
 رقم الصادر االسم المدينة

 85424 ابراهيم ناصر  محمد  العسعوس الرياض

 83528 احمد ابراهيم علي  ناصري الرياض

 85058 الغامدياحمد ابن غرم هللا  ابن صالح آل مناع  الرياض

 82983 احمد سالم سليمان بادخن بالعبيد الرياض

 80773 احمد عبدهللا احمد ال مرزن عسيري الرياض

 81310 احمد عبدهللا بن محمد آل أحمد االسمرى الرياض

 85295 احمد عبدالمحسن  عيسى  الخريف الرياض

 81214 احمد عمر محمد  راعي الرياض

 80998 الكيشاناحمد محمد نجم   الرياض

 85472 االميره فاطمة بنت محمد  بن ناصر الفرحان آل سعود الرياض

 83701 امين فرج عبدهللا  عبدالرحمن الرياض

 80893 بادي مطوع سهو الشيباني العتيبي الرياض

 84990 بندر سعيد  حسين  الجبلي الرياض

 85250 جوزاء بنت  جعيثن  بن فرج  البصيص الرياض

 85227 حامد بن احمد  بن سالم ذوي موسى البركاتي الرياض

 82372 حربي سلطان يحيى المحمد المري الرياض

 82445 حزاب بن سليمان بن حزاب  الغفيلي الرياض

 80735 حسين محمد احمد  عامري الرياض

 84144 حسين محمد عبدهللا  قدح الرياض

 83402 حصه عمر العبدهللا  المقبل الرياض

 81986 حمود وصل هللا عيد العضياني الحارثي الرياض

 82980 خالد بن حمد بن محمد  الماضي الرياض

 84347 خالد حمد عبدهللا  الماجد الرياض

 82267 خالد سعود عبدالعزيز  الحزيم الرياض

 81436 خالد عبدالرحمن عبدهللا  البراك الرياض

 81017 خالد هليل حسين الشدادي الحارثي الرياض

 85283 خلف بن رشيد  بن خليف العجل الشمري الرياض

 84788 خميس مرزوق  عبدهللا  آل حمين الرياض

 82939 دحم هادي معوضه  الصبياني الرياض

 83513 دخيل عياد طعيسان الميهوبي العنزي الرياض

 81567 راشد زيد محمد  الكثيري الرياض

 82212 راشد محمد سعد  العنزان الرياض

 81239 رسام غزاي رسام الرويس العتيبي الرياض

 82804 رعنا بنت  محمد بن فضل هللا  شقيقي الرياض

 84023 زيدي عبدالرحمن عبدهللا  القرني الرياض

 85033 ساره سليمان  صالح  العريني الرياض

 82722 ساره عبدالعزيز صالح  المرشد الرياض

 82192 سالم بن فرج بن محفوظ  النواف الرياض

 82783 سديري عقاب كنعان النجبان الشمري الرياض

 83212 سعد راشد عبدالعزيز  بن سيف الرياض

 85059 سعد ظافر  علي  آل جابر الرياض

 85303 سعيد علي  مسفر ال سعيد الغامدي الرياض

 83059 شافي سعد زمال ال بريك الدوسري الرياض

 81134 العتيبيشويمي مرزوق ضاوي الشيباني  الرياض

 81961 صالح بن عبدالرحمن بن صالح  العبدي الرياض

 82066 صالح عبدهللا صالح طفله الدوسري الرياض

 84522 صالح غرسان  مساعد  الزهراني الرياض

 83709 صالح كليب عبدهللا  المولد الرياض

 84925 صالح محمد  خزعل  العصيمي الرياض



 84195 المرزوقصالح مرزوق محمد   الرياض

 83036 صالح مصبح سعيد  الشامسي الرياض

 82123 صالح ساير ساجي  المخلفي الرياض

 83046 صنيدح مرزوق صنيدح  الخالدي الرياض

 82928 عاقل سريحان جابر الهجله المطيري الرياض

 80830 عايض سعيد محمد آل خميس القحطاني الرياض

 84222 المرابيععائشه عبدالرحمن حمد   الرياض

 80848 عبدالرحمن سلطان محمد الصقيهي القباني السهلي الرياض

 83639 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا  الزامل الرياض

 83245 عبدالرحمن عبدهللا  ابراهيم  الدويس الرياض

 82536 عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الطليحان ال شقير الرياض

 84566 ابن عبدالعزيز السعدي البيشيعبدالعزيز ابن ناصر   الرياض

 84474 عبدالعزيز بن عبدهللا  بن محمد  المزروع الرياض

 84170 عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم  الدليهاني الرياض

 82031 عبدالعزيز محمد حمود  بن شيحه الرياض

 83947 عبداللة محمد عبدالرحمن  الديحان الرياض

 83361 مجرد آل سكات الحالفيعبدهللا بن سعد بن  الرياض

 83853 عبدهللا حسين أبوالحسن  االدريسي الرياض

 83672 عبدهللا حمد عبدهللا  الهمالن الرياض

 81576 عبدهللا زيد محمد  بن طالب الرياض

 85037 عبدهللا سعد  عبدالرحمن الرشدان الغامدي الرياض

 82798 عبدهللا عبدالرحمن عثمان  القرعاوي الرياض

 84261 عبدهللا عبدالعزيز محمد  الخراشي الرياض

 82825 عبدهللا عبدهللا سيف آل شلغم القحطاني الرياض

 85172 عبدهللا محمد  عتيق ال سعيد القرني الرياض

 83085 عبدهللا محمد هيف  القحطاني الرياض

 82857 عبدهللا ناصر محمد  الشاللي الرياض

 82883 عبدهللا  ابوالليفعبدالمحسن حمد  الرياض

 83792 عرار ابن ضاوي ابن عبود آل عبود القحطاني الرياض

 81165 عزيز عبدهللا مبارك  الشهري الرياض

 84893 عطاهللا خليف  نزال السبيعي العنزي الرياض

 84779 علي اسماعيل  عارف  مدني الرياض

 81963 علي بن محمد بن هادي  علواني الرياض

 85049 علي عبدالرحمن  علي  الربيعه الرياض

 83028 عوده عويد راضي الفدعاني العنزي الرياض

 83882 عياد سعد سعيد مهلكي المطيري الرياض

 81569 عيد غثيث سنيد السبيعي العنزي الرياض

 83915 غزوى بنت  عبيد بن عيد  العتيبي الرياض

 81231 فارس محمد علي الدهمشي العنزي الرياض

 81056 فاطمه بنت محسن بن محمد  العماش الرياض

 81300 فاطمه سعد عويد عبدهللا العويد الرياض

 82627 فهد عايض ناصر آل سلعان القحطاني الرياض

 82513 فهيد بن جدعان بن عبيد الشطيطي المطيري الرياض

 85532 لولوه بنت  عبدالرحمن  بن محمد  العكيل الرياض

 85219 علي  الحمران  لولوه صالح الرياض

 80679 ماجد بن تركي بن علوش الدعجاني العتيبي الرياض

 81313 مبارك سعد مذيور الجليفم القحطاني الرياض

 81732 مبارك سعيد ملكاش  العوبثاني الرياض

 83914 متعب محمد عبدالمحسن البيضاني الحربي الرياض

 85455 محمد براهيم  محمد  المهوس الرياض



 82677 محمد بن بندر بن ماضي  الحمقي الرياض

 82104 محمد بن سليمان بن عبدهللا  القنصي الرياض

 81363 محمد بن عبدهللا بن محمد  الشهراني الرياض

 81624 محمد بن علي بن احمد  االهدل الرياض

 81288 محمد بن ناصر بن محمد  المحيا الرياض

 85618 محمد حوشان  حمود  الحوشان الرياض

 81045 محمد زيد عبدالرحمن  الحميدان الرياض

 83745 محمد زيد عبدالعزيز  بن خرعان الرياض

 84325 محمد زيد علي  الوثالن الرياض

 81030 محمد سعد منصور العزه السبيعى الرياض

 82032 محمد عبدالعزيز ناصر  بن مضحي الرياض

 83120 الشهرانيمحمد عبدهللا دهام ال غنوم  الرياض

 81629 محمد عبدهللا علي الجبري الغامدي الرياض

 82834 محمد عبدهللا فراج ال دهمان الشهري الرياض

 85531 محمد علي  صالح  بن سلطان الرياض

 85603 محمد عمر  عمر  ابراهيم الرياض

 83960 محمد مسفر محمد آل سالم المعاوي الرياض

 84275 الوسيديمحمد ناصر علي   الرياض

 81695 محمود محمد احمد  البلوشي الرياض

 80878 مرزوق عبدهللا محمد  بن عبدهللا الرياض

 80819 مرزوق مرزوق علي  صباحي الرياض

 85759 مزنه محمد  عمر  السحيباني الرياض

 81071 مزيد بن عويض بن زائد المشرافي المطيري الرياض

 81468 القريشيمساعد محمد ناصر   الرياض

 80726 مسعود محمد فهيد آل سعد القحطاني الرياض

 80712 مسير بن عبدالعزيز بن زياد العضيلي المطيرى الرياض

 81999 مشنان فراج ناصر القباني السهلي الرياض

 83025 مطلق بن عبدالرحمن بن عايض المقاطي العتيبي الرياض

 80759 النقيثان  منيره بنت  ابراهيم بن عبدالكريم الرياض

 84109 منيره صالح محمد  الزنيدي الرياض

 83343 موضي فرج علي  القنور الرياض

 85558 ناجي بن غالب  بن احمد  الحكمي الرياض

 82262 ناصر بن سيف بن عبدهللا  السيف الرياض

 83104 ناصر بن علي بن محمد  جلي الرياض

 83138 ناصر عبدالكريم يسر  البدران الرياض

 85170 ناصر عبدهللا  سعد  الصفيان الرياض

 83106 ناصر عبدهللا عبدالعزيز  الرميح الرياض

 81261 ناصر عبدهللا فريح  العبد المنعم الرياض

 82152 نايف بن نافل بن عواض الشدادي الحارثي الرياض

 85563 نبيل بن مصطفى  بن صالح  ادهم الرياض

 83804 عبدالعزيز بن عبدهللا  الطريقينزار بن  الرياض

 83474 نوره بتال عنيبر الثبيتي العتيبي الرياض

 80944 نوره بنت  حمد بن شويرب  الصخابره الرياض

 84211 نوره بنت  محمد بن حمد  الماجد الرياض

 81332 نوره بنت وليد بن فهيد  بن شويه الرياض

 83257 السليماننوره عبدالعزيز  سليمان   الرياض

 82398 نوره عبدهللا مفلح الخنفري القحطاني الرياض

 84126 نوره مكدي مقعد المشعبي السبيعي الرياض

 81242 هتفر عوض حسن  الحبابي الرياض

 84210 هديبان انهير نهار المسعودي الشمري الرياض



 84235 هال بجاد جالل  العتيبي الرياض

 80973 العجالنهياء عجالن سعد   الرياض

 81783 العبده العبد عاتق العويمري الرشيدي عيون الجواء

 81185 عمر صديق علي  مسحلي ابوعريش

 81023 عيسي هادي حمد  حكمي ابوعريش

 84104 فاطمه محمد عبده  شماخي ابوعريش

 84783 قاسم احمد  علي  ال ميم ابوعريش

 84717 محمد ابراهيم  عمر  حمزي ابوعريش

 85453 محمد مثقب  مهدي  دهل ابوعريش

 84189 هادي عمر محمد  حكمي ابوعريش

 81846 صفيه محمد بن مداوي  القحطانيه احد رفيده

 81826 فاطمه علي محمد  القحطاني احد رفيده

 84160 حصة منيف قطيم  المطيري االرطاوى

 83873 دخيل هللا حبش هريسان الرخيمي المطيري االرطاويه

 84991 سلطان عبدالعزيز  عبدهللا  البشر االسياح

 82437 صالح حمد محمد  الحبيشي االسياح

 85329 محمد ناصر  مرزم الفريدي الحربي االسياح

 82216 صالح مبارك بن حقالن الحقالن الدوسري االفالج

 84349 محمد سالم ابراهيم  المجادعه االفالج

 83854 الهوامله  وقيان بن طحنون بن فاران االفالج

 85629 ابراهيم محمد  عبدالرحمن  الصويغ األحساء

 84935 احمد ابن ناصر  ابن ابريه  البريه األحساء

 84230 احمد بن صالح بن سعد  العلي األحساء

 82822 احمد بن عبدالعزيز بن احمد  المحسن األحساء

 82614 احمد بن علي بن احمد  السلطان األحساء

 84274 احمد عبدهللا حسن  الصايغ األحساء

 81638 امنه بنت علي بن حسين  البقشي األحساء

 81990 جاسم بن احمد بن حسن  بوناجمه األحساء

 83278 جعفر بن عبدهللا  بن محمد  المحمدحسن األحساء

 82815 جوزاء بنت عيران بن سفر  الدوسري األحساء

 84225 حجي بن موسى بن جاسم  السليم األحساء

 80976 حسين بن علي بن احمد  السلمان األحساء

 85028 حصه بنت رشيد  بن داود  الهزاع األحساء

 85193 خالد بن بخيت  بن محمد  الشجار األحساء

 84362 خالد جريف خالد المقاطي العتيبي األحساء

 80972 زاهر بن مقبل بن عويضه  العجمي األحساء

 80799 جازع الغييثي الدوسري سالم بن بليدم بن األحساء

 84854 سعيد بن عبدالهادي  بن حمد البناء المري األحساء

 82293 سلمان بن سعد بن صالح  الجعيل األحساء

 84583 سلمان بن عبدهللا  بن احمد  الرجيب األحساء

 81971 سلمان بن عيسى بن محمد  العميرين األحساء

 84278 الحقباني الدوسريعامر بن راشد بن سعد  األحساء

 83644 عائشه بنت احمد بن صالح  المحارفي األحساء

 81099 عباس بن طاهر بن ابراهيم  السميع األحساء

 85548 عبدالرحمن بن محمد  بن حمد  الثواب األحساء

 84223 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز  الشامي األحساء

 81119 الخميسعبدهللا بن علي بن خميس   األحساء

 81879 عبدهللا بن غانم بن صالح  الغانم األحساء

 85632 عبدهللا بن محمد  بن احمد  الناجم األحساء

 81203 عبدهللا بن محمد بن ابراهيم  بوطيبان األحساء



 84748 عبدرب  علي عبدهللا  علي  العلي األحساء

 81761 عتيق سلمان فرحان  الفرحان األحساء

 84984 علي بن احمد  بن عيسى  التنم األحساء

 83149 علي بن عيسى بن عبدالوهاب  الحضري األحساء

 85175 علي بن ناصر  بن محمد  بوخضر األحساء

 81664 علي بن يوسف بن عبدهللا  الحسن األحساء

 83677 علي عبدهللا موسى  البراهيم األحساء

 82079 محمد علي راشد الفهيده المري األحساء

 81191 مريم عبداللطيف عبدهللا  النعيم األحساء

 81917 مفرح عبدهللا ناصر الحقباني الدوسري األحساء

 83284 موسى بن صالح  بن موسى  العمران األحساء

 83654 ناصر ابن حسن ابن حسين  المجيبل األحساء

 82879 ياسين بن علي بن محمد  السندي األحساء

 80635 مبارك  المهينييوسف بن احمد بن  األحساء

 84582 يوسف بن سعد  بن خليفه  الخليفه األحساء

 82009 عائض صالح زبن آل زبن الغامدي الباحه

 84596 عبدالرحمن عبدهللا  هندي آل بخيت الزهراني الباحه

 83857 علي ابن سعييد سعيد الخمري الغامدي الباحه

 81556 مشهور محمد علي ال خرابه الغامدي الباحه

 81454 نوره معيوف عبيدهللا الهجله المطيري البدائع

 84281 محمد بن سليمان بن سويلم الفاسي العميري البدع

 83398 محمد راشد عيد الغندور المسعودي البدع

 81425 علي ابن عبدهللا ابن صالح آل سفير الخثعمي البشائر

 84314 مدشوش دخيل هللا مشني العليبي الحالفي البشائر

 83342 صالح عبدهللا مقبل  الحديثي البكيريه

 81325 علي ابراهيم بن عبدالكريم  النمله البكيريه

 84418 فهد محمد الحميدي االشقر الحربي البكيريه

 82301 بالل مبروك خمسين  ال خمسين الجبيل

 82124 ثنوى سعيد ضيف هللا  القحطاني الجبيل

 81954 فالح بن علي الشهرانيعلي بن عوران بن  الجبيل

 82261 مريم محمد فرحان النوبي الخالدي الجبيل

 82087 ناصر ابن امحارب ابن جوهر العميري الخالدي الجبيل

 83750 ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر  الماجد الجبيل

 82730 احمد حسين ابراهيم  النظام الجفر باألحساء

 85436 بن محمد  المطرعبدهللا بن عباس   الجفر باألحساء

 82910 عبدالمحسن بن حسين بن علي  العبدرب الرضاء الجفر باألحساء

 84077 عبدالمحسن محمد محمد  الرضي الجفر باألحساء

 85365 عبيد بن عبدهللا  بن ظافر المقاطي العتيبي الجموم

 84821 سعيد مفرح  حسن ال زبيري القحطاني الحرجه

 80991 آل لصلع القحطانيعلي عوض علي  الحرجه

 81800 ابراهيم بن سعود بن محمد  بن خثالن الحريق

 84233 براهيم حمد سعد  الكثيري الحريق

 82471 هوصان نقاء حمود  الشيباني الخاصره

 83055 ابراهيم عبدهللا ابراهيم  القطنان الخبر

 81375 بجاد ابراهيم محمد الهندي الهاجري الخبر

 83626 احمد عتيق البدر الراشديسعيد  الخبر

 81189 صبياني مجاهد جابر عشي كعبي الخبر

 81810 مانع فهيد ناصر الضاعن العجمي الخبر

 80810 نعيمه حسن محمد  الخليفى الخبر

 85314 يوسف صالح  عويد العويد الذوادي الخبر



 83214 احمد جابر عبدالرحيم العاصمي المالكي الخرج

 81439 جمعان محمد الحنفري القحطانيحصه  الخرج

 85363 حمد محمد  وريش  الصخابره الخرج

 84145 دهيمان غاصب حمران الخضراني الدوسري الخرج

 85173 سعد سعيد  سعد  المعيذر الخرج

 83643 سلمان حامد ابراهيم الشوحطي المقعدي الخرج

 80784 سليمان محمد محمد  الهزاع الخرج

 82892 سعيد شلهوب  الرشيديشائع  الخرج

 83534 شباب حمدان صامل الوطيباني المطيري الخرج

 85560 عبدهللا سعيد  فالح  العرجاني الخرج

 80885 عبدهللا علي حسين  العبدالقادر الخرج

 84033 محمد سعد عبدهللا  المحسن الخرج

 84364 محمد عبدهللا قصير  القصير الخرج

 85401 محمد المقابله الدوسريمحمد مذهل   الخرج

 84433 محمد هادي  علي المزارقه الشهراني الخرج

 83165 مسعر غالب محمد البيضاني الحربي الخرج

 82685 ناصر ادريس ناصر  ال عبدالسالم الخرج

 83256 هالل مزيد  سرحان الشيباني العتيبي الخرج

 84482 حصه مبارك  معطش الصميلي السبيعي الخرمه

 83698 عبدالمحسن بن جبار بن عبدهللا الصمله السبيعي الخرمه

 83297 سعدون زناد رميح  الشريهي الخفجى

 82958 صالح بن عبدالعزيز بن ناصر  الفريح الخفجى

 80688 قطيمه مقيران سلط  الشمري الخفجى

 82918 مشرف حضيري بن عيد الغيثي الشمري الخفجى

 80994 جمعان الغيثاني المريناصر بن محمد بن  الخفجى

 83587 مفزع يحي محمد  الحريصي الدائر ببنى مالك

 81485 موسى ناصر احمد الشعبي الدربي الدرب

 83604 سعد حمد محمد  عتيق الدرعيه

 85331 سليمان رشيد  بن عيد  محبوب الدرعيه

 83345 سليمان رشيد عبدهللا  النويصر الدرعيه

 84577 عبدالعزيز  عبدالرحمن  بن داودعبدالمحسن  الدرعيه

 85162 مفلح عائض  عبدهللا حضينان البيشي الدرعيه

 81993 منيره درمان ناصر  الهاجري الدرعيه

 81555 سلمان سلمان علي آل عجالن القريني الدلم

 81696 عبدالرحمن عبدهللا راشد  الحركان الدلم

 82370 ناصر بن رشيد بن ناصر  المنيف الدلم

 81472 ناصر محمد حمد الفوطه القحطاني الدلم

 81788 أمير جاسم عبدهللا  الحيدر الدمام

 84492 جمعه ابن فهد  ابن عبدهللا  الحرز الدمام

 81591 حسن بن محمد بن حسن  زبيري الدمام

 82000 حصه عبدهللا سلمان ال مانع الدوسري الدمام

 80777 البحيح المريحمد بن محمد بن بخيت  الدمام

 84273 ذياب بن عبدالمحسن بن ذياب  ناصر الدمام

 81731 روزه جبر سعيد الوداعين الدوسري الدمام

 80904 سلمى سباع خميس آل جابر الشامسي الدمام

 84560 صالح ابراهيم  عبدهللا  المسلم الدمام

 82329 صالح بن حمد بن عبدهللا  الحميد الدمام

 82655 بن خميس بن علي  العبدهللا صالح الدمام

 84370 صالح سعود عبدالرزاق  الشعيل الدمام

 84297 عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالرحمن الخدادة الدوسري الدمام



 84593 عبدالعزيز خليفه  هالل  الهالل الدمام

 85216 عبدهللا أحمد  عبدهللا آل حمدان العيسى الدمام

 82467 سعيدان ضاوي اليابس المطيريعبدالواحد  الدمام

 80863 علي بن سعد بن علي  الدنيني الدمام

 84394 فاطمه ابراهيم حسن  العباد الدمام

 84285 محمد بن عايش بن عباس  الحرز الدمام

 82139 محمد بن هادي بن علي  آل معيض الدمام

 82071 محمد سعيد بن شامي  السالمي الدمام

 81549 معجب بن حجرف المسردي القحطانيناصر  الدمام

 85660 ابراهيم مرزوق  دهيس  الشيباني الدوادمى

 82060 بجدان محمد قاعد المقاطي العتيبي الدوادمى

 85230 وضحاء ملفي  عبدهللا  الدعجاني الدوادمى

 85086 بدر محمد  غانم الزغيبي الحربي الرس

 85585 خليفه محمد  صافي الجسار الشمري الرس

 82067 سالم مسفر عبدهللا الحبردي العتيبي الرس

 81984 شاهه مرزوق الحميدي العمري الحربي الرس

 82913 عبدهللا صالح حمد  الدعيجي الرس

 81587 عسوج عواد مناحى فهيدي الحربي الرس

 81370 نوره علي بن ابراهيم  الغفيلى الرس

 84962 الوسيديههليله بنت  جارد  بن ساجر   الرس

 83538 سعد عبدالهادي عبدهللا الحراجين الدوسري الرفيعه

 81432 عوض ناحي راشد الخياري الرشيدي الروضه

 84404 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن  السريع الرين

 83249 عبدالعزيز فهد  شافي  الصالح الزلفى

 85268 مطلق عطاهللا  عويد  المطيري الزلفى

 81714 موضي عبدهللا علي  اليحيا الزلفى

 84914 ظافر ناصر  عبدهللا الودعاني الدوسري السليل

 81447 عامر ناشي غريب آل خليف الدوسري السليل

 84290 غزيل مرضي عبدهللا  الدوسري السليل

 84786 نوره ابراهيم  عبدهللا  الدوسري السليل

 85451 العتيبي هالل حامد  عايض العصيمي السيل الكبير

 85299 محمد مزهر  علي  آل سالم الشعف

 81105 صالح حمود ملحم  الفعيم الشماسية

 82019 محمد ذياب ضبيان  الذياب الشماسية

 82564 صالح سيف عقال التريباني الشمري الشنان

 81861 فدغوش بن نهار بن فدغوش آل سفران العجمي الصرار

 84363 السعدي المالكيحامد علي جاهل  الطائف

 85361 حميد جابر  جويبر  الطلحي الطائف

 82258 خضر عاقل مبارك ال الفي القرشي الطائف

 83190 الثبيتي -دخيل هللا احمد عبدهللا  الطائف

 83693 زايد خويشان شحبه الشاطري المطيري الطائف

 84711 سعيد غرم هللا  محمد القرامي الغامدي الطائف

 83728 صالح جابر دخيل هللا الحميداني القرشي الطائف

 81951 صالح عثمان احمد  العبيدي الطائف

 83789 صالحه سعيد عبدهللا  الشهراني الطائف

 80782 ضيف  هللا محمد عويض  الجعيد الطائف

 84341 عايض سراج سفران  العرابي الطائف

 85457 عائشه دخيل هللا  ظافر  البيشي الطائف

 84835 السليماني -عبدالكريم خزام  ميزهللا  الطائف

 84473 عبدهللا محمد  حمدام جان المرغالني الطائف



 82674 عبدالهادي حسين محمد  صبياني الطائف

 82040 عمر مسعود عبدالمستقيم  السليماني الطائف

 85005 غازي مسفر  عواض الروقي الثبيتي الطائف

 83109 العباديفيصل بكر حسين   الطائف

 84093 قشميط سعد قشميط  العمري الطائف

 84203 محمد بن سعيد بن احمد  العمودي الطائف

 82444 مطلق ابن عوض ابن سليم  العصيمي الطائف

 82386 معتوق قاسم احمد  العديني الطائف

 83302 منير سلطان جزاء القثامي العتيبي الطائف

 82466 الذيابينوير عويد محسن   الطائف

 82763 سلمان بن يحي بن سليمان  الجذمي العارضه

 81210 مريع مرجى بن مسيتير الهجله المطيري العبدليه

 83428 سعدي بن عبيدهللا بن محمد آل تمام المنتشري العرضيه الجنوبيه

 85306 عون عبدهللا  علي العسبلي العرياني العرضيه الجنوبيه

 80959 عبدهللا ال صياد القحطانيعبدهللا صالح  العقيق

 81360 احمد محمد دخيل هللا ابوزمع العرادي العال

 82576 علياء سليمان حماد  سميليل العال

 82360 عوض فضي حماد الخمعلي العنزي العال

 84542 خلف بن دخيل هللا  بن مجدول العضيله المطيري العمار

 84200 حمده جابر خلف  العنزي العويقيله

 81773 غنيم دخيل ميلحاء البناقي الصلبي العويقيله

 81451 سعد بن محمد بن مسعد العمر السبيعي العيون

 83605 صالح بن عبدهللا بن علي  البراز العيون

 84366 فالح بن محمد بن عبدهللا  الفياض العيون

 85611 كبيسي بن ناصر  بن عثمان الكبيس القحطاني العيون

 83550 سعود عبدالعزيز  الحربيميثاء  العيون

 81438 مهره قبيل مفرح  العمري العيينه

 80828 أحمد بن عبدهللا بن ناصر  الخضيري الغاط

 82193 حميد عاسر حماد السودان الشراري القريات

 82500 شطي نحيطرحمد البدري االشجعي العنزي القريات

 84334 صالح عبدهللا علي  الحديب القريات

 85257 صالح عواد  سند العزامي الشراري القريات

 85325 صيته حمد  حمدان  العليان القريات

 81253 عبدهللا صامد محمود اللميع الشراري القريات

 81110 عبدهللا عوده مطر الفقيري العنزي القريات

 83125 غالب فهد شالش االيداء العنزي القريات

 82456 الشراريغويله مقبول الفي   القريات

 83231 فالح سالمه  المنتطي النصار العزام الشراري القريات

 85176 فهد مقبل  عيد الجباري العنزي القريات

 83719 متعب صبيح بقي البدري األشجعي القريات

 84138 مطر عواد محمد  القعيقعي القريات

 83379 مقبول مطلق حميد النعيم الشراري القريات

 82758 ناصر سالم سعد الصقر العنزي القريات

 83623 نصار ناصر عايش العوايشه العازمي القريات

 84452 احمد بن حسين  بن ناصر  لباد القطيف

 82406 احمد بن عبدهللا بن مهدي  آل نياح القطيف

 83100 احمد بن مكي بن حسن  آل درويش القطيف

 80938 اسماعيل بن محمد بن سعيد  ال اسماعيل القطيف

 83918 جعفر بن حسن بن صالح  آل صويلح القطيف

 85668 حبيب بن حسن  بن معتوق  التاروتي القطيف



 80943 حبيب بن حسين بن حبيب  آل مويس القطيف

 83767 حسن بن جواد بن محمد  البوري القطيف

 81910 حسن بن مدن بن علي  الفتيل القطيف

 83691 السبيعيحسين علي مصلح المصلح  القطيف

 83151 صالح بن عبدالهادي بن احمد  الطويل القطيف

 80921 ضاوي عبدهللا حمد ال تواه الهاجري القطيف

 84639 عبدالعلي بن حسن  بن محمد  الخنيزي القطيف

 80947 عبدهللا بن سلمان بن كاظم  الفضل القطيف

 83060 عبدهللا بن عبدهللا بن عيسى  الزواد القطيف

 80946 عبدهللا صالح فردان  آل حمود القطيف

 80686 عبدهللا مهدي حسن  الشعبان القطيف

 83824 عبدالهادي بن محمد بن عبدهللا  األجامي القطيف

 81094 عبدرب  الرسول محمد حسن  الحداد القطيف

 83596 عبدرب  النبي حسن سلمان  آل عبدرب  النبي القطيف

 81190 عبدالكريم بن علي  الجبارةعبدرب الحسين بن  القطيف

 82858 علي بن عبدالمحسن عبدرب الحسين  الفرج القطيف

 84121 علي سلمان حسن  القالف القطيف

 83388 علي عيسى شاهين  شاهين القطيف

 85653 ماجد بن هاشم  بن علوي  المقبل القطيف

 81824 محمد بن احمد بن محمد  آل شعبان القطيف

 83675 بن سعد بن راشد  آل افريج محمد القطيف

 82070 محمد عيسى كاظم  آل سالم القطيف

 81139 منصور بن عبدهللا بن جاسم  شويخات القطيف

 83450 هاني بن حسن بن محمد  الميالد القطيف

 83253 احمد طامي  حسين آل ابوعطله العامري القنفذه

 83409 عبدهللا علي خليل  الزيلعي القنفذه

 80723 مبروك فرج هنيدي  المعيدي القنفذه

 83121 حمد احمد حسن المحسني الناشري القوز

 82012 محمد حسن سليمان المشرفي العمري القوز

 83024 حبيب ابن مقيت ابن حمد آل عاطف القحطاني القويعيه

 83291 حزام فرج  جابر ال عاطف القحطاني القويعيه

 84820 السحمه القحطانيفهيد محمد  فرج  القويعيه

 80860 شاكر زاهر محمد  الشهري المجارده

 82641 عبدهللا محمد علي ال غرم هللا العمري المجارده

 81514 عمر احمد عمر ال عمر الشهري المجارده

 83807 احمد بن محمد بن زيد  العفيصان المجمعه

 81039 سرور سعد سرور الدهمشي العنزي المجمعه

 83285 ناصر بن علي  بن محمد ال حسين العمري المخواه

 81691 ابراهيم سعد احمد  الينبعاوي المدينة المنورة

 83934 جميله صالح علي  صباغ المدينة المنورة

 83557 حامد عوض عمير  المطرفي المدينة المنورة

 81740 حمده مبارك مفضي  الدبيسي المدينة المنورة

 84410 حمادي حامد  البالديحميدان  المدينة المنورة

 85242 دليم بخيت  لويفي  الجابري المدينة المنورة

 82094 ربيع بن حضيرم بن دبيان  الحسيني المدينة المنورة

 84009 رزيقه مرضي راضي  السحيمي المدينة المنورة

 83146 زكيه ماجد علي النزهه الزغيبي المدينة المنورة

 81883 سلمان بن سالمه  اللهيبيسالم بن  المدينة المنورة

 80729 سعد معيض سهل المحمدي الحربي المدينة المنورة

 84129 سعيد حمزه عمر  عبدالعال المدينة المنورة



 83916 سعيد مسعود راشد العلوني الجهني المدينة المنورة

 85296 سليم بن محمد  بن بادي  الجهني المدينة المنورة

 81131 سليمان حسين  الصاعدي سليم المدينة المنورة

 84580 سليمان غميض  فرج  الصاعدي المدينة المنورة

 85064 سمير عبدالقادر  محمد  جمل الليل المدينة المنورة

 82232 صالح رجاء مسعود  العوفي المدينة المنورة

 82047 صالح سلمي محمد  النخلي المدينة المنورة

 85460 ناجي  النخليصالح صابر   المدينة المنورة

 85379 ضيف  هللا بن سميليل  بن مهنا المحمدي الحربي المدينة المنورة

 84704 عباسيه بنت  عوض  بن ياسين  محمود المدينة المنورة

 84205 عبدالرحمن بن خلف بن سليمان  الردادي المدينة المنورة

 84825 عبدالرحمن سالم  عبدالهادي  الرازحي المدينة المنورة

 83479 عبدالعزيز احمد عباس  نور المدينة المنورة

 84905 عبدالغني علي  سليمان  الفريدي المدينة المنورة

 83552 عبده احمد مهدي  مدخلي المدينة المنورة

 83124 عتيق بن محسن بن حامد  الحسيني المدينة المنورة

 81867 عطيه جمعه فهد الثقفي الجهني المدينة المنورة

 82088 عطيه طليحان زهيميل  المخلفي المدينة المنورة

 82015 عواد غانم سعد  السناني المدينة المنورة

 81496 عوض حمد عتيق الذيابي الرشيدي المدينة المنورة

 80986 غازي علي خلف  األحمدي المدينة المنورة

 85114 فاطمه جمعه  عبدالكريم  العالوي المدينة المنورة

 85000 فؤاد عبده  عبدالغني  حسن المنورة المدينة

 82890 كريم يعقوب سعيد  المشهدي المدينة المنورة

 80951 محسن بن محيسن بن حسين  االحمدي المدينة المنورة

 85083 محمد حسن  عيسى  الهوساوي المدينة المنورة

 83096 محمد رتيمان حمد السناني الجهني المدينة المنورة

 82635 محمد ضحيان عيد العروي الجهني المنورةالمدينة 

 82971 محمد مسفر ناشر المفلح العنزي المدينة المنورة

 82243 محمد هاضل سعد المقاطي العتيبي المدينة المنورة

 82660 مساعد عليان جودهللا  الصبحي المدينة المنورة

 81100 مسيب فويران رفاده  العمري المدينة المنورة

 85706 مصطفى محمد  راغب  المهدي المنورة المدينة

 81585 معتق بن هريس بن عوض  العوفي المدينة المنورة

 83493 معتوق سالمه مسلم  الرحيلي المدينة المنورة

 83895 نزيهه امين قاسم  ريو المدينة المنورة

 81896 هاشم محمد يونس  فالته المدينة المنورة

 84883 اليحياءرقيه حمد  سليمان   المذنب

 84454 لولوه بنت  عبدهللا  بن سليمان  العقيلي المذنب

 84773 سعود بن محمد  بن ملهى آل هشال القحطاني المزاحميه

 81483 ناصر مساعد عجيان آل قبعان القريني المزاحميه

 81749 علي بن رجب بن حاسن بالخزمر الزهراني المندق

 84244 العزيزي المطيريمحمد بن ساعد بن صقر  المهد

 82082 حنيبل بن مقبل بن عيد  السميري المويه

 82266 حمود حميد سالم الهدالني العازمي النعيريه

 83903 سالم طالب حليطان الجربوعي المري النعيريه

 84692 عبدهللا بن همدان  بن سالم البحيح المري النعيريه

 84092 العازميعلي مبارك فياضه الهدالني  النعيريه

 83734 فهد ابن محمد ابن صنيتان الدلبحي العتيبي النعيريه

 85685 كهف مصيبيح  بداح المحيلبي العازمي النعيريه



 85323 مطلق علي  أشهب التويمي العازمي النعيريه

 84313 مناحي بن عوض بن هميجان الحسيني الحربي النعيريه

 84184 سعد محمد ظافر  القشيري النماص

 81855 ظافر عبدهللا محمد ال مسعود الشهري النماص

 82784 عبدهللا علي سليمان القشيري الشهري النماص

 82227 غرمان محمد سعيد ال حميد الشهري النماص

 83446 محمد مبارك ابراهيم  المجادعه الهدار

 81769 ناصر محمد بن فهد  النتيفات الهدار

 81245 عمريه الحويطيسالم سليم عوده بن  الوجه

 83682 سالم مفرج مقبول الفطاحي الحويطي الوجه

 84463 عطيه بن عباس  بن محمد الصريصري الجهني الوجه

 80638 محمد غانم عوض العروي الجهني الوجه

 81520 عبدالوهاب شايع محمد البحير القحطاني الوفره

 85751 قليل بن سالم  بن حميد الحمدي الجهني املج

 82765 نصيره عبدهللا محمود  المنزالوي املج

 82749 ابراهيم يحي علي يحي معافا أبها

 82691 سعيد عبدهللا سعد  االحمري أبها

 84630 صالح احمد  يحي  مشاري أبها

 82166 علي بن محمد بن أحمد  مزريه أبها

 81336 علي سعيد عبدهللا  آل شار أبها

 82468 عسيريمحمد علي محمد عيسى  أبها

 85076 منصور بن ناصر  بن منصور بن تركي األصلعي أبها

 81148 ناصر احمد محمد  مداوي أبها

 80868 عاطي متعب عطيه العفيفي المالكي أضم

 84344 عبدهللا سعد فرحان الظافري القرني بالقرن

 84709 دحيم عماش  درع الغبيوي العتيبي بدائع الجمش

 83451 حامد  الصبحىفهد ابراهيم  بدر

 83658 علي بن عوض بن علي ال ظافره اليامي بدرالجنوب

 84894 ابراهيم فهد  تركي  الفهيد بريده

 81079 احمد عثمان حسين  الروضان بريده

 83937 أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن  الدوسري بريده

 84584 براهيم بن عبدالعزيز  بن ناصر  الدغيري بريده

 84207 منور بن عوض الفهيدي الحربيسعد  بريده

 82058 سليمان بن محمد بن عبدهللا  العليان بريده

 84673 صالح بن سليمان  بن عبدهللا  السنيدي بريده

 85009 صالح بن عبدالرحمن  بن فهد  الحسين بريده

 82391 صالح علي صالح  الحسن بريده

 81168 الدبيانعبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز   بريده

 81738 عبدهللا محمد بن ابراهيم  الحسن بريده

 84309 عويض عالي بن منشر الضبيطي المطيري بريده

 81227 لطيفه عبدالعزيز ابراهيم  التويجري بريده

 82974 لولوة سليمان عبدالعزيز  العجاجي بريده

 82904 محمد بن رزيق بن عايد الميموني المطيري بريده

 84289 محمد حمود محمد  الطريفي بريده

 81746 مرزوق خليف عوض مهميزي الرشيدي بريده

 83338 مرزوق سويلم بن مفلح الوهبي الحربي بريده

 84479 مرزوق عوض  خليف الفريدي الحربي بريده

 83630 معوض دريميح فرج الكريباني العازمي بريده

 83681 منيره فوزان عبدالعزيز  الرشود بريده

 83699 نافع حوقان عايد المهيمزي الرشيدي بريده



 83929 نوره محمد عبدالكريم  الغفيصى بريده

 83401 يوسف سليمان حمود  المطلق بريده

 82136 زهيد خليف وايل الحسيني الشمري بقعاء

 82595 عبيدهللا صالح قاسم  الرخيص بقعاء

 83802 نهيه طالع نصار  البقعاوي بقعاء

 80872 سالم بن عبدالخالق بن محمد آل شويله الغامدي بلجرشى

 81668 عبدهللا سعد عبدهللا قبي الغامدي بلجرشى

 84391 علي جمعان علي المسحق الغامدي بلجرشى

 83368 محمد سعد حمود مسلم االحمري بللحمر

 83150 عوض ابن عبدهللا ابن محمد آل عبيدي األسمري بللسمر

 82249 هللا بن سعيد البشيري الزهرانياحمد بن غرم  بيده

 80895 علي مبارك دعمر الزهيري الغامدي بيده

 83158 يحي ابراهيم حسن  نهاري بيش

 83684 سعد سعيد خلف آل مسيفره الهاجري بيشه

 85534 سعد علي  عائض ال سلوم الحارثي بيشه

 85388 شارع مشحن  غافل آل غافل السلولي بيشه

 83475 مبارك ظافر  العمريظافر  بيشه

 81649 ظافر مسلط رتبان الرومي الحارثي بيشه

 83384 علي محمد عويظه  الكعبي بيشه

 82862 فراج ابن علي ابن سعيد آل عيسى الحارثي بيشه

 83941 محمد فهاد محمد الدرعاني الشهراني بيشه

 81164 موضي قباس جاري  الجهمي بيشه

 84268 ال بالحسن المعاويناصر سلطان كميخ  بيشه

 85608 احمد محمد  علي الصبيح المسعودي تبوك

 85195 احمد يحى  احمد المشنوي الفيفي تبوك

 84541 دميجان علي  سالم بن هرماس العطوي تبوك

 81681 شليويح فرحان سليمان الفضيلي العنزي تبوك

 83327 صبري علي محمود  بديوي تبوك

 85110 بالط صميلي صوعان علي  محمد تبوك

 83543 عبدهللا سالم رويعي الرماضين العطوي تبوك

 81903 علوان علي عالن الزهيري الشهري تبوك

 84346 عيد فرهود سليمان العقيلي العطوي تبوك

 81289 فريج سالم نصار الخمسي العطوي تبوك

 81199 فهد صالح ناصر  الناصر تبوك

 81491 محمد سلمان عيد  الشوامين تبوك

 85220 نوار بنت  معال  بن نهار العرمان الخلوي تبوك

 83886 هليل بن سليم بن عقال النواقي العطوي تبوك

 81504 دبسه ذيب علي  القحطاني تثليث

 85040 عبيد محمد  عايض آل الرومي القحطاني تثليث

 84668 فطيم عايض  جخدب  قحطاني تثليث

 83433 البقميراشد جبار رسام الرقاص  تربه

 84881 زايد بن مرزوق  بن مجحود  ال مجحود تربه

 81834 سعد ناصر بركي ابوصنان العتيبي تربه

 83113 ماجد محمد فريج الجحيش البقمي تربه

 83969 منيف بن سعد بن النميري الهميلي البقمي تربه

 84523 عبدهللا عبدالرحمن  معيض ال معافاء الشهري تنومه

 83506 زعله سالم معتاد الضوي العنزي تيماء

 83472 زياد نهار عبدالكريم  الرمان تيماء

 82201 حصه ناصر سعود  جبيل ثادق

 81517 عياد بن سعد بن ناصر الدلبحي العتيبي ثادق



 83555 مرزوق جعفر خالد  الدغيلبي ثادق

 83052 سالم بن صالح بن عبدهللا  ال مخلص ثار

 84453 احمد  هادي  محزريابراهيم  جازان

 85537 جابره ابراهيم  زيلعي  عثمان جازان

 82147 حسين ناصر احمد حسن البيشي جازان

 85316 عبود عمر  عبود  بلخطب جازان

 83153 عقيل محمد ابراهيم  صعابي جازان

 85247 مشاري عبدالرحمن  مشاري  الراكضي جازان

 82612 الحازمياحمد دخيل هللا رديفان   جده

 85621 احمد محمد  سعيد العبدلي الغامدي جده

 81038 بدور محمد امين  جاد جده

 81955 جابر بن يحيى بن سلمان الثويعي الفيفي جده

 81623 حامد عمر حامد  عولقى جده

 81736 خديجه احمد يوسف  المدني جده

 83148 سالم ابن احمد ابن عطيه الكناني الزهراني جده

 83403 سحيم بن ضيف  هللا بن بطي المقاطي العتيبي جده

 80808 سعد بن محمد بن حمدان بنىخثيم الغامدى جده

 82209 صالح جميل احمد  عبده جده

 82496 صالحه عقيل محمد  جمالي جده

 84718 طه محمود  عيد  مبارك جده

 81641 عائشه عبدهللا جابر  الشهري جده

 85310 مصلح  السفريعبدالرحمن حامد   جده

 85065 عبدالعزيز مبيريك  بريك القائدى الحربي جده

 81865 عبدهللا ابن مكو ابن عبدالرزاق  بخش جده

 84657 عبدهللا بن سعد  بن مصلح ال محسون الشمراني جده

 85026 عبدهللا حنس  ضاوي المورقي العتيبي جده

 85469 عبدهللا صالح  امبارك  بن خميس جده

 80841 عبدهللا عيد ريس  العوفي جده

 84564 عصمان عبدهللا  راشد الفقيه السلمي جده

 83376 علي حسين علي  عبدهللا جده

 81881 علي حميد عبدالرحيم  السيد جده

 85238 علي عزيز  رمضان الكعبي العمري جده

 82184 علي عوض احمد  عجالن جده

 84592 الخثعميعلي محمد  غيثان ال حميد  جده

 85232 علي محمد عبدالجواد  محمد حسين  عالم جده

 83900 عواجي عبده حسن  مشنى جده

 81435 عوض سالم سعيد  البراهيم جده

 85346 عيد معيض  مسفر الفقيه السلمي جده

 82654 فرج حمدان فرج  االحمدي جده

 84374 مبارك خلف فازع العلياني السلمي جده

 85574 حامد  احمد  الذبيانيمحمد  جده

 85633 محمد خير عبدالرحمن  سعيد  النجار جده

 85597 محمد سعيد  احمد الدهيسي المالكي جده

 81455 محمد عبدالرحمن سعيد  االحمرى جده

 82178 محمد علي محمد العلي الزهراني جده

 80750 محمد عمر علي  عريش جده

 81052 العصالنيمحمد عيد مقبل سعدون   جده

 82343 محمد فائز عبدهللا المطاوعه القرني جده

 83986 محمد فرج حميد الشالحي المطيري جده

 80770 محمد ناجي صنت الغيداني الحربي جده



 82230 محمد ياسين حسين  طوخي جده

 82280 مسعد حسن حامد  غنيم جده

 84683 مسعد علي  احمدنور  الشريف جده

 83221 سليمان محمد  السريحيمسلم  جده

 81680 مصطفى طه محمد  جفري جده

 84497 معجب فهاد  محمد القصيري الحربي جده

 83426 براك محمد عساف  الحامد حائل

 81035 حمد بن صالح بن محمد  المرعب حائل

 84398 حمود عبدهللا محمد  السويداني حائل

 85705 خالد خلف  عايض  السعدي حائل

 84458 خلف السندي  صياف الحسيني الشمري حائل

 85050 رجاء دخيل  معيوف الدحيالن الشمري حائل

 83112 رقيه حماد الجريس  البطاح حائل

 83445 رمضان فالح هزاع القحيم الرشيدي حائل

 81973 رميح عبدالرحمن رميح  الرميح حائل

 85214 سامي مشهور  شكر الغازي الشمري حائل

 82959 مطر فريح بريكي الشمريسعد  حائل

 83549 سليمان محمد قرينيس العمودي الشمري حائل

 81791 سمير سعود جربوع الصليطى الشمري حائل

 82426 سند سالم رجاء الرويضي الرشيدي حائل

 84299 صالح علي مطلق العصباني البلوي حائل

 84594 صالحه حسن  المعيض الذبياني الجهنيه حائل

 82137 صنهات ربيعان فاهد الغيثي الشمرى حائل

 83355 ضبيب سالم عمار الغيثي الشمري حائل

 83177 عاشب طبش بن ضيف  هللا  الفليحي حائل

 81208 عبد هللا عقيل بن منصور  الشمري حائل

 84243 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا  الحميد حائل

 84068 عبداللة محمد رشيد  المطير حائل

 84071 عبدهللا نايف مشل الغازي الشمري حائل

 84886 عبيد بن معيوف  بن معيض المضياني العنزي حائل

 84999 عواد عيد  مفهد الحنيني الحربي حائل

 82356 عوينان غصاب خلف الخمشي العنزي حائل

 82396 غربي مالقي غازي المسطحي الشمري حائل

 85281 فاطمه عنيزان  سعيد  الوعيلي حائل

 84635 فرحان خليف  راشد غيثى الشمري حائل

 83166 فيحان مبارك بن عامر المشرافى المطيرى حائل

 82736 مبارك خلف مبارك  الضمادي حائل

 84776 محمد شبيكان  معمر  الخمعلي حائل

 85030 محمد عبدهللا  فالح  الدهام حائل

 82806 محمد علي دلى الشالقي الشمري حائل

 81238 عوض بتال الغيثي الشمريمحمد  حائل

 84175 محمد غباش عواد  الغازي حائل

 83275 مرزوق بن سعدون  بن زناد  الشريهي حائل

 81808 مرزوقه صالح هذلول  الهذلول حائل

 81835 منيره محمد ابراهيم  القويزان حائل

 83438 نزله مناور جبر  السعدي حائل

 81327 الشمرينمشه عايد عقيل المفضل  حائل

 85182 صالح سالم  عبدهللا ال زاحم المالكي حداد بنى مالك

 81430 علي بن ناصر بن زمله العرق المري حرض

 84716 ابراهيم عبدالرحمن  عبدهللا  الناصر حريمالء



 85494 الطرقي عصمان  لعيبان المايق الشمري حفر الباطن

 83453 الرويليانور محمد مزلوه الدغماني  حفر الباطن

 82957 باتع حمدان بن راضي الرخيص الشمري حفر الباطن

 81809 بريكان النايم بريكان  الماجدي حفر الباطن

 81452 حماد ختالن علي الفايدي الشمري حفر الباطن

 82872 حمد بن حمدان بن دعسان الذراعي الظفيري حفر الباطن

 83843 العنزيحمود مشحن جزاع الدهمشي  حفر الباطن

 83904 خزنه خليف فالح اليحياء الشمري حفر الباطن

 84612 خلف عويد  عيد الشليخي العنزي حفر الباطن

 82351 رشود رشيد بركه داموكي الرشيدي حفر الباطن

 84216 سعد عقاب عجالن السعيدي الظفيري حفر الباطن

 81046 صالح مطر سعود الميموني المطيري حفر الباطن

 85002 عاشه محارب  بن بجاح  الجميلي حفر الباطن

 83846 عايض عويض حمد  العصيمي حفر الباطن

 85164 عزام عبدالهادي  عزام السويط الظفيري حفر الباطن

 82734 عشيبه بنت عوض بن بشير التومي الشمري حفر الباطن

 83201 عقاب بن عوض بن عيفان الميموني المطيري حفر الباطن

 83234 عقيل راضي  ثواب الدهمشي العنزي الباطنحفر 

 83649 علي موسى علي غاشري مجرشي حفر الباطن

 85271 عمره سالمه  عبدهللا  الشمري حفر الباطن

 83189 عياد جبر مشحن السكتي الشمري حفر الباطن

 82376 عيد مطلق بن مصيبيح  الجميلي حفر الباطن

 84345 البناقي الصلبيفاضل مصلح صالح  حفر الباطن

 81812 فرحان خليف غباش الجحيشي الشمري حفر الباطن

 85525 فهد صغير  بصري  الشليخي حفر الباطن

 85422 فهد فليج  بن راشد العلوي الحربي حفر الباطن

 84087 محمد حسين صاهود الصهيبي المطيري حفر الباطن

 82417 الشمريمعاش ابن محمد ابن معاش الحسيني  حفر الباطن

 81228 ناصر بن عبدالرحمن بن عوض العصيده المطيري حفر الباطن

 82027 هجهوج محمد مطلق العمري الخالدي حفر الباطن

 85768 وسميه خميس  عقاب  المطيري حفر الباطن

 84855 تركي معدي  عبيان السحيمي الحربي حقل

 85144 حماد بن خضر  بن سلمان الظهير العمراني حقل

 81424 دعسان عيد فريج الدبر العمراني حقل

 82349 محمد موسي يحي عفريتي السالمي حلى

 83141 يحيى حمراني حامد الطعمي الكيادي حلى

 81978 سالم محمد رشيد  المنقور حوطه سدير

 81344 فهد بن محمد بن منصور  المنصور حوطه سدير

 81942 الجهينيخيشان بن عطاهللا بن عطية هللا   خليص

 82307 سليمه سالم راشد  الصحفي خليص

 83749 ثمراء محمد عثمان آل سالم االحمريه خميس  مشيط

 84562 حامد مسفر  حسين العوران القحطاني خميس  مشيط

 83488 حسين سعد عبدالرحمن ال مهيري القحطاني خميس  مشيط

 81507 حسين علي دليم الفردان القحطاني خميس  مشيط

 83322 زايد غرم عبدهللا  الشهري خميس  مشيط

 83785 سعد بن محمد بن ظفير آل ظفير الشهراني خميس  مشيط

 82561 سعيده بنت شفلوت بن مبارك  آل سعيد خميس  مشيط

 85612 ظبيه محمد  معيض  آل ملفي خميس  مشيط

 85480 عبدهللا سعد  عبدهللا ال مشيط عسيري خميس  مشيط

 82116 عوضه مجدع حسن آل مانع االسمري مشيطخميس  



 80724 فاطمه محمد علي  الشهراني خميس  مشيط

 80842 مشبب بن محمد بن مبارك آل مشهور قحطاني خميس  مشيط

 82304 مشبب سعيد مسفر آل ظعين االحمري خميس  مشيط

 82962 هادى على محمد صغير الشهرانى خميس  مشيط

 81103 الضريغط العنزيمطلق محمد مطلق  خيبر

 82735 دوخي بن حمود بن حجر الغيداني الحربي دخنه

 83574 عايض مرزوق وندان الضباطى المطيرى دخنه

 82790 عجائب حواس بن عقيل النماصي الشمري دومه الجندل

 81169 غازي مفضي علي الدويرج الشراري دومه الجندل

 83147 الشراريفايد سهران سليمان المجاوله  دومه الجندل

 82355 محمد عايد بن بشيش الجنوب الشراري دومه الجندل

 84581 مطلق مفضي  علي الدويرج الشراري دومه الجندل

 81050 نمر فهيد المطير  السبيله دومه الجندل

 81665 طالل بن كريم بن راجح  الشكيبني رابغ

 84760 محمد معال  عوض  البالدي رابغ

 83652 احمد ابراهيم  العليعلي  راس  تنوره

 84761 ساحب بن حامد  بن جفران الشالقي الشمري رفحاء

 84228 عبدهللا الحميدي برغش التمياط الشمري رفحاء

 84859 عبيد ياسر  ذيبان الوبيري الشمري رفحاء

 82436 عميشا خليف نهار الجنيديه الشمريه رفحاء

 81480 فيصل زيد نايف الربع الشمري رفحاء

 80845 محسن بن صايل بن موعد الحريري الشمري رفحاء

 80628 مطير صالح حسن الشمروخي الشمري رفحاء

 81387 معوضه ملحق الحق المشرافي المطيري رفحاء

 83634 مناحي مطيران رديف الوزري الشمري رفحاء

 82250 سارة شليان عامر  السبيعي رماح

 82481 القفيديمرزوقه بنت  سعود بن ناصر   رماح

 80798 ناصر سلمان منصور  رشود رماح

 84922 سرحان ضحيان  نافع المكحلي السبيعي رنيه

 84322 عبدهللا صرير معطش الفراعنه السبيعي رنيه

 80919 مناحي ابن مسمار ابن الجعيب السويدي السبيعي رنيه

 83497 حمود فرج غزاي العصيمي العتيبي رويضه العرض

 81423 محمد عبدهللا ناصر بن حتيرى السهلى العرضرويضه 

 82555 صالح عبدهللا محمد  الذيبان رياض  الخبراء

 82805 عبدهللا بن حمود بن جريس الكرشمي العتيبي ساجر

 82963 عثمان بن عبدالعزيز بن عثمان  الشويمان ساجر

 82708 نوري جريس مهيدل  الحنتوشي ساجر

 83478 عبدهللا بن محمد بن ناله القحطانيسعيد بن  سراه عبيده

 81434 سعيد علي محمد آل طحنون القحطاني سراه عبيده

 81135 ابراهيم بن راشد بن عجيالن الكويكبي الرويلي سكاكا

 84509 أحمد خلف  سالم  الشايع سكاكا

 84799 تمام حسن  عقله  الدعيبس سكاكا

 85765 رخيص مقيم  بدر الكويكبي الرويلي سكاكا

 81364 زبن خليفه جفران المرزقاني الشمري سكاكا

 83715 زعله حامد نعمان  النعمان سكاكا

 81482 سعدون نحيطر قادر القعيقعي الرويلي سكاكا

 85341 عايد سعيد  فرحان الحليسي الشراري سكاكا

 81966 عقيل فالح نهار العشيران النصيري سكاكا

 81037 الجعفري العنزيعيده مرزوق سيود  سكاكا

 85760 فالح عقيل  عوض  الهباد سكاكا



 82925 قعيميل شجاع علي العصيمي العتيبي سكاكا

 82180 ماطر غراب يتيم الكويكبي الرويلي سكاكا

 84494 محمد عصيفير  جارهللا  الضويحي سكاكا

 80732 محمد فهيد الحميدي  الشرعان سكاكا

 81174 الدندنيمحمد مرعيد نداء   سكاكا

 84715 مخلف راجي  نهار  المانع سكاكا

 83948 فالح مذود حجي الرماحي الشمري سميراء

 83093 هذال عبدهللا هذال  العصيمي سنام

 81497 بركة عبدهللا نهيد  النهدي شروره

 85226 سعدى عوض  سالم  الصيعري شروره

 84518 صالح مبارك  مساعد  الهمامي شروره

 80937 عائض صالح الشكل ال محمد بن ليث الصيعري شروره

 82719 عمر صالح لرقب البريكي بالعبيد شروره

 82263 عيظه صالح عنيقاء آل مسفر الكربي شروره

 85654 محسن سالم  لرقب البريكي بالعبيد شروره

 83927 محمد حسن دعمول ال محمد الشهري شروره

 85261 معروف الصيعريهنوره محمد  بن مرقعان ال  شروره

 80897 ابراهيم عمر عبدالعزيز  أبابطين شقراء

 82786 سعد بن عبدالكريم بن حمد  العمار شقراء

 82457 محمد عبدهللا عائد الشبوي القحطاني شقراء

 84924 احمد حسن  محمد ابراهيم مشهور حمدي صامطه

 82977 يحي عبده طاهر  صميلي صامطه

 82081 محمد عثمان غروياحمد علي  صبياء

 83041 احمد محمد يحي  باصهي صبياء

 85333 خليل محمد  علي يحي ابوالفضائل صبياء

 80955 عبده بلغيث محمد نهاري البيشي صبياء

 85335 محمد علي  يحي  ابوالفضايل صبياء

 83579 محمد محمد علي فارس حكمي صبياء

 85437 حسين حسن  مرهون  قريش صفوى

 81744 مبارك محمد الرياالن الدرعاني الشهراني صمخ

 85043 سليمان طحيمر  سويلم القبيضي الحويطي ضباء

 85440 صالح ناصر  عبدالرحمن  السمهري ضرماء

 84390 عبدالرحمن عبدالغنى عبدالرحمن  بن نفيسة ضرماء

 85491 رحيل محمد  شنيف الهزيمي الصلبي طريف

 81177 الجميلي الصلبيسويد عصيفير سليمان  طريف

 84591 غياض فهد  مناحي الفريجي الرويلي طريف

 81858 فاضل بن محمد بن عبيد الجمالي الحازمي طريف

 85507 فالج دالوب  مطلق البناقي الصلبي طريف

 84805 مبروك بن هتيمي  بن جدعان الفريجي الرويلي طريف

 85790 مزلوه بن زايد  بن عقال العماوي الحازمي طريف

 84148 صالح محمد يحي آل مفتاح القحطاني ظهران الجنوب

 82069 غاميه محبوب محمد ال سعدين الوادعيه ظهران الجنوب

 81223 مسفر ظافر حمران آل فروان الوادعي ظهران الجنوب

 81285 منصور راقع مهدي آل عامر الوادعي ظهران الجنوب

 83173 حصه حشيفان جازع الحمادي العتيبي عرجاء

 81559 رمضان جبان زايد الدهمشي العنزي عرعر

 84369 ريه عماش صالح الدهمشي العنزي عرعر

 84996 سعود وبيران  ابراهيم الدهمشي العنزي عرعر

 84079 شايقه غانم شايع الصقري العنزي عرعر

 80910 صبر رحيل جدعان القعيقعي الرويلي عرعر



 81798 السويلمي العنزيطميش بن فضله بن مطلق  عرعر

 81292 عايد عطفان زفران القعيقعي الرويلي عرعر

 81317 عبدهللا محمد غنام الشمالني العنزي عرعر

 80953 عليا عشوي حمدان الدرويش الحازمي عرعر

 82772 عيد ربيع علوي الشمالني العنزي عرعر

 85651 فارس فيحان  كنفير المرشدي العتيبي عرعر

 83776 مطير هويمل الدرويش الحازمي فالح عرعر

 83117 قري فرحان سوعان السويلمي العنزي عرعر

 81741 ماطر صنيتان عبيذ القشوش العبدلي عرعر

 81025 محمد جرمان معتق الضبعان الشمري عرعر

 83016 محمد مخلد مطلق الشمالني العنزي عرعر

 83095 محمد يحي عبدهللا  المنيع عرعر

 81493 هليل حبيش الشليخي العنزيمطر  عرعر

 83082 هندي عيفان باني الشمالني العنزي عرعر

 83645 ابراهيم ناصر عبدالرحمن  القاسم عرقه

 82688 سعيده سعيد عواض  القحطاني عرقه

 83420 حالله صويان مجيديل العضيله المطيري عفيف

 83020 صالح محمد صالح  الغمس عفيف

 83019 هللا محمد العضياني العتيبي عبدالرحمن عوض عفيف

 82150 ناصر عبيد عبدهللا المرشدي العتيبي عفيف

 83809 نواف عايد بدر  العضياني عفيف

 83170 خالد بن سامر بن عواض الجعفري المطيري عنيزه

 81685 خلف بن صالح بن حسين  الصل عنيزه

 82570 عبدالرحمن فهد عبدهللا  الفديغي عنيزه

 82550 عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد  الدبيان عنيزه

 84787 عبيد بن ثويمر  بن وهق المريبيط المطيري عنيزه

 82647 عسكر مشدد بن شديد الميزاني المطيري عنيزه

 83523 يوسف عبدهللا عبدالرحمن  السلوم عنيزه

 84618 مخلف محسن  بن حمود العلوي الحربي قبه

 83454 عوض  العلويوضيحه بنت نديان بن  قبه

 85770 خزنه بدر  مخرب  المطيري قرية

 82197 خليل بن سعد بن دغيم  الهرشاني قرية

 82607 عبيد بن دويبي بن فاهد الميموني المطيري قرية

 81095 مطلق مقبل مبارك المحلسي المطيري قرية

 80928 جابر بن معيض بن احمد الخريصي الزهراني قلوه

 84865 احمد  بن علي العالطي الزهرانيعلي بن  قلوه

 82105 ابراهيم علي عبده  الرفاعي مكه المكرمه

 82488 احمد بن محمد بن عواض الحشرى المالكى مكه المكرمه

 84084 احمد بن محمدنور بن عوض  هللا  البشري مكه المكرمه

 82823 امين اسماعيل ابراهيم  مظهر مكه المكرمه

 84166 بن خليوي بن عبدالحميد  اللهيبيبخيت  مكه المكرمه

 84165 حمدان بن خليوي بن عبدالحميد  اللهيبي مكه المكرمه

 81453 حمزه عبداللطيف حسن  نصرالدين مكه المكرمه

 83629 حميد بن حامد بن دوا غيث الشنبرى مكه المكرمه

 81421 حميد بن محمد بن حمود  المسعودي مكه المكرمه

 80639 دخيل هللا زايد مساعد النفيعي العتيبي مكه المكرمه

 81123 دخيل هللا سعد خضران الحسيكي الحارثي مكه المكرمه

 81521 دخيل هللا محمد سليمان  الزويهري مكه المكرمه

 84487 ساري سريان  ساري  الثبيتي مكه المكرمه

 80822 سعد بن محمد بن عبدالرحمن القاسمي الصوفى مكه المكرمه



 84298 سعد مصلح صويلح البقاري القرشي مكه المكرمه

 81299 سعود معتوق اسعد  فقيه مكه المكرمه

 81815 سفر بن رجاء بن عبيدان المحمودي الهذلى مكه المكرمه

 84780 سمير بن محمد داود  بن انصر  اكرم الدين مكه المكرمه

 83375 عبد االله بن زاكر بن عبدهللا  بخاري مكه المكرمه

 83236 عبدالعزيز يوسف  ابراهيم  فالته مكه المكرمه

 85452 عدنان ابراهيم  محمدعلي تمنقاني بخارى مكه المكرمه

 80787 على عبيدهللا مقيت المقيتي اللحياني مكه المكرمه

 84686 عليثه معال  سعيد  الصاعدى مكه المكرمه

 84480 عمر بن بكر  بن سليمان  الهوساوي مكه المكرمه

 82353 عمر بن شليويح بن حامد المهيدى القرشى مكه المكرمه

 85730 عمر عبدالرحمن  عبداللطيف  كلنتن مكه المكرمه

 85044 عمران بن عمر  بن عبدهللا  النجار مكه المكرمه

 81401 فريد بن عبدرب النبي بن سلمان صالح شاطر مكه المكرمه

 81905 المسيفري القرشيمحبوب جريبيع عيد  مكه المكرمه

 84270 محمد ابكر احمد  عطافي مكه المكرمه

 85025 محمد بن بكري  بن بدري  عساس مكه المكرمه

 83602 محمد بن سالم بن عباس  الحازمي مكه المكرمه

 82101 محمد علي عبدالكريم يونس  خزامي مكه المكرمه

 80672 مريم علي محمدطيب  تنكر مكه المكرمه

 82943 مسفر سعد مرضى  الصبحى المكرمهمكه 

 82891 مطلق بن مرزوق بن حامد العبيدي السلمي مكه المكرمه

 81583 موسى محمدعلي فضل  طباخ مكه المكرمه

 83648 نداء بن غازي بن دحام المغيري العتيبي مكه المكرمه

 83747 يحي محمد محسن الكناني الزهراني مكه المكرمه

 85334 يوسف بن دخيل هللا  بن سيف  االحمدى مكه المكرمه

 81055 ضحوي خلف بن رجاء الشقير العجمي مليجه

 80797 علي ابصيص ناصر شامري العجمي مليجه

 83801 حسين بن علي بن عطشان  جمهور نجران

 82968 حمد علي بن حمد  ال شريان نجران

 81021 خضر بن عيظه بن خضر بن محمد آل غيثان نجران

 82584 رحمه حسين موته  البياع نجران

 85678 رفعه هادي  حمد  ال فاضل نجران

 81945 سالمين بن احمد بن بامزعب  بالعبيد نجران

 82517 عامر بن فدغاء بن حسن  ال شريان نجران

 81895 علي بن حسن بن محمد  آل صعب نجران

 81656 علي يحي مسعود  ال شيبه نجران

 82827 محمد ال سليم الياميه فاطمه حسين نجران

 82519 فلوه حمد بن علي آل ظرفان الياميه نجران

 80850 قرفه محمد هرمس  ال جعره نجران

 81620 محسن بن حمد بن محمد  الشريف نجران

 84846 محمد بن علي  بن حسين  آل قفله نجران

 85129 محمد علي  سدس آل سدس الحداد نجران

 82092 غنام  الربيعيناجي صالح  نجران

 82001 نوره محسن بن محمد ال عمر الدوسري نجران

 83825 هادي سالم محمد آل مريح اليامي نجران

 85779 يحي علي  جمعان مرعي ال سحمان نجران

 83823 ذعار مسفر سيف  القوده وادى الدواسر

 80903 شبشه شجاع منيف  الدوسري وادى الدواسر

 82400 موفي عايض  ال حميضانعايض  وادى الدواسر



 84623 عجباء ماجد  ابراهيم  الدوسري وادى الدواسر

 84198 غيفه بتال علوش  الدوسري وادى الدواسر

 83410 محزم عبدهللا محزم آل محزم الدوسري وادى الدواسر

 82961 غريب محمد عبيدان  ال فطيح يدمه

 83855 مبارك بالل مهدي ال فطيح اليامي يدمه

 83073 احمد ابراهيم سعيد الصبحى الحربى ينبع

 83533 بركه عوده خليل  المزين ينبع

 82731 حسن ابراهيم محمد  حسين ينبع

 84159 حميد جميل معيتق  الرفاعى ينبع

 81771 حميد عوده حميد  الكشي ينبع

 84576 سعيده محمد  عطيت  هللا الحبيشى الجهني ينبع

 84565 العلوني الجهنى سالمه سليم  عتيق ينبع

 84118 عايد بن سالمه بن عفنان العرفي الجهني ينبع

 81032 عبدالحميد حمدان مبارك  الرفاعي ينبع

 84512 عبدهللا مسعود  على  حداد ينبع

 83309 عطيوي غنائم صابر العلوني الجهني ينبع

 85085 عواد عبدالرحمن  محمد النزاوى الجهنى ينبع

 83272 صالح  فارع السناني الجهنىمتروك  ينبع

 81581 مساعد صالح باقي الحبيشي الجهني ينبع

 82431 مشاري منصور حمد  الفايدي ينبع

 83270 معال عوده  معال النزاوي الجهني ينبع

 83676 مقنعه بشيبش غانم  العلوني ينبع

 81816 هالل صالن عتيق السعدي المالكي ينبع

 ابراهيم بن علي بن عبدالرحمن  موسي مراجعة الصندوق
 

 ابراهيم علي ربيعان  ربيعان مراجعة الصندوق
 

 احمد بن سالم  بن احمد  الطعيمه مراجعة الصندوق
 

 احمد حمدان  احمد آل عياض الغامدي مراجعة الصندوق
 

 احمد سليمان صالح خديدوس السليماني مراجعة الصندوق
 

 يزيد بن مفرح المدري الفيفي اسعد بن مراجعة الصندوق
 

 االسود غاطى متيه الصقري العنزي مراجعة الصندوق
 

 المزيني سهو  عنيبر  الدوسري مراجعة الصندوق
 

 امين بن هاشم  بن ابراهيم  العباد مراجعة الصندوق
 

 سرحان  -انصاف بكر  مراجعة الصندوق
 

 ابراهيم  الضبيعيبراهيم بن عبدالرحمن بن  مراجعة الصندوق
 

 تركي بن سلطان  بن تركي  الخميس مراجعة الصندوق
 

 جابر بن علي  بن محمد  الشوارب مراجعة الصندوق
 

 جارهللا عبدهللا جارهللا  الغالب مراجعة الصندوق
 

 جالي تايه  مصيبح الخمشي العنزي مراجعة الصندوق
 

 جعفر محمد سلمان  فيصل مراجعة الصندوق
 

 جلوي محمد حشر المجامعه السبيعي مراجعة الصندوق
 

 جليعب فالح فهد الدهمشي العنزي مراجعة الصندوق
 

 جوهره عبدهللا  سالم  زهران مراجعة الصندوق
 

 حجاج داحس  المحمد  المظهور مراجعة الصندوق
 

 حجي سلمان  سليم المشيطي العنزي مراجعة الصندوق
 

 حمد احمد  هنديحسن  مراجعة الصندوق
 

 حسن عطيان علي الداري الثقفي مراجعة الصندوق
 

 حسين بن احمد بن حسين  كاتب مراجعة الصندوق
 

 حسين بن علي  بن حسن  الجاسم مراجعة الصندوق
 

 حمد دعيكان محمد  البيشي مراجعة الصندوق
 

 حمد عبدالرحمن حميدان  الحميدان مراجعة الصندوق
 



 حمود بن عبدهللا بن صالح الدحيالن الشمري الصندوقمراجعة 
 

 حميدان عيد  حمد الحسيني الشمري مراجعة الصندوق
 

 حمير سابر  مقيد آل براز الدوسري مراجعة الصندوق
 

 خالد بن احمد بن يحى ال جماهر النجراني مراجعة الصندوق
 

 خلف مطلق مروي حافي العتيبي مراجعة الصندوق
 

 سبيب  -خليل حسين  مراجعة الصندوق
 

 خيري فرج مرجان  آل تركي مراجعة الصندوق
 

 داهم عبدهللا داهم المحلفي السهلي مراجعة الصندوق
 

 دخيل عيد دخيل الخولي البلوي مراجعة الصندوق
 

 راشد صقر  محراث الفدعاني العنزي مراجعة الصندوق
 

 آل مريف الدوسريراشد محمد مريف  مراجعة الصندوق
 

 زبن سمري بن زبن العوفي الحربي مراجعة الصندوق
 

 زهراء محسن  هادي  الصحبي مراجعة الصندوق
 

 زين العابدين عيسي  علي  فهيم مراجعة الصندوق
 

 ساره فالح راضي  الضاحي مراجعة الصندوق
 

 سالم سليمان  زويد  الطويرقي مراجعة الصندوق
 

 سبعان عبدهللا طهيميج الحافي العتيبي الصندوقمراجعة 
 

 سعد ابراهيم سعد  الرفيعه مراجعة الصندوق
 

 سعد بن محمد بن سعد  المقهوي مراجعة الصندوق
 

 سعد صنهات سويلم الشيباني العتيبي مراجعة الصندوق
 

 سعد مالقي عائف  المثري مراجعة الصندوق
 

 فرحان الفليحاني الشراريسعود خلف  مراجعة الصندوق
 

 سعود راشد سنيد منقره البلوي مراجعة الصندوق
 

 سعود سعود عزيرة  السبيعي مراجعة الصندوق
 

 سعود فارس جبار آل حضيرم المعاوي مراجعة الصندوق
 

 سعيد بن ظافر بن حسين  بن شرقه مراجعة الصندوق
 

 االحمريسعيد حمود عايض ال زيدان  مراجعة الصندوق
 

 سعيد فهيد  محفوظ ال محفوظ القرني مراجعة الصندوق
 

 سكره راشد ناهض  الرويلي مراجعة الصندوق
 

 سالمه مرجان خميس  عبدالرحيم مراجعة الصندوق
 

 سليم احمد حسين السويلمين العمراني مراجعة الصندوق
 

 سليمان بن ابراهيم بن حمد  الحبودل مراجعة الصندوق
 

 سليمان محمد مقبول آل قيس الشاردي مراجعة الصندوق
 

 شايع هادي  شائع  آل عبيد مراجعة الصندوق
 

 شوعي محمد حسن فقيهي الجيزاني مراجعة الصندوق
 

 صدقه بن جميل  بن محمد  خياط مراجعة الصندوق
 

 صعفق سليمان خلف السدالن الشمري مراجعة الصندوق
 

 هللا عواد  سعد الزائدي الجهنيضيف   مراجعة الصندوق
 

 طفله مغير عايد  الفلحي مراجعة الصندوق
 

 طالل سليمان منور الرفاعي الجهني مراجعة الصندوق
 

 ظافر حمد  محمد ال سعد الشهري مراجعة الصندوق
 

 عابد بن عبدهللا بن حامد  الجحدلي مراجعة الصندوق
 

 سليم الزهيري اللهيبيعابد بن عبدهللا بن  مراجعة الصندوق
 

 عايض مبارك قنيفذ العجالين الدوسري مراجعة الصندوق
 

 عايض واسم مغنم الهميلي البقمي مراجعة الصندوق
 

 عبدالجليل بن حسن بن طاهر  المرهون مراجعة الصندوق
 

 عبدالرحمن ابن زين  ابن محمدغوص  ابن عنبرخان مراجعة الصندوق
 

 عبدالرحمن بن عامر  بن رميح  الرميح مراجعة الصندوق
 

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد  الدحيالن مراجعة الصندوق
 

 عبدالرحمن رفيدي  مشبب  االسمري مراجعة الصندوق
 



 عبدالرحمن شغيب  محمد البلحي الشهري مراجعة الصندوق
 

 عبدالرحمن ضاحي خلوي  السليمي مراجعة الصندوق
 

 عبدالرحمن عبداللطيف  عبدالعزيز  الموسى الصندوقمراجعة 
 

 عبدالرحمن عبدالمصلح احمد  المظهور مراجعة الصندوق
 

 عبدالرحمن محمد سعيد ال دحمان الشهري مراجعة الصندوق
 

 عبدالعزيز بن عبدهللا  بن سعد  بن عيدان مراجعة الصندوق
 

 الحرهعبدالعزيز بن ناصر  بن محمد   مراجعة الصندوق
 

 عبدالعزيز محمد راشد  بن سليم مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا ابن صالح ابن سعيد آل يوسف الغامدي مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا بن ابراهيم بن سعد  الحزيمي مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا بن عبدالعزيز  بن عبدهللا  الريس مراجعة الصندوق
 

 عبدالمحسن  بن عامر  الحنتوشيعبدهللا بن  مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا سعيد  درويش  الشهري مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا سليمان بن عبدالرحمن  الحسينان مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا عامر سويد الشامري العجمي مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا عبدالرحمن  عبدهللا  العقيل مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا  السحيمي مراجعة الصندوق
 

 عبدهللا محمد  مشهور  الشطيري مراجعة الصندوق
 

 عبدالمصلح يحياء حويكم  الحويكم مراجعة الصندوق
 

 عبدالمنعم محمد صالح محمد علي  نقيطي مراجعة الصندوق
 

 عبدالهادي احمد  محمد  سمان مراجعة الصندوق
 

 محمد عبدهللا  خميسعبده  مراجعة الصندوق
 

 عزه علي خميس العبدلي الغامدي مراجعة الصندوق
 

 عصام بن احمد  بن عباس  ارشد مراجعة الصندوق
 

 عطاهللا مرزوق محمد الصقري الشمري مراجعة الصندوق
 

 علي بن احمد بن علي بن حنشل الحداد مراجعة الصندوق
 

 طارش الدوسريعلي بن راشد بن علي ال  مراجعة الصندوق
 

 علي بن سعيد بن احمد العيسى الغامدي مراجعة الصندوق
 

 علي بن سليمان  بن جنيد  الجنيد مراجعة الصندوق
 

 علي بن عبدالرحمن  بن عبدهللا  الغيث مراجعة الصندوق
 

 علي حمد  موسى  زايري مراجعة الصندوق
 

 علي عايش  معتاد ابوشامه البلوي مراجعة الصندوق
 

 علي محمد سالم  أل سالم مراجعة الصندوق
 

 علي مفلح  حمدان الفريجي الرويلي مراجعة الصندوق
 

 عمر عبدهللا عمر الفقيه الغامدي مراجعة الصندوق
 

 عمر محمد عمر  العمر مراجعة الصندوق
 

 عمش جعيالن عون الحسيني الشمري مراجعة الصندوق
 

 سعد عايد الرفاعي الجهنيعنايةهللا  مراجعة الصندوق
 

 عواد سليمان سليم العضيدي العطوي مراجعة الصندوق
 

 عواض بن عايض بن سفر  اللقماني مراجعة الصندوق
 

 عوض علي قبيل المرزقاني الشمري مراجعة الصندوق
 

 عيد بن بشير بن سرور الصقري العنزي مراجعة الصندوق
 

 مرزوق  السعديعيد مناحي بن  مراجعة الصندوق
 

 عيسى محمد حسين  آل بن الشيخ مراجعة الصندوق
 

 غاليه ثويني  بن ثنيان الحميداني المطيري مراجعة الصندوق
 

 غزواء زبن  قاعد  العتيبي مراجعة الصندوق
 

 فاطمه بنت احمد بن عبدالمحسن  الجلواح مراجعة الصندوق
 

 القحطانيفاطمه محمد مجثل   مراجعة الصندوق
 

 فائز مبارك  هدهود ودعاني الدوسري مراجعة الصندوق
 

 فريج مطلق  سالمه الخمسى العطوي مراجعة الصندوق
 



 فريد بن يوسف  بن سعود  البسام مراجعة الصندوق
 

 فضه عبدهللا محمد عمر عداوي مراجعة الصندوق
 

 فهد بن سعود بن مسعود المسمى المطيري مراجعة الصندوق
 

 فهد حمود سلمان  البدين مراجعة الصندوق
 

 قعيد مقعد قعيد النفيعي العتيبي مراجعة الصندوق
 

 قنيطير مديول سالم الوعالني العرماني مراجعة الصندوق
 

 الحق فيصل بركي الفقيه السلمي مراجعة الصندوق
 

 الجدوع  -لطيفه سعود  مراجعة الصندوق
 

 صديق بن حسين  عربي  ليلى بنت مراجعة الصندوق
 

 مارق محماس  سحيالن الشيباني العتيبي مراجعة الصندوق
 

 ماضي عيضه صالح ال شرف الحرازي الشريف مراجعة الصندوق
 

 مثيب ابن منيس ابن جرشان الجروان البيشي مراجعة الصندوق
 

 محسن احمد  جراد  مشول مراجعة الصندوق
 

 عبدالرحمن  ابن عبدهللا بن نسيله الغامديمحمد ابن  مراجعة الصندوق
 

 محمد أحمد عبدهللا القطنان القحطاني مراجعة الصندوق
 

 محمد بن احمد  بن محمد الحسن الخالدي مراجعة الصندوق
 

 محمد بن حمود  بن دحيالن العلوي الصاعدي مراجعة الصندوق
 

 محمد بن سالم  بن سرور  السرور مراجعة الصندوق
 

 محمد بن سعيد  بن معيض آل شتوي القحطاني مراجعة الصندوق
 

 محمد بن عمر بن سعيد  بادومان مراجعة الصندوق
 

 محمد بن محمد بن ناصر  الحاجي مراجعة الصندوق
 

 محمد جابر  سليمان العبدلي الفيفي مراجعة الصندوق
 

 محمد عبدهللا  محمد  شتيفي مراجعة الصندوق
 

 محمد عبدهللا  مالك  المحيسن الصندوقمراجعة 
 

 محمد عبدهللا  موسى  الطعيس مراجعة الصندوق
 

 محمد عبدهللا احمد  عسيري مراجعة الصندوق
 

 محمد عبدهللا حارث الفهري القحطاني مراجعة الصندوق
 

 محمد عفران محمد العبدي الشمري مراجعة الصندوق
 

 العديليمحمد فهد محمد  مراجعة الصندوق
 

 محمد مبخوت عبيد الطوال الدوسري مراجعة الصندوق
 

 محمد مرشد بن محمد  آل حواش مراجعة الصندوق
 

 محمد معيض حسين ال مسعود الوادعي مراجعة الصندوق
 

 محمد ناصر  بجران الشكري الدوسري مراجعة الصندوق
 

 محمدرفيق عمر  محمد  خوجه مراجعة الصندوق
 

 محمدفضل الحق محمدباقى اكرم الدين  بخارى الصندوقمراجعة 
 

 مذري شاطي خليل عبده الشمري مراجعة الصندوق
 

 مسعف بن حمود بن راشد الغبيوي العتيبي مراجعة الصندوق
 

 مسلم عياد  محمد بن جبران الشراري مراجعة الصندوق
 

 مطلق محمد  مطلق األسلمي الشمري مراجعة الصندوق
 

 معال علي مساعد الذبياني الجهني مراجعة الصندوق
 

 مفرح جدوع عايد اليمني العنزي مراجعة الصندوق
 

 مناور صنت  بن سعدون العوفى الحربي مراجعة الصندوق
 

 منيره طاحوس ضيف  هللا  العتيبي مراجعة الصندوق
 

 ناصر بن فهيد بن فرج ال سعد القحطاني مراجعة الصندوق
 

 ناصر مفلح ثنيان ال عليان القحطاني مراجعة الصندوق
 

 نافع بن عبدهللا  بن حامد الصابري العازمي مراجعة الصندوق
 

 نشاد هداد  عوده  البذالي مراجعة الصندوق
 

 نصار عثمان محمد  النصار مراجعة الصندوق
 

 نفل بن محمد العبدهللا الشكره الدوسري مراجعة الصندوق
 

 نوره ابراهيم حمد  النودلي مراجعة الصندوق
 



 نوره مبارك سعود  آل سعود مراجعة الصندوق
 

 نوره محمد مسفر  الفليج مراجعة الصندوق
 

 هابس مقعد منيع هللا  المطيري مراجعة الصندوق
 

 هادي بن حسين  بن علي  ال عفان مراجعة الصندوق
 

 الدلبحيهال مبارك  ناصر   مراجعة الصندوق
 

 هالله صبح  صغير  الصلبي مراجعة الصندوق
 

 يحي محمد يعقوب  شتيفي مراجعة الصندوق
 

 يحيي عبدهللا علي  عطيف مراجعة الصندوق
 

 


