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سلطان حامد فلجي العنزي0015******

محمد حباب محمد الحربي0027******

خالد بعيجان علي المطيري0031******

فارس حسين بن صالح ال شيبه0031******

حسن علي بن حسن الحمدي0054******

علي جميل بن محمد السلمان0071******

ماجد عيادة سكران الرويلي0102******

عادل آدم عبداهلل الطويلعي0111******

ريان خالد بن الياس قاسم0112******

محمد حمد بن محمد المطارد0149******

عبدالوهاب هادي عون القحطاني0170******

مبارك مسعد غربي الفهيقي0190******

ناصر فهد عبداهلل الغانم0203******

محمد عبداهلل بن صالح الزهراني0236******

محمد فارس بن راشد اللحياني0237******

حيدر حجي بن جواد الموسى0242******

حسام محمد حمد العمري0248******

محمد حسين محمد هشالن0251******

هاني بن عبداهلل بن علي باكرمان0253******

طارق احمد عثمان األنصاري0269******

سطام سعد عويد الشمري0273******

عبداللطيف ابراهيم بن عبدالرحمن الصالح0280******

مشعان موسى بخيت الحربي0282******

عثمان محمد بن علي السهيمي0286******

محمد علي عبداهلل الشهري0297******

هيثم منصور محمد المفرج0297******

عبداهلل حسين بن عبدالكريم الحسين0300******

عبداهلل سعود بن عبداهلل القطيم0311******

حيدر طاهر بن حسن الدليم0360******

علي سعيد بن علي االحمري0364******

تركى خالد احمد العتيبي0370******

احمد بجاد موسم المطيري0417******

شادي عوض علي الطلحي0440******

عبدالملك واصل مبارك الدوسري0443******

حسين علي دخيل اهلل الجعيد0446******

محمد سعيد سعد الزهراني0461******

فايز مسفر بن صالح لسلوم0489******

عمر صالح عياده البلوي0526******

نايف عبدالرحمن بن طايل العتيبي0542******

عبداهلل عائض سعييد الخثعمي0552******

محمد وليد خالد طاهر0572******

محمد عايد بن رزق اهلل القارحي0584******

امجد عبداهلل عمر المسعري0622******

هتان احمد عبدالباقي عاشور0664******

ملحم خلف ملحم العنزي0672******

محمد رغيالن ضبعان الشمري0679******

معتز عبداهلل راشد الغفيلي0696******

سعود محسن حشان العتيبي0719******

شاهر سالم بن هادي القحطانى0723******

فراس طاهر بن عبدالرحيم شاهين0723******

سعود سالم محمد الرشيدي0736******
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سالم مانع بن علي ال عقيل0747******

ناصر بندر بن ناصر الحبردي0762******

سعد مخلف ابن سعود المطيري0777******

حسين سمير بن حسين الخرس0781******

معتز عبدالرؤف عبداهلل سيت0840******

عبدالخالق حسين بن يوسف المحمدعلي0844******

حمدان عيد صالح الرفاعى0852******

راضي مفضي سحبان العنزي0912******

فهد محمد عبدالعزيز السبيل0913******

فادي فهد فالج الشمري0921******

مازن احمد عيضه الثمالي0922******

سلطان علي سعيد العمري0950******

مفلح غدير بن دبي العنزي0971******

علي فرحان علي العنزي1000******

فهد مناحي ماجد القحطاني1026******

سلطان عيد رابح القرشي1035******

احمد عبدالعزيز عبدالرحمن ابابطين1041******

خالد وليد محمود صادق1043******

عبدالكريم محمد دالش الرويلي1099******

محمد عبداهلل حسن الحماده1100******

عبداهلل يوسف عبداهلل الثمالي1104******

سامي سعيد بن نجاء الصاعدي1108******

احمد علي احمد غبيري1114******

علي عدنان بن محمد الوايل1130******

ماجد عبداهلل عبيداهلل العروي1134******

احمد يعقوب أحمد الخواشكى1138******

حسام عادل حسن منور1141******

ناصر شالح عبيد المطيري1146******

محمد ابراهيم بن عناد الوشيح1168******

عبداالله نداء عياد الشمري1173******

محمد سلطان معضد العتيبي1195******

عبداهلل محمد موسى االربش1223******

ياسر احمد بن ساعد اللهيبي1226******

خالد احمد بن علي الغامدي1296******

عبدالرحمن ساعد محمدسعد المحمدي1309******

ايمن محمد مصلح الجهني1318******

محمد عبدالرحمن محمد الرفاعي1318******

عبدالعزيز علي بن احمد الزهراني1347******

هشام محمدعبداهلل علي محمد الهندي1348******

فهد ناجي بن سالم ال مطلق1361******

محمد ناصر بن محمد بومجداد1385******

فيصل يحي علي الشهري1398******

محمد ابراهيم محمد الزهراني1414******

محمد عيد بن ناصر السعد1441******

حيدر حسين بن هاشم العلي1465******

محمد خالد محمد النوه1477******

بدر محمود احمد الصحبي1491******

غيث عبداهلل محمد المالكي1491******

ريان صالح صادق الغامدي1497******

حسام عبدالرحمن عبداهلل الشمراني1500******

ريان محمد علي المزروع1518******
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عبداهلل سعيد بن صالح الشمراني1524******

احمد خالد بن محمدحجازي المعطانى1556******

احمد دحدوح محمد سفيانى1574******

وليد حمد حمدان المطيري1574******

عبداهلل حسن محمد القحطاني1585******

ناصر محمد بن السقمي الرويلي1602******

عبدالرحمن عويد بن مشخص المطيري1612******

سلطان عبدالرحمن محمد الزهراني1639******

احمد عبداهلل عوض الحربي1656******

مختار حسن معتوق آل محمدعلي1672******

عايض سعد راشد الدوسري1687******

حسن علي بن صالح الجزيري1695******

فيصل عبدالعزيز سعود المرعضي1701******

عبدالمحسن محمد عبدالمحسن األحمد1720******

عقيل علي بن حسين الحسين1728******

عبدالمجيد بن ظافر بن محمد السعدي1729******

عبداهلل عبده حيدان االسمري1731******

علي حنش سعيد الزهراني1768******

محمد فهد ضيف  اهلل الدوسري1802******

بسام علي عثمان حكمي1803******

مجدي سليم مجدي ابورمضان1814******

حسن عمر حسن قهوجي1817******

حمد فليح عواد العوفي1842******

محمد حسن علي الوادعي1846******

يوسف صالح بن علي الغامدي1870******

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الخيبري1902******

عمار جميل عبدرب  الرسول البقشي1930******

خالد حسان حسين عالم1932******

نايف صالح علي الغامدي1934******

ماجد محمد عبداهلل عسيري1935******

سلطان قاعد مقحم العتيبي1942******

يزيد علي عبداهلل الصنيع1946******

احمد عليوي جربوع العنزي1952******

مسفر سعد بن مسفر القحطاني1970******

عبداهلل مسلم حمود الجهني2006******

نواف رفيع فرحان الشمري2047******

محمد سرور بن جعفر الساده2079******

عبداهلل بن حميد بن معلث المطرفي2088******

محمد فضي بن دغيمان الرشيدي2102******

فهيد علي فهيد الدوسري2154******

عايد فالح بن صنيدح الرشيدي2172******

علي حسن بن عبداهلل الشريف2177******

عبداهلل حمد بن حسين اليامي2181******

خليل ابراهيم بن عبداهلل الرجال2216******

معتز خالد بن بكر باعامر2233******

محمد احمد فائع االلمعي2237******

ناصر عبداهلل محمد الشهري2291******

أحمد علي محمد آل بن علي2297******

محمد عبدالعزيز محمد بن شرفان2298******

بدر محمد عبداهلل السوادي2301******

ريان سريع بن عبداهلل السريع2346******



اإلسمالسجل المدنى مشفر

صالح حسين بن صالح ال سوار2352******

فارس فهد عبداهلل الربيع2362******

يزيد حمد عبدالرحمن القصير2367******

فيصل محمد مقبول العصيمي2382******

مشعل مناحي بن هزاع القحطاني2382******

محمد مساعد عبدالرحمن العتيبي2394******

خالد حمدان حامد الحربي2414******

سند خميس مشل الشمري2417******

فيصل مشبب هادي القحطاني2422******

ناصر محمد ناصر الهويمل2427******

معاذ علي حمد الجميعه2433******

عبدالحكيم هادي بن عبدالخالق الشهري2455******

ياسر ناصر ابراهيم العريني2460******

يحي علي عمر كعبي2461******

مشعل عطااهلل حسين المسعودي2462******

فواز فايز بن بريبك العنزي2472******

محمد عبداهلل بن موسى االربش2479******

حسين عايض حسين ال لجهر2487******

محمد مسفر ابن احمد الغامدي2507******

حسام جمال بن احمد الزاير2513******

خالد جليل نجم الحربي2543******

فيصل ابراهيم محمد الشهراني2585******

سليمان محمد عبدالرزاق الناصر2619******

الوليد بن ونس بن عشوي الشمري2628******

ابراهيم اكرم سعد فيصل2630******

حسن سالم بن حسن آل هاشل2660******

سامي زيد بن معصب المطيري2660******

عبدالرحمن عبداالله بن طالع الشاعري2669******

عبداهلل قبل مريشيد الصاعدي2681******

مطر احمد بن مطر السهيمي2715******

أنمار احمد طاهر سلطان2785******

عبدالكريم صالح حمدان الشراري2805******

شهاب بن يوسف بن حسين بوحليقه2816******

سلطان محمد بن حسن غلفاني2818******

أحمد محمد عبداهلل الشمري2831******

رامي سعيد عبداهلل الغامدي2831******

جهاد قاسم بن أحمد الصفواني2846******

عبداهلل عوضه نايش القرني2847******

عبدالملك محمد سعد العروان2865******

طايل عياد معيض العتيبي2891******

عبدالكريم احمد عبداهلل بخاري2927******

حسن علي بن سعيد الزهراني2930******

فيصل بن نوار بن وديد الحارثي2930******

محمد عمر هادي دايلي2936******

حسين غانم بن عبداهلل الصقور2944******

عبداهلل مسعود بالعيد آل حيدر2954******

علي عبدالجبار بن احمد الخواجه3009******

حسين بن صالح بن حسين آل دغيس3015******

نايف هادي بن صالح المري3020******

احمد عبداهلل عبدالرحمن السنيدي3026******

حسن عامر علي الشهري3035******
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مازن محمد بن جعفر اليزيدي3036******

محمد عبداهلل رده المالكي3052******

محمد علي بن جمعه العنزي3067******

مشعل جاسر بن فالح السهلي3074******

فاضل يعقوب بن يوسف هزازي3077******

سند فالح حمد الرشيدي3089******

محمد سليم سليم الحربي3097******

عبدالعزيز سالم احمد الطاهرى المصعبي3103******

عبدالمحسن هليل عايد المطيري3106******

يزيد ناصر هذال الهذال3117******

سعد عمر بن سعد آل جلبان3125******

مساعد عايض رشيد الرويلي3126******

عزام عبدالرحمن علي الرشيد3141******

وليد عبدالرحمن محمد العمري3243******

عبدالعزيز عبداهلل مقبل الحربي3259******

عادل صالح ناصر الغامدي3261******

عبداالله عوض مقبول السحيمي3279******

احمد مفرح عبداهلل شراحيلي3284******

ايمن ابراهيم بن حجي السناوي3291******

مصطفى رمزي بن علي السليمان3320******

ثامر بن ملفي بن علي الحربي3359******

عمر محمد عمر ابوزينه3367******

يوسف سفر بن عوض السهلي3367******

ريان عبدالحكيم حامد وزنه3377******

محمد يحي محمد هتان3384******

ناجي خالد جمعان بن حيدره3388******

حسام علي سعيد الغامدي3391******

سلطان سليمان حمد الدريهم3396******

سلطان عبدالرحمن محمد القحطاني3418******

خالد احمد موسي االمير3426******

سعود خالد محمد الخالد3441******

فيصل محمد بن حدجان العتيبي3490******

عادل عبدالرحمن بن سعد الشهراني3492******

حمزه ناصر بن محمد المحمدعلي3524******

عادل ابراهيم بن هارون حنبشي3544******

عبدالعزيز أحمد علي الجوفي3579******

ماجد محمد دبوس العنزي3595******

حسن محمد علي الشهري3600******

عبدالعزيز محمدعباداهلل محمدثناءاهلل فاروقي3607******

صالح محمد بن دكام ال هرمس3618******

علي يحي علي جبلي3622******

علي محسن بن محمد آل درويش3666******

ايمن حسن علي مجممى3682******

رائد الفي مناور الحجيلي3692******

عبداللطيف يوسف بن عبدالوهاب المشرف3711******

محمد أحمد محمد آل حضيري3717******

علي صالح بن مانع ال منصور3730******

عبداهلل عنيزان بن قميش العازمي3752******

عوض علي بن صالح اليامي3771******

بدر سعد عبداهلل بن ضبيعان3783******

حاتم عبدالرحيم جمعان الغامدي3791******
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بسام مرزوق بن تركي المطيري3793******

علي احمد بن علي الزهراني3793******

ابراهيم عايز دواس المطيري3827******

احمد علي محمد حامظي3869******

معاذ محمد علي البراك3881******

محمد ياسين عبدالعزيز ازهر3882******

مازن نداء عوض العنزي3899******

فالح مهدي هادي الغباري3940******

رائد محمد ريان باريان3951******

ياسر حاسن مسلم المذكوري3955******

يوسف عليان عبيد اللقماني3969******

مشعل مستور بن ستر السلمى3970******

محمد درويش سليمان الشمري3977******

محمد عبدالعزيز بن محمد السويلم3993******

مهند حمود سليمان القويعي3994******

صالح عادل بن طاهر المجحد4010******

صالح بدر حمود الشمري4022******

فهد ابراهيم بن حمد الجديبي4022******

علي حسين بن هاشم العلي4025******

طه ابراهيم حسين البحراني4096******

عبداهلل مطرب عبداهلل المطرب4100******

سيف احمد عوض الحربى4104******

مصطفى عبدالرؤوف بن حسن آل مدن4123******

ماجد بن صنيتان بن حامد الحربي4130******

عبداهلل تركي عبداهلل الصقعبي4136******

نادر صقر بن سريحان المطيري4162******

منيب عبدالرحمن محمد بلعوص4193******

عبداهلل ناجي محمد وقدان4207******

خالد محمد عبداهلل السالمه4226******

عبدالعزيز محمد سالم المالكي4247******

لؤي فارس برهان الدين شحاده4251******

احمد عبدالعزيز بن احمد عسيري4285******

بدر فالح بن عياد الحربي4300******

معتصم حمد بن محمد الهقاص4315******

فائع محمدزين لعابدين علي محمد4335******

عبداهلل ثامر عواد الشمري4349******

علي محمد يحيى القحطاني4391******

عبدالرحمن مشبب مفلح القحطاني4395******

على محمد بن محمد السيهاتي4402******

علي ربيع بن سعد اليامي4403******

سمير علي موسي خرمي4407******

عبداهلل سالم مبارك القحطاني4407******

عبداهلل ابراهيم احمد مطمي4410******

ايهاب عدنان اسماعيل البلبيسى4413******

عبدالهادي هالل بن طاهر السعيد4432******

فراس عاصم سعيد اسماعيل4432******

سلطان علي بجاد المطيري4460******

صالح فرحان صالح الفرحان4461******

عادل عبداهلل محمد عسيري4462******

مراد منير يحى مولوى4465******

محمد عبدالرحمن بن محمد السناري4475******
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عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز المتعب4478******

احمد عايض زبن السلمي4479******

هادى بن محمد بن قعيران الولدعلى4486******

جابر محمد يحي الشهراني4489******

جابر سعادان حمد اليامي4499******

ياسر محمد سعيد بن ثابت4514******

مصعب شكري عبداهلل العرفج4519******

رائد علي رشيد الدوسري4528******

عبداللطيف فهيد جدالن الشمري4535******

فيصل عبداهلل صالح المحترش4545******

عبداهلل علي محمد الغليقه4581******

محمد ذياب عثمان العمري4589******

غدير طاشان زايد العنزي4603******

عبداهلل احمد بن هادي الرحيلي4609******

عبداهلل محمد بن علي الصوفي4610******

سعد محمد نجيب احمد الفرجاني4619******

وائل محمد بن ناجي العنزي4620******

سلمان احمد بن فرحان الحارثي4639******

عبداهلل هالل الخوير الرويلي4676******

احمد محمد علي علوان4689******

صالح محمد بن صالح اليامي4704******

محمد احمد بن حمدان الغامدي4727******

محمد علي بن معيض الحارثي4732******

خالد سالم حسن القحطاني4742******

عبدالرحمن خالد مستور الثبيتي4769******

محمد عبداهلل صالح العمري4770******

فهد عبداهلل ابن ماضي الماضي4780******

احمد علي حسين الشريف4819******

محمد بن مساعد بن مبارك الحربي4820******

أحمد حسن طاهر محنشي4825******

فيصل بن مسند بن ناشي الرشيدي4871******

اسامه سليمان ابن عبداهلل العالوي4888******

ياسر محمد احمد آل زارب4893******

نواف فخري أمان الحبشي4902******

نايف عبداهلل عبدالكريم الحميد4919******

محمد احمد بن علي العباد4923******

محمد بالغيث حسن البارقي4932******

عبدالرحمن سليمان محمد الزريري4968******

حسين عبداهلل بن طه الشريف4974******

فهد شليويح عويش الزبني4977******

عبدالرحمن الطرقي ساهي العنزي4979******

مهدى علي حمد العمري5015******

رامي حمدان بخيت الحربي5062******

فيصل محمد نوار المطيري5091******

محمد طاهر بن احمد الدوخي5155******

عبدالرحمن أبراهيم بن عبدالرحمن الرويشد5167******

فهد حميد حمادي الجحدلي5172******

ريان عبدالرحمن سعد المقري5187******

محمد محسن محمد راضى فيرق5187******

مشعل عايض عوض الرشيدي5189******

فارس علي بن مطيران الغيداني5202******
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أحمد عبداهلل بن أحمد آل صويلح5235******

رياض عمر بن عبداهلل القثمي5264******

راكان حمزه بكر عون5271******

عبدالعزيز فيحان زبنان الدوسري5281******

عبداهلل ابراهيم بن حسن العمري5292******

عمر محمد بن عيد الزهراني5294******

عارف عبداللة عارف بخارى5296******

حاتم علي بن عسيري حلوي5341******

خالد علي بن احمد االحمري5350******

جبران سراج بن ضافر اليامي5361******

مشهور شلوان ناصر العتيبي5425******

محمد عوض علي آل مشهور5431******

محمد عبدالمجيد بن عبداهلل الخميس5441******

رائد ابراهيم عبدالرحمن الثوابي5450******

نواف سعود فنيطل الحربي5457******

رايد شبيب مفرح العتيبي5495******

سالمه خلف قنيفذ الشمري5510******

وليد محمد بن عبداهلل صويلح5529******

موسى بن سعود بن شالح الرشيدي5587******

حميد ثويني فنغيش الظفيري5600******

سمير احمد علي حلل5619******

يوسف محمد هادي الفيفي5632******

خالد علي شايع ال عادي5722******

بندر مدشر منصور العنزي5723******

عارف سليمان حسن الشمري5732******

عبدالرحمن عبدالمحسن عبداهلل الغامدى5742******

ماجد محمد بن عبدالرحمن التميمي5759******

سلمان موسى صخيبر الرشيدي5772******

تركي عبدالعزيز تركي الرعوجي5779******

عبداهلل علي مدروش الخثعمي5806******

أحمد محمد بن خلوفه االحمري5807******

محمد سالمه سلمان العابد5816******

علي محمد سعد الشهري5822******

طاهر هاشم بن طاهر المكي5825******

علي عبداهلل مهدي آل علوان5851******

معاذ سالم محمد الزهراني5865******

مالك علي بن عبدالقادر الحامدي5882******

عبدالعزيز سليمان بكر امام5897******

سلطان حامد هواش العنزي5931******

احمد عنايةاهلل بخيت الحربي5976******

مهند عبدالعزيز عبداهلل الجطيلي5977******

عبدالمجيد عزام بن فليح العنزي5995******

مبارك محمد عبداهلل الشهراني6036******

عادل خالد معتوق العرابي6045******

فالح نشمي فالح الحربي6102******

عبدالمجيد عبداهلل محمد الغامدي6117******

عادل محمد حمدان الغامدي6125******

سعد أحمد بن حسين القحطاني6142******

منصور حميد عطااهلل العصيمى6156******

عبداهلل عيسى أحمد عسيري6166******

محمد علوي مهدي نبيري6167******
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ريان يحي احمد النعمي6171******

محمد طارق سعود البلوشي6183******

معتز اسامة محمدنور دوبي6186******

غرم اهلل عطيه رده الحارثي6199******

سلطان تركي هالل المطيري6201******

علي سعيد بن محمد الصادق6219******

ميثم عيسى بن علي الخضير6253******

طارق محمد حسن االسمري6266******

تركي عباد عبداهلل الطويرقي6269******

احمد عبدالمعتني عبدالهادي المغربي6298******

بندر فرحان بن خلف المطرفي6307******

مبارك عبداهلل مبارك القثمي6308******

حسين علي بن صالح البصيالن6320******

عيسى عيد بن عويش الرشيدي6331******

ناصر محمد احمد الشهري6334******

منصور بن جزاء بن عوض العوفي6337******

سعد علي ابن سعد الغامدي6348******

صالح محمد بن علي آل فرج6373******

وائل ابراهيم بن علي الدريهم6385******

هيثم عبداهلل عبدالرحمن الشهري6418******

مجتبى احمد بن حسن الياسين6439******

حسين عقيل حسن العبدلي6479******

أيمن عبداهلل عبدالرحمن الشهري6505******

ماهر مروان منصور عارف6537******

مشعل حسن بن عامر الشهري6568******

صادق حسين ابن حسن المبارك6609******

محمد جفنان بن مرزوق الحربي6613******

عبدالرحمن عبداهلل سعيد القحطاني6619******

راشد محسن عواض الزهراني6633******

زياد حضرم حامد ابوربعه6636******

محمد احمد يحي صهلولى6644******

عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل البكري6655******

سعود عبداهلل مبارك الرويغ6660******

ابراهيم فهد بن يعقوب الكردي6664******

صالح حمد بن محمد آل كليب6710******

معاذ محمد بن سليمان الزنيدي6741******

سجاد مدن حسن المساعد6756******

سعيد عتيق خضر الزهراني6761******

علي مسفر علي القحطاني6776******

عبداهلل طليحان االسمر الضلعان6785******

علي حسن عبداهلل الضامن6789******

تركي احمد سالم الغامدي6820******

عبدالعزيز احمد بن قحاص االحمري6820******

محمد عوض حامد القرشي6821******

سعد الحميدي نايظ العضياني6829******

موفق عبدالحميد محمد شفي6879******

مشاري نايف بن خلف الحربى6882******

مهند محمد بن ابراهيم الشايع6906******

ماجد عايد دارع العتيبي6909******

محمد احمد بن عامر الراشدى6913******

نايف عيد مصلح الغامدي6937******
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نايف بن دغمي بن عوض الرشيدي6952******

حازم ابراهيم محمد الخضير6966******

موسى يحي أحمد كريري6970******

تركي محمد بن مطر المطيري6971******

عبداهلل عايد سليمان العطوي6971******

ضايف جاذوب مسلط الضفيري6996******

عبداهلل حمد بن صالح البريدي7008******

محمد امين مالجوره بخاري7028******

عبدالرحمن منصور احمد رزق7040******

احمد عبداهلل احمد الزهراني7069******

قاسم فالح بن محمد الدجانى7078******

عبدالرحمن عبدالقادر ابراهيم جمعه7082******

سامي صالح عبدالدايم الشراري7090******

على سالم احمد القيسي7113******

فارس رويعي مشحن البلوي7128******

محمد سعيد عوضه عسيري7145******

موسى عسكر محمد اليامي7164******

فهد حمود شخير الشمري7176******

اسماعيل محمد علي خشوري7183******

فارس سعيد سعود المطيري7183******

ماجد زيد مفلح الميموني7186******

بندر حجي بالدان المطيري7189******

عبدالرحمن يحيى بن محمدالمصطفي السباعي7191******

محمد صالح سليمان الحربي7197******

ريان علي صالح سليمان7206******

خالد بن حمدي بن دسمان الفقيه7233******

احمد علي حسن عطيه7286******

عادل محمد احمد الميل7302******

معدي موسى علي ال ذياب7304******

حمد محمد بن مهدي اليامي7316******

اسعد عبدالهادي ظاهر الجوهر7319******

عبدالعزيز محمد بن رفيع الشهراني7325******

هاني بن نايف بن ابراهيم البكري7326******

سعد حميد رحيل الشمري7327******

يوسف عبداهلل بن علي الشريف7344******

عبداهلل عبدالرحمن بن صدقه مرزوقى7347******

بيه محمد هداج القرني7382******

عائض محمد مهدي االكلبي7392******

عمر فهد بن صالح الفالج7396******

محمد موسى بن محمد الحربي7407******

أحمد عبداهلل احمد بافرج7426******

محمد ابراهيم محمد السعدون7453******

مقداد حسن علي نهاري7472******

فائز عائض بن فائز الشهري7497******

عبداهلل علي بن احمد اللغبي7553******

سلمان ساعد عيضه المالكي7600******

يعقوب محمد بن احمد العباد7623******

مفرح حسن محمد عسيري7634******

احمد عبدالمحسن فهد المارك7635******

محمد حسين بن احمد آل ثنيان7640******

امجد امين بن محمد سيف الدين7652******
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عبدالرحمن عبدالعزيز بن محمد سعيد عيد7656******

فهد شداد ناصر االسمري7695******

فهد عبيد االسود العنزي7708******

عبداهلل ابراهيم بن حسين العايد7710******

علي بن عبداهلل بن جعفر الحايك7740******

منيف بن مطير بن سعدي السعدي7746******

صقر سويد محترك العنزي7784******

عبدالرحمن حسين بن علي البخيت7793******

دخيل سفران حسين المالكي7805******

عبداهلل ابراهيم عبدالرحمن بن رشيد7816******

احمد خالد بن احمد الحليلي7821******

طالل احمد سلطان المالكي7823******

بدر ناصر عثمان العريني7827******

تركي علي محمد الشريف7827******

احمد حسن بن حسين بوشفيع7828******

أحمد عبداهلل بن سلمان البحراني7871******

محمد علي محمد الكهموس7900******

عبدالمجيد علي عساف العتيبي7917******

عبداهلل صالح عويند البلوي7918******

محمد هالل ابراهيم العصيمي7921******

حسان ثابت عبداهلل القحطاني7943******

دهل محمد عطيه جرب7943******

عبدالهادي على بن ناصر المحسن7948******

بدر يوسف احمد الغامدي7966******

زياد علي محمد دغريري7979******

صقر بن علي بن سعد القحطاني7984******

راكان سالم صالح الخطابي7991******

محمد صالح محمد الصمعاني7991******

محمد عبداهلل جمعان الغامدي8009******

دعيج حسين علي الدعيجي8028******

عبدالرحمن أحمد بن عبدالرحمن الدخيل8054******

أيمن ابن عبداهلل ابن عباس الزين8075******

عمران هشام محمد صالح الصواف8082******

ناصر ابراهيم محمد زكري8083******

محمد سعيد بن عبداهلل آل هادي8086******

هادي فيصل بن سعيد آل مدن8089******

حسين عباس بن ابراهيم آل شيف8096******

صالح سعيد بن دايل الدردب8096******

علي جبران احمد عياشي8111******

مشاري عبدالعزيز جويبر الثبيتي8115******

عبدالعزيز كعكي سعيد الصامطي8132******

محمد وصل صالح العمري8154******

محمد أحمد بن اسماعيل غبري8163******

محمد عبدالحي عبدالسالم مال8164******

صالح قناص بن عضيب الرويلي8165******

يوسف عبدالعزيز رشيد البنيه8179******

محمد دخيل اهلل مرزوق السفياني8181******

محمد بن عبداهلل بن احمد آل فردان8185******

تركي بن منيع بن عنيةاهلل الحربي8194******

علي ملبس رويشد الرشيدى8203******

عبدالمجيد ظافر عوض االحمري8212******
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احمد قالط عليثه المحمدي8227******

سامر عبده عمر الطاهري8232******

محمد ابراهيم بن عبدالرحمن الصالح8233******

احمد محمودعادل عبدالماجد مدني8243******

فيصل نصار احمد النصار8252******

فاضل عباس بن محمد حسين الزاير8270******

محمد احمد محمد زولي8273******

عبدالسالم ضاوي عبداهلل الثبيتي8278******

سلطان موسى عبداهلل الحربي8331******

يحى محمد اسعد الفيفي8382******

نواف فهد عبدالعزيز الحسين8384******

احمد عبدالعزيز يولداش صالح8402******

سعيد تركي بن هامل آل حارث8418******

خالد بن علي بن غرم اهلل الزهراني8434******

ممدوح عبداهلل بن حمود الشمري8447******

عوده سيد عوده العطوي8466******

سعود الحسين محمد عسيري8490******

فهد عبداهلل عجب الشكره8497******

محمد محسن بن عبداهلل الزهراني8500******

فواز فايز محمد االسمري8510******

رضا علي بن حبيب العيسى8528******

صالح سالم بن مانع آل قراد8545******

علي عمر مبارك باجحالن8549******

بندر احمد علي العسيري8554******

محمد عبداللطيف بن عبداهلل الدجاني8554******

صالح ناصر صالح الضلعان8558******

عابد عبداهلل ثالب الطيارى8567******

فيصل بن الفي بن مطلق المطيري8567******

ابراهيم حسام الدين اسماعيل روزى8592******

حسين بن معتق بن مشبب القحطاني8597******

عبداهلل محمد غثيث العنزي8654******

موسى علي محمد شعران8660******

احمد علي بن حسين الغريب8661******

عبدالعزيز صالح بن علي آل موته8667******

ماجد حمد رزين المطيري8687******

عبدالرحمن عبداهلل محمد دباعي8688******

علي محمد بن علي الدجاني8690******

مروان عبدالعزيز بن مبروك اللهيبي8723******

احمد محسن محمد المنصور8763******

محمد صالح جديد العنزي8776******

محمد فؤاد بن علي آل هاني8798******

محمد عبدرب  الرسول بن محمد آل رامس8803******

حاتم االشعل غديف الشمري8857******

هادي بن فهد بن دشن القحطاني8858******

رامي سعد رهيدن الحجوري8873******

سامي سلمان محمد الشهري8880******

حسن محمد محزوم العمري8901******

فواد موسى عايض الشمراني8908******

عوض عيد مرزوق الفريدي8915******

عمر روضان فرج الرويلي8926******

يوسف مشبب محمد الشهري8926******
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مساعد ساير صالح الحربي8946******

حسام بن منير بن محمد القحطاني8951******

تركي عبداهلل غيثان االحمري8957******

عيسى أحمد محمد جعفرى9029******

عمر محمد محمد حامد ابو نواس9040******

احمد بن موسى بن حسن القريني9047******

سلطان ماطر فريح الحربي9089******

عبداهلل احمد عبداهلل الحمادي9107******

عيسى انور عيسى العلي9127******

فيصل عبدالعزيز غازي الحربي9131******

اسحاق علي احمد آل سحاق9134******

حاتم منصور ناصر ابوالحسن9145******

محمد عبداللطيف بن الطيار الجعفرى9170******

مشرف محمد حسين الفقيه9186******

ظافر ملفي بن حسن القحطاني9188******

محمد سليمان محمد المعيوف9198******

عمر منير عبيد الحارثي9199******

عبدالعزيز محمد حسن الخماش9216******

فهد محمد بن هادي ال خشالن9227******

يوسف محمد عبداهلل الحازمي9255******

عادل عابد نصار الحربي9270******

يزيد عبداهلل حسن فقيه9292******

عبداهلل محمد بن علي الخميس9301******

مجيب  الرحمن عيدروس عبداهلل مذكور9311******

صالح فرحان مرعيد العنزي9342******

مشعل عتيق بن شنان العنزي9379******

فهد محمد خلوي الظفيري9406******

عبداهلل معيض محمد الشهري9412******

بشير احمد بن علي الكناني9414******

عماد عوض عبداهلل الغامدي9433******

عبدالرحمن احمد عبداهلل المالكي9434******

محمد علي عبده السيد9446******

محمد صالح بن احمد الغامدي9462******

اسماعيل هادي محمدشريم شعبي9526******

محمد عبداللطيف محمد الكود9527******

سلمان خالد عبيد العتيبي9578******

فيصل محمد عبدالرحمن الشدي9578******

محمد ابراهيم محمد معوض9589******

محمد علي محمد عسيري9606******

عبداهلل جمعان عبداهلل ال غرامه9619******

يحي هادي بن محمد زكري9642******

عبدالحي محمد بن حسن العمري9647******

انمار باسم احمد زامكه9654******

محمد سعيد احمد العمري9666******

فارس مفرح سعيد السلمي9671******

سليمان مقحم محمد المقحم9682******

فواز خلف مشعان العنزي9687******

أحمد خالد عقالء الحميدي9689******

حيدر حافظ بن عدنان الهاشم9723******

احمد عبداهلل بن احمد الغامدي9736******

عبدالعزيز عبدالمحسن بن عبداهلل االحمد9751******



اإلسمالسجل المدنى مشفر

محمد مرزوق عطااهلل العتيبي9775******

احمد راضي احمد الفايز9776******

جميل عبداهلل بن جميل قهوجي9776******

احمد بن مكي بن احمد الساده9788******

فهد بدر عبدالرحمن الحربي9789******

ناصر حسين يحي المالكي9793******

أيمن محمد ابراهيم أبوعالم9794******

خالد علي ابراهيم شبيلي9801******

عبداهلل حسن عبداهلل الشهري9828******

سليمان عبدالعزيز سليمان الراضي9844******

رائد احمد عبدالمحسن العويد9878******

علي عبدالغالب بن عبداهلل الحايك9886******

عبداهلل عبدالعزيز ناصر الهزاع9887******

عبدالعزيز خليفه بن حسن الحسن9944******

علي عبداهلل بن كاظم آل سالم9953******

سعيد ابن فضل ابن عوض الراشدي9984******

عبدالكريم محمداحمد محمدحيدر االيوبي9989******


