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ابراهيم احمد ابراهيم معدي8870******

ي7259******
ابراهيم احمد احمد عات 

ابراهيم احمد منصور الجنيدل4230******

ابراهيم أحمد ابراهيم الصوينع4270******

ابراهيم بنيان حمود آل حماد2286******

ابراهيم حمد بن صالح العتيق8737******

ابراهيم سالمه عبدهللا الحويطي8726******

ي4620******
يف عوض الذبيات  ابراهيم شر

ابراهيم صالح بن ابراهيم الشاوي8626******

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفقيه1233******

ابراهيم عبدالعزيز محمد أبانمي6764******

ابراهيم عبدهللا بن راشد بوحسن1789******

ابراهيم عبدهللا حمد الخالدي8861******

ابراهيم عبدهللا محمد الفيصل1898******

ابراهيم عبدربه بن عبدالخير السلمي2989******

ي4323****** ابراهيم عبيد مناور الحرت 

ابراهيم عثمان بن ابراهيم السلوم5146******

ي0737******
ابراهيم غرم هللا سعد الزهرات 

ي6386******
ابراهيم فايز سعيد الجهن 

ي7074******
ابراهيم فريد محمد ميمن 

ابراهيم محمد ابن ابراهيم خثامي5002******

ابراهيم محمد احمد الغامدي1955******

ابراهيم محمد بن ابراهيم الحماد9586******

ابراهيم محمد بن حمد الصالح4858******

ي7537******
ابراهيم مصلح عطيه الثقف 

ابراهيم مفلح زيدان العازمي6528******

ابراهيم يحي محمد آل شيبان5233******

ابراهيم يحي محمد آل عامر4786******

احمد ابراهيم بن محمد السماعيل2558******

احمد ابراهيم فري    ج الحويطي2649******

احمد بخيت حضيض الحازمي0065******

ي1516******
احمد بخيت مسلم الجهن 

ي9204******
احمد بن سعيد بن علي القحطات 

احمد بن يوسف بن ابراهيم المحيميد0233******

احمد جويي  محيالن الرويلي8876******

احمد حسن عبدهللا الصعب5634******

ي بن ياسير  العيىس6561******
احمد راض 

احمد سالم مسلم الحميدي4202******

ي8569******
احمد سعد سعيد الشهرات 

احمد سعود عيىس الصمعان3733******

احمد سعيد محمد الغامدي6945******

احمد سليمان بن علي الغانم4282******

احمد سمير ابن محمد غواص0410******

احمد سند ناشر الجابري9323******

احمد صالح حمد الغفيص9916******

ي8033****** احمد صالح سالم الحرت 

احمد صالح غانم الرحيلي1693******

ي3639******
احمد عبدالرحمن بن عبدالستار القرشر

احمد عبدالرحمن محمد العيىس5739******

ي0100****** احمد عبدالعالي بن كريم الكبكن 

ي1660******
احمد عبدهللا ابن ابراهيم الزهرات 

احمد عبدهللا بن احمد الرويشد6767******
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ي6040******
احمد عبدهللا بن احمد الزهرات 

احمد عبدهللا بن أحمد الغامدي6735******

احمد عبدهللا بن صالح الصيعري0767******

ي4690****** احمد عبدهللا بن عويض العتين 

ي4960******
احمد عبدهللا محمد المزين 

احمد عبدهللا منور البلوي5772******

احمد عبدالمجيد طه المرصي7229******

ي8670****** احمد علي احمد عسير

ي4627******
احمد علي فالح الجهن 

احمد غازى بن عويش المحمادى3410******

احمد غال حبيب الصاعدي2926******

احمد فهد نارص اليوسف3742******

ي1306******
وك بن مهل اللقمات  احمد مي 

احمد محمد بن ابراهيم الفرحان7357******

ي1462****** احمد محمد بن احمد شوج 

احمد محمد بن حامد الغامدي7773******

احمد محمد بن عبدهللا الزبن0881******

احمد محمد بن عبده حكمي4357******

ي8171****** احمد محمد حسير  الناشر

احمد محمد حميد الجهن 0627******

احمد محمد حميدي الشمري1397******

ي9616****** احمد محمد خليف الحرت 

ي3545****** احمد محمد عبدهللا المرحن 

احمد محمد عبدالهادي الرحيلي4349******

ي2640****** احمد محمد عوض الحرت 

ي احمد االسمري2914******
احمد مدين 

احمد مرزوق نارص العمري8720******

ي الغامدي2969******
احمد مزهود ابن حسن 

ي9867****** احمد معال علي الحرت 

احمد مفرج عويلي المزمومي4454******

ان صلوي7525****** احمد موش جي 

ي2127****** احمد نارص خالد الحرت 

 المالكي6936******
احمد يحي حسير 

ي8737****** احمد يحي فايع عسير

احمد يوسف احمد الوشيل6309******

احمد يوسف بن احمد الفهيد9568******

احمد يوسف عبدالعزيز المالك1725******

اديب حسير  بن سليمان الحسير 3979******

اسامه عبدهللا بن عبدالعزيز الفالح3044******

اسامه عليثه عايد الجهن 1517******

ي5213****** اسامه محمد احمد عسير

اسماعيل جنيد علي فقيه6498******

ى9938****** اسماعيل محمد ضيف  هللا فقير

اسماعيل يحي علي المساوى0523******

اء محمد رشود الجاش9178****** الي 

اء محمد علي الكحيلي2030****** الي 

الحسن عمر الحسن العلوي6583******

 علي بن حسن الشهري8823******
المعي  

امجد حسير  احمد علمي9586******

انس ابراهيم بن علي الحجيل7159******

انس ابراهيم محمد الدخيل9334******

انس محمد حمد التويجري8809******
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انور عل بن قاسم الفيف 1700******

ي0346****** ايمن حسن بن احمد عسير

ايمن معتوق امير  خياط6110******

أبراهيم ضاهر عقالء الرشيدي0403******

أحمد ابراهيم بن زيد التميمي6064******

ي7490******
أحمد أسعد سلمان الودعات 

ي9690******
أحمد جابر احمد الودعات 

أحمد جعفر بن صادق البوحسن1603******

أحمد حسير  بن عبدالكريم القايد7855******

أحمد حماد ضويحي الشمري8932******

ي1147****** أحمد حمود محمد الحرت 

أحمد دغيم بن سلمان السبيعي3879******

أحمد سعد عوض هللا األحمدي7200******

أحمد سعد محمد الموش6091******

يدي8574****** يز احمد الير  أحمد شر

أحمد ظافر نارص الهمامي0358******

أحمد عبدهللا أحمد الشهري2842******

أحمد عبدهللا ضيف هللا العجيمي1935******

ي7895****** أحمد علي أحمد الجبير

ين0788****** أحمد علي بن محمد الجي 

أحمد مبارك سالم الشمري0751******

ي حازب الهاللي6691******
أحمد معىسر

يف0492****** أحمد نارص بن خالد الشر

أحمد هادي علي أبوشملة كريري3853******

أحمد يحي عبده هزازي9976******

أسامه ابراهيم عبدهللا القاسم7753******

ي3238****** أمير  عواض بن عايض العتين 

أنس معيوف علي الربعي7597******

ي2238****** أنور عبدهللا فيحان العتين 

أنور قينان بن غرم هللا الغامدي3160******

ي3705****** ي الحرت 
 
أيوب فهيد الف

أيوب محمد عثمان الغامدي3101******

ي باتل الدوشي8516******
 
باتل شاف

باسل سمير بن محمد الغليىس6880******

ي1563******
باسم احمد درويش سليمات 

ي4820****** باسم بن علي بن طائع المطير

باسم حنش عبدهللا الغامدي3971******

باسم سليم عويتق الصبحي3124******

ي1313****** باسم صامل عنيت هللا الحرين 

ي0862******
باسم عبدالرحمن سالم الجهن 

بداح فهد سعد الدوشي3313******

ي2685****** بدر الحلو ساكت العي  

بدر تركي غبيش الهذلي1436******

بدر سعيد عبدهللا الدوشي1010******

بدر سليمان بن عبدالعزيز الداود9594******

ي3266****** بدر صقر مليح العي  

بدر عايد عجالن الرشيدي3602******

بدر عل جابر المالك9603******

بدر عليان هليل الرشيدي9136******

بدر عوض  هللا غالي الجابري9854******

ي8050****** بدر عوض بن ضاوى العتين 

ي4300****** بدر فالح بن عياد الحرت 
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ي6178****** بدر فهد منير الحرت 

ي0349****** بدر مرشد بن سوندى العتين 

بدر مسلم مسلم اليحيوي8842******

ي0424******
بدر مويىسي موش الزهرات 

ي4306******
بسام صالح مسلم الحبيىسر

ي التميمي2933******
بسام عبدهللا مرض 

ي3159******
بسام مفرح حسن الفيف 

بكر عبدهللا محمد الدكان8451******

بالل رباح سفر الحجيلي8871******

بالل علي بن سعد الضويحي3586******

ي5686****** بندر بجاد محمد العتين 

كات 5057****** بندر ترك هزاع الي 

بندر جميعان خليف الشمري9497******

ي3047****** ي محمد الحرت 
بندر مشن 

ي0266****** بندر منصور بن غزاي الحرت 

بندر نارص حسن األحمدى0289******

تركي احمد عيىس مرقامي6309******

تركي جزاع لصف الشمري1659******

تركي حسن علي الزبيدي8158******

ي0696****** تركي زيد هالل العتين 

يف8326****** تركي طالل بن حسن الشر

ي6301****** تركي عبدهللا بن علي الحرت 

ي2952******
تركي عبدهللا سعد الجهن 

تركي فهد بن عبدهللا المحارب7940******

ي8450****** تركي محياء خالد العتين 

تركي مرعي هادي العمري6650******

ي9765****** تركي مفرج صايل العي  

تركي مقرن احمد العبدالمنعم6706******

ي8910******
تركي منديل سالمه البدرات 

تركي وارد بن شتيوي المعبدي9173******

ثامر حامد علي العمري1289******

ي7448****** ثامر خلف فيحان العي  

ثامر زعل مقبل الشمري7377******

ي4328******
ثامر سلطان بن جزاء الحويف 

ي6349****** ثامر سليمان محمد العواج 

ثامر محمد جباره البلوي9841******

ي7548******
ثامر محمد عبدالكريم المفض 

ي8650******
ثامر معيض بن جميل الحارت 

ي8219****** ي عبدهللا سعد العتين 
ثات 

ي8562****** جابر عامر مسعود عسير

ي9285******
 
جازي خلف بن جازي المطرف

ان شديد سلمان الدوشي6664****** جي 

ي2085****** جعفر صالح صالح الحرت 

جعفر عقيل بن سليمان الراجحي7653******

ي9541****** جمال سلمان بن مسلم اللهين 

جمال مساعد متعب الصالح5104******

ي7021****** جمعان عيد عوض هللا المطير

ي0303****** جميل ربيع ابن حنيتم العتين 

جميل محمد محمود كوفيه6023******

ي8979******
كات  هللا احمد الي  جنيه خير

جهاد سامي بن عبدالعزيز السعيد3551******

ي0654******
جهاد عثمان محمد عياشر
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ان9918****** جواد حسير  بن محمد الجي 

ي5292******
حاتم حسن محسن القرشر

ي4324****** ي العتين 
حاتم حمود بن دوج 

ي8675****** حاتم سعيد بن سعد عسير

الوي1509****** حاتم صالح علي المي  

حاتم علي سعد الغامدي8283******

حامد خالد حامد البار4829******

ي9537****** حامد عبدهللا عبدالرحمن المنتشر

ي0125****** حامد محمد علي عسير

ي9949****** حبيب عبداالله حبيب المغرت 

حسام حامد حمود الدرعان6079******

حسام خلف بن ابراهيم الغامدي6052******

ي0579****** حسام زايد قرطان العي  

ان المالكي0014******
حسام سعد خرص 

حسان عبدهللا عطيه الحجيلي8844******

حسن ابراهيم خرص  المعيدي7161******

حسن احمد هندي البلوي7401******

حسن حسير  بن محمد الفاهمي3857******

حسن خلف ردود المعلوي1923******

حسن زاهر حسن سهلي7253******

حسن عاطف عبدهللا الشهري9810******

ي8405****** حسن عامر فهران الحرت 

حسن علي بن حسن جميم4684******

ي8363****** حسن علي محمد عسير

حسن مرزوق بن منىس الزهرات 5457******

حسن يحي حسن المسعودي9156******

حسير  بن عبدهللا بن حسن آل مبارك4581******

ي اسماعيل السماعيل6084****** حسير  حح 

حسير  خميس عبداللطيف المهناء1947******

ي9460******  سالم هديبان الحرت 
حسير 

ي3715******  اللهين 
حسير  شاكر بن حسير 

حسير  صالح بن هادي آل دويس6983******

ي9034******  الحرت 
 علي بن حسير 

حسير 

 عويظه علي الشهري8182******
حسير 

حسير  محمد عبدهللا العبدلي6601******

حسير  مسعود بن مهدي آل خريم1910******

حسير  يحي حسير  قصادي0960******

ي8623****** حلوان فهد حلوان الحرت 

ي8652****** حماد جويي  سداح العي  

حماد حجاب محسن الشمري0907******

حماد معوض غالب البلوي3921******

حمد بداح حمد الدوشي5090******

حمد بدر حمد البدر5075******

حمد حامد عيضه الهذل8622******

حمد عبدالعزيز يحياء الصقيه7854******

حمد علي بن محمد الحمد1314******

ي8795****** حمد عناد سعد العي  

حمد عوض بن سلطان الهذلي6042******

حمد محمد بن حمد المطرودي1024******

حمد محمد بن صالح الهودار9148******

حمد محمد بن عبدالرحمن الشاوي6131******

ي9627****** حمد محيل نويفع الحرت 
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حمدان مخضور بن سليم المزمومي9771******

حمدون محمد بن محمد االنصاري0719******

ي8811******
حمزه عبدالكريم بن احمد الزهرات 

ي9416****** ي الحح  حمزه عبدالهادي بن حح 

حمزه محمد حمزه الشهري3791******

حمزه مهدي علي آل زمانان6304******

ي8889****** حمود سعود عبدالهادي الحرت 

ى7538****** حمود صاهود حمود المطير

ي5875****** حمود عبيد عبيدهللا العي 

ي3635******
 
حمود علي خالف المطرف

حميد قاسم بن ضفيدع الصاعدي3483******

ي4682****** حميدان حمود عامر الحرت 

ي5740****** حميدان محمد حميدان المطير

حيدر حسن بن سلمان الزاير4067******

خالد احمد جابر المالكي5911******

خالد احمد علي االسمري0542******

ي2787******
خالد احمد عمر البلح 

ي3105******
 
ف خالد احمد محمد مشر

خالد بجاد حماد الشمري0776******

خالد بن محمد بن عبدهللا النارص6167******

ي6072****** خالد ثارى ضحوى الحرت 

ي8291******
ات  ان يحي خي  خالد جي 

خالد جميل حمدى القرشر7437******

ي5738******
خالد حاسن عطيه هللا الذبيات 

 علي0737******
خالد حسن خرص 

ي6335******
خالد حسن علي معىسر

ي1033****** خالد حمدان غالي الظفير

خالد حمود عليان الفريدي0155******

خالد حيدر بن علي عباس5385******

ي2958******
خالد دخيل هللا محمد الثبين 

خالد دخيل عايض السلم6349******

ي8999****** خالد ذعار دخيل هللا الحرت 

ي2835******
 
خالد سالم مريزيق العوف

اري3963****** خالد سايل علي الشر

ي6564******
خالد سعد سليمان المنيف 

خالد سعود ابن محمد الغامدي7560******

ي4156****** خالد سعيد عياده العي  

خالد سليم غانم الحجوري0857******

خالد سند ماطر الحرت 7412******

خالد صالح سليمان الحمد1748******

ي7717******
 
خالد ضيف هللا فراج العوف

ي3175****** خالد عبدالرحمن ابراهيم الزغين 

خالد عبدالرحيم بن محمد حدادي4505******

ي6316******
خالد عبدهللا عناز الجهن 

خالد عبدهللا فاضل العمري2504******

خالد عشق وازع آل مخثله8177******

خالد عطيه سعيد المالكي5017******

ي4517****** خالد عناد حامد الحرت 

ي5168******
خالد عوض عالي الحارت 

خالد عيد بن سلمان الصبحي9179******

ي0965******
خالد غرم هللا بن محمد الزهرات 

ي8148******
 
خالد فالح سعود العوف
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خالد فيصل عبده حمدى2187******

خالد فيصل علي الشهري9996******

ي1091****** خالد متعب فالح الحرت 

ي4717****** خالد محمد بطاح العي  

خالد محمد بن سليمان الصبيحي8514******

خالد محمد جراد الشهري1460******

خالد محمد حسير  الشلوي0168******

خالد محمد حمدان الشمري7158******

ي2282******
خالد محمد حياء الحيسوت 

ي8541******
خالد محمد رده الثقف 

خالد محمد سليمان الخرص 4276******

خالد محمد سليمان الفضل7084******

وك المعمر9032****** خالد محمد مي 

ي9675****** خالد محمد محمد عسير

خالد مرزوق متلع ال روق3814******

خالد مريشيد بن رشيد الصبحي7644******

خالد نارص خرص  الغامدي4504******

ي1440****** خالد نايف زبن العتين 

خالد يوسف حمد النقاء3352******

خلف احمد علي الخلف3440******

خلف حمود عبدهللا السليمان6922******

ي4003******
خليل ابراهيم بن صالح الزهرات 

خليل محمد بن علي الغامدي4255******

ي1816****** درويش محمد بلغيث الجلن 

ي3360******
دهام عمار عويض الحسين 

دهام مناجي عبيد الشمري1078******

ذعار سعد بن حمود السبيعي5432******

راشد احمد هندي البلوي7435******

راشد عجيان راشد العنم3460******

راشد علي بن راشد السهلي8720******

راكان طالل بن مسعد العتين 9562******

راكان عل بن فهد السهل6093******

ي2619****** راكان محمد منيع هللا المطير

ي3645****** راكان مقبل شعوي الحرت 

رامي حسير  بشيبش الزبيدى9199******

رايد سعيد فهد الغامدي4973******

رائد سلمان سليم الجهن 5061******

ي8720****** رائد فوزان بن بنيوس العتين 

ي0321****** رائد محمد بن سلمان الحرت 

ي3833******
رائد محمد سليمان الخليف 

ي1471******
رائد مسلم بن مسعود الجهن 

رأفت بن عبدالجبار بن عبدهللا سالم6745******

ي0907****** رجاء بن حمدان بن عويض الحرت 

ي2170******
رشيد ابراهيم محمد الحسن 

رشيد عبدهللا محمد الفوزان0418******

رعد سليم بن سالم الهذل9512******

ي9784****** رمزي سليمان صالح الحرت 

رياض سعيد ابن احمد الغامدي3331******

رياض عائض محمد الغامدي7507******

ي2877******
رياض علي شفلوت الزهرات 

ريان عبدالرحمن صالح الغامدي1113******

ريان محمد محمدحسن ميالد3449******
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ريان نايف محمد النفيعي1129******

ريان يوسف عبدهللا األحمدي7955******

زاحم سفر سويلم الجابري4617******

ي1896****** زايد احمد علي عسير

ي2254****** زايد حسن بن محمد عسير

زايد سعد بن منير البقمي7767******

زايد فهيد جضعان الشمري0402******

زبن باتل منيف الشمري2490******

ي9164****** زكريا علي ابوطالب الصحن 

ي2090******
ات  زكي علي صالح الجير 

زياد بكر عوض الرحيلي3325******

زياد خالد بن احمد الفهيد5955******

زياد صالح ثابت االحمدي1786******

ي8255******
زياد عايض فالح الجهن 

ي8360******
زياد علي عبدهللا القرت 

زياد فالح سعد العصيمي3999******

ي0083******
زياد محمد عيد العمرات 

زياد مفلح حمدان الجهن 4348******

زياد نواف عايد المغامىسي0156******

زيد ابراهيم عبدهللا الحوطي2216******

زين عل بن زين العمرى9156******

ي4205******
سالم احمد سلوم الشمرات 

سالم احمد يحي نعمي7526******

سالم بركه محمد الرشيدي5492******

ي6107******
سالم بن محمد بن صالح الزهرات 

سالم حسن سالم الصيعري9707******

ي0411******
سالم حسن صالح الحارت 

سالم حسن صالح العيىس7533******

ي9495****** وك المطير سالم زايد مي 

سالم زيدان غانم الرشيدي7458******

ي6862****** سالم علي بن سالم البحير

ي3262******
سالم علي بن معيض القرت 

ي9902****** سالم فايز سالم المطير

ي1741******
سالم فهد بن سالم القرشر

سالم متعب عبدهللا الشهري9754******

سالم محمد بن زايد ال معجبه3933******

سالم محمد حسن المشدي8253******

سالم معتق عتقه المحمدي5156******

ي8778******
سامي احمد سلمان غزوات 

اري9227****** عان الشر سامي بريدان شر

ي0968****** سامي ثويبت ابن عواض المطير

ي5130******
سامي سعد بن مسفر الثقف 

ي5119****** سامي محمد بن هادي عسير

سامي مطلع متعب الجابري1293******

ساير مخلف بن سماح الشمري8921******

ي4416****** سعد بن سعيد بن شمشول المطير

سعد بن عبدالرحمن بن سعد البلم6813******

ي5713****** سعد حامد عابد الحرت 

ي سعيد الشمري7106****** سعد راج 

سعد سعيد سعد الدوشي1921******

سعد سلطان بن عايض البقمي5633******

سعد صالح بن عبدهللا الغامدي3766******
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سعد صالح رفيع العمري0196******

سعد صالح علي العمري0231******

ي3931******
سعد صالح مهدي القحطات 

ي6593****** سعد ضيف  هللا سليمان الحرت 

مي6981****** سعد عبدالرحمن براهيم الشي 

سعد عبدهللا بن فراج السبيعي4654******

سعد علي محمد بن صقر1476******

ي0286******
سعد غرم عبدهللا الشهرات 

اري8406****** سعد مبارك سالم الشر

ي8723******
سعد مبارك علي الشهرات 

ي8920******
سعد محسن نشاط القحطات 

ي9757******
 
سعد محمد عبدهللا الزعاف

ي0237******
سعد مسلم حامد السنات 

ي6386****** سعد مطلع عايد المطير

ي8560****** سعدون ناهس سعدون الحرت 

سعود احمد مبارك الصبحي8076******

سعود سعد سعود الدوشي8237******

ي5880******
سعود عبدالعزيز ابن عيىس الحارت 

سعود عبدالعزيز بن محمد العبيد8169******

ي6572****** سعود عبيد عواد الحرت 

ي2986****** سعود علي بن سلطان المطير

سعود غصيبه عوض الرشيدي1233******

اري0545****** سعود مدشر صباح الشر

ي4755****** سعود معتوق رزيق الحرت 

سعود نارص بن ابراهيم ابوبكر5188******

ي7002******
سعيد احمد علي العريات 

ي0380******
 
سعيد بكر سعيد طالف

سعيد بن علي بن جار هللا ال حمران4666******

ي2398******
سعيد حنش سعيد القرت 

سعيد خالد عبدهللا االحمري6450******

ي5699******
سعيد زائد علي الحارت 

سعيد ساعد بن سعود المالك5386******

سعيد سالم محمد الغامدي8720******

ي0543******
سعيد سعد محمد الزهرات 

ي0790******
سعيد صالح سعيد الزهرات 

سعيد عبدالرزاق محمد المالكي2964******

ي0480******
سعيد عبدهللا علي الشهرات 

سعيد عبدهللا علي آل لبير2136******

سعيد علي جمعان الغامدي8216******

سعيد علي سعيد الشهري2875******

سعيد علي سعيد الشيح 9685******

ي5213******
سعيد عوض بن احمد الزهرات 

ي2501******
سعيد عوض علي القحطات 

ي5168******
سعيد فالح مفلح الشهرات 

ي4470******
سعيد معيض ابن علي العريات 

ي بن داود الحرز4559****** سعيد ناج 

ي1317******
 
سلطان حسن بن عيد العوف

سلطان خالد بن سليمان الشمري1315******

سلطان خالد بن محمد الساعدي4727******

ي9292****** سلطان سالم نهابه العي  

سلطان سعيد يحي آل عامر9930******

ي0467****** سلطان سفر بن ذوي    خ العتين 
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سلطان سليم محمد الشهري2991******

سلطان سليم مسلم العطوي7009******

ي2937****** سلطان سليمان ساجر العي  

سلطان سليمان صالح الثنيان7795******

سلطان صالح بن علي العيد5322******

ي7269****** سلطان طريسان مجدع الحرت 

ي3916******
 
سلطان عبيد صالح العوف

سلطان عثمان جمعان الغامدي0045******

ي1786****** سلطان علي خليف العي  

ي9816******
سلطان علي محمد الدعجات 

سلطان عواد عبدهللا البلوي4244******

ي4029****** سلطان عوض علي المطير

ي7985****** سلطان فالح شديد المطير

ي1058****** سلطان محسن سلطان العتين 

ي8768******
سلطان محمد سالم الشهرات 

سلطان محمد عبدالرحمن البطي3691******

ي7626******
سلطان محمد علي الحارت 

سلمان خالد بن فهد البهالل1343******

سلمان شبيب عبدهللا الدوشي0677******

ي9142****** سلمان عابد رهيدل الحرت 

سلمان علي بن سلمان الجارودي1231******

سلمان علي فهد العيىس8955******

سليم احمد سعيد الشهري0396******

سليمان حمد سليمان السلوم7185******

سليمان داود بن سليمان الدويش3324******

سليمان عاصم عبدهللا العمران2898******

ي7569****** سليمان عبدالرحمن بن سليمان القضين 

سليمان عبداللطيف حمد الحيدان3773******

سليمان عبداللطيف عبدالرزاق القشعمي7918******

سليمان عفاس نارص الطيار6101******

سليمان علي عطاهللا العطاهللا6972******

سليمان محمد حمد مرض 2534******

سليمان محمد عطاهللا الردادي4215******

سليمان محمد مبارك االبوعلي4425******

سمير مساعد مغيضب الهباد1199******

سمير يحي سلمان المالكي3835******

سند زاهر بن خضير الفهمي4794******

سهل محمد فهاد السهلي2176******

سهيل ضويحي حمود الضويحي7032******

سويلم عبدالرحمن بن عمري الصاعدي2299******

سويلم مرزوق سويلم البلوي4068******

سيف خلف هللا صالح المالك3327******

ي0444******
 
سيف سعد بن عاتق العوف

ي3947****** سيف صالح فالح الحرت 

ي3527******
 
سيف محمد عمر الروف

ي1047****** سيف مساعد عيد الحرت 

ي0793******
سيف مطلق جروان العلوت 

اري7158****** شاكر سالم فالح الشر

ي0886******
شائع بن سعد بن شايع القحطات 

شباب حامد بن عوض السحيمي8405******

ي4482****** شجاع محمد بن خليوي المطير

شمشول عزوز شمشول الشمري2986******
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صالح براهيم بن صالح الربيش3418******

ي8971****** صالح بن عواد بن مطير العي  

صالح خرص  سالمه العطوي9265******

صالح راشد فهد التميمي1714******

ي4965****** صالح سعد بن صالح الصقعن 

صالح سعد عباس الرشيدي8779******

ي6200****** صالح سعود بن صالح الحرت 

ي4044****** صالح سعود سبيالن البشر

ي3987******
صالح سعيد بن صالح الزهرات 

صالح صبيح صالح الصيعري2009******

صالح عبدالرحمن سالم االحمدي7244******

ي بن عبدهللا الرويشد3959******
صالح عبدالغن 

صالح عبدهللا بن صالح المرداشي7818******

صالح عبدهللا سعد العامري8564******

ي3532******
صالح عبدهللا صالح الحدين 

صالح عبدهللا صالح الحماد7696******

صالح فهد فليح الرويلي9263******

صالح محمد بلغيث الغبيىسر3821******

صالح محمد علي الهمامي5626******

ي5621****** صالح مطر سالم البكير

صالح نارص محمد العمري3303******

ي8499****** صعب معال عسكر الحرت 

صقر عبدهللا بن عبيد المالك7164******

ي6449****** ي العتين 
صنت جمال دوج 

ي7066****** ضيف  هللا علي طعيسان الحرت 

طارق احمد حامد المالكي5515******

ي0589******
طارق عبدالرحمن عايض الثبين 

ي4587****** طارق فهد نهار العي  

ي4197****** ك نامي المطير طارق مي 

طارق مفرح دغيم الرشيدي9510******

ي3103****** طارق نارص الحميدي المطير

طالب صالح بن محمد آل رزق8801******

طالل صالح عليان الموش9274******

طالل مقبل فنيس السهلي5889******

ي8304******
طالل يحي موش الفيف 

ي6294******
طلق حاكم رديد اللحيات 

طماح مقيم راشد السبيعي9429******

ي7761******
عادل حامد جابر الحارت 

عادل سلطان جدي العتين 0826******

عادل ضاوي بن محمد الغامدي5602******

ي3337****** عادل ماطر مفلح الظفير

ع بن جابر المقاط9581****** عادل مشر

عادل مهدي محمد ال الحارث3563******

ي0968******
وك الجهن  عارف عوض مي 

عاصم احمد عبدالعزيز اليحياء8065******

عاصم سليمان عبدهللا الحبس8587******

عاصم عبدالرحمن سليمان الجطيلي1997******

عاصم محمد احمد العمار0280******

عاطف حمد الحميدي الرشيدي2469******

عاطف عبيد بن محسن السهيمي0304******

ي9613******
عامر محمد دخيل الجهن 

عامر محمد يحي آل مقاضمه8569******
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عايس نافل مطر السعدي1412******

عايش محمد بن سعود الجش8833******

عايض عبدالوهاب علي الشهري5906******

ي9474******
عائض عبدهللا علي الشهرات 

عباد مطحس بادي الدوشي7517******

ي8526****** عبد هللا بن محمد بن عبدهللا عسير

عبد المجيد معيض علي الشهري2848******

عبداالله احمد بن حمد المعدي2063******

عبداالله احمد سعود الدويش9519******

عبداالله بن عبدالعزيز بن سليمان الغفيلي3942******

عبداالله حسن عبدهللا الشهري6030******

 علي الشايع4443******
عبداالله حسير 

عبداالله زياد محمد الجرباء3636******

ي5664****** عبداالله عايض جابر المطير

عبداالله عبدالعزيز براهيم الغفيص1397******

ي5109******
عبداالله محمد احمد الزهرات 

عبداالله محمد بن زيد آل خميس7002******

ي8424******
 
عبداالله محمد حضيض العوف

ي0248******
عبداالله محمد سليمان الخطيف 

عبدالباري طالع بن رشيد العلوي7450******

عبدالحكيم بن محمد بن عبدالرحمن الفالح2980******

عبدالحكيم سليمان ماطر القن 0487******

عبدالحكيم عبدالعزيز بن سليمان السكران1174******

عبدالحكيم علي عبداللطيف السمحان9654******

عبدالحميد عايد غالب الشمري3403******

عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن العقل7284******

عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا الدكان9017******

عبدالرحمن احمد بن ابراهيم الغامدي9581******

ي7180******
ات  عبدالرحمن احمد بن حسير  خي 

عبدالرحمن احمد بن عبدالعزيز البخيت0298******

عبدالرحمن احمد محمد الشاح3819******

ي3953****** عبدالرحمن الحميدي مضحي الحرت 

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن المسند4948******

عبدالرحمن بن ظافر بن علي آل عبيه6468******

ي6857******
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مبارك الحبيىسر

ي1679******
عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز الحميض 

ي6215****** عبدالرحمن ثاري بن خالد الحرت 

عبدالرحمن حسير  احمد البلوي4058******

 علي حمدي1474******
عبدالرحمن حسير 

عبدالرحمن زيد حمود المهوس3436******

عبدالرحمن سالم سليم الصاعدي1625******

ي1180******
عبدالرحمن سعود أحمد القرت 

عبدالرحمن سليمان سليم الحويطي9533******

يف9650****** عبدالرحمن شاكر بن محمد الشر

عبدالرحمن شبيب بن محمد السبيعي4699******

ي4113****** عبدالرحمن شخير نماء الحرت 

ي6824****** عبدالرحمن صادق احمد الحرت 

عبدالرحمن صالح ابراهيم الهندي5363******

عبدالرحمن صالح بن سليمان السعوي2038******

اري6380****** عبدالرحمن صياح عيد الشر

عبدالرحمن ضويحي يوسف الفحام4600******

عبدالرحمن عاطف بن موش العيىسي1126******
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عبدالرحمن عبدالسالم صالح الجارهللا0211******

عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدهللا السيار1183******

عبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز البديوي6005******

عبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز الرشدان5316******

ي7388******
عبدالرحمن عطيه بن علي الزهرات 

ي7897******
عبدالرحمن عطيه بن محمد الزهرات 

ي9181******
عبدالرحمن علي بن عبدهللا الزهرات 

ي0095****** عبدالرحمن علي عبدالرحمن الحرت 

الدين6807****** عبدالرحمن علي عبدالرحمن منير

عبدالرحمن علي عبده حمدي4878******

عبدالرحمن علي علي ناشب7261******

ي1261******
عبدالرحمن علي محمد القرت 

عبدالرحمن عمر بن عبدهللا هزازي2069******

ي7179****** عبدالرحمن عواض بن غازي العمير

ي8257******
عبدالرحمن عيد بخيت الحسين 

عبدالرحمن فايز محمد الحذيف 0989******

ي1226****** عبدالرحمن فري    ج حمدان السمير

عبدالرحمن فهاد سعود التميمي7072******

عبدالرحمن محمد بن صالح الذوي    خ3531******

عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن السميح2390******

ي7859******
عبدالرحمن محمد بن عل الزهرات 

ي3491****** عبدالرحمن محمد بن نافع الحرت 

عبدالرحمن محمد صيتان السبيعي2395******

ي7027******
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزهرات 

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز اللحيدان5504******

ي4607******
عبدالرحمن محمد فالح القحطات 

ي3789****** عبدالرحمن مطرب عيىسي الحرت 

ي1741****** عبدالرحمن مطلق بن زيد المطير

عبدالرحمن مكازي محماس الحرت 3779******

عبدالرحمن نارص ابراهيم الغصن2520******

ي5225******
عبدالرحمن نارص عبدهللا اليمن 

ي9780****** عبدالرحمن نبيه بن عبدالرحمن الشعين 

ي2002****** عبدالرحمن نغيمش براهيم الحرت 

عبدالرحمن نور بن منير السهلي0543******

عبدالرحمن هبه عبدهللا اسحاق5693******

عبدالرحيم ابراهيم بن محمد السيد الهاشم3965******

عبدالرحيم جارهللا بن سليم المالكي5648******

عبدالرحيم جمعان حامد المالكي4525******

عبدالرحيم حامد احمد خان8867******

ي2349****** عبدالرحيم حماد محمد الحرت 

ي7869****** عبدالرزاق عايد عقيل العي  

عبدالرزاق عبدالعزيز بن عبدالرزاق دباغ8656******

ي0405****** عبدالرزاق علي ابراهيم عسير

ي6580****** عبدالرزاق مهاوش بن جخيدم العي  

عبدالسالم محمد بن عبدهللا الدباشي0082******

ي2949****** عبدالسالم نجاء سمران الحرت 

ي1647******
عبدالعزيز ابراهيم بن عبدالرحمن الخراشر

عبدالعزيز ابراهيم بن عبدالعزيز الحبيب2461******

عبدالعزيز ابراهيم علي الرزقان8977******

ي9661******
عبدالعزيز احمد بن علي الراض 

ي9566******
عبدالعزيز احمد سالم الحسات 

عبدالعزيز أبو بكر احمد قوته8915******
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ي2489****** عبدالعزيز حماد محمد الحرت 

ي7129****** عبدالعزيز حمد بن عبدالرحمن العي  

عبدالعزيز خالد حمزه سنبل6181******

عبدالعزيز دويس دواس المالكي9482******

ي4999******
عبدالعزيز رشيد سالمه الجهن 

ي6220******
عبدالعزيز سالم سعد الحارت 

مي6689****** عبدالعزيز سعد بن محمد الشي 

عبدالعزيز سعود بن مناع السلطان0662******

ي8320******
عبدالعزيز سعيد عبدالرحمن القحطات 

عبدالعزيز سلمان محمد بن عمر7216******

عبدالعزيز سليمان بن عبدالعزيز السالمه7451******

عبدالعزيز صالح بن عبدالعزيز البحر0046******

عبدالعزيز صالح جوير الفراج3637******

ي4767****** عبدالعزيز صالح بن منور الحرت 

عبدالعزيز عبدالعالي معال الصاعدي8543******

عبدالعزيز عبدهللا ابراهيم العبودي2063******

ي9047******
 
عبدالعزيز عبدهللا بن حضيض العوف

عبدالعزيز عبدهللا سند الرشيدي3026******

ي3518******
عبدالعزيز عثمان حمدان الزهرات 

عبدالعزيز عل محه غازي1978******

ي7705******
عبدالعزيز علي سعيد الزهرات 

عبدالعزيز علي عبدالعزيز الحنايا0409******

عبدالعزيز محمد ابراهيم العثيمير 8191******

ي2430******
عبدالعزيز محمد احمد الزهرات 

ي2989****** عبدالعزيز محمد بن بقان العي  

عبدالعزيز محمد سعود ال حسير 6489******

عبدالعزيز محمد ضاوي العصيمي7425******

عبدالعزيز محمد عبدهللا االسمري5891******

ي0408******
 
عبدالعزيز محمد عبدهللا العوف

عبدالعزيز محمد عواك ضامري4559******

ي0834******
عبدالعزيز محمد نفير  الحارت 

عبدالعزيز معال بن حمدى الروين 5060******

ي0294****** عبدالعزيز مهنا بشيبش اللهين 

عبدالعزيز نامي منير السلمي8156******

ي4663******
عبدالعزيز نداء بليعيس البدرات 

عبدالعزيز يحي بن عبدالعزيز الصائغ2659******

ي حمدان بن دحمل العامري6400******
عبدالغن 

ي6513****** ي العي  
عبدالكريم جربوع ثوين 

عبدالكريم سعيد سواعد السلمي2251******

عبدالكريم محمد عيىس حكمي2563******

عبدالكريم والف مسعود الرشيدي8917******

عبدالكريم يحي عبدالكريم العلوي6232******

عبدالكريم يوسف بن عبدهللا الشهاب1146******

عبداللطيف احمد عبدالعزيز الشقير4036******

عبداللطيف سعيد عتيق ال سبيت6046******

ي9926****** عبداللطيف سليمان وادي العي  

ي7583****** عبداللطيف محسن بن فرحان العي  

عبدهللا ابراهيم عبدالرحمن السلمي1207******

عبدهللا ابراهيم محمد السنيدي1154******

عبدهللا احمد بن متعب المالك0613******

عبدهللا احمد حسن الصالح7897******

ي5393******
عبدهللا احمد حمود الطريف 
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عبدهللا احمد عيىسي صلوي0833******

عبدهللا احمد محمد الشهري3131******

عبدهللا احمد محمد الفنيسان9116******

عبدهللا احمد نارص الدويش5865******

ي4857****** عبدهللا أحمد علي العسير

عبدهللا أحمد مغرم آبوجماء1501******

عبدهللا بخيت غازي الرشيدي1567******

ي7056****** عبدهللا بط بن نغيمش الحرت 

ي9396****** عبدهللا بكري بن بكري عواج 

ي0035******
عبدهللا بن حسير  بن سعيد القحطات 

عبدهللا بن راشد بن عبدهللا السالم3687******

ي1204******
عبدهللا تركي بن سالم اللحيات 

ي8320****** عبدهللا حامد بن محمد الحرت 

ي0202******
 
عبدهللا حسن بن رافد العوف

عبدهللا حسن فرحان المالكي3393******

ان0423****** عبدهللا حسن محمد العنير 

ي3856******
عبدهللا حسن نارص القحطات 

عبدهللا حمد ابراهيم الفليج9237******

عبدهللا حمد عبدالكريم الحركان9446******

عبدهللا حمود عبدهللا العصيمي5259******

عبدهللا خالد بن فهد البهالل0774******

عبدهللا خليفه بن فهد العبيد5985******

عبدهللا زارع عبدالحميد أسطي5554******

عبدهللا زويد عبدهللا الزويد2520******

عبدهللا سالم بن صالح الصيعري1442******

عبدهللا سالم حميد المرى7312******

عبدهللا سعد عبدهللا الحسير 3891******

ي1436******
عبدهللا سعد نارص اليمن 

ي1268****** عبدهللا سعود شديد الحرت 

عبدهللا سعيد حسن آل وذيح2283******

ي2983******
عبدهللا سلطان بن سعد الحارت 

ي0189****** عبدهللا سلمان بن عيىس الحبات 

عبدهللا سليمان بن عبدهللا الخليف 1571******

عبدهللا سليمان علي الفوزان1253******

ي3727******
عبدهللا شايع عبدهللا الشهرات 

عبدهللا صالح بن عبدهللا آل عبيه1356******

عبدهللا صالح بن محمد الغنام1297******

ي6907******
عبدهللا صالح بن هنيدي اللحيات 

ي3900******
عبدهللا صالح عايض القرت 

عبدهللا صالح عبدالعزيز زيد5431******

عبدهللا صالح عيضه السواط2730******

ي6861******
عبدهللا صالح يح الزهرات 

ي6340****** عبدهللا طعيسان مطر الحرت 

عبدهللا عابد بن عبدهللا المعبدي3815******

ي5854****** عبدهللا عالي عوض الحرت 

عبدهللا عامر علي الرحيلي6013******

عبدهللا عايد مرزوق الرشيدي8642******

عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا المطوع2006******

عبدهللا عبدالرحمن ابراهيم الهاجري1595******

عبدهللا عبدالرحمن بن عبدهللا السالم3601******

عبدهللا عبدالرحمن حمود الضويحي9888******

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا السعيد8730******
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عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا غلول7923******

عبدهللا عبدالعالي بن ابراهيم العبدالعالي7781******

عبدهللا عبدالعزيز بن حمد البوعلي4641******

عبدهللا عبدالعزيز بن صالح الحبلير 7525******

ي3260******
عبدهللا عبدالعزيز سعد الشهرات 

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العباد0249******

عبدهللا عبدالعزيز عثمان العثمان4519******

عبدهللا عبدالعزيز محمد الربيش3896******

عبدهللا عبدالعزيز ممدوح العلي3010******

ي0548******
عبدهللا عبدالكريم عبدهللا الطحين 

ي7930****** عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا العي  

عبدهللا عبدالمحسن محمد الزامل1759******

عبدهللا عبده حسن الزيلعي0266******

عبدهللا عبده عبدهللا حمدي5183******

عبدهللا عبيد بن عبدهللا المالكي6849******

عبدهللا علي ابن حسن الزبيدي7876******

ي9137******
ي الصف 

عبدهللا علي بن صف 

عبدهللا علي عبدهللا الزبيدي1951******

عبدهللا علي عبدهللا الزيلعي6840******

عبدهللا علي عبدهللا الشايع9255******

ي7257******
عبدهللا علي عبدهللا الشمرات 

ي3534****** عبدهللا علي محمد عسير

ي6103****** عبدهللا عوض داحم العي  

عبدهللا عوض عبدهللا باعبيد5640******

عبدهللا عوض معيرص الرويلي3683******

ي9141******
عبدهللا عيد طاحوس القحطات 

عبدهللا عيد عبيد الصبحي5748******

عبدهللا عيىس احمد السليم2386******

ي مشعان الشمري7219****** عبدهللا غرت 

ي6962****** عبدهللا غصاب مطر العي  

ي6186****** عبدهللا فارس سعد العتين 

ي7342****** ي العي  
 
عبدهللا فالح باف

عبدهللا فالح سويلم البلوي1789******

ي0485****** عبدهللا فرح سعد الحرت 

عبدهللا فهد بن عتيق هللا الشيح7463******

ي6006****** عبدهللا فهد حمود العتين 

عبدهللا فيصل بن احمد الرشيدي4160******

ي0406******
عبدهللا فيصل بن حمد الجهن 

عبدهللا فيصل بن سليمان الحرت 4115******

ي9885****** عبدهللا فيصل بن فالح الحرت 

ي5547******
عبدهللا مبارك عبدهللا القحطات 

عبدهللا محمد احمد االحمري5930******

ي4912******
عبدهللا محمد احمد القحطات 

عبدهللا محمد بن جردي حمدي6140******

عبدهللا محمد بن حسن الغامدي4577******

عبدهللا محمد حمد السنيدي0645******

عبدهللا محمد طالع العمري0027******

اهيم0120****** عبدهللا محمد عبدهللا الي 

عبدهللا محمد عبدهللا الرميح6757******

ي6231******
عبدهللا محمد عبيد القحطات 

ي0879****** عبدهللا مرزوق بن تركي المطير

عبدهللا مرزوق بن محمدعلي الصبحي3343******
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عبدهللا مرزوق عياش السنات 7967******

ي8041******
عبدهللا مستور مرزوق القرشر

عبدهللا مسفر عبدهللا الغامدي1375******

عبدهللا معيش لويحق السلمي7796******

عبدهللا ملهي عوض السحيمي8278******

ي5550****** عبدهللا منصور علي الحرت 

ي2630******
عبدهللا منور عطاهللا الجهن 

ي1672******
عبدهللا موشي عبدهللا الزهرات 

ي9955******
عبدهللا نارص عبدهللا الشهرات 

ي9172****** عبدهللا نشمي بركه الحرت 

ي4898******
ي القرشر

عبدهللا هديهد بن عبدالغن 

عبدهللا يحي عبده حمدي4889******

ي2705****** عبدهللا يحنر علي الخير

عبدهللا يوسف بن سعد المحيسن1202******

ي8336******
عبدالمجيد احمد بن حسن الزهرات 

ي3199******
عبدالمجيد احمد بن عبدالرحمن الزهرات 

ي0451******
عبدالمجيد حامد شتيان الجهن 

ي1351****** عبدالمجيد خلف تركي العي  

ي4355****** عبدالمجيد سفر سويفر المطير

ي7829****** عبدالمجيد سالمه خلف العي  

عبدالمجيد سليمان ابراهيم الضالع4161******

عبدالمجيد ضيف  هللا عبدالمجيد المالكي9510******

ي9620****** عبدالمجيد عبدالعزيز سليمان الوهين 

عبدالمجيد عبدهللا حامد الربيعي3871******

ي0174****** عبدالمجيد عقال عقل الحرت 

ي7697******
عبدالمجيد عون ظافر القحطات 

ي3630******
ي الجهن 

عبدالمجيد عيد مفض 

عبدالمجيد فرحان زبن السحيمي4642******

عبدالمجيد محمد حمدان المدهللا0669******

عبدالمجيد مساعد بن سعود الرشيدي9029******

ي8491****** عبدالمجيد معتق عائض الحرت 

ي0084******
عبدالمجيد موش بن معيض الزهرات 

عبدالمجيد يوسف بن محمد السند1360******

يدي7355****** عبدالمحسن حسير  عاطي الير 

ي1144****** عبدالمحسن حميد بن حميضان الحرت 

عبدالمحسن عبدهللا بن عبدالمحسن الحماد2978******

ي0249******
عبدالمحسن عبدهللا ماطر المخلف 

ي6235****** ي العي  
 
عبدالمحسن فايز الف

عبدالمعطي محمد بن عبدالمعط شافع4066******

عبدالملك صالح بن احمد هوساوي0544******

عبدالملك عبدهللا سليمان الدبيح 5462******

عبدالملك عبدهللا محمد ال عبود0063******

عبدالمنان سليمان الطريس العلوي3339******

ي2679****** عبدالمنعم خلف سويلم العي  

ي0946****** عبدالهادي حماد محمد الحرت 

ي7610****** عبدالهادي عتيق بن معوض المطير

ي9916******
عبدالهادي محمد خلف القرت 

ي6083******  بن علي الحرص 
عبدالهادي مصطف 

عبدالواحد مطير مصلح العمري7826******

عبدالوهاب حاظر عبدهللا الشمري2014******

ي3422******
عبدالوهاب خميس بن عبدهللا الزهرات 

ي1724****** عبدالوهاب سعود بن سعيد المطير
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عبدالوهاب سعيد بن محمد الغامدي5296******

ي7439******
عبدالوهاب عياد بخيت الجهن 

عبده علي جابر االحمري7434******

عبده محمد صغير عبده ظافري5766******

عبده مدين  عبده الصالحي3967******

عثمان سليم هللا سليم الصبحي2200******

عثمان عيد سعيد الرشيدي2260******

عثمان محمد بن علي الشهري1157******

ي8150****** عسكر شعوي ثواب المطير

عطاهللا عبدهللا فرج العرادي2047******

عطاهلل مرعي سليمان العطوي1682******

عقيل علي بن محمد بوخرص 5614******

عقيل عيد عقيل الشمري3591******

عالء ابراهيم محمد مدخلي0324******

ي مبارك اللبدي1708******
عالء عبدالغن 

علي ابراهيم احمد البخيتان5518******

علي ابراهيم بن محمد الهزيم4998******

ي6000****** علي احمد بن علي عسير

علي احمد علي محرق9749******

ي7063******
علي بن محمد بن سعيد الزهرات 

علي بن منصور بن عبدهللا آل سيف7243******

علي حسن علي الحمود2064******

ي2773******
علي حسير  سعيد القحطات 

ي8011******
علي رشيد سليمان الذبيات 

علي سالم نارص الهمامي4194******

ي1875******
علي سعد محمد المحدين 

علي سليمان بن عبدهللا البديوي1601******

علي سليمان بن عبدهللا المضيان1463******

علي سنان موش العمري2238******

ي5958******
ي    ع ظافر الشهرات  علي شر

ي3891****** علي صالح بعيجان الحرت 

ي4503******
علي صويلح بن صالح الجهن 

علي عالي بن خرص  المسعودي3023******

ي1693******
علي عبدالرحمن بن ابراهيم الزهرات 

علي عبدالرحمن بن عبدهللا العمار1876******

علي عبدالعزيز سليمان الصالح4652******

علي عبدهللا بن عيىس البوصالح7356******

علي عبدهللا علي السيد0645******

علي عبدهللا علي الغامدي8203******

ي محزري6357****** علي عبده شر

علي عقيل علي الزبيدي3489******

ي5038****** علي عياده عوض العي  

علي عيدان بن علي العيىسي8247******

علي مانع سالم آل الحارث9002******

علي محمد حسير  المشهوري1850******

علي محمد علي الشاردي2409******

علي محمد علي نسيب0694******

علي مرعي عبدهللا االسمري3020******

علي مسفر بن عبدالرحمن العامري9568******

علي مسفر علي االسمري7415******

ي2967******
وك الجهن  علي مقبول مي 

ي0445****** علي موش خليوي الحرت 



اإلسمالهوية الوطنية 

زا بن سلمان آل سويد3554****** علي مير

علي نارص محمد الزبيدي5553******

علي هادي بن محمد عطوي3118******

علي يحي احمد العمري4301******

علي يحنر جرادي عماري4592******

علي يونس يحي المالكي8330******

ي2559****** عماد حماد أحمد العي  

ي طايع السعدي0364******
 
عماد شاف

ي1882******
عماد عبدالعظيم احمد الصحف 

عماد عبدالمنعم بن سعد العبيد2356******

عماد فيصل بن جارهللا المالكي3496******

عمار ابراهيم عمار مزيو8209******

عمار احمد محمد العثيم9185******

عمار رمزي سعيد الغامدي1762******

عمار صالح ابراهيم المقبل8469******

عمر احمد بن طريف السهلي4351******

عمر احمد بن عبدالرزاق المطوع8613******

عمر بتال فالح الدوشي7873******

عمر حمد بن حرب العوينان0281******

ي0262****** عمر دهيم خلف الحرت 

عمر راشد الحميدي الحميدي6528******

يكي1950****** عمر سالم بن محمد الي 

عمر سعد بن معيض الحرت 6560******

ي3145****** عمر سعد فهد العي  

ي7422****** عمر سعود حمود الحرت 

عمر سليم هليل الربيعي4169******

عمر عبدالرحمن محمد الخريبيش1139******

عمر عبدالعزيز بن صالح العبدالكريم1465******

كي5061******
عمر عبدالعزيز محمد الي 

ي1202******
عمر عبداللطيف قمي  خوتات 

ي0529******
عمر عتيق مفرج الجهن 

ي6388****** عمر عطاهللا سعيد الحرت 

عمر عل منصور منصورى7925******

عمر علي سليمان المطرودي4246******

ي1028****** عمر عياد فالج الحرت 

عمر فاضل فالح الشمري9141******

ي8906****** عمر مخيمر عيىسي الحرت 

ي7103******
 
عمر مسلم بن عويد المطرف

ي6887****** عمر نائض غازي المطير

عمر يحي شوعي حمدي6192******

ي2850******
ات  عمران موشي جابر خي 

عواد عيد حمدان الصاعدي0237******

ي رجاهللا السهلي2200****** عواد مرج 

ي0209****** عواض محمد بن عواض الصعير

ي6532****** عوض راجح عوض الحرت 

عوض مسحق عوض العيىسي2826******

عيد بن محمد بن سعد الشمرى7853******

ي4590****** عيىس ابراهيم ظاهر العي  

عيىس حاوي عيىس السعن0699******

ي الرشيدي3594****** عيىس داجي سعود الذيات 

ي8930****** عيىس عبيد مناور الحرت 

ي2470******
عيىس عجيل ظفر الجهن 
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ي7173******
 
عيىس علي محمد الف

عيىس فالح ظاهر الرشيدي4674******

ي1030****** ي جابر العي  
 
عيىس الف

عيىس محمد علي عبدهللا3823******

عيىس هادي سالم سحاري4113******

ي8800******
عيضه جميل مبارك القرشر

غازي احمد بن ظاهر الشمري2697******

ي9511******
غازي عبدالرحمن حسن الشمرات 

غالب شطي سعود الشمري1097******

غالب علي بن محمد حامط 0415******

ي0365****** غانم سمير بن هالل الحرت 

ي2443****** غانم مذيكر مذكر المطير

غريب سيار لينان الشمري8978******

ي4521******
فارس سالم بن شلوه الحسين 

فارس غالي بخيت الصاعدي2537******

يف8764****** فارس فهد بن صالح الشر

فارس مبارك حزام الدوشي9002******

احيلي9438******
فارس محمد حسير  شر

فالح شبيب الفديع الدوشي7638******

يدي6436****** فالح عقاص حماد الير 

فايز سعد محمد الحرشن 0314******

ي0538******
فايز محسن محمد القرت 

فايز مسند دليش السحيمي4058******

ي4066******
فائز زيد بن عبدهللا الحارت 

ي5117****** فراس عائض راشد المطير

فرج خليفه نشمي السلمي0072******

فرحان عويد فرحان الشمري0432******

فالح عبدالرحمن جماهر الدوشي9017******

ي9038****** فالح عمر مقبل المطير

ي4584****** فالح نارص فالح المطير

فهد ابراهيم علي اللحيدان3870******

فهد بن محمد بن سالم بن جمعه8264******

فهد ثاري عيفان الرشيدي0233******

فهد حامد محمد الفايدي8042******

 محمد صميلي8642******
فهد حسير 

ي6007****** فهد حمدي عني  العي  

ي5579******
فهد حمود عودة الدغمات 

فهد حميد احمد الثقف 7976******

ي5922******
فهد خلف سعد الحارت 

فهد رجاء بن مطلق الشمري8706******

فهد سعد سعيد الحرت 2775******

فهد سعود بن جازع الجعيد6070******

ي2004****** فهد سعود بن علي الحرت 

ي3579******
فهد سلطان عيضه الثبين 

ي0267******
كات  فهد سليمان ابن عوض الي 

فهد صالح بن عبدالعزيز البوحيمد6494******

 السبيعي5230******
فهد عبدالرحمن بن حسير 

فهد عبدالعزيز بن سليمان السكران5659******

فهد عبدهللا بن محمد بن ضبيعان7992******

ي9067******
فهد عبدهللا غانم الذبيات 

فهد عبيد عقيل الشمري3366******

فهد عقيل محمد العطوي6389******
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فهد علي فهد الفاجح4724******

فهد علي محمد الشهري3737******

فهد عوض بن محمد االسمري9136******

فهد عيد بداي الجابري1824******

ي8182****** فهد عيد سند اليوت 

ي1846****** فهد فهيد شداد الحرت 

ي0477****** فهد محمد احمد عسير

فهد محمد بن ابراهيم الغامدي4684******

فهد محمد حسير  االسمري3560******

ي2940******
فهد محمد حمود الطريف 

فهد محمد صالح العبيد5737******

ي1384******
فهد محمد ظافر الشهرات 

ي7745****** فهد محمد غزاي العتين 

فهد محمد موش جوبحي6096******

فهد مريزيق بن ساعد الحبيىسر2852******

فهد معيض عايض الرحيلي1295******

فهد مهنا دريميح الرشيدي6973******

فهد نارص سعيد االسمري1239******

فوءاد عبدالعزيز حجاج السلمي9290******

ي2634****** فواد هادي بن حمود عسير

فواز تركي عوض الدلبحي4525******

ي6030****** فواز عبدهللا حامد الحرت 

ي4092****** فواز عمور مطار العتين 

جمي1874****** فواز عوض بن شليوي    ح الي 

فواز غضبان عبدهللا الشمري5368******

ي3468******
فواز مبخوت بن علي الحرشن 

ي0322****** فؤاد علي بن فراج البشر

فيحان تركي نارص العصيمي1192******

فيصل احمد علي الربعي1715******

ي7096****** فيصل تركي عبدهللا الحرت 

ي0918****** فيصل جزاء شقير العتين 

ي4710****** فيصل حمدان بن مشع البشر

ي بن منير المسعودي0040******
فيصل راض 

ي0283******
 
فيصل سعيد محمد المطرف

فيصل سليمان سالم المحمدي0799******

ي2723****** فيصل عبداالله بن عبدهللا اللهين 

ي0741******
فيصل علي احمد القحطات 

فيصل علي محمد ضحوي1347******

فيصل فهد بن محمد الجميلي2242******

فيصل فهد عبدالعزيز الخريضي5195******

ي4067******
فيصل محمد ابن سعيد الزهرات 

فيصل محمد بن حمد مدخلي5401******

ي7666******
فيصل محمد مبارك البيىسر

ي2522****** فيصل مشعل بن هويل المطير

ي2168****** فيصل مطلق حنس العتين 

قاسم حسير  ابن محمد العبداللطيف8644******

قاسم يحي احمد السلمي4462******

ي4852******
كرم محمد بن كرم هللا البلوشر

ماجد حسن احمد السابطي6335******

ي6196****** ماجد سعود صنت الحرت 

ماجد عبدهللا علي الغامدي2620******

يف1884****** ماجد علي يحي الشر
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ماجد غايب عجالن الشمري8610******

ماجد محسن عبدهللا التميمي3453******

ماجد محمدصديق بن صدقه قناديل0561******

ماجد مطلوب عواد العطوي7260******

ماجد منصور بن شعف الدوشي0444******

ي1051****** مازن حامد بن محمد الخضير

مازن صالح بن صالح العمري1099******

ي3318******
مالك عبد العزيز سليمان المزين 

ماهر عايش عطيه الجهن 2263******

ي6112****** ماهر عبيد عريفج الحرت 

ي7972******
ماهر مستور نارص القرشر

ي1771******
مبارك بن مسفر بن محمد القحطات 

مبارك علي محمد الهمامي8213******

ك الدوشي1307****** ك علي ابن مي 
مي 

ي7047******
متعب احمد بن موش الزهرات 

متعب سعد بن محمد السبيعي8283******

متعب سلمان بن علي الجربوع2922******

متعب صالح حامد الرشيدي5038******

ي9763******
متعب عاطي بن عطاهللا الحسات 

ي2973******
متعب فالح محمد الحارت 

مجلي عبدهللا بن عبدالرحمن آل مجلي5796******

ي6221******
محسن حسير  عوض الهلمات 

محمد ابراهيم احمد كعيت4200******

محمد ابن حسن ابن علي ال يحي9782******

محمد احمد ابن حسن الغامدي5025******

محمد احمد بن عبدالرشيد امام5506******

محمد احمد بن عيىس النعمي1045******

محمد احمد صالح آل هيال9186******

اجي6852****** محمد احمد عبدهللا شر

ي1111****** محمد الحميدي هزاع العتين 

ي8862******
محمد أحمد ابن علي الزهرات 

محمد أحمد بن مسفر الغامدي4240******

محمد أحمد صالح المعتاز2633******

محمد أسعد حبوان قيىسي3703******

ي3017****** محمد بجاد جازي الحرت 

ي9188******
محمد بشير محمد الجهن 

ي9942****** محمد بن خالد بن حسن الحرت 

ي0222****** محمد بن رياض بن هزاع العي  

ي4543******
محمد بن عبدهللا بن محمد الطريف 

ي1813****** محمد بن غازي بن محمد العي  

محمد بن منيخر بن ثقل الدوشي4344******

محمد تركي بن سعود الحكمي4387******

محمد جابر يحي المالكي8336******

محمد جمال علي الكري5661******

محمد حامد محمد الغامدي6386******

محمد حجيالن عبدهللا الجش1745******

ي8247****** محمد حسن بن محمد عسير

محمد حسن فرحان المالكي5342******

محمد حسن فرحان المالكي9432******

محمد حسن محمد الحصان0482******

محمد حسن مسفر السهيمي0819******

 ابن عبدالرحمن بيطلي3007******
محمد حسير 
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 بن حامد المالكي9601******
محمد حسير 

محمد حطاب قطنان السبيعي7017******

محمد حمد بن حماد العجمي4648******

محمد حمد بن نارص الوعله9709******

محمد حمد عبدهللا الحمد6221******

محمد حمدان خالد القارج2113******

ي3559****** محمد خالد جدعان العتين 

ي7428****** محمد خلف رشيد الحرت 

محمد خلف ضيف هللا الجعيد6704******

محمد خليف عوض السهلي9503******

ي4512******
محمد درجي محمد القرت 

ي4801******
محمد راشد ظافر الحقبات 

ي بن ياسير  بوهويد7579******
محمد راض 

محمد زاهر عبدهللا االسمري5657******

محمد سعد ابن محسن السبيعي8069******

محمد سعد محمد الهويمل4511******

يف0954****** ي الشر
محمد سعود ابن حسير  الحارت 

محمد سعود بن خليوي اللقمات 1087******

ي5318****** محمد سعود بن مسعود الحرت 

ي5464****** ان العي   محمد سعود بن مطير

محمد سعود عبدهللا البلوي6905******

محمد سلطان محمد موزان3862******

محمد سلمان محمد ال رشود8999******

ي2331******
محمد سليم معال الروين 

محمد سليمان حميدان الصبحي0490******

محمد سليمان عبدالرحمن الطواله7420******

محمد سليمان محمد المحيميد5139******

ي6969****** محمد شباب معدي العتين 

محمد شداد سلمان الجهن 4766******

ي0401******
ان محمد الجهن  محمد شير

محمد صالح بن محمد اللحيدان2613******

محمد صالح بن محمد آل ناس6134******

محمد صالح محمد الرشيد8390******

ي1381****** محمد صالح محمد العي  

محمد صالح محمد اليابس9628******

ي3396****** محمد ضحوي هالل الحرت 

محمد ظافر محمد الشهري7641******

ي1244****** محمد عادي شداد الحرت 

ي2901****** محمد عامر جريفان الحرت 

محمد عايش بن عيىس االحمد3587******

محمد عايض بن علي منير8896******

ي8668****** محمد عايض غالب الحرت 

محمد عباس بن مجيد المويل1360******

ي8370****** محمد عبد هللا بن محمد الزهير

محمد عبدالخالق بن احمد الغامدي3568******

محمد عبدالرحمن صالح الصعب9645******

محمد عبدالرحيم بن كمال خان6429******

محمد عبدالعزيز بن حمود المطوع7408******

محمد عبداللطيف محمد الجهن 9932******

محمد عبدهللا ابن حميد الرفيعي8250******

محمد عبدهللا ابن علي الغامدي6579******

ي7396******
محمد عبدهللا بن ابراهيم القحطات 
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محمد عبدهللا بن ابراهيم رشيدي0917******

محمد عبدهللا بن علي محمد2847******

محمد عبدهللا بن فهد الدوشي8282******

محمد عبدهللا جمعه البوسعد3903******

ي6607****** محمد عبدهللا حبيش عسير

ي8135******
 
محمد عبدهللا صالح الطويرف

ي7171****** محمد عبدهللا طحيمر الحرت 

محمد عبدهللا عبدالمحسن المسعر2625******

محمد عبدهللا علي الشهري2676******

ي4069******
محمد عبدهللا عوظه الشهرات 

ي3793******
محمد عبدهللا مبارك الشهرات 

محمد عبدهللا محمد ال متعب6498******

محمد عبدهللا محمد اليوسف3129******

محمد عبدهللا منور البلوي2296******

ي7600******
محمد عبدالهادي عويض الذبيات 

محمد عبده سالم الشهري9696******

ي1417****** محمد عجمي بن محمد العتين 

ي2758****** محمد عزيز مرشد الحرت 

محمد عطيه علي الخالدي0044******

محمد علي بن حمد عواف4574******

محمد علي بن زعل البلوي8596******

محمد علي بن صالح العمري6134******

محمد علي بن عبدالرحمن الشهري8113******

محمد علي بن عوده الحويطي7665******

ي8199****** محمد علي بن عوض الحرت 

محمد علي بن محمد العيىسي9153******

محمد علي حسن زموح2932******

محمد علي سلوم الشهري1595******

محمد علي عبدهللا الغامدي3798******

محمد علي عيد الرفاعي8083******

محمد علي قاسم سبعي6767******

محمد علي محمد الراشدي3362******

محمد علي محمد العمري9061******

ي6358****** محمد عمر علي الناشر

محمد عمر محمد القوزي3660******

محمد عوض عبدالمنعم المحمدي5681******

محمد عوض عمر الصيعري8329******

ي8783******
محمد عوضه محمد الشهرات 

محمد عيد عطاهللا البلوي1443******

محمد غالي سعيد المغذوي0286******

ي3532****** محمد غانم خلف العي  

ي3555******
محمد فارس محمد العريف 

محمد فايز بن نارص المدرع8199******

ي5991****** محمد فالح ذرف الحرت 

محمد فهد بن عبدهللا السبيعي1074******

ي5458****** محمد فيحان سفر العتين 

ي3171****** محمد فيصل محمد المطير

محمد مانع احمد اليام7199******

ي0796******
 
محمد محماس شميسان الروف

محمد محمدحسن بن عبدالرحمن علوي3130******

محمد مدهللا محمد المدهللا8010******

ي8998******
محمد مساعد رشيد المروات 
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محمد مساوي محمد حمدي7198******

ي0129******
محمد مسعود يحي الفيف 

محمد مسلم مسلم الرحيلي1160******

ي0659******
محمد مشوهي جارهللا القرت 

محمد مفلح جهز الدوشي1251******

محمد منصور بن أحمد المرهون1525******

محمد مهدي بن محمد آل الحارث7659******

محمد موش عبدهللا النقيدان2071******

محمد موشي بن سليمان يتيمي1035******

ي5581******
محمد نارص بن محمد الشهرات 

ي6582******
محمد يحي بن علي الزهرات 

ي8677******
محمد يحي علي القحطات 

محمد يوسف بن محمد النحوي3672******

محمد يوسف صالح الخزيم8916******

محمد يوسف عبدهللا الشهيل9346******

ي3448******
محمد يوسف عبدهللا القاض 

ي6693******
محمود حماد حميد اللحيات 

محمود فهد بن محمود عوض5507******

محمود محمد بن مهدي مغرت 0237******

ي7886****** ي العي  
 
مخلد ابراهيم الف

مخلد عثمان احمد سحاري3132******

ي6883******
 
مراد معجب مفلح العوف

مرزوق بن نافع بن مطلق الشمري9368******

ي6140******
مروان سلمان بن سالم الحبيىسر

مروان محمد بن حمد العرفج8996******

مروان مرشود رشيد الصاعدي6537******

مساعد احمد عل المالكي1753******

ي7537******
مساعد سعيد ثامر الحارت 

ي3196****** مساعد سليمان بن محمد الجي 

مساعد محمد بن مساعد الشهري6918******

مساعد محمد سعد الشمري6090******

مسعود حمد بن مهدي ال فطيح5239******

مسفر جارهللا مسفر الغامدي9288******

ي6810******
مسلم سالم محمد القرشر

مشاري حبيب نومان الشمري9061******

مشاري سعود بن سعيد الهذلي9625******

مشاري صالح بن عبدهللا المشاري7045******

مشاري ضيف هللا مشاري بن ربيعان4168******

ي1415****** مشاري عبدهللا بن سويلم العتين 

مشاري مسلم عيد العطوي6534******

ي9723****** مشاري مناور بن عليان المطير

مشاري واصل مانع الصاعدي3444******

مشعل حجاج فرحان الشمري2834******

مشعل حميد بن احمد المحمادى3390******

ي بن صالح الجابري2639******
مشعل راض 

ي0981****** مشعل راكان مطيع الظفير

ي9344******
مشعل عايض مرزوق الحارت 

مشعل عبدالعزيز بن سليمان السليمان0790******

ي الحسن2679******
مشعل عويد ملف 

ي5320****** مشعل غياض بن محمد العي  

مشعل محمد بن احمد المزمومي9854******

مشعل محمد عطيت  هللا الرويتعي0054******
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مشعل مهدي هادي المالكي8195******

مصطف  ابراهيم محمد حكمي1747******

مصطف  عامر محمد الشعشوع2092******

ي2073******
مصطف  عثمان موش يمات 

مصعب طارق محمد الخويطر8246******

مصعب عبدالمعير  بن محمود السبح0019******

مصعب يوسف بن عبدهللا السلطان6354******

ي4715****** مصلح منصور مصلح المطير

ي3314******
مطر احمد بن حسن الزهرات 

مطر عبدهللا خلف الشمري9093******

معاذ بن سليمان بن فهد العوده2556******

معاذ حسان بن محمدحسير  فلمبان4397******

معاذ حسير  محمد الخربوش2708******

معاذ سليمان محمد القزالن9065******

معاذ علي بن عبدهللا العميم1958******

معاذ عمرو عبدهللا القليطي5634******

معاذ محمد بن احمد السبت8113******

معدي ظاهر مفرح الشهري7090******

ي3129******
مفرح جابر يحي صهيف 

ي2679****** مفرس فارس عبدهللا العتين 

ي7430******
مفلح علي ابن مبارك الحارت 

ي2631****** مقبل رحيم مطر المطير

ي1327****** ي خلف رحيل العي  
ملف 

ي8780******
ملهي مفلح بن القحص القحطات 

مليحان سعد رشيد المليحان2271******

ممدوح سليمان خرص  العطوي1608******

ممدوح عبدالرحمن عبدالرحيم المالكي2251******

منصور حسير  بن خرص  العمري0536******

ي7824******
منصور رده عباد الحارت 

ي7575****** منصور سعد بن سعيد الحرت 

منصور سعد بن محمد العييدي5738******

ي3908******
كات  وك الي  منصور عبدهللا مي 

منصور عقيل خلف الشمري8601******

ي5082****** وك العتين  منصور منشط مي 

منير خليفه عبدهللا الحجاب4999******

منيف عبدهللا مناور الرشيدي8414******

مهل سليم سويلم الرشيدي9253******

ي6404******  بن حامد الحرت 
مهند حسير 

مهند خالد ابراهيم الطيب1418******

ي5001******
مهند ضيف هللا صالح الجهن 

مهند علي بن محمد آل ابراهيم9245******

ي7557******
مهند مرعي محمد القرت 

ي1025******
موش أحمد صالح البعدات 

موش عبدهللا علي الشهري8867******

ي1525****** موش محمد نارص عسير

ي5143******
موش مفرح يحي الشهرات 

موشي محمد ابراهيم بكري1266******

مؤيد سالم مطلق المويس0775******

مؤيد مدن بن مكي المرشود9675******

ناجح ضحوي خلف الشمري8995******

نادر احمد علي اليافعي5043******

ي7309****** نادر غازي جمعان الحرت 
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نادر متعب خويطان الرشيدي7179******

ي5098******
ان بن محمد القرشر نارص جي 

ي3074******
نارص حزام عبدهللا القحطات 

نارص خالد بن نارص الغنام6777******

نارص سعد خلف الرشيدي5809******

ي4937******
نارص محمد ابن هادي القحطات 

نارص مشعل ابن محمد السبيعي5769******

نايف حسن حاش زعله1327******

ي8668******
نايف حسن علي الزهرات 

نايف حمد بن عبدالكريم الغزي1790******

ي6576****** نايف خالد محمدعلي خرص 

يف2388****** نايف رده فيصل الشر

ي0479****** نايف رزين مصلح المطير

نايف سعيد منصور آل شوي2035******

نايف سليم سلمان العلوت 4304******

ي7114****** نايف صالح بن حمدان المنتشر

نايف صالح جروان البلوي0051******

نايف عادل محمد الشهري9893******

نايف عايض بن نايف السبيعي6036******

نايف عبدالرحمن بن عبدهللا المالكي0377******

نايف عبدهللا عقيل الشمرى3707******

نايف عبدهللا مبارك العصيمي6249******

نايف عبيد بن فرج الحرت 3422******

ي1272****** نايف عطاهللا مفرج الحرت 

ي0897******
نايف علي بن عوض القحطات 

ي9002****** نايف علي هجاج الحرت 

ي0820******
نايف محمد بن متعب الجهن 

ي9506******
نايف محمد يحي غزوات 

ي8704******
نايف مرزوق عوده الجهن 

نايف مسلط عيد البقمي0433******

ي5712******
نايف مشعل بن محمد القرشر

نايف مهنا مبارك المروات 5119******

نائف شحان بن عائض الغامدي8633******

نزار احمد بن علي الثبين 0748******

نصير عجيل عايد الجهن 0336******

نواف رشيد جي  الجهن 2405******

نواف سالم حامد البلوي5058******

ي5105****** نواف صالح سماح العي  

ي9731****** نواف هيال بن وارد العتين 

ي5069******
نوح صامل صمايل المرعىسر

هادي حسن بن عمر الصالحي4584******

ي بركات بريك المحلبدي1037******
هات 

ي6547****** ي صالح سليم الحرت 
هات 

ي عبدالرحمن عمشان الحسن9641******
هات 

ي يوسف بن حبيب الزاير8280******
هات 

هايف نايف مطلق الدويش8522******

هتان فؤاد بن محمد قاروت1353******

هريسان محمد عبدهللا السبيعي8943******

ي الصاعدي6455****** هشام حميدان راج 

هشام عبدالرحمن عتيق المالكي2537******

ي0683****** هشام عبدالرحمن غصاب العي  

هشام يوسف محمد التويم4304******
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ي0885****** هالل بن حمدان بن هالل الحرت 

هليل حسن علي الشهري5652******

ي5642******
همام عليثه عياد الجهن 

ي7099****** وائل سعد بن معيض المطير

وائل سنيد شاهر العمري9776******

ي2482******
وائل صالح عائض القحطات 

ي بن محمدصالح الرويتعي8214******
وائل ناشر

وجدي محمد شاكر االحمدي7686******

وسمي بن خميس بن صالح الوسمي2349******

ي7423******
وسيم سالم عوض  هللا الخىسر

وليد احمد عبدهللا المالكي4142******

ي9964******
وليد احمد مقبل الزهرات 

وليد حامد احمد الشهري8812******

ى9408****** وليد ذايب ذياب المطير

ي4369****** وليد سالم بن سفان العي  

ي1973****** وليد سعد بن عبدهللا الحرت 

وليد سعد علي المالكي0827******

ي3273******
وليد سعد فرج اللحيات 

وليد صبيح عوده العطوي9480******

ي1820****** وليد علي ابراهيم المرحن 

وليد محمد ابراهيم عباس1385******

ياش بخيتان قريعط الحجورى1372******

ي0516****** ار العتين 
ياش جريبيع شر

ياش سالم سعيد الصيعري5452******

ي9837****** ياش سعد بن دخيل هللا العتين 

ي3935****** ياش سليمان فهد العيير

ي6533****** ياش سمير صعيقر الحرت 

ياش عبداالله بن عبدهللا مدخلي0761******

ياش عبدالرحمن ابن عبدهللا التويجري8733******

ياش عل بن عبدهللا االسمري4037******

ياش غازي مالح الشمري5413******

ياش محمد الرثيع المغذوي6217******

ياش محمد بن احمد هزازى0858******

ي3075******
ياش محمد قاسم الغزوات 

ياش يحي علي الحريضي0985******

يح عايد عيد الرتوعي9836******

ي4721******
 
يح محمد أحمد العياف

ي3116******
يحي ابن حميد ابن مداوي القحطات 

ي9902******
يحي حسن احمد الزهرات 

ي2442******
 
يحي عامر بن محمد البارف

ي0476******
يحي علي حسير  الشهرات 

يحي متعب سلمان الحريضي9350******

يحي محمد بن عامر الخزاعي6319******

يحنر علي بديوى الحمدي8154******

ي0736****** يحنر علي محمد عسير

ي8696****** يزيد عبدهللا عبدالرحمن العتين 

ي7173******
يوسف احمد بن محمد القرت 

يوسف بن نداء بن مرزوق الرشيدي4866******

يوسف سليمان بن عبدهللا بن رضيان8206******

يوسف سليمان راشد الوايلي3049******

ي3084****** يوسف عبدهللا جبار المطير

يوسف عبدهللا دخيل الفهيد9872******
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يوسف عبدهللا علي جغدمي1238******

ي8506****** ان الحرت  يوسف عبدهللا مغير

يوسف علي بن عبدهللا السهيمي4348******

ي8052****** يوسف علي مزيد المطير

يوسف عويد حنيان الشمري0629******

يوسف محمد ابراهيم الفقيه0100******

يوسف محمد سليمان الدخيل3585******

ي6723******
يوسف مفرح بن سعيد الشهرات 


