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هـ1442/06/29الخميس6مبارك عيد عطيه العنزي3294******193

هـ1442/06/29الخميس6عدنان حسين محسن النخلى0678******194

هـ1442/06/29الخميس6فهد جارهللا فهد النزهه9868******195



هـ1442/06/29الخميس6فيصل عبدالرحمن بن حمود الغامدي5290******196

هـ1442/07/02األحد8حماد سليمان مصلح البلوي7089******197

هـ1442/07/02األحد8حمزه يحي عيسى مشيخي3622******198

هـ1442/07/02األحد8صالح حميدي حمدان الحبيشي7710******199

هـ1442/07/02األحد8عمر ابراهيم محسن آل عيسى4635******200

هـ1442/07/02األحد8محمد عبدالكريم محمد الصاعدي2165******201

هـ1442/07/02األحد6بندر مشعل خالد العتيبي2705******202

هـ1442/07/02األحد6تركي مسعود بن احمد غزواني9393******203

هـ1442/07/02األحد6جمال محمد فرحان المالكي5579******204

هـ1442/07/02األحد6عبدالرحمن احمد يحيى الشنقيطي9874******205

هـ1442/07/02األحد6عبدالرحمن بخيت سعيد الزهراني9179******206

هـ1442/07/02األحد6عبدالرحمن سعود محمدسعيد الجهني9478******207

هـ1442/07/02األحد6عبدالعزيز عبدهللا بركي المطيري5000******208

هـ1442/07/02األحد6عبدالكريم عناد محمود الغريض0590******209

هـ1442/07/02األحد6عبدالوهاب محمد جار هللا المالكي3301******210

هـ1442/07/02األحد6علي عبدالرحمن بن علي الرقيبه2192******211

هـ1442/07/02األحد6فيصل عبدالمحسن عبدالرحمن بن يحيان9887******212

هـ1442/07/02األحد6فايز بن عبدهللا بن ابراهيم الراشدي3291******213

هـ1442/07/02األحد6سعد ناصر محمد القحطاني6056******214

هـ1442/07/02األحد6فيصل احمد مشبب القحطاني1880******215

هـ1442/07/03اإلثنين6محمد عطيه حمد المشدق4825******216

هـ1442/07/03اإلثنين6احمد عبدهللا احمد عسيري9909******217

هـ1442/07/03اإلثنين6ابراهيم حسن بن احمد دوران1631******218

هـ1442/07/03اإلثنين6ابراهيم علي ابراهيم العقل6671******219

هـ1442/07/03اإلثنين6اكرم عبدهللا بن محمد نادر4061******220

هـ1442/07/03اإلثنين6تركى مرزوق سعد الغامدى4999******221

هـ1442/07/03اإلثنين6تركي محمد صالح العويرضي4995******222

هـ1442/07/03اإلثنين6طارق احمد سعيد الشهري9458******223

هـ1442/07/03اإلثنين6عايض بن فالح بن محمد البارقي8879******224

هـ1442/07/03اإلثنين6عبدالرحمن محمد مسفر الغامدي9476******225

هـ1442/07/03اإلثنين6عبدالعزيز صالح علي السديس3679******226

هـ1442/07/03اإلثنين6عبدهللا سعود عبدهللا العريفي5474******227

هـ1442/07/03اإلثنين6محمد عبدالعزيز محمد عبدهللا0394******228



هـ1442/07/03اإلثنين6مهدي علي بن هادي اليامي9777******229

هـ1442/07/03اإلثنين6هاشم على حسين الجيزانى9307******230

هـ1442/07/03اإلثنين6موسى آدم طحطوح القارزي0642******231

هـ1442/07/03اإلثنين6مرعي حسين بن علي اليامي2859******232

هـ1442/07/03اإلثنين6يعلى سالم علي الثقفي2938******233

هـ1442/07/03اإلثنين6يوسف صالح محمد التويجري1322******234

هـ1442/07/04الثالثاء5أحمد عبدالعزيز عبدهللا الهدياني9695******235

هـ1442/07/04الثالثاء5بادي سليمان بن صالح البادي1774******236

هـ1442/07/04الثالثاء5بدر حمد بن صالح القرعاوي9155******237

هـ1442/07/04الثالثاء5حافظ حمد بن جنادي حكمي5863******238

هـ1442/07/04الثالثاء5سلطان سالم محمد مدني7425******239

هـ1442/07/04الثالثاء5سلطان هاشم سعد الزهراني3491******240

هـ1442/07/04الثالثاء5سليمان حسين سليمان العفيفي4748******241

هـ1442/07/04الثالثاء5عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم العويشز0669******242

هـ1442/07/04الثالثاء5على سعيد حامد الغامدي1932******243

هـ1442/07/04الثالثاء5علي ابراهيم بن حسن الفريد9121******244

هـ1442/07/04الثالثاء5علي جعفر بن علي القطان0952******245

هـ1442/07/04الثالثاء5محمد حسن بن علي البقشي1325******246

هـ1442/07/04الثالثاء5محمد حسين بن احمد الحبيب4797******247

هـ1442/07/04الثالثاء5محمد سالم بن حسين ال مخلص0828******248

هـ1442/07/04الثالثاء5محمد سليمان بن عبدهللا الهبوب0892******249


