
االسمالهوية الوطنية

جاسم احمد بن حسين البريه1206******

نواف نايف بن نواف الربيلي9553******

صالح سليمان صالح الحمده4335******

محمد محياء علوش العتيبي6529******

عبدهللا ستر بن عيد الجعيد8293******

محمد عبدالحميد معاذ المعيوف5059******

عمرو بن عمير بن سفر العتيبي1924******

سعيد خالد بن سعيد العمودي0086******

بدر سالم بن عائض الغامدي1282******

عبدالرحمن سليمان عبدهللا الدخيلي4430******

علي مدري عوض الثقفي4519******

وليد سليمان متعب الخالدي7271******

عامر محمد ابن عايض القحطاني4481******

عبدالعزيز يوسف بن عبدالعزيز النويحل5523******

صالح وديد صلبى الرشيدي6849******

ثابت حسان بن علي طلبه9307******

احمد محرق غيالن الرويلي6700******

فهد مساوي محمد كريري9880******

احمد صالح احمد الغامدي5138******

وجدي صالح بن داود شبانه2917******

هشام عبدهللا عبدالرحمن الشهري6426******

متعب خالد متعب المطيري6462******

عبدهللا عيضه بن مسفر المالكي9206******

فارس محمدسعيد محمود هالل4292******

ابراهيم ناصر محمد محرق5352******

ماجد عبدالمحسن احمد العبيد1394******

بندر حسن محمد الفيفي1821******

مهند محمد علي الشهراني1019******

عبدالعزيز فيصل حسن حامد2239******

محمد فرج بن سالم ال سالم4212******

هشام عبدالملك بن صالح التميمي2868******

يوسف ناصر بن على السندي6632******

عبدهللا فيصل عبدهللا باقطيان0345******

رامي اسامه عبدالوهاب حلواني5356******

عمر حسن علي ازمرلي2663******



والء علي بن عبدهللا التاروتي4862******

وجدان صالح حامد الغامدي4764******

فاطمه فراج بن خلوفه الشهري1300******

صالحه سعيد محمد آل علي7810******

انهار عبدهللا علي بن عمران0217******

حوراء علي بن احمد الصادق7593******

زينب محمد سعيد بن حسن الخميس2502******

رويدا عبدالعزيز بن أدم هوساوي2308******

وداد صالح محمد الفالج0595******

رزان منتصر عبدالكريم فادن5706******

ديما حمد موسى الضبيبان1886******

دانه سعيد احمد باسعد7242******

يسرا فايز محمد مالئكه0205******

عهود محمد سالم المطيري0281******

دعاء صالح بن علي بازيد1841******

بيان جمال حمزه نحاس4883******

فاطمه حسين بن علوي الهاشم1819******

مها عبدهللا احمد المالكي9938******

اسماء ناصر عبدهللا بن عويويد0277******

اثير سيف سعد القحطاني5438******

وجدان علي عجيلى شبيلي3849******

بشائر منصور سعيد الثقفي2004******

ريم عبدالعظيم بن حسين المحسن6832******

دعاء عبدهللا على المرحبي3284******

خلود احمد ادريس حمزي5242******

رؤى عبدالرحمن بن ناهض الجهني8029******

آمنه فريح حسن الشمري2277******

ريم عبدهللا بنيان الخمسان5404******

وجدان صالح عمر سلمان2885******

سوسن عبدالقادر صادق االلشي1890******

نجود شايع علي آل ادريس6832******

سميه عبدالكريم ابن عبدهللا الغامدي8466******

احالم مخلد بن غنيمان المطيري4694******


