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غنيمه مبارك يعقوب معجلالمحاسبة2021/2020األول 

انفال حمد سالم رويعي خلف كليبالمحاسبة2021/2020األول 

الزين سويد سعود سويد عمي  محمد العجميالمحاسبة2021/2020األول 

ديمه حمد خالد محمد صالح الحمادالمحاسبة2021/2020األول 

محمد يوسف عبدهللا محمد علي اسماعيل علي الغانمالمحاسبة2021/2020األول 

ديمه جاسم محمد غانم الجاسم الغانمالمحاسبة2021/2020األول 

دانه عبداللطيف صالح الحمد الوشميالمحاسبة2021/2020األول 

 علي الروميالمحاسبة2021/2020األول 
ز شيخه صالح عبدهللا حسي 

عبدالعزيز يوسف عبدهللا ابراهيم صالح الخميسالمحاسبة2021/2020األول 

بدريه عبدهللا ابليعيس نقا العتيب المحاسبة2021/2020األول 

هند يوسف يعقوب علي اسماعيلالمحاسبة2021/2020األول 

رقيه مشعل عبدالكريم احمد الياقوتالمحاسبة2021/2020األول 

رهام مساعد عبدهللا جاسم محمد السجاريالمحاسبة2021/2020األول 

سبيكه وليد سعود جمعه عبدهللا بوعركيالمحاسبة2021/2020األول 

يالمحاسبة2021/2020األول  ي المطي 
أسماء جابر حميدي عطاهللا مزيد الشعالئز

لطيفه محمد عيىس محمد المحمد العنجريالمحاسبة2021/2020األول 

يالمحاسبة2021/2020األول  نوف منيف علي محمد هاجس الحرئ 

يالمحاسبة2021/2020األول  فاطمه خليل ابراهيم عبيد حاش العتيب 

فاطمه احمد مهدي عبدهللا محمد جاسم الصفارالمحاسبة2021/2020األول 

يالمحاسبة2021/2020األول  ز مها علي دهام حجب صالح العيز

رؤى صالح عبدالقادر عبدالحميد العبدالجادرالمحاسبة2021/2020األول 

فجر عويد ساري مناور مسعود الثويمرالمحاسبة2021/2020األول 

يالمحاسبة2021/2020األول 
ه سعود ثابت محمد ثابت الحبىس  مني 

يالمحاسبة2021/2020األول  ز نايف فراج مغري فراج المطي  لجي 

يالمحاسبة2021/2020األول  هاجر بدر ضيدان سعد مجول العتيب 

يالمحاسبة2021/2020األول 
متعب منصور عامر عضيب ماضز

هنوف علي سعد العلي السالم المكيميالمحاسبة2021/2020األول 

دالل صقر احمد عبدهللا نارص الشطيالمحاسبة2021/2020األول 

أسماء عبدالعزيز يعقوب يوسف عبدهللا طالب الكندريالمحاسبة2021/2020األول 

يف الخالديالمحاسبة2021/2020األول  ي عبدالرزاق شهاب عبدهللا رس 
ضز

يف الخالديالمحاسبة2021/2020األول  ي عبدالرزاق شهاب عبدهللا رس 
فز

يالمحاسبة2021/2020األول  رزان عل زيد جعيالن راشد الزعب 

علياء سعد محمد سعد عبدهللا الرميحالمحاسبة2021/2020األول 

ه يوسف احمد حمد الصقر الزايدالمحاسبة2021/2020األول  مني 

بسام عبدالكريم يوسف عبالوهاب البسامالمحاسبة2021/2020األول 

يالمحاسبة2021/2020األول  محمد حسن نايف حسن الدسيم العتيب 

خوله عبدهللا مبارك عبدهللا مبارك الدورسىنظم المعلومات اإلدارية2021/2020األول 

عائشه بدر علي طالب محمد طالب الفيلكاوينظم المعلومات اإلدارية2021/2020األول 

هنادي فهد محمد ثامر حمود العجمينظم المعلومات اإلدارية2021/2020األول 

ساره محمد عل محمد حجرف العقيلنظم المعلومات اإلدارية2021/2020األول 

دالل بدر مصبح سلمان مطلق الشبونظم المعلومات اإلدارية2021/2020األول 

صالح حمد صالح عبدالرحمن محمد العبدلينظم المعلومات اإلدارية2021/2020األول 

ينظم المعلومات اإلدارية2021/2020األول  فهد معزي عويض وسمي سياف المطي 

هادي معوضه جابر رساج ابراهيم العجمينظم المعلومات اإلدارية2021/2020األول 

ي 
2021/2020الثائز

إدارة العمليات وسلسلة 

ز عبدهللااالمدادات أمينه خالد سعد ياسي 

ي 
2021/2020الثائز

إدارة العمليات وسلسلة 

مريم مبارك عوض غانم عوض الركلهاالمدادات



ي 
2021/2020الثائز

إدارة العمليات وسلسلة 

مريم عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب العلياالمدادات

ي 
2021/2020الثائز

إدارة العمليات وسلسلة 

هيا وليد عبداللطيف يوسف النجماالمدادات

ي 
2021/2020الثائز

إدارة العمليات وسلسلة 

رهف أنور مبارك عمر ذياب حديد عمر الراججياالمدادات

ي 
خالد علي شداد علي الوتيداإلدارة2021/2020الثائز

ي 
عائشه محمد حسن منصور ابراهيم العجمياإلدارة2021/2020الثائز

ي 
ه عبدالحكيم سلمان شاهر كريدياإلدارة2021/2020الثائز أمي 

ي 
محمد هشام عيىس يوسف عيىس العومياإلدارة2021/2020الثائز

ي 
عبدالرحمن مساعد خالد يوسف عبدهللا المشعلاإلدارة2021/2020الثائز

ي 
ياإلدارة2021/2020الثائز  شجاع الحرئ 

ز لولوه عبود اجعيتي 

ي 
ز ابوشلفهاإلدارة2021/2020الثائز دانه خالد محسن حسي 

ي 
مريم داود علي عبدهللا محمد شمس الديناإلدارة2021/2020الثائز

ي 
ياإلدارة2021/2020الثائز

سعود علي سالم مبارك سالم الكتيب 

ي 
زاإلدارة2021/2020الثائز شوق محمد فهد محمد بن حسي 

ي 
نوره حماد نارص حماد علي العجمياإلدارة2021/2020الثائز

ي 
الجازي نارص جاعد مطلق بخيت الرشيدياإلدارة2021/2020الثائز

ي 
ياإلدارة2021/2020الثائز رزان مشعل نهار مفرج خلف المطي 

ي 
ي الشمرياإلدارة2021/2020الثائز مهدي هيثم مهدي عوض ناح 

ي 
شيما محمد ثامر طواري الثامراإلدارة2021/2020الثائز

ي 
بدور باسل بدر محمد علي الشايعاإلدارة2021/2020الثائز

ي 
فاطمه محمد عبدالنب  حسن الرصافاإلدارة2021/2020الثائز

ي 
ز باقراإلدارة2021/2020الثائز بتول عل علي حسي 

ي 
عبدالوهاب نواف خالد مشاري الصالح المطوعاإلدارة2021/2020الثائز

ي 
محمد سعد شبيب سويري عبدهللا العجمياإلدارة2021/2020الثائز

ي 
عبدهللا وليد يوسف عبدهللا جمعه بوعركياإلدارة2021/2020الثائز

ي 
ز شاكر ابراهيم جاسم محمد القطاناإلدارة2021/2020الثائز حسي 

ي 
محمد عبدالعزيز محمد علي محمد سالم القبندياإلدارة2021/2020الثائز

ي 
زينب خليل بارون علي باروناإلدارة2021/2020الثائز

ي 
منار محمد جمعه الفهداإلدارة2021/2020الثائز

ي 
زاإلدارة2021/2020الثائز عبدالعزيز سعود عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البابطي 

ي 
زاإلدارة2021/2020الثائز عبدالوهاب سعود عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البابطي 

ي 
يده جريد الفضلياإلدارة2021/2020الثائز

حمد طاهر رغيان رس 

ي 
جراح مبارك صعفق مبارك الخشاباإلدارة2021/2020الثائز

ي 
حمد عايض قبالن مقبل خرينج الرشيدياإلدارة2021/2020الثائز

ي 
نوره عبدالرحمن عبدالقادر محمد عبدالقادر الرسحاناإلدارة العامة2021/2020الثائز

ي 
ياإلدارة العامة2021/2020الثائز ه ساير جويعد بداح محمد الصهيب  مني 

ي 
شيماء شبيب مرزوق حويرصز عواد الرشيدىاإلدارة العامة2021/2020الثائز

ي 
خلود بسام احمد عقيل عبدهللااإلدارة العامة2021/2020الثائز

ي 
كوثر عبدالوهاب نصي  قمي  محمد جعفراإلدارة العامة2021/2020الثائز

ي 
البندري خالد عيد مسلط محسن العجمياإلدارة العامة2021/2020الثائز

ي 
ه مناور عشوي صغي  سعران العازمياإلدارة العامة2021/2020الثائز مني 

ي 
ياإلدارة العامة2021/2020الثائز

محمد بدر محمد فهيد فالح الديحائز

ي 
كوثر عباس فاضل محمد علي عبدهللا الرصافاإلدارة العامة2021/2020الثائز

ي 
ياإلدارة العامة2021/2020الثائز

عيىس طالع محمد فهيد فالح الديحائز

ي 
زاالقتصاد2021/2020الثائز ابرار طه امي 

ي 
ياالقتصاد2021/2020الثائز  علي العمي 

ز لولوه حماد علي حسي 



ي 
ز عبدهللا الصايغاالقتصاد2021/2020الثائز  علي محمد حسي 

ز أزهار محمد أمي 

ي 
ز شعبان بوشهرياالقتصاد2021/2020الثائز بشاير شعبان حسي 

ي 
ياالقتصاد2021/2020الثائز

رؤى خالد علي عبدهللا العبدالغبز

ي 
فاطمه صالح حمد عبدالكريم الخميسالتسويق2021/2020الثائز

ي 
يوسف عبدالعزيز سعود عبدالعزيز احمد الهولالتسويق2021/2020الثائز

ي 
ز الصفارالتسويق2021/2020الثائز فاطمه حيدر منصور علي حسي 

ي 
لولوه عبدالعزيز عيىس سليمان محمد السلطانالتسويق2021/2020الثائز

ي 
يالتسويق2021/2020الثائز فيصل موىس فالح عوض عويض المطي 

ي 
عاليه حسان غالب  عويضهالتسويق2021/2020الثائز

ي 
طيبه عادل علي عبدالرحمن محمد الكندريالتسويق2021/2020الثائز

ي 
يالتسويق2021/2020الثائز

جاسم مشاري جاسم ابراهيم جاسم محمد العلي الشيبائز

ي 
لولوه عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا مذكور المذكورالتسويق2021/2020الثائز

ي 
نوره ضاري سليمان عبدهللا العيبانالتسويق2021/2020الثائز

ي 
فاطمة خالد محمد عبدهللا احمد المطرالتسويق2021/2020الثائز

ي 
انالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز شهد موىس حمود علي موىس الجي 

ي 
يالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

بدريه يعقوب يوسف عبدالمحسن حمود العياضز

ي 
ريم عبدهللا السيد محمد عبدهللا ابراهيم السيدالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
عبدالرحمن بن سالم بن راشد الحراضيالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
يالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز دالل نارص ذعار حميان عتقان العتيب 

ي 
ي محمد عبدالكريمالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي اسحق عبدالغبز
عبدالغبز

ي 
علياء فيصل علي خلف وقيت الشمريالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
طيبة حمد فاضل عبدالرحمن الفاضلالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
طاهره حسن حاجيه محمد حاجيهالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
طيف جمال يوسف عبدالوهاب الدواسالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
خالد حمد خالد حمد المكرادالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
مريم بندر تركي عبدهللا رخيص الظاهر السعدونالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
حمود طارق يوسف أحمد محمد الراشدالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
يالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز ارسار بنت سعود بن مني  المطي 

ي 
ساره بدر فهاد هادي صمعان العجميالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
يالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز شهد فهد خالد ثامر حسن العتيب 

ي 
نور طالل فهد يوسف ثنيان الغانمالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
ز صقر الوهيبالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز عثمان حامد علي حسي 

ي 
لما طالل سليمان صالح زايد عمي  العبيدالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
مشاري عبدالمحسن مشاري عبدالعزيز المشاري الكليبالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
الجازي حمد راشد علي العويدي المريالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
دنا باسم سعود عبدالعزيز عبدالمحسن الراشدالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
زهراء احمد ذيابالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
سارا أيمن عبداللطيف علي الشايعالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
هايدى وليد صالح الدين عبدهالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
قمر هيثم الشاميالتمويل و المنشآت المالية2021/2020الثائز

ي 
شوق حمد عبدالعزيز حمد الفايزالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
ايمان عبداللطيف ساهر مهناالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
ي عامر خليفه ايدام مطلق الشمريالمحاسبة2021/2020الثائز عذئ 

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز

ي علي محمد دشب  ايمان أحمد حاح 

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز اسماء عبدهللا حزيم مطلق جمعان المطي 

ي 
ان العجميالمحاسبة2021/2020الثائز بدريه منصور علي عبدهللا مانع صقي 

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز

فرح صالح أحمد أكي  علي الحسيبز

ي 
فرحان نوري فرحان سلمان شاكر الفرحانالمحاسبة2021/2020الثائز



ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز

مالك محمد حسن نارص مهنا الدورف 

ي 
هيا فيصل نارص علي نارص المعيليالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
عائشه فيصل عبدالعزيز الصالح سعيدالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
ز عبدالجادر محمد العبدالجادرالمحاسبة2021/2020الثائز شيخه جمال ياسي 

ي 
منال صالح محمد مسفر محمد العجميالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
عبداللطيف اياد شمالن أحمد البحرالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
عبدالوهاب عبدهللا علي سعد العبيديالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز ساره سعود خالد نهار خرصز المطي 

ي 
هيا حمد حمود سعود العبهولالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز

بدر يوسف عبدالملك محمد اسماعيل العوضز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز ه مشعل راشد محمد قبيان المطي  مني 

ي 
فجر محمد احمد حسن محمدالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
هويدا سعد محمد ثامر القحيصانالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يوسف محمود عبدالرسول حسن الجمعهالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
مريم نبيل علي أحمد النجديالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز

رهف فالح محمد هادي فالح القحطائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز وق مبارك زبن صقر حمد المطي  رس 

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز عبدهللا بن نقا بن هطيل الظفي 

ي 
عائشه بدر عبدهللا مطلق مفرج المسيلمالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
نور عبدالعزيز عبدهللا محمد عبدالعزيزالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
بزه عصام احمد عبدالعزيز عبدالرحمن المذنالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
 شحيتان محمد علي الشحيتاويالمحاسبة2021/2020الثائز

نور راضز

ي 
زهور حسن محمد عبدهللا حسنالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
ديمه محمد مهدي مسفر مسعود العجميالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
رجاء خالد يوسف عبدالعزيز الشميمريالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
دانه عبدهللا محمد علي محمد الخبازالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز ز انجود غازي محسن عشوي شماط العيز

ي 
محمد علي جاسم عبدهللا علي العبيدالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز

غدير منيف عصويد مسهوج فراج الدلمائز

ي 
شيماء عامر عبدهللا عامر حسنالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
هالمحاسبة2021/2020الثائز سعود فهاد سعود خالد عمار العمي 

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز ز ي مطلق عدله العيز طيف محمد صلب 

ي 
جاسم خالد نمش صالح نمش النمشالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز عبدهللا طالل مطلق نارص ابجاد العتيب 

ي 
وضحه فوزي عبداللطيف رمضان الجابرالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
 علي المذنالمحاسبة2021/2020الثائز

ز طيبه فيصل عبدهللا حسي 

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز ز ز سلمان سلطان العيز نوره محمد حسي 

ي 
 علي موىس الحدادالمحاسبة2021/2020الثائز

ز  حسي 
زكيه مصطفز

ي 
حصه عبدالرحمن محمد معيوف سليمان العصفور الشمريالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
لولوه صالح سعد منصور سعد البناقالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
ابراهيم مصطفز سالم عبدالعزيز سالمالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
ي فيصل عبدهللا عبدالرحمن الخميسالمحاسبة2021/2020الثائز

موضز

ي 
مي عيىس جاسم محمد المسباحالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز جوزاء عبدهللا مزيد دخيل هللا المطي 

ي 
ازيالمحاسبة2021/2020الثائز هدى عايض برجس عايد رجا الي 

ي 
وفاء محمد ادريس محمودالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
شيخه راشد سالم فهد محمد الدويلهالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
سلم صالح سعود راشد سليمان الرباحالمحاسبة2021/2020الثائز



ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز ز محمد حميد مسعد محمد علي العيز

ي 
اورنس هديب قطيم مشعان صالل الهاجريالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يوسف ذياب بدر خالد المرزوقالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز

راشد سالم خالد رفاعي سويلم الهرشائز

ي 
نوره نارص عايش صغي  سعران العازميالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
خالد علي سعود كليب محمل الهديةالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
دالل يوسف خالد عجيل الحمد العجيلالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز فوز وليد عبدهللا خالد الخليفان المطي 

ي 
بدر محمد فيصل محمد جاسم عبدالصمد القناعيالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
جبز مشعل حثالن ضبيان فهد العجميالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
ز المزيديالمحاسبة2021/2020الثائز  علي حسي 

ز  علي حسي 
ز حسي 

ي 
يالمحاسبة2021/2020الثائز آمنه عقاب عبدهللا صياح جابر المطي 

ي 
كيالمحاسبة2021/2020الثائز

دالل بنت عبدهللا بن منصور الي 

ي 
عبدالرحمن فهد سحمي فهد ماجد الهاجريالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
رانيا نبيل خالد راشد محمد الرشدانالمحاسبة2021/2020الثائز

ي 
ي فالح زايد الهاجرينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

سلوى فالح فهد رديبز

ي 
ز  نوربخشنظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز شاهي 

ي 
ينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز ي عايد المطي 

دانه محمد عبدالرحمن ملفز

ي 
عبدالعزيز محمد يوسف احمد محمد الغانمنظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

ي 
ه أحمد محمد فهد عبدهللا البسامنظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز مني 

ي 
ز سليمان الهديبنظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز دالل علي حسي 

ي 
بدر جالل احمد المزيننظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

ي 
لولوه محمد سعد صالح زيد الرخيصنظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

ي 
ي الهاجرينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

فرح سالم شباب سعد ماضز

ي 
هند فواز فهد صالح احمد علي الدعيجنظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

ي 
ينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز غاليه عبدالعزيز عبدهللا مناحي ثواب المطي 

ي 
ي ابراهيم صالح راشد المسبجينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز شيخه ناح 

ي 
زينب الحوراء محمود علي حسن علي االنصارينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

ي 
مبارك عبدهللا صعفق الخالدينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

ي 
ينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز

نوره حمد صالح مهوس غضبان الحصيبز

ي 
ز شاكر عطا هللا العموشنظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز لي 

ي 
ز الفيلكاوينظم المعلومات اإلدارية2021/2020الثائز  علي حسي 

ز يوسف عمر ابراهيم حسي 
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