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 (233/3144قائمة امساء املدعني يف الدعوى اجلماعية رقم )

 االسم #

 الرئيس المدعي-الغامدي المطر عبدالغني ابن محمد ابن علي 1

 الكنعانعبداإلله عبدالعزيز عبدالرحمن  2

 ثامر جميل شلضوم 3

 يسالم مساعد ملحم العليان 4

 حسن مطيران نويجي الرشيدي 5

 عبدالرحمن عبدالعزيز صالح بن شبرين 6

 محمد ناصر رعدان آل جعره 7

 عبدهللا عامر عبدهللا األصقه 8

 عبدالهادي عفتان سالم الدوسري 9

 احمد محمد ابراهيم البديع 10

 سعدي سماح مرزوق رشيدي 11

 الياميحسن محمد ناصر  12

 فهد هادي علي اليامي 13

 عمر محمد السنوسي عساكر 14

 احمد حسن علي الغامدي 15

 علي محمد عبدهللا الدوسري 16

 عبدالسالم صالح منصور الشقحاء 17

 عبدالرحمن حضيرم علي الحربي  18

 سعد عائش عويتق المطيري 19

 خالد عبدالعزيز محمد الرميخاني 20

 الغامديمحمد علي سعيد  21

 محمد صالح غلي الغامدي 22

 محمد سعد العتيبي 23

 عبدالسالم عبدهللا صالح الدوسري 24

 عبدالعزيز سعد ظافر الشهري 25

 محمد ناصر محمد الهاجري 26

 عبدالرحيم حسين محمد العمري 27

 حمود الحميد عقيل المطيري 28

 عبدهللا حسين عبدهللا الغاوي 29

 الرشيديسالم فهد عيد  30

 سعد فهيد دخيل هللا السبيعي 31

 علي عبدالخالق خلف الغامدي 32

 رياض عبدهللا عبدالعزيز الذكير 33

 سالم نهير عقيل الشمري 34

 علي مسفر محمد ال مطلق 35

 محمد العجمي 36

 عبدالرحمن حمدان محمد الغامدي 37

 عبدهللا مضحي خلف النهار 38

 ابالجيشمنصور كليفيه محمد  39

 عطيه عبدالخالق خلف الغامدي 40

 ظافر مرعي سلطان القحطاني 41

 وليد محمد محسن حمود 42

 اعتدال عبدالرحيم محمد بامشموس 43
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 الفي عواد فهد الجهني 44

 فهد محمد سعد الصقيعان 45

 حمد حامد عبدهللا العجمي 46

 عبدهللا ابراهيم محمد العوشن 47

 محسنمحمد موسى محمد  48

 فالح العنزي 49

 حسن عبدالعالي محمد الكنيدري 50

 فيصل جابر عبدهللا الحسيني 51

 سعد غريب فرج السعدي 52

 محمد علي حسين الزهراني 53

 يوسف ناصر عبدالرحمن العسعوس 54

 وديع علي عبدهللا ال شيخ احمد 55

 خالد ياسين مبرد الشمري 56

 علي احمد حسن القرني 57

 سعود سالم سعود العنزي 58

 عبدالعزيز طلعت حسن غوص 59

 نايف علي صالح المحمادي 60

 حمد قعيد مدرهم النفيعي 61

 مطلق خاتم العتيبي 62

 سعيد ضيف هللا محمد السهيمي 63

 عبدهللا سليم مظيف السالمي 64

 محمد مرزوق عويض العالج الحربي 65

 حسن صالح علي بالحارث 66

 علي عبده محمد دغريري 67

 فيصل مصلح مرضي المطيري 68

 فاضل عبدالعظيم منصور عرقان 69

 احمد محمد سعيد ال عباس 70

 علي محمد مسعود المطيري 71

 أحمد علي علي عطيفي 72

 عبدهللا حسن عبدهللا الناصر 73

 نايف مهل سليمان العنزي 74

 سلطان عبدالعزيز صالح الغامدي 75

 عبدالعظيم منصور عرقانفاضل  76

 بكر محمد صفوان االفندي 77

 ماهر علي محمد سلطان 78

 علي فهيد بداح القحطاني 79

 عبدالجليل طاهر السبع 80

 عبدهللا قايد علي عباس 81

 عبدالعزيز عيسى ابراهيم العيسى 82

 محمد زيد محمد البليخي 83

 عالء علي عبدهللا الداوؤد 84

 محمد مباركيعلي محمد  85

 عبدهللا احمد يوسف سندي 86

 عبدالهادي احمد منصور الجنبي 87

 ابراهيم عبده ابراهيم حليس 88

 صالح ابراهيم عبدالرحمن الدوسري 89

 احمد عبدهللا احمد البوصي 90

 عبدهللا حسين محمد بشير 91
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 محمد ابراهيم محمد حبادي 92

 جمعان احمد علي الشهري 93

 حسين محمد عبدالمحسن الخليفه 94

 تهاني موسى طاهر الحسين 95

 علي صالح علي التويجري 96

 محمد عبدالعزيز عبدهللا الموسى 97

 ابراهيم محمد حسن ال عيد 98

 محمد ابراهيم ضيف هللا اللحيدان 99

 جمال محمد عبدالرحمن الدريس 100

 عبدهللا ظاهر خلف الجهني 101

 ال سعيد علي احمد علي 102

 نايف عبدهللا خلف عامر العتيبي 103

 موسى احمد علوي الساده 104

 سعد علي ظافر العمري 105

 عبدالرحمن محمد عبدهللا السحيبياني 106

 عبدالمعطي عبدهللا عطية هللا النعماني 107

 محسن جمهور صنت الغبيوي العتيبي 108

 حمد عبدالعزيز البراهيم المكتوم 109

 طالب عبدهللا ياسين العباد 110

 يوسف محمد شبر الخضراوي 111

 عبدهللا صالح ابراهيم الجامع 112

 عبدهللا عوض حمزه الشهري 113

 احمد يوسف عماش الماص 114

 يحيى محمد يحيى حدادي 115

 عادل علي ياسين الموسوي 116

 خالد حويت احمد المالكي 117

 الفايزلمياء ابراهيم عبدهللا  118

 حمد عبدالعزيز محمد الفرهود 119

 عبدهللا سعد سعيد القحطاني 120

 سعود محمد عبدالعزيز الزامل 121

 حامد سالم عبدهللا العيدي 122

 سعيد مريع سعيد القحطاني 123

 محمد الحبيب عبدالرحمنمحمد  124

 خالد سليمان عبيد العبيد 125

 الحم حمد ناصر الناصر 126

 أحمد جحي الهيلم العنزي 127

 شايع محمد حسين اليامي 128

 سعيد علي شويل االسمري 129

 حسن احمد علوان جغدمي 130

 الحق سعيد عويض المطيري 131

 متعب عبدهللا مبارك الحجيلي 132

 فرحان فاضي صيحان العنزي 133

 فراس ابراهيم دخيل هللا النمري 134

 يحيى علي محمد يامي 135

 بدر منصور معيض الحربي 136

 سعيد مسفر سعيد القحطاني 137

 حسين مرعي محمد الحربي 138

 عطيه محمد منديل الزهراني 139
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 منصور عبدالعزيز ناصر حسن 140

 محمد عبدهللا عامر االصقه 141

 خالد حمود احمد آل حسن 142

 فواز سفر معيض المطيري 143

 علي موسى محمد ال معوض  144

 عبدالعزيز فهد محمد العذل 145

 عامر عبدهللا عامر األصقه 146

 هيا سعود عبدالعزيز الدغيثر 147

 ريان الخميس 148

 طارق حامد احمد الغامدي 149

 محمد صغير محمد عيسى ابراهيم  150

 حبيب ناصر عبدهللا النصر 151

 محمد اسعد عثمان الطيار 152

 مشعان فيصل عويضه العجمي 153

 خالد عبدهللا ناصر بن شامان 154

 احمد علي محمد جرفان 155

 عفاف ابراهيم ضيف هللا اللحيدان 156

 محمد عبدالرحيم محمد مقيم  157

 فيصل سيف عيضه الجعيد 158

 مشاري محمد عبداللطيف العرفج 159

 سلطان نايف حرباش الشيباني 160

 طويرش محمد غضبان الهمزاني 161

 عبدالرحمن احمد العتيقمحمد  162

 فهد عبدهللا محد الضراب 163

 يوسف عبدالرحمن عبدهللا الضراب 164

 خالد ناصر عثمان الفريدي 165

 عبدالحكيم عايض سفر السلمي 166

 ماجد عبدهللا عبدالكريم التركي 167

 سهيل محمد حجي طخسم بخاري 168

 عبدهللا احمد عبدهللا ال كرم 169

 عبدالرحمن ابراهيم االحمدمحمد  170

 ابراهيم عماش محمد الشمري 171

 عبيدهللا غازي سعد الرشيدي 172

 عبدالعزيز حمود عبدالعزيز الذيبب 173

 حمود جابر عبدالرحيم المالكي 174

 عبدالعزيز عبدهللا محمد الدباس 175

 سالمه سعد رويشد العازمي 176

 محمد حزام هين الهاجري 177

 محمد ناصر الناصرعلي  178

 رشيد فريح راشد الرشيدي 179

 غالب حمود فرحان الشمري 180

 فايز سلطان حمود العبود 181

 هاني حسين عبدهللا الهبدان 182

 فيصل صالح عمران الصاعدي 183

 احمد غرم هللا هندي الزهراني 184

 جميل بن عبدالمحسن بن سلطان العانش الحيد 185

 حسن فلمبانصبري احمد  186

 محمد حلمي محمد مكي 187
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 عبدالرحمن رباح محمد الغضوري العنزي 188

 سالم يحي عطيه الزهراني 189

 ناصر دحيم مقعد السبيعي 190

 خالد عثمان سليمان النمير 191

 سلطان عبدالرحمن زيد الدوسري 192

 حسن محمد سعود اليامي 193

 أحسن صالح أحسن آل منيف 194

 طه علي علي العويد 195

 سعد عبدهللا سعد العصفور 196

 حمد عبدهللا عبدالعزيز الحوشاني 197

 علي مفلح يحى الحارثي 198

 شاكر عامر خيران الشهري 199

 خالد مثال محمد الشمري 200

 احمد علي احمد الزهراني 201

 بدر مطر ماطر العتيبي 202

 محمد احمدعمر بابكور 203

 ساري رده ابراهيم الظويلمي 204

 محمد عبدالعزيز ابراهيم ابوحيمد 205

 مجلي عبدالرحمن عبدالعزيز المجلي 206

 سعد سعيد محمد الشمراني 207

 رياض عبده ابراهيم التجار 208

 عمر غالب حميدان السهلي 209

 عطية هللا صويلح حسان الهذلي 210

 ماجد عبدهللا رمضان الزهراني 211

 عبدالرحمن نوح عبدالرحمن ال وزن الشهري 212

 منصور جبران سعيد القحطاني 213

 عبدهللا صالح حمد الصبحاوي 214

 حسين اسماعيل يوسف المكرمي 215

 خالد عبدالعزيز زيد القريشي الشمري 216

 جاسم سعد قاسم المسلم 217

 عبدهللا محمد عبدهللا الكثيري 218

 صالح حمد صالح الفارس 219

 نايف عقيل عباس الجهني 220

 عبدالعزيز يحي مناع نمازي 221

 ابراهيم سعيد احمد الغامدي 222

 يحيى حسن عبدهللا االمير 223

 علي سالم يحي السعيدي 224

 سعد مهيدل هدمل الرشيدي 225

 عطاهلل فرح حجيج المطيري 226

 نوره سعد بداح المرجعاني 227

 صالح بخيت صبيان الجهني 228

 نواف عبدالعزيز ناصر العتيبي 229

 عانبعلي عبدالعزيز محمد الج 230

 فارس شويمان عياد الحربي  231

 راضي عايض سفر السلمي 232

 فراس احمد حجي العنزي 233

 دالل عويد غانم الرشيدي 234

 ريان عبداللطيف عبدالصمد البخاري 235
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 كاظم جواد عبدالمحسن العبيد 236

 عبدالغني بن عبدالكريم المغربيعدنان  237

 تركي عبدالرحمن ابراهيم الفالح  238

 مناجي محمد حسين قصادي 239

 خالد علي عبدهللا عسيري 240

 عوض مقعد عبدالرحمن العتيبي 241

 بدر منصور عبدالرحمن المقبل العتيبي 242

 نايف زويعل غدير العنزي 243

 اسماء علي سليمان البرادي 244

 بسام احمد شلبي 245

 محمد مصباح محمد أحمد جاسر 246

 ياسر فتحي عبدهللا دياب 247

 احمد منير رضوان اال سطل 248

 هاشم عمر احمد باسيف  249

 حسن حسين محمد الحجي 250

 ابراهيم عبدهللا صالح العيدان 251

 فؤاد عبدهللا أحمد الزهراني 252

 سعد محمد سعد ابو سميح 253

 شداد هدمول نويصر المظييري 254

 فهد علي احمد عواجي 255

 محمد حسن عبدهللا ال محبه الشهري 256

 علي ناصر علي القحطاني 257

 زكية محمد عبدهللا الراشد 258

 جعفر عبدرب النبي محمد العبدالعال 259

 عبدهللا ناصر محمد العجاجي 260

 فهد بن حمدبن ظافر الحربي 261

 سعيد حمدان الغامديعادل  262

 خالد تريحيب زيد الحربي 263

 هدي عبدالحكيم احمد عثمان 264

 عبدالمجيد راشد علي الرزوق 265

 سويد سعد حامد المالكي 266

 منيف محمد خصيوي المطيري 267

 مشهور احمد متعب البلوي 268

 الفي عبيد عجاج النورة العنزي 269

 جاسم طاهر احمد الحيدان 270

 لطفي مسفر عبدهللا الزهراني 271

 عبداللطيف سليمان عبدالعزيز الحميدي 272

 علي حسين احمد ال اعبادي 273

 علي احمد عبدالمحسن المبارك 274

 سلطان فهد عبدالعزيز العقيل 275

 الظمني حطاب الطرقي الرويلي 276

 عمر أحمد هالل سمور 277

 محمد فيصل صالح الوادعي 278

 فاطمه عيسى يوسف الهيري 279

 حسين محمد عمر العطاس 280

 ذيب احمد عبدهللا الذيب 281

 عبدهللا سعيد علي الغامدي 282

 صايل دهام حسين السالم  283
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 بندر خلف فارع المطيري 284

 يوسف ابراهيم احمد اللبابيدي 285

 عبدهللا سعد شعف المطوع 286

 راضي حسن ناصر الخلف 287

 بندر علي محمد 288

 انور عبدهللا محمد باوزير 289

 ظافر االسمري 290

 بدر عوض عويض العمري الحربي 291

 يزن عطية عتيق هللا المحمدي 292

 محمد الزهراني 293

 عبدهللا ممدوح وادي العنزي 294

 ممدوح وادي مشعل العنزي 295

 طارق عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعه 296

 هليل العنزي غالب نزال 297

 عطيه سعيد محمد القرني 298

 سالم سليم موسم الزهراني 299

 فيصل فراج سالم الصاعدي  300

 علي عبدهللا ال سنان 301

 حنان خان 302

 فالح محمد ال سلطان القحطاني 303

 سعد عبدهللا محمد العليوي 304

 سعيدان عبدهللا حسن الزهراني 305

 الرشيدي نايف فالح مبطي 306

 عبدالعزيز سعد عبيد ال دعران 307

 محمد عبدهللا علي الغانم 308

 ابراهيم ثويني عبدهللا الثنيان 309

 صالح محمد صالح الجهني 310

 حمود عمير عايض العتيبي 311

 محمد محمد يوسف سيد احمد 312

 محمد ابراهيم محمد المسلم 313

 فايز عبدهللا فايز النفيعي 314

 محمد العيثان محمد احمد 315

 عبداإلله حامد محمد عباس 316

 عبدهللا محمد ربيعان الربيعان 317

 خالد عبدالرؤوف محمود يغمور 318

 اسامة عبدهللا ضفيدع الرحيلي 319

 غازي عبدالرؤوف محمود يغمور 320

 محمد يحيى خميس الزهراني 321

 فؤاد احمد محمد الجهني 322

 محمد الجهنيعلي احمد  323

 جمعان حامد حسن الغامدي 324

 بندر محمد وقيد الحربي 325

 يحيى دحوان سالم القحطاني 326

 محمد عفاش محمد البلوي 327

 عبدالرحمن محمد عبدهللا الملحم 328

 عبدالعزيز مرزوق خير هللا المري 329

 حسن الحسن 330

 مطلق محمد صالح الشالش 331
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 محمد الدوسريمحمد عبدهللا  332

 احمد مشعل حناس الغامدي 333

 عبدالكريم علي صالح الرشيد 334

 سامي محمد عبدهللا العبيد 335

 يحيى احمد يحيى العسيري 336

 خالد مفلح علي مصبح 337

 عبدهللا علي محمد الشهري 338

 راشد الزهراني 339

 رداد حمود عباس خزاعي 340

 علي جبران علي النمر 341

 سليمان ناصر عبدالرحمن الناصر 342

 علي محمد سارح آل همالن 343

 احمد غرامة مفرح االسمري 344

 محمد عبدهللا مبارك الزهراني 345

 صالح محمد علي البطاح 346

 نشمي صالح عويض المخلفي 347

 محمد عبدهللا ناصر الناصر 348

 فهد محمد عبدهللا الشريده 349

 مهدي ظافر مهيد النجراني 350

 علي حسين علي اليامي 351

 محمد عبدالرحمن عبدالكريم العضيبي 352

 فهد علي عيد العتيبي 353

 فهد أبو بكر محمد بامقابل 354

 سوسن أبو بكر محمد بامقابل 355

 علي البقشي عبدالمعين أحمد 356

 فهد عبدهللا منير العتيبي 357

 البقميفهد هالل مطلق  358

 سالم مهدي احمد ال ساعد 359

 عبدهللا علي إبراهيم الفقيه 360

 عبدالرحمن صالح عبدالرحمن بن زيد 361

 سليمان ابراهيم محمد العيسى 362

 باسم عبدهللا البعسي 363

 عيد سعيد عيد الجهني 364

 عبدالرحمن عبدالقدوس احمد الرماح 365

 ماجد عبدهللا بخيت الزهراني 366

 ناصر الدين محمد  367

 حسن شافعي 368

 دخيل هللا سليمان حمود القويعي 369

 سعد فالح سعود العازمي 370

 حمدان منيف حمدان الشمري 371

 غالب طالب محمد الشاخوري 372

 جميل زيني احمد شلضوم 373

 عيد عبدالمحسن عيد الشمري 374

 عبدهللا عصبي صبحي الزهراني 375

 عبدالرحمن صالح سالم باعبدهللا 376

 علي محمد علي الزغيبي 377

 عماد حسن توفيق المعمولي 378

 عبدهللا علي مطير البلوي 379
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 محمد ابراهيم علي البيز 380

 عدنان سالم عبدالقادر باناجه 381

 سلمان سليمان محمد أبا الخيل 382

 عبدالرحمن عثمان عبدهللا السناني 383

 الجوهرة سعد عبدهللا الغنيم  384

 هاشم سعد صالح حلواني 385

 عبدالرحمن كليفيخ محمد أبالجيش 386

 محمد المحمد حسن 387

 عوض عبدالرحمن الشهري 388

 ابراهيم علي مكي ال نهاب 389
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