االسم

السجل المدني

1

ابتسام خلف الشمري

*****56866

2

ابتهال حسين محمد آل باقر

*****78663

3

انتصار صباح الشمري

*****167771

4

إبراهيم أحمد الشايع

*****10327

5

إبراهيم عبداهلل الهبدان

*****57951

6

إيمان عبداهلل مسواك عواجي

*****26926

7

أمل معيبد الحربي

*****83473

8

أمل ناصر الشايع

*****01569

9

أمنه سلمان الشهوان

*****57159

10

أنوار محمد محارب الظفيري

*****16082

11

آمنة قاسم قحيط العنزي

*****83373

12

بدور عزيز الحربي

*****07304

13

بشاير مزيد المطيري

*****43739

14

تحرير عافى العنزى

*****49965

15

حصة محمد القحطاني

*****37285

16

حمدان الرقعي السليماني

*****24607

17

حمدة سالم العنزي

*****79936

18

خالد فحاط بيوض العنزي

*****13790

19

خزنة ثامر مقباس المطيري

*****49145

20

دالل عويد فراج المطرفى

*****01001

21

ريم محمد الظفيري

*****50370

22

ريم محمد العنزي

*****74712

23

سارة متعب المطيري

*****85872

24

ساره خلف رقاد العنزي

*****22251
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السجل المدني

25

ساره رشيد محمد العتيبي

*****81559

26

سعداء جروان سعود الشمري

*****17655

27

سليمان حمود الخزام

*****50698

28

سهام مخلف الظفيري

*****73663

29

شاكر صالح البليهي

*****99812

30

شروق متعب محمد الشمري

*****86271

31

شيخة سعود محمد العجمي

*****01385

32

صيته حنيف شارع

*****33720

33

طالل مطلق الحربي

*****04441

34

طالل ناصر المطيري

*****98903

35

عبداهلل خليف الهرشاني

*****58044

36

عبداهلل فهد القحطاني

*****41741

37

عبداهلل مقضب الظفيري

*****01592

38

عهد جالل عويض المطيري

*****74477

39

عهود سعود المعين

*****66535

40

غنام الشمري

*****19256

41

فاطمة أحمد خليفة السيد

*****66246

42

فاطمة سند معاشى الشمرى

*****47172

43

لينا علي الحميد

*****12142

44

محمد حسيان العنزي

*****43945

45

مرام عبداهلل الحربي

*****66248

46

مريم جاسم الشمري

*****53069

47

مشاري خليف الحربي

*****55608

48

مشاعل راضي الحربي

*****10898
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49

مشاعل كويكب الظفيري

*****97773

50

مالك باين تركي الحربي

*****82310

51

مالك عبد اهلل الرويس

*****64260

52

منى حبيب الحربي

*****57341

53

منى حزام رحيل الشمري

*****14157

54

منيرة الحميدي سليم الخالدي

*****64720

55

مها خلف رشيد الحربي

*****16842

56

مها عضيب جالب العنزي

*****53384

57

مها وسمى الشمرى

*****33948

58

موضي فالح برغش الشمري

*****55509

59

ميسم زيد موسى الكريع

*****99931

60

نجالء عبد اهلل اليامي

*****95629

61

نجوى عبيد البلوى

*****71856

62

نورة محمد عدوان الشبرمي

*****28710

63

نوف ابراهيم الباش

*****52508

64

نوف بجاد الحربي

*****73953

65

نوف مجدل القحطاني

*****60763

66

هديل فيصل عبد العزيز الفهيد

*****34659

67

هيا محمد السرحان

*****88213

68

وضحى خليف الشمرى

*****97340

69

وفاء بنت ساير بن حويل الرويلى

*****23595

70

ياسمين أحمد خلف المزيني

*****49424

71

يوسف عبداهلل الحربي

*****43193

72

يوسف محمد الحميد

*****72749

