
 المرشحين )نساء(

 االسم الهوية الوطنية ت

 نجود نافع جايز المعبدي 9626****** 1

 اميره احمد محمد الزهراني 4463****** 2

 جوزاء بنت عبدهللا بن فراج السبيعي 7901****** 3

 رنا عمر سالم باحميدان 8722****** 4

 صفيه عوض غرمان الشهري 0918****** 5

 جرادغزالء مبارك محمد ال  9177****** 6

 هبه علي عبدالخير المولد 0584****** 7

 منى عبدالمعطي عبدهللا اليوبي 4415****** 8

 منى مفرح محمد الزهراني 0391****** 9

 غاده حمد مرزوق المطيري 9324****** 10

 مشاعل فهد احمد حوباني 3151****** 11

 نهله بنت سالم بن مبارك النهدي 4973****** 12

 مي حمدان محمد اليحيوي 9061****** 13

 ندى حسين بن علي العلي 9567****** 14

 زينب حسين محمدنور حريري 4273****** 15

 ساميه سليمان ابراهيم المريف 6214****** 16

 شرف جعفر محمد العمري 6190****** 17

 رحمه يحى احمد الزهرانى 5967****** 18

 عبدالعزيز مغربياسراء طارق  4835****** 19

 ود مروان بن محمد النقادي 3649****** 20

 نجود محمد مناحي العتيبي 6716****** 21

 غصون صالح منصور عامر 9765****** 22

 فاطمه محمد علي القرني 8660****** 23

 عائضه عايض عطيه المالكى 7012****** 24

 اميره عمر عبداللطيف البازي 4684****** 25

 فاديه حسين بن علي المسري 8245****** 26

 افراح محمد معيض المالكي 9788****** 27

 دعاء احمد محمد حلول 7977****** 28

 سعاد مساعد بن سعد العدواني 6960****** 29

 تغريد صالح عبدهللا النهدي 3376****** 30

 فايزه عبدهللا بن احمد الصاعدي 3967****** 31

 حسن محمد خرد مني 9022****** 32

 عيده عيد عياد المطيري 8761****** 33

 شدا هادي محمد القحطاني 4307****** 34

 ساره مستور عايض الحارثي 9534****** 35

 انتصار محمد بن درع ال زيدان 0879****** 36

 سميه عبدالعزيز محمود الشريف 1914****** 37

 خلود محمد بن محمد حمدي 4383****** 38

 نور علي احمد علوي 4868****** 39

 امنيه اسماعيل علي حسين ابوشنب 0074****** 40

 ندى صالح حسن العمري 9018****** 41

 ريا دبلول منصور الحرازي 6117****** 42



 المرشحين )نساء(

 وعد محمد سليمان العمر 8356****** 43

 العنود محمد ناصر ابوسالم 4836****** 44

 آل وذيحساره مسفر محمد  6011****** 45

 عيده على احمد الزهرانى 3093****** 46

 رنا مطلق عثمان الحسين 3621****** 47

 غدير آدم محمدمالكي النفاوي 7700****** 48

 نجالء علي ابن سعيد القحطاني 3406****** 49

 عواطف بنت عثمان بن علي السقا 1676****** 50

 دانيه حمود عايد الغويري 5062****** 51

 فاطمه محمد زيد الهذلى 1524****** 52

 طرفه صالح فهد ابومهيد 4261****** 53

 خلود محمد دخيل هللا المطيري 0351****** 54

 أريج عبدالرزاق راجح الحربي 4199****** 55

 ام كلثوم احمد عبدالرحيم بخاري 6988****** 56

 جواهر سالم عابد العصيمي 3584****** 57

 راويه فليح بن فرج السلمى 1647****** 58

 سوزان غازى سليمان المسعودى 8861****** 59

 سجى عصام عباس سحلي 1929****** 60

 سحر ماضي مفرج السبيعي 8171****** 61

 تهاني علي احمد جيالن 6681****** 62

 امل عبدالرحمن هادي الشمراني 8829****** 63

 حيدرساره مسعود بالعيد آل  3458****** 64

 اروى أحمد سعيد الزهراني 3482****** 65

 ميساء عبدهللا بن محمد حجاج 5873****** 66

 نوال علي ابراهيم الشمراني 1480****** 67

 اسماء سالم بن يحي الزهراني 8089****** 68

 أريج رجاهللا رجا اللهيبي 7994****** 69

 عهود عايض بن عويض الخزاعي 5628****** 70

 اروى فهد بن صالح الصبحي 8436****** 71

 سحر سعد بن رداد المسعودي 6512****** 72

 سميره حسن بن عبدهللا الشهري 4420****** 73

 شريفه علي ياسر االسمري 7681****** 74

 ياسمين عبدالمولي بن معيطي البالدي 4207****** 75

 وداد خضر ابن مطر الزهراني 3259****** 76

 غاده محمد صالح الشدوخي 6487****** 77

 نوف حسين الحسن اليحياوي 1865****** 78

 منى صالح محمد العماري 7331****** 79

 وفاء راجي فالح العنزي 8908****** 80

 اميره رمضان بن مرزوق السهلى 1141****** 81

 أمل مطر علي المطيري 9442****** 82

 الحربيندا عاطي عطية  1920****** 83

 نوف عبدالعزيز صالح أباالخيل 4268****** 84

 عزيزه عبدالكريم خلف السلمى 0463****** 85

 


