
 

 

 

 

 (165/1441قائمة امساء املدعني يف الدعوى اجلماعية رقم )

 االسم #

 خالد عيد عياده االحمدي 1

 محمد احمد محمد الزهراني 2

 فهد محمد ربيع القحطاني 3

 نايف عبدهللا خلف العتيبي 4

 خلف حمود على المطرفي 5

 عبدالعزيز قاسم محمد الحسين 6

 سالم عبدهللا علي الزهراني 7

 صالح ابراهيم محمد الحميسان 8

 عبدالعزيز محمد خالد الرشود 9

 عبدالملك عبدهللا الدهش 10

 علي أحمد فهد القحطاني 11

 عبدهللا عبدالرحمن سليمان العقيلي 12

 النغيمشيعمر صالح عبدالعزيز  13

 غازي محمد راشد السريحي 14

 محمد موقد عوض هللا المطيري 15

 احمد سعد على االحمدي 16

 عادل عبدهللا علي ال اسماعيل  17

 راكان محمد ناصر الدوسري 18

 عبدالرحمن خالد عبدهللا المدوح 19

 محمد فهد محمد الجربوع 20

 محمد عبدالغني محمد دويخ 21

 ملفي الحربيماجد عايض  22

 عازم شوقى عبدالمعطى ذيب 23

 نورة محمد عبدهللا الدهالوي 24

 محمد مناحي ظافر الشهراني 25

 عبدهللا محمد علي حافظ 26

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز المنيع 27

 وليد السيد علي عمر مناع 28

 ليلى مغازي موسى حنطور 29

 حمد ابراهيم ناصر المعيلي 30

 سعد ابراهيم محمد الهداب 31

 عبدهللا محمد عبدهللا الخربوش 32

 عبيد عابد سالم المشاويه 33

 عمر سعد عبدالرحمن البراهيم  34

 مهناء ابراهيم مهنا المهنا 35

 سعد شافي عائض القحطاني 36

 محمد ضيف هللا محمد الحربي 37

 محمد عبدالوهاب ناصر الباللي 38

 مناور المناورناصر خالد  39

 فارس حمد ابراهيم المعيلي 40

 مشعل محمد عبدهللا بن شعالن 41



 

 علي دأوود محمد آل دأوود 42

 احمد حمد احمد النويران 43

 حسين علي احمد الزهراني 44

 جعفر عبدهللا علي الزاكي 45

 عبدالرحمن سعد محمد القحطاني 46

 مهند عبدهللا عبدالرحمن مهوس 47

 فراج العوفي غازي 48

 عبدالكريم عبدالمحسن علي الصعب 49

 حسن علي محمد الشهري 50

 حسن عيسى عبدهللا العباد 51

 محمد عبدالمحسن محمد الحسين 52

 خالد آل قريشه 53

 صالح محمد عبدهللا السديس 54

 صالح احمد سليمان الطريقي 55

 سامي عبدهللا حمد المنيع 56

 الصعيريمحمد عبدهللا عامر  56

 حصه فهد ناصر الوهيب  58

 سعيد منصور سعد القحطاني 59

 ماجد عبدهللا عياد العوفي 60

 احمد عبدالعزيز ناصر الفايز 61

 محمد حسن علي حسن الشيخ 62

 حسين مكي أحمد السيهاتي 63

 لطفي عبداللطيف صالح المرزوق 64

 محمد سعيد محمد الشهراني 65

 السلميخاتم مبشر هامل  66

 سلطان يحيى حسن القحطاني  67

 خالد عبدهللا سليمان الهالل 68

 غازي عدالن غازي الشمراني 69

 طالل جميل صباحي 70

 سعيد محمد احمد السعد 71

 حمود مطلق حمود المطلق 72

 علي عبدالرحمن علي الصعب 73

 عبدهللا صالح فهد الفهيد 74

 صالح سيعد صالح الغامدي 75

 زهير محمود إسماعيل علي 76

 سطام صالل عبيد العتيبي 77

 منصور مرشود عواض السلمي 78

 ابراهيم محمد علي آل مريع 79

 عبدهللا حسين علي الزيد 80

 مهرب اليق جدوع العنزي 81

 عمار محمد خير الشعبي 82

 ناصر علي ناصر ال مجمل 83

 عبدهللا علي محمد التميمي 84

 ابراهيم الفهيدخالد فهد  85

 فهد محمد ابراهيم الحميد  86

 فتحي عباس علي القطان 87

 عبدالرحمن حراب سهو المطيري 88



 

 عبدهللا سعد دخيل السراني  89

 عثمان عبدهللا حمد العبدهللا  90

 صالح مستور حبيليص الحارثي 91

 محمد منصور مريزيق الرويلي 92

 احمد حسن الوايل يعبدالهاد 93

 ماجد محمد ناصر الكنفري 94

 سمير عبدالعزيز عباس قطان 95

 فايز ابراهيم محمد الرجاف 96

 عبدالعزيز محمود علي حلواني 97

 سليمان محمد عبدالكريم اليوسف 98

 مريم عمر جاسر البلطان 99

 صالح خميس سعيد المنصوري 100

 سعود عبدالعزيز سعد العبيلي 101

 عبدهللا الحبيبفوزية ابراهيم  102

 ماجد عبدهللا صالح العتيق 103

 نايف غضيان مخلف العوفي الحربي 104

 عبدالعزيز حسين عبدالقادر متولي 105

 محمد يعن هللا دخيل هللا العامري 106

 خالد عبدالعزيز علي السويلم  107

 نوال عبدهللا عبدالرحمن الدريس 108

 أحمد صالح عتيق المالكي 109

 بدر زكي أحمد سليم 110

 عبدهللا عمر عمر الدعفس  111

 يسماح عطية عيضه الفهم 112

 نايف صالل عبيد العتيبي 113

 علي هاني حسن الدليم 114

 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الشعالن 115

 بالهدا لطيفعبدهللا عبدالعزيز عبدال 116

 تركي ضيف هللا مشعل النفيعي 117

 بدريه خالد عبداللطيف الديحان 118

 طالل ابراهيم علي نافع  119

 علي محمد حسن النمر 120

 فايز محمد حمد الحربي 121

 عبدهللا سعد رشيد الشهري 122

 مشاري محمد عبدهللا السويلم 123

 خالد احمد عمر العمودي 124

 محمد علي محمد عباس عجب نور 125

 الحميدوليد عبدهللا عبدالعزيز  126

 محمد عبدهللا عبدالمحسن المطوع 127

 عبدالرحمن عبدهللا فهد الثنيان 128

 مصطفى هاشم عمر نجدي 129

 عبدهللا سالم عبدهللا الدوسري 130

 أسامة جاسم عبدالعزيز العنيزي 131

 خالد عبدالرحمن عبدهللا العتي 132

 مهدي ضحوي عبيد العنزي 133

 عبدهللا محمد عبدهللا باداود 134

 عبدالعزيز سعيد صالح العمري 135



 

 نبيل هاشم عمر نجدي السيد 136

 نبيل عبدهللا عبدالعزيز القاسم  137

 بداح علي راشد السهلي 138

 عبدهللا محمد علي القحطاني 139

 خالد منصور محمد العسكر 140

 نور عمر سالم بادويالن 141

 سعد إبراهيم عبدالرحمن القاسم  142

 عيسى عايض منديل البارقي 143

 فيصل سعد الحق الجودي 144

 عبداللطيف ابراهيم عبدالرحمن القاسم  145

 عبيد صنت شديد الروقي 146

 نوره حسن علي ال فاضل 147

 متعب مشرع حمد العتيبي 148

 عبدهللا ناصر عبدهللا عسيري 149

 محمد السليم عبدالسالم صالح 150

 علي زاهر عبدهللا الشهري 151

 محمد ابوبكر صالح الحامد 152

 جمعان علي علي الغامدي 153

 حامد عبدالحي عبدالرحمن ابوخضير 154

 سعد مشعان فيتل المطيري 155

 امجد محمد عبدالرحمن العمرو 156

 عمر سعيد احمد الغامدي 157

 حمود محمد حمود الهذلول 158

 ناصر محمد السليمان العقيلي 159

 عبدهللا حسين عبدهللا الغاوي 160

 علي زيد محمد آل مغيرة 161

 نعيم عبدالعالي بطي السلمي 162

 محمد زامل عبدالرحمن بن عكرش 163

 يوسف محمد علي آل عمار 164

 عايد صعيك خلف السلمي 165

 عبدالعزيز محمد ابراهيم النعمان 166

 عبدهللا علي القاسمي عسيريياسر  167

 محمد حسن عبدهللا العبدالعال 168

 يوسف محمد فاضل معصراني 169

 فيصل عبدالعزيز محمد هنيدي 170

 عبدالعزيز محمد أحمد هنيدي 171

 فادي صالح عيسى العقيل 172

 علي محمد علي الغامدي 173

 محمد عوض احمد اليوبي 174

 المفدىاسامه عبدهللا ابراهيم  175

 جعفر احمد ابراهيم الهزاع 176

 عبدالعزيز عبدهللا عثمان البابطين 177

 عبدالستار هاني عبدالستار الخطيب 178

 براق نسيب اسماعيل المجذوب 179

 عبدالرحمن عبدالستار هاني الخطيب 180

 فيصل عبدالستار هاني الخطيب 181

 عبدهللا ابراهيم ناصر الحيدري 182



 

 سعد مبارك دويهيس الحربي 183

 خالد احمد فهد الذيب 184

 يوسف عثمان عبدهللا البجادي 185

 عبدالجليل يوسف عبدهللا الزراع 186

 فهد ستر فهد الزويمل 187

 علي عيسى عبد رب الحسين القصاب 188

 ابراهيم باقر ابراهيم الجصاص 189

 عاطف طالب عارف طرابيشي 190

 عبدالعزيز البانيمحمد فهد  191

 محمد عبدهللا علي العمري 192

 موفق عمر ابراهيم ازهر 193

 عبدهللا عبدالعزيز علي المطرودي 194

 عبدالعزيز بن محمد بن حماد الحماد 195

 سلطان خالد راشد السبيعي 196

 عبدهللا جعفر قاسم المدن 197

 عبدهللا احمد حمدان الشهري 198

 ضيف هللا السريحي فهد عبيان 199

 علي محمد مصطفى الكعابنه 200

 ظاهر مرزوق عيد الحربي 201

 حسن علي آل قيصوم عبدالعزيز 202

 حمد محمد عبدهللا اليحياء 203

 يحيى علي يحيى محزري 204

 احمد فهد ابراهيم المرشود 205

 فؤاد عبدهللا محمد حنيف 206

 عبدالرحمن خميس سالم باسالمه 207

 شريفه عائض رمان عسيري 208

 محمد ناصر محمد القحطاني 209

 سهيلة عبدالفتاح عبداللطيف قاري 210

 ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم السويلم 211

 محمد عبدهللا احمد المزروع 212

 هيفاء محمد عبدهللا القحطاني 213

 عبدهللا خليل ابراهيم العباس 214

 الراشدعبدالحكيم سليمان شريم  215

 محمود أحمد أسعد دقل 216

 كاشهإسماعيل يوسف مصطفى ع 217

 عبدالرحمن ناصر عبدهللا الناصر  218

 فيصل معاوض بخيت الردادي 219

 فهد حمد عبدهللا الجبير 220

 ذياب غازي سعيد العروي الجهني 221

 عبدهللا صالح عبدهللا السحيباني 222

 علي مهناء علي العميره 223

 مشاري مرشد ابراهيم العقيلي 224

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحاتم  225

 محمد عبدهللا الحميدي بن عبدالعزيز 226

 عبدهللا مبارك فرحان الخالدي 227

 محمد نصر تركي الفرج 228

 تركي سليم بن سليم القرشي 229



 

 محمد عبدالعزيز سليمان أبانمي 230

 اليحياءعبدهللا محمد عبدهللا  231

 خالد فهد عبدالرحمن بالغنيم  232

 سلطان علي مفرح الرفاعي 233

 عبدالعزيز عبدهللا سليمان الرويشد 234

 فرج زعل بحيثان العنزي 235

 محمد عبدالعزيز محمد العميره 236

 عبدالرحمن سعود عبدالعزيز الجميل 237

 عبدهللا سلمان حسين البندري 238

 الحارثيحسن محمد حسين  239

 مطلق مليح مطلق الشمري 240

 عبدالرحيم عبدالحميد علي األصغر 241

 كمال سعيد رضى أبو الرحى 242

 عبدهللا ابراهيم عمر العمر 243

 عبدالعزيز حمد عبدالرحمن العبره 244

 فهد عبدالعزيز ابراهيم الطباش 245

 ابراهيم عمر سعد البيز 246

 احمد سالم محمد البلوي 247

 احمد فاوي محمود سعيد 248

 بدر عوض حسين ال باحارث 249

 نايف تركي نايف بن حميد 250

 وجدي جعفر أحمد غواص 251

 فايز صويلح مصلع العتيبي 252

 منصور علي عبدالعزيز الراجحي 253

 عباس علي احمد الزكي 254

 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الداود 255

 الجابر عبد ناصر محمد علي 256

 تركي محمد سعد العبدالمحسن 257

 الرحىمحمد سعيد رضي أبو 258

 مرزوق غالي حضرم الحسيني 259

 محمد موسى أحمد نجعي 260

 عبدالرزاق مهل مقبل السالمي 261

 توفيق صالح ابراهيم الحريب 262

 خالد محمد سلطان الفالح 263

 محمد صالح سليمان الحميد 264

 عبدالعزيز بن محمد بن احمد الظفيري 265

 جابر بن طلق بن جابر المطيري 266

 ورثة محمد عبدهللا صالح المحطب 267

 مقبول بن ابراهيم بن سويد فقيري 268

 سعدى سعيد عوض المطيري 269

 عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز العنقري 270

 محمد احمد جعفر اكبر 271

 فهد علي صالح الحبيب 272

 عاطف عبدالرحمن شاهر الحربي 273

 عبدهللا صالح محمد الركف 274

 السعد احمد محمد احمد 275

 سعيد بن سعد بن سعيد القحطاني 276



 

 محمد بن حسين بن علي العيد 277

 احمد بن علي بن احمد الزهراني 278

 شخبوط عبدهللا فالح الحنابجة 279

 محمد ابراهيم محمد السهالوي 280

 هالل عبدهللا حسن الزيادي 281

 ماهر سعدي مبدا صالح 282

 مطعم سامي سالم نعمان 283

 سعود عبدالعزيز راشد السليم 284

 محسن يحيى محسن الشهراني 285

 عبدهللا سليمان عبدالرحمن المطر 286

 سعيد جريدا احمد الكثيري 287

 فيصل معيض حسين القحطاني 288

 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا السماعيل 289

 باسم سليمان إبراهيم سمان 290

 رزق هللا عطيفه ريحان الحارثي 291

 منصور محمد ناصر المفيز 292

 فيصل علي سعد الغامدي 293

 عبدالرحمن علي سيلمان المقوشي 294

 مشعل فهد خالد السديري 295

 سامي عبدالرحمن ابراهيم التركي 296

 امين محمد سعيد الصفار 297

 يوسف حسن احمد الرزيق 298

 وائل عبدهللا عبدالرحمن الرقيب 299

 سالم احمد سالم الشهري 300

 محمد سليمان عبدالرحمن المطر 301

 متعب مرزوق زنيد العتيبي 302

 سريان نوار خليوي البقمي 303

 ابراهيم محمد عبدهللا الجميح 304

 العتيبيخالد رشاش خالد  305

 احمد معيوف سلطان الرويلي 306

 سلطان علي سلطان السمنان 307

 سليمان حمد عبدهللا الصليع 308

 احمد عبدهللا احمد السيف 309

 خالد محمد علي المحمود 310

 عباس محمد باقر آل نمر  311
 حسن مساعد مبارك العتيبي 312

 محمد مبارك رشيد العتيبي 313

 عويض عايض المطيريعبدهللا  314

 سمير احمد عبدهللا خوجه بكه 315

 ناصر فهد عبدالكريم الطريقي 316

 مشلح سالم نفال العرجاني 317

 عبدالرحمن احمد ابو بكر السويني 318

 بدر احمد عبدالعزيز العوض 319

 سامي ثابت معتق الرفاعي 320

 فاطمة عثمان صالح الجمعان 321

 محمد الحميدبدر عبدالكريم  322

 عبدالعزيز سعد عبدهللا بن زيدان 323



 

 خالد عبدهللا عبدالرحمن الفوزان 324

 عبدهللا صالح عبدهللا الراجحي 325

 سلطان عيد دعسان العمراني 326

 محمد عيد رزق الحربي 327

 فؤاد محمد حسن الخليفة 328

 سليمان صالح علي الفريح 329

 السليمانعبدالرحمن عبدهللا محمد  330

 محمد جان نعمة هللا شكر هللا أندجاني 331

 متعب عوض ماطر الحربي 332

 عامر عبدهللا صالح لرضى 333

 راشد صالح فرج النومسي 334

 عبدهللا ناصر عبدالرحمن الوهيبي 335

 خالد فضل عرفات الغزاوي 336

 بندر خالد عبدهللا ال سعود 337

 علي سعود عبدهللا السبيعي 338

 عبدهللا عمر محمد المغامسي 339

 فواز عبدهللا سعد الفواز 340

 زياد سعد ابراهيم العطوي 341

 حجاب عبدهللا فضي السبيعي 342

 ليلى عبدهللا عثمان االحمد 343

 الشايع محمدمحمد عبدالعزيز  344

 محسن مبارك مسفر الزهراني 345

 العتيبي سناصر خلف هدير 346

 محمد المقرنخالد سعد  347

 منصور ثويني ذياب الشمري 348

 حامد عبدهللا علي السقاف 349

 عبدهللا حسن عبدهللا آل سليس 350

 برير عبدهللا عيسى ال درويش 351

 عبدالكريم عويهان وديد الرشيدي 352

 عبدالرحمن عبدهللا محمد البراهيم 353

 خالد عبدالعزيز مجحم الصقر 354

 وليد علوي عمر باعقيل 355

 علي ناصر محمد اليوسف 356

 يوسف محمد إبراهيم الهويش 357

 سليمان ابراهيم عبدالرحمن المحيميد 358

 خالد محمد سعد الداحوس 359

 الشهرانيعبدالعزيز محمد عبدهللا  360

 محمد سعود علي جنيد 361

 تركي سلمان غرامه الميموني 362

 الموحمبارك زيد مبارك  363

 خالد محمد حسين حسن 364

 حمد عبدهللا محمد الشريفا 365

 عبدهللا عبدالرحمن علي المويس 366

 عبدالرحمن ابراهيم عبدربه البراهيم 367

 امجد عطيوي محمد الرويلي 368

 عمر عبود عبدالرحمن سكلوع 369

 فرحان عفات صفوق العنزي 370



 

 سالم بدر محمد العواد 371

 صالح عبدهللا بن منديلمحمد  372

 صالح إبراهيم محمد السليمان 373

 محمد صالح عبدهللا الخليفي 374

 خالد احمد سالم باسودان 375

 فيصل منسي عيضة الثبيتي 376

 صالح إبراهيم القاضي لولوه 377
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