
التاريخاليوم

هـ1442/07/05األربعاء7اروى احمد محمد العمري4171******1

هـ1442/07/05األربعاء7اسراء ناصر محمد المغربي9451******2

هـ1442/07/05األربعاء7حنين حامد حميد اللقماني5517******3

هـ1442/07/05األربعاء7رنيم علي محمد العياد2657******4

هـ1442/07/05األربعاء5حنين حسين علي الغامدي4969******5

هـ1442/07/05األربعاء5خلود محمد بن علي آل جبران4594******6

هـ1442/07/05األربعاء5زهره ابراهيم بن محمد المجحد8074******7

هـ1442/07/05األربعاء5ساره خالد بن مبارك النهدي6037******8

هـ1442/07/05األربعاء5ساره محمد بن سليمان الخليفه5928******9

هـ1442/07/05األربعاء5شوق ناصر مبروك الحربي6048******10

هـ1442/07/05األربعاء5غفران حسن هاشم الشريف4456******11

هـ1442/07/05األربعاء5نجيبه علوي بن جعفر آل شرف0264******12

هـ1442/07/06الخميس6ابتسام حسن بن حسين الصاعدى7936******13

هـ1442/07/06الخميس6اسراء طارق عبدالعزيز مغربي4835******14

هـ1442/07/06الخميس6اسماء محمد معتق ابومارقه3438******15

هـ1442/07/06الخميس6اشواق منصور محمد السهيمي2697******16

هـ1442/07/06الخميس6افراح عوض هللا زبن السلمي9823******17

هـ1442/07/06الخميس6االء طارق عبدالعزيز مغربي2380******18

هـ1442/07/06الخميس6الهام عبدهللا عبدالرزاق عفيفي2440******19

هـ1442/07/06الخميس6امال محمد عويض الثقفي7361******20

هـ1442/07/06الخميس6امانى بسام محمد مهنا8181******21

هـ1442/07/06الخميس6ايمان بخيت عبدهللا الزهراني9182******22

هـ1442/07/06الخميس6أسماء ظافر شرف الشهري4688******23

هـ1442/07/06الخميس6أسيل سالم عائد الدوسري9034******24

هـ1442/07/06الخميس6آالء احمد حسن بصري1583******25

هـ1442/07/06الخميس6بدريه راشد بن صالح الشمراني5477******26

هـ1442/07/06الخميس6بدور مثيب بن حميد المطيري2978******27

هـ1442/07/06الخميس6بيان عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالمجيد9566******28

هـ1442/07/06الخميس6تهاني عبدالرحيم احمدجان التركستاني7139******29
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هـ1442/07/09األحد6جوهرة بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الملحم6358******30

هـ1442/07/09األحد6حنان عبدالعزيز بن احمد الشهري6035******31

هـ1442/07/09األحد6حنان يحي قاسم الغروي3342******32

هـ1442/07/09األحد6حوراء محمد بن ابراهيم المدن3779******33

هـ1442/07/09األحد6خلود عبدهللا حميد الصاعدي7328******34

هـ1442/07/09األحد6دالل حامد عايد الحربى5680******35

هـ1442/07/09األحد6دالل ماطر حصيبان المطيري3389******36

هـ1442/07/09األحد6رنا صالح عبدهللا الصيخان9346******37

هـ1442/07/09األحد6رهام جميل حمزه دخان7895******38

هـ1442/07/09األحد6ساره رضا بن عبدهللا العيد3034******39

هـ1442/07/09األحد6ساميه زاكي مزيد البقمي3742******40

هـ1442/07/09األحد6سحر عبدهللا مفرح العمري2668******41

هـ1442/07/09األحد6سمر عبده محمد الشيخي2365******42

هـ1442/07/09األحد6شهد فهد بنيه الحازمي8344******43

هـ1442/07/09األحد6شيماء يوسف محمد صبري0547******44

هـ1442/07/09األحد6عاتكه عبدالصمد محمد فتنى6564******45

هـ1442/07/09األحد6غاده شعالن سعد القرني6875******46

هـ1442/07/10اإلثنين6غيداء سعيد سليمان الزهراني3199******47

هـ1442/07/10اإلثنين6مرام صالح عبدالرحمن بن هويمل6590******48

هـ1442/07/10اإلثنين6مرام عبدالرحمن صالح الناصر6071******49

هـ1442/07/10اإلثنين6مرام عبدالعزيز بن عبداللطيف بن خنين1952******50

هـ1442/07/10اإلثنين6مضاوي حمدان حمد آل رفدان9874******51

هـ1442/07/10اإلثنين6منال محمد سعيد الزهراني9195******52

هـ1442/07/10اإلثنين6منى عبدهللا صالح الشيحه9931******53

هـ1442/07/10اإلثنين6منى على بن احمد الزهراني1655******54

هـ1442/07/10اإلثنين6مها صالح علي السديس8592******55

هـ1442/07/10اإلثنين6ميمونه حمد عبدالحميد االنصاري4077******56

هـ1442/07/10اإلثنين6نجالء خالد بن راشد البوعينين5705******57

هـ1442/07/10اإلثنين6نوال مسفر عيظه المالكي0783******58

هـ1442/07/10اإلثنين6نوف بنت سلطان بن سعود العتيبي8923******59

هـ1442/07/10اإلثنين6هاله صالح بن عوض المباركي7705******60

هـ1442/07/10اإلثنين6هدى فنيسان مريبد العنزي4739******61



هـ1442/07/10اإلثنين6هند علي سالم العطاس9498******62

هـ1442/07/11الثالثاء6امل صالح سعيد الشهري5395******63

هـ1442/07/11الثالثاء6اميره هباس فهيد القحطاني9063******64

هـ1442/07/11الثالثاء6أبرار عبدهللا صالح عيفان9145******65

هـ1442/07/11الثالثاء6بشاير علي ابوبكر باماخش9342******66

هـ1442/07/11الثالثاء6رحاب عبدالرحمن علي الزهراني0149******67

هـ1442/07/11الثالثاء6ساره سعيد ابن محمد القحطاني6039******68

هـ1442/07/11الثالثاء6عبير عادل عبدهللا السموم0811******69

هـ1442/07/11الثالثاء6لما عبدالمحسن عبدالرحمن القفاري8634******70

هـ1442/07/11الثالثاء6نجال بنت عويضه بن محمد العطوي8998******71

هـ1442/07/11الثالثاء6وجدان محمد عبدهللا بن سلمه9829******72

هـ1442/07/11الثالثاء6اشواق عصام بن عباس منشي4419******73

هـ1442/07/11الثالثاء6دنيا علي سعيد عبيدي1170******74

هـ1442/07/11الثالثاء6عائشه محمد مسعود صهلولي8964******75

هـ1442/07/11الثالثاء6مشاعل سعد سعيد االحمري6855******76

هـ1442/07/11الثالثاء6ندى بنت ابراهيم بن ناصر الطعيمي9031******77

هـ1442/07/12األربعاء6اريج احمد علي القحطاني7331******78

هـ1442/07/12األربعاء6أمل محمد سعيد المالكي8255******79

هـ1442/07/12األربعاء6جيهان سليمان فهد الدخيل4396******80

هـ1442/07/12األربعاء6خديجه سامي حسين غندوره7982******81

هـ1442/07/12األربعاء6رحاب منصور بن محمد الحازمي5188******82

هـ1442/07/12األربعاء6سناء علي بن علي الفضل3378******83

هـ1442/07/12األربعاء6غاده عبدالعزيز ابراهيم الحسون7307******84

هـ1442/07/12األربعاء6فيحاء عواض فواز البقمي0956******85

هـ1442/07/12األربعاء6مريم حمد محمد الفاهمي3173******86

هـ1442/07/12األربعاء6منى عبدهللا ابن عطيه الزهراني6423******87

هـ1442/07/12األربعاء6منى قاسم بن سلمان الودعانى2417******88

هـ1442/07/12األربعاء6ناديه جمعان بن احمد الزهراني4756******89

هـ1442/07/12األربعاء6نهايه علي ابن راجح الزهراني0554******90

هـ1442/07/12األربعاء6نوره عبدالعزيز راشد العرفج7425******91

هـ1442/07/12األربعاء6هدى محمد عبدالرحمن العوده4528******92


