
السجل المدنياالسم

1455*****اشواق عبدالرحمن زايد المالكي
7985*****علي محمد عبدالعزيز الحضيف

6417*****سعد حمد سعد الفريخ
5171*****احمد صالح عمر الجمعه

9194*****خديجه جازع عواد اباذراع
1118*****سلمان احمد سليمان االمير
0486*****حسين نادر بن نصر الشيخ
7405*****ابراهيم فائق محمود خياط

4132*****هنادي محمد هاشم قاضي ادريس
5613*****عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن السنيدي

1291*****هللا  صفيه علي احمد لطف
9945*****عبدهللا محمد عبدهللا الدوسري
5464*****ابراهيم محمد ابراهيم التميمي
4446*****مازن عثمان محمد الحزيمي

3767*****ماجد عبدهللا بن ابوبكر باسودان
7447*****عائشة حسان محمد المحمودي
9391*****سامي سليمان شافي الحربي

7605*****محمد سعود عبدالخير العنزي
3720*****عبدهللا عبداالله صقار العنزي

0788*****نقاء احمد عيسى سليس
2094*****ناصر عبدهللا راشد الهزاني

8459*****زاهده عبدهللا بن محمد آل الدهان
5314*****مشعل حسن علي الشهري

1261*****عبدهللا بن عبدالمجيد بن عبدالمحسن علي
8645*****محمد سعيد جمعان الزهراني
4158*****آيات عبدهللا بن حسين البناوي

2856*****غاده عبداللطيف الياس الهوساوى
4431*****نجالء ناصر بن ابراهيم الصويان

1003*****ايمان محمد بن عبدرب الرضا الحسين
7255*****فاطمه مصطفى بن عبدهللا السالم
5480*****تهاني صالح ابن سعيد الغامدي
8700*****حنين عبدالرحمن ياسين ايوب

4459*****عابد سعود مفلح الشمري
1744*****خالد عبدالرؤف طسن قاروت

4072*****هشام صالح أحمد المالكي
9475*****عادل عوض بن فهد آل غريس
3951*****مصطفى حسن بن علي آل سنان

5458*****ياسر عاطي محمد الصحفي
3400*****فيصل سليمان عبدالعزيز العساف
7598*****روان عبدهللا بن حمد آل الشيخ

0410*****يارا محمد فهد القريني
4541*****عبدالرحمن بندر عبدالرحمن السليمان

9241*****ابراهيم طارق ابراهيم المهوس
4022*****فهد ابراهيم بن حمد الجديبي
0607*****مشنيه حسن قاسم غزواني
1295*****ايمان ابراهيم علي الجبيري



4629*****طيبه محفوظ بن حسين آل حمزه
5184*****ايمان سليم عمر شلضوم

5862*****هديل عبدهللا هاشم اسكندر
7939*****غفران بنت عبدالمنعم بن حسين الشيخ

6054*****زهراء سعيد بن محمد الشاخوري
9981*****سلطانه سامي محمدرشاد عبدالغني

6383*****هبه ياسين بن شاهين االحول
4671*****روان فايز عفيف جاها
3091*****لما كمال حسين بسيوني
2177*****محمد يوسف قاسم لمفون

1433*****يوسف سعيد يوسف باوزير
2294*****ليان محمد بن عاشور آل سليمان

0373*****مريم كمال محمد الممتن
3889*****فاطمه عبدالرحمن صالح الجاسر

7288*****ريم عماد يوسف قمصاني
9978*****بدور متعب رزقان النومسي

8424*****عبدهللا احمد بن عبدالهادي القريني
9606*****محمد قعيد مرزوق المطيري

0188*****مروه خالد محمد فالته
9833*****محمد احمد محمد وزنه

1388*****لجين ناظم بن عبدالحميد المبارك
4309*****بشرى خميس معجون العنزي

7960*****طه علي محمد الغزوي
1525*****زينب نسيم بن داوود الساده
4392*****مريم احمد شريف الفيفي
3609*****هناء طالب عيظه النهدي

2543*****افنان غرم هللا قليل الغامدي
0594*****فاطمه سعود جعيدان النخلي
2165*****حليمه موسى محمد العمشاني

9482*****مهدي حسين بن سعود المبارك
9690*****أحمد عيسى بن محمد آل فائع

0277*****عبدالعزيز يحيى ابراهيم النعمي
6243*****بيان عبدهللا بن عبدالرحمن البريكان

3042*****محمد ماجد عبدهللا العتيبي
0731*****يسلم مبروك سعيد الصيعري
7693*****زهراء زكي بن احمد السبع

7681*****االء غازي احمد العليان
1485*****عبدالمحسن خالد عبدالرحمن بن حسين

9858*****عبير سالم عواد العطوي
4281*****حسن علي بن حسن اليوسف

7353*****غفران عبدالرحمن بن عقيل ابوخشبه
5583*****ناصر نافع جبر الحربي

4499*****منصور سعد راشد االسمري
9067*****عائشه محمد ناصر ابوحيه
6152*****أزهار عبدهللا علي القطان

8729*****محمد عبدهللا عبدالرحمن مطلقه
3396*****عبدالرحمن ظافر عبدهللا ال سالم



4412*****خالد محمد عوده العوده
6884*****عبدالكريم محمد عائض ال مضحي

7118*****غدير عماد مصطفى العالوي
7120*****لينه سامي فؤاد رضا

7236*****روان جبريل بن احمد خمج
3469*****في سعد محمد الرويس

9306*****حسين علي محمد صالح فتيحي
8295*****آالء عبدالحميد عبدالرووف عزيز

5980*****لجين خالد سعيد الحازمي
7556*****عبدهللا سالم صالح بن مرضاح
7293*****عائشه ناجي حمزه محي الدين

9625*****مروج احمد سعد القرني
3341*****أسامه عادل حسن مرتع

7824*****زهراء ضياء بن حسين الماجد
4448*****ريم عوض بن فرحان القحطاني

7987*****فاطمه فؤاد بن علي آل هاني
8965*****زياد عبدالسالم محمد الفريدي

1615*****سهام علي بن حامد القرني
3429*****اسراء سراج عمر الجحدلي

5406*****مجاهد عبدالرحمن بن غالب الجهني
6012*****ايمان احمد بن محمد آل سيف
2933*****أماني سالم سليمان العمراني

8772*****يوسف عبدالرحمن بن ناصر القحطاني
1651*****اسماء محمد سعيد الغامدي
1935*****هيثم مساعد علي العرينى

8450*****عبدالعزيز عبدهللا محمد االسمرى
1556*****فهد عبدهللا بن محمد الفهيد
0333*****حسام علي عطاهللا الردادي
7480*****سعيد مبارك سعيد ال ثواب

6038*****نهى احمد عبدهللا الديني
1904*****حسن حبيب بن احمد آل جميع
0503*****نوف فيصل بن نواف الدويش

3500*****زينب أيمن بن حسين آل ابراهيم
3011*****عبدهللا ابراهيم عبدهللا مرداد
9466*****ابراهيم ابوطالب يحي مناع
0534*****بشاير صدقه رمضان باتى

0957*****مالك علي بن قاسم أبو سعيد
7438*****خالد عبدالعزيز عبدهللا بالبيد
1596*****ابتهال زيد مهدي القحطاني
8451*****محمد احمد حسن االسمري

8211*****رغد مسلم عيد الحجيلي
4911*****عبدالرحمن عطاهللا رمضان العنزي
6103*****أحمد مصطفى بن شرف الشخص

5259*****زينب احمد بن حسن بزبوز
5872*****ايمان اسامه محمد مرشد
7694*****اسماء غسان عبد صادق

4882*****سعود عبدالرحمن بن عبدهللا آل ثنيان



5385*****ساجده ميرزا بن عبدهللا الخراري
8071*****فاطمه علي ناصر السلمان
3406*****بسمه محمد متروك الجهني
1113*****بيان احمد ابن سعيد الغامدي

9322*****عبدالرحمن محمد حسين ناصري
1892*****عبداالله ناصر مرزوق الجاسر
6080*****خالد عبدالرحمن ناصر الجماز

6200*****مها علي محمد المهندس
1300*****مجاهد ابراهيم حامد غازي
3387*****أسامه سعيد علي العمري

4831*****آيات سلمان بن حسين آل سعيد
4103*****خالد عماد بن عبدالعزيز الحمام

8051*****رنا محمد عمر هوساوي
4722*****احمد عبدالقادر بن احمد الزهراني

2398*****أروى محمد عواض الثبيتي
0200*****ساره علي احمد حلوي

5919*****خالد هالل بن مغرم الحوتان
0141*****فاطمه تركي بن محمد الغامدي

1025*****محمد نصرهللا بن عبدالعظيم الفرج
5749*****احمد عبدالرحمن أحمد الضاحي
4800*****غاده عبدالرزاق بن احمد الدجاني
1599*****عبدهللا ابراهيم بن محمد الماطر

8495*****محمد حبيب محمد النخلي
2892*****ساره عدنان احمد حابس

4407*****غيداء راضي بن صالح الطويل
2046*****جهاد توفيق محمود الحسيني
4981*****مدى سالم مرزوق المطرفي

6900*****ساره عبدالفتاح مصلح الدين الصوفي
4105*****فاطمه زهير بن عبدهللا الخرس

8021*****عبدالرحمن محمد خالد محمد دفتردار
2279*****مريم محمد بن علي النفيلي

1721*****الضحى ابراهيم حسين حداوى
4445*****امل طالل حسين النخلي

3331*****جمانه خالد نبيه االنصاري
1322*****عفراء هاشم محمد مطهر
5674*****سعد محمد سعد الشهراني
8094*****أديبه جيالن ابراهيم محه

6864*****عبدالرحمن محيسن بريك الخماش
9916*****نجود حامد يوسف سمكري
8285*****ياسر محمد مسعد األحمدي
9889*****مازن علي محمد العليان
4262*****وعد فؤاد مغنى بنجر

2010*****ياسمينا ايمن عمر باذيب
4348*****افنان مطلق عبدالعالى الشيخ

1742*****محمد عبدالرحمن عبدالمحسن الشيخ
7691*****منار مطر بن رده الصليمى
1937*****محمد صالح سالم باعثمان



3098*****اشواق سعود غزاي الحارثي
4886*****عاليه حمود عبدالرحمن العتيبي
7671*****عبدهللا علي عبدالرحمن القرني
1820*****سلمى علي بن عبدهللا العيسى
7072*****يوسف ابراهيم محمد لودي
7235*****غدى صالح حماد البلوي

7202*****تقى عيسى بن عبدهللا الجويد
0052*****مروان احمد بن محمد البشري
5586*****ساره حسين بن جاسم الدبيسي
6108*****ياسمين طه عبداللطيف ميمني
3237*****عبدهللا يحي عبدهللا الشهري

7140*****عبدالرحمن احمد حامد البرادعي
1274*****اروى سليمان سليم النصيب
4634*****مهند صالح عبدهللا الوابل

9453*****لينا حاتم عبدالرحمن مشرف
1883*****ابراهيم محمد مبروك المطيري
7137*****شرف محسن بن احمد البليهشي
8900*****عبداالله محمد أحمد ابوسبعه

8452*****مروان عبدالملك مدخل الطلحي
2095*****حامد محمد حامد القرني

6253*****معاذ محمد ابراهيم الشهيلي
8956*****بشاير عبدهللا زائد آل زايد

5095*****عبدالعزيز احمد عيد الحربي
0925*****امل بخيت عامر المحمادي

0724*****لطيفه محمد عبدالحميد الثقفي
1165*****عبدالباري عبدالواسع بن عبدالباري الصائغ

8601*****بشرى فرحان ابن مريزيق الحرشني
4595*****محمد علي جبريل فقيهي

6357*****احمد صالح بن يوسف حجازي
8468*****ساره ناصر مفرح الشهري

3870*****عبدالمجيد هادي عواد العنزي
5495*****أحمد عمر ابوبكر باجبير

2744*****الهنوف عبدهللا ابن عمر باخشوين
3749*****زيد عبدهللا معيذف الجبور

3531*****وليد محمد ابن قليل السهيمي


