
االسمالهوية الوطنية
ابراهيم ابراهيم عبدالعزيز الحمزه4444******

ن بن محمد الحميدي4261****** ابراهيم الحسي 

ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الحماد9322******

ان8863****** ابراهيم بن سليمان بن صالح الشقي 

ي0333******
ينن ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم العمي 

ابراهيم بن علي بن يحن  نجمي8636******

يط3142******  بن علي الشر
ن ابراهيم حسي 

ي0491****** ابراهيم حمد ابراهيم فقي 

ابراهيم حمد براهيم الجالجل4013******

ابراهيم حمد بن ابراهيم الجير9677******

ابراهيم حمد بن ابراهيم السائح0524******

ابراهيم حمد بن سالم الخضي 7737******

ابراهيم سالم سليم الصاعدي7558******

ي1155******
ابراهيم سعد محمد القحطانن

ابراهيم سليمان بن ابراهيم الزويد3688******

ابراهيم سليمان بن ابراهيم العضاض3143******

ابراهيم صالح بن عثمان البجادى7164******

ابراهيم عاىل بن عويض المسعودى9387******

ابراهيم عبدالرحمن سعد بن مريط2850******

ابراهيم عبدالكريم ابراهيم المحيميد3608******

ن5031****** ابراهيم عبدهللا بن ابراهيم الحسي 

ي0467******
ابراهيم عبدهللا بن ابراهيم الحوشانن

ابراهيم عبدهللا بن ابراهيم الطاسان2368******

ي7821******
ابراهيم عبدهللا ربيع شيبانن

ابراهيم عبدالوهاب بن علي آل ابراهيم8018******

ابراهيم علي ابراهيم العقل6671******

ابراهيم علي سالم األسمري4203******

ابراهيم عمر ضيف هللا العجيمي2625******

ي1083******
ابراهيم عوض سعيد قحطانن

ابراهيم عيد حامد البلوي1436******

ابراهيم فهد ابراهيم الداود3658******

ي4307******
ابراهيم محمد ابراهيم الطريفن

ابراهيم محمد بن ابراهيم النارص7418******

ي1873******
ابراهيم محمد راشد الجهنن

ي4507******
ابراهيم محمد عبده الشوكانن

ابراهيم نهاري محمد جعر4999******

احمد ابراهيم بن عبدهللا آل عجيان3535******

احمد ابراهيم بن محمد الغامدي2997******

ي8954******
احمد ابراهيم عبدهللا الشدوخن

احمد ابراهيم موىس منحس4282******

يده علي الرويلي2045******
احمد اشر

ي3610****** احمد بن بجاد بن مرشد المطي 

احمد بن سعدى بن علي الغامدي0065******

احمد بن عبدالمحسن بن مكي آل انصيف4271******

ي1209****** ن احمد بن عقيل بن دحل العين

احمد بن مكي بن احمد المنصور2495******

احمد بن نارص بن احمد الخليفه6996******

احمد جارهللا احمد المالكي9281******

احمد جمعان سعيد الغامدي8500******



االسمالهوية الوطنية
احمد حسن احمد قيسي1549******

احمد حسن بن محمد ابوالنور0874******

ي5701******
احمد حسن محمد المحجانن

ي3414******
ن بن احمد الثوينن احمد حسي 

ي1990******
احمد حمد سالم القرنن

اوى3100****** ن احمد حمد سليمان الين

ي3709****** احمد دهام غالب العتينر

ي7373****** ن احمد ذياب بن االسود العين

احمد زيد حمد الخثالن5152******

ن آل عشبه2447****** احمد سعد حسي 

احمد سعد عواض الجعيد6753******

احمد سعد عواض المالكي5501******

ي4296******
ن
احمد سعد مشعان العوف

ي4618******
احمد سعود علي القحطانن

احمد سعيد احمد الغامدي7763******

احمد سعيد احمد المالكي5278******

احمد سعيد بن حمدان الخثعمي7748******

احمد سعيد بن عبدهللا باسودان8683******

احمد سعيد عبدالرحمن الغامدي4762******

احمد سلمان بن مهدي ابوقرين5581******

احمد سمي  صدقه عطيه1650******

ي2749****** ار محناس العتينر احمد شر

احمد صالح بن احمد سماره2087******

احمد صالح بن ماطر المحمادي6497******

احمد صالح عقيل العميم2578******

احمد عبدالرحمن احمد آل حموض9477******

ي5595******
احمد عبدهللا علي الشيخن

احمد عبدهللا موىس الكحيلي7339******

احمد عثمان احمد جتيم1292******

احمد عطاهللا مبارك السلمي2371******

ي0748******
احمد علي بن سعد القحطانن

احمد علي بن محمد البوحليقه5139******

احمد علي عوض الشهري5184******

احمد علي محمد مسعود9812******

ن الجغثمي6412****** احمد عوض ابن في 

ي6553****** ن احمد عوض ذياب العين

احمد عوض صالح المالكي1066******

احمد فايز محمد الفايز6075******

ي2536******
ان الفيفن احمد فرحان جير

احمد فؤاد صالح ابوالنجا7995******

احمد متيعب غازى العتينر5281******

ي7706******
احمد محمد احمد العفيفن

احمد محمد احمد الغامدي4795******

ن الصاعدي1431****** احمد محمد العفي 

احمد محمد بن ابراهيم الغامدي6511******

احمد محمد بن احمد الغامدي7032******

ي6582******
احمد محمد بن صالح المحيسنن

احمد محمد بن علي جل6369******

ي7441****** احمد محمد حسن حضي 
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احمد محمد سوادي خضن9685******

ي5826******
احمد محمد معيوف المزينن

ي2723******
احمد محمدصالح بن عواد الذبيانن

ي1642****** احمد مرزاق بن مطر المطي 

ي5311****** احمد مرشد رشيدان المطي 

احمد مساعد سعد الحازمي0839******

احمد مسعود بن علي الغامدي6239******

ي5873******
احمد مصطفن بن احمد الرضن

ي6870****** ان بقيه الميلنر احمد مطي 

اهيم9411****** احمد معتوق بن محمد الير

احمد نارص بن عبدهللا النودل2437******

احمد يحن  محمد ابوصيده3625******

ادريس يحن  بن ادريس الهوساوي5789******

ازهر عبدالسالم بن حسن الحبيب6629******

ي3092****** اسامه ابراهيم بن صالح الخضي 

اسامه ابراهيم بن محمد الجاش0813******

ف بن عبدالسالم عبدالسالم6074****** اسامه أشر

اسامه سعود معيوض النفيعي7509******

اسامه عبدالرحمن بن سعد الخميس4781******

ي6085******
اسامه عبدالرحمن سعيد الحارن 

ي8928******
ن
اسامه عبدهللا رجاء العوف

اسامه عبدالمحسن بن عبدالعزيز المجحم6482******

اسامه محمد عبدالرحمن الجربوع8952******

اسعد بن محمد بن عزالدين حيدر1460******

اسعد جعفر احمد الطيار4835******

ي1526******
اسعد عابد ابن قميش الزنبف 

ي0528******
ن
اسماعيل صالح ايشان صوف

اسماعيل عبدهللا احمد الغامدي3305******

ف محمد رشيد اىسر5421****** اشر

ف3958****** ن اسامه بن عبدهللا شر األمي 

اء محمد بن بكر حمدى1106****** الير

اء محمد بن حسن الحازمي2863****** الير

ن ملفوف بن عامر الحزوبر3325****** الحسي 

امجد عبدالرحيم عبدهللا مليباري9503******

ي8133******
انس بن يعقوب بن اسحاق منسر

يف9814****** ن الشر انس حمزه بن حسي 

انس سليمان عبدالكريم االصقه8837******

ن جستنيه3439****** انس محمد سعيد حسي 

انمار محمد بن عبيدهللا النام3130******

ايمن بن علي بن عبدهللا الضامن7724******

ايمن حسن سعيد بازهي 7279******

ايمن عبدالرحمن بن رشيد الربيش6451******

ي1580****** ايهاب احمد بن محمود بوسطخر

ايهاب عبدهللا بن خليل رواص5576******

ي2561******
ايهاب مساعد مرزوق الجهنن

أحمد بالقاسم علوى خرد2503******

ن الماجد7190****** أحمد جمال بن حسي 

ن العامر1050****** أحمد جواد بن حسي 

ي5073****** أحمد حمود عوض الحرنر



االسمالهوية الوطنية
ي0909****** أحمد درهوم هزاع العتينر

ي2321****** أحمد رجاء بن شقي  العتينر

ي7113****** ن أحمد سعود عزيز العين

أحمد سلمان بن احمد الناظري2948******

أحمد سليمان مسلم البلوي3102******

ن القطان3784****** أحمد صالح بن ياسي 

اهيم1048****** أحمد عبدالرحمن عبدهللا الير

أحمد عبدالعظيم عبدهللا الحداد8600******

أحمد عبداللطيف علي العبداللطيف3556******

ي9991******
أحمد عبدهللا احمد القرنن

أحمد عبدهللا صالح الشاوي6887******

ي5351****** أحمد عبدهللا عشبان الحرنر

أحمد عبدهللا محمد الجوعي2912******

أحمد عبدالمحسن بن سلمان العبدالعال5543******

ي8909******
أحمد عيضه محمد الزهرانن

أحمد فري    ج مسلم العطوي8012******

ن محضار4009****** أحمد محمد بن حسي 

ي4514******
أحمد محمد سعد التخيفن

أحمد محمد عبدالمطلب الصاملي3360******

أحمد محمد هندي العمري0415******

أحمد مكي بن عبدهللا آل سالم8426******

أحمد نارص محمد الزومان0065******

ي1678****** أحمد يخي علي عسي 

أسامه عبدهللا ابراهيم مصيخ2737******

ي0961******
أمجد حسن صالح الزهرانن

أمجد عوض بن أحمد القريعي4439******

ن بن مهدي بن كاظم العقاقه3544****** أمي 

ي1359****** ن نارص احمد عسي  أمي 

ي5429******
ن
ي الالف

ن
أنس سليمان الف

أيمن سعيد محمد يخي0906******

أيمن محمد بن ابراهيم المقحم6354******

ي7247****** ن آحمد نواف هطل العين

آدم كاظم بن علي الجابر1782******

باسل علي بن محمد الغامدي6653******

ي2168****** باسل محمد عبدهللا الحرنر

باسم عبدهللا عطيه العمرى3879******

باسم علي محمد حميد القريقري0048******

ي3347****** باشه محمد عبده عسي 

ي0602******
بجاد حمود ملهي القحطانن

ي6615****** بدر ابن جرمان ابن ذيبان العتينر

بدر ابن مساعد ابن عوض الرحيلي0871******

بدر احمد عبدالحميد عرب6351******

ي3648******
بدر بن عائض بن براهيم السيحانن

بدر بن محمد بن حمدان الشتيلي3582******

ي2191******
بدر بن محمد بن مفلح القحطانن

ي7416******
ي اللقمانن

ن
ي بن الف

بدر بن ملفن

ي3865****** بدر بندر خلف العتينر

بدر سالم بن محمد آل هبوبان2043******

بدر صالح مصلح المالكي6783******
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يف8672****** بدر عبدهللا عطيةهللا الشر

بدر عبدالمحسن محمد الرشيد8430******

ي7020****** ن بدر عطيه مثقال العين

ي7005****** ي الحرنر بدر عوض مرخر

بدر مانع بن خلف الشمري4700******

بدر محمد وائل التويجرى3381******

ي4491****** بديع محمد عبدهللا الحرنر

براء احمد بن محمد قفاص1123******

ي0879******
بريك جمعان محمد القرنن

ن4835****** بسام بن علي بن احمد حسني 

بسام حسن بن محمد عرفشه2183******

ي3544******
بسام سليمان دخيل الفهيف 

بسام صالح عبد هللا الجفن7807******

ي5668******
بكر مستور عابد الثبين 

بكر هاشم بن بكر حريري7449******

بكري زين علي القوزي4925******

بندر بن سيف بن عبدهللا الجريدي3962******

بندر بن عبدالعزيز بن عاطي السلمي2514******

ي7896****** بندر بن فرحان بن بناي الحرنر

بندر خالد بن حسن الخالدي0961******

بندر خالد محمد القليطي6388******

بندر دخيل دخيل هللا النمري0687******

ي9754****** بندر دخيل مهل الحرنر

بندر زيد حمادي الجحدىلي5305******

بندر سعود سالم السويداء2742******

ي8764****** بندر شنيف نزال الحرنر

بندر عبدالغنن بن عبدالغفور تمكانن0791******

ي5138******
بندر عبدالكريم عائض الشهرانن

بندر عبدهللا جنيد فقيه3496******

بندر عبدهللا محمد االحمد6372******

بندر عبدالمحسن عبدهللا العضيب7141******

ي8384******
بندر عتيق صالح الزهرانن

بندر مرخر معيضد الفهم8026******

ي8211****** بندر مساعد سعد الحرنر

بندر نارص بن محمد الخالدي3580******

ي الدليم7808******
تركي ابن عبدالقادر ابن هانن

تركي ابن مرشد ابن رشيد السفري4628******

تركي احمد علي بعيطي2798******

تركي الحميدي بن مناور الفهيدي1523******

تركي خالد صويلح الدلبخي5913******

تركي صلفيق هويس الشمري7679******

تركي طالل عبدهللا االطرم8022******

ي7633******
تركي عايض عيظه الحارن 

تركي عبدالرحمن بن ابراهيم الصالل2152******

تركي عبدالعزيز بن عبدهللا خراىسر0476******

تركي عبدهللا عمر القحطانن4793******

ي1047****** تركي عبدهللا موىس الكثي 

تركي عبدالمحسن صالح المجراد1673******

تركي فهد سعد الدوشي4522******
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تركي مساعد سعيد الصاعدي5051******

ي9057******
تركي نهي  بن عوده الغين 

ي7625******
تركي يحن  معزي الجهنن

توفيق محمد سعيد الغامدي4194******

ي6732****** توفيق مسعد سعيد اللهينر

ي3888******
ثامر ابراهيم هاشم عشف 

ي1363****** ثامر زايد مطر العتينر

ي0976******
ثامر محمدحسن عبدهللا حلوانن

ي4576******
ثامر مالح مليحان الثبين 

ثامر نارص بن محمد العمر8879******

ي8538******
ثامر نارص ثامر الحارن 

ثواب عطيه بن ماىس المالكي5578******

ان جابر مسلم3591****** جابر جير

جابر عبدرب الرسول بن حسن الدخالن6224******

جابر موىس بن محمد المزيدي5441******

ي5371******
انن جابر يخي احمد خير

جاسم محمد بن أحمد آل موىس2362******

جعفر بن صالح بن احمد الحامد4507******

جعفر عبدرب الرسول عبدرب الكاظم البصاره8864******

جعفر علي بن باقر الحداد1330******

جمال بن يوسف بن مصطفن بن مصطفن6169******

جمال يخي حسن عطوي3333******

جمعه عثمان بن فهد العلي7362******

ي2187****** جميل حامد جميل المطي 

ي3366******
جميل سمي  بن جميل راضن

ي6148****** جميل مذكر مقبل العتينر

ى8371****** جهاد محمد موىس الدغي 

جواد عبدهللا بن محمد الهاشم3542******

ي7435******
حاتم بن مسعود بن شاكر الحارن 

حاتم حسن ابراهيم شوي  هي9708******

حاتم عبدهللا حمدان الغامدي6276******

ي2821******
حامد عبدالكريم صالح المدنن

حامد محمد بن حامد الغامدي5535******

ن الصالح4577****** حبيب بن عباس بن حسي 

حبيب محمد بن علي الهزيم2541******

ي7063******
حسام جمعان احمد الزهرانن

حسام سعيد ابن محمد الغامدي2727******

ي2616******
حسام علي بن سعد القرنن

حسام فضل عبدالحميد جننر7717******

ي1450****** ان الحرنر
ن حسام فهيد بن عني 

ي0205******
 
حسام مساعد مرزوق الروف

ن محضن4033****** حسان طالل بن حسي 

حسن احمد بن عبدهللا الشهري7452******

حسن بن احمد بن حبيب العلق2794******

حسن بن عبدالمؤمن بن عبدالفتاح علي6489******

ف8033****** حسن بن نارص بن حمد آل مشر

حسن جاسم بن محمد بن صوالن0050******

ن بن ابراهيم البالدي4084****** حسن حسي 

 بن علي آل صالح8627******
ن حسن حسي 
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حسن طالل قاسم بخيت1899******

ي5176******
ي بن جاسم المزعل السيهان  حسن عبدرب الننر

ي8639******
يف غزوانن حسن عكاش امشر

حسن علي الحسن ال رغيب0959******

حسن علي بن علي ادغام0088******

احيلي9641******
حسن علي علي شر

حسن علي محمد الحازمي6802******

ي9798****** حسن عمر حسن المرحنر

حسن عيس نارص غنيمي9808******

حسن نارص بن سلمان النارص0643******

حسن نضهللا بن محمد المكرمي2199******

ن ابراهيم بن صالح المادح4601****** حسي 

ن الدندن8496****** ن ابن عبدهللا ابن حسي  حسي 

 بن احمد بن علي النمر7617******
ن حسي 

ن بن حمد بن ظافر الماس8597****** حسي 

ن بن عبدهللا بن عبدالمحسن المطوع7164****** حسي 

ن بن عبدالمحسن بن ابراهيم الراشد4039****** حسي 

ن بن مهدي بن أحمد الرضوان4696****** حسي 

 جعفر بن عبدالمنعم الحليلي9468******
ن حسي 

ن سمي  بن عبدالمحسن ابوزيد3834****** حسي 

ي2458******
ن سيف محمد البيسر حسي 

ي1929******
ي بن حسن السيهان 

 
ن صدف حسي 

ن نجمي1585****** ن عبدهللا حسي  حسي 

م2656****** ن عبدهللا علي لشر حسي 

ن عبدالمحسن احمد الفردان9150****** حسي 

ي بن موىس الصائغ5437******  عبدرب الننر
ن حسي 

ي5860******  عبيد سلطان العتينر
ن حسي 

ى7837****** ن عطيةهللا بن امبارك البشر حسي 

 علي بن اسماعيل المكرمي2753******
ن حسي 

ي1915******  علي بن حبيب الهدينر
ن حسي 

 علي بن مسفر الغامدي6115******
ن حسي 

ن محمد بن احمدعبدهللا الحرازى6814****** حسي 

ن هادي بن محمد المحامض7349****** حسي 

ي فواز الرويلي0121******
حالف بانن

ي2568****** حماد صالح سالم الحرنر

حمد ابراهيم محمد الدوشي9128******

حمد بن بردي بن حمود الشمري3603******

ي7259****** حمد سالم خالد الحرنر

حمد صالح حمد آل دعي 9139******

ي8578****** حمد صنات حمود العتينر

حمد عبدالرحمن بن حمد الحامد2734******

حمد عبدهللا بن عبدالعزيز الرميح9632******

حمد عبدهللا بن محمد العثمان2577******

ي8461******
حمد عبدهللا صالح الزهرانن

ي6293****** ن حمد فرحان عواد العين

حمد مليحان حميد الربيعيه الشمري8333******

ي6008******
حمد نارص عايض القحطانن

ي3111****** ن ن العين حمدان عطيه حسي 

حمدان متلع عطاهلل العصيمي2361******
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ي3635******

ن
حمود علي خالف المطرف

ي فالح الرشيدي3246******
حمود ملفن

حميد فرحان حميد الشمري3004******

ي2462****** ن حميد مشارد عكاش العين

حيدر احمد ابن نارص الحميد0749******

حيدر أنور بن حسن هويدي8420******

حيدر بن محمد بن علي فرحان0969******

ن بن محمد الحمود7243****** حيدر حسي 

حيدر حمد بن أحمد المكرم6356******

حيدر عبدهللا بن عبدهللا آل جضن9347******

حيدر عبدالمحسن بن علي الجباره1173******

حيدر عمران بن محمد العمران7770******

 اليامي6448******
ن ي معي  حيدر ناخر

خاطر رداد بن عيضه المالكي5535******

خالد احمد محمد الغامدي7611******

خالد أحمد عايد الرهيف0033******

ي5662****** خالد بن رضيمان بن جريد الحرنر

خالد بن سليمان بن محمد الفريخي2224******

ي2098****** خالد بن عبدهللا بن زيد الدغيلنر

ي4578******
خالد بن عطيه بن حسن الزهرانن

ي0635******
خالد بن محسن بن حسن الزهرانن

خالد بن محمدعلي بن يوسف صحاف1636******

ي8924******
خالد بن هذال بن ماجد القحطانن

خالد حزام رده المالكي7440******

ي6289******
خالد حمدان نافع الجهنن

ي8297******
خالد سعد ابراهيم الحارن 

خالد سعد عبدهللا الحبشان9158******

خالد سعد محمد المحمادي6938******

ي2477******
خالد سعود بن عوض البدرانن

خالد سعيد فرغلي غنيم6550******

خالد سليمان حمد الدباىسي9709******

ي7205******
خالد صالح فرج الجهنن

ي1106******
خالد عبدالعزيز درويش الجهنن

خالد عبدهللا أمان الخالد9001******

خالد عطنان بعيجان الرويلي2422******

خالد علي عبدالعزيز نكيشان2019******

ن العجمي9118****** خالد غنام جعيي 

ي9170******
خالد فهد عابد الحارن 

ي الشمري9539******
خالد فهد معاىسر

خالد الحق محمد الحق2256******

خالد مبارك رويشد الرويلي2428******

خالد محمد بن عبدهللا المسيب8444******

خالد محمد خلف الشمري0548******

ي5052******
خالد محمد سعد الحارن 

ي5845******
خالد محمد سعيد القحطانن

خالد محمد عبدالوهاب العركي2497******

خالد محمد عثمان النارص5807******

ي8574******
خالد محمد معيوف الشيبانن

خالد مسلم سالمه العطوي8161******
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ي2901******

ان بن مجحود بن مصلح الزهرانن خضن

خلف صالح بن عبدهللا الغانم5909******

ي4376****** خميس عبدهللا بن خميس الزعنر

داوود احمد عرار خرمي8548******

دغيم دهيمان بن رغيان الشمري1275******

ي0146****** دالك سالم بن دالك المطي 

راشد بن محمد بن راشد القليش9006******

ي7154******
راشد حسن عواض الحارن 

راشد حمد بن نارص غصنه5322******

راشد خليفه بن راشد الشهاب9317******

راشد راجح راشد الدوشي0575******

ي7845****** راشد نوار محمد العتينر

رافت خالد بن يونس سمرعل5361******

رافع عبدهللا البحر ال جمعان1824******

راكان اسماعيل ايوب نور الدين6298******

ي8153****** راكان سالم مسلم الحرنر

راكان عابد عبدهللا السالمي0544******

رامي بن سعد بن محمد الغامدي1984******

ي7295******
رايد صالح مزهر الزهرانن

ي4644******
رائد سلطان بن سعيد الزهرانن

ي4409******
رائد عبدالخالق ابراهيم الزهرانن

رائد عبدهللا يوسف الجاوي9640******

رائد مني  سلطان السهلي4305******

ي0865****** ربيع سالم عايض الكرنر

يف1663****** ربيع نايف حميدي الشر

رتيبان راشد بن طليميس الدوشي7873******

رضا بن ابراهيم بن جعفر العلوي6510******

رضاء صالح بن محمد الصالح2058******

رعد محمد ابن سالم الهويد1095******

رمزى عواد نور الحرنر6651******

ي6835******
رمزي بن محمد بن حسن الكوين 

رمزي عتيق هالل الهذىل9790******

ي9641****** رياض سليم خلف العتينر

رياض عمر محمد زكري0010******

ريان ابراهيم محمدسعيد قطب4696******

ريان اسماعيل يخي نهاري5753******

ي6397****** ريان دغيليب بن مطلق المطي 

ي1955****** ريان راشد جميل اليونر

ريان سليمان عبدهللا العمران0872******

ي8925******
ريان صالح بن عيد دندينن

ريان عبدالرحمن بن محمد العويد9148******

ريان عبدالكريم محمود فته7784******

ريان معتوق بن عبدهللا كدوان0010******

زايد زبار زيد الشمرى8313******

زكريا بن سلمان بن قاسم الحايك3024******

ي المعبدي2357****** زكي رجاء راخر

ي0447******
زهي  خالد حمزه عفيفن

زياد ابوبكر احمد باقازي7890******

زياد خالد بن حمادي السيد0746******
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زياد سعد بن حميد الحازمي1092******

زياد صالح احمد زيادي7410******

زياد عبدالعاىل علي السلمي9707******

زياد عبدهللا احمد الكامل0239******

زياد عبدهللا جلوي القرناس8502******

زينن محمد بن زينن االنصاري7796******

ساعد ابن حامد ابن عبدهللا العبيدي0857******

سالم احمد سالم باعارمه9120******

ي3192****** ن سالم بن مقبل بن فري    ح العين

ي9513****** سالم جابر بن علي لغنر

سالم حمد محمد العيدي6281******

سالم سعيد احمد الغامدي3557******

سالم علي بن محمد الشهري8706******

سالم محمد بن سالم العمري9951******

سالم محمد بن سالم الموىس4483******

سامر عبدهللا ابكر هداش0704******

ي7896****** سامر عوض بن فنخي  الحرنر

سام حامد عاض العلونن6865******

سامي بن علي بن عبدهللا الدبيسي6721******

سامي حامد حمد المحمدي5204******

سامي سعد عيضه الربيعي4643******

سامي سعود ساعد السلمي3936******

سامي سلطان مشعل النفيع4891******

سامي سليمان محمد العليط9802******

سامي عبدالعزيز صالح آل فهيد4057******

ي7419******
ن
سامي محمد مرزوق العوف

ي5418******
سطام احمد سعيد الزهرانن

سطام محمد بن فهد بن محيا8490******

ي3035****** سطام مرزوق سلمان العتينر

سعد ابراهيم سعد الرشود0336******

سعد بن حمود بن عبدهللا المشاري6030******

ي4182******
سعد بن سالم بن محمد القحطانن

ي1129******
سعد بن محماس بن قبالن القحطانن

ي6738******
سعد زابن بريكان القرىسر

سعد سعيد عطيه المالكي1426******

ي2176******
سعد عبدهللا ابن سعيد القحطانن

ي3943******
سعد عبدهللا بن سعد القويزانن

سعد عبدهللا بن سعد الورثان3330******

سعد عبدهللا بن محمد القصيمي3668******

ي7056****** سعد عبدهللا عبدالعزيز العتينر

سعد عبدهللا مرعي آل كامل7165******

سعد عل سعيد العمري6558******

ي3090******
سعد عواد سليمان الجهنن

ي2463****** سعد محمد بريك العتينر

ي5240******
سعد محمد بن حامد القرىسر

ي3223****** سعد مزيد سعد الشغيي 

ي4548******
سعد مشعل عيضه الحارن 

سعدون عبدهللا عايد الشمري6545******

سعود بندر سعود بن مسعود2159******
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ي5265****** سعود محسن عوض الظفي 

ي0973****** سعود محمد ساير العتينر

سعود محمد سعود النصار0203******

سعود محمد سعيد المزين4127******

ي القثامي9562******
سعود مستور خبن 

سعيد ابراهيم محمد الدوشي0886******

ن8452****** ن الحسي  سعيد ابن عبدهللا ابن حسي 

سعيد بن حبالن بن عبدالكريم القصاب0757******

ي0396******
سعيد بن عبدهللا بن جمعان الزهرانن

سعيد سعد فائز الشهري9459******

ي7241******
سعيد صالح محمد القرنن

سعيد عبدهللا بن حسن المالكي8500******

ي6091******
سعيد عبدالهادي علي القحطانن

ي7015******
سعيد عطيه بن سويد الحارن 

سعيد عيد سالمه العطوي8606******

سعيد متعب بن شنان الغامدي2251******

سعيد متعب عليثه الرفاعي2320******

ي5446******
سعيد محمد ابن علي القحطانن

ي2863******
سعيد محمد بن حسن الشمرانن

سعيد محمد مسفر آل زاهر9957******

سعيد مسلم محمد الدوشي7467******

ي0719******
سعيد معجب محمد الزهرانن

ي بن داود الحرز4559****** سعيد ناخر

سلطان احمد حامد المالكي8432******

ي3559****** سلطان بن محمد بن صالح الظفي 

سلطان سعيد تركي المله1137******

سلطان سعيد مشبب االسمري0299******

سلطان صالح بن باين الرشيدي6251******

ي3120****** ن سلطان ضامن قنان العين

سلطان عبدهللا عبدالرؤوف خوجه2250******

سلطان عبدهللا عبداللطيف الدريميح0711******

ي9918****** سلطان فالج عيد المطي 

سلطان فهد سعد ال دريميح3117******

ي1175****** سلطان فيحان هالل الحرنر

ي2839******
سلطان فيصل سليم الثقفن

سلطان محمود بن صدقه زمزمي8187******

سلطان معيد بن محمد شاجرى5042******

سلمان احمد جابر المالكي9366******

سلمان أسعد عون الحريصي8457******

ي4797******
سلمان براهيم بن عبدالرحمن العليف 

ي9884****** سلمان بن تركي بن عبدهللا الحرنر

ي6709****** سلمان بن سالم بن شفق الحرنر

ي5016******
كستانن سلمان بن سمي  بن ترسن الي 

سلمان جريس ظاهر الشمري9556******

ي الرشيدي4253******
سلمان دحيم مطنن

ي7259****** سلمان سعد عبيدهللا الحرنر

ي8113****** سلمان شاعي بن نغيمش العتينر

سلمان شباب بن سلطان البقمي0620******

سلمان ظافر مانع آل سالم0080******
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سلمان عبدالعزيز سالم العويس4967******

سلمان عبدالعزيز سلمان القعيد4971******

يف4426****** سلمان عبدهللا مفلح الشر

ي7191****** ن سلمان مرفوع لهمود العين

يده الخالدي2530****** سليم سعد بن شر

ي7808****** ن سليم فهد سعد العين

ي5737****** سليمان ابراهيم سليمان القضينر

سليمان ابراهيم محمد الربدي2414******

سليمان سعد سليمان الدهش4169******

سليمان صالح سليمان الصالخي0311******

سليمان عبدالعزيز بن محمد االحمد7975******

سليمان علي ابراهيم الرثيع0548******

سليمان علي سليمان الجربوع0061******

سليمان محمد عبدهللا الظاهري0825******

ي0882****** سليمان محمد مازن الحرنر

ي2721****** سليمان محمد يخي هرونر

سليمان يوسف بن سليمان المرشود5511******

سليمان يوسف سليمان داوود8928******

سمي  بن سالم بن معال الصاعدي5996******

سمي  عبده علي االسمري7360******

سند سعد عتيق النفيعي5489******

سهيل زكريا بن عبدهللا زامل9110******

سهيل عبدالرحمن بن سعيد الحازمي7898******

سيف بن حمد بن جاموس الشمري8174******

ي6803******
ن
سيف منيف بن سفر العوف

 الربيعي7862******
ن شاجع صالح حسي 

ي4515******
شادى عبدهللا بن محمد الجهنن

ي1334****** شادي عبدهللا مدهللا النصي 

ي2593******
شارع سلطان بطيحان الشهرانن

ي درعان حمد النتيفات1594******
ن
شاف

ي1336******
شاكر عبدالرحمن عبدهللا القرنن

شامي فصال محمد الصالخي1702******

شاهر بن مسعود بن حماد المسعودى9185******

ي بن شايع الشمري5553****** شايع بن حخر

ي2861******
شبيب ربيع شبيب القحطانن

ي6778******
شتوي ابن عوض ابن عبدهللا القحطانن

ي0695****** ي العتينر
شجاع محمد ملفن

يف عايد معوض البلوي6725****** شر

ي8394****** شعيل ردن مريزيق المطي 

شالش عبدالرحمن شالش الضبيب3241******

ي1040******
ن ابن يوسف الدوخن صادق حسي 

صادق عبدهللا بن سعد الشويش0771******

صالح ابن سعيد ابن نارص الغامدي9727******

ي3028****** صالح بن عبدهللا بن مشيط الحرنر

صالح بن مهدي بن محمد آل زمانان6878******

ن بن هادي ال دويس4130****** صالح حسي 

صالح راشد بن عبدالعزيز بورشيد9977******

ي0962****** ن صالح راشد صلطان العين

صالح سليمان محمد العيدي4730******
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ي3521****** صالح شعيل بن صالح العتينر

ي0647******
صالح عبدالحميد عبدالرحمن السحيبانن

ي9155******
صالح عبدالرحمن بن صالح الجهنن

صالح عبدالعزيز بن صالح الخميس2032******

صالح عبدالعزيز صالح العمر4991******

صالح عبدهللا بن ابراهيم الحميدان4749******

صالح عبدهللا بن صالح العبدالسالم0797******

صالح عبده محمد ال المشائخ1644******

صالح علي صالح الشهري1789******

صالح غانم مضخي السلمي5465******

صالح فهد صالح الضبيب8018******

ي بن صالح الغامدي4440******
ن
صالح الف

ي4451******
صالح محمد احمد الزهرانن

صالح محمد احمد باوارث1435******

صالح محمد بن صالح الزايدي1433******

صالح محمد صالح الخزيم4036******

صالح محمد صالح المانع5545******

يباط9379****** صالح محمد صالح شر

صالح مديس رده المالكي2323******

صالح مزاحم صالح الذيب0839******

ي9906****** صالح مسعود عاتق الحرنر

صالح منصور علي الفايز0919******

صالح نارص بن صالح الدوشي0735******

صالح نارص عبدالعزيز الخميس8868******

صدقه محمود بن صدقه زمزمي2543******

صقر سعد بن عويمر السحيمي5612******

صقر محمد احمد الغامدي0859******

صالح طليحان ساير الشمري6687******

صالح قادي صحن الشمري8765******

صهيب طارق حسن باروم1829******

اري8160****** ي حمود حمدي الشر
ن
ضاف

ضياء بن شير بن صالح القالف9189******

ضيف هللا بندر شبيب البقمي7549******

ي1304****** ضيف هللا دبيان فارع العتينر

طارق ابن عبدالرحمن ابن محسن النفيعي5755******

ن عطيه الغامدي9447****** طارق حسي 

ي2405****** طارق حمدي بن حمد اللهينر

طارق سليمان عبدالرحمن الخالدي6539******

طارق صالح احمد باداود6065******

طارق عبدالرحيم ابن محمد االدماوي8849******

ي3379****** طارق عبيدهللا رشيد الحرنر

طارق عدنان أحمد بادريق0742******

طارق محمد حسن طعنون4957******

اهيم6297****** طالب صالح بن صالح الير

طالب محمد عبدهللا المحيسن4374******

ي8784******
وك المخلفن طاهر سعدون مير

طاهر عبدهللا فهد الزيدان8487******

طاهر نارص بن طاهر السالم4411******

طالل احمد محمد بافرط3602******
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ي6686****** ن طالل جويير سداح العين

طالل عائض عبدهللا الشهري3951******

طالل عواده عوده الرفاعي8181******

ي8827******
طالل فيصل عواد الجهنن

طالل محمد بن دخيل هللا الغامدي7014******

طالل محمد علي الغامدي2487******

ي6437******
ن
ظافر بن علي بن دغش الحالف

ظافر مهدي حسن اليامي7585******

يدي8923****** ن عابد علي عابد الي 

ي7515****** عادل رجاء جابر الحرنر

عادل سعد عبدهللا ال عدرج3256******

عادل سلمان جابر عبدىلي9065******

عاصم عبدهللا عبدالوهاب النفيسه3407******

عاصم علوى زين العابدين عقيل4834******

عاصم محمد ناجم سحاري8619******

عاصم نور ماثل السحيمي1011******

ي1109******
عاطف فهد سليمان الجريفانن

عامر أحمد ابن عبدهللا العامري5161******

ي4818******
عامر عدنان عامر بان 

ي9345******
عامر عياف عمر الزهرانن

عامر نارص بن حمد الزمامي9764******

عايد عواد شامان الرشيدي2502******

عايش محسن بن عايش السلمي5914******

ي8879******
 
عايض بن فالح بن محمد البارف

عائض محسن علي دعيش9778******

عائض همالن مدشوش الغامدي6796******

ي2422******
عباس بن علي بن مهناء المهينن

 بن علي العباس1588******
ن عباس حسي 

عباس عبدهللا عباس النخلي5388******

ن الشخص8660****** عباس علي بن حسي 

عبد االله محمد بن عبدالرحمن المطلق0168******

عبداالله اسامه محمدعل مقلد5006******

ي5531****** ن عبداالله سعد بن عبدالدايم العين

عبداالله علي راجح كريري8790******

ي4610****** عبداالله محمد عبدهللا الحرنر

ي2566****** عبداالله مقبل عبدهللا المطي 

عبدالباري محمد بن يوسف الهوساوي1861******

عبدالحكيم علي يخي آل النجم9023******

عبدالحميد بن عباس بن علي الرامس1655******

عبدالحميد عبدالرحمن عبدهللا الدوشي4710******

عبدالحميد عبدهللا بن عبدهللا آل جضن3854******

عبدالحميد علي بن طاهر الزقعان7777******

ن بن عيس بن الشيخ1756****** عبدالخالق بن حسي 

عبدالرحمن ابراهيم بن عبدهللا السديس3731******

عبدالرحمن ابراهيم بن عبدهللا القرعاوي6564******

عبدالرحمن ابراهيم بن نارص بن عنيق8694******

عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز الزيد3837******

ي8172******
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الزهرانن

عبدالرحمن احمد عبدهللا فارع5222******
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عبدالرحمن احمد محمدرضا خان2918******

عبدالرحمن امبارك بن بريك العصيمي1315******

ي3116******
عبدالرحمن أبراهيم بن عايض القحطانن

ي0559******
عبدالرحمن بن احمد بن دواس القحطانن

عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الربيعه1370******

عبدالرحمن بن سعد بن سعيد الفريم6541******

ي7492****** ن عبدالرحمن بن عيس بن دخيل هللا العين

ي2313****** وك الحرنر عبدالرحمن بن مبارك بن مير

عبدالرحمن ثويمر مطلق الزايدي8383******

ي3422****** ن عبدالرحمن جندل عدهان العين

عبدالرحمن حسن محمد الشهري0520******

عبدالرحمن حمد بن عبد الرحمن الغشام4630******

ي3995******
عبدالرحمن حمد محمد القحطانن

عبدالرحمن داود سليمان الهديب3804******

عبدالرحمن دخيل عبدهللا ال دخيل3322******

عبدالرحمن زيد عبدالرحمن العبوش5089******

ي5536******
عبدالرحمن سعد بن جارهللا القحطانن

ي2579******
عبدالرحمن سعد عبدالرحمن القرنن

ي5137******
انن عبدالرحمن سعود بن ملهي خير

ي7611****** عبدالرحمن سعيد ثواب العتينر

ي4405****** عبدالرحمن سعيد فهد المطي 

عبدالرحمن سليمان عبدهللا الخضي 4454******

عبدالرحمن سيف بن عبدالرحمن العبيسي6826******

عبدالرحمن صالح بن ابراهيم المسلم0961******

ي7132****** ي الحرنر
ن
عبدالرحمن صالح الف

عبدالرحمن طالل مخي الدين حكيم8983******

ي4410****** عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدهللا الوهينر

عبدالرحمن عبدالقادر صالح الطويرب5250******

ي5999******
عبدالرحمن عبدهللا احمد الثبين 

عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن السحيم7266******

عبدالرحمن عبدهللا عبدالكريم الجمعه6180******

عبدالرحمن عبدهللا عتيق المالكي1342******

ي3868****** عبدالرحمن عبدهللا هليل الحرنر

ي6973******
عبدالرحمن عطيه محمد الزهرانن

عبدالرحمن علي ابراهيم الغامدي2413******

عبدالرحمن علي بن سليمان القرعاوي4363******

عبدالرحمن علي سعيد الغامدي1043******

عبدالرحمن علي قنيفذ الزايدي8007******

عبدالرحمن عواض عيفه السياىلي2582******

ي2796******
عبدالرحمن عوض مضواح القحطانن

عبدالرحمن فيصل عبدالقادر بغدادي0839******

ي5853******
كان  عبدالرحمن فيصل محمدسالم الير

عبدالرحمن قاىسي رجاس السبيعي7617******

عبدالرحمن محسن علي االحمدي4706******

ي2550****** عبدالرحمن محمد ابراهيم عسي 

عبدالرحمن محمد ابن غرم هللا الغامدي5273******

ي6985****** ن عبدالرحمن محمد بن ربيع العين

عبدالرحمن محمد بن سالم الغامدي5108******

عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن الجمعه4027******
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عبدالرحمن محمد سليمان عابد7814******

ي3517******
عبدالرحمن محمد صالح القحطانن

عبدالرحمن محمد صالح المالكي1925******

عبدالرحمن مشعل رويفد الحجيلي9380******

عبدالرحمن مشعل منصور الرشيدي4748******

عبدالرحمن مضيع علي عمي 8904******

عبدالرحمن نبيل بن عبدهللا الحمود3163******

عبدالرحمن يوسف بن محمد العمر6160******

ي2728****** عبدالرحيم احمد خلف الحرنر

عبدالرحيم محمد بن ابراهيم الشنقيط8211******

عبدالرحيم مصطفن محسن جابر2392******

ي9946******
عبدالرووف احمد بن محمد الفيفن

ك5923****** عبدالسالم ترك بن ابراهيم الي 

عبدالسالم راشد جابر الرحيلي8447******

وك عبدهللا النهدي2981****** عبدالسالم مير

عبدالسالم محمد عبدالعزيز المحيميد0408******

ي1416******
عبدالسالم مشبب عبدهللا القحطانن

عبدالسالم معلث بن بشيبش الرحيلي9487******

عبدالعزيز ابن سعيد ابن محمد الغامدي2428******

ي2901******
عبدالعزيز احمد عبدهللا الزهرانن

عبدالعزيز بخيت حميد المعبدي5152******

عبدالعزيز بن سفر بن عبدهللا الغامدي9777******

عبدالعزيز تركي بن صالح الخريبيش3973******

ي2520******  الحرنر
ن عبدالعزيز جمعان حسي 

عبدالعزيز حمد بن عبدالعزيز الغشام0737******

عبدالعزيز حمدان محمد األحمدي8639******

عبدالعزيز خالد بن محمد جلله4008******

ي4551******
ان عائض الزهرانن عبدالعزيز خضن

ان محمد الشهري5285****** عبدالعزيز سير

ي1256******
يثان الجهنن عبدالعزيز سعد شر

عبدالعزيز سعود بن نارص الهويمل7422******

عبدالعزيز سعود عبدهللا االحمري5160******

عبدالعزيز سعود نارص بن قرناس5280******

ي3194******
عبدالعزيز سعيد محمد الزهرانن

عبدالعزيز سلمان بن محمد السيف0145******

عبدالعزيز صالح بن خضن الغامدي4969******

عبدالعزيز صالح عبدالعزيز العطيط6988******

عبدالعزيز صالح علي السلمي2998******

عبدالعزيز عادي مبارك الدوشي0446******

عبدالعزيز عبدالرزاق محمد الخزيم3548******

عبدالعزيز عبداللطيف سليمان طلبه2204******

ي5000****** عبدالعزيز عبدهللا بركي المطي 

عبدالعزيز عبدهللا سيف االزدى3126******

ي9646******
عبدالعزيز علي عيظه الحارن 

ي1730****** عبدالعزيز عوض سفر الحرنر

ي4178****** ن عبدالعزيز عيد هليل العين

عبدالعزيز فهد عبدالمحسن الباتع9291******

عبدالعزيز مبارك بن عوض باعلي3788******

ي4062******
عبدالعزيز محمد بن عبدهللا الماضن
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عبدالعزيز محمد سحمي الغامدي4853******

عبدالعزيز محمد صالح المالكي5015******

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السديري6990******

عبدالعزيز محمد عبدهللا الشهري8593******

عبدالعزيز محمد عبدهللا الفائز0130******

عبدالعزيز محمد علي ابالخيل6376******

عبدالعزيز محمد موىس اليعيش8408******

ي4874****** ن عبدالعزيز محمد نافل العين

ي الرحيلي5967****** عبدالعزيز محمد نويخر

عبدالعزيز مشعل بن عبدالعزيز الشوشان6844******

عبدالعزيز مقبل بن عبدالعزيز الموىس0713******

عبدالعزيز نارص بن عبدهللا العاصم3304******

عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز المالك8973******

ي5195****** عبدالقادر عبداللة صالح المصعنر

عبدالكريم جابر رجاءهللا الصاعدي5071******

ن بن صالح العبدالوهاب0672****** عبدالكريم حسي 

ي1180****** ن عبدالكريم عايش رجاء العين

ي7781******
عبدالكريم عبدهللا نارص القرنن

عبدالكريم عسم منور الشمري1396******

عبدالكريم عمار علي الرحيلي1104******

ي6784******
عبدالكريم محمد ابراهيم الصمعانن

عبدالكريم محمد سليمان السعوي0007******

عبدالكريم موىسي حمود السيف1523******

ي3957******
عبداللة احمد عايض الحارن 

ي7994******
عبداللطيف ابن علي ابن عبدهللا القحطانن

عبداللطيف خالد بن عبداللطيف القرين9645******

ي3410****** عبداللطيف متعب عامر العتينر

عبداللطيف محمد حسن جعفر7247******

عبدهللا ابراهيم صالح الداوود4687******

عبدهللا احمد علي حدادي2055******

عبدهللا احمد مرزوق كرسوم5277******

عبدهللا أحمد بن عبدهللا المهدي0548******

اك8974****** عبدهللا براك عبدهللا الير

ي2132******
عبدهللا بن براهيم بن عبيد البيضانن

عبدهللا بن حسن بن عبدهللا السلم3594******

 بن حمد اليامي7288******
ن عبدهللا بن حسي 

عبدهللا بن حمد بن عبدهللا الخضي 4653******

ي9586******
عبدهللا بن سعد بن محمد الشهرانن

عبدهللا بن سعود بن حسن المالكي0372******

ي7072****** عبدهللا بن عبدالكريم بن سليمان البحي 

عبدهللا بن عيد بن عوض الرشيدي6095******

عبدهللا بن محمد بن محمد النغيمش1816******

عبدهللا بن معتوق بن عبدهللا آل قيصوم7749******

ي4573****** عبدهللا بن نداء بن هالل المطي 

عبدهللا حبيب بن عبدهللا ال خريده7374******

عبدهللا حسن غانم الغانم7166******

عبدهللا حماد االسمر الرويلي4085******

عبدهللا حمد بن عبدالعزيز الرويشد4151******

ي7605****** عبدهللا حمود مبارك الحرنر
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ي2632****** ن عبدهللا حنيف عايد العين

عبدهللا خالد بن صالح الدريويش3661******

عبدهللا خالد علي الجريش0932******

عبدهللا خليفه بن نفاع السلمي3927******

ي القثامي2841******
ن
عبدهللا خويشان الف

عبدهللا راشد بن عبدهللا الغنيم9068******

ي9545****** عبدهللا رباح بن صالح الحرنر

ي7424******
عبدهللا زارع بن عبدالحميد العلونن

عبدهللا زامل بن جميل نحاس9138******

عبدهللا زامل جميل سندي3122******

ي3971******
عبدهللا زايد علي الحارن 

ي6957******
عبدهللا سعود بن عواد الحافطن

ي2109******
عبدهللا سعيد سعد الشهرانن

ي3286****** عبدهللا سعيد عثمان الشبشنر

عبدهللا سعيد مسفر المالكي3516******

عبدهللا سليمان أحمد المكرمي9159******

ي4808******
عبدهللا سليمان بن محمد العليف 

عبدهللا صالح راشد العسكر7587******

ي3851******
عبدهللا صدقه مصطفن الفخرانن

عبدهللا صديق بن عمر مغرنر8179******

عبدهللا صقي  بن سليمان الصقي 0880******

عبدهللا صالح الدين بن عمر طوله3342******

ي الشمري7736****** عبدهللا طالع حضي 

عبدهللا عادل بن عمر بصفر3583******

ي1075****** عبدهللا عايد صليميك المطي 

عبدهللا عبدالرحمن بن محمد السبيعي2062******

عبدهللا عبدالعزيز بن احمد العامر1858******

ي4961****** عبدهللا عبيد عاضه العتينر

عبدهللا عبيد محماس البقمي4822******

عبدهللا عطيةهللا دخيل الحازمي7017******

ي9597******
عبدهللا عطيه رجب الثقفن

عبدهللا عل بن عبدهللا بوجباره5038******

عبدهللا علي ابن عون آل الحنيه9576******

عبدهللا علي احمد عائض0048******

عبدهللا علي بن جاسم العبدالسالم6764******

ي6384****** عبدهللا علي معدي عسي 

ي4446******
عبدهللا عواض سعد الحارن 

عبدهللا عيس بن عبدهللا المبارك3453******

وز3201****** وز بن محمد الفي  عبدهللا في 

عبدهللا فيصل بن رميح الرميح3610******

عبدهللا محمد الياس عيس5473******

ي3352****** عبدهللا محمد بن سعد العتينر

ي9098******
عبدهللا محمد بن عبدهللا الشهرانن

ي8745****** ي آل الجحي  عبدهللا محمد جحي 

عبدهللا محمد جمعان الغامدي5820******

عبدهللا محمد رافع العمري5966******

ي4001******
عبدهللا محمد عايض الثبين 

ي8450******
 
عبدهللا محمد عبدهللا الرزف

ي9114****** عبدهللا محمد عبدهللا الكبينر
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عبدهللا محمد علي العبدىلي1975******

ي9575******
عبدهللا محمد محسن القرنن

عبدهللا محمدفؤاد تاج خوج9428******

عبدهللا محمود يخي بخاري6008******

عبدهللا مسلم حمزه النخلي5901******

ي7120****** عبدهللا مسلم عبدهللا الحرنر

عبدهللا مسواك شامي قيسي5234******

ي3583****** ن عبدهللا معتق هجيج العين

ي8901****** عبدهللا مقبل بن مطلق الحرنر

ي1446****** عبدهللا مليحان بن فرج الحرنر

عبدهللا مهدي عبدهللا البقمي9033******

عبدهللا نارص بن سعيد الشهرانن8750******

ي2399****** عبدهللا نارص عبدالرحمن الزغينر

ي بن عبدهللا آل عبدهللا4104******
عبدهللا هانن

عبدهللا يخي يخي مرعي1255******

عبدهللا يوسف محمد ابورجل8993******

عبدالمجيد بن حمود بن عبدهللا الحمود3322******

عبدالمجيد تاج الدين بن محمد السواس3798******

ي4825****** عبدالمجيد سعود بن عبدهللا الخضي 

عبدالمجيد سعيد محمد بامشعب8189******

ن ابوالعال9736****** عبدالمجيد عبدالخي بن ياسي 

ي6251****** عبدالمجيد عتيق هليل المطي 

عبدالمجيد عيد سالم الحجيلي6503******

ي6431******
عبدالمجيد محمد سعيد القحطانن

ي0032******
عبدالمجيد محمد عبدهللا العطنن

ي9725****** عبدالمجيد منيع هللا ساعد الذوينر

ي0680******  الذوينر
ن عبدالمجيد هديان حسي 

عبدالمحسن جابر صالح الفقيه7833******

ي1741******
عبدالمحسن عبدالخالق سيف الحارن 

ي6864******
عبدالمحسن عبدهللا رزق هللا الحارن 

ي3793******
عبدالمحسن عبدالهادي بن عبدالمحسن المهينن

عبدالمحسن علي عبدالمحسن الديحان8731******

عبدالمحسن محمد حسن الغامدي9427******

 المالكي1399******
ن عبدالمحسن مشعل حسي 

عبدالمحسن مهنا صالح أباالخيل3663******

عبدالملك حسن عطيه المالكي1425******

عبدالملك صالح عبدهللا العايد7824******

عبدالمنعم عبدالعليم عبدالعزيز الشيخ3679******

عبدالمؤمن منصور بن عبدالحميد فلمبان7467******

ي7468******
عبدالهادى مسعد بن عايد الجهنن

ي4237******
عبدالهادي ابن مصلح ابن معيض القحطانن

عبدالهادي بن حامد بن منصور العمري7888******

عبدالهادي جعفر بن مهدي الشويخات8422******

عبدالهادي سعيد بن عمر بادخن6449******

عبدالهادي عبدربه بن عبدالخي  السلمي1651******

ي9730******
عبدالواحد سعيد عبدهللا القحطانن

عبدالواحد مزروع مبخوت السلمي6351******

ي0653******
عبدالوهاب ابن علي ابن يخي القحطانن

عبدالوهاب علي عبدهللا أبومغدي العمري6983******



االسمالهوية الوطنية
عبيد بطاح حديج الرويلي8875******

عبيد مرزوق بن مرزوق اليامي0008******

عثمان سعد حمد الخالدي3253******

عثمان عبدهللا عثمان النعيس2717******

عثمان عبده زين رفاعي2749******

ي5723******
عثمان محمد بن علي العارضن

ن دهمش1635****** عثمان محمد حسي 

ي2109******
ن
عثمان معاود بن عويد العوف

عجب بن فهيد بن سعد الدوشي3459******

عدنان بن ابراهيم بن عمر السعود3376******

عدنان حمد صبيح المسعد9931******

ي0829******
عدنان عليثه بن عبدهللا الجهنن

ن الغزال7574****** عدنان مؤيد بن محمدحسي 

ي5228****** عزام عايض عوض هللا المطي 

عزي حمد علي دويري7439******

ي9104******
عزيز عبدهللا عيد الزهرانن

عزيز محمود عباس قاري3674******

عصام عبدالشكور عبدالوهاب يونس5829******

عصام فهد سعد الغامدي0747******

ي2224******
عطيه بن حسن بن قاحص الزهرانن

عقيل عبده علي صايغ2838******

عقيل عيس بن عبدهللا المبارك5305******

ن بن جواد الساده8643****** عالء بن امي 

عل احمد علي الجابر6800******

علي ابراهيم بن علي الصاهود8348******

علي احمد بن علي المهدي9388******

علي احمد منصور األ سمري7840******

ي4600******
علي أحمد علي علوانن

علي أحمد غرم هللا الخثعمي6816******

علي بن احمد بن علي الصفار4045******

علي بن حسن بن محمد آل حسن4616******

ن الصادق0156****** علي بن سعيد بن حسي 

ن0548****** علي بن سلمان بن منصور آل امي 

علي بن سلمان بن مهدي القباط5799******

علي بن شهوان بن احمد الغامدي5150******

ن آل فضل2261****** علي بن صالح بن حسي 

علي بن عباس بن محمد القديخي6473******

علي بن عبدالمحسن بن علي آل سليمان3399******

ي9730******
علي بن عطيه بن عبدهللا الزهرانن

ي7229******
علي بن فايع بن رشيد البيسر

علي بن فرحان بن صالح الشمري7674******

علي بن محفوظ بن هاشم العوامي5147******

علي بن نايف بن مري    ع العبيدي1870******

علي حسن بن حمد الصقور7578******

ي3037******
علي حسن بن علي القرنن

علي حسن بن علي النارص4562******

علي حسن ظافر الشهري2277******

علي حسن علي السديس4144******

علي حسن محمد الفقيه3704******



االسمالهوية الوطنية
ن بن عبدهللا الغانم1255****** علي حسي 

 بن علي آل عرقان4533******
ن علي حسي 

ي5789******
 علي الحارن 

ن علي حسي 

ن فهد العلوي3730****** علي حسي 

علي حمزه طه السقاف6166******

علي خالد علي باسلم0714******

علي سبعان عامر االسمري7316******

ي4222******
علي سعد بن علي القرنن

علي سعد علي آل حجالء3126******

علي سعد محمد االحمري4424******

علي ضيف هللا بن علي العلوي6865******

علي عباس بن موىس العمران0835******

علي عبدالرحمن بن عل الربدي1896******

ن الصالح2674****** علي عبدهللا بن حسي 

علي عبدهللا بن موىس آل شيف6757******

يف9112****** علي عبدهللا بن نارص الشر

علي عبدهللا علي الركف4521******

علي عبدهللا علي الغامدي5916******

ي3065****** ن علي عشوي علي العين

علي عيس بن احمد مهنا5934******

علي غرم هللا عبدهللا الغامدي3814******

علي غرمان سعيد العمري1375******

علي فهد بن عبدهللا الصغي 6723******

ك المعاوي9587****** علي متعب مي 

علي محمد بن احمد آل دهمان2831******

علي محمد بن جعفر المرهون9725******

ن الغزال9995****** علي محمد بن حسي 

علي محمد بن عبدهللا الخميس5246******

علي محمد بن عبدالمحسن السلمان8783******

ي3765****** علي محمد بن يخي عسي 

ي1388******
علي محمد سالم القحطانن

علي محمد سليمان الفضل7016******

ي0903******
علي محمد عبدهللا القرنن

ي4734****** علي محمد عبدهللا عسي 

علي محمد عل الشهرى3483******

ي5343******
كان  علي محمد علي الير

ي3538****** علي محمد علي عسي 

احيلي8764******
علي مري    ع عبده شر

ي5454******
علي مساعد يخي الزهرانن

علي مسفر بن حمد اليامي1410******

ي8892******
علي مطلق ثعبان الحارن 

ي1233******
علي منصور بن سلمان السيهان 

علي منيف خلف الدغيفق5803******

ي3188****** علي موىس بن ابراهيم عسي 

علي نارص ابن صالح العايش4712******

علي نعيم بن ناعم السلم8393******

ي3682******
علي يخي عبدهللا القحطانن

علي يوسف نعمان مقري3185******

عماد بن عبدالعزيز بن موىس الكشاري6530******



االسمالهوية الوطنية
ي2263****** عماد سويلم محمد الحرنر

عماد عبدالخالق ابن سعيد الغامدي4274******

عماد علي ابراهيم الزبيدي1884******

عماد فهد ابراهيم بن سعيد2657******

ي0612******
عماد محسن بادي الفهيف 

عماد يخي احمد حظه7000******

 بن علي العايش3203******
ن عمار حسي 

عمار سام بن معتوق السعيد0913******

عمار سعود بن سعد الخليفه2098******

عمار عبدالعزيز بن صالح البادي3612******

عمار عبدهللا بن محمد العضيب8703******

عمر ابراهيم بن صالح العبيكي2597******

عمر جمال بن احمد خليفه2565******

ي8866****** عمر سالم نعيمان الحرنر

عمر سعيد ابن محمد الغامدي6479******

عمر صالح بن سليمان البهدل7122******

عمر صالح بن علي الزنيدي6381******

ي7798******
عمر ظيف هللا عبدهللا الزهرانن

عمر عبدالعزيز علي المزعل4173******

عمر عبدهللا بن عمر باخضن7589******

ي8369****** ن عمر عبدهللا عقال العين

ي2281****** ن ل العين ن عمر فرحان مين

عمر محمد شاج بامعلم2501******

عمر محمد عبد هللا السديس6023******

اك9753****** عمر محمد عبدهللا الير

عمر محمد علي الغازي9795******

عمر محمود بن محمد الشنقيطي0751******

ي9334******
عمر مستور سعد الحارن 

عمر وليد عمر شحان8814******

ي2946******
عمران حبيب بن حنش الزهرانن

عمرو سعود حسن غنيم1963******

عمرو محمد عبدالعزيز العمرو8012******

ي0953****** عناد بن عتقان بن ناشر المطي 

عناد ظاهر جويعد العطوي0715******

عهد محمد عبدهللا بخارى6460******

ي بن محمد بن عمر مدخلي7874****** عواخر

عوض ضيف هللا احمد الدعبلي9986******

عوض عبده علي االسمري8940******

عوض مسفر عوض االحمري7942******

عيد سليمان بن عبيد الحويطي8406******

عيد عايض بن عيد الصاعدى2322******

عيس بن طاهر بن علوي الشعله7236******

ي5981****** عيس سعود سعد العتينر

عيس علي بن خليل الحايك3526******

ي9643******
عيس علي علي محنسر

ي1737****** غازي غالب زايد العتينر

ي7311****** غازي محمد صنهات العتينر

غازي هاجس غازي الشمري1029******

غانم نفيع هامل السلمي1650******



االسمالهوية الوطنية
ن5927****** غسان حسنن محمود محمدحسي 

يدي3233****** فادي صالح جارهللا الير

فارس بن علي بن دومان آل الجفر4951******

فارس صالح ابراهيم اليحياء2482******

ي9571****** فارس علي حمد العتينر

يف2969****** فارس محمد بن مسلط الشر

فاروق بن مسعود بن علي اليامي2010******

فاضل علي بن محمد المسلم3006******

فايز بن عطيه عبدهللا المالكي4048******

ي9524****** فايز فالح فرحان العتينر

اري9786****** ي حمد الشر
فايز مرخن

فائز نارص عبدهللا السلوىلي5838******

فائع محمد مفرح زوالن2607******

فراس عبدالرحمن عبدهللا الغامدي1323******

ي2542******
ن
ف فراس محيسن محيميد المعي 

ي6012******
فالح بن حمود بن فايز الجهنن

ي8341******
فالح مبارك سعيد الشهرانن

فالح محمد مسعود المهان1466******

فهاد عبدهللا فهاد الدوشي7983******

ي8964******
فهاد فالح مسعود القحطانن

فهد ابراهيم بن أحمد الفايدي9407******

فهد ابراهيم عبدهللا الحميد8993******

فهد ابن نارص ابن خويتم القثامي3270******

ن بن جريب آل بحري6967****** فهد بن حسي 

ي3426****** فهد بن سعد بن صقر العتينر

فهد بن عبدهللا بن صالح ابالخيل5581******

فهد بن عواض بن شديد الجعيد1482******

ي9175******
فهد بن محمد بن فرحان العرجانن

فهد حمدان حامد القثامي2421******

ي5452****** فهد ذياب بن قنيفذ العتينر

ي3336****** فهد سعد عبدهللا الحرنر

ي2566****** فهد سعد محمد الحرنر

ي7639****** فهد سعود معتق الحرنر

ي8109****** فهد سمي  فهد الحرنر

فهد صالح مخلف المخلف2182******

ي0881******
فهد طالل بن سعد الزهرانن

فهد عبدالعزيز بن عبدهللا الرناخ2001******

ي8507******
فهد عبدالعزيز عيضه الحارن 

فهد عبدالكريم رداد المالكي4574******

ي6306****** ن فهد عبدهللا رحيل العين

فهد عبدهللا صالح لزوف5761******

فهد عبدهللا مصبح الغامدى2637******

اري6663****** فهد عزام فرحان الشر

فهد عيضه دخيل النارصي6961******

ي6204******
فهد عيضه هالل الحارن 

ي6091****** فهد فراج رجاء العتينر

فهد محمد بن عبدهللا الجديد9144******

ي0447******
فهد محمد عبدالسالم حلوانن

فهد محمد فوير الهذىلي6258******



االسمالهوية الوطنية
فهيد ثامر محمد الشمري0782******

فهيد عبدهللا فهيد الدوشي2236******

فواز بن نارص بن مهدي الصقور4964******

فواز ترك بن خليفه المصلوخ8910******

فواز سعد بن فواز السهلي9358******

فواز سعيد بن محمد األحمرى0773******

فواز عايد علي النفيعي3692******

فواز عبدالرحمن سعيد الغامدي4841******

فواز عبدهللا سلطان السبيعي9185******

ي2957****** ن فواز معيض هجيج العين

فوزان محمد بن فوزان الفوزان0573******

فوزي حمزه عوده السفري0576******

ي2355******
فؤاد ابراهيم هادي مجرىسر

ي1720****** فيحان العبدي بن عبدهللا العتينر

فيصل أحمد بن موىس الخالدي6202******

ي1515****** فيصل تريحيب حامد المطي 

ي4660******
فيصل جمعان سالم الزهرانن

ي6770****** فيصل حمدان عايض المطي 

ي1057******
فيصل حميد نامي الوذنانن

ي1211****** فيصل خلوفه احمد عسي 

ي3641****** فيصل زاكي هالل الحرنر

ي0997****** فيصل سعد حمدان العتينر

ي0682****** فيصل سعد عليثة الحرنر

ي0273****** ن فيصل سعد مرزوق العين

ي0061******
فيصل سعيد بن محمد سبين 

فيصل صالح محمد العمري4682******

فيصل عبدالرحمن ابراهيم الحنو7336******

فيصل عبدالعزيز عمر الرشيد3603******

فيصل عبدهللا براهيم الرقيعي8265******

فيصل عبدهللا بن فيصل الغامدي7727******

ي1357****** فيصل عبدهللا سعد الحخر

فيصل فهد بن سالم الدنياوي1332******

ي7778******
فيصل فهد بن سعد القحطانن

ي5281******
فيصل محمد بن فيصل قبانن

ي1517****** فيصل محمد حمدان اللهينر

فيصل محمد حميدان العمري2012******

ي5752****** ن ي كعيير العين
فيصل مرضن

فيصل مسفر سفر العصيمي8370******

فيصل موىس بن سند الجهنن0475******

قاسم احمد دخيل النخلي7717******

ي0263****** ن كاتب مطي  عبدالعزيز العين

ي8034******
 
لؤى عبدهللا عبدالرحمن يازف

لؤى وليد محمد كادو1254******

ماجد ابراهيم سليمان الطامي3472******

ي2688******
 
ماجد بن احمد بن مصلح الطويرف

ماجد بن أحمد بن صالح الغامدي8206******

ماجد بن دخيل هللا بن علي البالدي2102******

اوي9792****** ماجد بن كمال بن ابراهيم الخضن

 بن علي جيالن7393******
ن ماجد حسي 



االسمالهوية الوطنية
ماجد دخيل وصيوص السلم4623******

ي3103****** ماجد رجاهللا عبدالرحمن الحرنر

ماجد سالم حامد البلوي1383******

ي1125****** ن وك العين ماجد سلمان مي 

ماجد صالح بن عبدربه المالكي6477******

ي7200****** ماجد ضاوي بن سعيدان المطي 

ي7872******
ماجد عبدالعزيز محمد العدينن

ماجد عبدهللا بن فهد الشبل3743******

ي4129****** يك الحرنر ماجد عبدهللا بن مبي 

ن3225****** ماجد عبدهللا حسن باذني 

ي8353******
ماجد عبدهللا عبدهللا السفيانن

ماجد عبدهللا محمد بغلف2639******

ماجد علي مشبب الشهري5349******

ماجد عليان صالح الحويطي4174******

ي2605****** ماجد فالح مرزوق العتينر

ماجد فؤاد ابن محمد الزبيدي9853******

ماجد محمد بن سليمان الدوشي5383******

ماجد محمد سالم العطوي5907******

ي7137****** ماجد مرزوق دخيل هللا العتينر

ي2197****** ماجد مشعان بن بركه المطي 

ي1515******
ن
ماجد مصلح بن صالح القراف

ي8158******
ن القحطانن ماجد معيض حسي 

ماجد نارص عبدهللا السبيعي9760******

ي8380******
ن
ماجد نهار عريمط العوف

ماجد يخي احمد حمدي5149******

ماجد يخي محمد أبوزايد6064******

مازن زكي بن معتوق عبدالستار4638******

مازن علي بن محمد االحمري3771******

مازن محمد قاسم كابوس0267******

ي0139****** مازن مرزوق داخل الحرنر

مازن مسفر احمد الغامدي5467******

مالك علي بن ابراهيم العبدرب الرضا2697******

مالك محمد عبدالرحمن السعيدان3647******

مانع حمد صالح اليامي8735******

مانع صالح بن مانع كرحان2028******

مانع علي بن جابر ال سالم1166******

ماهر البار محمد زكري5854******

ماهر حسن عاشور الصيادي9441******

ماهر عياد عيد الجحدىلي6698******

مبارك بن محمد بن معيوف العطوي6000******

مبارك سعود بن عبدالعزيز الدوشي0840******

مبارك صالح مبارك العباد4068******

مبارك عدنان بن مبارك السلمي0891******

ي8503******
مبارك عوده عيدان الجهنن

ي1375******
متعب احمد متعب القرنن

ن محمد آل سليم7497****** متعب حسي 

ي4828****** متعب زيد علي العتينر

ي9301****** متعب علي متعب العتينر

ن البلوي5985****** مجاهد عيد غير



االسمالهوية الوطنية
محروس عبدهللا بن محمد السالم0274******

محمد ابراهيم بن منصور الحواس8635******

ي5430****** محمد ابراهيم حسن العسي 

محمد ابراهيم عبدهللا النمي 8927******

محمد ابراهيم محمد اللهيب6173******

ي0599******
محمد ابن هادي ابن علي القحطانن

محمد ابوطالب حسن القطام0621******

محمد احمد بن حامد الهذىلي3719******

ن الحواج9337****** محمد احمد بن حسي 

محمد احمد بن محمد السعد8449******

محمد احمد بن نارص النخلي1046******

محمد احمد عبدهللا العياده5110******

ي7859******
 
محمد احمد محمد البارف

محمد احمد محمد العالوي9235******

محمد احمد محمد المالكي0917******

محمد احمد يحن  الشهري3124******

ين8144****** محمد اسامه عبدالرحمن باصير

محمد انور بن علي السنان2380******

محمد أحمد بن حسن آل جامع8834******

محمد أحمد محمد حيدر8778******

محمد آحمد بن موىس الثواب9499******

ي6643******
ي محمد الحسنن

محمد بحنن

محمد بن جمعه بن سعد الجميعه3749******

محمد بن حسن بن علي الحبيب2432******

محمد بن رضا بن علي الحماىلي7512******

محمد بن سالم بن حسن باشماخ1707******

ي8005******
كان  محمد بن سعيد بن علي الير

محمد بن صالح بن زايد الزبادين5882******

ي9079****** محمد بن عبدالرحمن بن حامد الحرنر

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الشائع5564******

محمد بن عبدهللا بن جريو المشاعله4072******

محمد بن عبدهللا بن سليمان النقيدان6343******

محمد بن عبدهللا بن علي الدىلي5865******

محمد بن عبدهللا بن علي الكواي4877******

ي2116******
محمد بن عبدهللا بن عيس الزريف 

محمد بن عدنان بن حمدان الشمري5944******

محمد بن عطيه بن عبدهللا المالك1214******

محمد بن علي بن محمد العامر4434******

محمد بن عمر بن ادريس برناوى5430******

محمد بن عوض بن علي اليامي9564******

محمد بن محمود بن ابوبكر موىس7286******

ي4408******
محمد بن مسفر بن مشعل الحارن 

محمد جابر بن محمد الشهري1369******

ي9294******
محمد جابر محمد الكنعانن

ي2460****** ن محمد جاسم نادي العين

ان بن سالم المدري9692****** محمد جير

محمد جعفر احمد الطيار5885******

محمد جعفر بن احمد المصلي5188******

ي5224****** محمد جلوي مطلق العتينر



االسمالهوية الوطنية
محمد جمعان عبدان الغامدي5587******

محمد حاصل دبشان االحمري2172******

محمد حامد ثابت الشهري0443******

محمد حامد صدقه زادخان3406******

ي9177****** محمد حبيب بن محمد المطي 

ي5246****** محمد حسن بن محمد الحاخر

محمد حسن خمران اليامي4067******

ي2943******
محمد حسن سعد الجهنن

يف5836****** محمد حسن محمد الشر

ي2295****** محمد حسن مفرح عسي 

 بن صالح البوعلي3159******
ن محمد حسي 

ن بن عبدهللا الخميس6945****** محمد حسي 

 بن علي الفضل5881******
ن محمد حسي 

محمد حمد بن احمد الدعفس2274******

محمد حمد بن حطيحط االحمدي3513******

محمد حمد شلعان ال دويس0959******

محمد حمد طامي ال شايب9032******

محمد حمود بن عبدهللا الشايع0096******

ي4845****** محمد خالد خشمان العتينر

محمد خالد محمد الدريجان7102******

محمد خالد محمد اليوسف5698******

محمد خلف بن ملواح الشمري2924******

ي7877****** محمد خلف سبيل الحرنر

محمد خليفه بن صالح الدوشي4648******

محمد دغيليب نارص البقمي5759******

ي0527******
محمد ربيع بن محمد عان 

ي0040******
ن
محمد رشاد يخي ال مشاف

ي4226******
محمد رضا حسن زينن

ي7199******
ن
محمد سالم مسعد العرف

ي3723******
محمد سحمي بن حمد القحطانن

محمد سعد بطاء الجعيد1485******

محمد سعد بن محمد العييدي0024******

ي4147****** محمد سعد سعيد العتينر

ي5695******
محمد سعد علي القرنن

ي8395****** محمد سعد عليان الحرنر

ي9487****** محمد سعد فهد الحرنر

ي0133******
محمد سعد محمد الشهرانن

محمد سعيد حمدان العمرى6495******

ي5726******
محمد سعيد عوض الزهرانن

محمد سعيد محمد االسمري3974******

ي9715****** محمد سليمان بن محمد الجير

محمد سليمان محمد البلطان1361******

محمد سمي  بن محمد الرمضان6899******

محمد سمي  محمد بانافع9273******

محمد شايع حسن سحاري3752******

محمد شداد سليمان الجهنن1802******

ي عبدالرحمن صباغ3245******
ن
محمد صاف

ي0227******
محمد صالح احمد القحطانن

محمد صالح فهد المسفر2466******



االسمالهوية الوطنية
محمد صبخي محمد البلوي1938******

ي2515****** ن محمد ضاخي عناد العين

ي الرويلي3966******
محمد طالب معاىسر

ي7333******
محمد عادل بن حسن آل رضن

محمد عادل بن محمد العبدالوهاب7741******

محمد عاىلي شبيب العماري6764******

محمد عايض محمد الدوشي6531******

ي4770****** محمد عايض مفرح عسي 

محمد عائض فري    ج البلوي3348******

محمد عباس بن احمد الزهرانن4349******

ي2690******
محمد عبدالحميد عروس المدنن

محمد عبدالرحمن بن ابراهيم الغضيه1287******

ي9157******
محمد عبدالرحمن بن فارع الشيبانن

محمد عبدالرحمن بن محمد الفايزي4181******

محمد عبدالرحمن فتح عبدالحكيم3118******

محمد عبدالسالم ادريس فالته0697******

محمد عبداللطيف عبدالعزيز الطلق0696******

محمد عبدهللا براهيم الرقيعي1257******

محمد عبدهللا بن ابراهيم آل احليل8350******

محمد عبدهللا بن محمد الشمرانن2346******

محمد عبدهللا بن محمد المجيول9542******

محمد عبدهللا بن محمد آل مسعود3865******

محمد عبدهللا بن معتوق القديخي8710******

محمد عبدهللا سليمان الثواب4961******

محمد عبدهللا علي راجخي7686******

ي3798******
محمد عبدهللا محمد الشمرانن

محمد عبدهللا محمد الشهري0980******

محمد عبدالوهاب بن عبدهللا الفهيد0760******

محمد عبدرب الرسول بن عبدالكريم الحداد7271******

محمد عبده شوعي حمدي1608******

محمد عدنان بن عرفه منيعي7602******

ي7505******
محمد عطيه خلف هللا الزهرانن

ي8560****** محمد عقيل بن صالح الحرنر

محمد علي احمد قيسي3494******

ي8743****** ن الحخر محمد علي بن حسي 

ي7337******
انن محمد علي بن موىس خير

محمد علي بن يخي الحدادي8574******

محمد علي سعيد ال رزق9043******

محمد علي فراج الشهري7662******

محمد علي محمد ال صفيان4597******

محمد علي محمد االسمري3929******

محمد عمر محمد الرحيلي7268******

ي1262******
محمد عواض بن محمل الوذينانن

ي2862******
محمد عوض احمد الحارن 

ي0659******
محمد عوض شحان الجهنن

محمد عيس بن احمد العبدهللا8173******

ي9081******
محمد عيضه محمد القرىسر

ي5933****** ن محمد فراج عطنان العين

ي الرويلي9750******
محمد فرحان ثانن



االسمالهوية الوطنية
محمد فريد جميل عطيه3599******

محمد فهد احمد حافظ8467******

محمد فهد بالل الكريديس6799******

محمد فهد محمد الحميدي3960******

محمد فوزى محمد الجبل2788******

محمد فوزي بن محمدنور رشيد2442******

محمد فؤاد بن محمدسعيد دمنهوري2751******

ي محمد العطوي4556******
ن
محمد الف

محمد مبارك محمد الدوشي4815******

محمد مروعي علي حمد7144******

ي3091******
محمد مسعود سعيد الشهرانن

محمد مصلح بن هادي اليامي3073******

محمد مصلح قطنان الجعيد5356******

محمد مطر علي المالكي0024******

محمد منصور بن أحمد المرهون1525******

محمد منصور بن عبدهللا الزامل2673******

محمد موىس بن كاظم الجعفر8176******

محمد نارص بن براهيم السالمه7126******

يف3044****** محمد نايف محمد الشر

محمد نجر عبدهللا العصيمي1041******

محمد نوح عبدالرحمن الشهري2128******

محمد هادي محمد حداد3254******

ي2126******
محمد وليد بن راشد الطحينن

محمد يوسف بن ابراهيم اليوسف8220******

محمد يوسف عيس القليطي3376******

محمود احمد محمد الصوماىل6666******

محمود محمدعلي بن محمد بن ابراهيم6727******

مخيمر مطلق محمد السبيعي2975******

ي9624****** مراد عويش احمد الحرنر

مرتصن محمد ابراهيم الشبعان2366******

ي2985******
مروان عمر عوده العدينن

ن بديوي4941****** مروان محمد حسي 

ي9842****** مروان محمد سنيد الحرنر

مروان منصور عبدهللا الحازمي9593******

ي1475******
مساعد بن عوض بن سعد الحارن 

ي9894****** مساعد سعود حديد العتينر

ي1999******
مساعد فائز محمد البيسر

ي9835******
مساعد موىسي مساعد الزهرانن

ي9322******
مشع علي ظافر القرنن

ي9500******
مسعود حمد بن سعيد القحطانن

ي8172****** مسفر بن فرحان بن نور المطي 

مسفر عبدهللا زيد آل دريس5606******

مشاري سالم بن عبدهللا الفهمي9733******

مشاري سالم بنيه العطوي5745******

ي8868****** مشاري سعد بشي  المطي 

اق2338****** مشاري سعد بن حمدان الير

ي4467******
مشاري سعود بن حسن الزهرانن

ي8981******
مشاري سعيد بن محيسن اللقمانن

مشاري عبدالعزيز بن عبدالعزيز العويشي 3951******



االسمالهوية الوطنية
ي5142******

مشاري مانع قراش الدعجانن

اري8111****** مشاري محمد ضيف هللا الشر

مشاري محمد علي الريس4360******

ي8386****** مشعل بن ردن بن مريزيق المطي 

ي9538****** مشعل حنس صنيدح العتينر

مشعل ساعد عوض الجعيد2564******

ي2567******
مشعل سعد فراج الحارن 

ي الغامدي8486******
مشعل سعيد بن مرضن

مشعل سعيد عيضه المالكي7199******

اري2496****** مشعل سويلم مشحن الشر

مشعل عبدهللا بن عبداللطيف المستخي4758******

مشعل فهد بن ابراهيم الطريمان3148******

اري2450****** مشعل مقبول حامد الشر

يف3300****** مشهور صالح راجح الشر

مشهور مبارك سعود الشلوي2325******

مصطفن احمد بن نارص النحوي3648******

 جابر محمد المالكي7111******
مصطفن

مصطفن محمود خليل سيد9477******

مصعب ايمن عافت الزيد6129******

مصلح احمد علي الغامدي7826******

ي1139****** مطلق مبارك هباس العتينر

مظاهر محمد بن احمد السناوي8763******

ي6248******
مظهر بن سعيد بن محمد الفشخن

معاذ ابراهيم بن محمد الصهيل2319******

ي0768******
معاذ احمد محسن قاضن

معاذ رشاد صالح مختار6363******

معاذ عبدالخالق عبدالرحمن حسن5911******

معاذ عبدهللا علي المطلق5727******

معاذ عبدهللا علي عثمان1712******

ن فوزي محمد سندي5433****** معي 

مفرج حجرف مفرج السبيعي9230******

مفرح دويس بن عيسي المالكي8891******

ي1294******
مفرح محمد الحق الشهرانن

ي3911****** ن مقبل عبدهللا بن مقبل العين

ممدوح احمد عبدالملك الطياري3987******

ي7109******
ممدوح فالح عبدهللا الحنينن

ي1303****** منصور بن سالم بن عبدهللا الحرنر

منصور بن سعيد بن مسفر آل جعره0021******

منصور بن عبدهللا بن محمد بيما4631******

منصور خليف بن دعسان الشمري1281******

منصور سعود شويلع الرشيدي2871******

منصور سعيد عبدهللا السعيد9999******

منصور ظافر عبدهللا االحمري4454******

منصور عبدالعزيز محمد الشهري8031******

منصور عبدالعزيز منصور العبيد2477******

ي9152****** ن ي العين
منصور عياد فصن

منصور فايز بن محمد الفايز7135******

مني  عبدالمحسن بن نارص الهاشم7552******

مني  عبدرب الرسول بن ابراهيم العسيف7949******



االسمالهوية الوطنية
ي2148****** منيف نائف طامي العتينر

مهدي عبدهللا بن احمد القنير8228******

ي4556******
مهند بن احمد بن محمد القرنن

مهند سعود حامد ادريس5759******

ي1093****** مهند عبدالعزيز ابراهيم الخضي 

مهند عبدالعزيز بن محمد العبدالمنعم6981******

ي8612****** مهند عبدهللا عبيدهللا العرانر

ي5781******
مهند علي حسن الزهرانن

مهند علي حمود مكرمي1233******

ي7646******
مهند محمد جاري القرنن

مهند محمد سليمان السحيمي7721******

ي9391******
ن
مهند معيض مساعد العوف

يف1787****** مهند نايف بن شعيل الشر

مهيب بن عبدهللا بن احمد الورش8568******

ي5005******
موىس ابن علي بن صالح العمشانن

موىس بن جعفر بن علي آل سلمان8208******

ي9416****** موىس جابر محمد عسي 

ي3894****** موىس زاهر محمد عسي 

موىس محمد بن موىس الدباب7407******

ي6967******
موىس محمد علي القحطانن

موىس مفرج محمد الدوشي5857******

مؤيد جراد بن سعيد المالكي4963******

مؤيد محمد ابن علي العامر0758******

مؤيد محمد محمدصالح عبدالخالق4535******

نادر ابراهيم غالب مكي5096******

نادر بن سالم بن عمر الحازمي2792******

نادر عبدهللا علي القحم0811******

ي8788****** نادر عوض راشد العتينر

نارص بن احمد بن عبدهللا العبدهللا1730******

ي7059****** نارص بن متعب بن هادي الزعنر

ن محمد أبوذياب3255****** نارص حسي 

نارص خلف فري    ح رشيدي6479******

ي8418******
نارص سعد علي القحطانن

نارص عبدالعزيز نارص السمرين6909******

نارص عبدهللا بن معيض الحرنر9132******

نارص عل عبدهللا الراجخ2539******

ي2579******
نارص علي محمد الشهرانن

ي4601****** نارص عواض عوض المطي 

ي6829****** نارص غانم ساير الحرنر

نارص قياض كساب الرويلي7984******

ي3005****** نارص مثيب بن نارص العتينر

ي9705******
نارص محمد علي الفيفن

ي8018****** ناهي حمود بن حامد الحرنر

ي6844******
نايف بن ساعد بن سعدي اللحيانن

ي2122****** نايف بن فهد بن مشيعل المطي 

نايف سالم عمر التميمي4209******

نايف سعود عزيز المولد9816******

نايف عبدالعزيز عبدالكريم التويجري2411******

نايف عجالن نارص الشمري3164******



االسمالهوية الوطنية
نايف محمد بن حمد آل بوغبار4124******

نايف محمد حمود الحويطي5906******

ي3698****** ن نايف مرضن محمد العين

ي0270****** ن ي العين
نايف معيض بن بانن

ي2515****** نايف مقحم شجاع العتينر

نايف نواف ربيع الشمري4195******

نايف ياش بن علي حتحوت2695******

ي2904******
نائل حامد عواض الثبين 

ي5557****** ن نائل شجاع سعد العين

نبيل عبداللطيف وصل هللا الجردخي8137******

نبيل علي احمد الصبخي7840******

ي الشمري2890****** نزار سحالن حخر

ن الشهابيه9126****** نزار كمال بن حسي 

نزال فهد غازي الشمري8112******

ي2481******
نمر صقر مهنا الحارن 

نواف احمد عمر بادحدح2760******

ي6282****** ن نواف بن ابراهيم بن عاقل العين

نواف بن احمد بن عبده فتينن0520******

ي5926******
ن صالح القحطانن نواف حسي 

ي1433******
نواف حمود احمد القرنن

نواف طراد مطرود الشمري4861******

ي3913****** نواف عايد بن مطي  الكبكنر

نواف عبدالحميد عواض العمري6584******

نواف عبدهللا وصل الرفاعي6171******

اري9448****** نواف عواد مكمن الشر

ي1740****** نواف عيد قائل العتينر

نواف عيد ماجد الشمري3842******

نواف محمد حمود البلوي8994******

ي7749****** نور طائل نور العتينر

نور علي بن محمد الباذر3512******

هادي سعيد هادي فالح1313******

هادي مانع بن حسن آل رزق3513******

هادي نارص بن مهدي آل عباس1115******

ن اليوسف6012****** هاشم بن جواد بن حسي 

هاشم سعيد عيضه الكاملي8680******

ي4252****** هاشم عائض سعيد عسي 

اهيم0174****** ي حبيب بن علي الير
هانن

ي0579******
ي يخي أسعد الفيفن

هانن

ي0288****** هايف عويض بن عوض المطي 

هباش سعد مري    ع هباش0994******

ي9808******
ن
هشام احمد حمود المطرف

هشام سليمان محمد العلي6963******

همام زحمي عبدالرحمن الشهري4289******

هيثم براهيم عبدالعزيز الجطيلي7413******

هيثم بن يخي بن حسن آل عايض7176******

ن بن احمد الهالل4355****** هيثم حسي 

هيثم صالح بن حمد الهزاعي9944******

ي4463******
هيثم علي عائض الزهرانن

ي6277******
ي فالح عويض الجهنن

ن
واف



االسمالهوية الوطنية
وائل صالح يخي المالكي7831******

ي2633******
وائل طارق حمود القرىسر

وائل عايد مناور الردادي6083******

وائل عبدالرحمن عبدهللا المطلق1727******

ي4510******
وائل عبدهللا سعد الزهرانن

وائل محمد وصل الحازمي6588******

وجدى محمد نواوى فلمبان5610******

ي3638******
وديع عبداللطيف محمد قاسم ميمنن

ي الصالخي8807******
ن
وسام عبدالرحمن ابن الف

وسام محمد بن صالح باقادر6084******

وليد احمد مبارك الغامدي5063******

وليد بن خالد بن علي النهدي0041******

وليد بن عبدهللا بن عبداللطيف المكي3096******

وليد خالد عبدالكريم المحيميد8994******

ي1724******
وليد سعد بن عبدالرحمن القحطانن

ي5701****** وليد سعود بن حميد الحرنر

ي9405****** وليد عبدالعزيز غالب الحرنر

ي2381******
وليد عثمان سعيد الزهرانن

وليد علي محمد يتيمي4827******

ي4810****** وليد عيد محمد الظفي 

وليد محمد سعد دلبوح7814******

ي3565****** وليد محمد سلم العتينر

وليد محمد عبده مذكور1397******

ي0814****** وليد معوض عويض الحرنر

ي3634****** وليد مليح بن مقبل الحرنر

ياش ابراهيم بن عبدهللا القنيصي2401******

ياش ابراهيم عوض المالكي5781******

ياش أحمد محمد القفاري4407******

و0809****** ن ياش حسن بن علي في 

ياش دخيل عبدالرحمن آل فواز3728******

ياش سعد عبدهللا العليوى5567******

ياش سعد عوده الردادي8922******

ياش صالح هادي اليامي3422******

ياش عبدالرحمن سليمان الطرباق4232******

ياش عبدهللا بن تركي التويجري5262******

ي0601****** ياش عبدهللا جميل الحرنر

ي5553******
ياش عبدهللا رجاء الجهنن

ياش عبيدهللا فالح الصواط4020******

ياش علي عبدالرحمن القريعان9093******

ياش محمد شاهر الرحيلي7385******

ياش يعقوب بن يوسف الموىس5009******

ي7096******
يخي احمد محمد الشهرانن

يخي بن عزان بن علي آل خريم1815******

ي6351******
يخي جبار بن سليمان الفيفن

ي3708******
يخي سلمان عوض القحطانن

ي3343******
يخي سلمان يخي الفيفن

ي0447****** يخي علي يحن  عسي 

ي1285******
يخي محمد علي القحطانن

ي9723****** يخي محمد علي عسي 



االسمالهوية الوطنية
يحن  احمد محمد آل محمد9830******

ي5789******
يحن  سعود مرزوق الجهنن

يزيد أحمد بن عبدالرحمن ابالخيل6328******

ي1640****** يزيد زايد بن سعود الحرنر

يزيد سعيد نارص الكودري1854******

يزيد طالل بن عاتق الحجيلي2452******

يزيد علي محمد المشيقح4387******

يوسف سي  شنيف الصواط1263******

ي6403****** يوسف سعيد بن عبدهللا عسي 

ي7144******
 
يوسف صالح جابر الطويرف

يوسف عامر معوض الرحيلي2019******

يوسف عبدالحميد احمدسالم الصبخي9472******

يوسف عبدالرحمن خلف الرويلي1589******

يوسف عبدالرحيم بن خلوفه الغامدي0783******

يوسف عبدالرحيم عوض المالكي2511******

ي2504****** يوسف عبدالعزيز بن مناور المطي 

يوسف علي عبدالعزيز الصويلح5997******

يوسف عوض صالح الشور1092******

يوسف محمد أحمد شيبان5141******

يوسف محمد علي العواد7432******

يوسف محمد عيس العومي5873******

يوسف نارص ابراهيم اليحن 8037******


