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 وية الوننيةأرقام من اهل مخسةآخر  اإلسم م
 25147 مروه دمحم سعود الرشيد 1
 35692 خلود سعيد صاحل ابتيس 2
 75197 مسيو محدان عايض البقمي 3
 74163 اذلنادي مسعد دالك احلريب 4
 83242 اذلنوف صاحل عبدهللا بن زايد 5
 63201 روان ضحوي عيد العنزي 6
 13090 ىياء فراج مطلق الفراج 7
 75126 يوسف دمحم العمرييىيلو  8
 19137 ابرار عبدهللا راشد الغامن 9

 03470 اثري علي دمحم الشهري 11
 91560 امل دمحم فهد القحطاين 11
 49963 رىب عبدهللا دمحم العربى 12
 36966 رجاء علي بن عبدالعزيز بن زليسن 13
 25406 رحيل علي عبدهللا النصار 14
 76493 رغد عبدالعزيز زيد اجلدوع 15
 26003 شهد يوسف بن توفيق ادلسلماين 16
 60106 انصر دمحم القحطاينعبري  17
 67466 مرام سامى جباره االمحدي 18
 25710 منريه فهد صاحل العيد 19
 64742 نوره عايض مطلع ادلطريي 21
 02322 ىيفاء مروعى على مغاوى 21
 98586 ايرا عبدالعزيز اخلليفي 22
 16222 اروى عبدهللا نوميي العتييب 23
 84446 اشواق سعد عوض القحطاين 24
 33474 افراح دمحم عايض العنزي 25
 43917 دمحم بن محود العتييبالعنود  26
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 91138 أماين إبراىيم بن امحد الزىراين 27
 11851 أرلاد عتيق بن دمحم بن عتيق 28
 71317 رحاب فهد عبدالرمحن السماري 29
 67242 رمي فرحان االمسر العنزي 31
 37966 ساره عبدالرمحن علي اخلرجيي 31
 17076 مروه عبدهللا دمحم الدخيل 32
 87033 نوره مبارك مانع الدوسري 33
 60403 نوره يوسف دمحم بن عداون 34
 15603 وعد دمحم بن عبدالرمحن ادلفدى 35

 


