

24433 ي منن  راشد حمد الجنين  NULL NULL

24434 وليد عبدهللا علي احمد ال عل 784198331583983 NULL

24435 فيصل يارس يوسف هزيم  الشامىسي 784200173828136 NULL

24436 ي ي سعيد الجنين 
نادية ثوينن 784198582048389 NULL

24437 ي محمد سيف راشد سليم الحبىس
أمابن 784200105246498 NULL

24438 نوف سعيد خلفان مفتاح  الشامىسي 784200218514329 NULL

24439 ي مهره حمدان خميس بن قريمش الوهين  784197731909087 NULL

24440 شيخه محمد علي احمد حمودي 784200175046364 NULL

24441 حسن سعيد محفوظ احمد النعيمي 784200291096970 NULL

24442 ه محمد سعيد يوسف سعيد السويدى مي  784200283028726 NULL

24443 عفراء جاسم محمد عبدهللا  السعدي 784200224975027 NULL

24444 خالد محمد عبدالخالق جمعة الخوري 784200110938683 NULL

24445 ن ال علي عبدهللا محمد عبدالرحمن حسي  784199976374381 NULL

24446 سعود محمد سالم نعمان حمد العمرى 784200236864623 NULL

24447 رقيه سعيد خميس المزروعي 784198686571310 NULL

24448 سالم عوض جابر عبدهللا المنهاىلي 784199695875973 NULL

24449 ن عبدهللا الحمادي ليل عبدهللا حسي  784199284048180 NULL

24450 ي
موزه مطر علي سليمان السنابن 784200263641431 NULL

24451 ه جاسم عيد غريب البلوسر مي  784200125957421 NULL

24452 ي موزه احمد خلف احمد الحنطوب  784200140604842 NULL

24453 وضحه سالم فاضل عصيان المنصورى 784197304618586 NULL

24454 عفاف علي احمد عمي  784198421029251 NULL

24455 ترك محمد صالح المنصورى 784196342806211 NULL

24456 ي
ميثاء راشد مطر علي سليمان السنابن 784200224325421 NULL

24457 ى ن دويس الكثي  جميله   مبخوت سالمي  784198792871042 NULL

24458 راشد احمد محمد دباش  المصعن  784200184135042 NULL

24459 صنعا عبيد خلفان عبيد  المزروعي 784200114319609 NULL

24460 عبد هللا محمد عل بن دليوى  المنصورى 784199869575201 NULL

24461 ي سعيد محمد سعيد الكعن  784198407029200 NULL

24462 زايد راشد سالم بالعياره المنصوري 784198003906827 NULL

24463 عل سيف مانع سيف الشامىس 784200075090207 NULL

24464 ي
 
حميد محمد احمد حسن العوابد المرزوق 784200119870754 NULL

24465 ن عبدالرحمن دعاله محمد حسي  784198616847194 NULL

24466 ي ي الكتن 
ن
عبدهللا معيصم علي الهادق 784200283658753 NULL

24467 ن سيف  محمد قاسم صالح  حسي  784200179852932 NULL

24468 ي
احمد  عبدهللا محمد ابراهيم البلوسر 784200128191549 NULL

24469 ادعيه سالم سعيد غريضة سالم العامري 784199291571653 NULL

24470 ي 
 
لطيفه  محمد احمد حسن  المرزوق 784200161072655 NULL

24471 ن احمد الحمادي انور عبدهللا حسي  784200137426803 NULL

24472 مانع  خميس سعيد جمعه القطيطي 784200147217614 NULL

24473 ي حمد عثمان راشد الواىلي النقن  784200165428283 NULL

24474 ي
 
شيخه نارص علي عبدهللا المرزوق 784199859028369 NULL

24475 فيصل سعيد راشد علي الزيودي 784198780738104 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24476 ن عمر  الهاشمي أسماء محمد حسي  784200115162404 NULL

24477 عيىس محمد عبدهللا علي خورى 784198629376413 NULL

24478 بخيته سالم محمد عبدهللا المنصوري 784200274754025 NULL

24479 حمدان خالد محمد علي العبيدىلي 784200108139146 NULL

24480 ي
حمد محمد ابراهيم عبدهللا البلوسر 784200213739137 NULL

24481 ي سهيل حامد خميس الجنين  784200242069639 NULL

24482 حمد حمدان سالم سعيد الشامىسي 784199761306879 NULL

24483 عائشة  مصبح عبيد خلفان عبيد المسماري 784200136509658 NULL

24484 ي
 
سالم هاشم احمد العوابد المرزوق 784200125843878 NULL

24485 محمد فارس سالم الرضه المزروعي 784200074815844 NULL

24486 سلطان سعيد سليمان سنان الطياري الظهوري 784200260972532 NULL

24487 سالم علي سالم علي الحمادي 784198472542418 NULL

24488 ماجد عبدهللا احمد درويش الحمادي 784200179804057 NULL

24489 حميد علي محمد خليلي الحمادي 784200025184944 NULL

24490 ي المنصوري
ن
عبيد راشد علي متعاق 784198130630464 NULL

24491 سلطان  أحمد عبدهللا احمد المال 784200161608375 NULL

24492 محمد عل راشد ساعد الظاهري 784197736975752 NULL

24493 سعيد عبدهللا حمد راشد الصعصاع 784200169032826 NULL

24494 سيف محمد سيف نارص الخروضي 784199009838105 NULL

24495 مزنه محمد احمد محمد  اليماجي 784200119273827 NULL

24496 شيخه خالد عبدهللا احمد مسعود 784199373753211 NULL

24497 عائشه عبدهللا بخيت سعيد المحرمي 784199272760747 NULL

24498 مرام رسور علي رسور النعيمي 784200053876429 NULL

24499 ي
مي سهيل بطي سهيل الرمين  784200095950653 NULL

24500 ي احمد فيصل راشد عبيد  النقن  784200106038522 NULL

24501 ه محمد عبدهللا محمد العبيدىلي مي  784200175875051 NULL

24502 جواهر محمد نارص عل الشامىسي 784199832073748 NULL

24503 نوف وليد عبدالرحمن احمد السيد 784200159420692 NULL

24504 فاطمه بطي غمران بطي القبيىسي 784200194302087 NULL

24505 ن عبدهللا المنصوري صالح عبدهللا حسي  784197629027257 NULL

24506 بخيته سعيد سعيد هذلول الهاجري 784198842524146 NULL

24507 عبدهللا احمد عتيق احمد الشجي 784199063548137 NULL

24508 سالم عبدهللا حمد امبخوته العامري 784200076041381 NULL

24509 خلود محمد نارص عل الشامىس 784199628627293 NULL

24510 محمد علي عبدهللا علي  النيادي 784197431798400 NULL

24511 ميثه محسن راشد المزروعي 784198265835284 NULL

24512 محمد علي محمد سويعد المزروعي 784200125983708 NULL

24513 هزاع محمد مراد علي عبدهللا 784200058532084 NULL

24514 علي  محسن صالح عبدهللا المنصوري 784197805436876 NULL

24515 عمر محمد سالم محمد المهرى 784200121360422 NULL

24516 ليل حسن علي عيىس البلوسر 784198141981310 NULL

24517 حمد هيكل حسن هيكل 784199429853692 NULL

24518 ي ن مبارك سلطان الجنين  محمد  الشي  784198183543960 NULL

24519 بدر محمد سالم محمد البشر 784199073854277 NULL

24520 محمد حمد محمد جذله االحباب  784198516406547 NULL

24521 سلطان شيخان علي محمد خميس الشامىسي 784198575860741 NULL

24522 فاطمه جمعة سالم العزيزي 784197657076325 NULL

24523 ي
منن صغي  محمد سعيد البلوسر 784197508390479 NULL

24524 مريم بوزيد سعيد ثعيلب النعيمي 784198787032857 NULL
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24525 ن المنصوري سلوى صالح أحمد حسي  784199083739278 NULL

24526 رؤى محمد علي عبدالمجيد 784198206025805 NULL

24527 جابر احمد سالم خميس  آل علي 784199002610436 NULL

24528 ي ميعاد عمر عل المر عل الكعن  784199882486949 NULL

24529 ابراهيم  حسن محمد احمد الزرعوبن 784197771364623 NULL

24530 حمدان سهيل مبخوت الشعشىعي 784200118742954 NULL

24531 ن عبدالرحمن عمر سالم مطر سالمي  784200282698701 NULL

24532 سعيد محمد سعيد عبيد الكعن  784200147259137 NULL

24533 ه الدرعي علياء غدير سعيد النخي  784199746163643 NULL

24534 محمد احمد مسلم بريك الراشدي 784199096281383 NULL

24535 سهيل محمود صبجي محمد الحمران 784200118468154 NULL

24536 ي
هدى  بنت  راشد بن سليمان الغين  784198116817176 NULL

24537 عوض غمران بطي سويدان القبيىسي 784197479729036 NULL

24538 ي منن سعيد نصيب ابراهيم  الجنين  784199306165731 NULL

24539 نوره حمد محمد سعيد الراشدي 784199373079211 NULL

24540 ي
محمد منصور حسن بارحمه العفيفن 784199091526105 NULL

24541 احمد سعيد سالم مبارك الشامىسي 784198982973863 NULL

24542 احمد علوي عقيل عبدهللا الذهب 784198431810831 NULL

24543 ي عمار سعيد سالم سعيد الكعن  784198774273050 NULL

24544 ي
 
عائشة  عبدالواحد علي مال هللا المرزوق 784200158064210 NULL

24545 حنان عمر سهل احمد بن اسحاق 784198649763277 NULL

24546 ن عبد هللا المنصوري زينب عبد هللا حسي  784198660350467 NULL

24547 ي
محمد خميس خصيف حميد خصيف الحوسنن 784200109215879 NULL

24548 ن المري علي عبدالهادي علي حثلي  784198779151848 NULL

24549 ي 
 
ساره  سليمان محمد مختار  المرزوق 784200214749499 NULL

24550 شيماء سعيد سالم محمد محسن  العامري 784199151792134 NULL

24551 هارون عبدهللا احمد صالح جعيول 784198780649202 NULL

24552 ي
محمد علي عبدهللا جمعه البلوسر 784198316958648 NULL

24553 نوره مبارك صالح مبارك المنهاىلي 784200257987295 NULL

24554 عمار  عبدهللا حسن احمد  الحداد  784199728141542 NULL

24555 جهجي  صالح محمد جهجي  البلوسر 784197609143520 NULL

24556 خالد محمد عبيد جمعه الظاهرى 784198586247912 NULL

24557 ي احمد علي مبارك سعيد العكي  784198850295738 NULL

24558 ي
يفن نجالء عبدهللا مهدي فرح الشر 784200240694149 NULL

24559 اسماء فاضل سيف طحي  الدرعي 784199383087501 NULL

24560 غريبه سبع سعيد 784197814635963 NULL

24561 مصبح مفتاح سالم سعيد النعيم 784197137079477 NULL

24562 محمد  زين هللا مبارك العبيدي 784199442846210 NULL

24563 ي
 
وق سعيد عبدهللا سعيد نارص الشر 784198874183969 NULL

24564 مي
هزاع راشد علي سالم  الحرصن 784198919424691 NULL

24565 يونس زينل يوسف زينل الخوري 784196947263693 NULL

24566 يوسف زينل يوسف زينل الخوري 784196748075213 NULL

24567 سهيل  مروان عبدالعزيز الخويطر 784200249713288 NULL

24568 ي
زينب أحمد سبت خميس البلوسر 784196752627370 NULL

24569 غريب حمد هادف احمد المنهاىلي 784197685327419 NULL

24570 مريم فالت حسن علي الراشدي 784198663708091 NULL

24571 سالم سعيد سليم هاشل  النيادي  784197758064212 NULL

24572 خليفه سالم السبع حمود الدرعي 784198520632427 NULL

24573 ي
مبارك عامر حمد مسعود العريابن 784198451649580 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24574 علي علي سعيد علي الشامىسي 784199208370470 NULL

24575 امنه سعيد سالم المنصورى 784198498076177 NULL

24576 سلطان سعيد سالم راشد الشامىس 784199030918371 NULL

24577 سعيد  بخيت محمد صقر الفالجي 784197753808506 NULL

24578 ي
شعفار غالم موس البلوسر 784199539291577 NULL

24579 مريم خميس خادم خميس القبيىسي 784198786862627 NULL

24580 علي  محمد حسن محمد الراشدي  784199070796356 NULL

24581 خالد درويش سويلم غريب البوسعيدي 784198470473863 NULL

24582 شماء محمد مسلم حسن الراشدي 784199398754681 NULL

24583 فاطمة  عبدهللا اسماعيل الحمادي 784199008387328 NULL

24584 فهد سبعان محمد ثواب  المزروعي  784197905936296 NULL

24585 فاطمه احمد عبدهللا الغواص 784199336915212 NULL

24586 ن عل قاسم الحمادى عل حسي  784199932608591 NULL

24587 ندا محمد يوسف طاهري الحمادي 784200191321536 NULL

24588 ي ن مبارك سلطان الجنين  صالح  الشي  784198162030849 NULL

24589 عائشه محمد سالم سعيد المحرمي 784198369307313 NULL

24590 ي عيىس متعب سعيد سالم الكتن  784198726042710 NULL

24591 ي العنود عبدهللا سعيد عبدهللا الجنين  784200196983157 NULL

24592 ي  اشواق   احمد عبدهللا غالب الكثي  784197513528246 NULL

24593 ي
عبدهللا محمد كرم غلوم البلوسر 784197759329721 NULL

24594 ي 
 
فاطمة  اسماعيل محمد  المرزوق 784200184931077 NULL

24595 ن عل الحمادي دانه مسعود حسي  784200229103187 NULL

24596 ي شيخه جمعه راشد الخوار الكعن  784198458254905 NULL

24597 ذياب سيف راشد سعيد المعمري 784198706041807 NULL

24598 ي فاطمه عيىس احمد حسن العلكيم الزعاب  784200198292631 NULL

24599 ي
يمنن كمال عوض نارص بامعىسر 784200137904924 NULL

24600 امل عبدهللا جمعه عتيق الظاهري 784199859042535 NULL

24601 ظافر محمد مسعود هادى الحباب  784198096158310 NULL

24602 يوسف محمد بشي  عبد الرحمن عل 784200159387420 NULL

24603 مهره هادى محمد االحباب  784199187606480 NULL

24604 عذره حسن عبد الرحمن احمد الحمادي 784200192469086 NULL

24605 ي شهد عادل راشد يوسف صوفه الزعاب  784200163658378 NULL

24606 شمسه عمر ابو بكر العامري 784200130740986 NULL

24607 منن حارب جاسم علي محمد 784199165761927 NULL

24608 ه المنصوري مبارك بخيت حميد عمي  784198038708685 NULL

24609 راكان مبارك احمد طالب الهمامي 784200116573245 NULL

24610 محمد  خميس خادم خميس القبيىسي 784199024925028 NULL

24611 حليمة عبيد سعد عبيد المقباىلي 784199407607276 NULL

24612 امل علي سالم حسن وليد الحمادي 784199897608388 NULL

24613 فاطمه عل عبدهللا محمد الهنداسي 784200173536853 NULL

24614 حمد محمد جمعه عبدالرحمن موس البدواوي 784200172760744 NULL

24615 خديجة ابراهيم احمد الحمادي 784200163519380 NULL

24616 ي
سالمه عصام عبدهللا محمد الزرعوبن 784200117919504 NULL

24617 ي 
 
نوف منصور جمعه عبدهللا صالح  المرزوق 784200120390214 NULL

24618 جواهر أحمد طالب أحمد الهمامي 784200153628274 NULL

24619 مريم محمد سيف الفجي  السويدي 784200171506247 NULL

24620 وديمة طهميمه عبدهللا كردوس العامري 784198083516389 NULL

24621 ي
 
مروة محمد عبدهللا عبدالرحيم المرزوق 784199585108048 NULL

24622 ي رسور المنهاىلي محمد طماطم حرب  784197091576096 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24623 عيىس محمد عل كرم البلوسر 784200138138605 NULL

24624 يكي امابن عبدهللا صالح عمر الي  784200184210365 NULL

24625 ابراهيم عبدهللا ابراهيم رابوي الرمين  784200261609059 NULL

24626 محمود سالم مصبح كشان ابدواه 784198186165860 NULL

24627 حليمه علي محمد المنصوري 784198292516147 NULL

24628 ي
حمد سليمان راشد سعيد الغين  784200037317029 NULL

24629 ي
ي اليتيم البلوسر محمد راشد مي  784200181076900 NULL

24630 روزه احمد حميد عمه المنصورى 784198976491476 NULL

24631 أحمد محمد سعيد االبل 784198504179684 NULL

24632 سعود عمرعبدالعزيز محمد النيباري 784200135959573 NULL

24633 ي
لطيفه عوض غريب محمد الكوين  784198229825108 NULL

24634 شما علي عبدهللا محمد المازمي 784200030280844 NULL

24635 منن صالح شاج  محمود الشمري 784198717651636 NULL

24636 ي سعود هادي حمد قضيب الكعن  784198194268524 NULL

24637 مبارك سعيد سيف حمد المنصوري 784200160352967 NULL

24638 مسعود محمد سعيد نصيب المزروعي 784200105769424 NULL

24639 عيىس يونس عبدهللا علي البلوسر 784198573932682 NULL

24640
ن
سلمان مسلم سعيد مسعود المجرق 784197831707431 NULL

24641 ي
هزاع جمعه احمد قضيب  الحوسنن 784200213659715 NULL

24642 محمد عبدالرزاق عبدهللا صابري الحمادي 784200113946469 NULL

24643 احمد فوزي جوهر فرج 784200157629393 NULL

24644 حصه حسن أحمد الحمادي 784200168057196 NULL

24645 ي
حمد جمعه احمد قضيب الحوسنن 784199703149080 NULL

24646 متعب سالم حمد سعيد الدرعي 784199239062963 NULL

24647 يكي نوره مالك حاج خميس الي  784199250713049 NULL

24648 عبدهللا حمدان عبدهللا نارص المقباىلي 784200142430832 NULL

24649 عبدالحميد علي عبدالحميد الهاجري 784200104026925 NULL

24650 ي
عبدالرحمن  خالد أحمد قاسم محسن الجحوسر 784200114320201 NULL

24651 ي مليف العافىس
ميثاء جمعه ثابن 784200239683525 NULL

24652 ي سلطان ماجد محمد ماجد الزعاب  784200063075921 NULL

24653 ي
سعيد خميس سعيد خميس المشايجن 784200084725850 NULL

24654 ي
عبدهللا عبدالسالم محمدعلي البلوسر 784200075327088 NULL

24655 محمد احمد علي بن حجر الشجي 784200229037252 NULL

24656 شيخه سالم راشد الفزاري 784197207638210 NULL

24657 شامه سعيد محمد صالح الراشدي 784198693861969 NULL

24658 هيا  حسن معتوق مبارك  ال علي  784200209538428 NULL

24659 احمد محمود حسن احمد الحمادي 784200131463588 NULL

24660 ساره يوسف إبراهيم محمد الهرمودي 784199387915418 NULL

24661 عبدهللا خليفة سيف خليفة القبيىسي 784199375716539 NULL

24662 سالم فهد محمد خلفان النيادي 784200057036327 NULL

24663 كلثم احمد حميد عمهي المنصوري 784198783809423 NULL

24664 احمد سالم احمد سالم باكله 784198358697963 NULL

24665 محمد خميس عبيد مفتاح المحرزي 784198274794027 NULL

24666 ي
ن البلوسر بدر محمد احمد حسي  784197214954154 NULL

24667 ي سلوى عاشور محمد سالم الكثي  784199997502937 NULL

24668 خليفه عبدهللا محمد اسماعيل الحمادى 784198852168792 NULL

24669 فاطمه نارص حمد سعيد الدرع 784197743035087 NULL

24670 ي
ن سالم الشنينن محمد سالمي  784198450796069 NULL

24671 سواده محمد حمد المنصوري 784197353906197 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24672 ساره خلفان راشد محمد الظاهري 784199431542929 NULL

24673 فاطمه راشد رسحان حميد المقباىلي 784198035754708 NULL

24674 خليفة سالم نصيب مبارك النيادي 784197864213646 NULL

24675 ي
عيالن سعيد سيف معضد المشغوبن 784199942721079 NULL

24676 عزه صالح سالم سعيد الرواجي 784198619410941 NULL

24677 ي
يوسف محمد علي حسن الحوسنن 784200121498628 NULL

24678 سيف عبيد جوعان راشد الظاهري 784196761307436 NULL

24679 محمد مطر خميس فرحان سالم الظاهري 784199842507198 NULL

24680 امل محمد داوود عثمان   الحوسنن 784199636352967 NULL

24681 مريحه تركي حمد المنصوري 784198753247638 NULL

24682 ن النعيمي محمد الذيب خلفان بوقضي  784198010536971 NULL

24683 ن الخاجة نساء حسي  784197143138028 NULL

24684 نارص محمد نارص العبيدي الهاجري 784198427352061 NULL

24685 ي
ن زبار الحارب  شبشا سعود حسي  784198461698379 NULL

24686 ش الخيلي محمد بطي مناخر حي  784197729369179 NULL

24687 اللوي  هي محمد علي الدرعي 784198604862874 NULL

24688 ي مقبل النعيمي ف ناج  عبد السالم رسر 784198657269415 NULL

24689 هيا سلطان محمد سلطان سعيد الكعن  784199993021809 NULL

24690 الحمدي مبارك عزيز الدرعي 784198690373687 NULL

24691 محمد سالم مرشد النخالوي 784198893871966 NULL

24692 خالد حامد احمد محمد الحامد 784198554952626 NULL

24693 سلطان سيف سلطان الدرعي 784197594059509 NULL

24694 راشد حميد راشد علي السويدي 784198186070938 NULL

24695 صالح مبارك عبد هللا عمر بن عمرو 784197360265363 NULL

24696 ي  عيىس سعيد مطوعي  المنصوري 
ثابن 784196936485745 NULL

24697 ي
زهره  محمد عبدالحميد محمد عباس علي البلوسر 784200074685098 NULL

24698 علي مبارك حمد عبدهللا المزروعي 784199010247932 NULL

24699 احمد سالم محمد علي النعيمي 784198961943218 NULL

24700 ي ال علي
علي ابراهيم عبيد القامن  784199290361320 NULL

24701 ي
زينب محمد عبدهللا بجا البلوسر 784198979181488 NULL

24702 ي
 
راشد علي ابراهيم احمد المرزوق 784199446175913 NULL

24703 عمر احمد مبارك نارص العامري 784198194762690 NULL

24704 سالم صياح حميد مبارك المنصوري 784199194302081 NULL

24705 ي نارص سعيد سليم خميس الجنين  784200191626538 NULL

24706 ي
يفه عبدالسالم محمد علي البلوسر رسر 784200237292485 NULL

24707 جمعه سيف سلطان خليفه الدرعي 784198193649195 NULL

24708 ي علي صوايح سيف علي الكتن  784197794273637 NULL

24709 ي ك علي محمد هادي األحباب  مي  784198348064290 NULL

24710 ن محمد عابد القصيلي المنصوري شاهي  784198308402084 NULL

24711 عبدالرحمن محمد محمود حسن  الحمادي 784199208381303 NULL

24712 شوق صالح محمد شيخ المهره 784200109520872 NULL

24713 احمد سعيدان حميد العشط المنهاىلي 784198250310806 NULL

24714 ي منصور  بدر سالم المذكور الطنيج  784200137480875 NULL

24715 عيىس مبارك صغي  حمد الدرعي 784198909731709 NULL

24716 ي سلطان سيف سلطان راشد الكتن  784199210426930 NULL

24717 ي حسن صالح حسن صالح المهي  784197398535084 NULL

24718 امينه نارص عبدهللا حواتان المصعن  784197969082425 NULL

24719 رمله احمد محمد الحمادي 784199193659192 NULL

24720 زايد مبارك عبدهللا محمد ال علي 784200080393760 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
24721 نرجس يوسف  محمود 784197616103533 NULL

24722 ي خالد جمعه عبدهللا خليفه المهي  784197937579494 NULL

24723 عبدهللا ابراهيم خميس عبدهللا الحمادي 784199020851806 NULL

24724 عزيزه احمد خلفان سالم 784197215387289 NULL

24725 سالم راشد داود صفصوف النعيمي 784199247938303 NULL

24726 فهد سعيد حميد سالم الدرعي 784199172604078 NULL

24727 غبيشه سالم لوي  هي السبع الدرعي 784198554154272 NULL

24728 يكي هالل محمد خميس حمد الي  784197173957081 NULL

24729 احمد محمد بدر سيف السعيدي 784198775072055 NULL

24730 ي
سالمه علي مسلم البطينن 784197510595495 NULL

24731 ي
 
محمد سلمان لطيف علوي المرزوق 784198846303729 NULL

24732 عبيد راشد عبدالعزيز سالم المزروع 784198458070863 NULL

24733 ترك سالم مرزوق سهيل الشامىس 784197485195859 NULL

24734 العنود عل سالم جريبه الصيعرى 784198950793046 NULL

24735 ميثه سعيد سالم يهويل المنصورى 784198269398156 NULL

24736 سالم سعيد حمد سعيد الشامىس 784198961491515 NULL

24737 علي عبدهللا محمد المهدي عبدهللا الشاطري 784199406819138 NULL

24738 حمد علي سيف علي النعيمي 784197372520383 NULL

24739 وليد عبدهللا احمد عمر 784198043040314 NULL

24740 ي ن العتين  صيته محمد حسي  784198493103281 NULL

24741 ي ثان االحباب 
هياء مبارك عبد هللا رسر 784198307419287 NULL

24742 راشد خلفان راشد صالح الشامىسي 784198130654878 NULL

24743 عائشة ابراهيم احمد الشجي 784196436075301 NULL

24744 سيف سالم متعب الرميدان العفاري 784200135876801 NULL

24745 سعيد راشد سعيد راشد الرحن  784200260372964 NULL

24746 صقر خليفه مفتاح بن حمود الخاطري 784200076161759 NULL

24747 احمد عبيد حميد عبيد الحامدى 784198095028092 NULL

24748 عبدالرحيم خليفه سيف الشكيلي 784198861596280 NULL

24749 هنادي سيف خميس الظاهري 784198169597923 NULL

24750 عبيد سيف محمد عبيد المزروعي 784200194631022 NULL

24751 لمياء محمد احمد حسن عبدالرحمن العل 784200282710639 NULL

24752 احمد محمد سالم مسعود العلوي 784198617603745 NULL

24753 ي عبد النارص محمد عبد هللا محمد ابراهيم الطنيج  784200284917968 NULL

24754 ي 
جواهر  محمد علي عباس مظفر  البلوسر 784200117680288 NULL

24755 ي
هالل راشد خلفان مبارك اليحياب  784198083282420 NULL

24756 ي
 
علي حميد مرزوق جوهر المرزوق 784198546876149 NULL

24757 محمد عبدهللا درويش محمد الحمادي 784198332498082 NULL

24758 ي
 
عفراء حمود محمد حسن المرزوق 784200242702049 NULL

24759 ي
شهاب أحمد راشد خلفان بن رشيد الدهمابن 784200257986867 NULL

24760 حمد خالد احمد درويش الحمادي 784200190740876 NULL

24761 مي مسفر سعيد حمد الهاجري 784200124248186 NULL

24762 سهيل محمد سهيل بوحسن العامري 784198136470709 NULL

24763 ي م الكتن  سالم راشد سيف حضي  784198239087061 NULL

24764 يوسف علي يوسف ابراهيم العبيدىلي 784200118373107 NULL

24765 ن عيظه صالح العامري سماحه سالمي  784197875929370 NULL

24766 محمود محمد جميعان سليمان المرصي 784198719158721 NULL

24767 سعيد محمد حميد ثامر المنصوري 784198249627401 NULL

24768 ي ب  فاطمه مبارك محمد المحي  784198026957575 NULL

24769 ي كدية عفاف ميلود العرب  784198437315314 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24770 علي محمد علي الصلف النعيمي 784198897190280 NULL

24771 منصور عبيد محمد سالم الكعن  784198374173965 NULL

24772 ي ن بدر سالم حليس  النقن  حني  784200139737199 NULL

24773 قاسم عبد الغفور عل جاسم عبدهللا 784200175720265 NULL

24774 ي
عبد هللا  غريب مراد عبد هللا البلوسر 784198182028385 NULL

24775 رابيه سلطان سعيد المحمدى 784196913651533 NULL

24776 ي
زينب محمد حسن الحوسنن 784197773149360 NULL

24777 يوسف حسن محمد عل 784196906430846 NULL

24778 منار سيف مسعود سليمان الظاهري 784197930931510 NULL

24779 هند علي عمر مهنن 784197461026037 NULL

24780 ي
سالم حسن محمد سالم الحوسنن 784198595732870 NULL

24781 ي ب  حمدان محمد غيث خلفان المحي  784199924383641 NULL

24782 جمعة غريب جمعة محمد القمزي الياسي 784199217047424 NULL

24783
 
عبدهللا علي محمد محمدى المرزوق 784196710719806 NULL

24784 ميسم عبدهللا محمد احمد 784198513054910 NULL

24785 كليثم علي سيف الشغل المحرزي 784200129259279 NULL

24786 عبدهللا سالم ملهي عون الصيعري 784199475842987 NULL

24787 ي منن عبدالرازق علي عبدهللا الخمي  784197754247506 NULL

24788 خليفة محمد يوسف مبارك الحمادي 784200150952750 NULL

24789 مريم عمران محمد محسن  العامري 784200275385936 NULL

24790 ن عبدهللا الحامد منن حسي  784199046472199 NULL

24791 عمر علي سعيد الضبع الدرمكي 784197736907144 NULL

24792 موزه عل حمود عل الظاهرى 784198654841737 NULL

24793 ابراهيم احمد سعيد محمد الخنجرى 784197170850925 NULL

24794 عبدهللا عادل محمد عبدهللا الحنطوب  784200243274246 NULL

24795 محمد راشد عبيد خلفان اليماج 784199026482408 NULL

24796 موزه ابراهيم كرم عبدالرحمن الدرمكي 784196490709795 NULL

24797 ي عبدهللا سعيد حمدان سعيد الزعاب  784198075842983 NULL

24798 ي عفراء محمد سا لم بن معدن الكتن  784200164951053 NULL

24799 نوره يوسف أحمد عبدهللا الحمادي 784200069626529 NULL

24800 ه مساعد مبارك شحبل سمي  784198739051799 NULL

24801 حسن محمد صالح حسن  العامري  784198979635277 NULL

24802 احمد راشد حسن محمد الشامىسي 784198642827095 NULL

24803 عبدالرحمن كاظم جوهر عبدهللا قعود 784198546040316 NULL

24804 خالد محمد يوسف مبارك الحمادي 784199870869098 NULL

24805 حمدان خميس غريب الشامىسي 784198858194974 NULL

24806 نوف علي سالم علي المحرزي 784200136026968 NULL

24807 ي محمد نارص عيىس دوكاله االمي  784200168295937 NULL

24808 ي حمد محمد علي سالم الكعن  784199405406879 NULL

24809 ي
نارص عبد هللا مبارك سعيد اليحياب  784198869524276 NULL

24810 ي
هزاع سلطان محمد عبد هللا العريابن 784198717525244 NULL

24811 ن خميس المنصوري ساميه نارص حسي  784198954804369 NULL

24812 ي نوره احمد حم سالم الكثي  784199032163810 NULL

24813 سميه عبدهللا سالم جيار 784198338132073 NULL

24814  المنهاىلي
ن يحن  محمد مطر سالمي  784199265728214 NULL

24815 عبدهللا احمد عبدهللا عبود العامري 784198881847143 NULL

24816 احمد نارص محمد علي المحرزى 784200152964266 NULL

24817 ي سالم علي حمد الكرب  784198662806813 NULL

24818 هاجر جاسم سلطان عبدهللا الحمادي 784199085093708 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24819 فاطمة عبدهللا سعيد عبدهللا المهري 784196940651431 NULL

24820 ي وداد علي حميدي تميم الكتن  784198239502739 NULL

24821 ي يارس عبدهللا محمد الجنين  784198838257644 NULL

24822 حمد راشد حمدان راشد الشامىسي 784198808146918 NULL

24823 ي الشكيلي
عبدالعزيز عبدهللا ثالث ثنن 784199098370622 NULL

24824 ي
نجوى علي جاسم أحمد الحوسنن 784199043214065 NULL

24825 هيثم عل مسلم عل العدوي 784199375035435 NULL

24826 حميد عبدهللا سعيد علي النيادي NULL NULL

24827 ي رشا  نارص عبدهللا حواتان المصعن  784198739072969 NULL

24828 مريم محمد مفلح محمد السبيىعي 784198641039429 NULL

24829 عائشه حسن محمد ال علي 784197552158798 NULL

24830 ي فاطمة علي محمد راشد محمد الكعن  784200171025412 NULL

24831 خليفه احمد عبدهللا العفريت الكوين  784197952546972 NULL

24832 ه محمد جاد امي  784198174061469 NULL

24833 شيخه خلفان خميس خلفان النعيم 784198575409515 NULL

24834 فاطمه حمد صوايح مطر الخييلي 784200019638319 NULL

24835 مريم فايز طماطم المنهاىلي 784198692469087 NULL

24836 عائشة علي عبدهللا الشجي 784200125174944 NULL

24837 علي حسن علي قاسم الحمادي 784200263049486 NULL

24838 ه محمد حمادي محمد العفاري مي  784198786547061 NULL

24839 موزه سالم سليم سعيد الدرعي 784198497369284 NULL

24840 ي
 
صباح حسن محمد احمد المرزوق 784198719083945 NULL

24841 مريم سعيد خلفان سعيد الغافري 784198686042817 NULL

24842 ي خميس برعود الشامىسي
عبدالرحمن ثابن 784200150836219 NULL

24843 ي الراي  العرب 
ن سلوى الحسي  784198520586177 NULL

24844 ي عذبه عبدهللا احمد بالعبيده المهي  784200154618217 NULL

24845 ي رثعه سليمان ظافر هادى األحباب  784198720986953 NULL

24846 سواده مبارك عمر عريد المنصوري 784198975387212 NULL

24847 ايوب  محمد عبدهللا طهري الحمادي  784198992527519 NULL

24848 سعود جابر احمد عالق الحمادي 784199093858597 NULL

24849 يوسف سالم عبدهللا ثابت المهري 784198658386408 NULL

24850 نارص طالب محمد علي المعمري 784198450295351 NULL

24851 عائشة مقبل فهد خميس  الدورسي 784199227246396 NULL

24852 سفر عبدالمحسن نارص سفر الهاجري 784197410986059 NULL

24853 ي
ه عوض مرداد طويرش الهناب  امي  784197925469864 NULL

24854 صبحه حمد بداح هضعه العامري 784198151508201 NULL

24855 نوره مبارك علي الهمامي 784199135854844 NULL

24856 ي 
عبدهللا  سعيد عبدهللا خميس الدهمابن 784199132806169 NULL

24857 ي سيف سعيد محمد حماد الكعن  784198226375099 NULL

24858 وديمه حماد الصغي  ابو خرايط العامري 784198205136074 NULL

24859 ريا حمود حمد سيف الدرعي 784199070820735 NULL

24860 آمنه محمد اسماعيل عيىس العبيدىلي 784199446079859 NULL

24861 وعله هادى معيض جارهللا االحباب  784198947465377 NULL

24862 وليد عبيد سعيد بن سبيت الشميلي 784198036284838 NULL

24863 ماجد علي محمد صالح الجسمي 784199121606901 NULL

24864 عبدهللا علي عبدهللا يوسف الحمادي 784199043714692 NULL

24865 سالم عويص محمد حموده الدرعي 784197420682938 NULL

24866 ي
مهند محمد علي مظفر البلوسر 784199943092066 NULL

24867 ي
 
ن عيىس محمد المرزوق عبدهللا  حسي  784200106317066 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24868 ريان  عبدهللا سعيد علي رشود  الشجي 784200187272859 NULL

24869 ي
حمد سالم راشد سالم العيساب  784198958524351 NULL

24870 ي وم الكعن  ناعمه راشد خميس مشر 784197786574240 NULL

24871 ول عيه الشامىسي ن وضحه غانم قين 784198737395164 NULL

24872 غريبه عبيد عيد المنصورى 784198110621954 NULL

24873 ي
ن عبدالرحيم محمود البلوسر عارف حسي  784198814725374 NULL

24874 نبيل مرشد نارص 784196860380433 NULL

24875 زهره سعيد محمد صالح الراشدي 784198780947051 NULL

24876 ي
خالد سعيد عل ابراهيم البلوسر 784199230462055 NULL

24877 نارص سالم اسماعيل نارص الواحدي 784199087258192 NULL

24878 حمد جارهللا علي نايره المري 784199173632490 NULL

24879 ي
عائشه سالم صالح شماخ الحارب  784198826957577 NULL

24880 ي هادى مبارك مسعود هادى األحباب  784198113582757 NULL

24881 سعيد حمد عبدهللا محمد عبدهللا الشامىس 784199453946156 NULL

24882 جابر راشد حمادى محمد العفاري 784198280985932 NULL

24883 ي علي عبدهللا سليمان محمد الزعاب  784198861680746 NULL

24884 ه عبد هللا محمد سالم القاسمي/الشيخة  مي  784200232876365 NULL

24885 لطيفه عبيد عيد المنصوري 784198480241573 NULL

24886 سالمه سيف خميس الشامىسي 784198819502711 NULL

24887 محمد مبارك عل سعيد الظاهرى 784198410632156 NULL

24888 راشد طاحوس راشد طاحوس النعيمي 784196970381511 NULL

24889 ي ن خليفه الحمي  ينه خليفه سالمي  رسر 784197979653934 NULL

24890 محمد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العبدوىلي 784200138573587 NULL

24891 ي
مريم جاسم جمعه جاسم الحوسنن 784197590272908 NULL

24892 عبدهللا راشد محمد علي الحلو 784200194109763 NULL

24893 ي
مهره سالم عبدهللا عابد العريابن 784198620846976 NULL

24894 خالد تويلي خدوم تويلي النعيمي 784197968748729 NULL

24895 ي
ي غالم رسول البلوسر خليل عبدالرحمن حاج  784199670696097 NULL

24896 نعيمه احمد سلطان الحمادي 784196797140439 NULL

24897 مريم حمدان نارص المعمرى 784196552032144 NULL

24898 ي
 
دانه عادل عبدالرحمن عبدهللا المرزوق 784200292108311 NULL

24899 ي شخمان سعاد رحال العرب  784197886859251 NULL

24900 محمد عل محمد سعيد الصيعرى 784200252108798 NULL

24901 سالمه عبدهللا مكنيت عبدهللا الفالسي 784200192804613 NULL

24902 بنا محمد علي حميد المنصوري 784199214053615 NULL

24903 غدير مبارك علي ضاعن المنصوري 784198650638384 NULL

24904 ه المنصوري عبيد بخيت حميد عمي  784198990868527 NULL

24905 جمعه عبدهللا جمعه عبدهللا الغفل 784200184271326 NULL

24906 موزة سالم سليمان الفارسي 784197876317534 NULL

24907 ي
عبدالجليل محمد مبارك عبدهللا البلوسر 784199154654810 NULL

24908 ي عبي  مبارك عبدهللا احمد الكرب  784198340972714 NULL

24909 ي
محمد عبدهللا ابراهيم موس البلوسر 784198316183536 NULL

24910 سيف خلفان محمد علي المنصوري 784198658051747 NULL

24911 ي مقبل النعيمي ف ناج  ي رسر ناج  784198093729022 NULL

24912 ه هادى معيض جارهللا االحباب  مني  784199049162946 NULL

24913 ن اليافىعي اسماء محمد حسي  784198447398581 NULL

24914 ي
 
محمد احمد عبدهللا سالم المرزوق 784198172626354 NULL

24915 ي ي الجنين 
عبدهللا  صالح حميد عبدهللا صالح الغيالبن 784200115980433 NULL

24916 إبراهيم مبارك خلفان قذالن المزروعي 784197631858251 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24917 فاطمه حسن صالح نارص القحطابن 784198760539183 NULL

24918 ي
ندى خالد سالم جمعه الحوسنن 784200157940832 NULL

24919 احمد عبدالكريم عل حميد الحمادي 784199831532926 NULL

24920 ي
علياء صالح عايض الحارب  784199149208383 NULL

24921 موزة خميس المقباىلي 784197924205988 NULL

24922 لولوه فهد عبدهللا درويش جمعه المنصوري 784200115904391 NULL

24923 مطر عبدهللا خلفان سعيد الشامىسي 784198527407385 NULL

24924 ي غبيشة عبيد سعيد خديم الكتن  784198286815836 NULL

24925 ي
عائشه عاصم يوسف عبدهللا الزرعوبن 784200137270904 NULL

24926 ي
مروه راشد سعيد علي الحفين  784198885186514 NULL

24927 ي
وسن خميس خميس علي الخديم الظنحابن 784200291869590 NULL

24928 رويه عبدهللا محمد خلفان الشامىسي 784198009482583 NULL

24929 مي
عبدهللا صالح سالم محمد الحرصن 784200107518068 NULL

24930 ن  النعيمي  طالل احمد علي حسي  784199930909496 NULL

24931 ي سلطان سعيد سالم بط الكتن  784197679838207 NULL

24932 الطنيج * شهد عبدهللا خلفان راشد محمد  784200262909383 NULL

24933 عبدهللا سلطان صقر ابراهيم الحاي 784200241032794 NULL

24934 مريم مبارك عبدهللا محمد علي 784200109096139 NULL

24935 نايف عصام عبدالرحمن نائف العمري 784200184385720 NULL

24936 حسن راشد حسن خميس الحمودي 784200257307262 NULL

24937 ي بدر محمد علي نارص الحمي  784200104062714 NULL

24938 ي علي سلطان علي عبيد المهي  784200210968689 NULL

24939 ي ي علي هاشل حمد الكعن 
امابن 784200192821047 NULL

24940 سعيد عل سليمان سالم الشامىس 784198298535935 NULL

24941 ي
 
حصه محمد حسن سعيد المرزوق 784200019652856 NULL

24942 محمد خليل مطر اسماعيل ابوجراد 784200110924956 NULL

24943 العنود محمد سهيل سالم الراشدى 784200182732097 NULL

24944 عمار سعيد مهنا سعيد حميد الشبل 784199452042148 NULL

24945 اليازيه عبدالعزيز عبدالرحيم محمد الخوري 784200065136044 NULL

24946 اليازية بهاء اسماعيل عبد الرحمن البداونة 784200257269181 NULL

24947 عاليه فيصل محسن نهيد 784200002504734 NULL

24948 ي سعاد راشد حمود تميم الكتن  784199046163640 NULL

24949 شيخه سعيد عبيد سعيد الزيودي 784200209727286 NULL

24950 ي
راشد حارب بالل  الغين  NULL NULL

24951 اسماء سلطان خميس سعيد المقباىل 784200113972978 NULL

24952 مها فرج عل محسن النعيمي 784199090906811 NULL

24953 جميله سعيد محمد الشامىسي NULL NULL

24954 ي ان سويد المهي  عبدهللا خميس سي  784198119538068 NULL

24955 خوله صالح احمد عل 784198340718190 NULL

24956 اصايل محمد نارص سعيد المري 784200103297428 NULL

24957 ن يوسف العنود زينل عبدالرحيم حسي  784200102797931 NULL

24958 منيه سعيد خميس سيف الشامىسي 784200264903921 NULL

24959 ريم عبيد محمد الشامىس 784198159092539 NULL

24960 فرح  محمد محمدى 784197252024308 NULL

24961 نعيمه سعيد سالم سعيد الشامىسي 784197553820818 NULL

24962 سالم سعيد مبارك سعيد العامري 784197384185753 NULL

24963 رايه عبدهللا راشد عل الزيودي 784200146525959 NULL

24964 ي
عمي  سعيد عبدهللا عمي  الكلبابن 784198758354769 NULL

24965 غايه أحمد عبدهللا علي عبدهللا ايوب  الشجي 784200107698217 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
24966 الريم بخيت نارص العامري 784199736250764 NULL

24967 نجود عبدهللا محمد عبدهللا حمدون 784200006848285 NULL

24968 ي
 
شوق صالح أحمد الكاووك المرزوق 784200171410275 NULL

24969 فاطمه علوي هود بن سميط 784199025086416 NULL

24970 ي
هادف  سلطان فيصل علي الرمين  784200126183142 NULL

24971 امينه عبدالوهاب مطلب عبدهللا العبيدىلي 784197364383733 NULL

24972 منصور نارص البحري مرزوق العامري 784200082070655 NULL

24973 ي ميثا مصبح محمد خليفه الكعن  784200192802492 NULL

24974 رجاء عبدالعزيز المالكي 784197857294181 NULL

24975 ي
 
محمد عبدهللا علي محمد المرزوق 784200131848325 NULL

24976 حمد محمد عبيد بن زايد الشامىسي 784200217487063 NULL

24977 صالح عبدهللا سالم سعيد الجعيدى 784197981937259 NULL

24978 ي فاطمه أحمد سلطان الكعن  784198424146425 NULL

24979 ي
ن
ذياب حمد سليمان مطر العوق 784198128617473 NULL

24980 عائض خميس فرج عبود بن حريز 784198072790573 NULL

24981 شمه محمد حمد المنصوري 784197160832479 NULL

24982 ي
عمر يوسف عبدهللا خميس البلوسر 784198131626875 NULL

24983 مبارك عوض زايد سويد المنصورى 784198457649741 NULL

24984 محمد عبدالرزاق موس علي عيىس 784199559387420 NULL

24985 قماشه بخيت سالم شليل المزروعي 784198309598658 NULL

24986 نور عبدالقادر حسن علي 784198228615393 NULL

24987 نارص نعيمي عبيد سويدان العامري 784199128090505 NULL

24988 محمد صالح علي صالح العامري 784200139042962 NULL

24989 عبد هللا نارص محمد عبد هللا العامري 784198780910380 NULL

24990 ميثاء طيب عبدهللا اسماعيل االستاد الحمادى 784200130437161 NULL

24991 اسيا ثابت ربيع بالحاف العامري 784198630621419 NULL

24992 خزينة سعيد مصبح مطر  النعيمي 784198728740261 NULL

24993 عائشه محمد حسن الحمادي 784198607419060 NULL

24994 ي سالم علي  الدرعي
ن
لوق 784198196250686 NULL

24995 هدى  محمد صالح لحمان الواحدي 784200192682712 NULL

24996 ي ي عبدالرحن احمد الحرب 
تهابن 784197159194261 NULL

24997 حميد أحمد عبدهللا ياقوت التميمي 784200154940389 NULL

24998 ي عائشه محمد نارص سعيد الكعن  784199113062832 NULL

24999 ي
نارص محمد داود سليمان الحوسنن 784199414319626 NULL

25000 خالد عل مسلم عل العدوي 784197779439278 NULL

25001 عبدهللا محمود عمر الشيبابن 784198481029613 NULL

25002 ي
بيات مطر عتيق بيات الرمين  784198569595204 NULL

25003 ي
ي غانم الرمين 

عوشه راشد ثابن 784198213696150 NULL

25004 حمد مبارك سيف عفصان المنصوري 784197761987029 NULL

25005 ي
طارق احمد صالح علي الحوسنن 784200008798579 NULL

25006 ي
ن الزرعوبن ن غلوم حسي  ابراهيم أمي  784197093720916 NULL

25007 ي
ق اللوغابن ميثاء احمد يوسف البي  784199876318629 NULL

25008 راشد عبدهللا محمد خميس الشجي 784197582921488 NULL

25009 ي سالم عبيد سعيد عبود الكعن  784197440364608 NULL

25010 ي مريم احمد علي صالح الزعاب  784200175484169 NULL

25011 موزه خالد راشد محمد العلي 784200207935378 NULL

25012 حمد صالح حمد الهاجري 784198126025133 NULL

25013 محمد أحمد علي سالم  الزحمي 784200176529251 NULL

25014 سالمه  علي سعيد حمد  المنصوري 784200190987543 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
25015 مباركه عل سالم مبارك المنصورى 784198916162914 NULL

25016 ي سعيد راشد سعيد حمود الكتن  784197275397210 NULL

25017 محسنه عبدهللا محسن احمد المنصوري 784197890825025 NULL

25018 ي
غبيشه خميس محمد اليحياب  784198290218373 NULL

25019 ي عائشة غدير العجيد الكتن  784198619464690 NULL

25020 صالح احمد عبدهللا محمد الفارسي 784198554279756 NULL

25021 هيور صوايح مطر الخييلي 784198881621969 NULL

25022 ي سلطان سعيد صغي  واسط الكثي  784198524146424 NULL

25023 ي
ليل مطر عبدهللا الحوسنن 784197671490270 NULL

25024 ي
علي سعيد علي عابد العريابن 784198216431423 NULL

25025 ي ي الكتن  موزة علي بالحي  784197684087055 NULL

25026 ي وضحه سالم علي الكتن  784198495159174 NULL

25027 ي فاطمه علي سعيد طويرش الكتن  784197418762957 NULL

25028 ساره مطر محمد المنصوري 784199249548183 NULL

25029 ماجد سيف ماجد راشد الزعاب  784198183719271 NULL

25030 نور معيويض سالم عمر المنهاىلي 784197938375470 NULL

25031 ي
محمد سيف حسن عبدهللا الحوسنن 784199659285169 NULL

25032 فاطمه حمد سلطان بالعبد المنهاىلي 784199984195851 NULL

25033 امنه شاىه محمد ابراهيم البلوسر 784199959151764 NULL

25034 ي
أمينة محمد سالم الحوسنن 784197460738533 NULL

25035 يحن  ابراهيم السيد منصور محمد الهاشمي 784200174091460 NULL

25036 شوق احمد خميس عبيد البدواوى 784200195865975 NULL

25037 مريم احمد راشد عبيد اليماجي 784200263630749 NULL

25038 ي عزه نارص سالم نايم الكعن  784200213698630 NULL

25039 ي
ليل حسن صالح نارص القحطابن 784198181983101 NULL

25040 ي سعيد نارص خادم عبدهللا الكعن  784200187214307 NULL

25041 عفراء محمد ياقوت مبارك العل 784200221040536 NULL

25042 ي دالل فيصل ابراهيم االديب الطنيج  784200183752714 NULL

25043 جوعان محمد جوعان عويضه الخيل 784198514319601 NULL

25044 ي عبدهللا ربيع مطر الكتن  784197046402190 NULL

25045 ي ب  ن المحي  هند عقيل حسي  784198775027406 NULL

25046 ه عبدهللا زوجه منصور مبارك محمد عبدهللا البلوسر امي  784198290838527 NULL

25047 شما محمد عبدهللا العسعوس الحبىس 784200165828060 NULL

25048 ي
 
ساره عل عبدهللا ابراهيم المرزوق 784200181050251 NULL

25049 جواهر محمد ابراهيم حسن الحمادي 784200190604833 NULL

25050 ناعمه محمد عبدهللا عل الخزيمي 784200109547602 NULL

25051 مريم سعيد درويش علي   الظاهري 784200176407979 NULL

25052 ن آل بشر سيف جاسم إبراهيم محمد حسي  784200113542144 NULL

25053 ي رقيه راشد خلفان الكعن  784198216496830 NULL

25054 فاطمه ماجد سالم سيف الكندي 784200115136549 NULL

25055 ي
ليل ابراهيم محمد العوضن 784198831463827 NULL

25056 عائشه أحمد علي سالم الفارسي 784199396840714 NULL

25057 عبدهللا سعيد بخيت عبيد الجابري 784197613605092 NULL

25058 خالد غمران جمعه فرحان الظاهري 784198004609719 NULL

25059 علويه عبدهللا ابوبكر عمر العيدروس 784198415824832 NULL

25060 خصيبه حمد عبدهللا العامري NULL NULL

25061 ي
ن بالل مبارك الرمين  ياسمي  784197727052801 NULL

25062 سيف سعيد حمدان المعمري 784197105915819 NULL

25063 ي ن عل طالب محمد الكثي  حسي  784198285206102 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
25064 خاطره عبيد محمد العامري NULL NULL

25065 مطر خالص سعد مرزوق العامري 784200181506419 NULL

25066 ميثه محمد عبدهللا الخليب غازى 784198850536248 NULL

25067 ي احمد جمعه سالم عبدهللا المهي  784200165848068 NULL

25068 ي
يفن ه عزيز مكتوم الشر نارص نخي  784196936951324 NULL

25069 عبدهللا ابراهيم سليمان عبدالرحمن الحمادي 784200172696245 NULL

25070 عيىس حسن سالم احمد المنصوري 784200185174081 NULL

25071 ي ي عبدربه الرقاب  ورده ناج  784198760708077 NULL

25072 كليثم مصبح محمد مصبح النعيمي 784198510850492 NULL

25073 صالحة القرين علي القرين  العامري NULL NULL

25074 علي حمد علي هالل الظاهري 784197930680463 NULL

25075 ي عل جمعه عبدهللا عل الكعن  784199252425980 NULL

25076 شيخه حمد محمد سالم الشامىس 784197591310962 NULL

25077 ي فاطمه محمد سعيد محمد هالل الكعن  784199579874050 NULL

25078 ى اصاله سعيد عل عبدالعزيز الكثي  784199760902538 NULL

25079 وضحه  محمد سعيد نارص الدرعي NULL NULL

25080 عائشة عبدالعزيز محمد توفيق الشافىعي المدبن 784200165168137 NULL

25081 مي
نايف وليد منصور علي الحرصن 784200176460283 NULL

25082 ي
فاطمه مساعد أحمد ابراهيم  الحوسنن 784198563792179 NULL

25083 عفراء محمد سيف الشامىس 784196979469267 NULL

25084 مريم سعيد احمد سيف الرمين  784199372024622 NULL

25085 ي ب  سعيد عبيد مبارك عبيد المحي  784198291493538 NULL

25086 خليفه سالم خليفه سلوم الراشدي 784196507658217 NULL

25087 ي ي عبدهللا المصعن  عطيه ناج  784196961928528 NULL

25088 علياء فالت حسن الراشدي 784198270621372 NULL

25089 ي
هناء سعيد علي النخالبن 784197342151608 NULL

25090 نوره عبدهللا فرحان اسماعيل العلي 784200126273729 NULL

25091 ي
رحمه حميد سالم البلوسر 784198181829171 NULL

25092 سيف عيضه محمد راشد المزروعي 784198009828108 NULL

25093 سلطان سالم سعيد سلطان المقباىلي 784198196068369 NULL

25094 ي
موزه سعيد احمد سيف الرمين  784198076843634 NULL

25095 طالب سيف حمد معيوف المنصوري 784197342142920 NULL

25096 ي المنهاىلي مريم هويدي طماطم حرب  784198306315981 NULL

25097 سيف علي بخيت عبدهللا النيادي 784197127051064 NULL

25098 جمعه سعيد جمعه سعد العتيبه 784197304042613 NULL

25099 مريم خلفان سعيد حمد النيادي 784197916907039 NULL

25100 سالم ربيع حمدان عبدهللا المهري 784198754073611 NULL

25101 ي مضاوى صالح مبخوت حمد الكرب  784200147485377 NULL

25102 ي علي محمد احمد علي الحرب  784198135358087 NULL

25103 ي
شعيفه محمد مبارك القحطابن 784197795814918 NULL

25104 علياء راشد جوي    ع راشد الشامىس 784198403294915 NULL

25105 نرصه محمد سالم هويدن 784197874149350 NULL

25106 نوره علي محمد المنصوري 784198670279623 NULL

25107 محمد جاسم أحمد جابر المنصوري 784197943932596 NULL

25108 احمد محمد مبارك فطيس المنصوري 784198018039101 NULL

25109 مريم خليفه حمدان سالم الفالجي 784197084615976 NULL

25110 علي زاهر حميد نارص الشقىص 784198514857154 NULL

25111 نارص عوض محمد أحمد المرر 784197996907172 NULL

25112 صالح حسن عبدهللا لهداد 784198216327928 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
25113 مريم ابراهيم السيد محمد السيد عبدالرحيم الهاشم 784200003874698 NULL

25114 حمد عبدهللا حفيظ سعيد المزروعي 784199892695935 NULL

25115 ثنيه عتيق صالح عبدهللا البدرى 784200119404836 NULL

25116 ي سعيد محمد صالح الكثي  784197920728538 NULL

25117 محمود عمر سالم سعيد المنهاىلي 784198538424908 NULL

25118 فاطمه طريف سالم سعيد المنصوري 784198893842587 NULL

25119 ي عذيبه عبيد سالم الكعن  784197990614873 NULL

25120 ي ي الجنين 
عائشه سليم فايل خميس المخينن 784199049715818 NULL

25121 موزه عيىس حارب المنصوري 784197074687050 NULL

25122 سيف عيىس احمد عبدالرحيم عبدالواحد 784200137957484 NULL

25123 ي
كليثم سعيد احمد سيف الرمين  784197663581979 NULL

25124 ثمنه سعيد بخيت الشعشىعي 784197941946473 NULL

25125 حياة علي رسور 784196683176844 NULL

25126 خلود محمد عبدهللا أحمد الدرمكي 784198225171614 NULL

25127 عنايات عبدهللا محمد 784195549795813 NULL

25128 دليله طناف سليمان سالم العامري 784198168139404 NULL

25129 ي حمده سلطان عبدالرحمن الزعاب  784198284179763 NULL

25130 احمد رضا ابراهيم جعفر الزرعوبن 784199193537182 NULL

25131 عبدهللا محمد راشد الهبهوب الحبىسي 784199602743595 NULL

25132 حمده مفتاح سالم سيف المنصوري 784197572481741 NULL

25133 ي منن عتيق موس خليفه المهي  784197754636591 NULL

25134 ي المهري محمد سعد يحن  784196618053514 NULL

25135 احمد سالم سيف حميد الخييلي 784196574275903 NULL

25136 ة شعفار سعيد  الدرعي نضي  NULL NULL

25137 غانم مبارك سعيد شليل المزروعي 784198281072086 NULL

25138 ندى صالح سالم الجابري 784198596863799 NULL

25139 ي موزة عبيد سعيد خديم الكتن  784198939213611 NULL

25140 مزون هالل عل القبيىس 784198620975429 NULL

25141 ي عائشه عايض عوض شنان االحباب  784199749790582 NULL

25142 عبيد خميس عبيد خميس الشامىس 784198059370647 NULL

25143 سعيد مانع سعيد أحمد العتيبة 784199079502482 NULL

25144 إيمان سعيد محمد سالم المحرمي 784198562038376 NULL

25145 نادر سالم عوض محسن الواحدي 784198309707143 NULL

25146 سهيل سعيد سهيل محمد العامري 784199939747079 NULL

25147 حمد عبدهللا سيف رفيعه العريابن 784199376214849 NULL

25148 ي
 
داود عل احمد حسن المرزوق 784198587603253 NULL

25149 ي
 
محمد سعد لطيف عالوي المرزوق 784199276242601 NULL

25150 منصور محمد صياح بوهليبه المنصوري 784198921636902 NULL

25151 ي سعيد عبدهللا راشد عبدهللا الكعن  784199368626398 NULL

25152 فاطمه طناف سليمان سالم العامري 784198119253825 NULL

25153 نوره حثل محمد لهذيلي المنصورى 784198698528621 NULL

25154 رويه سالم محمد  الدرعي NULL NULL

25155 ي ي الجنين 
احمد راشد علي الغيالبن 784199157403942 NULL

25156 فاطمه حمدان سيف عبدالرحمن الريىس 784199163809066 NULL

25157 يفن شيخه محمد مكتوم الشر 784197732752973 NULL

25158 محمد حميد عبيد عمر المنصوري 784199575836913 NULL

25159 صالح قائد عل عل حاتم 784197463947909 NULL

25160 يفه حريب مصبح الشامىسي رسر 784198337293645 NULL

25161 ي
فاطمه راشد علي راشد الحوسنن 784197406309399 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
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الموحد
25162 ي مايد احمد محمد احمد النقن  784200080957978 NULL

25163 ي
سيف علي راشد محمد الحفين  784198987905860 NULL

25164 خليفه نارص أحمد مشاري الشامىسي 784200129182604 NULL

25165 حصه محمد بجي  سالم العامري 784199865036158 NULL

25166 ي آمنه علي سعيد علي النقن  784200046329387 NULL

25167 ي محمد علي محمد خلفان الكعن  784200126095197 NULL

25168 مهره عبدهللا حسن خميس حسن 784200247076415 NULL

25169 اليازيه علي محمد حميدوه الشجي 784200139052961 NULL

25170 نهيان عادل خميس  السويدي NULL NULL

25171
ن
ن حميد الجحاق شيخه عجيل الشي  784199058264906 NULL

25172 شما عبيد سالم عبدهللا المزروعي 784200128316203 NULL

25173 ن سعيد العامري عائشه حسي  784198392908137 NULL

25174 ي النعيمي
إبراهيم حسن جاسم عبيد العوابن 784200158629731 NULL

25175 ي
عبدالرحمن محمد إسحاق كرم رحمه البلوسر 784199825907373 NULL

25176 محمد سلمان محمد عبيد ال بوكشه 784200264028463 NULL

25177 ي
 
سعاد يوسف محمد سعيد المرزوق 784200157387323 NULL

25178 احمد عبدهللا مصبح ابراهيم المزروعي 784200291049193 NULL

25179 ن موزه ربيع مرزوق ربيع سالمي  784199440983981 NULL

25180 منال صالح عبدالحافظ 784198825748217 NULL

25181 ي
عائشه خلفان عل خصيف الحسابن 784198737439731 NULL

25182 ي منصور علي سعيد حمد الكعن  784200146383722 NULL

25183 فاطمه ابراهيم محمد الحمادي 784198214282547 NULL

25184 ساره عبدهللا مبارك حمد الهاجري 784198429586963 NULL

25185 ي حصه صقر سلطان صبيح الكعن  784199214360879 NULL

25186 عبدهللا حمود حمد حمود العامرى 784198068214950 NULL

25187 اديبه عامر سالم مبارك بن منيف 784197993591920 NULL

25188 عائشه صبيح حميد سالم المنىع 784198550205730 NULL

25189 حنان عبدهللا سليم عبدهللا الشكيل 784197837402615 NULL

25190 فاطمه عتيق صالح عبدهللا البدرى 784200072491481 NULL

25191 سهيله عتيق جمعه بتال المرر 784198059429070 NULL

25192  العطار البلوكي
ن أحمد محمد حسي  784198506321607 NULL

25193 ي
حليمه احمد علي الحوسنن 784197270850379 NULL

25194 عنود عبدالمجيد محمد عباس عل 784199861635862 NULL

25195 فاطمه يوسف عبدالهادي يوسف الشيخ 784199337904926 NULL

25196 ن عبدهللا عيشه عبدهللا حسي  784198281835029 NULL

25197
ن

خديجه محمد الداع 784197992958138 NULL

25198 ي جمال أحمد صالح أحمد المصعن  784199403728415 NULL

25199 بدريه مال هللا حسن 784196913841423 NULL

25200 ن عل الراشدي فان حسي  مخيله رسر 784198626909091 NULL

25201 عبدهللا عيىس نارص سيف الجابرى 784199060708072 NULL

25202 موزه نارص خلفان بالعرى المنصورى 784198929326415 NULL

25203 رفعه محمد عبدهللا راشد المري 784198672159096 NULL

25204 هال فايز محمود عطايا 784198608370825 NULL

25205 ي
حنان علي خميس ابراهيم البلوسر 784198664132101 NULL

25206 سعيد مطر مصبح عمي  النيادي 784197836409801 NULL

25207 علياء احمد الشيبه سعيد النعيمي 784198921971424 NULL

25208 راشد حميد علي شطاف آل علي 784198279031060 NULL

25209 حنان علي محمد الوتري 784197951948575 NULL

25210 ي صباح سالم محمد الكرب  784197859715357 NULL
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المسلسل إسم الطالب رقم الهوية
الرقم 

الموحد
25211 ي العبيدىلي

ابن احمد حسن عبدهللا حمي  784197690609371 NULL

25212 نوره سالم درويش سويلم البوسعيدى 784198930439025 NULL

25213 صالحه محمد عبدهللا المنصوري 784197731617243 NULL

25214 وفاء جمعان كرامه بامسلم 784198554318505 NULL

25215
ن
وفاء عمر محمد باطرق 784197737379483 NULL

25216 هناء علي عبدالرب 784198669631933 NULL

25217 حمدان راشد كميدش حمدان المنصورى 784199041832066 NULL

25218 ريم نارص محمد المنصوري 784198894396054 NULL

25219 امنه حمدان عل مصبح العزيزى 784198250629080 NULL

25220 مها احمد حسن سلمان الحمادي 784199182615874 NULL

25221 ي شيخه سعيد عبدهللا علي عبيد العي  784199876083512 NULL

25222 ي
حمده عبدهللا ابراهيم محمد البلوسر 784199091806937 NULL

25223 ي نوره صالح محمد احمد الكرب  784198006136489 NULL

25224 عائشه راشد سالم القبيىس 784198605860687 NULL

25225 صالح عبدهللا احمد الجيد النعيم 784197837059472 NULL
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