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هـ1441/1/11احمد محمد ال حامد91هـ1441/1/11عثمان احمد عبدهللا الغامدي61هـ1441/1/11احمد سالم سعيد باوزير31هـ1441/1/11جمال موسى علي المالكي1

هـ1441/1/11سليم ماطر الصبحي الحربي92هـ1441/1/11سلطان ناصر سعيد ال فارح62هـ1441/1/11احسان حسن قاروت32هـ1441/1/11نايف عوض حسن الزهراني 2

هـ1441/1/11سعود طلق هندي الجهني93هـ1441/1/11خالد مدني علي المنزالوي63هـ1441/1/11عادل احمد العمودي33هـ1441/1/11عبدالمحسن  بن غانم بن سبيل المزيني3

هـ1441/1/11ضيف هللا عابد المولد94هـ1441/1/11أحمد عبدالقادر بن أحمد مليباري64هـ1441/1/11ثامر احمد حميد الرايقي34هـ1441/1/11عصام مكي محمد الصبياني4

هـ1441/1/11سالم حسن علي الشهري95هـ1441/1/11طارق بن سعيد احمد غندوره65هـ1441/1/11صالح بن عالي على القرشي35هـ1441/1/11عدنان محمد حسن زين الدين 5

هـ1441/1/11عبدهللا مسفر عبدهللا الغامدي96هـ1441/1/11علي سعد روضة66هـ1441/1/11كمال بن حمزة آل منسي36هـ1441/1/11سعيد بن محمد حسن الزهراني 6

هـ1441/1/11منير احمد إبراهيم جيالن97هـ1441/1/11نافع عليثه عايد االحمدي67هـ1441/1/11محمد سعيد محمد الغامدي37هـ1441/1/11خالد عيد معال العمري7

هـ1441/1/11سعيد حمدان محمد الغامدي98هـ1441/1/11مطر مسفر عبدهللا الزهراني68هـ1441/1/11عامر حسين محمد عسيري38هـ1441/1/11صالح بن حمدان أحمد العاتي الحوالي8

هـ1441/1/11أسامة بن فيحان حماد الحكمي99هـ1441/1/11علي صالح حمود الغامدي69هـ1441/1/11عبد الرحمن غالي مصلح الحازمي39هـ1441/1/11شاكر طاهر احمد فالته9

هـ1441/1/11خالد محمد علي الخطابي100هـ1441/1/11سمير محمد سليمان القاضي70هـ1441/1/11احمد محمد عيد المحمادي40هـ1441/1/11عبدالرحمن محمد عبدهللا الشهري 10

هـ1441/1/11إبراهيم سامي عبدهللا ظفر101هـ1441/1/11مهند منصور محمد ابورزيزة71هـ1441/1/11عبدالرحمن محمد ناهض الظاهري41هـ1441/1/11ماجد سعيد خميس الخديدي 11

هـ1441/1/11عادل عابد علي القرشي102هـ1441/1/11فيصل بن صالح الدويري72هـ1441/1/11طارق سليمان شديد الرفاعي 42هـ1441/1/11عبدالرحمن بن حسن بن عايض الثبيتي12

هـ1441/1/11محمد سعد حميد الصبحي103هـ1441/1/11محمد فارس علي الغامدي73هـ1441/1/11حسام بن عبيدهللا بن رحيمي السيد43هـ1441/1/11احمد صالح عبد هللا العبود13

هـ1441/1/11صالح عمر محمد الصبحي 104هـ1441/1/11علي حافظ سالم الوادعي74هـ1441/1/11عوض سالم احمد العوبثاني 44هـ1441/1/11سعيد مشبب محمد القحطاني14

هـ1441/1/11هشام بن محمد علي بن عبدالرحمن بنتن105هـ1441/1/11احمد حمود عبد هللا الزهراني75هـ1441/1/11أحمد محمد ناهض الظاهري45هـ1441/1/11علي حامد حمدان الزهراني 15

هـ1441/1/11حسام هشام محمد علي بنتن106هـ1441/1/11خالد اسماعيل مال خال نظر76هـ1441/1/11فيصل شماس احمد القاسمي 46هـ1441/1/11ماجد سعيد الحجوري الجهني16

هـ1441/1/11وسام هشام محمد علي بنتن107هـ1441/1/11فراس سالم مسلم عمار77هـ1441/1/11عبدالرحمن عبدهللا أحمد زيدان47هـ1441/1/11فهد سالم علي آل سالم17

هـ1441/1/11علي بن محمد بن علي المخلوطي 108هـ1441/1/11فواز احمد عبد هللا الشماع78هـ1441/1/11سعيد عبد الرحمن سعيد االحمري48هـ1441/1/11احمد يحيى محمد القحطاني18

هـ1441/1/11بكر عمر أحمد فالته109هـ1441/1/11زياد احمد يوسف الجديبي79هـ1441/1/11علي ظافر علي الشهري49هـ1441/1/11محمد بن عبد هللا بن عبد العزيز الرومي 19

هـ1441/1/11عيسى عبد المعتني عبد الهادي المغربي110هـ1441/1/11عادل امين صديق بنجر80هـ1441/1/11أحمد محمد أحمد عسيري 50هـ1441/1/11فيصل ظافر محمد القرني20

هـ1441/1/11جمعان علي محمد الزهراني111هـ1441/1/11محمد محسن الحازمي81هـ1441/1/11عبدالعزيز صالح حسن الزهراني 51هـ1441/1/11إبراهيم أحمد محمد العلوي21

هـ1441/1/11ابراهيم عبدهللا الدبيسي الجهني112هـ1441/1/11سبهان علي سبهان الرشيدي82هـ1441/1/11علي جابر حسن الفيفي52هـ1441/1/11سليمان براهيم صالح الخضيري22

هـ1441/1/11رمزي بن داوود بن صالح شبانه113هـ1441/1/11عبد االله مرداس نافع االنصاري83هـ1441/1/11غرم هللا احمد محمد الغامدي53هـ1441/1/11سعيد علي جبران القحطاني23

هـ1441/1/11عبد االله عواد محمد القايدي114هـ1441/1/11عبدالعزيز ضيف هللا سحمي القرشي84هـ1441/1/11صالح علي سعيد المصالي 54هـ1441/1/11إبراهيم محمد سراج جان24

هـ1441/1/11فهد بن غرم هللا محمد حسيكي115هـ1441/1/11عثمان عبد هللا مرزوق القرشي85هـ1441/1/11سعيد احمد سعيد بادغيش 55هـ1441/1/11ناصر حسين الحربي 25

هـ1441/1/11امين سالم محمد الحازمي116هـ1441/1/11بدر محمد حسن النجار86هـ1441/1/11جمعان علي عبدهللا الغامدي 56هـ1441/1/11طالل سليمان علي الفيفي26

هـ1441/1/11جابر علي ناصر الشمراني117هـ1441/1/11مطلق محمد السبيعي87هـ1441/1/11خالد عابد عبدهللا القاسمي57هـ1441/1/11دخيل هللا طالل الحارثي27

هـ1441/1/11مبارك سعود مبارك الهرش118هـ1441/1/11منصور غميص عايض الحارثي88هـ1441/1/11عبد هللا صالح علي الزهراني58هـ1441/1/11حسين محمد فايع عسيري28

هـ1441/1/11عبد العزيز احمد علي أدماوي119هـ1441/1/11عبد هللا عبد الرحيم السليماني89هـ1441/1/11محمود سالم بنجر59هـ1441/1/11عبدهللا عبد العزيز مستور الثبيتي29

هـ1441/1/11احمد حميد احمد الرايقي120هـ1441/1/11ايمن محمد رابع موسى هوساوي90هـ1441/1/11زياد احمد خمبشي60هـ1441/1/11حسن محمد فايع عسيري30
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