
ياالسمم
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21400475شيخه مرهون حميد الجابرية1

12033554طيف سعيد سهيل المزروعية2

26428195عبير عامر عبدهللا الوهيبيه3

22098907مريم سعيد خميس الجهضميه4

26487025مزنه صالح سليمان السيابية5
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15609902عذاري جمعه نارص الرحبية14

12068914عائشة أحمد عبدهللا المنظرية15

ية16 13956303سبأ سيف نارص األغير

8719032أروى خالد محمد الشيذانية17

12776839امل خليفه نارص الريامية18

ي عرابه19
19744718مروه سعيد حمد بن 

ي الهنائية20 13140365أصايل عبدالمنعم حجر

18925446شيماء هالل سليمان المقبالية21

22008748فاطمة يحنر عامر الشبيبية22
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ياالسمم
الرقم المدن 

12761391مياء يوسف إبراهيم الرسحنية23

25485696رهام علي حميد الربعانية24

11641266أمجاد نارص عبدهللا الجردانية25

11734754اصيله محمد سعود العطابيه26

ية27 8613787بسمة عبدهللا سالم العير

يفه علي بشير الحرملية28
9723351شر

13012322شيخه خلفان مرهون المعمرية29

13419502أمجاد راشد سعيد الصوافيه30

10899889هويدا سالم سليمان الكلبانية31

10399412حوراء قاسم محمد العجمية32

15058965زينب سالم حمود الهنائية33

20816955هاجر خميس سالم المزينيه34

10122226شهد خالد سيف الروشدية35

10196848عهود خالد حمود الرئيسية36

14732742شيماء مبارك سعد اليعقوبية37

19312588العنود احمد زهران العزرية38

23696716مريم علي محمد الرسحانية39

9775305نرصاء حمد سيف الصوافية40

20260135بلقيس نارص خميس السعدية41

9159273ُسمية محمود يوسف العزرية42

25313845زينب سعيد محمد الخضوريه43

23011146سارة سالم حمد الرحبية44

10460415قطرالندى علي احمد البلوشية45

14278495بدور جمال سليمان الذهلية46



ياالسمم
الرقم المدن 

14340631صفاء محمد سالم الغريبية47

 علي جمعه الهنائية48
9749964من 

11847174أرواء علي خيله العامرية49

23010022حور علي حمود الصبحية50

15648386أصيلة سعيد عبدهللا الجابرية51

15242156وعد سليمان طالب الشكيلية52

8570954بسمة علي سليمان الشبلية53

23057277أروى حمد عبدهللا السالمية54

13660715أسماء مطر عبدهللا الوشاحية55

12255102حواء طالل عبدهللا البلوشية56

12329123ماجدة سالم مطر اليعقوبية57

10410187اروه سالم نارص السديرية58

10383388العنود راشد سليمان المسكرية59

12633057زهرة عبدالرشيد محمد البلوشية60

9043753مزنه محمد سالم االخزمية61

18664904حنان محمد علي اليحمدية62

11375235اشجان سيف محمد المكتومية63

5734006أمينة عبدهللا سيف الشعيبية64

98541610من  عبدهللا سعيد السعدية65

12364845أروى سالم مسلم الصبحية66

11199077مي خليفة سعيد اليحيائية67

8741159هند محمد سعيد المربوعية68

25632726مي خلفان سالم الصبحية69

13223541بلقيس األمير  عبدهللا األنصارية70



ياالسمم
الرقم المدن 

9086638هاجر خلفان سالم السعدية71

23018456ثريا عامر سعود الجابري72

19803591هاجر علي محمد الزدجالية73

8882112العنود عبدهللا علي البلوشية74

9977788أحالم عبدهللا سعيد الهاشمية75

27790656بلقيس سليمان عامر النارصيه76

18512131مريم محمد سيف المجرفية77

8593637نوف سالم سيف الجابرية78

22912635مها علي سعيد المعمرية79

19012269أصيلة سيف عبدهللا المعولية80

63014896زوينه رسول بخش دين محمد البلوشيه81

23618367أنوار طالب هالل الكندية82

14243467منال محمد عبدهللا السعيدية83

8951095عهود محمد سالم الحسنيه84

26297091جهينة عمر خميس الهاشميه85

10077886مروه معن منصور الهنائية86

فية87 26303102شيخة صالح خلفان المرسر

13299267االء يحنر عبدهللا الهنائية88

ية89 20525913نهلة شور مرزوق العير

13057854من  مبارك سعيد الصلطية90

11911806آالء جمال سليمان الريسية91

23681282انتصار منصور حمود الهشامية92

24315928فاطمة سالم زيدي المعشنية93

ة منصور نارص الهطالية94 23117076سمير



ياالسمم
الرقم المدن 

23218164أمجاد سالم مبارك الشكيلية95

10278225الريم محمد سالم القيوضية96

9889095عبير عبدهللا منصور الهنائية97

15059231سارة سليمان حمد الغريبية98

23547821سهام خميس خلفان الكيومية99

10150136طيف عوض عبدالرحمن المعمرية100

9507543سارة سمير حسن الزدجالية101

22808353امينه عبدهللا محمد البلوشية102

وية103 ة مبارك سعيد المغير  13552045منير

15584274عبير حمد حمود االخزميه104

22410464ثرياء حميد سليمان الشهومية105

17865183ميثاء علي خميس الهاشمية106

26675275حوريه خميس محمد الحراصية107

10373108صفاء صالح سعيد الهنائية108

24219054هاجر مبارك محمد الريامية109

وق مهنا سعيد الشكيلية110 12570744شر

22410426أميمه حميد سليمان الشهومية111

5774537رقية محمد علي الكلبانية112

10860759حنير  القلوب سالم خميس العمرانية113

ة سيف سليمان الشهومية114 26125657سمير

4668728هدى سالم حميد الخربوشية115

7242645انتصار نارص سعيد البوسعيدية116

22489327رياء خويطر محمد الحجرية117

ي سيف سالم الرزيقية118
20831223تهان 



ياالسمم
الرقم المدن 

12778989شذى عبدهللا سعيد السعدية119

12637618فاطمة خميس مبارك اليحيائية120

24189806أميمة جمعة سالم البدوية121

11265901علياء سالم علي الغيثية122

9733325رحمة حمد هالل اليحمدية123

19745885هناء علي سعيد التوبية124

25103825سليمة راشد سالم الشكيلية125

21711398سليمه سالم خلفان الهنائية126

ية127 8020066هالة زاهر عبدهللا العير

11178243اكرام حمد هالل البوسعيدية128

24963431لمياء عبدهللا زاهر العامرية129

13270257الزهراء حميد عبد هللا السليمانية130

11466593نها سيف سليمان الشبلية131

9294316مريم سليمان محمد السالمية132

18522246العنود راشد نارص الجساسية133

ية134 26667304أنوار حمد نارص النير

21368027مزنه محفوظ سعيد الجابريه135

12868514هديل هالل سليمان المعمريه136

ة سعيد سيف الحراصية137 23930773أمير

10608808روزان سالم حميد الحارثية138

يه139 8515682مروة سليمان نارص العير

10343508زهرة سعيد محمد السالمية140

10134669أصيلة صديق إبراهيم الزدجالية141

11568997مي سالم خلفان الناعبية142



ياالسمم
الرقم المدن 

8893426وفاء خلفان عبدهللا الوشاحية143

3512392أحالم حسن عبدهللا الزدجالية144

21500186مهدية أحمد سليمان البلحسنية145

ي البلوشية146 11321575لجينة صومار حاجر

11553838حصه حسير  عبدالوهاب الكازرونية147

10133086وصال نرص حمد الخنجرية148

10900937فداء خميس عبدهللا الهنائيه149

19937106أمل سالم راشد القلهاتية150

10727405مرح حمد حمود الزدجالية151

19047653بسمة محمد سعيد البطاشية152

ية153 11112473مزنة حمد سالم المعرسر

14280532امتثال مسعود علي الهطالية154

يه ادم محمد الزدجالية155 8348758صير

19772703نادية جمعة سيف البحرية156

 سعيد علي المجينية157
11109382من 

13183311مروه حمدان عبد هللا الخصيبية158

8951676مروه حمد عبدهللا المصلحية159

25271779جوخة سعيد خليفة البسامية160

64503502نوال خان محمد علي البلوشيه161

17063471ميمونة حميد حبيب الهادية162

11402194لميس راشد عبدهللا العلوية163

ة سالم رهير  الذهلية164 23289278منير

11639458عهد محمد علي القرنية165

يفة محمد سعيد األخزمية166 22116612شر



ياالسمم
الرقم المدن 

24200323مروة سالم نارص الشكيلية167

11464368سارة سعيد خلفان الغافرية168

14213867ندوه ثابت حميد المغدرية169

8593553صفاء سعود سليمان القصابية170

21601025هاجر نارص علي المعولية171

ة حفيظ داد كريم البلوشية172 70161096سمير

11006477عنود خلفان مبارك الحسنية173

23538239هيام يونس سيف الندابية174

27542433شمسة محمد عبدهللا النهدية175

ية176 13986447فاطمة خليفة خلفان المعرسر

ى سلطان سيف الغريبية177 19472896برسر

14744036نور الهدى خليفه عبدهللا المزروعية178

7540214ساره سليمان سيف الهطالية179

10520547وجود شهاب حمد القتبية180

20152679رياء خلف علي المعولية181

11853079اسماء راشد محمد الوهيبية182

99890002هاجر محمود رمضان الزدجالية183

25388255رحمة سعيد سالم الحراصية184

12066887حورية محمد عامر الراشدية185

6522241خلود سعود علي الهنائية186

ة سالم عيىس الصبحية187 22980973منير

29216299بسمة سعيد سالم المعمرية188

6847674رغدة يوسف حمد الفورية189

18656737سهام يوسف سواليه البلوشية190



ياالسمم
الرقم المدن 

26682646جهينة سليمان محمد الحراصية191

ية192 25157186عايدة خلفان عبدهللا العير

زية193 10195119محفوظة سعيد خميس المحير

13688048شيماء جمعه شمبيه السعدية194

11738978مريم سعيد سيف المعولية195

19715882دعاء سالم غريب الريسية196

يقية197 ى جمعة محمد الرسر 8933867برسر

18298685ورده عيىس خليفه الراجحية198

9364249فاطمة عدنان جعفر الموسوية199

ي عرابة200
4714268نىه سيف حمد بن 

5335087زوان درويش عبدهللا البلوشية201

22082466ابتسام جمعة خميس الدوحانية202

رقية طالب  خلفان الضامرية203

13034814ريما خالد علي النعيمية204

20806019هناء غاشم عبدهللا العامرية205

9244214شذى يوسف عبدهللا المحروقية206

ية207 12418926عهد عامر  العير

12813688رحمه سعيد نارص البادية208

18682535فاطمة احمد مبارك البلوشية209

19927095فاطمة سالم حافظ البوصافية210

23674965ميساء صالح سعيد العوفية211

18096143فاطمة خلف نارص البطاشية212

11902229هاجر علي مسلم المحروقية213

18108209تذكار سالم محسن البيمانية214



ياالسمم
الرقم المدن 

ي215
 
15489718خلود خلفان محمد عبدالباق

12040771مثالء مرشد سيف الهنائية216

ه المبيحسية217 14177655زياده صغير نخير

22501179نورة سعيد سالم الصبيحية218

20330668امال سعيد راشد بالفورا219

11667673عهد حمود حمد الهادية220

22731176سماهر سعيد حمود السعدية221

13442233عبير عبيد سالم الحبسية222

13675944عزة حمدان سالم الوهيبية223

13564699جمانة احمد عبدالرحيم الزدجالية224

19716195فاطمه موىس مبارك البلوشية225

9841377تنوير نبهان زهران الرواحية226

13595643شيماء خلفان علي الحبسية227

ماجده عامر أحمد البداعيه228

13663548هدى علي عبدهللا البلوشية229

13478071سارة راشد سالم القلهاتية230

ي231
14437457هاجر نارص سليمان أوالدثان 

9636096شفاء سعيد  محمد الساعدية232

10406618وعد سليمان راشد العامرية233

17919845نهاد بدر غالب الريامية234

13623228آمال عبدهللا علي الوهيبية235

سيبة محمد سعيد العوفية236
ُ
18516144ن

27143232إكرام سليمام سيف الضويانية237

12231553فاطمة محمد سالم الهشامية238



ياالسمم
الرقم المدن 

20285108ميساء حمد منصور الصبحية239

19851843هاجر خميس حارب البلوشية240

12138903عائشة محمد خميس الرسيرية241

ى عبدهللا سالم الرقادية242 11941036برسر

13049373رزان خميس سعيد التميمية243

12843109هاديه راشد سالم المعمرية244

15414019أروى محمد سليمان المحروقية245

5993126سمية سليمان نارص الجهورية246

10465927نورهان علي صالح البلوشية247

11123032سلىم خلفان علي الشامسية248

10251702رفيف سيف سليمان المزينية249

23024366سلوى زايد سبيحان البدرية250

11158266يرسيه رائد يحنر الرواحية251

20314408مزنه سليمان محسن الهنائية252

9528077حسينة علي مبارك الخاطرية253

20651282عائشة سعيد محمد العوفية254

22487004شيماء سالم عديم العويسية255

23082387سمية سيف هالل الرواحية256

13589433علياء سعيد صالح الحارثية257

23158679بلقيس محمد علي الندابية258

23242994عفراء محمد عامر الذخريه259

12240009امنه حمدون محمد العزيزية260

18041832إبتهال محمد سيف الدرمكية261

12999892منار بشار عيىس البلوشية262



ياالسمم
الرقم المدن 

ي263
 عبدالرحمن علي البلوىسر

14266422مينى

11853881عايدة جمعه سالم السليميه264

19818017مروه زايد سبيحان البدرية265

21824049حليمة بدر هالل البلوشية266

10600291صفاء جمعه سالم الحسنيه267

94474790كريمه عبدهللا سيف المعمرية268

10747148جيهان جمعه حسن البلوشية269

يه270 18980348سوسن سالم شامس المعرسر

ية271 10885086سارة ياش خميس العير

19844448صفاء سعيد حمد اليحمدية272

15041216أمل محمد عبدهللا البوسعيدية273

11488911شوق سيف سعيد الدرعية274

ياالسمم
الرقم المدن 

18509481داليا احمد حمد البوسعيدية275

ي276
 
20241062ناهد سالم محمد ولد عبدالباق

13455007مآثر سالم  حمد المنذرية277

20288124ختام يوسف محمد الغدانية278

يفة مرزوق عبدهللا المقبالية279 14895831شر

ي عرابه280
22529524أمل محمد حمدان بن 

ة حمود سعيد الزكوانية281 11475968أمير

18287928نجوى سليمان ماجد الذهلية282

ى حمد هالل اليحمدية283 12838103برسر

27184076وداد عامر سالم الشملية284

ً الساعة الحادية عشرة صباحا

2022/08/02يوم الثالثاء الموافق 



ياالسمم
الرقم المدن 

21397371جواهر راشد عدي المعمرية285

ة محمد سعيد السالمية286 13657179أمير

12703379حليمه نبهان عبدالرحمن الخروصية287

11203633مريم سليمان عوض الكلبانية288

10514726جميلة إبراهيم عبدهللا الزدجالية289

19829758زيانة عبدهللا محمد المقرشية290

فاطمه سعيد خميس الحسنيه291

18071892مزنة أحمد علي الهنائية292

3432175هاجر راشد محمد الشيدية293

11081515أثير سعود سيف المعولية294

14814382شيخة جمعة سيف الهنداسية295

14598223روان حمد محمد السعدية296

10914672شمسه عبدهللا حميد المحذورية297

19066829تغريد سالم محمد اليحمدية298

25394132خلود علي جعفر الشبيبية299

9565789احالم سليمان سلطان الفالحيه300

22608523هاجر سعيد عمر المحرزية301

9558244أمينة سعيد علي المقبالية302

9218998نتيله عبدهللا محمد الحارثية303

14222385مريم سيف سليمان الغافرية304

25262442زينب حماد علي الحاتمية305

21954649عنود عمر سالم المعولية306

12835228خوله عبدهللا سعيد السعديه307

9760271نورة محمد سالم الشبلية308



ياالسمم
الرقم المدن 

11281383الغالية سيف علي الجهورية309

18104164رحمه محمد سعيد العامرية310

10536975ذكريات خميس هاشل السعيدية311

12792433ميعاد محمد علي الهنائية312

12135358مها زايد غبيش السيابية313

10309229رويدا عامر راشد الخنجرية314

22816731صفاء محمد حمد الشهومية315

10486409شما حمدان سعيد البلوشية316

11494995هاجر سليمان محمد الصبحية317

13495121ميسم محمد حمود الدرمكية318

10591825مريم محمد مبارك الهودار319

14010431حنير  راشد محمد البلوشية320

9586519شذا حميد عبدهللا المعمرية321

ية322 11607802أمل هالل سعيد العير

ي حبيب خليفة الوهيبية323
14454897أمان 

18252892هاجر سيف سالم الباديه324

13567499أميمه خليفه سالمير  الصبحية325

22021589إيمان سليمان حمود الصبارية326

23218361كوثر سالم سعيد المعولية327

19749392رقية سيف حميد الغسينية328

ة عبدهللا سيف الطويرشيه329 22099066خضير

يدية330 21331385عذراء عبدهللا سعيد الير 

12419239إيمان سليمان محمد الكلبانية331

11030482أسماء سالم حميد الوحشية332



ياالسمم
الرقم المدن 

11319856حنير  محمد خميس الزدجالية333

11765604مريم حمدان سالم البلوشية334

125354أسماء محمد علي البلوشية335

ى سعيد مبارك الجديديه336 11201057برسر

13744729أمينه سالم خميس الخروصية337

26174921فاطمة حميد عبدهللا الحاتمية338

ي سعيد محمد العدوية339 21285278روانر

فاطمه سعيد خميس الحسنية340

11878024عزه سعيد علي الداودية341

12769473مريم عبدالوهاب هللا بخش البلوشية342

ي عمر343
19027343فتحية بطي خلفان بن 

15123775بثينة سيف نارص الجابرية344

ة سليمان حمود الصبارية345 22021645نصير

10088904أمل حمد عويقب السعدية346

ي347
20728951ِرهام درويش عامر أوالدثان 

5149905رقيه راشد سويد البادية348

10203834فاطمة نارص حميد الصبحية349

13517429مها محمد مال هللا الشحية350

24282526هاجر محمد سعيد الحسينية351

19794441كريمة سعيد حميد الزيدية352

ي سيف سالم الرزيقية353
20831204أمان 

12831361عاليه عبدالعزيز الوليد الهنائية354

23110225هاجر خلفان سعيد الشكيليه355

10506691الغيداء يوسف سالم السيابية356



ياالسمم
الرقم المدن 

15292525مريم يحنر حمد الفارسية357

20828619زمزم سليمان سعيد المسعودية358

19835232عهود حمد سليمان الصبحية359

14789338هند خلفان محمد الحارثية360

25722917صفاء حمود نارص الهشامية361

11720392يرسى سعيد عبدهللا اإلسماعيلية362

7871684أسماء خلفان عبدهللا البوسعيدية363

يكية364 11701562عائشة عبدهللا محمد الير

4554411مريم نارص سيف العلوية365

14950643زينب علي سالم الخنبشية366

21958526سامية خميس سقاط الهطالية367

12410333فاطمة ابراهيم سالم المياحية368

18096846بشاير محمد نارص البحرية369

ي محمد مبارك العلوية370
18646158أمان 

19407644ايمان حمد محمد الهشامية371

23893779عبير خاطر خميس الكلبانية372

10937463فاطمة سعيد محاد المعشنية373

14628206نرصه علي سالم المقرشية374

11583532صفاء حمدان حمود المقرشية375

23016363مروى عبدهللا خلفان السليمانية376

12446658شيخة هالل علي الهنداسية377

13407017عبير عبدهللا سيف الشامسية378

ي محمد سليمان البحرية379
12709279أمان 

ي380
 
ة سعيد محمد عبدالباق 11723608أمير



ياالسمم
الرقم المدن 

11430352عائشه محمد سالم البادية381

ي382
ي عيىس درويش العبيدان 

14769352أمان 

ية383 11250846ثرياء محمد سليمان العير

يه384 26680286جواهر سالم حميد العير

13436989غادة عبدهللا  جمعان الشنفرية385

3607443رحمة خلفان سالم المحروقية386

20877527فريدة هالل حمود البطاشية387

ية388 10757324مروى ثابت عبدهللا العير

13254049علياء خليفة عبدهللا الحوسنية389

10322407صفاء عادل خلفان الحديدية390

23452432زيانة علي صالح الخنبشية391

26808828خلود عيىس سعيد الهادية392

ى سيف سالم المعمرية393 12780801برسر

11266182مروه خلفان محمد الجابريه394

17551875ايمان حمد منصور الريامية395

27629111أشجان سليم مسلم الغسانية396

3627059خلود حمد محمد المرهوبية397

10152534فاطمة محمد عبدهللا الوهيبية398

22003011رقية حمد محمد الزكوانية399

10406712سامية يوسف يعقوب البلوشية400

21392262نهال سعيد سالم المحروقية401

14225855سناء عبدهللا سعيد الحاتمية402

14171422هيفاء خلفان حمد الكليبية403

7570063أروى عبداللطيف عمر الزدجالية404



ياالسمم
الرقم المدن 

22965973ساره سليمان سالم الشعيلية405

24279205زوينه سليمان سيف الشكيلية406

مية407 13992081مايدة خصيب سليمان الحرص 

5287079طفول احمد بخيت المعشنية408

10949816أسماء خالد عبدهللا الحديديه409

وز البلوشية410 ة جمعه فير 14910004أمير

12383848روضة سالم هادف البلوشية411

21429363أحالم راشد عبيد العويسية412

ي413 7107629عذاري خميس سالم الزهينر

19793294عزة عوض األبرك شجنعة414

4596402أسماء مبارك راشد السنانيه415

19795405أمواج علي مرهون اليحمدية416

23751974سهام سالم علي العامرية417

10608865ابتسام محمد سعيد الفورية418

23698482المها خليفة سليمان الكيومية419

8551398ميمونه احمد حمدان الفارسية420

ي421 96239175بدور سعيد بدر العمير

9198323عائشة عاصم علي العريمية422

ية423 26836898بثينة محمد صالح العير

8808216نوف صالح سعيد الخصيبية424

9409166نورة سعيد محمد المقبالية425

20803008مريم سالم عبدهللا المخينية426

ية427 21962254جيهان سالم محمد العير

12992633هدى محمد علي الفارسية428



ياالسمم
الرقم المدن 

ه نارص عامر الجهورية429 3723292سمير

12811679غنيه سعيد درويش الريسية430

14285425ذكريات سلطان حارب الغافرية431

9048219اثار سليمان علي الدغارية432

7371573عهود عبدهللا سعيد المحروقية433

23503849سحر علي محمد المحروقية434

10637866وداد مسعود صالح الصبيحيه435

8877734وجدان خميس عبيد القطيطية436

13595962نوف خلفان علي الحبسية437

61760165سناء عبدالمجيد حاج جان محمد البلوشية438

21305062هناء سعيد عبدهللا الندابية439

14992212صباح سالم محمد الجهوريه440

13631058زينب سعيد سالم الحبسية441

12602896شيخة علي نارص الرسيحية442

11242398عائشة سلمان خميس البلوشية443

7830624فاطمة سالم أحمد الخزيمية444

5780817مريم علي حميد المقرشية445

11103017ساره سالم سعيد القنوبية446

7342061علياء علي خليفة الربيعي447

10476402شيخة سيف جميل النعمانية448

12670914أفراح مسلم جمعة العلوية449

27129174منال خليفة سعيد الريامية450

22965678مريم محمد حمدان الجابرية451

ان 452 13591996نعيفه عيد جير



ياالسمم
الرقم المدن 

ه حمد حمدان الحبسية453 24629241امير

14425774أمل عبدهللا هالل الفارسية454

12696946رؤى عيىس عبدالرحمن البلوشية455

19851487جواهر علي سعيد السيابية456

20764329هاجر علي محمد البلوشية457

22401219نوف سالم سعيد العامرية458

13794682انوار مسعود نجيب الزيديه459

23652295فاطمة حمود عامر الحاتمية460

13304839انتصار سالم سواد المحرزيه461

23051696مياسه حمد مسلم البحرية462

15104491خولة خالد اسحاق البلوشية463

22854372تنهات سعيد ناجم 464

21985261بثينة حمد سعيد الحراصية465

8849951صفاء سالم حمدان النارصية466

27410546هناء محمد سعيد السيابية467

9172765لمياء خليفة عبيد السعدية468

23167515عبير نارص صالح الحسنية469

15037329خلود خليفه حمدان الهنائية470

11606074شهد إبراهيم حديد العريمية471

7093324سناء مالك سعيد المرسورية472

13478333مريم عبدهللا علي الناعبية473

7106135عبلة علي مصبح الجهورية474

11928758نرصه سالم محمد البوسعيدية475

20184925والء سليم سالم المعمرية476



ياالسمم
الرقم المدن 

11517503محفوظة حارث منصور العامرية477

15054596وضحاء سليمان محمد البلوشية478

14456151مروه حمود عامر الحبسية479

11204598بيان سالم سعيد الوهيبية480

ية أحمد علي البلوشية481 10738119خير

11599847أنوار علي خلفان العامرية482

12269821نعيمة خميس حمد المبسلية483

5354779زينب علي راشد الحاتمية484

22863133إلهام سعيد جمعة السلطية485

8289122بثينه حمود احمد الحبسية486

8897411العنود سالم سعيد المقبالية487

26303608ذكريات سالم شور الدغيشية488

21395108وفاء مرهون محمد الخنبشية489

27711126نزهه خصيب سالم الهطالية490

21591539مريم راشد محمد الشهومية491

10140898أسماء أحمد سيف المعمريه492

ية493 23441381نوره سالم عبدهللا العير

ميه494 27218855مزنة عيىس سالم الحرص 

13706461مريم هالل اسماعيل البلوشية495

7350767منال منير أحمد البلوشية496

14943956فاطمة نارص عبدهللا الوهيبية497

4356567بشائر حسن محمد البلوشية498

ة خميس حمد المجرفية499 8773284أمير

21957951سناء صالح سعيد الهطالية500



ياالسمم
الرقم المدن 

24496001إيمان سعيد سليمان الهائية501

21246949مروة علي  حمدان الهنائية502

10521854ميثة سالم سيف الساعدية503

24592421شيخة سالم جميل الشبلية504

10992116أسماء ذيبان مسلم الهنائية505

14521659آمنه سيف حمد الجساسية506

12913122زينب محمد سعيد الوهيبية507

ية508 ي سعيد محمد المعرسر
17807865أمان 

22774263رشاء سالم راشد الغيالنية509

14233971مريم محمد علي الزدجالية510

18707091مشاعل سالم خميس بيت سليم511

11090188بثينة كرم اسماعيل البلوشية512

23492817أصيلة سيف محمد الشيادية513

26413463بلقيس سعيد مبيوع الحمدانية514

7938374سمهر محمد عدي المزروعية515

12868552ميثاء محفوظ محمد الجابرية516

8932265عائشه راشد سليم السعيدية517

ه سعيد سالم الحمدانية518 24132216امير

26641784أمل نارص صالح الصبحية519

24420603بثينة ياش حمود الدرمكية520

7702455مريم خميس نارص الكلبانيه521

ى سالم سعيد الغمارية522 3487531برسر

20646763وفاء سالم حميد الوهيبية523

6634938لطيفه سالم محمد المقباليه524



ياالسمم
الرقم المدن 

23653883ساره سعيد محمد العوفية525

9766433هند سالم حمد السليمية526

ية527 ة خلفان سيف العير 22595234سمير

22630533مها منصور سعيد الهاشمية528

ي حميد عبدهللا السليمانية529
18741492أمان 

12149674رملة محمد رضا عبدالمجيد اللواتية530

21388201سهام زهران شامس الشكيلية531

11110848عهد ثابت مسلم العبيدانية532

مية533 9281518أذينة عبدهللا علي الحرص 

11579594ريم علي سالم العجمية534

11297716ابرار عمر سعيد العوادية535

21952959أشواق سعيد علي الخربوشية536

23584539جميلة نارص حمد الرحبية537

13712755نجية سالم حمود الحجرية538

10182012نازك عبدالوهاب علي البلوشية539

11134908عزاء نارص سعيد المحروقية540

22876245غدير عبدهللا يوسف الغسينية541

10387776ميثا علي غريب الكعبية542

15360797إبتهاج سالم علي المعمرية543

11856184مزنة سعيد محمد السعدية544

13396778فاطمه صالح علي الحراصية545

14973261صفاء سالم مرهون الغافرية546

24228448رهام سعيد مسلم الخصيبية547

11977971نجالء محمد سالم الشكرية548



ياالسمم
الرقم المدن 

ياالسمم
الرقم المدن 

ة سالم سعيد الغاربية549 18041795أمير

29308114العنود محمد حميد البوسعيدية550

22913304عائشة سالم عبدهللا الهاشمية551

11115446أفراح خالد منير  السيابية552

19047629ندى محمد سعيد البطاشية553

13969678جواهر سالم خلفان الجابريه554

11547788إيمان عامر سالم السيفيه555

7344576راية علي محمد العيسائية556

12551366ميساء سيف خلف الخروصية557

20277316هناء تعيب علي الحسنية558

15715307أري    ج علي حارب الهنائية559

24492495سلىم سالم عبدهللا الشهومية560

11141909مارّية نارص غصن المعمرية561

7889956نادية خلفان محمد المقبالية562

6732748والء رجب صنجور السواحلية563

ية564 20466835هاله هالل حمد األغير

13116192حوراء مهدي محمد آل عيىس565

17898183لسينه محمد صالح المنذرية566

18111854فاطمه سالم هالل الحجرية567

ية568 11642619لطيفه علي سيف النير

18115853عذراء محمد عزيز الحسينية569

23683323ماجدة زاهر شيخان المعولية570

ً الساعة الواحدة والنصف ظهرا

2022/08/02يوم الثالثاء الموافق 



ياالسمم
الرقم المدن 

11887672عزيزه سليمان سالم الحاتمية571

8541897جميلة سيف سليمان اليحيائية572

13724602أزهار محمد عامر السليمية573

12056504بدور حميد جميل اليعقوبية574

11532756أميمة مصبح سيف الحمراشدية575

وق سعيد عبدهللا البطاشية576 11679323شر

ية577 25385699كلثم محمد سلطان العير

14739996عنود خميس عيدوك البلوشية578

11847971يرسى خميس سيف النارصية579

13840573مروه حمدان مسعود الهندية580

24828959رحيمة خليفة ثنيان العمريه581

21820693سامية محمد زياد الصبحية582

20797315زينب سعيد محمد العامريه583

11730441رقية يحنر جمعه الزدجالية584

11198853بدور ساعد خميس الفارسية585

26275526بثينة خلفان علي الجابرية586

14929195سمية خليفة سعيد البوسعيدية587

25903725زمزم إسماعيل إبراهيم التوبية588

21583958يرسى سعيد عبدهللا البوسعيدية589

10719749هاجر سالم مبارك الروتانية590

22810775نسيبة شامس حمود النبهانية591

12646488زينب سالم محمد العامرية592

14893311عبير علي خميس البلوشية593

8872541عهود سيف علي الخصيبية594



ياالسمم
الرقم المدن 

12982635آبرار سليمان داود البوسعيدية595

25010661هند جمعه خميس اليعربية596

ة عبدهللا هالل الحوسنية597 5273298أمير

25438201بدرية سليم سالم الرزيقية598

18699398منال مقبول ابراهيم البلوشية599

11265686ريم سالم عوض الشكرية600

4609602خلود حمد نارص الحوسنية601

14358847رحمه سويلم نصيب الكلبانيه602

18533162عهود علي عيىس البلوشية603

10348228وجود سالم علي البلوشية604

ي المريكية605
7450904بدرية سالم ثن 

11266163هناء سالم صالح المعولية606

10323925حنان عيد علي المقبالية607

3506674صفاء سعيد عبدهللا القصابية608

8096856فاطمة محمد إبراهيم البلوشية609

23573366نجمة علي حمود الرواحية610

13599126فتحية تعيب سالم المعولية611

19706829أسماء سالم سعيد الجابرية612

19910992ثرياء راشد عبدهللا السيابية613

4287969صفية حمد سليمان المعمرية614

وانية615 15099935رحمة هالل محمد الير

ية616 23455373زينب حميد حمد العمير

ية617 22851215خلود خليفه سليمان العير

20320567مينى صالح مراد البلوشية618



ياالسمم
الرقم المدن 

8985101عهود علي سلّيم الشكيلية619

22168264نوال صالح سالم الرواحية620

ي راشد الفورية621
10722475العنود ثان 

عمية622 18470488هناء مسلم بخيت الير

12719769طيبة محمد خليفة الكلبانية623

ى حسن علي السدرانية624
15565571برسر

19843062هدى سالم زاهر الكيومية625

24619492أمل حمود علي الحراصيه626

ى سعيد سالم المعمرية627 20216341برسر

23393513نور راشد صالح الهنائية628

5890137لمياء سليمان مسعود السكيتيه629

13893807مها علي سعيد الشامسية630

8063856 حشيمه محمد سعيد المعشنية631

10760007جهينة سعود  عبدالرحيم البلوشية632

18751588هدى خميس فاضل السعدية633

21103842سالمة سعيد خميس الجعفرية634

24830237أسماء راشد المر الهطالية635

25367702رياء عبدهللا مسلم الحاتمية636

26302696ميساء عبدهللا سعيد الفرقانية637

4615761زينب خلفان سيف الغمارية638

ة علي خميس السديرية639 7520964أمير

13486833بثينه عبدهللا خليفه الشكيلية640

ة طالب صالح المعولية641 23333465امير

24428756سناء خلفان سعيد الوهيبية642



ياالسمم
الرقم المدن 

24840619ثريا ماجد سالم المعمرية643

11467384غادة سعيد در محمد الزدجالية644

ية645 ير
ّ
23644821علياء سالم مصبح الن

جية646 11527764نجاة محمد راشد الرسر

23517181خديجة طالب  حميد الشكيلية647

18253715موزة سعيد حمد الحمدانية648

8315317خلود سعيد محمد العدوانية649

11984686رحمه حمد سعيد اليعقوبية650

10587981سارة علي زاهر القصابية651

21743665خلود حميد مبارك المقبالية652

14189465بثينة طالل علي الفرعية653

10197555ريم راشد سليمان الخروصية654

13760515أنوار محمد سليمان المعمريه655

14437527شيماء محمد عبدهللا الكندية656

10424465مالك سالم علي جورم العمرية657

19721084لميس عبدهللا جمعه الصبحية658

19499329مريم سيف محمد العادية659

13800956نورة حمود سعيد الحراصية660

9849764حفصة خلفان سيف الرحبية661

9900052يمن  حسير  عامر الصواعية662

18255143أصيله راشد محمد الراسبية663

11977985ناهد محمد سالم الشكرية664

ي مبارك طالب النارصية665
25398112أمان 

13717461عائشة صالح محمد اللزامية666



ياالسمم
الرقم المدن 

20182719هاجر مسعود مصبح الباديه667

19465932كثيماء خلفان حمود العويسية668

ي خليفة جمعه الخليلية669
22399882تهان 

9651048خديجه ربيع سبيت المعمريه670

10986844أنوار سعيد سالم العلوية671

8770892ماجده سعيد سعود الحديدية672

15623515مارية يوسف سيف الحراصية673

9544444مريم اسماعيل مبارك البلوشية674

9245662شيماء محمد سعيد الريسيه675

24292027سامية سعيد محمد الغ   افرية676

23597056سهام حمد الذيب سالم السعيدية677

ية678 15283867فاطمة محمد سعيد العير

22328252هاجر ظافر علي الجامودية679

25483176لميس أحمد حمدان الحبسية680

25163082فوزية خميس سعيد الخوالدية681

10099848فاطمة ماجد خميس المحروقية682

11283513جوخة علي سعيد العامرية683

13814104عائشة مطر سعيد العيسائية684

17832656مزنة سالم جمعة الشيادية685

27195413سميه حبيب عبدهللا الحارثية686

ي علي صالح العامريه687
10929366امان 

جية688 23671968هاجر حميد حمد الرسر

11347771شيخة عوض راشد الشكيلية689

20797507بدور حمد خميس الحارثية690



ياالسمم
الرقم المدن 

27194266نجوى سالم خربيش العويسية691

13863978مروة حمود سالم الغافرية692

22711747سهام خلفان سالم الندابية693

26283183شمسه سعيد محمد البطاشيه694

15715026مارية علي حارب الهنائية695

84414640ريان خميس محمد الدغيشية696

11549989آمنه سعيد نارص السيابية697

11496455ميثاء حمد راشد الربخية698

19289122شوق علي سعيد المسهلية699

ى سالم سعيد الشماخيه700 21319387برسر

13923158وداد محمد سالم المسكرية701

27713932وفاء محمد علي العريميه702

12299379أسيل عبدهللا محمد الفزارية703

14447971غنيه راشد مصبح المخمرية704

19919579صفية علي خميس الشماخية705

11817466أروى سليم مبارك الكلبانية706

يانية707  علي الرسر
8723439اسماء حسير 

وق سيف سعيد الشهومية708 27727784شر

23366179وفاء سيف راشد المقباليه709

27125761صفاء عوض صالح الرسحانية710

8779732زيانة حارث منصور المزروعية711

23706905حمده علي خليفة العويسية712

22021064أسماء محمد راشد المالكية713

24078833سالمه حميد سعيد السيفية714



ياالسمم
الرقم المدن 

22885893سمية راشد سالم المعمرية715

13950558نور عبدهللا جابر الهنائية716

ية717 23523737ريم سالم صالح العير

18660587هدى سليمان عبدهللا المبيحسية718

وق حسن نارص البلوشية719 19802105شر

ية720 14286732سندس سامي إبراهيم الكرسر

20859686اخالص نارص سليمان المعولية721

11308959خديجة عبدهللا سيف الخضورية722

ه سليمان حمدان الحاتمية723 23370609امير

5090467أمل مطر سالم السكيتية724

9237649آمنه خلفان سعيد اليحيائيه725

8613576عزيزة سعيد حمود البلوشية726

19762354باديه أحمد علي المسهلية727

يكية728 11181653هند سلطان سالم الير

15385873أثير نارص حمد الجابرية729

11171069هبه هالل حمود الشكيلية730

8890415معالي زايد غابش الهاشمية731

22507698مروى نارص سليمان المحرزية732

20782602سماح لوي  ىهي العبد الوهيبية733

13001463ندى سالم خالد المالكية734

2436412رحمة نارص عبدهللا البلوشية735

ي العويسية736
23893573اجناس فائل نق 

21294588مريم صالح علي البلوشية737

14339774مروة علي سليمان البلوشية738



ياالسمم
الرقم المدن 

فيه739 11469093صفاء نارص راشد المرسر

11241255سمية مبارك مصبح الذهلية740

8074153شيخة إبراهيم علي الجابرية741

ة سيف علي المقبالية742 11146015مير

20812356عائشه علي سيف الشيدية743

13836601ميساء سعيد حمد الشملية744

84656436سمينه عبدالواحد غالم رسول البلوشية745

26352662مزنة خصيب سالم الهطالية746

18861437عهود نارص جمعة الهوتية747

20656489جميلة جمعه ضاوي العويمرية748

9702648الزهراء سلمان سليمان الهنائية749

9334349سامية كريم بخش سوبان البلوشية750

18055951أنفال سالم عبد هللا الرحبية751

9650149خلود أحمد حميد الرواحية752

11995334هبة سعيد حمد الحاتمية753

ة سالم مبارك الجابرية754 7739595منير

11429195موزه سعيد زاهر الشبلية755

12849652هديل فارس حمد المخينية756

8981857مياسة عبدالرحيم سعيد البلوشية757

21337106فرح سليمان خليفة البلوشية758

21986385مريم ُمبارك ُمحمد السيابية759

19517297ميمونه حمد خلفان القلهاتية760

20168314هدى سالم أحمد القاسمية761

3322944مروه محمد حمد الهنائية762



ياالسمم
الرقم المدن 

8667396أزهار سيف حمد الذهلية763

15236987نوف يحنر مبارك العزرية764

22429579أمل حمد نارص الناعبية765

9614166آسماء راشد حمدان الحجرية766

يدية767 11919078ماجدة سيف محمد الير 

8593801شما معتوق خميس البادية768

10499456هنادي علي محمد الوحشية769

24842736زلخاء محمد نارص الخروصية770

ي البلوشية771 11704708سارة أحمد عبدالننر

13601725مآثر حمد مسعود الهنائية772

25316191يرسى حمود عبدهللا الحاتمية773

11479391صفاء علي علي محمد البلوشية774

10839259مها سالم سعد العلوية775

18003665عالية علي محمد المبيحسية776

15165733أسماء سلطان علي البلوشية777

13818741أفنان نارص راشد العلوية778

10732538بدرية علي خلفان الشحية779

12927306وصال علي عامر الصالحية780

11443197فاخره فاروق خميس العريمية781

27045839نادية سعيد سيف الدلهمية782

12730502هدى سعيد خلفان اليعقوبية783

22437765ميه مبارك سعيد الخاطرية784

27227987ابتهال سليمان عبدهللا الندابية785

10921087ماثر راشد خلفان الحارثية786



ياالسمم
الرقم المدن 

12551099سهام سالم نارص الجابرية787

15239168ندي خميس سعيد الجرادية788

11625203فاطمة نارص سالم اليحمدية789

11342221رحمة خلفان نارص الحسنية790

10828601مآثر سعود بدر الغافرية791

13456371رونق عبدالرحمن يربوع بيت نصيب792

28933871ندوه صالح خنفور الدرعية793

12686404فاطمة سالم خلف الكعبية794

12742837عبير عبدهللا جمعه الهاشمية795

ة نارص مبارك الريامية796 11830063منير

ية797 11560014بلقيس عبدهللا خميس المعرسر

10574034االء سامي علي الشبليه798

11995137عائشة حميد علي الشعيلية799

26395252شيخه زاهر عبدهللا الشكيلية800

24006689سارة علي حمدان الهنائية801

22938812رحيمه سعيد نرصهللا الناعبيه802

22004951ريان مسعود محمد العبيدانية803

27125723مروة عوض صالح الرسحانية804

11835453إشاء حمد خلفان الوهيبية805

ي علي محمد الشهومية806
13369983تهان 

22814825عدويه حمدون محمد الرواحية807

22137292إيمان عبدهللا عيىس التوبية808

يه809 24308449شيماء سيف سعيد العمير

19025137زكيه علي حمد الرياميه810



ياالسمم
الرقم المدن 

ة سعيد يوسف البلوشية811 13017075أمير

22448568راية حمد علي العامرية812

12552546آسيا سعيد علي الشهومية813

25277328أسماء نارص نرصهللا المحروقية814

13375428إيناس مال هللا يوسف البلوشية815

18090449ليل خميس محمد الروشدية816

ي سليم حمد الكلبانية817
14965145أمان 

6939658شذى راشد عبدهللا ال عبدالسالم818

20910077بشائر سعيد سليمان الهادية819

13115306بشارة حمود محمد الصوافية820

11804419هناء احمد عباد الحبسية821

11139417مرام صادق ناظم الفارسية822

ياالسمم
الرقم المدن 

20995103غاده احمد عبدهللا البلوشية823

15635152احالم محمد سالم الحراصية824

15202239خلود شنير  سالم الكحالية825

26472561ريا نارص سعيد الشبيبية826

ة خلفان محمد العاصمية827 19444494سمير

ي سيف حميد البحرية828
22581078أمان 

11570031كلثم عبدهللا حميد المعمرية829

13423985مريم سليمان سلوم الهنائية830

23110399أزهار حمود عبدهللا البطاشية831

ية832 14080979ع ائ ش ة خلفان عبدهللا العير

ً الساعة الثامنة والنصف صباحا

2022/08/03يوم األربعاء الموافق 



ياالسمم
الرقم المدن 

19468554انوار عبدهلل محمد المعمرية833

23656945ريم أحمد حمدان الحبسية834

15228205رقية عبدهللا محمد الصوطية835

13244764اميمه علي سعيد البلوشية836

23548223سهام سليمان سيف المعمرية837

19801999أحالم محمد حمد الشعيليه838

ية839 22147866كريمه خلف سيف العير

7172591ابتسام سيف عبدهللا الحسينية840

22144799جوخة حارب سيف الشكيلية841

21820388سناء خاطر علي ال عبدالسالم842

10789763رضيه سالم حمد الرواحية843

4633884رقية خليفة سالم الشهومية844

14567246خلود سالم سليم العاصمية845

19150999موزة حمد هالل الجابرية846

11569155سماح سعيد سليمان الشعيلية847

24214315الشيماء سيف راشد النبهانية848

يقية849 20299846نوال محمد سالم الرسر

11012598مزون خليفة علي الكلبانية850

18931801صفيه سعيد فاضل الحراصية851

27371989والء أحمد محمد الجابرية852

10676551بلقيس محمد غريب المخينية853

اج نصيب سعيد الهنائية854 11409893مير

18424928وداد سالم شور الزيدية855

24162257صفاء سليمان حمد الغسانية856



ياالسمم
الرقم المدن 

21959796جواهر محمد خميس البادية857

5588404عائشة حبيب ابراهيم البلوشية858

19689911نوره محمد عبدهللا العدوية859

13766448طيبة محمد أحمد المعولية860

23597904أمل محمد حمود البلوشية861

21375596ماجدة سيف نارص السيابية862

24864333ليل سليمان نارص السيابية863

25298997عجيبة حمد عبيد الرواحية864

11620146كوثر خميس راشد الصواعية865

26750907سماهر سعيد سليم الرواحية866

11558009مزنه عبيد غالب الدرعية867

25334027حليمة حمود عبدهللا الحاتمية868

25915549نعمه عبيد سالم الجفيلية869

5491733عبير علي عبدهللا الكلبانية870

ية871 17877906سلطانه سيف قصور العير

ية872 24057019صفية صالح راشد العير

19708313فاطمة عبدهللا سيف المجرفية873

21058583خلود خالد نارص الذهلية874

اوية875 11399328إشاء قاسم علي الشير 

10393034ريما محمد مانع الخنبشية876

19453536ليل أحمد محمد الحارثية877

7969568جهينة خليفة سعيد آل عبدالسالم878

يقية879 24388704نوال خلفان سعيد الرسر

ية880 10971489رهام محمد عادل المغير



ياالسمم
الرقم المدن 

21292935نهيلة علي سعود الحبسية881

9540586أنوار محمد علي البلوشية882

21592621احالم سعيد سيف الرحبيه883

24498249ريم راشد عبدهللا الصالحية884

22036185شيخة عبدهللا سليمان الجهضمية885

11800988ميعاد احمد مراد البلوشية886

22059065ليالي سالم محمد الدرعيه887

15166473زمزم محمد سليمان العامرية888

9251037الشفاء عامر سالم الراشدية889

يفة هالل محمد البلوشيه890 11084826شر

ي حمود ربيع السيابيه891
22805656امان 

12959483اروى حمد أحمد العدوية892

26196321هيام حمود سليمان الجابرية893

25140107زهره راشد حمدون الرميمية894

19808587ميمونة سيف علي الحاتمية895

21960691خديجة عبدهللا أحمد الخروصية896

11917111زوينة سعيد سالم الساحب897

ي سالم سعيد الخروصية898
23469979أمان 

20108355أمل مرهون سيف السعدية899

19696083نوال نارص سالم الكليبية900

22862501ندى مصبح سعيد الكندية901

19818303سندس سالم محمد المسكرية902

24206153أمل عبدهللا مبارك الذهليه903

12502317قمرية علي عامر الحارثيه904



ياالسمم
الرقم المدن 

13989809زهرة خلف سليمان الصبحية905

اشدية906 20839732بسمة حميد سويد الير

23019285مثايل محمد علي المشايخية907

14136896شيخة سعيد عبدهللا الكيومية908

26306605مزون محمد علي المنذرية909

14360022يمن  خالد عبدهللا الشنفرية910

20853345عزا خميس عبدهللا الحاتمية911

مية912 18833724نوره سعيد عوض الحرص 

12712023ماريا يوسف فاضل العدوية913

10668435سمية هالل سالم الكندية914

27740095حمده عبيد صالح السعدية915

5178377خديجة راشد سعيد البادية916

6631421عهود حمدان هالل الشامسية917

22142902ثريه سليمان عبدهللا الهطالية918

14735561مروة طالب خلف الخروصية919

20607745مروة حارب غالب العامرية920

24839294خلود محمد عبدهللا العدوية921

9290903منال سليمان سليم الشعيلية922

ا شجنعه923 20275907هاجر فرج عبدهللا باتمير

22024904عزه خميس هالل الهدابية924

4855919عائشة مبارك محمد الحبسية925

11512835وجدان علي حمد الطريفية926

21542636ناجيه جمعة موىس الخروصية927

18384244سالمة نارص سالم الشبيبية928



ياالسمم
الرقم المدن 

62335954كوثر حافظ محمد المعولية929

5603018مهاء خميس محمد الكلبانية930

24943435موزة علي سعيد المقبالية931

20816777أمينه خلفان زهير الريامية932

13715503مروه محمد سعيد المعمرية933

12046563مآثر غالب احمد الهاشمية934

12906276أحالم سيف شي    ح الفارسية935

12214924شيماء سالم عوض الشكرية936

22017885من  عبدهللا سليمان العرفية937

4612248فاطمة خليفة راشد الهنائية938

10410402هناء سلطان حميد البادية939

17882871عهود يوسف سعيد العريمية940

20824082جواهر محمد علي الخاطرية941

ية942 22912119أسماء راشد سليمان العير

10319921شعاع علي سالم البلوشية943

ينه عبدهلل سيف الحارثيه944 11837157صير

12019266هيفاء مبارك فريش العلوية945

10797217رفاء علي مبارك العويسية946

19392538ماريا أحمد سعيد المحروقية947

ي الرسحية948
20861367هيفاء خميس ثان 

24600686اشواق سهيل خلف الصبحية949

19377089مروة عيد نارص الخضورية950

22481812أصيله خلفان علي الجابرية951

23269268ليل سيف عبدهللا السياية952



ياالسمم
الرقم المدن 

20244016أمل قاسم علي الذهلية953

ي مسعود حمد العامرية954
15669257معان 

 علي سليمان الخنبشية955
8638587من 

22619129زيانة سعيد خلفان الهشامية956

21372196مزنة محمد سليمان الشكيلية957

19408351شيماء أحمد سعود الرمضانية958

12756253زينب نارص سعيد النعمانية959

10261011عائشة زايد خليفه الجابرية960

22091832هنية هالل حمد البدرية961

27057584عامرة حمد سعيد اللمكية962

22034851زينب سالم عبدهللا الخاطرية963

20248737ساره سالم سعيد اليحمدية964

14288971وفاء حمود سيف الشهومية965

ي حمود سيف الشهومية966
14289049أمان 

13113973غن  سليمان صالح المعمرية967

12983497ماريا طالب خلفان المحرمية968

ه ا خميس سالم المسلمي ة969
ُ
15582049ز

18403584منال محمد سعيد السعيدي970

14378538بثينة حمد عبيد المشايخية971

13952961سعاد سعيد صالح الغمارية972

ة عيىس أحمد البلوشية973 10868808أمير

9746418لجينه حمد خلفان الحبسية974

23979239جواهر سليمان حمود المحروقية975

13326309سلىم سعيد شور المعمرية976



ياالسمم
الرقم المدن 

15020045شيخة علي سالم البدرية977

9596536آسيا غالم قدير بخش البلوشية978

20849547ثريا خلفان رصبوخ الحوسنية979

11872481فضيله جمعه محمد الحسنية980

7762944سارة مرهون حمد الوهيبية981

22155677نسيبة سعيد علي الخروصية982

19940357سالمه نارص سالم الهطالية983

ي سالم علي الصلتية984
22908753تهان 

20616506سمية حمد محمد المياحية985

20206962بدرية علي راشد الشافعية986

14575254نجية سعيد حمد الحجرية987

22482599سجر مبارك سالم القرينية988

18119655زينب محمود مبارك البوسعيدية989

7803562أروى علي راشد الصابرية990

ية991 12670666ندى سليمان سعيد العير

19733883بدور حسن فايز الظفرية992

19831393سهير عبدهللا محمد البدرية993

13899642أزهار عبدهللا خميس السعدية994

24607696إيمان عبدهللا سيف المالكية995

10072111عذراء عبدهللا مسعود الهنائية996

19760045ساره خميس سالم الربيعية997

ة خميس سليمان الشبلية998 14282039أمير

ية999 18692458أسماء حمود سعيد العمير

ي عبدهللا محمد التوبية1000
20586523تهان 



ياالسمم
الرقم المدن 

12439408لطف نارص خلفان الزكوانية1001

13079695العنود عبدهللا مسعود الهنائية1002

18660784سعاد سليمان عبدهللا المبيحسية1003

ية1004 8246921أميمة منذر محمد العير

19920966مرام مسعود مر السلطية1005

7815489حليمة سعيد يحنر الحسنية1006

10031066مروة عبيد خميس الكحالية1007

27106715الهام سيف علي السيابية1008

11186719إيناس حسن محمد المزروعية1009

ي عبدالرحمن الهوتية1010
11799096وضحه عبدالغن 

10241789اسماء جابر جمعه الحرميه1011

15395463لمياء سعيد سيف الهنائية1012

18222143بلقيس عامر محسن الوهيبية1013

10853228شيخة عبدهللا سالم البلوشية1014

7301086نوف علي راشد الدغيشية1015

25382214بثينة سعيد سيف النارصية1016

14668001بدور نارص سعيد البطاشية1017

17937373مريم سيف سعيد الشيدية1018

15645783رحمة محمد سيف القويطعية1019

9164016مي سليمان محمد امبوسعيدية1020

10453766مريم سعيد مرهون اليحيائية1021

10535476اميمه نارص سليمان الناعبية1022

ية1023 10395854رزان محمود عبدهلل العير

15532514مريم نارص سالم الخروصية1024



ياالسمم
الرقم المدن 

12830846ميساء سالم نارص الحوقانية1025

22435864زينة نارص منصور البوسعيدية1026

18752927اخالص سعيد محمد الحارثية1027

12543325مريم مطر خديم الجابرية1028

13801709جوخة راشد أحمد السالمية1029

10506353ابتسام فريش محمد السيابية1030

14313512راوية حمد سليمان الشكيلية1031

25671303اميمة سعيد سلطان المقيمية1032

20704872رقية محمد سالم الهنائية1033

17907735ريم محمد غريب الرواحية1034

13014083لطيفة مفتاح سعيد الجابرية1035

22869506جواهر علي مرهون النصيبية1036

6407268أسماء سيف خلف الرسيرية1037

14983498بلقيس نارص سعيد الرسيرية1038

21292105فاطمة ظاهر عثمان السيابية 1039

15717335من  شامس محمد الحبسية1040

8741183ظمياء علي أحمد الخان1041

19814501سمية سعيد خميس اليحيائية1042

ية1043 23261715الشعثاء ياقوت األسد العير

10169026أميمة سعيد حمد الكلبانية1044

19358826ابتسام حمود حمد الراجحية1045

ية 1046 14060228رقيه راشد عيىس المغير

10856563بلقيس محمد غاشم الحسنية1047

12151182ماريا محمد سعيد الشيبانية1048



ياالسمم
الرقم المدن 

11414917علياء أحمد علي البلوشية1049

23006192خولة عبدهللا سعيد القطيطية1050

18578075مريم محمد حميد السليمية1051

ية1052 9108548خولة بطي محمد العير

23716463ناعمة خليفة أحمد المجينية1053

14048981شيخة سعيد خليفة البسامية1054

22824101انتصار سعيد مبارك المطاعنية1055

14551537صفاء سالم علي السليمية1056

9681483ابتهال سيف محمد النبهانيه1057

22082236فاطمة سعيد علي الحرملية1058

21278403أنوار علي عمير الخروصية1059

19746727مهره سالم حميد الغافرية1060

18390173أصيله سيف مسعود السعدية1061

18639921شذى علي مسعود الهنائية1062

وه حسن البلوشية1063 10993653جواهر شير

8773635مواهب سعيد خلفان الشحية1064

26295077جواهر حمد سالم الحارثية1065

14087815سعاد سعيد معيوف الشعيبية1066

27819065شيخة سيف سليمان الكندية1067

22059519ثرياء راشد سعيد التوبيه1068

4521041عزيزه هاشل سعيد الكلبانية1069

10723988أروى قحطان حميد المعمرية1070

11110407فجنا محسن صالح االسماعيلية1071

10384057مروى سالم خلفان النبهانية1072



ياالسمم
الرقم المدن 

18959237رقية سيف نارص الكلبانية1073

8872958مشاعل خلفان فاضل الصوافية1074

19486644مروى  حمود سالم المحروقية1075

69961292مهرانج رسول بخش داد محمد البلوشية1076

20114298سهام حمد حمود الحراصية1077

10266078رؤى مشتاق غالم اللواتية1078

14679437عبير سعيد مفتاح المقبالية1079

12485432تقوى محمد محمود اللواتية1080

20103921خولة حميد سليمان الجابرية1081

22006528طيبة نارص سعيد الرمحية1082

12827506مارية شحان حماد المقرشية1083

14407702فاطمة علي خلفان البكرية1084

27752612كريمه محمد شمالن الحاتمية1085

22025771فايزة سعيد راشد األبروية1086

9121689ميمونه محممد سليمان الراشدية1087

يقية1088 ي منصور مسعود الرسر
27106729امان 

10475536شمساء أحمد سعيد العفيفية1089

12142059علياء علي نارص الحراصية1090

5351013فاطمة سيف سالم المجرفية1091

11073231ايثار عادل المرداس البوسعيدية1092

يكية1093 18953764مروة راشد علي الير

23431626سهام سالم مصبح البحرية1094

12282835شمسه حمد بدر المعمرية1095

15032533نور سامي سعيد الشنفرية1096



ياالسمم
الرقم المدن 

ياالسمم
الرقم المدن 

27280055شهد محمد سعيد المحروقية1097

18275907أفراح صالح خليفه السيابية1098

اح نارص علي الكندية1099 11060203انرسر

ية1100 22532807الشعثاء خميس سليمان العير

19840135عبير سالم علي العبادية1101

14803728سعادة سلطان سعيد الحبسية1102

10569815علياء خميس أحمد الحبسية1103

18021925رزان صالح درويش البلوشية1104

22530222نوال نارص حمد المالكية1105

8457995كاذية سالم عبدهللا اليحيائية1106

25475908زينب محمد حميد الهنائية1107

يفة احمد سيف الصوافية1108 11853773شر

11207632عزة علي مسعود القصابية1109

27528445فاطمة عبيد خميس البلوشية1110

13370198هاجر سالم حمّيد الوهيبية1111

8785459آمنة صالح أحمد الحراصية1112

20862158سلسبيل سيف محمد الحاتمية1113

18001315امل نارص احمد الكيومية1114

ي سعيد خلفان الشكيلية1115
14089238أمان 

9965307اسماء حامد خلفان العزيزية1116

ى عبدهللا سلطان المشايخية1117 23110914برسر

11460369صفية إبراهيم حمد الهاشمية1118

ً الساعة الحادية عشرة صباحا

2022/08/03يوم األربعاء الموافق 



ياالسمم
الرقم المدن 

18542378دالل عيىس علي الغافرية1119

10763778الشعثاء إسماعيل إبراهيم الرسحنية1120

23428816فخرية محمد خميس الهطالية1121

18238125شيماء حمود محمد الزدجالية1122

19356306ورود نارص سالم الشهومية1123

7606649شيماء سالم محمد المنذرية1124

18099281ريم صالح حميد الغسانية1125

12770358تمارص  سالم سيف الكلبانية1126

21405738ردينة حمدان حمد الرقمية1127

ي سيف سليمان الكلبانية1128
11043307أمان 

13453936وفاء سليم سالم المعمرية1129

ة سعيد سليمان المعمرية1130 19618309منير

15443555سهير محمد زيد الجهورية1131

21772741أزهار أحمد حامد الناعبية1132

10211045غدير عبدالكريم موىس البلوشية1133

11116472هيام سالم عوض القتبيه1134

10401304أنفال عبد الحسن محمد العجمية1135

4845378سارة يحنر علي المقبالية1136

22470564كلريمه محمد خليفه الهطاليه1137

12830795ريان ياش حمود الصبحية1138

24838446طيبة محمد خليفة الهطالية1139

18663949سارة يونس سالم السلطية1140

62219862عبير عبدالكريم اميتان البلوشية1141

21975525سليمه عبدهللا سالم الحراصية1142



ياالسمم
الرقم المدن 

يانية1143 21864444أسماء حمود خليفة الرسر

15284714صفاء سالم أحمد الهشامية1144

20823694ساره سليمان حمد الشعيليه1145

11238689سميه درويش صالح البلوشيه1146

9544641فاطمة علي حمد الرسيحية1147

ية1148 21564528رابعة سالم سلّيم العير

10679168بثينه حميد حمود السيابية1149

11711293فاطمة الزهراء عبدهللا صالح الشبيبية1150

ة سليمان حمد المالكية1151 15436235أمير

13704222انتصار علي سعيد الصبحيه1152

20865008صفاء سعيد محمد السيابيه1153

19691152زكية خصيب حارب الحراصية1154

22934349منال محمد سليمان الذهلية1155

28437435ريم مصبح منصور الصقرية1156

17877888أسماء سليمان حمدان اللمكيه1157

7185998أسماء محمد نارص البدرية1158

20874976نوف حمد مبارك الجلندانية1159

ية1160 12332566سارة راشد حمد العير

11851534ريم عامر سالم الحجرية1161

11633347أفراح سعود حميد الحاتميه1162

13269686بدرية حمد سالم الفارسية1163

18914657بلقيس سليم ماجد المقرشية1164

23481114عايدة مرزوق عامر العويسية1165

21385472عزاء سيف عامر الهنائية1166



ياالسمم
الرقم المدن 

11708201نرصاء ماجد سعيد الحارثية1167

10260304كاذية أحمد سعود السيابية1168

20383739فاطمة سالم مرهون الوهيبية1169

19040592أسماء راشد سالم الشهومية1170

24397593أميمة محمد سالم الرجيبية1171

11355811رحاب سيف سالم اليحيائية1172

23693616صفاء نارص نرصهللا المحروقية1173

11425336شيخه مبارك سعيد الغافرية1174

4949214ابتسام سليمان عبدهللا الندابية1175

11876775عفراء علي عبدهللا البلوشيه1176

13089041رقيه زهران مبارك العامرية1177

ي سيف عبدهللا السيابية1178
20596638أمان 

21599064المياسة حمود زايد المعمرية1179

10250836شمسه حمود نارص الحارثية1180

13855975مريم حميد حمد الشعيلية1181

7847487زينب عبدهللا جمعه العجمية1182

22925363نوال علي عبدهللا الشكيليه1183

11363988هناء طالب سالم الربعانية1184

10479835ماجده خليفه محمد الخضوريه1185

23470217علياء مبارك محمد المعمرية1186

15524314خلود جمعة راشد السباعية1187

12360035مروى يحنر عامر الدفاعية1188

14654337بدور سيف محمد الخروصية1189

12517316فاطمة يعقوب سالم الهدابية1190



ياالسمم
الرقم المدن 

22472151آمنة حمد خميس البلوشية1191

9463652عائشة احمد سعيد البلوشية1192

11177011مها أحمد حمدان الحبسية1193

20300576جليلة خليفة حرب الهنائية1194

11405589غالية نارص محمد المعمرية1195

ي النهديةة1196 21530072عزاء حامد نجر

12792044شى سالم عبدهللا الحميدية1197

22120368كريمة علي جمعة العجمية1198

فية1199 27224057مريم علي محمد المرسر

18228573جواهر عبدهللا سالم الساعديه1200

11206433آمنخ عوض عبدهللا البلوشية1201

19672903نادية حامد غاشم المسلمية1202

ة طالب حمد النارصية1203 11525366أمير

22131002زينب رمضان عبدهللا الحسنية1204

11899093فاطمة معضد محمد اليعقوبية1205

يقية1206 13322207شيماء راشد محمد الرسر

11357229شمسة حمدان مبارك القاسمية1207

10730661سجر طالل صومار الزدجالية1208

`عزاء حمد عيىس الشكيلية1209

24939529زمزم محمد حميد السيابية1210

24459696شيماء نارص حمود الناعبية1211

12014992حليمة سيف حمد الشامسية1212

13136323مروى يعقوب ساعد الجهورية1213

22999282عفراء إبراهيم عبدهللا الهنائية1214



ياالسمم
الرقم المدن 

8749616نهال سالم شامس الفارسية1215

19723674فوزية خالد هالل القلهاتية1216

24473595عائشه سيف حمد الطيوانية1217

يفة ساعد حمد الحراصية1218 22732829شر

6378254إلهام خليفة محمد السيابية1219

21967428رجاء حمد علي المالكية1220

21479779عدوية حمود زايد المعمرية1221

23123937صفاء مسعود سعيد الرقيشية1222

23480459جهينة سلميان حميد الجردانية1223

18303624صالحه علي شارشمبيه البلوشية1224

11088103عزيزه طالب خميس اليوسفية1225

18659772أسمهان عبدهللا سعيد القلهاتيه1226

18739402عذاري علي سالم اللمكية1227

20290457أمل خالد حمود الصالحية1228

22747758نجوم جاسم محمد الحراصية1229

22595623كريمه علي سالم الخاطرية1230

20185365اسماء سليمان عبدهللا المحاربيه1231

11623973شذى مسيان زايد المعولية1232

ي1233
از أحمد سعيد البلوىسر 12638222اعي  

20161229هاجر منصور مبارك الحسنىة1234

19455531منال أحمد هالل الوردية1235

8851173سهام عامر سعيد المسلمية1236

ة سيف صالح الجلندانية1237 22121591منير

14352811فاطمة عبدهللا إبراهيم البلوشية1238



ياالسمم
الرقم المدن 

12965514أحالم سهيل حمد الرزيقية1239

21847937هناء زايد خليفة البحرية1240

ة حمد محمد الهنائية1241 21562627منير

13066564هدئ يوسف عبدهللا الفارسية1242

11067902عائشه علي سعيد الرئيسية1243

21523633سهير نارص عبدهللا الهشامية1244

13480511حنير  سيف عبدهللا المعمرية1245

15287317موزة سليمان راشد المقرشية1246

12868458معير  درع صالح الهدابية1247

21529988تحيه جمعه ساعد الهيملية1248

21851013أسماء سيف حمد المحروقية1249

26312548شيماء خميس سالم الشبلية1250

21864022سمية سعيد علي السيابية1251

13370184صفاء محمد سعيد الرواحية1252

20304261أشواق ماجد عبدهللا الهنائية1253

13314218شيخة معتوق حمد الشكيلية1254

4708836لمياء علي محمد الفارسية1255

19359069عزا علي سيف الدرعية1256

12882038رزان جمعة خميس العمرانية1257

14791732بسمه سيف عامر الحاتمية1258

ه خميس هديب الوهيبية1259 14710807منير

20627806أسماء سالم سعيد الشكيلية1260

12474381سلطانة شحان سالم العليانية1261

19399989زهرة سعيد سالم العامرية1262



ياالسمم
الرقم المدن 

15034483سليمة حمد هاشل السعيدية1263

22403139رقية نارص سليمان العزرية1264

18653937اصيله سعيد علي المعوليه1265

13656369رحمة سعيد خلفان الخزيمية1266

11400709جوهرة زكريا محمد الزدجالية1267

15060562صفية أحمد نارص السالمية1268

12563251زينب نارص زاهر البحرية1269

7572915ريم محمد مرهون العلوية1270

22864735سارة جمعة مبارك السالمية1271

9501081مها عبدهللا منصور العامرية1272

17924153بلقيس خليفه محمد الجابرية1273

19338835حنان طالب صالح البلوشية1274

18692674فاطمه علي محمد الشهومية1275

9117544موزه عبدهللا منصور العامرية1276

17814969مشاعل عبدهللا سالم المزروعية1277

15093365عائشة عامر راشد المعمرية1278

22607381كريمة علي مبارك اللمكية1279

20738939سامية سالم سيف الفارسية1280

11881626العذراء فهد خلفان العتبية1281

24251249نسيبة سعيد علي السيابية1282

22105012آمنه سالم محمد الحراصية1283

25245092صفاء محمد حارب العزرية1284

24611226زيانة سيف حميد البحرية1285

ية1286 14124664زيانه علي حميد العير



ياالسمم
الرقم المدن 

25235201طيبة محمد خلف الصبحية1287

13380252غنية سالم راشد المجرفية1288

8142644مريم أحمد مداد الهنائية1289

2587813نوف مصبح عيد البلوشية1290

14758882خديجة سعيد عامر الفارسية1291

15062758أنوار محمد خليفة النارصية1292

10774886سمية سيف سعيد القصابية1293

12861242رقية سليمان احمد الحارثية1294

10594236رقية سعيد صالح الراشدية1295

11903344خزينة عبدهللا عامر الوردية1296

ه حميد حمد الحبيشيه1297 9927559شهير

14644836جهينة عبدهللا سيف النعمانية1298

7863427باسمة عبيد محمد العمرية1299

ى سليمان منصور الراشدية1300 6683195برسر

12374895عزه سعيد خميس العيسائية1301

18585324زينب السبع راشد المعمرية1302

25914355أميمة هالل حمد الخضورية1303

18639884نهلة علي مسعود الهنائية1304

12970371عزة سالم سلمان الهنائية1305

25656295ليل خميس راشد الصلطية1306

23420359إيمان سعيد عبدهللا الشكيلية1307

98633110علياء حمود محمد الكليبية1308

ية1309 10956517اشواق حمد زاهر االغير

11260436شهد محمود سالم الرحبية1310



ياالسمم
الرقم المدن 

13573038صفاء سيف علي الشملية1311

13137522ريا حمود نارص المحروقية1312

ية1313 23573544ثريا خلفان سالم المعرسر

11376612ايمان سالم محمد المقبالية1314

23953231رحمة راشد عبدهللا الحجرية1315

26286418شيخة سعيد راشد الرسحانية1316

24955489سعيدة سالم سعيد الحاتمية1317

13030445مزنه صالح حمدون المالكية1318

10953558صفية سعيد محمد الحارثية1319

22315698هناء حمد خلفان الشلية1320

12301518وجدان جمعه سعيد الحراصية1321

24850196من  عمر مبارك عول الشحرية1322

13151187مريم سالم عبدهللا الهنائية1323

ة سالم راشد المعمرية1324 8592584أمير

18967015جواهر سعيد سالم المعمرية1325

12152676فرح عبدالرضا صالح العجمية1326

11473537نعيدة داد محمد عبدهللا البلوشية1327

19856952سامية سليم حمود العامرية1328

20599021عائشة سالم علي الريامية1329

10258239روميثا سليمان سالم الحسنية1330

19503037هاجر سالم غدير البادية1331

11699722أمل سالم علي المحروقية1332

21965213نوره سعيد سالم الخضورية1333

ية1334 13174507ميساء محمد علي العمير



ياالسمم
الرقم المدن 

24304099مريم داود إبراهيم الهادية1335

18427152شذى أحمد محمد الريامية1336

ية1337 23711876عائشة خلف سالم العير

12241298ابتهال عبدهللا سليمان الشيبانية1338

23219466ليل عبدهللا سعيد الكلبانية1339

19850822ثرياء علي سعيد الهاشمية1340

10878141صفاء عوض خليفة أمبوسعيدية1341

12734567مروة سعيد سيف الشقصية1342

مية1343 8483009مروة محمود سيف الحرص 

12675812شذراء علي سعيد التميمية1344

23461737سامية نارص خلف البحرية1345

20767959نعيمة راشد سالمير  الحومانيه1346

20622665نوف حمدان عبدهللا الشكيلية1347

ي سليمان حمد المالكية1348
15436732أمان 

24228683بدرية خلف فريش السليمية1349

15167053روان نارص خليفة الكلبانية1350

18072823بثينه سالم محمد السعيدية1351

23158192شذا جمعه ساعد الهيملية1352

24877431نوره سليمان حمد الوهيبية1353

10813279حسينة احمد راشد الغيثية1354

23694961خديجة سعيد سليمان الهنائية1355

21926196بدريه سعيد مرهون الراجحية1356

22988188خولة علي محمد البطاشية1357



ياالسمم
الرقم المدن 

ية1358 20859104أشار علي سليمان المعرسر

10784808صبيحه محمد عيىس الخروصية1359

13520971روفيدة قاسم محمود الزدجالية1360

26684622نرصاء أحمد محمد الشبيبية1361

13412844سالمة حمد سعود أمبوسعيدية1362

10507271مزنة عبدالعزيز محمد الفارسية1363

11108375روان حامد جميع الفارسية1364

يفه سهيل محمد المعشنية1365 21352701شر

25633044بسمة أحمد محمد الشبيبية1366

14272932شيخه علي مطر العزيزية1367

11207027نوف سعيد محمد الوهيبية1368

5599583زينب نبيل أحمد الحرمية1369

:المالحظات

.الحضور قبل ساعة من موعد إجراء االختبار

.اصطحاب أصل البطاقة الشخصية عند الحضور لالختبار

.اصطحاب اآللة الحاسبة

.االلتزام بالزي الرسمي

.عدم اصطحاب الهواتف النقالة داخل القاعة

.(19كوفيد )التقيد باتباع اإلجراءات اإلحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا 

موقع جامع السلطان قابوس األكبر بوالية بوشر

(https://maps.app.goo.gl/muPf6pxAUp6pf5Ee9   )

وهللا ولي التوفيق ،،،


