
االسمالسجل المدني
ابتسام سعود عبدالرحمن الجديع8508******

استغالل عواد جاسم الظفيري6939******

اسراء ابوبكر بن عمر بابكير1275******

اسماء صالح مصلح االحمدي0425******

اسماء ضيف هللا عبدهللا آل مرعي5107******

اسماء عبدهللا قطيم العتيبي3420******

افنان علي محمد سرحان8018******

الهام محمد بن ابراهيم الجريوي4813******

امل دخيل هللا عطيه الثقفي7075******

امينه بنت عيسى بن علي المعني8079******

انغام عبدالعزيز بركات منشي1771******

ايمان عبدالرحمن محمد الغانمي7706******

ايمان فرحان سليمان الفيفي7579******

أسماء علي محمد الميموني8027******

باسمه سليمان عبدالعزيز الطيار9491******

بسمة علي بن يحي ظامري1603******

بشائر مهدي بن علي اليامي3921******

بشرى محمد سعود العريمه9000******

جوهره علي بن مقبل الحطاب0349******

حنان صالح ابن محمد العمودي5364******

حنان فرج بن مبروك العوفي1698******

حنان محمد بن نافع الردادي1894******

حنين سعود فراج الحربي7003******

خلود خضر ابن علي الغامدي0603******

خوله بندر خليف الشمري0556******

خوله عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك4431******

خيريه ناصر منصور ال عامر9744******

دعاء حامد احمد بيك0741******

دنيا سعد ضيف هللا الغامدي3890******

رباب عبدالرحمن موسى الطاسان5974******

رهام حميد رحيل الجهني8451******

روى راشد مسعد البلوي1206******

ريم عبدالمحسن حمود العبيالن4967******

ريم ماطر احمد الجهني3592******

سالمه عوض أحمد الشهري1872******

سعيده عبدهللا بن ظافر الشهراني1782******

سماح بخيت بن رجاء الصاعدي8680******

سمر جابر بن مرشد الرفاعي7191******

سمر عبدالعزيز بن حمزه هرساني2558******

سميه خلف بن عماش الشمري1841******

سندس محمد بسيس الغامدي9841******

صالحه سرحان مرزوق الرشيدي1676******



االسمالسجل المدني
صالحه مغلي بن غالي الجابري7722******

صفاء سعيد بن سعد الصاعدي2697******

صفاء عبدالرحمن عبدهللا الحربي5110******

عاليه سعد بن دليم القحطاني0565******

عائشه عبدهللا عفتان الحربي6458******

عبير سعد عايض العلوني4567******

عبير علي بن محمد خبراني0500******

عبير معال عالي العلوي1508******

عيده صالح خلف الحارثي6775******

فاطمه سلطان ابن صالح بن حمير4267******

فاطمه عبداالله بن سعيد عنقاوى الشريف0177******

فاطمه عبدهللا صالح الحارثي6108******

فاطمه معتاد دخيل الشمري6181******

فرح محمد خلف الميموني6694******

فوزيه سليم سليم الترجمي6724******

لطيفه ابراهيم بن محمد الشهوان6671******

لولوه عبدالعزيز احمد الرويس3296******

ليلى محمد بن عبدهللا السلوم1399******

مثيله ابراهيم بن عبدهللا الشاردي9430******

مرام مسري ابن عريمط العتيبي9439******

مروج علي محمد باقيس2522******

مريم ضيف هللا عياش اللحيانى0398******

منى الفي عائض العوفي1229******

منى مبارك علي الدوسري2362******

منيره منصور صالح بن هديب9268******

مها سالم مشعان العنزي8078******

نجالء صالح بن عايض السهلي9915******

نجود عطيه عبدهللا الزهراني0281******

ندى عبدالعزيز محمد السواط5164******

ندى مثناء بن ناصر شراحيلي9664******

نسيله مسعود علي عسيري5778******

نوره جابر حسن الشهراني5049******

نوره جارهللا احمد الحارثي7916******

نوف سعد حسين الزهراني1099******

نوف مسفر معيض القحطاني3110******

هدى شافي دخيل هللا الحارثي7298******

هدى عبدهللا حامد الترجمي5684******

هدى نافع خالد الحربي5140******

هديل صالح عبدهللا الدويش8949******

هنادي محمد زاهر المهداوي7207******

هنادي محمد صالح النجدي3144******

هند رزيق سليمان الحربي5727******



االسمالسجل المدني
هند مطلق بن مشعان المطيري6639******

هياء سعود بن ابراهيم آل داود4319******

هيفاء محمد سالم العنزي5568******

والء حسن بن علي االهدل5535******


