
 االسم السجل المدني

 ابراهيم بدر علي الشايع 4624******

 ابراهيم حمد بن ابراهيم الجبر 9677******

 ابراهيم صالح احمد الغامدي 3719******

 ابراهيم عبدهللا محمد المزينى 0299******

 احمد سعد بن قاسم السليمانى 0518******

 احمد علي احمد الشمراني 5777******

 احمد عمر بن صالح باحويرث 4236******

 احمد مبارك بن علي آل مرضمه 8809******

 امجد عبدهللا بن منصور آل ربح 2856******

 انمار محمد بن عبيدهللا النامى 3130******

 بدر علي سعيد عبيدي 9674******

 تركي سالم بن علي الغامدي 7378******

 تركي عابد عبدهللا الشريف 2280******

 جالل علي مسعود الحربي 4547******

 حاتم عبدهللا بن مرزوق الدهاس 9223******

 حاتم عبدهللا حمدان الغامدي 6276******

 حازم العباس احمد الحازمي 7072******

 حسام علي ابن احمد الغامدي 9461******

 خالد محمد احمد القرني 7410******

 راغب سامي محمدصديق خليفه 2282******

 راكان حمود حامد الحربي 8749******

 ريان ابراهيم محمدسعيد قطب 4696******

 سامى سعدي بن فالح الحربي 7760******

 سعود عبدالعزيز محمد ناس 8588******

 سعيد معجب محمد الزهراني 0719******

 سلطان سعد سعيد العضاضي 7712******

 سلطان علي حمود الحازمي 9777******

 سلطان مصلح حامد الغامدي 9274******

 فارع العتيبيضيف هللا دبيان  1304******

 طالل محمد منير العتيبي 4539******

 عادل عبدالمحسن محمود عامودي 2848******

 عبدالرحمن صالح احمد الغامدي 0467******

 عبدالرحمن عبدهللا يوسف الطويرقي 8709******

 عبدالرحمن عدنان بن عبدالرحمن العليان 6315******

 عبدالسالم ابراهيم صالح الشدوخي 4812******

 عبدالعزيز ابراهيم بن احمد البارقي 5686******

 عبدالعزيز ابراهيم بن عبدهللا الشتوي 1517******



 عبدالفتاح بن ابراهيم بن محمد الحبابي 7064******

 عبدالقادر سعيد عبدهللا الشهراني 6570******

 عبدهللا حسن بن سليمان االحيدب 0039******

 عبدهللا ظافر عامر الشهري 9735******

 عبدهللا عبدالعزيز جمعان الغامدي 4411******

 عبدهللا مفتاح بن سالم الزهراني 0688******

 عبدهللا يحي علي عسيري 2242******

 عبدالمجيد سعد محمد الوشيقري 6439******

 عبدالمجيد عبدالرحمن بن دويهيس الحربي 0759******

 عبدالمجيد ناصر بن بجاد العتيبي 2412******

 عبدالمحسن عبيدهللا عبدهللا الهذلي 7913******

 علي حسن محمد الفقيه 3704******

 علي يحي علي عريشي 9077******

 الجطيليعمر عبدهللا بن علي  7608******

 عواد مساعد خلف العتيبي 5675******

 عوض عواد عوض الهدبانى 9543******

 فهد عبدهللا عبدالعزيز العتيبى 9326******

 مبارك بن محمد بن معيوف العطوي 6000******

 محسن عطيه ناصر العطوي 4499******

 محمد ابراهيم حسن العسيري 5430******

 محمد امير بن حجي السرهيد 3511******

 محمد صالح بن ابراهيم البعيمي 8611******

 محمد صالح حمد الحواس 3605******

 محمد على بن سعيد الزهراني 1875******

 محمد علي حامد الحجيلي 2898******

 محمد غازي بن عديس الحربي 0773******

 محمد فوزى محمد الجبل 2788******

 محمد مشوط مسعد الشمري 0391******

 محمد مصبح بن زامل الظفيري 0130******

 محمد مناحي عجيان السبيعي 1348******

 محمد ناجي عبدالكريم الخيبري 7316******

 محمد وصل هللا مهنا الحرازي 7238******

 محمد يحي محمد مجدع 0110******

 محمود بن ابراهيم بن بوكر زميم 6493******

 مشاري محمد بن حمود الهيشان 6106******

 مصعب عبدهللا بن بشبش العنزي 2443******

 معاذ عمر عثمان اليماني 8788******

 مهدي هجوان بن مهدي آل عطشان 7553******



 موسى متعب شبيب الرشيدي 9972******

 موسى يوسف عبدالرحمن الحربي 6811******

 نادر عواض بن محمد العتيبي 3530******

 هاشم عائض سعيد عسيري 4252******

 هاني خليف جضعان العنزي 4360******

 هاني محمد بن علي شبلي 4643******

 الغفيلي هشام علي عبدالرحمن 2231******

 ياسر احمد عبيد المالكي 9743******

 


