السجل المدني

االسم

******2892

ابراهيم عيد بن مرزوق الصاعدي

******4522

احمد ناصر أحمد الصبحي

******9553

اسامه غالب بن محمد حامظي

******9882

امين شعيل شاهر السلمي

******2082

بدر مسعود سعد الحمدي

******6573

بالل قاسم بالل العمشاني

******7067

تركي علي راجح الخالدي

******0074

تركي مرشد شديد الحربى

******6482

ثامر مبارك حميان العتيبي

******1256

حاتم سالم بن خلف الحساني

******7065

حازم علي ابن حسين مذكور

******8791

حسن احمد حسن عسيري

******7860

حسن عادل بن خضر بوزيد

******2667

حسن مهدي حسن القرني

******1001

حمد بن حسين بن عبدهللا العتيق

******3285

خالد حمدي حامد الرفاعي

******6943

خالد علي صالح الملحم

******7288

خالد مقبل مرزوق الحربي

******9584

خالد ناهس ثمر العتيبي

******6029

رائد محمد بن غالي الحربي

******3937

رياض جراد محمد الغامدي

******8943

سعود جبران بن محمد القرشي

******4172

سعود سعيد فالح الشلوي

******6701

سعيد حسن عبدهللا آل شريم

******5769

سعيد محمد عبدهللا ال ام علوي

******5209

سلطان سعود بن سعيد الثبيتي

******8128

سلطان عبدالرحمن عمر القرشي

******3212

سلطان فهد بن سليمان العتيبي

******9196

سلطان محمد يحيى حدادي

******0755

سلطان ناصر سعيد ال عبشان

******1911

سليمان خضر بن مخضور الفارسي

******9669

شعيب سعد محمد التويم

******1966

صالح عبدهللا صالح الذبياني

******4090

صالح عبدهللا صالح المطيري

******1153

ضيف هللا عتيق صقر العتيبي

******9350

طارق عبدهللا عبدالرحمن التويجري

******0786

عائض منير علي العتيبي

******5079

عبد هللا علي يحى القحطاني

******1012

عبدالرحمن حسين مبارك السالمي

******6360

عبدالرحمن خالد سليمان الحصان

******5729

عبدالرحمن سعد ابراهيم الحقيل

******4406

عبدالرحمن عبداللطيف محمد الشمري

******2268

عبدالرحمن محمد عبدهللا البريك

******4168

عبدالعزيز سلطان سعيد القحطاني

******3434

عبدالعزيز عوض بن عبدهللا القحطاني

******5926

عبدالعزيز محمد عبدالرحمن القضيبي

******2252

عبدالعزيز نايض بن حضيرم الحربى

******0376

عبدهللا احمد عوض الجوهي

******1286

عبدهللا حسين بن احمد واصلي

السجل المدني

االسم

******0119

عبدهللا شريف ناشي اليزيدي

******9797

عبدهللا عبدالكريم عبدهللا العبدالعزيز

******8429

عبدهللا على بن عبدهللا العيسي

******5868

عبدهللا علي ابراهيم الزبيدي

******3160

عبدهللا علي سالم الشهرى

******4860

عبدهللا عمر محمد باسودان

******6359

عبدهللا ماجد عابد القرشي

******3550

عبدهللا معتوق حماد الغريبي

******5432

عبدالملك ابراهيم سليمان العميريني

******6883

عبدالناصر سعد رده العمري

******4792

عبدالواحد عبدالقادر بن عبدالواحد الحربي

******2853

عصام محمد ابراهيم الفعيم

******6597

علي احمد محمد الحربي

******6897

علي حبييب عبدهللا القرني

******4615

علي سعيد علي الغامدي

******3934

علي عبده محمد الفالحي

******8529

علي متعب بن سليمان الطيار

******2544

عمر عبدالرحمن صالح الجهني

******3705

عواض بن حمود بن هليل الحربي

******1527

عوض محمد مصفر التليدي

******1084

فهد خالد عبدالعزيز المحبوب

******8363

فهد زاهر بن محمد الشهري

******6880

فهد عبيد عبدالعزيز الفيصل

******0199

فهد محمد ابراهيم العائدي

******8997

فهد ناصر فريح الرشيدي

******6313

فيصل عبدالعزيز محمد الرباح

******8959

قاسم مبارك عبدهللا العبدلي

******0514

ماجد جازي شقير الحربي

******4520

ماجد فايز صياف السحيمي

******6326

ماهر سليمان هالل الحربي

******5528

متعب رزيق مرزوق الصاعدي

******5088

محمد احمد بن صالح زينى

******0234

محمد بريك حربي البركاتي

******5770

محمد جعفر بن علي القطان

******6246

محمد حسن علي الشهري

******8722

محمد خالد بن ضيف هللا النفيعي

******4761

محمد رجاءهللا رجاء الحربي

******9264

محمد سعد محمد التويم

******5074

محمد سعود محمد بن مزيعل

******3606

محمد سعيد سمران الرفاعى

******6190

محمد علي سعد الشهراني

******8084

محمد علي عبدهللا ال صفيان

******7918

محمد ناصر صليع الهيش

******4721

معال رشيد بن عبدهللا المطيري

******1508

موسى سليم عبيد العتيبي

******3140

نايف احمد قاسم الفيفي

******4043

نذير سلمان مسند الجهني

******6073

ياسر سفر عبدهللا العتيبي

******4990

يحي سعيد بن جابر الحساني

السجل المدني

االسم

******0810

يوسف عوض بن عايض الحربي

******6845

يوسف مفرح عواد العنزي

******5195

يوسف مفضي بن فويضي الرشيدي

