
 

 االسم المدينة

 ابراهيم حسن علي  عسيري الرياض

 ابراهيم راشد منصور  الرشود الرياض

 ابراهيم سعود محمد  التميمي الرياض

 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم  الناصر الرياض

 ابراهيم  القحطانيابراهيم محمد  الرياض

 ابراهيم محمد ابراهيم  القفاري الرياض

 ابراهيم محمد ابراهيم  خليفه الرياض

 ابراهيم مرضي مرشد  المرضي الرياض

 احمد ابراهيم حبيب  الجيزاني الرياض

 احمد راشد عطيه  الغامدي الرياض

 احمد سعد محمد  العيسي الرياض

 احمد صالح احمد  الصقعبي الرياض

 احمد صالح محمد  الخليفي الرياض

 احمد عابد مساعد  القرشي الرياض

 احمد عامر احمد  الربعي الرياض

 احمد عبدالرحمن عبدهللا  الخميس الرياض

 احمد عبدالعزيز حنيشل  السديري الرياض

 احمد عبدهللا محمد  الشهري الرياض

 احمد محمد الحسن  زربان الرياض

 حجاج  العرينياحمد محمد  الرياض

 احمد محمد راشد  الغفيلي الرياض

 احمد محمد عشق  االحمري الرياض

 احمد محمد علي  الحركان الرياض

 احمد محمد الحق  المطيري الرياض

 احمد مكي علي  الزين الرياض

 احمد ناصر ابراهيم  مطري الرياض

 احمد ناصر محمد  الدخيل الرياض

 العتيبياحمد نجاء عزيز   الرياض

 احمدبن عبدالعزيز محمد  الجبرين الرياض

 اسامه زيد عبدالعزيز  المسعد الرياض

 الجوهره عبدهللا عيسي  العبدالوهاب الرياض

 الشرابي عضيب محمد  العنزي الرياض

 العزيز زيد    التميمي الرياض

 الوليد خالد عبدهللا  الزامل الرياض

 المحاربايتام خالد ابراهيم   الرياض

 ايمن محمد صالح  المنيف الرياض

 ايمن محمد عبدهللا  آل فائز الرياض

 بجاد عاقل مقحم  المطيري الرياض

 بدر ذيب شليل  العتيبي الرياض

 بدر ذيب معيض  الشيباني الرياض

 بدر عبدالعزيز عبدهللا  التويجري الرياض

 بدر عبدالعزيز محمد  القاسم الرياض

 فيصل سهلي  العجميبدر  الرياض

 بدر محمد قطنان  الرشيدي الرياض

 بدر محمد مشعان  الحربي الرياض

 بدر مطلق سعد  القحطاني الرياض

 براك حمدان حصين  السبيعي الرياض

 بسام احمد رماس  عسيري الرياض

 بكر علي بكر  الهوساوي الرياض



 بندر زيد عبدالعزيز  المسعد الرياض

 محمد  حسين بندر سعد الرياض

 بندر شلهوب صالح  الشلهوب الرياض

 بندر عبدالرحمن   محمد الخريف الرياض

 بندر عبدالرحمن   محمد العتيق الرياض

 بندر علي محمد  الحديثي الرياض

 بندر غنيمان فازع  المطيري الرياض

 بندر مطلق سعد  القحطاني الرياض

 تراحيب عبيد عبدهللا  العتيبي الرياض

 تركي ابراهيم عبدهللا  العتيبي الرياض

 تركي حماد هليل  العتيبي الرياض

 تركي حمد    محمدالجبرين الرياض

 تركي خالد ابراهيم  الركبان الرياض

 تركي عبدالعزيز محمد  القاسم الرياض

 ثامر صالح سليمان  الخويطر الرياض

 ثواب سحمي فراج  السبيعي الرياض

 علي  آل مزرورجابر محمد  الرياض

 جبر صويب مسلم السبيعي العنزي الرياض

 جبرين مناحي هيف  القحطاني الرياض

 جمآل سعد سعيد    الحربي الرياض

 جمآل محمد هآلل المطيري      الرياض

 جمعان ناصر محمد  الدوسري الرياض

 حامد سعيد محمد  الزهراني الرياض

 حسام عبدالعزيز قاسم  القناص الرياض

 حسن احمد علي  الزهراني الرياض

 حسن احمد محمد  السليمان الرياض

 حسن عبدان بخيت  الزهراني الرياض

 حسناء بحيص مقبول  عمر الرياض

 حسين عايد محمد  العنزي الرياض

 حصه جمل سرحان  العتيبي الرياض

 حصه عبدالرحمن   محمد السهلي الرياض

 الحرقانحصه ناصرعبدهللا     الرياض

 حمد خالد حمد  الشنار الرياض

 حمد سليمان محمد  الحناكي الرياض

 حمد شامي دخيل  العتيبي الرياض

 حمد علي حمد  الحنايا الرياض

 حمد محمد جهاد  العنزي الرياض

 حمد محمد حمد  الربيعه الرياض

 حمدان محمد جهاد  العنزي الرياض

 حمزه حسن براك  الدوسري الرياض

 حمود ذايد حبشي  الشمري الرياض

 حمود سالم محمد  القحطاني الرياض

 حمود علي سالم  القحطاني الرياض

 حنان خالد محمد  السهلي الرياض

 حياه عبدالرحمن    قاسم الرياض

 خالد حمد حمود  الرشيدي الرياض

 خالد خضير رضنان  الرشيدي الرياض

 خالد سحمي فراج  السبيعي الرياض

 خالد سعود سعد  الشبانات الرياض

 خالد ظافر عبدالهادي  الشهري الرياض

 خالد عبدهللا    سليمان الحيدر الرياض

 خالد عتيق هللا شامان المطيري الرياض



 خالد عتيق عبدالرحمن  الفواز الرياض

 خالد فهد عبدهللا  عكيل الرياض

 خالد قبالن علي  الحربي الرياض

 محمد سعد  السهليخالد  الرياض

 خالد محمد سعد  المديهش الرياض

 خالد محمد سليمان  السعيد الرياض

 خالد محمد عبدهللا  آل محي الرياض

 خالد محمد يحي  اليحيا الرياض

 خالد مسفر عبيد  القحطاني الرياض

 خالد موسي عبدهللا  الطاسان الرياض

 خالدبن ابراهيم حسن  حميد الرياض

 خالدبن عبدالعزيز وائل  التويجري الرياض

 خضر منسي محمد  الزهراني الرياض

 داود احمد سليمان  الداود الرياض

 ذغار سيف غصاب  الشلوي الرياض

 راشد مبارك فهد  الدوسري الرياض

 راشد محمد راشد  الروقي الرياض

 راشد ناصر محمد  المعيبد الرياض

 رافت حمزه مصطفي  آل ششه الرياض

 راكان محمد قطنان  السبيعي الرياض

 رامي سعد محمد  االحمري الرياض

 رائد حمد سليمان  السعيد الرياض

 رشيد حمد محمد  الجبرين الرياض

 رميزان محمد شافي  الدوسري الرياض

 رياض سالم عبدالرحمن  السالم الرياض

 رياض محمد حيدر  الشيخ الرياض

 الدوسريزامل حسين منصور   الرياض

 زهير ناصر بطي  البطي الرياض

 زياد فالح صالح  الخطابي الرياض

 زيادبن محمد عبدهللا  الزايد الرياض

 زيد سليمان فراج  الفراج الرياض

 زيد ضيدان محمد  الضيدان الرياض

 زيد منير عبدالرحمن  الذكير الرياض

 سالم عايض رفاعي  البقمي الرياض

 يحيي  القحطانيسالم يحيي  الرياض

 سامر عبدالكريم سعود  الحربي الرياض

 سامي سعيد محمد  العداله الرياض

 سامي عبدالعزيز عبدهللا  القاسم الرياض

 سعد سعيد عبدهللا  الدوسري الرياض

 سعد عبدالعزيز الدريبي  العريفي الرياض

 سعد عبدهللا عشنل الجروي القحطاني الرياض

 مناحي  شفلوتسعد عشق  الرياض

 سعد محمد سعد  الجبرين الرياض

 سعد محمد سعد  الهويمل الرياض

 سعد محمد عبدالرحمن  الهويمل الرياض

 سعد محمد عبدالقادر  النعيمي الرياض

 سعد محمد مسفر  المطيري الرياض

 سعد ناصر فالح  السهلي الرياض

 سعدبن راشد سلطان  العنزي الرياض

 عبدالعزيز محمد  العنزيسعدي  الرياض

 سعود ابراهيم صالح  شلهو الرياض

 سعود سعيد محماس  العتيبي الرياض



 سعود عبدالعزيز صالح  المقبل الرياض

 سعود عبدهللا مبارك  الرشود الرياض

 سعود فهد عجاج  العنزي الرياض

 سعيد احمد سعيد  الغامدي الرياض

 سعيد احمد شار  االحمري الرياض

 سعيد حامد محمد  المالكي الرياض

 سعيد سعدي عايض  الشيباني الرياض

 سعيد علي محمد  الشهراني الرياض

 سعيد علي معيض  الغامدي الرياض

 سفيان عبدالعزيز صالح  الصالح الرياض

 سلطان بخيت معيض الدهيسي المالكي الرياض

 سلطان تراحيب سالم  العتيبي الرياض

 صالح  الحسن سلطان سعد الرياض

 سلطان عبدالرحمن محمد  البشير الرياض

 سلطان عبدالعزيز عبدهللا  الزويد الرياض

 سلطان عبدهللا ابراهيم  الشليل الرياض

 سلطان فهد ابراهيم  العبيد الرياض

 سلمان عبدهللا بجاد العصيمي العيبي الرياض

 سلمان محمد زيد  الخريف الرياض

 عبدالرحمن   ابراهيم العسيالنسليمان  الرياض

 سليمان عبدهللا فوزان  الجديعي الرياض

 شافي محمد شافي  الدوسري الرياض

 شاكر مخلد سفر الرويسان الرشيدي الرياض

 شبيلي عامر شبيلي  البارقي الرياض

 صالح ابراهيم سليمان  الدخيل الرياض

 صالح ابراهيم صالح  الشلهوب الرياض

 سليم حليس  المحمديصالح  الرياض

 صقر هجرس    هآلل الذيابي الرياض

 ضيدان حسين مسفر  القحطاني الرياض

 ضيف هللا عبدهللا سعيد الزهراني الرياض

 طارق راجح عنزي الجنيبي االكلبي الرياض

 طارق علي ناصر  الزرير الرياض

 طالب حسين صالح  الشومري الرياض

 العتيبيطاهر محمد    هآلل  الرياض

 طآلل حميد سعيد    المطرفي الرياض

 طآلل عبدالمحسن علي    المقاطي الرياض

 ظافر غفالن ظافر ال ظافر الدوسري الرياض

 ظافر مناحي عايض  القحطاني الرياض

 عادل راشد عبدالعزيز  الغفيلي الرياض

 عادل عايد عوض  العنزي الرياض

 عادل عبدهللا محمد  الشريف الرياض

 عادل محمد دخيل  الناجم الرياض

 عادل محمد راشد  العقيلي الرياض

 عادي فالح فيحان  الدغيلبي الرياض

 عالي عايض عواض  المطيري الرياض

 عايد حميان عايد  المطيري الرياض

 عايد ضعيف غثيان  العنزي الرياض

 عايض سعد عبيد  الحارثي الرياض

 السويدانيعايض ضويحي محمد   الرياض

 عباس سعد ضويحي  القحطاني الرياض

 عبداالاله محمد عبدالعزيز  الهديب الرياض

 عبدالرحمن   ابراهيم  الدخيل الرياض



 عبدالرحمن   احمد محمد ابوحدره الرياض

 عبدالرحمن   سعود مناحي العتيبي الرياض

 عبدالرحمن   ظافر مفرح العمري الرياض

 عبدالعزيز زيد العتيقعبدالرحمن    الرياض

 عبدالرحمن   عبدهللا سالم الدوسري الرياض

 عبدالرحمن   عبدهللا صالح الغانم الرياض

 عبدالرحمن   عبدهللا عبدالعزيز السديس الرياض

 عبدالرحمن   محمد سعد الرميح الرياض

 عبدالرحمن   محمد سليمان الجبرين الرياض

 القهيدانعبدالرحمن   محمد عبدهللا  الرياض

 عبدالرحمن   ناصر  عبدالرحمن الرياض

 عبدالرحمن   ناصر عبدهللا الحميد الرياض

 عبدالرحمن ناصر محمد  المطوع الرياض

 عبدالعالي عويضه عبدالعالي  العجمي الرياض

 عبدالعزيز جبرين عبدالعزيز  الجبرين الرياض

 عبدالعزيز راشد عبدالعزيز  الغفيلي الرياض

 عبدالعزيز سعد حميدي محمد القحطاني الرياض

 عبدالعزيز سعد عبدالعزيز  العريفي الرياض

 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز  الداود الرياض

 عبدالعزيز صالح عبدالعزيز  الرعوجي الرياض

 عبدالعزيز ضاوي حمدان  النفيعي الرياض

 عبدالعزيز عبدهللا مبارك  رشود الرياض

 عثمان حمد  الحميزيعبدالعزيز  الرياض

 عبدالعزيز علي    العجالن الرياض

 عبدالعزيز علي محمد الضيف هللا الرياض

 عبدالعزيز عمر عبدالعزيز  العثمان الرياض

 عبدالعزيز فيصل عوجان  السبيعي الرياض

 عبدالعزيز مبارك عبدهللا  اليحي الرياض

 عبدالعزيز محمدبن عبدهللا  الجرباء الرياض

 عبدالعزيز معتق عتيق  المطيري الرياض

 عبدالغني عبدهللا محمد  الغامدي الرياض

 عبدهللا ابراهيم محمد  الربيق الرياض

 عبدهللا ابراهيم يحيى  النجيم الرياض

 عبدهللا احمد محمد  االسمري الرياض

 عبدهللا حمد محمد  السبيعي الرياض

 عبدهللا ذيب شليل  العتيبي الرياض

 عبدهللا راشد محمد  العبدالكريم الرياض

 عبدهللا سعود    السهلي الرياض

 عبدهللا سعود حسين  الهالل الرياض

 عبدهللا سعود محمد  التمامي الرياض

 عبدهللا سعود محمد  الوقيت الرياض

 عبدهللا سعيد جبران  القحطاني الرياض

 عبدهللا سعيد سالم  باوزير الرياض

 عبدهللا شافي محسن  الحربي الرياض

 عبدهللا صالح سليمان  الفيز الرياض

 عبدهللا ضافي محمد  الدوسري الرياض

 عبدهللا عبدالرحمن    عبدهللا الحيالن الرياض

 عبدهللا عبدالرحمن   عبدهللا الخميس الرياض

 عبدهللا عبدالرحمن   محمد اليحيي الرياض

 القحطانيعبدهللا علي مبارك   الرياض

 عبدهللا علي محمد  الشهراني الرياض

 عبدهللا علي يحيي  عواجي الرياض



 عبدهللا عيسي حابش  العلياني الرياض

 عبدهللا فهد علي  السبيعي الرياض

 عبدهللا مبارك عبدهللا  الرشود الرياض

 عبدهللا محسن محيسن  الشيباني الرياض

 الحويلعبدهللا محمد احمد  ابا  الرياض

 عبدهللا محمد صالح  القرعاوي الرياض

 عبدهللا محمد عبدالعزيز  الهويش الرياض

 عبدهللا محمد علي  الشمراني الرياض

 عبدهللا مرزوق قعيد  النفيعي الرياض

 عبدهللا مسلم محمد  السبيعي الرياض

 عبدهللا مسمار مناحي  العتيبي الرياض

 الدويرمعبدهللا مشبب عبدهللا   الرياض

 عبدهللا منصور محمد  االسمري الرياض

 عبدهللا منور نوار  المطيري الرياض

 عبدهللا ناصر    سعودالهوقه الرياض

 عبدالمجيد موسي عبدالرحمن  المسيعد الرياض

 عبيد رحيل فليج الحبالني العنزي الرياض

 عبيد سجدي ناشي  العتيبي الرياض

 العنزيعبيد محمد شريده   الرياض

 عبيد مطلق مغرق  السبيعي الرياض

 عبيدهللا عبدالعزيز سليمان  القميزي الرياض

 عزيز هآلل خلف    العنزي الرياض

 عساف وسيمر حمدان  العتيبي الرياض

 عسكر خضير قنيعير  الخالدي الرياض

 عشق محمد مناحي  القحطاني الرياض

 عصام علي صالح  الخليفه الرياض

 عصام محمد صالح  القرعاوي الرياض

 علوش فرج علوش  القحطاني الرياض

 علي ابراهيم سليمان  الشاردي الرياض

 علي احمد ثامر  االحمدي الرياض

 علي برجس مسلي  البقمي الرياض

 علي حويري محمد  العسيري الرياض

 علي زيد براهيم  الحسن الرياض

 علي سعود زايد  السهلي الرياض

 علي صمان علي  االسمري الرياض

 علي عبدهللا احمد  عبدالكريم الرياض

 علي عبدهللا علي  الدخيل الرياض

 علي عبيد ضيدان  السبيعي الرياض

 علي محمد عبدالرحمن  الربيعان الرياض

 علي محمد علي حاسن الشهري الرياض

 علي يحيي احمد  الفيفي الرياض

 عماد محمد صالح  قرعاوي الرياض

 عمر حسن براك  الدوسري الرياض

 عمر عزيز عايض  المطيري الرياض

 عناد عاشق عيد  العمري الرياض

 عواد شافي عقيل  الشمري الرياض

 عواد مبارك مزخر  الشمري الرياض

 عوجان فيصل عوجان  السبيعي الرياض

 عوض عويض مسفر  المطيري الرياض

 عون حسين ياسين  العلوي الرياض

 عون محمد فراج  الحارثي الرياض

 عويد عبدهللا مفرح  الشهري الرياض



 عياد شليل حمود  العتيبي الرياض

 عيد فهيد محمد  السبيعي الرياض

 عيسي احمد محمد  السماني الرياض

 عيسي جالي جميل  العتيبي الرياض

 عيلد صدعان عياد  المظيبري الرياض

 غازي فالح ردين  السبيعي الرياض

 فادي حمد عبدهللا  الراشد الرياض

 فارس حمدي مبروك  المطيري الرياض

 فارس سعيد سريع  القحطاني الرياض

 فارس عبدالرحمن    الفرشان الرياض

 فارس محمد قطنان  الرشيدي الرياض

 فارس ناصر عبدالرحمن  العمار الرياض

 فاطمه عبدالعزيز سليمان  الضويحي الرياض

 جعفر محمد  القحطانيفالح  الرياض

 فالح كميخ شويمي  السبيعي الرياض

 فالح محمد مسعود ال شامر العجمي الرياض

 فايز محمد فايز  الشهري الرياض

 فايز ملفي فايز  الحربي الرياض

 فراس عبدهللا    عثمان السالمه الرياض

 فرج مقبل محمد  القحطاني الرياض

 المطيريفرحان عايض بريكان   الرياض

 فريجه مرزوق سالم  المطيري الرياض

 فالح سعد ماجد  الحافي الرياض

 فهد ابراهيم حبيان  القحطاني الرياض

 فهد ابراهيم ناصر  الفوزان الرياض

 فهد حسين رشيد  الكثيري الرياض

 فهد حمد راشد  الخضير الرياض

 فهد سيف محمد المشعلي القحطاني الرياض

 عبدالهادي  الشهري فهد ظافر الرياض

 فهد عبدالرحمن   صالح الحصيني الرياض

 فهد عبدالرحمن   عبدالعزيز العباد الرياض

 فهد علي حمد  الحنايا الرياض

 فهد علي ربيعان  الربيعان الرياض

 فهد علي عناز فارس االيداء الرياض

 فهد فايز نصيب الفايز الزهراني الرياض

 الحارثيفهد قراش فواز   الرياض

 فهد محسن هزاع  الرشيدي الرياض

 فهد محمد سعد  المديهش الرياض

 فهد محمد عبدالكريم  العريني الرياض

 فهد محمد علي  الجبران الرياض

 فهد محيميد يحي  الحربي الرياض

 فهد مشعل صغير  العتيبي الرياض

 فهد مطلق حسن  الحربي الرياض

 فهم زيد فهم  العتيبي الرياض

 فواد سعد غانم  الحربي الرياض

 فواد ناصر عبدهللا  الخميس الرياض

 فواز خالد عقل  المطيري الرياض

 فواز مطر عيسي  العنزي الرياض

 فوزان عبدهللا فوزان  الجديعي الرياض

 فوزيه عمر حميدان  التميمي الرياض

 فيصل احبيني حضيض  المطيري الرياض

 العتيبيفيصل ذيب شليل   الرياض



 فيصل عبدالرحمن    راجح الرياض

 فيصل فرحان قويعان  العنزي الرياض

 فيصل مبروك سالم  الكربي الرياض

 فيصل محمد ابراهيم  القحطاني الرياض

 فيصل محمد بكري  السمبري الرياض

 فيصل محمد سعيد  القحطاني الرياض

 فيصل محمد سلمان  الفراج الرياض

 عمار  المطيريفيصل هادي  الرياض

 لطيفه حمد محمد  السريع الرياض

 لولوه عبدالعزيز مزيد  المزيد الرياض

 ماجد ابراهيم خليفه  البديع الرياض

 ماجد حمد سليمان  السعيد الرياض

 ماجد سعد حمود  العصيمي الرياض

 ماجد عبدالرحمن   صالح الفريان الرياض

 السريعماجد عبدالرحمن   عبدهللا  الرياض

 ماجد عبدالعزيز محمد  السهلي الرياض

 ماجد عقيل رويان  العنزي الرياض

 ماجد مبارك عبدهللا  الشايع الرياض

 ماجدبن زايد غازي  المطيري الرياض

 مازن سليمان خميس  السبعان الرياض

 متعب راعي قاسم  الفيفي الرياض

 متعب عبدالعزيز ناصر  المطوع الرياض

 متعب فالح فيحان  الدغيلبي الرياض

 محسن عايض محسن  العتيبي الرياض

 محمد ابراهيم فالح  الغدير الرياض

 محمد ابراهيم محمد  الصيخان الرياض

 محمد احمد سالم  شطاري الرياض

 محمد ادم محمد  الهوساوي الرياض

 محمد بكري احمد  الحارثي الرياض

 الزهرانيمحمد جمعان دمنان الحميدي  الرياض

 محمد حسن محمد ال حاوي الربعي الرياض

 محمد حسن يحيي  الزهراني الرياض

 محمد حسين سعيد  القحطاني الرياض

 محمد حسين مشوط  السبيعي الرياض

 محمد حسين منصور  الدوسري الرياض

 محمد حمود احمد  امين الرياض

 محمد خضر سعيد  العامدي الرياض

 عقيل  الشمريمحمد دالي  الرياض

 محمد سالم خليفه  العنزي الرياض

 محمد سالم محماس  العتيبي الرياض

 محمد سعد سعيد  الشهري الرياض

 محمد سعود عبدالرحمن  التمامي الرياض

 محمد سلطان جازم  العتيبي الرياض

 محمد سلطان محمد  احمد الرياض

 محمد سمران جابر  المطيري الرياض

 عبدالرحمن   محمد الخريفمحمد  الرياض

 محمد عبدالعزيز راشد  الراشد الرياض

 محمد عبدالعزيز راشد  العوين الرياض

 محمد عبدهللا ابراهيم  العجالن الرياض

 محمد عبدهللا ابراهيم آل عسيم الدوسري الرياض

 محمد عبدهللا زبن  المطيري الرياض

 محمد عبدهللا صالح  العبدلي الرياض



 محمد عبدهللا محمد  الدوسري الرياض

 محمد عبدهللا محمد  القحطاني الرياض

 محمد عبدالهادي محمد  القحطاني الرياض

 محمد عتيق حمود  االحمري الرياض

 محمد علي خزيم  القحطاني الرياض

 محمد علي عبدهللا  الشهري الرياض

 محمد علي عبدهللا  القحطاني الرياض

 الشلوي محمد فالح جرار  الرياض

 محمد فهد عبدالرحمن  العبيد الرياض

 محمد قاسم علي  مجرشي الرياض

 محمد مبروك سالم  الكربي الرياض

 محمد منيف حطاب  القحطاني الرياض

 محمد ناصر محمد  الدبيان الرياض

 محمد نجا عزيز  العتيبي الرياض

 محمد يوسف حمد  شعيل الرياض

 الشيبانيمخلد قصيد مخلد   الرياض

 مذكر سعيد مذكر  القحطاني الرياض

 مرتضي عبدهللا مكي  المعلم الرياض

 مرزوق عايض مرزوق  المطيري الرياض

 مرزوقه نوار ناهي  المطيري الرياض

 مروزق جعيثن فالح  الرشيد الرياض

 مريزيق ماطر حمود  الخماش الرياض

 مساعد فالح زبن السميري العتيبي الرياض

 مسعود احمد عبدالمحسن  العوهلي الرياض

 مشاري عبدالعزيز ابراهيم  البكر الرياض

 مشعل سعد منيجل المفيلحي السبيعي الرياض

 مشعل عبدهللا محمد  الزبن الرياض

 مشعل علي بادي  الطريف الرياض

 مشعل محمد سليمان  العقيل الرياض

 مصلح عجاج محمد  العنزي الرياض

 مصلح  الشهريمصلح محمد  الرياض

 مطلق غربي طلق  الدهمش الرياض

 مطلق مشبب مشعان  العتيبي الرياض

 معضد محصن هويدي  الشيباني الرياض

 مفرح سلطان مفرح  البقمي الرياض

 مفرح عبدهللا علي  االسمري الرياض

 ممدوح محمد صالح  العقيل الرياض

 ممدوح محمد هاشم  داود الرياض

 مسفر  القحطاني مناحي ظافر الرياض

 منصور محمد سعد  جبر الرياض

 منيره عبدهللا سالم  القحطاني الرياض

 منيع صالح منيع  البالع الرياض

 نادر سالم فويران المضياني العنزي الرياض

 ناصر بجران عبدهللا  آل صلبوخ الرياض

 ناصر ثامر ناصر  الشهراني الرياض

 ناصر حسين صالح  النويصر الرياض

 ناصر سعد راشد  القحطاني الرياض

 ناصر سعد محمد  السهلي الرياض

 ناصر عبدالرحمن   فهد الطالسي الرياض

 ناصر عبدهللا جحيان الجحيان السبيعي الرياض

 ناصر عبدهللا راشد  المساعد الرياض

 ناصر عجيان محمد  السهلي الرياض



 ناصر عطيه جاري  العسيري الرياض

 مارق محماس  الشيبانيناصر  الرياض

 ناصر محمد ناصر  القحطاني الرياض

 ناصر مقبل رازن  المطيري الرياض

 ناصر ناجي حمد  الصخابره الرياض

 نايف عبدهللا محمد  الزبن الرياض

 نايف ماجد    اباالعالء الرياض

 نائف محمد مبارك  الشهراني الرياض

 نقاء زايد عايض  الحارثي الرياض

 نواف حمود راشد  المطيري الرياض

 نواف عتيق هللا عباد السلمي الرياض

 نواف الفي سماح  العنزي الرياض

 نواف هادي عمار  المطيري الرياض

 نوره الفي طويرش  العصيمي الرياض

 نوره محمد سعد  البصري الرياض

 نوره ناصر عبدالرحمن  الحميدي الرياض

 نومان شديد جزاء  الدعجاني الرياض

 هادي محمد سالم  القحاطني الرياض

 هدي عايض بريص  المطيري الرياض

 هزاع الحميدي سليمان  الحربي الرياض

 هزاع سعود فهيد  العتيبي الرياض

 هشام سليمان صالح  المحمود الرياض

 هشام سليمان عبدالرحمن  الهويش الرياض

 هشام عبدالعزيز حماد  العقل الرياض

 عبدالعزيز عبدهللا  السحيمهشام  الرياض

 هشام محمد سليمان  النصبان الرياض

 هآلل بشير مطلق    العصيمي الرياض

 هياء سعود عبدالعزيز  السعدان الرياض

 هيثم حسين ياسين  العلوي الرياض

 وسمي شويمي صاهود  الدوسري الرياض

 وليد حمد سليمان  السعيد الرياض

 مريشدوليد صالح محمد   الرياض

 وليد عون عبدهللا  القرني الرياض

 وليد محمد سليمان  اللزام الرياض

 وليد نمر عايض  المطيري الرياض

 ياسر ابراهيم حميد  المحميد الرياض

 ياسر محمد حمد  المزيد الرياض

 ياسر نايف شعيل  العتيبي الرياض

 يحيي محمد علي  عسيري الرياض

 السعيديوسف احمد سليمان   الرياض

 يوسف سحل شفاقه  العنزي الرياض

 يوسف عبدهللا قاسم  العنزي الرياض

 يوسف محمد صالح  اللحيدان الرياض

 يوسف مسفر مسيفر  السيالي الرياض

 ابراهيم احمد محمد  العلي األحساء

 ابراهيم حسن ناصر  الدخيل األحساء

 ابراهيم حسين حسن  الجاسم األحساء

 صالح محمد  التنم ابراهيم األحساء

 ابراهيم عيسي محمد  اليحي األحساء

 ابراهيم محمد احمد  الناصر األحساء

 ابراهيم محمد علي  الشايب األحساء

 ابراهيم مسلم عبدهللا  المسلم األحساء



 احمد احمد صالح  الفرج األحساء

 احمد حسن علي  اليوسف األحساء

 احمد سعد علي  العلوي األحساء

 احمد صالح احمد  الحبيب األحساء

 احمد عبدهللا صالح  التمار األحساء

 احمد عبدهللا مبارك  الرواء األحساء

 احمد علي صالح  العطاء األحساء

 احمد علي علي  السندي األحساء

 احمد محمد    عبدهللا الرحيمان األحساء

 احمد محمد ابراهيم  النعيم األحساء

 حسين  الجطيلاحمد محمد  األحساء

 امين طاهر علي  العبدالسالم األحساء

 امين علي حسين  العباد األحساء

 انور خالد عبدهللا  الدغيش األحساء

 بجاد سحمي عبدهللا  العتيبي األحساء

 تاج علي حسن  العبدالمحسن األحساء

 ثامر عبدالرحمن   عبدهللا البراهيم األحساء

 الحكيمجاسم طاهر حسين   األحساء

 جاسم عبدهللا علي  العيسي األحساء

 جاسم محمد خليفه  الخليف األحساء

 جعفر حسين علي  المسيليم األحساء

 جعفر عبدهللا عيس  الفرحان األحساء

 جعفر علي احمد  العيسي األحساء

 جواد ابراهيم عبدهللا  الصقر األحساء

 حبيب احمد ناصر  الشواكر األحساء

 مهدي محمد  التريكي حبيب األحساء

 حرب سليم حرب  العوينان األحساء

 حسن علي حسين  الحرابه األحساء

 حسن علي عبدهللا  السلمان األحساء

 حسن محمد حسن  الحاجي األحساء

 حسين احمد يوسف  الباشه األحساء

 حسين جاسم محمد  السعيد األحساء

 حسين صالح عيسي  النويحل األحساء

 حسين علي عبداللطيف  الغريري األحساء

 حسين محمد علي البن سعد األحساء

 حمد احمد    محمد الرحيمان األحساء

 حمد عبيد سالم الغفراني المري األحساء

 حمد علي محمد الجابر المري األحساء

 حمزه صالح موسي  الرويشد األحساء

 حمزه علي حمزه  الهويشل األحساء

 حسين  الرويميحمزه معتوق  األحساء

 خالد احمد علي  آل مويس األحساء

 خالد سالم حمدان  الزهراني األحساء

 خالد صالح عيسى  العيسي األحساء

 خالد عبدهللا صالح  الشنبه األحساء

 خالد محمد غانم  السالم األحساء

 خالد مسفر مبارك  الغامدي األحساء

 خليفه شرار حسين  الخليفه األحساء

 داود صالح داود  العويد األحساء

 راجح محمد راجح  السبيعي األحساء

 راشد حويط شامان المهيمزي الرشيدي األحساء

 راشد عبدهللا مبارك  العطوي األحساء



 راشد ناصر عبدهللا  الدوسري األحساء

 راضي حسن محمد  العويس األحساء

 سالم احمد محمد  العواد األحساء

 صالح  الحامدسالم محمد  األحساء

 سامي علي طاهر  العقل األحساء

 سامي موسي طاهر  الشيوخي األحساء

 ساميه سيد عبدهللا  النجار األحساء

 سعد احمد سالم العزه السبيعي األحساء

 سعد مبارك سالم  الفضلي األحساء

 سعد محمد عبدالكريم  الخيرهللا األحساء

 سعدعلي محمد    الحمادي األحساء

 سعود عبدالعزبز خليفه  الراجح األحساء

 سعيــد علي محمد  الحداد األحساء

 سلطان سعد صالح  العبود األحساء

 سلطان سعيد محمد  القرني األحساء

 سلطان عبدهللا علي  السليم األحساء

 سلطان عبدهللا مقبل الغفيلي الشمري األحساء

 سلطان محمد عبدالرحمن  السعيد األحساء

 سلطان مناحي فهيد  العتيبي األحساء

 سلطان هادي فرج العرجاني العجمي األحساء

 سلمان عبدهللا ابراهيم  المقهوي األحساء

 سلمي منير حاظر  المطيري األحساء

 سليمان محمد فرج آل عجاج النهدي األحساء

 سمحان فهيد سمحان  الدوسري األحساء

 سيف احمد محمد  السيف األحساء

 شريان مفرج سعد الحراجين الدوسري األحساء

 شكر ابراهيم احمد  الشكر األحساء

 صادق عبدهللا علي  الميل األحساء

 صالح خليفه صالح  العامر األحساء

 صالح رمضان طاهر  النويصر األحساء

 صالح عبداللطيف صالح  العامر األحساء

 صالح عبدهللا مبارك  العطوي األحساء

 صالح خليفه محمد  الصقر األحساء

 صنهات مناحي صنهات  العتيبي األحساء

 عادل فهد سالم  البرازي األحساء

 عادل محمد خالد  العويس األحساء

 عارف محمد محسن  الحبيب األحساء

 عاصم علي عبدالعزيز  البوورثان األحساء

 عامر علي حمد  المري األحساء

 عايش ناصر محمد  السناوي األحساء

 عباس عبدهللا موسي  الرمل األحساء

 عباس محمد علي  العليوي األحساء

 عبدالجليل موسي عبدهللا  القطان األحساء

 عبدالخالق مساعد مسعد  العلي األحساء

 عبدالرحمن   احمد محمد المحارفي األحساء

 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  آل مهي األحساء

 العبيدهعبدالرزاق فهد صالح   األحساء

 عبدالعزيز احمد حمد  السعيد األحساء

 عبدالعزيز جمعه عبدالرحمن  البوسعد األحساء

 عبدالعزيز حسين حسين  البوعلي األحساء

 عبدالعزيز صالح عبدالعزيز  العيد األحساء

 عبدالعزيز عبدالرحمن   ابراهيم الماجد األحساء



 عبدالعزيز عبدهللا عبدالرحمن  العبود األحساء

 عبدالعزيز عبدهللا عبدهللا  الهتدي األحساء

 عبدالعزيز محمد عبداللطيف  الشعيبي األحساء

 عبدالغني عبدهللا سعد  المغلوث األحساء

 عبدالكريم جاسم محمد  العبادي األحساء

 عبدالكريم عمران موسي  الحرز األحساء

 عبدهللا ابراهيم احمد  الحنفوش األحساء

 احمد حسين  الشريط عبدهللا األحساء

 عبدهللا احمد عبدالرحمن  القاضي األحساء

 عبدهللا حسين علي  العبود األحساء

 عبدهللا سالم مبارك  الحرير األحساء

 عبدهللا سالم محمد  اليامي األحساء

 عبدهللا سلمان احمد  القضيب األحساء

 عبدهللا سلمان عبدهللا  السلمان األحساء

 صالح سالم  السنين عبدهللا األحساء

 عبدهللا طاهر طاهر  النويصر األحساء

 عبدهللا عبدالرحمن يوسف  بو عبيد األحساء

 عبدهللا علي عبدهللا  العلي األحساء

 عبدهللا محمد صالح  الكثير األحساء

 عبدهللا منصور عبدهللا العضيي الهاجري األحساء

 البشيرعبدالمحسن عبداللطيف عبدالرزاق   األحساء

 عبدالمحسن عيسي عبدالرحمن  العيس األحساء

 عبدالمحسن محمد عبدهللا  الدوسري األحساء

 عبدالمنعم جاسم عبدالمحسن  الحالل األحساء

 عبدالناصر علي عبدالرحمن  المشعان األحساء

 عبدالهادي محمد محسن  الحبيب األحساء

 عبدالوهاب عبداللطيف صالح  العامر األحساء

 عبدالوهاب علي عبدهللا  السلمان األحساء

 عدنان احمد عبدالمحسن  الغافلي األحساء

 عدنان محمد عبدالعزيز  البراهيم األحساء

 عقيل علي احمد الشيخ صالح األحساء

 عقيل مهدي هاشم  السويق األحساء

 علدل صالح حسين  العروج األحساء

 علي ابراهيم احمد  الجندل األحساء

 علي جاسم محمد  الجمعه األحساء

 علي حسين احمد  الميداني األحساء

 علي حسين علي  السلمان األحساء

 علي سالم فهيد  المري األحساء

 علي شويمي رميس الحمالين الدوسري األحساء

 علي صالح عبدهللا  الربيعه األحساء

 علي عايش علي  المعني األحساء

 البن احمدعلي عباس احمد   األحساء

 علي عبدالمحسن صالح  الحرز األحساء

 علي محمد عبدهللا  الحسن األحساء

 علي محمد علي  العيد األحساء

 علي محمد مبارك  العلي األحساء

 علي محمد محمد  اللولد األحساء

 علي ناصر علي  التركي األحساء

 عماد توفيق ياسين  الحسين األحساء

 عبدالرحمن  البيشيعماد فطيس  األحساء

 عمر عبدالرحمن   عبدهللا العرفج األحساء

 عوض علي عنيزان الشميالن رشيدي األحساء



 عيسي حسن احمد  العيس األحساء

 عيسي عبدالرحمن   سعد السعيد األحساء

 فاضل عباس ياسين  الجابر األحساء

 فراج صآلل سالم المخاريم  الدوسري األحساء

 سالم العلي الفضليفضل فهد  األحساء

 فالح حسن علي  المهناء األحساء

 الرحمن   ابراهيم الخزيم*فهد غبد األحساء

 فهد ناصر فهد آل محيميد السهلي األحساء

 فهيد سالم شاجع  المري األحساء

 فيصل احمد محمد  الصليبي األحساء

 فيصل مبارك عبدهللا  الكليب األحساء

 الملحمفيصل محمد عثمان   األحساء

 قاسم سامي عبدهللا  الجابر األحساء

 كاظم عيسي علي  الحماد األحساء

 كهف عبدهللا كهف  السبيعي األحساء

 لولوه مطلق شعالن  الشعالن األحساء

 ماهر صالح صالح  الحمد األحساء

 ماهر محمد حسن  المهدي األحساء

 مبارك عبدهللا مبارك  الدوسري األحساء

 مريع جارهللا  المري مبارك األحساء

 محمد ابراهيم ناصر  السعيد األحساء

 محمد احمد عبدالرحمن  آل مهي األحساء

 محمد احمد محمد  الصايل األحساء

 محمد حسين علي  العلي األحساء

 محمد سليمان احمد  السليم األحساء

 محمد عبداللطيف يوسف  الدوله األحساء

 آل داود محمد عبدهللا ابراهيم  األحساء

 محمد علي    محمدالحمادي األحساء

 محمد علي حسين  البراهيم األحساء

 محمد علي حسين  الرمضان األحساء

 محمد علي محمد  المكلف األحساء

 محمد علي محمد  الهاشم األحساء

 محمد ناجي علي  الحكيم األحساء

 محمد ناصر محمد  اليوسف األحساء

 العلويمحمود سعد     األحساء

 مختار عيسي عبدهللا  الفرحان األحساء

 مسلم يوتس حسن  ابوحسن األحساء

 مصطفي علي محمد  السعد األحساء

 مصلح محمد شجاع المكاحله السبيعي األحساء

 معتوق محمد معتوق  السلطان األحساء

 مفلح سالم مفلح الحقباني الدوسري األحساء

 مقرن منيف صلف  العتيبي األحساء

 مناحي عبود محمد  االكلبي األحساء

 مهدي احمد محمد  الحدب األحساء

 مهدي مساعد مهدي  العجمي األحساء

 موسي عبدهللا عبدهللا  العنيزان األحساء

 ناصر حجي يوسف  البطيان األحساء

 ناصر شويويمي رميس  الدوسري األحساء

 ناصر عايش علي  العبدي األحساء

 احمد  المزيعلناصر علي  األحساء

 نايف سعد بجاد  العتيبي األحساء

 نايف سعيد محمد  الزهراني األحساء



 نبيل صالح عبداللطيف  بورقه األحساء

 نبيل عبدالرحمن   عبدهللا الباش األحساء

 نضآل احمد عبدهللا    الشخص األحساء

 نهار عبدالوهاب محمد  المطوع األحساء

 الناصر نور الدين علي حسين األحساء

 هاني طاهر حسن  العلي األحساء

 هاني عباس غانم  الغانم األحساء

 هاني علي عبدهللا  المزيدي األحساء

 هاني علي عيسى  بن مشيلح األحساء

 هشام عيسي محمد  المجناء األحساء

 هيثم عبدهللا جواد  الخميس األحساء

 وليد محمد احمد  ابوالعيون األحساء

 عباس عبدالعزيز  المنديلياسين  األحساء

 يوسف ابراهيم عبدالرحمن  الخترش األحساء

 يوسف ثنيان علي  العراده األحساء

 يوسف حسين حسين  البوعلي األحساء

 يوسف محمد جاسم  الحمدان األحساء

 يوسف محمد صالح  الكثير األحساء

 ابراهيم حسن عمير  الغامدي الباحه

 العمري الزهرانيابراهيم حسين سعيد  الباحه

 ابراهيم دخيل هللا عبدالعزيز  الغامدي الباحه

 ابراهيم علي احمد آل سالم الغامدي الباحه

 احمد حسن علي  الزهراني الباحه

 احمد رجب حسن  الزهراني الباحه

 احمد صالح سعيد  الزهراني الباحه

 احمد ضيف هللا مبارك  الزهراني الباحه

 سعيد  الزهرانياحمد عبدهللا  الباحه

 احمد عطيه احمد  الزهراني الباحه

 احمد علي سليم  الزهراني الباحه

 احمد علي شاقول  الزهراني الباحه

 احمد محمد احمد الشدوي الزهراني الباحه

 احمد مساعد احمد  العمري الباحه

 احمد هجاد جارهللا  الزهراني الباحه

 الغامدياسعد احمد محمد الكناني  الباحه

 اسماعيل مهدي ابراهيم  الغامدي الباحه

 بخيت عبدهللا بخيت  الزهراني الباحه

 بركات عبدهللا دخيل هللا الغامدي الباحه

 بركات مطلق ابراهيم  الراشدي الباحه

 بندر سعود عبدهللا  الغامدي الباحه

 جمعان احمد محمد  الزهراني الباحه

 الزهرانيجمعان سعيد محمد   الباحه

 حسن عيدان علي العامري الزهراني الباحه

 حسن محمد حسن آل عبدهللا الغامدي الباحه

 حسين سعيد مبيت العمري الزهراني الباحه

 حمدان احمد خلف  الغامدي الباحه

 خلف صالح خلف العمري الزهراني الباحه

 دخيل هللا ابراهيم جمعان الزهراني الباحه

 علي مسلط الغامديدخيل هللا  الباحه

 راجح سعيد غالب  الغامدي الباحه

 سالم حسن سالم العمري الزهراني الباحه

 سالم عايض مصلط  الغامدي الباحه

 سعد بخيت شباب  الغامدي الباحه



 سعد حسن محمد  الغامدي الباحه

 سعد محمد سعد  الغامدي الباحه

 سعد مسفر سعد  الغامدي الباحه

 احمد عيسي  الزهرانيسعيد  الباحه

 سعيد عبدهللا علي  الزهراني الباحه

 سعيد عطيه عبدهللا  الغامدي الباحه

 سعيد علي سفر آل شباب العلياني الباحه

 سعيد عيدان مشعمل  العمري الباحه

 سعيد محمد صالح  الغامدي الباحه

 سعيد معيض سعيد  الزهراني الباحه

 الغامديسليمان محمد عبدهللا   الباحه

 سياف دخيل سياف  الغامدي الباحه

 صالح احمد سعيد  الغامدي الباحه

 صالح جمعان عبدهللا  الزهراني الباحه

 صالح حسن مردد العمري الزهراني الباحه

 صالح سعد محمد الكناني الزهراني الباحه

 صالح سعيد عمر  الزهيري الباحه

 صالح سفر صالح آل فرحه الغامدي الباحه

 صالح عبدهللا سرحان الزهيري الغامدي الباحه

 صالح علي سعيد  الغامدي الباحه

 صالح محمد سعيد  الغامدي الباحه

 صالح سعيد حربي  الغامدي الباحه

 طه هاشم محمد  باموسي الباحه

 عادل عارف ابراهيم  الغامدي الباحه

 عايد عالي فليح  الغامدي الباحه

 الغامدي عايش عيظه سعيد  الباحه

 عائض مسفر حمدان  الغامدي الباحه

 عبدالرحمن   سعيد محمد العمري الباحه

 عبدالرحمن محمد علي البريدي الغامدي الباحه

 عبدالرزاق عبدهللا مشهور  الغامدي الباحه

 عبدالعزيز سعد بخيت  الغامدي الباحه

 عبدالعزيز سعيد حسين  الزهراني الباحه

 عبدهللا ابراهيم  الزهرانيعبدالعزيز  الباحه

 عبدالعزيز محمد مهراس  الزهراني الباحه

 عبدالكريم سعيد حنش  الغامدي الباحه

 عبداللطيف حمزه احمد العلواني العمري الباحه

 عبدهللا خيشان حمدان  الزهراني الباحه

 عبدهللا سعد مسفر  العامري الباحه

 الغامديعبدهللا عبدالرحمن احمد الدهري  الباحه

 عبدهللا عطيه احمد الشعيبي الغامدي الباحه

 عبدهللا محمد سعيد  الزهراني الباحه

 عبدهللا محمد سعيد آل مواال العمري الباحه

 عثمان احمد ساعد  الغامدي الباحه

 عثمان حامد عبدهللا  العامري الباحه

 عطيه رزق هللا سعيد الزهراني الباحه

 الغامدي عطيه محمد احمد  الباحه

 علي سالم بخيت  الزهراني الباحه

 علي سليم محمد  الزهراني الباحه

 علي عائض عريف آل سعيد الغامدي الباحه

 علي عبدهللا احمد  الغامدي الباحه

 علي عبدهللا محمد  الزهراني الباحه

 علي غرم هللا عبدهللا  الغامدي الباحه



 علي فالح سفر  الغامدي الباحه

 علي مسفر غصاب  الغامدي الباحه

 علي يعن هللا سعيد  الغامدي الباحه

 عمر علي مهدلي  الناشري الباحه

 غاليه خميس محمد  الزهراني الباحه

 غرامه احمد حمد  الغامدي الباحه

 غرم هللا محمد غرم هللا  الغامدي الباحه

 غرم عوض محمد  الغامدي الباحه

 السبيعيفراج مناحي سعيد   الباحه

 فالح احمد عيسى  الزهراني الباحه

 فهد سعيد صالح اللبيزه الغامدي الباحه

 فهد عيضه سالم  النفيعي الباحه

 فهيد جمعان معيض  الزهراني الباحه

 فوزيه غرم هللا علي الزهراني الباحه

 ماجد سعيد سرور  الغامدي الباحه

 ماجد سعيد فهد  الغامدي الباحه

 عبدهللا علي  الزهرانيماجد  الباحه

 مبارك راجح سعيد  الغامدي الباحه

 مبارك سعد حسن  الغامدي الباحه

 مبارك سعيد عبدهللا  الغامدي الباحه

 مبارك عطيه علي  الزهراني الباحه

 مجحود جمعان احمد  الزهراني الباحه

 محمد جرادان محنوس  الزهراني الباحه

 الغامديمحمد سالم عثمان   الباحه

 محمد سعيد رمزي  الغامدي الباحه

 محمد سعيد محمد آل حمدان الغامدي الباحه

 محمد صالح محمد  الغامدي الباحه

 محمد صالح محمد  الغامدي الباحه

 محمد عبدهللا احمد  الغامدي الباحه

 محمد علي دخيل هللا الغامدي الباحه

 محمد علي سعيد آل جري الغامدي الباحه

 محمد عمر محمد  باسندوه الباحه

 محمد فرحان احمد  الغامدي الباحه

 محمد يعن هللا عبدهللا  الغامدي الباحه

 محمداحمد عبدهللا    الزهراني الباحه

 مساعد علي خضر البديوي الزهراني الباحه

 مستور احمد محمد الشدوي الزهراني الباحه

 مستور محمد عبدهللا  الغامدي الباحه

 مسفر سفر مساعد  الخثعمي الباحه

 مسفر صالح مسفر  الغامدي الباحه

 مصلح رمضان علي  الزهراني الباحه

 منصور علي دخيل هللا الغامدي الباحه

 موسي سالم محمد  القرني الباحه

 ناصر محمد عبدهللا  الغامدي الباحه

 نزيهه غرامه سعيد  الغامدي الباحه

 العمري  الزهرانيهآلل صالح احمد  الباحه

 هميل سعيد مسفر الزهيري الغامدي الباحه

 وليد محمد غرامه  الزهراني الباحه

 ياسر بخيت محمد الساهر الزهراني الباحه

 ياسر سعيد احمد  الغامدي الباحه

 يوسف عبدهللا مبارك  الزهراني الباحه

 يوسف مسفر فرحه  الغامدي الباحه



 الرويبعهابراهيم صالح فهد   الخرج

 ابراهيم عبدهللا محمد  الرقيب الخرج

 ابراهيم عبدهللا ناصر  ابودجين الخرج

 احمد محمد عبدهللا  الموري الخرج

 احمد محمد مفرح  بن عجالن الخرج

 بدر صالح عبدهللا  القحيز الخرج

 بدر عمر صالح  المحسن الخرج

 بدريه سعد زيد  بن حييش الخرج

 عيسي  الجبربندر صالح  الخرج

 بندر علي حمد  العميري الخرج

 بندر مسفر حشان  الفهادي الخرج

 تركي حزام مبارك العاصمي القحطاني الخرج

 تركي سعد خويتم  الثقفي الخرج

 حزام بداح حزام الودعاني الدوسري الخرج

 حسين ابراهيم ناصر  المحلفي الخرج

 حسين علي عزي  الصبياني الخرج

 عبدهللا حشان  آل فهاد حشان الخرج

 حشان محمد عبدهللا  الدوسري الخرج

 حماد الصيفي فهيد الهواشله الدوسري الخرج

 حمد حزام حمد  الدوسري الخرج

 حمد حماد حمد  السرحان الخرج

 حمد فهد رويس  القحطاني الخرج

 حمد مبارك حمد  الدوسري الخرج

 العنزيخالد عبدهللا خليفه الشمالني  الخرج

 خالد عبدهللا محمد  محزري الخرج

 خالد عبدهللا محمد مشيريم الدوسري الخرج

 خالد محمد فهد العمور الدوسري الخرج

 خلف سليمان هدال  العتيبي الخرج

 داود محمد ابراهيم  آل داوود الخرج

 داوود زيد محمد  داوود الخرج

 راشد عبدهللا محمد  الحماد الخرج

 محمد راشد  الدوسريراشد  الخرج

 راشد مليح فنيس  الهوامله الخرج

 رشيد محمد رشيد  آل معيان الخرج

 رفعه شاجع حسين  آل مقبل الخرج

 زيد محمد سيف  آل داود الخرج

 ساره سعد مسفر  المحيميد الخرج

 سامي صالح عويد  العنزي الخرج

 سعد شكري عبدالفتاح  درويش الخرج

 سعد  الحقبانيسعد عبدهللا  الخرج

 سعد محمد علي  زنان الخرج

 سعد محمد نفاع الفريدسي الرشيدي الخرج

 سعود عبدالعزيز سعد  العبيلي الخرج

 سعود فهد مهيدان العبدهللا العتيبي الخرج

 سعود محمد زيد  الحميدان الخرج

 سعيد حسين غرم هللا العمري الخرج

 سعيد حمود محمد آل بدوي عسيري الخرج

 سلطان بداح حزام الودعاني الدوسري الخرج

 سلطان مضحي نعيس الفراهدي العتيبي الخرج

 سلطان مطحس بدحان المصارير الدوسري الخرج

 سلمان حمد محمد  النشوان الخرج

 سليمان محمد عبدهللا  الجمعه الخرج



 شايع عبدهللا حصن  الدوسري الخرج

 شبيب مبارك شبيب  القحطاني الخرج

 شويش ناصر معجب  الدوسري الخرج

 صالح حماد علي  البطاح الخرج

 صالح فهد حمد  العتيبي الخرج

 صالح يوسف زويد  النعيمي الخرج

 طارق علي محمد  البطاح الخرج

 ظافر فرحان علي  الجعيدي الخرج

 ظافر منيف عبدهللا  الدوسري الخرج

 عابد عيسى سعد  سعد الخرج

 مفرح الشمالني العنزيعايد خلف  الخرج

 عبدالرحمن   علي هآلل الشاطري المطيري الخرج

 عبدالرحمن دخيل هللا سعود  الكلثم الخرج

 عبدالرحمن سعد ابراهيم  النشمي الخرج

 عبدالرحمن علي عبدالرحمن  الزير الخرج

 عبدالرحمن محمد عبدهللا  الشبرين الخرج

 عبدالرحمن محمد ناصر  الدوسوري الخرج

 عبدالرحمن ناصر عيسى  غمالس الخرج

 عبدالعزيز حمد سعد  الجحفل الخرج

 عبدالعزيز سعد عبدالعزيز  العجالين الخرج

 عبدالعزيز سعود مسفر  الدوسري الخرج

 عبدالعزيز صالح محمد  آل ماجد الخرج

 عبدالعزيز عبدهللا عبدالرحمن  التميمي الخرج

 عبدالرحمن  آل مسيعدعبدالعزيز عبدهللا  الخرج

 عبدالعزيز هزاع صهيب  العجمي الخرج

 عبداللطيف سند معيبد  العوفي الخرج

 عبدهللا ابراهيم ناصر  الصفيان الخرج

 عبدهللا احمد عبدهللا  السويلم الخرج

 عبدهللا بتال عبدهللا  آل غانم الخرج

 عبدهللا دسمان مسفر  السبيعي الخرج

 عبدالعزيز  الكنهلعبدهللا سعد  الخرج

 عبدهللا سعود بداح المصارير الدوسري الخرج

 عبدهللا صالح احمد آل عشان العمري الخرج

 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا  بن خنين الخرج

 عبدهللا علي محمد  البطاح الخرج

 عبدهللا فاران عبيد المطرفي العنزي الخرج

 عبدهللا فهد عبدهللا  العفيصان الخرج

 عبدهللا فهد محمد  الدوسري الخرج

 عبدهللا فهد مطلق الهواشله الدوسري الخرج

 عبدهللا مبارك عبدالرحمن  العرفج الخرج

 عبدهللا محمد سعيد الغدير الدوسري الخرج

 عبدهللا محمد عبدهللا  الحماد الخرج

 عبدهللا محمد علي  العيد الخرج

 عبدهللا محمد علي  زنان الخرج

 عبدهللا محمد عنين  الدوسري الخرج

 عبدهللا محمد فهد  الدوسري الخرج

 عبدهللا مدعث عبدالهادي  الهواشله الخرج

 عبدهللا مطحس بدحان المصارير الدوسري الخرج

 عبدهللا مفلح عائض  الجبره الخرج

 عبدهللا ناصر عبدالعزيز  المسعود الخرج

 عبدهللا نفل فهد  الدوسري الخرج

 عبدهللا وقيان حمد  الدوسري الخرج



 عبدالهادي ناصر محمد آل شبر الدوسري الخرج

 عبيد علي هالل  المطيري الخرج

 عبيدهللا صالح مرزوق  الحربي الخرج

 عصام صالح عبدالعزيز  العويس الخرج

 عطيه سعيد عطيه الحارثي الزهراني الخرج

 علي مسفر فالح  الدوسري الخرج

 محمد آل حركان العمريغارم سلطان  الخرج

 فالح محمد فالح  الدوسري الخرج

 فالح محمد فالح الشامري العجمي الخرج

 فراج شريان سويلم  العتيبي الخرج

 فراج محمد علي  الدوسري الخرج

 فراج مطحس بدحان المصارير الدوسري الخرج

 فرحان مبارك راشد  الدوسري الخرج

 التميميفهد ابراهيم محمد   الخرج

 فهد خالد محمد اليمني القحطاني الخرج

 فهد رسل السنافي المصارير الدوسري الخرج

 فهد عبدهللا خليفه  العنزي الخرج

 فهد كاسب مقيم الطويلعي العنزي الخرج

 فهد محمد حسن وذيح الدوسري الخرج

 فهد محمد عبدهللا المقابله الدوسري الخرج

 النفيعيفهد معيض حمود   الخرج

 فهد مناور علي  الحربي الخرج

 فهد نجر سعود الشيباني العتيبي الخرج

 فهيد محمد مسفر  آل فهاد الخرج

 ماجد خالد عبدهللا الصبيحي الحربي الخرج

 مانع عبدهللا مانع  األحمري الخرج

 مبارك صويان مبارك الشكري الدوسري الخرج

 مبارك فالح مبارك  الخطيب الخرج

 مبارك مبارك محمد  الدوسري الخرج

 متعب محمد زبار  العتيبي الخرج

 محمد ابراهيم ناصر  الصفيان الخرج

 محمد ابراهيم هادي العمور الدوسري الخرج

 محمد الحسن محمد  الهجيني الخرج

 محمد برك عامر  الصيعري الخرج

 محمد حسن محمد  الدوسري الخرج

 القثاميمحمد خلف رويبح   الخرج

 محمد راشد صالح  المهيني الخرج

 محمد سالم محمد  الدوسري الخرج

 محمد سعيد عبداللطيف  آل سبيت الخرج

 محمد سلمان عديل  الدوسري الخرج

 محمد صالح محمد  القويفلي الخرج

 محمد عبدالرحمن محمد  السعيدان الخرج

 محمد عبدالعزيز صالح  اليحياء الخرج

 عبدهللا سعيد  العكاسيمحمد  الخرج

 محمد عبدهللا عوض  العنزي الخرج

 محمد عبدهللا محمد الودعاني الدوسري الخرج

 محمد علي سعد الفقيه الغامدي الخرج

 محمد علي محمد  السماري الخرج

 محمد فهد سعد  الطهطام الخرج

 محمد فهد سعود  العسكر الخرج

 محمد فهد مطلق  الدوسري الخرج

 محمد مبارك حمد  الدوسري الخرج



 محمد مهدي محمد  الفهادي الخرج

 مساعد عبدهللا مساعد  الجرفين الخرج

 مسعود سعد فويران المقابله الدوسري الخرج

 مصلح علي دخيل الجاهلي الثقفي الخرج

 مصيبيح محمد مصيبيح  الدوسري الخرج

 مطلق عبدهللا ديب  السبيعي الخرج

 رشود  آل مطلقمطلق محمد  الخرج

 مفرج عبدهللا خضاري  الدوسري الخرج

 مفلح مطلق جميشان المصارير الدوسري الخرج

 منصور عبدالرحمن موسى  آل موسى الخرج

 مهدي سعد راشد  الدوسري الخرج

 ناجع زيد عيد العاطفي القحطاني الخرج

 ناصر سعد عبدهللا  آل مسعد الخرج

 ناصر سعيد ناصر  الجمعه الخرج

 ناصر عيسي عبيد الجميلي الحربي الخرج

 ناصر محمد حسن  آل بريك الخرج

 نفل طويرش بداح الشكري الدوسري الخرج

 نقاء صاهود الحايف الهوامله الدوسري الخرج

 نواف عبدالرحمن محمد  عبدالرزاق الخرج

 نوره بريكان هدال  آل هدال الخرج

 نوره غانم علي  الدوسري الخرج

 هدى عبدالرحمن علي  آل حسن الخرج

 هياء راشد فهيد  العرجاني الخرج

 يحي حسن يحي االبياتي الفيفي الخرج

 يحي سالم يحي المثيبي الفيفي الخرج

 يوسف معجب منصور  الدوسري الخرج

 ابراهيم احمد سعد  الغامدي الدمام

 ابراهيم احمد علي  آل عبدالعال الدمام

 محمد  النويصرابراهيم احمد  الدمام

 ابراهيم حسين محمد  البغيل الدمام

 ابراهيم حمد عبدهللا آل شويل القحطاني الدمام

 ابراهيم صالح علي  الفهيد الدمام

 ابراهيم عبدالرحمن   عيسي الحمدان الدمام

 ابراهيم علي ابراهيم شبير زباني الدمام

 ابراهيم علي حاسن آل السليم الشهري الدمام

 ابراهيم علي حسن  آل سواد الدمام

 ابراهيم علي عبدهللا السليمي الحربي الدمام

 ابراهيم محمد ابراهيم  الهاجري الدمام

 ابراهيم محمد حامد السميري البلوي الدمام

 ابراهيم يوسف ابراهيم بوحميد الدوسري الدمام

 اجدل محمد علي  السلمي الدمام

 احمد ابراهيم احمد  الحسيل الدمام

 احمد ابراهيم عوده الحرشاني الثقفي الدمام

 احمد باقر محمد  الموسي الدمام

 احمد سعد عبدهللا  العمري الدمام

 احمد سعد عبدهللا آل مسمار القرني الدمام

 احمد سلمان غريب المواجدي العازمي الدمام

 احمد صغير صالح العويفي الزهراني الدمام

 الشوشاناحمد عبدالرحمن خالد   الدمام

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن  الغوينم الدمام

 احمد عبدالعزيز محمد  العبيد الدمام

 احمد عبدهللا احمد  الكيال الدمام



 احمد عبدهللا محمد  العمري الدمام

 احمد علي محمد  الدرازي الدمام

 احمد عيسى عبدهللا  المرهون الدمام

 احمد كاظم محمد  المبارك الدمام

 احمد مبارك احمد  الدلهان الدمام

 احمد محمد    عبدهللا الحيدان الدمام

 احمد محمد احمد  الكيادي الدمام

 احمد محمد احمد آل عمر الغامدي الدمام

 احمد محمد حسن الشيخ سليمان الدمام

 احمد محمد علي  البارقي الدمام

 احمد محمد علي الكميتي الشهري الدمام

 محمد مبارك  الدوالباحمد  الدمام

 احمد مفرح جابر  الخالدي الدمام

 امال محمد صالح  العماري الدمام

 اميره عبدهللا علي  السالم الدمام

 امين جعفر علي آل شيخ محمد الدمام

 ايهاب حامد مساعد  االحمدي الدمام

 أديب ناصر غانم  العميري الدمام

 الدوسريباسم سلمان صالح البوخليف  الدمام

 باسم فهد صالح  المجنه الدمام

 بخيت حمد مبارك الحمراني الهاجري الدمام

 بداح نهار فراج  الزعبي الدمام

 بدر محمد سرور  الحربي الدمام

 بدر محمد صالح الزبادين اليامي الدمام

 براك حمود شبيب  الخالدي الدمام

 بندر حيدر مرعي آل دواس القحطاني الدمام

 تركي مهدي تركي  المرهون الدمام

 تقي عبدهللا عباس  المكي الدمام

 تميم صالح احمد  صمهود الدمام

 تميم محمد صالح  الدوسري الدمام

 تيسير حسن عبدهللا  آل فردان الدمام

 ثامر محمد صالح  المقبل الدمام

 ثنيان غازي ثنيان  العتيبي الدمام

 الدوسريجاسم ابراهيم سلمان الصالبيخ  الدمام

 جاسم سعد سلمان  الحبيب الدمام

 جفين عمر جفين الدغيلبي العتيبي الدمام

 حاضر مشعل متعب المردان الربيعيه الدمام

 حامد احمد سرحان آل مساعد العمري الدمام

 حامد غنام رافع الفدعاني العنزي الدمام

 حامد محمد عبدهللا  الغامدي الدمام

 السبيعحجي علي حسن   الدمام

 حسن جاسم صباح  آل خليف الدمام

 حسن حميد محسن الجميري الشهري الدمام

 حسن ديكان محمد  علي الدمام

 حسن رشيد محمد الظهيري الزهراني الدمام

 حسن عايد عليان المهيمزي الرشيدي الدمام

 حسن عبدالعزيز حسن  الجبر الدمام

 حسن علي علي  األصيل الدمام

 علي مهدي  حريفيحسن  الدمام

 حسن محمد علي  مرار الدمام

 حسن هاشم علوي  الجارودي الدمام

 حسين احمد سلمان  الغانم الدمام



 حسين احمد عبدهللا  العوى الدمام

 حسين احمد عبدهللا  المناميين الدمام

 حسين حمزه محمد  آل سنان الدمام

 حسين عبدهللا علي  الضامن الدمام

 عبدهللا محمد  الدخيلحسين  الدمام

 حسين علي دريع  الدريع الدمام

 حسين منصور علي  القالف الدمام

 حسين ناجي احمد  المسكين الدمام

 حمد حصين حصين  آل جميح الدمام

 حمد خالد حمود العمور الخالدي الدمام

 حمد سويكت ثالب القروف الهاجري الدمام

 القحطانيحمد عايض منيف آل شبوه  الدمام

 حمد عبدالعزيز محمد  بن خميس الدمام

 حمد عبدهللا ثالب  الهاجري الدمام

 حمد محمد عبدهللا  الكنهل الدمام

 حمدان سعد صالح آل علقمه العامري الدمام

 حمزه اسماعيل حسن  الجميعه الدمام

 حمود محمد حمود  السرحان الدمام

 حميدي سعد محمد  آل بومدره الدمام

 خالد ابراهيم احمد  البراك الدمام

 خالد احمد سعد  الغامدي الدمام

 خالد حامد عبدهللا آل علي الغامدي الدمام

 خالد حمد راشد  الجمعه الدمام

 خالد رجا عائض  القحطاني الدمام

 خالد صالح عبدهللا  آل شباب الدمام

 خالد عامر مرزوق  الدوسري الدمام

 عبداللطيف احمد الحسن الدوسريخالد  الدمام

 خالد عبدهللا شمروخ  القحطاني الدمام

 خالد فهد مجنان المهيدي العنزي الدمام

 خالد محمد احمد  الغامدي الدمام

 خالد محمد سعيد  الغامدي الدمام

 خالد محمد صالح  البديوي الدمام

 خليل ابراهيم عبدهللا  الحادي الدمام

 شآلل عايد المهيمزي الرشيديدخيل هللا  الدمام

 ذيب حمود تركي  الخالدي الدمام

 راشد حمد غنمان البحيح المري الدمام

 راشد عيسي صالح  الخالدي الدمام

 راشد محمد الحميدي  الدوسري الدمام

 راشد موفي محمد  الهاجري الدمام

 رائد احمد عبدهللا  القفشات الدمام

 رجعه حمد صالح  المري الدمام

 رسم شافي حمود آل صالح العجمي الدمام

 رضا سعيد جاسم  المحاسنه الدمام

 رضي كاظم كاظم  الشرفا الدمام

 رفعه محمد مليدان  آل بالحارث الدمام

 رمضان علي حسن  السالم الدمام

 ريحان سعد سلطان آل مساعد اليامي الدمام

 زكريا صالح ابراهيم  السيهاتي الدمام

 زكريا عباس علي  الراشد الدمام

 زكي عبدهللا احمد  آل مطر الدمام

 زكي مطلق سالم البريكي الشمري الدمام

 زهير علي سلمان  الشواف الدمام



 زيتون نايف زيتون الشويش الخالدي الدمام

 سالم احمد ابراهيم آل محزومه الزبيدي الدمام

 سالم راشد علي  آل موسي الدمام

 فهد البحيح المري سالم محمد الدمام

 سامي عبدالمحسن حسين  البحراني الدمام

 سطام راجس محمد  الدوسري الدمام

 سطام فهد سطام الوهيبي الزعبي الدمام

 سعد حزام سريان الكرناف العتيبي الدمام

 سعد سعيد سعد  القرني الدمام

 سعد سعيد عواض  المسيلي الدمام

 القحطانيسعد ضويحي محمد المسردي  الدمام

 سعد غالب محماس  السبيعي الدمام

 سعود عبدهللا ناصر  العريفي الدمام

 سعود مطلق عيد  العازمي الدمام

 سعيد حبيب اسعد  السعيدي الدمام

 سعيد صياح مطر البورحمه المنصوري الدمام

 سعيد عثمان جمعان  العمري الدمام

 سعيد عطيه مسفر  الشمراني الدمام

 سعيد محمد سالم  االكلبي الدمام

 سعيد محمد سعد البغاشي الشهراني الدمام

 سعيد محمد سعيد  القحطاني الدمام

 سعيد محمد عامر  ابومسمار الدمام

 سعيد معيض حسن آل عامر القحطاني الدمام

 سلطان حمد سليمان  الجبرين الدمام

 سلطان عبدهللا فضي  السبيعي الدمام

 مسعود  المطيري سلطان لفيان الدمام

 سلمان عمران موسي  الحرز الدمام

 سلمان ميرزا سلمان  آل ثنيان الدمام

 سلمان هاشم سلمان آل السيد كاظم الدمام

 سليمان علي محمد  العمير الدمام

 شافي منصور حمود آل صالح العجمي الدمام

 شاكر احمد عبدالعزيز  الناصر الدمام

 العيتبيشاكر هلل عويض   الدمام

 شداد عايض شداد الحبابي القحطاني الدمام

 شريف حسين عبدالحميد  المرهون الدمام

 شوقي عبدالرحمن   حمد الجمعان الدمام

 شيخه سلمان محمد  النجار الدمام

 صادق عبدالعلي باقر  الجشي الدمام

 صادق ياسين ابراهيم  آل طه الدمام

 صالح تقي صالح  الجارودي الدمام

 صالح سالم صالح العليان القحطاني الدمام

 صالح سلمان صالح البوخليف الدوسري الدمام

 صالح عبدالكريم صالح  اباحسين الدمام

 صالح علي صالح كليلي العامري الدمام

 صالح محمد ناصر  آل سالم الدمام

 صالح مهدي تركي  المرهون الدمام

 صالح يوسف صالح  العواد الدمام

 صقر خميس صقر  االنصاري الدمام

 صالح سعد صالح  المال الدمام

 صالح سعد مسفر  الفوزان الدمام

 ضيف هللا دهش ضيف هللا  المطيري الدمام

 طارق عبدهللا عبدالكريم  الربيعان الدمام



 طارق علي عامر  البارقي الدمام

 طارق محمد مقيم  المقيم الدمام

 طالل زعل غضبان  العنزي الدمام

 طالل ضيف هللا دخيل  المالكي الدمام

 طآلل بشير خلف العزام  الشراري الدمام

 طآلل صالح صالح    االحمدي الدمام

 طآلل عايض محمد الناقول  السبيعي الدمام

 ظافر علي سعيد آل حازب القحطاني الدمام

 ظافر معيض عبدالرحمن  العتيبي الدمام

 ظاهر عواد هليل  الشمري الدمام

 عابد شافي عوض المهيمزي الرشيدي الدمام

 عادل حسن محمد  آل رحمه الدمام

 عادل عبدالرحمن محمد  الدوسري الدمام

 عادل عبدهللا علي  السنان الدمام

 عادل ماجد جاسم  الرميحي الدمام

 عادل محمد عبدالعزيز  الشامي الدمام

 عادل مسفر علي  الغامدي الدمام

 عيسي  المرهونعباس احمد  الدمام

 عباس علي عبدالكريم  الفرج الدمام

 عبدالحفيظ معتوق محمد عيد المولد الدمام

 عبدالحميد جاسم صالح  آل دهنيم الدمام

 عبدالرحمن   جاسم عبدالعزيز العويس الدمام

 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  العمودي الدمام

 عبدالرحمن تركي فهيد  الشمري الدمام

 عبدالرحمن سعد سالم  الخثعمي الدمام

 عبدالرحمن سعد عبدالرحمن  الريحان الدمام

 عبدالرحمن محمد علي  الغامدي الدمام

 عبدالسالم عبدهللا سعيد آل عازب القحطاني الدمام

 عبدالعزيز احمد علي  المحسن الدمام

 عبدالعزيز خالد ضيف هللا  الحربي الدمام

 عبدالعزيز  الدعالنعبدالعزيز دليم  الدمام

 عبدالعزيز سعد صالح  المسعري الدمام

 عبدالعزيز عبدالكريم صالح  اباحسين الدمام

 عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز  الفياض الدمام

 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز  االحمد الدمام

 عبدالعزيز عبدهللا محمد  المهناء الدمام

 مرشد الصبيح الخالديعبدالعزيز عبدهللا  الدمام

 عبدالعزيز عبيد عيسي  العنزي الدمام

 عبدالعزيز علي حسين  الزويد الدمام

 عبدالعزيز علي محمد  بن دابان الدمام

 عبدالعزيز عواد ابراهيم الهديرس الشمري الدمام

 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  التيسان الدمام

 عبدالغني منصور حسن  شمروخ الدمام

 عبدالكريم جعفر محمد  المطاوعه الدمام

 عبدالكريم عبدالرحمن عليثه  الحربي الدمام

 عبداللطيف علي محمد  الراجح الدمام

 عبدهللا احمد محمد  العصفور الدمام

 عبدهللا حسن صالح  المنهالي الدمام

 عبدهللا حسين عبدالباقي  آل مبارك الدمام

 العقيلعبدهللا خالد عبدهللا   الدمام

 عبدهللا خميس محمد  الغامدي الدمام

 عبدهللا دائل محمد  القرني الدمام



 عبدهللا درويش محمد  البارقي الدمام

 عبدهللا سعد عبدالرحمن  القحطاني الدمام

 عبدهللا سعيد حسين  القحطاني الدمام

 عبدهللا سعيد غرم هللا الغامدي الدمام

 االحمريعبدهللا سعيد محمد   الدمام

 عبدهللا سعيد محمد  القحطاني الدمام

 عبدهللا سعيد محمد آل سعد القحطاني الدمام

 عبدهللا صالح حمد  الدوسري الدمام

 عبدهللا عبدالكريم صالح  اباحسين الدمام

 عبدهللا عبدالواحد علي  الغامدي الدمام

 عبدهللا عقيل عبدهللا آل مقبول الغامدي الدمام

 عبدهللا علي هادي سودي حدادي الدمام

 عبدهللا عواض عايض  المطيري الدمام

 عبدهللا عيسي خليف الفدعاني العنزي الدمام

 عبدهللا مجدوع احمد آل مهدج العرياني الدمام

 عبدهللا محمد حسن  السهيمي الدمام

 عبدهللا محمد سعد المشوي الدوسري الدمام

 الشمرانيعبدهللا محمد سعيد   الدمام

 عبدهللا محمد سعيد آل شعثاء الشهري الدمام

 عبدهللا محمد عبدهللا  الحربي الدمام

 عبدهللا محمد مساعد  النجراني الدمام

 عبدهللا مسفر حسن  المالكي الدمام

 عبدهللا منصور حسن  شمروخ الدمام

 عبدهللا منصور مبارك  النمشان الدمام

 العتيبي عبدهللا ميشع مجيول  الدمام

 عبدهللا ناصر سالم الغيثاني المري الدمام

 عبدهللا ناصر سعد آل عريمه الدوسري الدمام

 عبدهللا نهير ذود  الشمري الدمام

 عبدهللا هاشم سلمان آل السيد كاظم الدمام

 عبدهللا ياسين علي  السلمان الدمام

 عبدالمجيد محمد باقر احمد الهودار الدمام

 عبدالمحسن احمد جارهللا  الجارهللا الدمام

 عبدالمحسن عبداللطيف صالح  العامر الدمام

 عبدالمحسن فيصل راشد العذبه المري الدمام

 عبدالواحد منصور احمد  آل اعبيد الدمام

 عبيد سعد مفرح  الدوسري الدمام

 عبيد سلمان عبدهللا المصلح الدوسري الدمام

 السبيعيعبيد مفلح عبيد   الدمام

 عثمان طالب مفرح الترني الزهراني الدمام

 عثمان علي عثمان  الغامدي الدمام

 عثمان محمد عثمان  مسملي الدمام

 عدنان سالم علي  المبرزي الدمام

 عدنان محمد احمد النصار الدوسري الدمام

 عطيه احمد علي الجعيدي الزهراني الدمام

 علي احمد علي  الغامدي الدمام

 علي احمد منصور  آل عبدهللا الدمام

 علي حسن صقر  الثواب الدمام

 علي حسن علي  آل مصلح الدمام

 علي حمد صقر  العميري الدمام

 علي خليفه علي  المنصوري الدمام

 علي سعيد حسن الجندبي الزهراني الدمام

 علي سعيد علي النخالي القرني الدمام



 الدوخيعلي صالح عبدالعزيز   الدمام

 علي صالح علي  الغامدي الدمام

 علي صالح علي آل جمعان القرني الدمام

 علي عبدهللا ابراهيم  الجشي الدمام

 علي كاظم علي  آل رضي الدمام

 علي محمد عبدهللا  الكنهل الدمام

 علي محمد علي  السلطان الدمام

 علي محمد ناصر المرزيق المري الدمام

 سعيد آل حازب القحطانيعلي معيض  الدمام

 علي مغرم محمد الجميري الشهري الدمام

 علي مقبول مسفر آل خلوفه الخثعمي الدمام

 علي مناور رخيص  العنزي الدمام

 علي مهدي تركي  المرهون الدمام

 علي هادي علي  رياني الدمام

 عماد عبدهللا سلمان  المحفوظ الدمام

 عمر منيف محمد  الشهراني الدمام

 عوض شاكر شداد الميموني المطيري الدمام

 عوض معيض سعد  النفيعي الدمام

 عيسي عبدالرحمن   علي الحازمي الدمام

 عيسي علي مهدي  آل مهنا الدمام

 عيسي مرضي عوض  المطيري الدمام

 غازي حسن حسن  بوعائشه الدمام

 غازي علي احمد البحيري الزهراني الدمام

 مريزيق عيفان  العتيبيغانم  الدمام

 غانم مسفر محمد الفهري القحطاني الدمام

 فالح سعد فالح المتروكي الزعبي الدمام

 فالح عيد زايد  العتيبي الدمام

 فتحي علي احمد  الساده الدمام

 فجر عواد سعد االسلمي الشمري الدمام

 فخري عمران اسماعيل  الشرفا الدمام

 الزعبي  فراج عبدهللا ناشي الدمام

 فرج خميس دحل الفدعاني العنزي الدمام

 فرحان مطير عواد الوبيري الشمري الدمام

 فضه عبدهللا حسن  الوايل الدمام

 فالح عبدهللا عايض العزيزي  المطيري الدمام

 فالح محمد بخيت الحنيفي الشهراني الدمام

 فالح مطر راشد  ال قرينيس الدمام

 عقيل  السالمفهد ابراهيم  الدمام

 فهد خلف محيل الويباري الشمري الدمام

 فهد خليل ابراهيم  المحسون الدمام

 فهد دخيل دخيل هللا الغفيري الدمام

 فهد سعد عبدالرحمن  القحطاني الدمام

 فهد سعود فالح القرفي الهاجري الدمام

 فهد عبدهللا فريح الغيثي الشمري الدمام

 الدلبحي  العتيبيفهد عبيد هآلل  الدمام

 فهد علي عائض آل مصلح القحطاني الدمام

 فهد فرج شبيب الغضباني العتيبي الدمام

 فهد محمد مزيد  الخصيفي الدمام

 فهد مساعد صمان  الغامدي الدمام

 فهد يوسف سويلم  المحمدي الدمام

 فواز غزاي عايض الغربي العتيبي الدمام

 العقيلفوزان عثمان عبدهللا   الدمام



 فيصل بشير فيصل  الفوزان الدمام

 فيصل عبدالعزيز احمد  الحواس الدمام

 فيصل محمد فهد آل روق القحطاني الدمام

 قاسم عبدالغني عبدالعلي  اخضر الدمام

 قاسم عبدهللا حبيب  الحميدي الدمام

 قاسم محمد عثمان  النجيدي الدمام

 الفي مبرك عوض  العازمي الدمام

 الفي مرزوق سالم الحنيني الحربي الدمام

 لطيفه علوش ناصر  الدوسري الدمام

 ماجد احمد سعد  الغامدي الدمام

 ماجد بشير خلف العزام الشراري الدمام

 ماجد حسن يحي  آل خالص الدمام

 ماجد سليم بكري  المسرحي الدمام

 ماجد عيدان حسن العبدلي الفيفي الدمام

 النامي  ماجد يعقوب يوسف الدمام

 ماضي مانع سالم حيسي اليامي الدمام

 ماضي محمد ماضي الملحي السبيعي الدمام

 مبارك عبدهللا مبارك السعدي القحطاني الدمام

 مبارك عيد سمران  الرشيدي الدمام

 مبارك فهد غصاب  العجمي الدمام

 مبارك محمد صغير المتروكي الزعبي الدمام

 الجمعهمتعب جمعه محمد   الدمام

 متعب فيحان جروان  بن قويد الدمام

 متعب محمد سرور  الحربي الدمام

 محسن حمد محسن الغيثاني المري الدمام

 محسن راشد سالم الجربوعي المري الدمام

 محسن سدران حسن الجرذاني الشمري الدمام

 محسن علي محمد آل يوسف القرني الدمام

 القحطانيمحسن فهد محسن المسردي  الدمام

 محمد ابراهيم محمد  العليوات الدمام

 محمد احمد علي  المرهون الدمام

 محمد احمد محمد  الشامخ الدمام

 محمد ثامر بجاد الدعجاني العتيبي الدمام

 محمد حسن عبدهللا  آل نمر الدمام

 محمد حسن علي  حريفي الدمام

 محمد خالد مطلق  الربيعان الدمام

 ذكرهللا محمد  الذكرهللامحمد  الدمام

 محمد راضي مسفر آل عميره الهاجري الدمام

 محمد سعد محمد آل شاقر المنتشري الدمام

 محمد سليمان محمد  الضلعان الدمام

 محمد صالح محمد  الشتيوي الدمام

 محمد صلحان فهيد  السبيعي الدمام

 محمد عاطف علي  االسود الدمام

 حمد دهمش محمد عبدالرحمن   الدمام

 محمد عبدالرحمن ابراهيم  الشويعر الدمام

 محمد عبدالرحمن محمد  القرني الدمام

 محمد عبدالرزاق ناصر  الخنفري الدمام

 محمد عبدالكريم علي  العطل الدمام

 محمد عبدهللا احمد  الربيع الدمام

 محمد عبدهللا ثامر الدعجاني العتيبي الدمام

 عبدالرحيم  بخاريمحمد عبدهللا  الدمام

 محمد عبدهللا علي عايض آل حلبوب الدمام



 محمد عبدهللا معتوق  آل عبيد الدمام

 محمد عبدالمحسن محمد  الوادي الدمام

 محمد علي حسن  القرني الدمام

 محمد علي سعيد ارحمي المنصوري الدمام

 محمد علي سعيد آل ماشي العمري الدمام

 المنيانمحمد علي صالح   الدمام

 محمد علي عبدالعزيز  الجديعي الدمام

 محمد عمر جفين  العتيبي الدمام

 محمد فالح عسكر  الحربي الدمام

 محمد فايز ظافر آل فايز الشهري الدمام

 محمد فهد سعد  العبالن الدمام

 محمد فهد عقيل الوبيري الشمري الدمام

 محمد فهد محمد  الدوسري الدمام

 محسن محمد البدراني الحربيمحمد  الدمام

 محمد مسند حمود  الحربي الدمام

 محمد مطيع فالح  الهاجري الدمام

 محمد منديل بركات آل قطان المنتشري الدمام

 محمد موسي علي آل فروان البارقي الدمام

 محمد نومان عياض  العنزي الدمام

 محمد يحي حمدان آل سلمه الشهراني الدمام

 يحي علي  قاضيمحمد  الدمام

 محمد يحي محمد  فقيه الدمام

 محمد يوسف جواد  آل سعيد الدمام

 مخلد لفيان مسعود  المطيري الدمام

 مروان محمد عبدالعزيز المحيسن الغصن الدمام

 مساعد عبدالعالي عبدهللا  العمار الدمام

 مساعد قاسم محمد  جبران الدمام

 مساعد محمد فهد  الخالدي الدمام

 مسعد سعود مسعود  الرشيدي الدمام

 مسفر حسن محمد آل الحمري القحطاني الدمام

 مسفر سعود عريج  السبيعي الدمام

 مشبب محمد حسين الهاجري القحطاني الدمام

 مشعل حسن محمد آل شنه المالكي الدمام

 مشعل محمد احمد  عبدالعزيز الدمام

 مصطفي نوح علي  زين الدين الدمام

 مطلق فالح سعد الخنفري القحطاني الدمام

 معاذ كاسب عبدالكريم  البدران الدمام

 معيض عوض حسن حمد السليمي الدمام

 معيض متعب سعيد  العتيبي الدمام

 مفرح حمود مفرح  الخالدي الدمام

 مفرح سعيد يحي العياشي الزهراني الدمام

 مفيد منصور احمد  المقابي الدمام

 مناحي القربي الشهراني مناحي محمد الدمام

 منصور سعيد شعبان كليلي العامري الدمام

 منصور عبدهللا منصور آل الشيخ الشهري الدمام

 منصور محمد عبدهللا  البجيس الدمام

 منور راكان علي  الحربي الدمام

 منير ناصر مبارك آل راكان الدوسري الدمام

 موسي حبيب عيسي  معيلو الدمام

 سلمان مهدي  آل ثنيان ميرزا الدمام

 ناصر احمد عيسي الدموخ الدوسري الدمام

 ناصر بطي مفرج  الهاجري الدمام



 ناصر سعد علي  الهاجري الدمام

 ناصر صالح عيسي  الدوسري الدمام

 ناصر عبدالعزيز احمد  الزيلعي الدمام

 ناصر عبدالمحسن احمد  الحاجي الدمام

 القحطانيناصر علي سالم آل ناشر  الدمام

 ناصر مبارك سطام الوهيبي الزعبي الدمام

 نافع هآلل حمدان    الحربي الدمام

 نايف خلف محيل الويباري الشمري الدمام

 نايف عيسي عبدهللا  الغشام الدمام

 نايف محمد شبيب  الدوسري الدمام

 نبيل احمد حسين  المزعل الدمام

 الدوسرينبيل خليفه مبارك العنايشه  الدمام

 نذير ابراهيم محمد  العليوات الدمام

 نزار هاشم علي  الخضاب الدمام

 نصر احمد احمد  عجيمي الدمام

 نفل محمد سالم  العجمي الدمام

 نوره حمد سليمان  الميمان الدمام

 نوره سلطان السلواح  السبيعي الدمام

 هادي علي هادي  آل مفرج الدمام

 السادههاشم علي احمد   الدمام

 هاني علي محمد  القائد الدمام

 هتالن علي هتالن  الهتالن الدمام

 هذآل مسفر هذآل العرجاني    العجمي الدمام

 وليد سلمان نصيب  المبارك الدمام

 وليد عيسي علي  الحادي الدمام

 وليد محمد ابراهيم  الفوزان الدمام

 وليد محمد عبدهللا  الضويان الدمام

 ياسر ضيف هللا عقيل  الزهراني الدمام

 ياسر عبدهللا ناصر  السنان الدمام

 يحي علي صالح كليلي العامري الدمام

 يحي علي علي  حدادي الدمام

 يحي محمد فروان آل يزيد القحطاني الدمام

 يحي محمد مانع آل مانع القرني الدمام

 يوسف علي محمد  الشاب الدمام

 النخالوييوسف منصور علي   الدمام

 يوسف يعقوب يوسف  النامي الدمام

 ابراهيم سفر    هآلل العتيبي الدوادمى

 ابراهيم عبدالعزيز    محمدالفاضل الدوادمى

 ابراهيم عبدهللا عاهد  القرفان الدوادمى

 ابراهيم محمد ابراهيم  الحسن الدوادمى

 احمد عبدالكريم    محمدالمرشد الدوادمى

 محسن مرزوق  العتيبيبالود  الدوادمى

 بدر برجس سعد  العتيبي الدوادمى

 بدر صالح حمدان  السليس الدوادمى

 بدر محمد سليمان  السالم الدوادمى

 بدر مفرس خزام  العتيبي الدوادمى

 بندر غالب مسفر  العتيبي الدوادمى

 بهيه عبدالرحمن هارون  الحميضي الدوادمى

 واردالعتيبيتركي صنيدح     الدوادمى

 تركي عبدهللا عمر  ربيعان الدوادمى

 تركي محمد عبدهللا  الشيباني الدوادمى

 تركي مسفر مترك  المقاطي الدوادمى



 تركي نايف جازع  العتيبي الدوادمى

 جازي عيد جازي العضياني العتيبي الدوادمى

 جزاء محمد دايود  الرويس الدوادمى

 العصيمي العتيبيجميل ضاوي سرور  الدوادمى

 حسن اسماعيل احمد  عثمان الدوادمى

 حشيفان غازي حشيفان  الحمادي الدوادمى

 حصه فهد مهنا   العصيمي الدوادمى

 حصه مناحي زريبه  العتيبي الدوادمى

 حماد نايف عايض  العتيبي الدوادمى

 حمد عبدالعزيز    حمدالراشد الدوادمى

 العتيبي حمد محسن حمد الحافي الدوادمى

 حمد محمد    حمدالراشد الدوادمى

 حمود قعدان مطلق  العتيبي الدوادمى

 حمود محسن    ناصرالدعجاني الدوادمى

 حميان خالد حميان  العضياني الدوادمى

 خالد تركي زاحم  العصيمي الدوادمى

 خالد سعد مرزوق  العتيبي الدوادمى

 العمارخالد عبدهللا عبدالعزيز   الدوادمى

 خالد عبدهللا علي  الراشد الدوادمى

 خالد فيصل محماس  العتيبي الدوادمى

 خالد لفاء عساف  الدلبحي الدوادمى

 خالد محمد سليمان  السالم الدوادمى

 خالد مصلح عايض  الشيباني الدوادمى

 خالد معيض جازي  النفيعي الدوادمى

 خلف محمسن ناصر  الدعجاني الدوادمى

 خليل ابراهيم مرزوق  العصيمي الدوادمى

 رابعه صالح عبدهللا  الصميت الدوادمى

 راشد مرشود راشد  الرحيلي الدوادمى

 رجاء عبدهللا رجاء  المقاطي الدوادمى

 رفاع مترك رفاع  العتيبي الدوادمى

 زبن هزاع زبن  الدعجاني الدوادمى

 ساره بجاد مبارك  العصيمي الدوادمى

 ساطي مرزوق عايض  النفيعي الدوادمى

 سالم محمد نعيس  العصيمي الدوادمى

 سالم مطلق هليل  المقاطي الدوادمى

 سطام سعيد عبيد القويزان العتيبي الدوادمى

 سطام ماطر قينان  العصيمي الدوادمى

 سطام نائف فهد  العتيبي الدوادمى

 سعد سالم البدران  الرويس الدوادمى

 سعد شداد درهوم  البقمي الدوادمى

 سعد صالح    سعدالمقني الدوادمى

 سعد عبدالعزيزبن    سعدالحماد الدوادمى

 سعد عوض ملحق  الحافي الدوادمى

 سعد مانع هديريس  العصيمي الدوادمى

 سعد محمد سعد  الراشد الدوادمى

 سعد محمد عبدالعزيز  السويري الدوادمى

 ابراهيم  الحارثيسعد منصور  الدوادمى

 سعد منصور مسفر  الدلبحي الدوادمى

 سعد هاضل مهضلي  الحارثي الدوادمى

 سعدي متعب مرزوق  السليس الدوادمى

 سعود زبن دهس  العتيبي الدوادمى

 سعود عبدهللا حنيتم  الدلبحي الدوادمى



 سعود عثمان ابراهيم  الطخيس الدوادمى

 الحافيسعود عوض ملحق   الدوادمى

 سعود مجري فراج آل القرقاح القحطاني الدوادمى

 سعود هزاع نايف  عون الدوادمى

 سعيد بداح منير  الرويس الدوادمى

 سعيد غازي عبيريد  العتيبي الدوادمى

 سفر عبدهللا محمد  الحزيمي الدوادمى

 سلمان عبدالرحمن   علي الطخيس الدوادمى

 حميد  سليمان حمد عبدالعزيز الدوادمى

 سيف مقعد    مسفرالعصيمي الدوادمى

 شارع مشرع عايض  الشيباني الدوادمى

 شاعي عقوب بخيت  العتيبي الدوادمى

 شجاع لفا عساف  الدلبحي الدوادمى

 شليويح مترك شعيفان  المقاطي الدوادمى

 شيمه نجاء صويلح  الكرشمي الدوادمى

 شيهانه ضويحي    هآلل العضياني الدوادمى

 صالح عبدالعزيز بويتل  العتيبي الدوادمى

 صنهات سعيدان صنهات  الشيباني الدوادمى

 ضويحي غازي زايد  المطيري الدوادمى

 طالل عبيد عبدهللا  العصيمي الدوادمى

 ظيف هللا محمد فنيسان الحارثي الدوادمى

 عادل عمار عامر  المطيري الدوادمى

 السالمعادل محمد سليمان   الدوادمى

 عايض سعيدان صنهات  الشيباني الدوادمى

 عايض محماس سعود  العتيبي الدوادمى

 عايض محمد سليم  لعصيمي الدوادمى

 عباس عبيد    محمدالدغيلبي الدوادمى

 عبدالرحمن   عبدهللا  عبدالرحمن الدوادمى

 عبدالرحمن   عبدهللا سعد الزامل الدوادمى

 فرج  المطيريعبدالرحمن احمد  الدوادمى

 عبدالرحمن سليمان عبدهللا  الهويدي الدوادمى

 عبدالرحمن محمد عبدهللا  الدحام الدوادمى

 عبدالرحمن مرشود راشد  الرحيلي الدوادمى

 عبدالعزيز ابراهيم حمد  الدوسري الدوادمى

 عبدالعزيز حمد ابراهيم  العمار الدوادمى

 عبدالعزيزالراشدعبدالعزيز عبدهللا     الدوادمى

 عبدالعزيز عبدهللا سعد  الزامل الدوادمى

 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  الدوسري الدوادمى

 عبدهللا جهجاه عبدهللا  العتيبي الدوادمى

 عبدهللا حمد ابراهيم  العمار الدوادمى

 عبدهللا حمدي شديد  العصيمي الدوادمى

 عبدهللا حمود مضحي  الحمادي الدوادمى

 عبدهللا راشد حسن  الرويس الدوادمى

 عبدهللا سعد خضران  العتيبي الدوادمى

 عبدهللا سعود نهار  الدعجاني الدوادمى

 عبدهللا ضيف هللا دليم الحمادي الدوادمى

 عبدهللا عبدالرحمن    عبدالعزيزالرشيد الدوادمى

 عبدهللا عبدالرحمن   محمد المليك الدوادمى

 غازي زايد  المطيريعبدهللا  الدوادمى

 عبدهللا غازي عبدهللا  الحمادي الدوادمى

 عبدهللا محمد سليمان  السالم الدوادمى

 عبيد عديل جفين  العتيبي الدوادمى



 عبيد مبارك عوض  ال عيد الدوادمى

 عبيد محمد سلطان  العصيمي الدوادمى

 عبيد نايف محمد  العتيبي الدوادمى

 الربيعان  علوش عمر محمد الدوادمى

 علي ابراهيم شجاع  العصيمي الدوادمى

 علي حامد    حامدالروقي الدوادمى

 عمار عبدهللا    عبدالعزيزالعمار الدوادمى

 عمر سعود غال ب العتيبي الدوادمى

 عمر مرشود راشد  الرحيلي الدوادمى

 عويد مشاري مفلح  العصيمي الدوادمى

 الشيبانيعويض سعيدان صنهات   الدوادمى

 عويض محمد عويض  النفيعي الدوادمى

 عياد شارع جفيان  العصيمي الدوادمى

 عيد دسم مشعي  السبيعي الدوادمى

 عيد عوض ملحق  العتيبي الدوادمى

 عيد غزاي    عيدالميزاني الدوادمى

 غانم سعيدان صنهات  الشيباني الدوادمى

 غالب مسفر    هآلل العتيبي الدوادمى

 فالح عبدهللا بجاد  العتيبي الدوادمى

 فرج مخلد قناص  الخلوي الدوادمى

 فرج نهار عسل  النفيعي الدوادمى

 فالح سودان المويهي  العتيبي الدوادمى

 فهد جويعد علي  النفيعي الدوادمى

 فهد سعود شامان  العتيبي الدوادمى

 فهد عبدهللا    عبدالعزيزالعمار الدوادمى

 فهد عبدالهادي معدي  القحطاني الدوادمى

 فهد مزوق    نجرالسدرالحمادي الدوادمى

 فهد هميجان حنش  المقاطي الدوادمى

 فهيد هالل عواضه  المطيري الدوادمى

 فواز مطير ماطر  العصيمي الدوادمى

 فيحان محمد فهد المرشدي العتيبي الدوادمى

 فيصل خضير مصيبيح  العتيبي الدوادمى

 فيصل عبدالعزيز محمد  العبدان الدوادمى

 فيصل ناجي عبدان  العتيبي الدوادمى

 فيصل ناصر محمد  الربيعان الدوادمى

 قبالن عبدالرحمن   سعود الرويس الدوادمى

 قطيم محمد قطيم  الحبيل الدوادمى

 كايد عيد مليح  الحبيل الدوادمى

 لطيفه قاسم عبدهللا  القاسم الدوادمى

 ابراهيم    حمدالدوسري ماجد الدوادمى

 ماجد سفر بحيران  الغبيوي الدوادمى

 ماجد عايض بخيت  العصيمي الدوادمى

 ماجد عديل جفين  العتيبي الدوادمى

 ماجد محمد سعد  اليحي الدوادمى

 ماجد مطلق    هآلل السيحاني الدوادمى

 ماجد مطلق مناور  النفيعي الدوادمى

 العتيبيماجد مناحي سعدي   الدوادمى

 متعب عويض ذاكر  العصيمي الدوادمى

 محسن عيد    منيرالعتيبي الدوادمى

 محسن فارس غازي  العتيبي الدوادمى

 محماس محسن محماس  عرويل الدوادمى

 محمد ابراهيم    محمدالمنصور الدوادمى



 محمد ابراهيم حمد  الدوسري الدوادمى

 محمد خالد غازي  العتيبي الدوادمى

 محمد سالم محمد  السالم الدوادمى

 محمد سفر    هآلل العصيمي الدوادمى

 محمد شداد حبيليص  العصيمي الدوادمى

 محمد صالح محمد  الدوسري الدوادمى

 محمد عبدالرحمن   سعود الرويس الدوادمى

 محمد عبدالرحمن الحق  العتيبي الدوادمى

 محمد عبدهللا غدير  الغديى الدوادمى

 محمد علي حسن  الربعي الدوادمى

 محمد عويض    ذاكرالعصيمي الدوادمى

 محمد غزاي منقي  الدلبحي الدوادمى

 محمد فلحان    ذاكرالعصيمي الدوادمى

 محمد مبارك طلمس  الرويس الدوادمى

 محمد مرزوق علي  العضياني الدوادمى

 محمد مسعود سعد  العتيبي الدوادمى

 مسفر عبيد  العصيميمحمد  الدوادمى

 محمد مطلق خالد  الدعجاني الدوادمى

 محمد مطلق منقاش  الحمادي الدوادمى

 محمد منيع هديريس  العتيبي الدوادمى

 محمد ناصر زويد  السبيعي الدوادمى

 مرجان سالم سليمان  الرشيدي الدوادمى

 مرزوق متعب مرزوق  السليس الدوادمى

 عبدهللا  الربيعهمساعد ابراهيم  الدوادمى

 مساعد عايض صنيدح  العصيمي الدوادمى

 مساوي فيحان    العتيبي الدوادمى

 مسلط فهد محمد  المرشدي الدوادمى

 مشاري سلطان بدر  العتيبي الدوادمى

 مشخص مترك شعيفان  المقاطي الدوادمى

 مشعل سعد ضواحي  الحافي الدوادمى

 شقيرالكلويمشعل شقرون     الدوادمى

 مشعل مهدي    محمدالعصيمي الدوادمى

 مشعل ناصر محجي  الذيابي الدوادمى

 مطلق محماس مسفر  المقاطي الدوادمى

 مطلق هندي ثريان  العتيبي الدوادمى

 مناحي سعد محماس  القحطاني الدوادمى

 مناحي سعد مذكر  الرويس الدوادمى

 منصور ابراهيم ثقل  الحمادي الدوادمى

 منصور جزاع عقاب  الحمادي الدوادمى

 منصور سيف عبدهللا  الكثيري الدوادمى

 منصور ضيف هللا قزعان الحمادي الدوادمى

 منصور غازي زايد  المطيري الدوادمى

 منصور محمد سليمان  السالم الدوادمى

 منصور نجر غازي  العتيبي الدوادمى

 منير بخيت ساطي  الحمادي الدوادمى

 منيره هزاع نائف  الرويس الدوادمى

 منيف بجد المويهي  العتيبي الدوادمى

 منيف صنت مشلح  العضياني الدوادمى

 منيف محمد حمدان  الثقفي الدوادمى

 مويضي فراس نومان  الدلبحي الدوادمى

 ناصر زايد    سعيدالسليس الدوادمى

 ناصر سعد ضواحي  العتيبي الدوادمى



 فرج جزاء العتيبي الروقيناصر  الدوادمى

 ناصر فالح دعلوج  العصيمي الدوادمى

 نافع يوسف نافع  الجميعي الدوادمى

 ناهض سعود شامان  العتيبي الدوادمى

 نايف بندر حياد  المقاطي الدوادمى

 نايف تركى مرزوق  العتيبي الدوادمى

 نايف زايد نايف  الرويس الدوادمى

 الحافينايف عوض ملحق   الدوادمى

 نايف فهد علي  العجمي الدوادمى

 نايف مدوخ غازي  العتيبي الدوادمى

 نايف مزيد    بندرالعميدي الدوادمى

 نايف مسلط طميران  العتيبي الدوادمى

 نايف مطلق فرحان  النفيعي الدوادمى

 نجال ء شعيفان ناجي الحارثي الدوادمى

 نهار عمر    نهارالعصيمي الدوادمى

 نواف سعد    سعودالغبيوي الدوادمى

 نواف عوض ملحق  الحافي الدوادمى

 نواف مطلق منقاش  الحمادي الدوادمى

 نوره سليمان مناوي  النفيعي الدوادمى

 نوره عبدالعزيز عبدالرحمن  القاسم الدوادمى

 نياف عبدهللا طريخم  ابوثنتين الدوادمى

 هاجد عيد    هآلل العتيبي الدوادمى

 هادي محمد سليم  العصيمي الدوادمى

 هزاع لفاءبن عبدهللا  الغربي الدوادمى

 هآلل ذعار هآلل السيحاني      الدوادمى

 هآلل سعد هآلل الحارثي      الدوادمى

 هميل مصلح عايض  الشيباني الدوادمى

 هيثم عبدهللا    ناصرالحسيني الدوادمى

 يوسف مرزوق    جزاءالعضياني الدوادمى

 يوسف مرزوق دخيل هللا المطيري الدوادمى

 ذياب مدوخ حمود الغيداني الحربي الرس

 احمد عبداللطيف احمد  العبداللطيف الزلفى

 احمد محمد صالح  العبداللطيف الزلفى

 باسم محمد صالح  العبداللطيف الزلفى

 بدر احمد عبدالعزيز  البدر الزلفى

 بندر صالح يوسف  الفحام الزلفى

 حسام صالح عبدالرحمن  الدويش الزلفى

 حصه محمد    احمدالطيار الزلفى

 حمد عبدالعزيز سليمان  الحمد الزلفى

 خلف فهيد محمد  المطيري الزلفى

 سامي عبدهللا عبدالرحمن  الطريقي الزلفى

 سعد عبدهللا محمد  المطيري الزلفى

 سعود عبدهللا سعود  الفالح الزلفى

 حمدان سليمان  السكرانسلطان  الزلفى

 سلطان محمد علي  النتيفي الزلفى

 عادل سليمان سليمان  الداود الزلفى

 عبداالله احمد مجاهد  المجاهد الزلفى

 عبدالحكيم محمد عبدالمحسن  العضيب الزلفى

 عبدالرحمن   باتل حمدان الباتل الزلفى

 عبدالرحمن   عبدهللا  الجارهللا الزلفى

 عبدهللا سامح مغيض  المطيري الزلفى

 عبدهللا سلطان فهد  التركي الزلفى



 عبدهللا سليمان عبدهللا  الفرهود الزلفى

 عبدهللا محمد علي  النتيفي الزلفى

 عبدالمحسن عبدهللا عبدالمحسن  المسعر الزلفى

 غنيم محمد غنيم  العواد الزلفى

 ماجد عبدهللا موسي  العتيق الزلفى

 احمد سليمان  الطيار محمد الزلفى

 محمد عبدالعزيز سليمان  الحمد الزلفى

 محمد عبدهللا محمد  المجاهد الزلفى

 محمدبن حمود الحميدي  المطيري الزلفى

 محمدبن عبدهللا محمد  الفهد الزلفى

 مشعل سعود دريويش  الدريويش الزلفى

 ناصر سعيدان القوين  الرخيمي الزلفى

 جوير  الفراجنايف سليمان  الزلفى

 وليد سليمان عبدهللا  الفرهود الزلفى

 ابراهيم محمد عميش  القثامي الطائف

 احمد سالم صالح  الغامدي الطائف

 بدر عبدهللا محمد  الدوسري الطائف

 بندر مطلق حماد الشلوي الحارثي الطائف

 تراحيب سفر سفر  القرشي الطائف

 تركي احمد صالح  االزوري الطائف

 تركي سعد عبدهللا  الودعاني الطائف

 تركي ضيف هللا عواض  الجعيد الطائف

 تركي فهد جزاء  العصيمي الطائف

 جالي بداح عتيق  العتيبي الطائف

 جزاء كديميس مسري  العتيبي الطائف

 جالل حامد مساعد  النفيعي الطائف

 حاتم مسفر رزق هللا الزحامي الطائف

 محسن  القاسميحسن ابراهيم  الطائف

 حسين قاعد محمد  السبيعي الطائف

 حمده عايض علي  الالمي الطائف

 خالد احمد عبدالعزيز  الحربي الطائف

 خالد حسين جابر  الفيفي الطائف

 خالد سفير قابل الزيداني الهذلي الطائف

 خالد طلق سلطان  الوذيناني الطائف

 خالد عبيد صميعير  العتيبي الطائف

 خالد عقاب مطلق  المالكي الطائف

 خالد منصور غالب  العطاوي الطائف

 خليف ذايب مفرز  العتيبي الطائف

 خليوي فضاء عبدهللا  السبيعي الطائف

 راشد علي صالح  الشهري الطائف

 راضي سفر دغيم  القرشي الطائف

 رجاء فرحان فريح  المطيري الطائف

 الشهريزايد ظافر بالطير   الطائف

 زياد راضي سفر  القرشي الطائف

 سرحان مفرح سرحان  السبيعي الطائف

 سعد رضوان مصلح  المطيري الطائف

 سعد سعدهللا سعد  الثبيتي الطائف

 سعد عطيه جمعان  الزهراني الطائف

 سعد علي صالح  الشهري الطائف

 سعود خريص بنيه  النفيعي الطائف

 الثبيتيسعود زائد مريسن   الطائف

 سعود فيحان سعيد  العتيبي الطائف



 سعيد حزمي سعيد  السبيعي الطائف

 سعيد محماس عيضه  الحارثي الطائف

 سعيد محمد حمود  المالكي الطائف

 سلطان فيحان سلطان  السبيعي الطائف

 سلمان عواض رده  الربيعي الطائف

 سيف محمد سليم  القحطاني الطائف

 عبدهللا معيش  العتيبيشباب  الطائف

 شداد صالح مسفر  السيالي الطائف

 صالح سعيد صالح  الغامدي الطائف

 صالح عبدهللا محمد  الحارثي الطائف

 صالح محمد سلمي  العتيبي الطائف

 ضيف هللا سعد جابر الحارثي الطائف

 طالل سعود سعد  العتيبي الطائف

 طلق مطلق صنهات  العتيبي الطائف

 عابد عبدهللا عطيه  النمري الطائف

 عابد عبدهللا محسن  الغريبي الطائف

 عايض سعد عامر  الحارثي الطائف

 عائشه سعيد عبدالرحمن  العصيمي الطائف

 عبداالله شرف احمد الشنبري الشريف الطائف

 عبدالرحمن جابر معيض  الثبيتي الطائف

 عبدالرحمن حميد شديد  القثامي الطائف

 عبدالرحمن دخيل هللا خلف  القثامي الطائف

 عبدالعزيز بشيت عائش  السفياني الطائف

 عبدالعزيز خاف ضاوي  الجعيد الطائف

 عبدالعزيز عوض مستور  الثبيتي الطائف

 عبدهللا احمد موسي  سهلي الطائف

 عبدهللا ربح شديد  السبيعي الطائف

 الزهرانيعبدهللا سعيد جعري الحريري  الطائف

 عبدهللا عبدالكريم عبدهللا العطاوي العتيبي الطائف

 عبدهللا عمر صالح  باعلي الطائف

 عبدهللا عويض عوض هللا  الثمالي الطائف

 عبدهللا فالح عبدهللا  السبيعي الطائف

 عبدهللا مقعد عبيد  العتيبي الطائف

 عبدالمجيد حسن حسين  الحارثي الطائف

 زيد عبدالعزيز  ال مسعد عبدالمحسن الطائف

 عبدالهادي محمد داخل  الجعيد الطائف

 عبيد مقعد فالح  العتيبي الطائف

 عساف مرزوق سليمان  الجهني الطائف

 علي احمد محمد  عكور الطائف

 علي احمد محمدعلي  الغشمري الطائف

 علي حسن حطام  سحاري الطائف

 علي خميس علي  الغامدي الطائف

 علي سعيد حضر  الزهراني الطائف

 علي صالح عبدهللا الطويرقي الشهري الطائف

 عليوي عالي الفي  العيلي الطائف

 عواض رجاء عيفان  العتيبي الطائف

 عوض خلف سلمان  الشهري الطائف

 عوض طويلع سودان  المطيري الطائف

 عيد عابد عواض  الجعيد الطائف

 غالب زامل فالح  المطيري الطائف

 غبيش رزق هللا رزيق  الحارثي الطائف

 غرم هللا محمد عمر  الغامدي الطائف



 فالح فراج العضب  السبيعي الطائف

 فالح هذنون سالم  الثبيتي الطائف

 فالح فلحان عربيد  السبيعي الطائف

 فهد عطيه شراز  الثقفي الطائف

 فواز احمد عبدهللا  العوفي الطائف

 الناقول فواز عايض علي  الطائف

 فيصل سعد فاتن  الجعيد الطائف

 فيصل سعود سليمان  الخماش الطائف

 ماجد سالم مشيوط  الجعيد الطائف

 ماجد عواض سعد  القرشي الطائف

 ماجد محمود جابر  النمري الطائف

 مبارك سويف جزل  العتيبي الطائف

 مبروك سعيد رجاء  الغامدي الطائف

 العتيبيمتعب مقعد فالح   الطائف

 محمد ثويمر مطلق  الزايدي الطائف

 محمد جارهللا ضيف هللا الحارثي الطائف

 محمد حسين جويبر  الثمالي الطائف

 محمد زبن مطر  الجعيد الطائف

 محمد سعد محمد  الزهراني الطائف

 محمد سعيد سعيد  الزهراني الطائف

 محمد عايض سيف  القرشي الطائف

 عوض هللا  الجعيد محمد عطاهللا الطائف

 محمد علي عامر  الشهري الطائف

 محمد علي معيض  الزهراني الطائف

 محمد فضاء تركي  الصندلي الطائف

 محمد قطيم نامي  الوذناني الطائف

 محمد مسفر محمد  القاسمي الطائف

 محمد مهدي رجاء  العصيمي الطائف

 محمد نايف غازي  السبيعي الطائف

 منير عقيل  البقميمزيد  الطائف

 مستور رده عبدالرحيم  الثبيتي الطائف

 مسفر محيل زائد  النفيعي الطائف

 مسلم سال مه نافع السواط الطائف

 مصلط مبارك ضويان  العتيبي الطائف

 مطر مانع احمد  الخديدي الطائف

 مطلق عبدهللا هاضل  السبيعي الطائف

 مطيع معيض رده  الثبيتي الطائف

 معتوق حسن حامد  الثبيتي الطائف

 مليح نهار دهري  البقمي الطائف

 ناصر عايد سداي  الدعجاني الطائف

 ناصر عبدالرحمن سليمان  الشهري الطائف

 ناصر مثيب حمدان  البقمي الطائف

 ناصر مطلق حزام  المالكي الطائف

 نبيل محمد علي احمد العوفي الطائف

 الجعيدنواف جابر حمود   الطائف

 نواف عبدهللا هاشم  الثمالي الطائف

 نويشر محمد شميالن ال شميالن المالكي الطائف

 هديان فتيل قويد  المقاطي الطائف

 ياسر مسفر رزق هللا  الزماني الطائف

 يزيد مسعود فرحان الثويعي الفيفي الطائف

 حسن يحي حسن شامي هزازي القطيف

 المعيدي محمد خضر محمد الخضيري القنفذه



 ابراهيم عبدالرحمن   ابراهيم الدحوم المجمعه

 احمد محمد عبدالرحمن  التويجري المجمعه

 اسامه صالح احمد  الحمدان المجمعه

 تركي علي سعد  العنزي المجمعه

 حامد مهني رابح  الرشيدي المجمعه

 حصه احمد علي  الزيد المجمعه

 حصه عبداللطيف صالح  الدويش المجمعه

 حمود فضي صويلح  الرشيدي المجمعه

 خالد احمد صعب  الصعب المجمعه

 خالد صالح وثيالن  المطيري المجمعه

 خالد عبدهللا عبدالرحمن  المشاري المجمعه

 خالد متعب غويزي  المطيري المجمعه

 راشد عبدهللا عبدالرحمن  الراشد المجمعه

 رائد ناصر ابراهيم  الموسي المجمعه

 زياد حمد عبدهللا  المشرف المجمعه

 زيد عبدالرحمن   زيد العتيبي المجمعه

 سعد عايض مريشيد  المطيري المجمعه

 سعد ناصر شينان  السهلي المجمعه

 سيف محمد عبدالهادي  العصيمي المجمعه

 سيف ناصر سيف  السيف المجمعه

 صيته دليم ثامر  السهلي المجمعه

 الرشيديطفله حمدي حمدان   المجمعه

 عادل مخلد مانع  المطيري المجمعه

 عبدالرحمن   عويض جبير المطيري المجمعه

 عبدالرحمن   غنيمان  الرشيدي المجمعه

 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز  الغيامه المجمعه

 عبدالعزيز محمد عبدهللا  العزران المجمعه

 عبدالعزيز ناصر سيف  السيف المجمعه

 عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز  الفيصل المجمعه

 عبدهللا براهيم عبدالرحمن  العيسي المجمعه

 عبدهللا سعد احمد  الجنوبي المجمعه

 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا  الشبانات المجمعه

 عبدهللا محمد عبدالمحسن  الغنام المجمعه

 عبدهللا محمد نغيمش  المريخي المجمعه

 المحلفي السهليعبيد مزعل دليم  المجمعه

 علي بخيتان علي  البخيتان المجمعه

 علي عبدالكريم محمد  المنقور المجمعه

 عمر ابراهيم عبدالمحسن  التركي المجمعه

 عياد عبدهللا عوض  الرشيدي المجمعه

 عيسي كريم فرحان  الرشيدي المجمعه

 غازي الفي رجاء البراق العتيبي المجمعه

 المطيري  فالح عايش شليه المجمعه

 فايز محمد محسن  المطيري المجمعه

 فالح عبدهللا مقبل  الوهبي المجمعه

 فيحان غازي فيحان  المطيري المجمعه

 فيصل سحمي عايض  العتيبي المجمعه

 قمري محمد حسيان  الدوسري المجمعه

 متعب عبدهللا فهد  السيف المجمعه

 محمد حسين شجاع  الهرف المجمعه

 محمد سعد احمد  الجنوبي المجمعه

 محمد سليمان ابراهيم  البريه المجمعه

 محمد عبدالعزيز ابراهيم  الخضيري المجمعه



 محمد عبدالعزيز عبدالمحسن  العامر المجمعه

 محمد علي محمد  السلوم المجمعه

 مشعل عبدالمحسن محمد  الغنام المجمعه

 منصور احمد حمد  الحقيل المجمعه

 سعد احمد  الجنوبي ناصر المجمعه

 ناصر عبدالرحمن   فارس ابانمي المجمعه

 ناصر عبدهللا عبدالرحمن  العتيبي المجمعه

 ناصر عبدهللا عبدالرحمن  المشاري المجمعه

 ناصر عبدهللا عبدالكريم  الناصر المجمعه

 وليد محمد عبدالرحمن  التويجري المجمعه

 ياسر عثمان علي  السناني المجمعه

 يوسف ابراهيم عبدالمحسن  التركي المجمعه

 يوسف محمد ناصر  الليفان المجمعه

 ابراهيم احمد عباس  النغير المدينة المنورة

 ابراهيم حسين محمد  عيه المدينة المنورة

 ابراهيم حمدان بادي  العوفي المدينة المنورة

 ابراهيم سالم مقبول  الرويتعي المدينة المنورة

 ابراهيم سعد دخيل هللا العوفي المنورةالمدينة 

 ابراهيم فراج دخيل  المعيرفي المدينة المنورة

 ابراهيم محمد ابراهيم  الهوساوي المدينة المنورة

 ابراهيم مطر عايض  الحربي المدينة المنورة

 ابرهيم راشد عاتق  الرحيلي المدينة المنورة

 ابشير عوض ناصر  البلوي المدينة المنورة

 ابوبكر محمد محمدعمر  بارزق المدينة المنورة

 احمد حامد صياف  العمري المدينة المنورة

 احمد حمدان معيتيق  السهلي المدينة المنورة

 احمد حميد ضيف هللا المطرفي المدينة المنورة

 احمد رزيق محمد  الرويثي المدينة المنورة

 احمد صنت محمد  السهلي المدينة المنورة

 احمد عباس حميد  النخلي المدينة المنورة

 احمد عوض محمد  الجرفي المدينة المنورة

 احمد غيث مسعود  الردادي المدينة المنورة

 احمد فهد صالح  العنزي المدينة المنورة

 احمد محمد    عايش الحيسني المدينة المنورة

 احمد محمد رافد  العوفي المدينة المنورة

 احمد محمد سليمان  عبدالكريم المنورةالمدينة 

 ادريس احمد يحي  الهوساوي المدينة المنورة

 ادريس عبدهللا محمد  فالته المدينة المنورة

 اسامه محمد سالمه  الرفاعي المدينة المنورة

 اسعد محمد ابراهيم  الهوساوي المدينة المنورة

 اسماعيل احمد امين  احمري المدينة المنورة

 اكرم علي حسن  الزير المدينة المنورة

 الحسن حسين محمد  العبيدي المدينة المنورة

 الكفيل عبدااللطيف شديد عبدهللا الجهني المدينة المنورة

 امجد محمد حليس  الجهني المدينة المنورة

 امين صالح حجري  الرحيلي المدينة المنورة

 ايمن عبدهللا محمد  الحماد المدينة المنورة

 ايمن مريزيق محمد  الصبحي المدينة المنورة

 بخيت سالم حسن  الخطابي المدينة المنورة

 بدر زائد عبدهللا  الحربي المدينة المنورة

 بدر عائش منصور  االحمدي المدينة المنورة

 بدر عبدالرحمن   هليل الحجيلي المدينة المنورة



 بدر عبدالعزيز مقبل  المقبل المدينة المنورة

 بدر عبيد محمد  الحربي المدينة المنورة

 بدر محماس مريدح  الرويثي المدينة المنورة

 بدر محمد رافد  العوفي المدينة المنورة

 بدر محمد فهد  البلوي المدينة المنورة

 بدر مسعد شاهر  السهلي المدينة المنورة

 بدر مهل شخير  العروي المدينة المنورة

 بديوي بادي بدوي  العصاري المدينة المنورة

 بندر احمد عبدالرحمن  العوفي المدينة المنورة

 بندر بشير علي  العنزي المدينة المنورة

 بندر سلمان مرزوق  الحربي المدينة المنورة

 بندر عايد راشد  الردادي المدينة المنورة

 بندر عائش عمري  االحمدي المدينة المنورة

 عبيد محمد  الحربيبندر  المدينة المنورة

 بندر عياضه عتيق  الجابري المدينة المنورة

 بندر محمد عبدهللا  الحصين المدينة المنورة

 بندر مرزوق صالح  الحربي المدينة المنورة

 بندر ناجي علي  االنصاري المدينة المنورة

 تركي عارف سليمان  المحمدي المدينة المنورة

 سالم  العنزي تمام سليمان المدينة المنورة

 جابر مساعد ناصر  العلياني المدينة المنورة

 جابر معلث مسحل  المطيري المدينة المنورة

 جايد محمد مسعود  الصبحي المدينة المنورة

 جزواء ثابه زبن  العنزي المدينة المنورة

 جمدان حمود طريبيش  الحربي المدينة المنورة

 خريش جميل عبدهللا علي  المدينة المنورة

 حاتم عبدهللا فالح  المغامسي المدينة المنورة

 حاكم ممدوح هزاع  العنزي المدينة المنورة

 حامد ميارك فهاد  السهلي المدينة المنورة

 حبيب زهير حسن  الشريمي المدينة المنورة

 حجاب عويد خلوي  الجابري المدينة المنورة

 حسن عايد صالح  المطيري المدينة المنورة

 حسين احمد بازمحمد  السيد المدينة المنورة

 حسين سليمان مقبول  العبيدي المدينة المنورة

 حسين صالح حجري  الرحيلي المدينة المنورة

 حسين ضيف هللا عياده الحجيلي المدينة المنورة

 حسين عايض حسين  الحربي المدينة المنورة

 حسين عبدالعزيز حسن  المحمدي المدينة المنورة

 حسين عبدهللا علي  خريش المدينة المنورة

 حسين عطيه خضر  ابوعامر المدينة المنورة

 حسين علي عايش  العنزي المدينة المنورة

 حسين غويلي غالي  الحربي المدينة المنورة

 حسين غيث محمود  الغيث المدينة المنورة

 حسين فيصل عالي  العمري المدينة المنورة

 حسين محمد حسين  مفتي المدينة المنورة

 حمد حميد محمد  العمري المدينة المنورة

 حمد سريحان عويض  الهرساني المدينة المنورة

 حمدان علي رجاءهللا  السعيدي المدينة المنورة

 حمزه عباس محسن  النخلي المدينة المنورة

 حمزه محمد حمزه  نحاس المدينة المنورة

 ياسين  حمزه محمد علي المدينة المنورة

 حمود حامد عفنان  الفريدي المدينة المنورة



 حمود رشيد صالح  المطيري المدينة المنورة

 حمود عياد شنان  المطيري المدينة المنورة

 حمود مرزوق حمدان  المغذوي المدينة المنورة

 حميد ضيف هللا غافل المطرفي المدينة المنورة

 المطيريحميد فهد عوض هللا  المدينة المنورة

 حميدان حمود طريبيش  الزويكي المدينة المنورة

 حميدان هآلل سالم    السهلي المدينة المنورة

 حميده سعد سمران  السناني المدينة المنورة

 حيا محيا عوض  العوفي المدينة المنورة

 خالد احمد محمد  شكر المدينة المنورة

 خالد حمد نافع  الحربي المدينة المنورة

 خالد حمدان مفضي  البلوي المدينة المنورة

 خالد حميدان مسفر  السحيمي المدينة المنورة

 خالد خشمان محيل  المطيري المدينة المنورة

 خالد دخيل الفي  الحجيلي المدينة المنورة

 خالد ذاعر عطاهللا  المزيني المدينة المنورة

 خالد رزيق حضيض  العمري المدينة المنورة

 خالد صالح محمد  الغفيلي المدينة المنورة

 خالد عالي ظاهر  الردادي المدينة المنورة

 خالد عايد عويضه  السميري المدينة المنورة

 خالد عبدالعزيز محمد  جليدان المدينة المنورة

 خالد عبدهللا مرعي  العمري المدينة المنورة

 خالد عمر محمد  الهوسه المدينة المنورة

 خالد غالب سليمان  المحمدي المدينة المنورة

 خالد فضي شداد  المطيري المدينة المنورة

 خالد فالح نويعم  الرويثي المدينة المنورة

 خالد فهد شويط  العمري المدينة المنورة

 خالد محمد عيد  الحسيني المدينة المنورة

 خالد مرضي ناجي  الحربي المدينة المنورة

 خالد مسعد سعد  السحيمي المنورةالمدينة 

 خالد معتوق سالم  الجريدي المدينة المنورة

 خالد معيبد عبيد  المزيني المدينة المنورة

 خالد مقحم محمد  الحربي المدينة المنورة

 خالد نايض حضيرم  الحربي المدينة المنورة

 خلف علي نقاء  الحرقان المدينة المنورة

 ضغيدع مسعد  العوفي خليف المدينة المنورة

 خليف مسعد سالم  العنزي المدينة المنورة

 خليف مشوح غضبان  العنزي المدينة المنورة

 خليل شليه سالمه  الرحيلي المدينة المنورة

 ذعار سالم مرزوق  السهلي المدينة المنورة

 ذياب سالم مرزوق السهلي الحربي المدينة المنورة

 فويران  المطري رابح جري المدينة المنورة

 راشد رجاء جضعان  الميموني المدينة المنورة

 راشد رشدان خلوي  السهلي المدينة المنورة

 رامي مطيران سعيد  الرحيلي المدينة المنورة

 ربيع غانم راشد  االحمدي المدينة المنورة

 رجاء عايد دخيل هللا الحربي المدينة المنورة

 هللا صالح  الصاعديرزيقه عتيق  المدينة المنورة

 رشيدان صيفي عويد  الجابري المدينة المنورة

 رضا حسين محمدعلي  النخلي المدينة المنورة

 رضيمان حمدان ضحيان المضياني العنزي المدينة المنورة

 رياض قرج تيهان  الشهري المدينة المنورة



 ريان عبداللطيف عبدالصمد  البخاري المدينة المنورة

 زاهيه سليمان غانم  المرواني المنورةالمدينة 

 زبن دليم حزير  الميموني المدينة المنورة

 زهير محمداحمد محمدحيدر  االيوبي المدينة المنورة

 زيد اديغم محسن  العروي المدينة المنورة

 سالم سال مه شليه السناني المدينة المنورة

 سالم علي خليل محمد مختار المدينة المنورة

 سالم علي معيض  الشهري المدينة المنورة

 سالم محمد حمود  العازمي المدينة المنورة

 سالم مسعود سالمه  الجهني المدينة المنورة

 سامر بهاء درويش  الحسين المدينة المنورة

 سامي حامد مطيران  الذبياني المدينة المنورة

 سامي عبدالرحمن   محمد الجهني المدينة المنورة

 سعد حمود خلوي  الحسيني المدينة المنورة

 سعد راشد ضيف هللا الهيبي المدينة المنورة

 سعد صالح احمد  الحربي المدينة المنورة

 سعد علي حمد  الجهني المدينة المنورة

 سعد عواض معيود  الجهيد المدينة المنورة

 سعد عوض هللا عويض  االحمدي المدينة المنورة

 سعد غازي سعد  اللقماني المنورةالمدينة 

 سعد منزل دغيمان  العروي المدينة المنورة

 سعود عبدالعزيز عتيق  الحربي المدينة المنورة

 سعود فهد خلف  العنزي المدينة المنورة

 سعود محمد سعود  السهلي المدينة المنورة

 سعود محمد نعيس  الحربي المدينة المنورة

 مسعد سالمه  الرفاعي سعود المدينة المنورة

 سعود مصلح زاكي  المطيري المدينة المنورة

 سعيد علي عطاهللا  المرواني المدينة المنورة

 سعيد مسعد صيفي  السناني المدينة المنورة

 سالمه حمدان جروج  العنزي المدينة المنورة

 سالمه سليمان حماد  البلوي المدينة المنورة

 ماهل دغيليب  الرحيليسالمه  المدينة المنورة

 سلطان ضيف هللا احمد المطيري المدينة المنورة

 سلطان عبدهللا عوض  الحربي المدينة المنورة

 سلطان عبدهللا فرج  الحويفي المدينة المنورة

 سلطان عطاهلل سليم  السهلي المدينة المنورة

 سلطان فواز    هآلل الحربي المدينة المنورة

 سلطان نائف شداد  العوفي المدينة المنورة

 سلمان حضرم سلمان  العوفي المدينة المنورة

 سلمان كاظم سلمان  النخلي المدينة المنورة

 سلمي عيد بطيحان  الرحيلي المدينة المنورة

 سليمان حمد حامد  العوفي المدينة المنورة

 سليمان دخيل مطيع  الصاعدي المدينة المنورة

 سليمان سالم    الرشيدي المدينة المنورة

 سليمان شاذلي حسن  الشيحه المدينة المنورة

 سليمان علي ناصر  البلوي المدينة المنورة

 سليمان عواد سالمه  الجهني المدينة المنورة

 سليمه سالم سعيد  المطيري المدينة المنورة

 سليمه مبروك حمدان  الترجمي المدينة المنورة

 سليمان صالح  خمري سميح المدينة المنورة

 سمير عبدهللا علي  خريش المدينة المنورة

 سميره محمد محمد  السيف المدينة المنورة



 سهل صالح عيد  المدني المدينة المنورة

 سهيه هضيبان دواس  الحربي المدينة المنورة

 سويلم تنيضب سلمان  الجهني المدينة المنورة

 المطيريشاهر حامد عائض   المدينة المنورة

 شباب ضويحي سالم  العوفي المدينة المنورة

 شلوه عائض نازل  السهلي المدينة المنورة

 شهاب عبدالقادر احمد  ابوطربوش المدينة المنورة

 صاطي صالح مناور  الحربي المدينة المنورة

 صالح ثويني مبروك  المحمدي المدينة المنورة

 الحربيصالح جازي مرجي   المدينة المنورة

 صالح سرور دويبي  المطيري المدينة المنورة

 صالح عوده صالح  الحازمي المدينة المنورة

 صالح عوض سمران  البدراني المدينة المنورة

 صالح عيد عواد  الجهني المدينة المنورة

 صالح عيسي عبداللطيف  الخيبري المدينة المنورة

 العامريصالح احمد حماد   المدينة المنورة

 ضيف هللا رشيد مبارك العلوي المدينة المنورة

 طارق عبدالعزيز علي  المدني المدينة المنورة

 طارق عويض نفاع  الرحيلي المدينة المنورة

 طالب فهد مطر  الرويثي المدينة المنورة

 طالب مهل عوض  الحربي المدينة المنورة

 طآلل سمران حسين    الشريف المدينة المنورة

 طآلل عويض عوض    العمري المدينة المنورة

 طآلل ناصر احمد  النخلي المدينة المنورة

 طليحان مغيث الفي  المطيري المدينة المنورة

 ظاهر عزيز ظاهر  العنزي المدينة المنورة

 عادل سليم دخيل هللا الحجيلي المدينة المنورة

 عادل عبدهللا    عمران الحيدري المدينة المنورة

 عادل محمد حمد  العمري المدينة المنورة

 عاطف سعود زعل  العنزي المدينة المنورة

 عامر محمد مسعود  الرفاعي المدينة المنورة

 عامر يحي ابراهيم  معشي المدينة المنورة

 عايد منور سند  الجهني المدينة المنورة

 عائشه عبدالمولي عبدهللا  الجهني المدينة المنورة

 عائض عائد عوض  االحمدي المدينة المنورة

 عائض مهنا ثابت  المرواني المدينة المنورة

 عبداالله بركه منيع هللا الشريف المدينة المنورة

 عبدالجليل الفي حامد  المرواني المدينة المنورة

 عبدالرحمن   راشد ثابت الحربي المدينة المنورة

 موسي العنزي عبدالرحمن   سلطان المدينة المنورة

 عبدالرحمن   سمران مرزوق العوفي المدينة المنورة

 عبدالرحمن   عبدهللا  مثآل الحويضان المدينة المنورة

 عبدالرحمن   عبدهللا محمد الفوزان المدينة المنورة

 عبدالرحمن   عبدالمعطي عطيه البالدي المدينة المنورة

 الرشيديعبدالرحمن   عقيل درويش  المدينة المنورة

 عبدالرحمن   علي عبدهللا العمري المدينة المنورة

 عبدالرحمن   مبشر عيد المطيري المدينة المنورة

 عبدالرحمن   محمد الحسن العامري المدينة المنورة

 عبدالرحمن   محمد سعيد السيد المدينة المنورة

 عبدالرحمن   مساعد مسعود الجهني المدينة المنورة

 عبدالرحمن   هآلل معطي  المشرافي المنورةالمدينة 

 عبدالرحيم سليمان خضير  الصاعدي المدينة المنورة



 عبدالرحيم عبدالمحسن ناهض  الرحيلي المدينة المنورة

 عبدالرحيم فالح سالم  الجهني المدينة المنورة

 عبدالرحيم هديبان الفي  السهلي المدينة المنورة

 عواض شحيبان  الحربي عبدالصمد المدينة المنورة

 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا  نصيف المدينة المنورة

 عبدالعزيز ابراهيم محمد  النخلي المدينة المنورة

 عبدالعزيز عائض معيض  الحربي المدينة المنورة

 عبدالعزيز عيد مفلح  الجابري المدينة المنورة

 عبدالعزيز فرج سليمان  العوفي المدينة المنورة

 عبدالعزيز محمد محموديوسف  العمري المدينة المنورة

 عبدالعزيز مسيعد عبدهللا  الغامدي المدينة المنورة

 عبدالعزيز نومان مناور  الحربي المدينة المنورة

 عبدالغني بنيان مقبل  الحجيلي المدينة المنورة

 عبدالكريم محمد معجب  الحربي المدينة المنورة

 عبداللطيف بنيان مقبل  الحجيلي المدينة المنورة

 عبدهللا احمد محمد  العرادي المدينة المنورة

 عبدهللا احمد محمد  شكر المدينة المنورة

 عبدهللا تركي سالم  الجهني المدينة المنورة

 عبدهللا جزاء مريحي  الحربي المدينة المنورة

 عبدهللا دخيل هللا سعيد المرواني المدينة المنورة

 عبدهللا رشاد رشيد  الجابري المدينة المنورة

 عبدهللا سعد عوض هللا االحمدي المدينة المنورة

 عبدهللا صالح عليثه  الحربي المدينة المنورة

 عبدهللا صالح محمد  الغفيلي المدينة المنورة

 عبدهللا طايل عتيق  العمري المدينة المنورة

 رجاءهللا الحيسونيعبدهللا عبيد     المدينة المنورة

 عبدهللا عبيد محمد  البلوي المدينة المنورة

 عبدهللا عليثه ماطر  المحمدي المدينة المنورة

 عبدهللا عمر محمد  عرفه المدينة المنورة

 عبدهللا عوض بطي  الحربي المدينة المنورة

 عبدهللا عويض عوض  العمري المدينة المنورة

 غنيم غانم  الرشيديعبدهللا  المدينة المنورة

 عبدهللا غويلي غالي  الحربي المدينة المنورة

 عبدهللا فايز عيد  الحجيلي المدينة المنورة

 عبدهللا فهد رجاء  الحويفي المدينة المنورة

 عبدهللا فهيد عوض  الرشيدي المدينة المنورة

 عبدهللا محمد حويان  الحربي المدينة المنورة

 عبدهللا محمد محمد  حارق المدينة المنورة

 عبدهللا محمد معجب  الحربي المدينة المنورة

 عبدهللا ملفي عطيه  المطيري المدينة المنورة

 عبدهللا هنيدي عيد  العلوي المدينة المنورة

 عبدهللا يحي ابراهيم  معشي المدينة المنورة

 عبدالمحسن حباب زاين  الرحيلي المدينة المنورة

 عبدالمحسن حسين    الحربي المنورةالمدينة 

 عبدالمحسن شتيوي محمد  الكسيبري المدينة المنورة

 عبدالمعطي ربيع حضرم  الحسيني المدينة المنورة

 عبيد صقر ثويني  المطيري المدينة المنورة

 عبيد عماش صالح  العتيبي المدينة المنورة

 عبيد عياد بخيت  الجهني المدينة المنورة

 عتيق سعيد عتيق  المطيري المدينة المنورة

 عتيق فريج عتيق  المحمادي المدينة المنورة

 عثمان بنيان شليان  الرحيلي المدينة المنورة



 عزام سمير عبدهللا  الفقيري المدينة المنورة

 عقيل عويض نفاع  الرحيلي المدينة المنورة

 عالء طارق عقيل  موسي المدينة المنورة

 علي جمعان رشيد  الطريس المدينة المنورة

 علي حجري عالي  العمري المدينة المنورة

 علي حميد محمد العمري الحربي المدينة المنورة

 علي شباب ضويحي  العوفي المدينة المنورة

 علي صالح محمد  الغفيلي المدينة المنورة

 علي عبدهللا محمد  العسيري المدينة المنورة

 علي عتيق    هللا المنورةالمدينة 

 علي عتيقي عليان  الرشيدي المدينة المنورة

 علي الفي عوض  الجابري المدينة المنورة

 علي محمد عبدهللا  الرشيد المدينة المنورة

 علي مزيد زايد  العمري المدينة المنورة

 علي يحي خيرات  االمير المدينة المنورة

 عطيه هللا الحسينيعلياء مطيع  المدينة المنورة

 عليان دخيل هللا عليان الحازمي المدينة المنورة

 عليان مبحل صالح  البلوي المدينة المنورة

 عمر حامد محمد  الحجيلي المدينة المنورة

 عمر خليل ابراهيم  المزيد المدينة المنورة

 عمر صالح عواض  الجابري المدينة المنورة

 عبدالسالم محمد  موافيعمر  المدينة المنورة

 عمر عبدالعزيز عمر  فضل المدينة المنورة

 عمر مبروك مبارك  الجهني المدينة المنورة

 عمر محمد سليم  صالح المدينة المنورة

 عمر محمد الفي  الحربي المدينة المنورة

 عمر مسند سنيد  السهلي المدينة المنورة

 البلويعواد فهيد مطلق   المدينة المنورة

 عواض فويران نقاء  الجابري المدينة المنورة

 عوده رجاء الفي  الجهني المدينة المنورة

 عوض حامد حمدان  العتيبي المدينة المنورة

 عوض رابح طلق  العمري المدينة المنورة

 عوض سالم نفاع  السحيمي المدينة المنورة

 عوض مطير    عويد الحيسوني المدينة المنورة

 عويبد عبدهللا نافع  السهلي المدينة المنورة

 عويض سفر شليويح  المطيري المدينة المنورة

 عويضه سعد زيد  البلوي المدينة المنورة

 عياد حميد محمد  الحربي المدينة المنورة

 عياد سالم عايد  الجهني المدينة المنورة

 عيد حامد فرج هللا الصاعدي المدينة المنورة

 عيد دويالن بريكان  الصاعدي المنورةالمدينة 

 عيد سالم زايد  العوفي المدينة المنورة

 عيد سليم عياد  الجهني المدينة المنورة

 عيده عويض معيض  المطيري المدينة المنورة

 غازي رجاء رزق  العلوي المدينة المنورة

 غالب عويض عايض  العمري المدينة المنورة

 شداد محمد  الحربيفالح  المدينة المنورة

 فالح عواد سالم  البلوي المدينة المنورة

 فالح محمد حامد  الحربي المدينة المنورة

 فايز محمد صالح  العمري المدينة المنورة

 فايز محمد فهد  البلوي المدينة المنورة

 فرج مزعل ثويني  العنزي المدينة المنورة



 العنزيفرحان سرور عيسي   المدينة المنورة

 فالح حمود خريزان  سفران المدينة المنورة

 فالح سعيد اديغم  المحمدي المدينة المنورة

 فهد حامد حماد  العوفي المدينة المنورة

 فهد حامد عبدالكريم  الفايدي المدينة المنورة

 فهد حمدان قياض  الحربي المدينة المنورة

 فهد حميدي حمدان  الحبيشي المدينة المنورة

 فهد سالم عليان  الحسيني المدينة المنورة

 فهد صباح شائر  العنزي المدينة المنورة

 فهد عبدالرحمن   علي الجهني المدينة المنورة

 فهد عبدهللا سليم  العنمي المدينة المنورة

 فهد عبدهللا مطلق  المطيري المدينة المنورة

 فهد عبدهللا نافع  عمري المدينة المنورة

 فهد عياد ثالب  االحمدي المدينة المنورة

 فهد فهيم عابد  الروتبعي المدينة المنورة

 فهد فيصل خصيوي  الجابري المدينة المنورة

 فهد مانع عوض  السحيمي المدينة المنورة

 فهد محارب    هآلل المطيري المدينة المنورة

 فهد محسن مقبول  الجويد المدينة المنورة

 فهد محمد احمد  صباح المنورةالمدينة 

 فهد نافع رشيد  العمري المدينة المنورة

 فهد هديب سليمان  الصاعدي المدينة المنورة

 فواز عويض عوض  العمري المدينة المنورة

 فيصل سالم عبدالهادي  الرازحي المدينة المنورة

 فيصل عويض عوض  الحربي المدينة المنورة

 حميد حامد  الحاسريقاسم  المدينة المنورة

 قاسم خليف صقر  الحربي المدينة المنورة

 قاسم محسن منصور  الحكري المدينة المنورة

 قبل مقبل حمود  الصاعدي المدينة المنورة

 الفي ناجي عايش  الفقيري المدينة المنورة

 لفاي حويان معتق  السهلي المدينة المنورة

 العنزيلوفي عوض علي   المدينة المنورة

 لولوه علي صالح  الجمحان المدينة المنورة

 ماجد جازي محمد  الحربي المدينة المنورة

 ماجد عبدالعزيز عوده  الرفاعي المدينة المنورة

 ماجد عيد عواد  السهلي المدينة المنورة

 ماجد موسي عطاهللا  العنزي المدينة المنورة

 الرشيديماطر سلمان غنام   المدينة المنورة

 مانع عوض عيسي  الجهني المدينة المنورة

 ماهر عبدالرحمن   حسن شربيني المدينة المنورة

 ماهر عبدالعزيز سليمان  الربفي المدينة المنورة

 مبارك حبيب حسن  البغولي المدينة المنورة

 مبارك سليم ظفر  اللهيبي المدينة المنورة

 الرحيليمبروك عمار     المدينة المنورة

 متعب رشاد رشيد  الجابري المدينة المنورة

 متعب علي حسن  السراني المدينة المنورة

 متعب غنيمان جديع  الحربي المدينة المنورة

 متعب نعيمان عويض  العمري المدينة المنورة

 مثيب نفيع مبشر  المطيري المدينة المنورة

 محسن ناصر سعد  الشريف المدينة المنورة

 محمد جآلل عبدالقادر    سراج المدينة المنورة

 محمد حامد مبارك  الرحيلي المدينة المنورة



 محمد حماد راشد  البلوي المدينة المنورة

 محمد حمد حسن  الجهني المدينة المنورة

 محمد سالم عباس  العوفي المدينة المنورة

 محمد سالم ميارك  الجهني المدينة المنورة

 محمد سعد عوض هللا االحمدي المنورةالمدينة 

 محمد سعدي راشد  المخلفي المدينة المنورة

 محمد سالمه ضيف هللا العنزي المدينة المنورة

 محمد سليمان سالم  الرشيدي المدينة المنورة

 محمد سليمان سلمان  الصاعدي المدينة المنورة

 محمد شبيب شباب  العوفي المدينة المنورة

 محمد شتيوي محمد  الكسيبري المنورةالمدينة 

 محمد صالح محمد  الغفيلي المدينة المنورة

 محمد صيفي عواد  المطيري المدينة المنورة

 محمد عبدالرحيم خلف  االحمدي المدينة المنورة

 محمد عبدهللا صالح  الغامدي المدينة المنورة

 محمد علي احمد  الزهراني المدينة المنورة

 محمد علي حسين  مباركي المنورةالمدينة 

 محمد عيد سليمان  االحمدي المدينة المنورة

 محمد مطر معتق  السهلي المدينة المنورة

 محمد ميارك حميدان  الرفاعي المدينة المنورة

 محمد نزآل شالح    العنزي المدينة المنورة

 محمد هديبان محمد  االحمدي المدينة المنورة

 محمد هنود هندي  السهلي المدينة المنورة

 محمد وصل هللا سلمي الردادي المدينة المنورة

 محيميد راشد عوض  الرشيدي المدينة المنورة

 مرجي هضيبان عايض  الرشيدي المدينة المنورة

 مرزوق صبيان مبارك  الجهني المدينة المنورة

 مروان حسن احمد  عربي المدينة المنورة

 حصين عياده  الرويتعي مريشد المدينة المنورة

 مريم فهد رشيد  السراني المدينة المنورة

 مزينه مزيد زايد  العوفي المدينة المنورة

 مساعد سعد صافي  النخلي المدينة المنورة

 مساعد عبدالرحمن   غانم الحربي المدينة المنورة

 مساعد محمد عتيق  الجابري المدينة المنورة

 معيوف مسعد  المولدمساعد  المدينة المنورة

 مسعد رشد مسعد  العنزي المدينة المنورة

 مسعد سعد مرزوق  الحجوري المدينة المنورة

 مسعد شلوان منديل  العوفي المدينة المنورة

 مسعد مبارك صالح  المرواني المدينة المنورة

 مسفر سليمان عامر  الصاعدي المدينة المنورة

 سليم  المعماريمسلم بشير  المدينة المنورة

 مشاري فهد غالب  الحربي المدينة المنورة

 مشعل صالح هاجد  المطيري المدينة المنورة

 مصطفي جهز سالم  المحمدي المدينة المنورة

 معادود عائش شامخ  الرشيدي المدينة المنورة

 معتز حمود خلوي  الحربي المدينة المنورة

 النخليمعتوق عباس محسن   المدينة المنورة

 معزي بطيحي عيد  السهلي المدينة المنورة

 معال عالي حامد  العلوي المدينة المنورة

 معال فضي شداد  المطيري المدينة المنورة

 معيض عوض فاضي  الحربي المدينة المنورة

 مفيد علي مهدي  السماعيل المدينة المنورة



 منار هآلل منار    العمري المدينة المنورة

 منصور راشد السندي  العتيبي المدينة المنورة

 منصور علي شعف  الحربي المدينة المنورة

 منصور كريم خليفع  االيداء المدينة المنورة

 منصور محمد عايش  الحربي المدينة المنورة

 مني ابراهيم محسن  المعيرفي المدينة المنورة

 منير سميليل علي  الرشيدي المدينة المنورة

 منير فيصل سليمان  القرافي المدينة المنورة

 منيف مناور رفادان  العمري المدينة المنورة

 مهدي هادي ثاني  البقمي المدينة المنورة

 مهران محمد عبدالباري  المحمدي المدينة المنورة

 موسي معيض عتيق  الرحيلي المدينة المنورة

 ميسر محمد عباس  اسكوبي المدينة المنورة

 ناجي عبدهللا محمد  العروي المدينة المنورة

 ناجيه حسين جابر  العمري المدينة المنورة

 نادر منصور عطاهلل  السهلي المدينة المنورة

 ناصر خالد ناصر  حميد المدينة المنورة

 ناصر رويان صالح  الرشيدي المدينة المنورة

 ناصر عبدهللا محمد  الريس المدينة المنورة

 ناهس عبدهللا عوض  الحربي المنورة المدينة

 ناير براك مبارك  الحجوري المدينة المنورة

 نايف حضيض عبدهللا  العوفي المدينة المنورة

 نايف دحيم عبدهللا  الرشيدي المدينة المنورة

 نايف راشد محسن  البلوي المدينة المنورة

 نايف زايد فاطم  المطيري المدينة المنورة

 نايف عبيد هزاع  االيداء المنورةالمدينة 

 نايف فالح ساير  الرشيدي المدينة المنورة

 نايف مرجي حمد  السهلي المدينة المنورة

 نايف معيض عوض  العوفي المدينة المنورة

 نبيل معوض مسلم  الجهني المدينة المنورة

 نجم مسحل جابر  الراشدي المدينة المنورة

 سليم فالح  السحيمينجوان  المدينة المنورة

 نشمي خليف معجب  الرشيدي المدينة المنورة

 نعيم علي عيد  القرافي المدينة المنورة

 نواش ضيعان حمد  الرشيدي المدينة المنورة

 نواف مرزوق دعيج  العنزي المدينة المنورة

 نورماثل مرزوق    السحيمي المدينة المنورة

 العمرينوره راشد ساري   المدينة المنورة

 نوره فرج ناجم  الرحيلي المدينة المنورة

 نياف العاطر صنيتان  الحربي المدينة المنورة

 هاشم عبدهللا سعد  الغامدي المدينة المنورة

 هاني عليثه سلمان  الذبياني المدينة المنورة

 هشام فالح عواد  البلوي المدينة المنورة

 ابوحسينوليد حسين محمد   المدينة المنورة

 ياسر عبدالرحمن   سمير الحجيلي المدينة المنورة

 ياسر عوده محمد  ابوسلمي المدينة المنورة

 يحي صالح علي  الغامدي المدينة المنورة

 يوسف حمد حميدي  الحربي المدينة المنورة

 يوسف عبدهللا سليم  الجهني المدينة المنورة

 برناوييوسف محمد عبدهللا   المدينة المنورة

 ابراهيم محمد ظافر آل معدي الشهري النماص

 حسام علي محمد  الشهري النماص



 حسين علي عبدهللا  االسمري النماص

 خازم سعيد عبدالرحمن  العمري النماص

 خالد محمد سعد قاسم الشهري النماص

 خالد محمد ناصر  االسمري النماص

 سالم فايز محمود العميري الشهري النماص

 سعد سعيد سعد سيف االحمري النماص

 سعيد شائخ محمد العميري الشهري النماص

 سعيد عبدهللا محمد  االسمري النماص

 سعيد علي دبسان آل عبيدي االسمري النماص

 شار عبدهللا علي  البكري النماص

 صالح الدين عزالدين  الشهري النماص

 ظافر عبدهللا سعيد آل دحمان الشهري النماص

 ظافر علي شار آل برياع الشهري النماص

 ظافر غرم ظافر  آل متعب النماص

 عارف جمعان عبدهللا الجبيري الشهري النماص

 عائشه عبدالرحمن محمد  الشهري النماص

 عبدهللا علي دبسان آل عبيدي االسمري النماص

 عبدهللا فايز حسن مبارك الشهري النماص

 شريان االسمريعلي ظافر احمد آل  النماص

 علي ظافر سالم  االسمري النماص

 علي محمد عبدالرحمن  الشهري النماص

 علي مديني عاطف آل مغيس الشهري النماص

 علي مفرح سلطان آل محمد العمري النماص

 علي ناصر سعيد  االصلعي النماص

 عوضه علي دبسان  االسمري النماص

 فايز فهد علي الجهظمي الشهري النماص

 مبارك عبدهللا دباء  االسمري النماص

 متعب سعد سعيد  االحمري النماص

 محمد سعد علي العميري الشهري النماص

 محمد سعيد دغيم  االحمري النماص

 محمد ظافر احمد  آل السيد النماص

 محمد عبدهللا علي  االسمري النماص

 محمد عبدهللا علي الوحش الشهري النماص

 دبسان آل عبيدي االسمريمحمد علي  النماص

 محمد علي ظافر الرياعي الشهري النماص

 محمد علي محمد  الشهري النماص

 محمد علي مرعي  العمري النماص

 محمد غرم ظافر آل متعب الشهري النماص

 محمد مشبب محمد  االحمري النماص

 محمد هاشم محمد  آل مفرح النماص

 مشبب شايخ محمد  الشهري النماص

 مشبب عبدهللا محمد    االحمري النماص

 مشبب علي محمد  الشهري النماص

 مشبب غرمان عبدهللا  العميري النماص

 ناصر علي دبسان آل عبيدي االسمري النماص

 ناصر علي محمد  الشهري النماص

 ناصر محمد ناصر  االسمري النماص

 يحي خلوفه محمد الموادعه الشهري النماص

 سعيد مقحص  الشهراني ابراهيم أبها

 ابراهيم فايع محمد  عسيري أبها

 ابراهيم مبارك ابراهيم  الشهراني أبها

 ابراهيم مشني علي  عسيري أبها



 احمد الحسين احمد  آل معيد أبها

 آل محسن...  احمد حسن  أبها

 احمد حسن محمد  عسيري أبها

 احمد زايد علي  عسيري أبها

 لزمهاحمد سعد سعيد   أبها

 احمد عاطي عطيه  المالكي أبها

 احمد عامر علي آل زايد غسيري أبها

 احمد عبدالرحمن   ظافر الشهري أبها

 احمد عبدالواحد محمد  الطالبي أبها

 احمد عوضه علي  عسيري أبها

 احمد قاسم عبدهللا  العسيري أبها

 احمد محمد احمد  الوادعي أبها

 هرشانياحمد محمد خليل   أبها

 احمد محمد عبدهللا  حمدي أبها

 احمد محمد فايع آل عايض عسيري أبها

 احمد معيض عوض  الشهري أبها

 احمدزاهر معيض آل جابر  االسمري أبها

 بندر حسين سعد  القحطاني أبها

 بندر خزام عبدالرحمن  بن رويبع أبها

 بندر علي موسى  الشهراني أبها

 العليانيتركي احمد محمد   أبها

 ثابت محمد سعيد  الشهراني أبها

 ثامر سعيد فالح  الشهراني أبها

 جابر احمد جابر  نهاري أبها

 جابر الحسن علي محمد العسيري أبها

 جابر مسفر سلمان  الفيفي أبها

 جمعان علي محمد  حمان أبها

 جمعان علي مشبب  الشائب أبها

 حامد محمد احمد آل موهبه عسيري أبها

 حامس حسين معوضه  الوادعي أبها

 حسان احمد جابر  الصالحي أبها

 حسان عبدهللا محمد  الشهراني أبها

 حسن احمد محمد آل عيسي عسيري أبها

 حسن حسين يحيى  القحطاني أبها

 حسن عبدهللا احمد  آل الصعبيه أبها

 حسن عبدهللا محمد  آل يحي أبها

 حسن علي سبعان  عسيري أبها

 حسن علي عائض  آل فهيد أبها

 حسن علي محمد البشبشي عسيري أبها

 حسن محمد معيض  عسيري أبها

 حسن مسفر سعد  القحطاني أبها

 حسن ناصر حمد آل اجبر القحطاني أبها

 حسن ناصر موسى  االسمري أبها

 حسين سعيد حسين  القحطاني أبها

 حسين علي يحي  آل النمر أبها

 احمد الصعاق الوادعيحسين محمد  أبها

 حضرم محمد فالح  الشهراني أبها

 حمد محمد جويعد آل ناصر القحطاني أبها

 حمود علي حمود  بدوي أبها

 خالد احمد سلطان  عسيري أبها

 خالد عائض احمد  عسيري أبها

 خالد عبدهللا ظافر  االسمري أبها



 خالد عبدهللا عايض  آل حامد أبها

 سالم  الشهرانيخالد محمد  أبها

 خالد محمد علي  القحطاني أبها

 خالد محمد منصور  القحطاني أبها

 خلوفه طويش علي  االسمري أبها

 ذياب علي سند  الشهراني أبها

 راشد طارش احمد  المجادعه أبها

 زابن سعد زابن  الشواطي أبها

 زاهر نشبان جابر  العماري أبها

 زائد محمد احمد  عسيري أبها

 سالم ردعان سالم  الشهراني أبها

 سالم مسفر محمد  القحطاني أبها

 سعد سعيد عتيق  المالكي أبها

 سعد سعيد محمد  القحطاني أبها

 سعد سفر سعد  آل كريديس أبها

 سعد عبدهللا محمد  سمري أبها

 سعد محمد سعد  االحمري أبها

 سعد محمد سعد  القحطاني أبها

 عصبه  القحطانيسعداء محمد  أبها

 سعود علي محمد  المحتمي أبها

 سعود مسفر سعد  القحطاني أبها

 سعيد حسن سعيد  آل جبعان أبها

 سعيد حسين مشبب  آل حسن أبها

 سعيد سعد سعيد  الشهراني أبها

 سعيد سعد سعيد  لدنه أبها

 سعيد طارش سعيد مزويه الشهراني أبها

 سعيد ظافر علي  القحطاني أبها

 سعيد ظافر محمد  القحطاني أبها

 سعيد عائض عبدهللا  حصان أبها

 سعيد عبدهللا سعيد خزام الشهراني أبها

 سعيد عبدهللا علي  آل سيف أبها

 سعيد عبدهللا محمد  العياضي أبها

 سعيد علي سعيد ال محرق الشهراني أبها

 سعيد علي شطفان  طارش أبها

 سعيد علي يحي   حافظ أبها

 سعيد عوضه سعيد  الشهراني أبها

 سعيد محمد سالم عائض القحطاني أبها

 سعيد محمد سعيد  الشهراني أبها

 سعيد محمد سعيد  الشهراني أبها

 سعيد محمد يحي  القحطاني أبها

 سعيد مريع محمد  آ ل شافع أبها

 سعيد مشبب سيف  االحمري أبها

 سعيد معوش علي  عسيري أبها

 ناصر عبدهللا  الشهرانيسعيد  أبها

 سفر سالم محمد  القحطاني أبها

 سفر سعد علي  الرساسمه أبها

 سلطان حسين سعد  القحطاني أبها

 سلطان محمد جارهللا  آل معتق أبها

 سلمان جابر احمد  الفيفي أبها

 سلمان جابر يحي  المالكي أبها

 سلمان سالم علي  الفيفي أبها

 آل عوض  سلمان سعيد صالخ أبها



 سلمان سعيد مسفر  آل ملفي أبها

 سلمان محمد علي  المالكي أبها

 سليم سعيد عبدالرحمن  العمري أبها

 شقوي ابراهيم مسفر  الهاللي أبها

 صالح دليم محمد الذباحي القحطاني أبها

 صالح عائض محمد  الوادعي أبها

 صالح عبدهللا محمد  الغامدي أبها

 عبدهللا  القحطانيصالحه محمد  أبها

 صفيه محمد حسن  عسيري أبها

 عامر علي محمد  الخيري أبها

 عامر غرمان محمد  الشهري أبها

 عائض ابراهيم احمد  عسيري أبها

 عائض محمد صرطي  القحطاني أبها

 عبد الكريم عايض علي  القحطاني أبها

 عبدالرحمن   عائض عبدهللا آل بريصان أبها

 عبدالرحمن   محمد احمد الشهري أبها

 عبدالرحمن سعد مانع  بن حصان أبها

 عبدالرحمن سعيد محمد  القحطاني أبها

 عبدالرحمن عامر عائض  الشهري أبها

 عبدالرحمن عبدهللا جبران  بحير أبها

 عبدالرحمن علي محمد  القحطاني أبها

 عبدالرحمن مبارك عبدهللا  آل قيس أبها

 عبدالعزيز سعيد زايد آل عا يض أبها

 عبدالقادر سعيد علي  زهير أبها

 عبدهللا احمد صالح  العلياني أبها

 عبدهللا حسن علي  االسمري أبها

 عبدهللا حسين سعد  القحطاني أبها

 عبدهللا حسين محمد  االسمري أبها

 عبدهللا حسين مفرح  عسيري أبها

 عبدهللا سالم سعيد  آل سفران أبها

 عبدهللا سعد علي آل سالم القحطاني أبها

 عبدهللا سعيد سالم  سمحان أبها

 عبدهللا سعيد عبدهللا  القحطاني أبها

 عبدهللا سليمان علي  آل جار هللا أبها

 عبدهللا عايض علي  القحطاني أبها

 عبدهللا عائض احمد  عسيري أبها

 عبدهللا عائض ناصر  القحطاني أبها

 عجيمان عبدهللا  الشهراني عبدهللا أبها

 عبدهللا علي    محمدآل حامد أبها

 عبدهللا علي احمد  مرعي أبها

 عبدهللا علي طالع  القحطاني أبها

 عبدهللا علي عبدهللا  الشهري أبها

 عبدهللا علي عبدهللا  آل مانع أبها

 عبدهللا علي عثمان  الكثيري أبها

 عبدهللا عماش عبدهللا  عسيري أبها

 عبدهللا عوض مشبب  القحطاني أبها

 عبدهللا محمد حسين  آل قريشي أبها

 عبدهللا محمد دخيل  القحطاني أبها

 عبدهللا محمد سعيد  الصرف أبها

 عبدهللا محمد عبدهللا  مطلق أبها

 عبدهللا محمد علي  الزهراني أبها

 عبدهللا محمداحمد    آل احمد أبها



 فرحان  المطيريعبدهللا مفرح  أبها

 عبدالهادي حسين فهد  غاصب أبها

 عبدالوهاب علي عبدهللا  سعيد أبها

 عبدالوهاب محمد مسفر  القحطاني أبها

 عبده احمد شار  الدربي أبها

 عساف سعيد علي  القرني أبها

 علي ابراهيم علي  عسيري أبها

 علي احمد عبدالرحمن  الشهري أبها

 حفظيعلي احمد محمد   أبها

 علي حسن جابر  الفيفي أبها

 علي حسن حمود  الشهراني أبها

 علي حسن علي  الشهري أبها

 علي حسن علي  العكاسي أبها

 علي حسن مرعي  الوادعي أبها

 علي حمد حسين  آل عوض أبها

 علي حمد علي  اليامي أبها

 علي خلوفه محمد  االحمري أبها

 علي سعيد علي  آل سالم أبها

 علي سعيد محسن  الحمامي أبها

 علي صالح مفرح  القحطاني أبها

 علي عازب مشبب  القحطاني أبها

 علي عايض عبدالرحمن  القحطاني أبها

 علي عبدالرحمن   محمد القرني أبها

 علي عبده محمد  عسيري أبها

 علي محمد    علي الحياني أبها

 علي محمد احمد  الهاللي أبها

 محمد بلقاسم  االسمريعلي  أبها

 علي محمد صالح  القحطاني أبها

 علي محمد علي  القحطاني أبها

 علي محمد مفرح المطري عسيري أبها

 علي محمد مفرح حسن عسيري أبها

 علي محمد يحيى  القحطاني أبها

 علي ناصر علي  الشهري أبها

 علي هادي جلعد  مهمل أبها

 علي هادي علي  عسيري أبها

 عمير سعد عمير  الشهراني أبها

 عوض خالد حميدي  الزهراني أبها

 عوض عبدهللا سعد  السرحاني أبها

 عوض محمد حدجان  القحطاني أبها

 عوض مسفر محمد  القحطاني أبها

 عوض ناصر محمد عاطف الوادعي أبها

 عوضة عبدهللا حسين  الشهراني أبها

 عوضه سعد سعيد  بني سرح أبها

 عوضه سعيد محمد  القحطاني أبها

 عيسى موسى حجلول  القحطاني أبها

 عيسي علي احمد الربعي عسيري أبها

 فايز سلمان فائز  الشهري أبها

 فالح ظافر سعيد  القحطاني أبها

 فالح يحي فالح المنشط الشهراني أبها

 فهد ثابت ثابت  آل مغني أبها

 فهد فالح فهد  الشهراني أبها

 محمد سعيد  قحطانيفهد  أبها



 فهد مسفر فهد  القحطاني أبها

 فهد منيف عبدهللا  الشهراني أبها

 فيصل درهم فيصل  البقمي أبها

 فيصل موسى احمد  الفاهمي أبها

 ماجد صالح عائض  القحطاني أبها

 ماجد علي حمود  بدوي أبها

 ماجد يحيى محمد  عسيري أبها

 ماطر صالح ماطر  رضوان أبها

 مبارك سعد سعيد  آل جحدل أبها

 مبارك محمد مرعي  القحطاني أبها

 مبارك مشبب علي  االحمري أبها

 متعب سعيد موسي  حويس أبها

 محمد احمد حامد  آل حمادي أبها

 محمد احمد عائض  القحطاني أبها

 محمد احمد علي  آل حسين أبها

 محمد احمد محمد  الشديدي أبها

 محمد  عسيريمحمد احمد  أبها

 محمد جابر احمد  االسمري أبها

 محمد حسن مفرح  الغريس أبها

 محمد خلف قليل  الشمراني أبها

 محمد سالم محمد  القحطاني أبها

 محمد سعد جمعان  القحطاني أبها

 محمد سعد محمد  االحمري أبها

 محمد سعد محمد  الشهري أبها

 محمد سعد محمد الخريب القحطاني أبها

 محمد سعيد علي  عسيري أبها

 محمد صالح بطيح  الشمراني أبها

 محمد عاطف عبدهللا  الشهري أبها

 محمد عائض منصور  القحطاني أبها

 محمد عبدهللا سعيد  آل منصور أبها

 محمد علي احمد  القحطاني أبها

 محمد علي احمد  آل شعله أبها

 محمد علي احمد  عسيري أبها

 عبده  النجعيمحمد علي  أبها

 محمد علي محمد  آل كدم أبها

 محمد علي ناصر  القحطاني أبها

 محمد علي يحي  عسيري أبها

 محمد عوض سعد  االحمري أبها

 محمد عوض محمد  القحطاني أبها

 محمد غازي عبدهللا  الشهري أبها

 محمد غرمان محمد المشهوري الشهري أبها

 محمد مريع محمد  العسيري أبها

 محمد مسفر محمد  االحمري أبها

 محمد مفرح حسين  آل مفرح أبها

 محمد موسي احمد  الفاهي أبها

 محمد ناصر سعد  آل كريدس أبها

 محمد هادي غرامه  العسيري أبها

 محمد يحي محمد  القحطاني أبها

 محمد يحيي عبدالرحمن  االسمري أبها

 مديني جابر محمد  البارقي أبها

 عبدهللا علي  القحطاني مسعود أبها

 مسفر احمد عوض  ابو ونان أبها



 مسفر راقع معيض  القحطاني أبها

 مسفر سعيد مسفر  القحطاني أبها

 مسفر ظافر عوض  آل راقع أبها

 مسفر علي زاهب  آل مداوي أبها

 مشبب ضيف هللا سعيد  آل ماكر أبها

 مشبب غرمان محمد  الشهري أبها

 علي  القثانينمشبب محمد  أبها

 مشرف مفرح راشد  الشهري أبها

 مشعل ثابت ثابت  آل مغني أبها

 معلوي عبدهللا محمد  عسيري أبها

 معيض علي ظافر  جابر أبها

 معيض محمد مبارك  القحطاني أبها

 مفرح غرام علي  آل سعيد أبها

 مكي عبدهللا سالم  العمار أبها

 ملحه عبدهللا قاسم  القحطاني أبها

 منصور علي عفتان  عسيري أبها

 منصور محمد عبدالرحمن  الشهري أبها

 موسى علي سيف  القحطاني أبها

 موسي سعيد محمد  القبيسي أبها

 موسي محمد موسي  احمد أبها

 موسي مساعد علي  الزهراني أبها

 ناصر علي ناصر  عائض أبها

 نايف مشبب ناصر  الشهراني أبها

 سعيد  القحطانينوره شائع  أبها

 هادي عبدهللا سعيد  القحطاني أبها

 هادي هادي تويم  القحطاني أبها

 هذال محمد سعود  القحطاني أبها

 هيف سعيد محمد  القحطاني أبها

 ياسر دريس عبدهللا  المالكي أبها

 يحي ابراهيم محمد  ابوعلوط أبها

 يحي احمد حسن  العسيري أبها

 الدعرانييحي عبده علي   أبها

 يحي علي مانع  عسيري أبها

 يحي علي موسي  عسيري أبها

 يحي محمد علي  عسيري أبها

 يحي مشبب سعيد  آل حماس أبها

 يحي مفرح فايع الربعي عسيري أبها

 يحي موسي علي  الشهري أبها

 يوسف خلف قليل  الشمراني أبها

 يوسف عثمان علي  االسمري أبها

 سليمان ابراهيم  الغفيصابراهيم  بريده

 ابراهيم صالح ابراهيم  المرشد بريده

 ابراهيم عبدالرحمن   عبدالعزيز المضيان بريده

 ابراهيم عبدالكريم ابراهيم  المحيميد بريده

 ابراهيم علي عبدهللا  الدخيل بريده

 ابراهيم محمد صالح  الوهيبي بريده

 ابراهيم ناصر ابراهيم  الوشمي بريده

 ابراهيم نافع علي  الحربي بريده

 احمد ابراهيم عبدالعزيز  الرجيعي بريده

 احمد حمد احميد  الحميد بريده

 احمد راشد سعد  الشبرمي بريده

 احمد سالم حمد  الحربي بريده



 احمد سليمان علي  العلي بريده

 احمد سليمان محمد  المحيميد بريده

 السويلماحمد صالح عبدالعزيز   بريده

 احمد صالح عبدالعزيز  المشوح بريده

 احمد صالح عبدالكريم  القفاري بريده

 احمد صالح محمد  الحبيب بريده

 احمد عايض حمد  المطيري بريده

 احمد عبدالرحمن   علي الصقير بريده

 احمد عبدالعزيز عبدهللا  السعوي بريده

 احمد عبدالعزيز محمد  الفواز بريده

 احمد عبدهللا حمد  الضويان بريده

 احمد عبدهللا صالح  الدواس بريده

 احمد عبدهللا صالح  العجالن بريده

 احمد عبدهللا محمد  الروضان بريده

 احمد عبدهللا محمد  السويلم بريده

 احمد عبدهللا محمد  العواد بريده

 احمد عطيه حسن  الزهراني بريده

 احمد محمد علي  الروق بريده

 احمد ناصر عبدهللا  الحربي بريده

 اسماعيل عثمان اسماعيل  السماعيل بريده

 الحميدي حمد الحميدي الميزاني المطيري بريده

 الدحم محمد عبدالرحمن  البصيلي بريده

 ايمن عبدهللا عبدالرحمن  المقبل بريده

 ايمن ناصر محمد  الحبس بريده

 الحربيباني حمود عبدهللا الغرابي  بريده

 بدر حريميص حمدي  الحربي بريده

 بدر سعود حمود الدهمشي العنزي بريده

 بدر سعود ضيف هللا الحربي بريده

 بدر صقر حجر الوسمي المطيري بريده

 بدر عبدالعزيز محمد  الفواز بريده

 بدر علي محمد العوني المطيري بريده

 بدر فهد ابراهيم  الصالل بريده

 عبدهللا السالمه   بدر محمد  بريده

 بدر محمد دوشق  الناهض بريده

 بدر مشل منور الفريدي الحربي بريده

 براهيم صالح براهيم  النويصر بريده

 براهيم صالح سليمان  المحيميد بريده

 براهيم عبدالعزيز عبدالرحمن  الجمحان بريده

 براهيم غزاى مشخص  المطيري بريده

 البصيلي  بسام محمد عبدالرحمن بريده

 بندر ابراهيم علي  عبدالرحمن بريده

 بندر حمد محمد  العمري بريده

 بندر صالح فرحان  الحربي بريده

 بندر ضيف هللا زارق المطيري بريده

 بندر محمد دوشق  الناهض بريده

 بندر محمد عويض الغربي العتيبي بريده

 تركي حمدي مطلق البيضاني الحربي بريده

 فهد صالح  الجربوعتركي  بريده

 تركي مقبل غزاي  الحربي بريده

 تركي ناصر العبد هللا  الغميز بريده

 ثويني قريص ثويني  الحربي بريده

 جابر بليه غديف  الحربي بريده



 جابر عبدهللا حمد  البهدل بريده

 جاسر سعود الفي  الحربي بريده

 جالس ذاعر مصلح  الحربي بريده

 شداد  العتيبيجزاء عتيق  بريده

 جهز سليمان سالم  الحربي بريده

 حاكم جميعان عنيت هللا الربعي المطيري بريده

 حامد سعود عتيق  الحربي بريده

 حجي عشوي راشد السالمي الحربي بريده

 حجيالن حمد عبدالكريم  الحجيالن بريده

 حسن محمد عبدهللا  الحسيني بريده

 حسين صديق عثمان  حمدي بريده

 حسين ضبيب سفر  الغربي بريده

 حسين مرزوق عبدالرحمن  الفريدي بريده

 حماد غزاي ناصر المرواني الحربي بريده

 حماد مبارك حنس  الحربي بريده

 حمد تركي حمد  الحربي بريده

 حمد عبدهللا حمد  الفليح بريده

 حمد علي بطي  الباهلي بريده

 حمد علي صالح  الغريب بريده

 حمد محمد حمد  النصيان بريده

 حمود جبر معزي  الحربي بريده

 حمود سليمان عبدالعزيز  الحمود بريده

 حمود صالح فايز الضويفري المطيري بريده

 حميدي ساير مشعل  الرقاص بريده

 خالد ابراهيم ناصر  الدبيب بريده

 خالد حمد عبدهللا  الحسين بريده

 خالد سعود غالب  الحربي بريده

 خالد سعيد جبر  المطيري بريده

 خالد سليمان    محمداللحيدان بريده

 خالد سليمان سالم  الريش بريده

 خالد سليمان عبدالعزيز  التويجري بريده

 خالد صالح براهيم  العويد بريده

 خالد صالح دهام  الدهام بريده

 خالد صالح محمد  الخليفه بريده

 المعاركخالد صالح محمد   بريده

 خالد صالح ناصر  الجهني بريده

 خالد عبدالكريم دغيم  الحربي بريده

 خالد عبدهللا ابراهيم الزرير التميمي بريده

 خالد عبدهللا براهيم  الحمود بريده

 خالد عبدهللا حسن  العماري بريده

 خالد عبدهللا سعد  السعيدان بريده

 خالد عبدهللا صالح  الثنيان بريده

 خالد عبدهللا صالح  الطويان بريده

 خالد عبدهللا فهيد  الحربي بريده

 خالد عبدهللا محمد  العبداللطيف بريده

 خالد علي محمد  القويع بريده

 خالد محمد براهيم  القرعاوي بريده

 خالد محمد خالد الحافي العتيبي بريده

 خالد محمد عبدهللا  الحربي بريده

 علي  الحسنيخالد محمد  بريده

 خالد مشطن الحميدي الميزاني المطيري بريده

 خالد مطلق    خالدالحافي بريده



 خالد مقحم حزاب  المطيري بريده

 خالد نايف محمد  الخيطان بريده

 خالد هليل صالح السالمي الحربي بريده

 خلف حنس محسن  المطيري بريده

 خلف مطلق مرزوق  الحربي بريده

 مناع عوض  المطيريخلف  بريده

 خليف ضويحي صنيتان  العنزي بريده

 خليفه مرضي رجاهللا  المطيري بريده

 خليل الحميدي ملبس الزهيري الحربي بريده

 خليل خويلد حشر  الحافي بريده

 خويتم عوض سعود  العتيبي بريده

 خويلد سليمان مزيد  الحربي بريده

 دهيم عياد خريص  الحربي بريده

 راشد براهيم راشد  الحميد بريده

 راشد سلمان رشيد العويمري الرشيدي بريده

 راشد صالح رجاء  الحربي بريده

 رباح غازي ساجي  البشري بريده

 رجعه نابع فاضي  المطيري بريده

 رزان جالس ذاعر  الحربي بريده

 رشيد نايف جزاء الغيداني الحربي بريده

 السليمرئد عبدهللا ابراهيم   بريده

 زايد غازي عبدهللا التوم العتيبي بريده

 زكا عبدهللا بنيه  الحربي بريده

 زويد بادي هادي  الحربي بريده

 زياد محمد    زايد الملكي بريده

 سالم خصيوي علي  المهيمزي بريده

 سالم سعود عبدهللا  الصقيه بريده

 سالم سليمان زريبه العوني المطيري بريده

 صالح احمد  الخريصي سالم بريده

 سالم عبدالكريم صالح  الحربي بريده

 سامي عبدهللا حسين  العائد بريده

 سامي محمد صالح  النويصر بريده

 سطم هدمول صطم  الحربي بريده

 سعد حريميص عقيل البدراني الحربي بريده

 سعد صعفق سلمان  الحربي بريده

 سعد عبدهللا سعد  السكران بريده

 سعد عبدهللا شباب الرقاص العتيبي بريده

 سعد عبدهللا عبدالعزيز  الجاهلي بريده

 سعد عبدهللا موسى  البصيلي بريده

 سعد عيد عبدهللا  الحنتوشي بريده

 سعد مرزوق طريخم  العتيبي بريده

 سعد مرزوق علي  العلوي بريده

 سعد نايف محمد المرواني الحربي بريده

 الحربيسعدي عازم عيد   بريده

 سعدي مساعد سمران  المطيري بريده

 سعود رجاء سلطان  الصالل بريده

 سعود سالم سماح  الغيداني بريده

 سعود سعدون عقل الغرابي الحربي بريده

 سعود عبدهللا منير الرقاص العتيبي بريده

 سعود عتيق حباب  الحربي بريده

 سعود غنام رشيد السليمي الحربي بريده

 سعود مطرب محمد  الغريب بريده



 سعود مناور عايش  الحربي بريده

 سعيد عوض بركه الحبيل المطيري بريده

 سفر مهنا سفر  الحربي بريده

 سالمه محمد سليمان  الحربي بريده

 سلطان ضاحي ثنيان  الحربي بريده

 سلطان عايض ناهض الحافي العتيبي بريده

 المطيريسلطان عبدالعالي محمد   بريده

 سلطان عبدالعزيز صالح  الحميد بريده

 سلطان عبدهللا عبدالعزيز  البكري بريده

 سلطان عبيد عباد  المطيري بريده

 سلطان فهد مطلق الحافي العتيبي بريده

 سلطان محمد صالح  الثنيان بريده

 سلطان محمد عواض الوسيدي الحربي بريده

 سلطان مواش محمد  المواش بريده

 سلمى فهد محمد  الرشيد بريده

 سليم غنيم صالح  الحربي بريده

 سليمان ابراهيم ناصر  الشايع بريده

 سليمان حمد صالح  الخطيب بريده

 سليمان سعود شداد  الحربي بريده

 سليمان سعيد سليم  المطيري بريده

 سليمان صالح سليمان  الربيش بريده

 الصقعبيسليمان عبدالرحمن   سليمان  بريده

 سليمان عبدالعزيز احمد  الخريصي بريده

 سليمان عبدهللا ابراهيم  الباحوث بريده

 سليمان فهد سليمان  الحربي بريده

 سليمان محمد حمد  التويجري بريده

 سليمان محمد صالح  المصيبيح بريده

 سليمان ناصر سليمان  السعوي بريده

 سليمان ناصر صالح  العميري بريده

 سمران معيض عايض  المطيري بريده

 سويف مشيخص عبدهللا  المطيري بريده

 شاجع محيسن حسن  الحربي بريده

 شاكر عبدهللا محمد  الحميد بريده

 شايع عبدهللا محمد  العايدي بريده

 شجاع دغيمان شجاع  الحربي بريده

 شعالن مشعل مسعد الغيداني الحربي بريده

 صالح  الغفيليصالح براهيم  بريده

 صالح براهيم صالح  المحسن بريده

 صالح براهيم محمد  الدواس بريده

 صالح ساير محمد  المطيري بريده

 صالح عبدالرحمن   سعد السكران بريده

 صالح عبدالرحمن خضير  الخضير بريده

 صالح عبدهللا صالح  الخضير بريده

 صالح عبدهللا صالح  العايد بريده

 صالح عبدهللا عبدالعزيز  الحميد بريده

 صالح عبدالمحسن صالح  المحسن بريده

 صالح غنيم صالح  الحربي بريده

 صالح محمد حمد  التويجري بريده

 صالح محمد صالح  البليهي بريده

 صالح محمد صالح  السحيباني بريده

 صالح مشعان صلبي  المطيري بريده

 صالح منير مدغلب  المطيري بريده



 صخيل غزاي مشفي  الحربي بريده

 صالح غزاي مشفي  الحربي بريده

 صنيتان متعب غشم  الرشيدي بريده

 صويلح سرحان وسمي  المطيري بريده

 صويلح سعدي شبيب  المطيري بريده

 صياف صقر صياف الميموني المطيري بريده

 ضيف هللا ضبيب سفر الغربي بريده

 المندرجطارق براهيم عبدهللا   بريده

 طارق خلف مريع الهجله المطيري بريده

 طارق عبدالرحمن   براهيم المرشود بريده

 طآلل خليوي راشد الجش  المطيري بريده

 عادل سعود الفي القصيري الحربي بريده

 عادل صالح محمد  الصويلح بريده

 عادل عبدالرحمن   دخيل الدخيل بريده

 عادل علي صالح  الرميح بريده

 عاطف حمود مبارك  الحربي بريده

 عايد سالم مسلم  الرشيدي بريده

 عايد عواد عيد  الحربي بريده

 عايد محمد يحي  الفريدي بريده

 عبدالرحمن   ابراهيم سليمان الباحوث بريده

 عبدالرحمن   سعود عتيق الحربي بريده

 عبدالرحمن   صالح حمد السعيد بريده

 محمد السعودي عبدالرحمن   صالح بريده

 عبدالرحمن   عبدالرزاق بنان العنزي بريده

 عبدالرحمن   عبدالعزيز عبدهللا الحماد بريده

 عبدالرحمن   عبدهللا صالح السيف بريده

 عبدالرحمن   عبدهللا علي الفريدي بريده

 عبدالرحمن   عبدهللا غازي الحربي بريده

 عبدالرحمن   محمد عبدهللا الواصل بريده

 عبدالرحمن صالح ابراهيم  النويصر بريده

 عبدالرحمن صالح عبدهللا  الجربوع بريده

 عبدالرحمن صالح عبدهللا  السعودي بريده

 عبدالرحمن طامي مفرح  الحنيني بريده

 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن  الجمحان بريده

 عبدالرحمن عبدالعزيز علي  الدريبي بريده

 عبدهللا ابراهيم  المرشدعبدالرحمن  بريده

 عبدالرحمن علي ابراهيم  النويصر بريده

 عبدالعالي سليمان عبدالعزيز  التويجري بريده

 عبدالعزيز حمد صالح  الخريجي بريده

 عبدالعزيز حمد عبدالرحمن  العمرو بريده

 عبدالعزيز سالم محسن  الحربي بريده

 عبدالعزيز سليمان محمد  السعيد بريده

 عبدالعزيز سليمان محمد  الضيف بريده

 عبدالعزيز عايض راشد الفريدي الحربي بريده

 عبدالعزيز عبدهللا روضان  الروضان بريده

 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز  المحسن بريده

 عبدالعزيز عوض دغيفل  المطيري بريده

 عبدالعزيز محمد حمد  التويجري بريده

 حمود  البليهيعبدالعزيز محمد  بريده

 عبدالعزيز محمد صالح  الخضيري بريده

 عبدالعزيز محمد صالح  السعيد بريده

 عبدالعزيز محمد صالح  الفقير بريده



 عبدالعزيز محمد عبدهللا  الخويطر بريده

 عبدالعزيز محمد علي  البقمي بريده

 عبدالكريم محمد حمود  البليهي بريده

 المقبلعبدالكريم محمد علي   بريده

 عبداللطيف شديد عيد  الحربي بريده

 عبدهللا السليمي متروك األشقر الحربي بريده

 عبدهللا جفين ضاوي العوني المطيري بريده

 عبدهللا حمد ابراهيم  الدوهان بريده

 عبدهللا حمد ابراهيم  العويد بريده

 عبدهللا حمدعبدهللا    الشومر بريده

 عبدهللا  العنزيعبدهللا حمود  بريده

 عبدهللا حميد حمدان الهجله المطيري بريده

 عبدهللا راشد عبدهللا  الحمر بريده

 عبدهللا سعيد شعوان  الحربي بريده

 عبدهللا سليمان    محمدالحمدان بريده

 عبدهللا سليمان عامش  الحربي بريده

 عبدهللا سليمان عبدالعزيز  التويجري بريده

 سليمان علي  العبيدعبدهللا  بريده

 عبدهللا سليمان محمد  الجريد بريده

 عبدهللا سليمان محمد  الفايز بريده

 عبدهللا صالح عبدالكريم  القفاري بريده

 عبدهللا صالح عثمان  العريني بريده

 عبدهللا صالح يحيى  الحربي بريده

 عبدهللا صالح يعقوب  الحسين بريده

 الحافي العتيبيعبدهللا صنات هاجد  بريده

 عبدهللا ضاحي عبدهللا الغرابي الحربي بريده

 عبدهللا ضيدان صالح الفريدي الحربي بريده

 عبدهللا عايد سليمان  القزالن بريده

 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا  الصيخان بريده

 عبدهللا عبدالعزيز جارهللا  الدغيشم بريده

 الهويسينعبدهللا عبدالعزيز صالح   بريده

 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا  الدحمان بريده

 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا  اللميع بريده

 عبدهللا عبدالكريم حمد  الغفيص بريده

 عبدهللا عبدي ماجد  الحربي بريده

 عبدهللا علي صالح  السديس بريده

 عبدهللا علي عبدالرحمن  العليان بريده

 كعبي عبدهللا علي هادي  بريده

 عبدهللا عوض مشيخص  المطيري بريده

 عبدهللا عيسى عبدالعزيز  الجطيلي بريده

 عبدهللا فرحان بنيه  الحربي بريده

 عبدهللا فهد عبدهللا  الصقعوب بريده

 عبدهللا محمد براهيم  الفريج بريده

 عبدهللا محمد حسن  العريني بريده

 الحربيعبدهللا محمد ساير البدراني  بريده

 عبدهللا محمد صالح  البليهي بريده

 عبدهللا محمد عبدهللا  الصمعاني بريده

 عبدهللا محمد علي  العوده بريده

 عبدهللا محمد عيد الروقي العتيبي بريده

 عبدهللا محمد مشيلح الفريدي الحربي بريده

 عبدهللا محمد ناصر  العمران بريده

 الغرابي الحربيعبدهللا مصلح دليم  بريده



 عبدهللا ناصر محمد  الجوعي بريده

 عبدهللا ناهس محمد  الحربي بريده

 عبدالمجيد سليمان صالح  الدواس بريده

 عبدالهادي عبدالعزيز فهد  الشريده بريده

 عبدالوهاب محمد صالح  الوهيبي بريده

 عبيد فالح سطام  الحربي بريده

 عتيق جزاء عتيق  العتيبي بريده

 عثمان محمد عثمان  القربان بريده

 عقيل عايض سفر   الحيسوني بريده

 علي ابراهيم فهد  العثيم بريده

 علي حسين محمد  الباهلي بريده

 علي حمد علي  الجابر بريده

 علي حمد علي  الحجيالن بريده

 علي سعود صنهات الفريدي الحربي بريده

 علي سليمان محمد  الزيدي بريده

 علي صالح علي  السلمي بريده

 علي صالح منيع  الحناكي بريده

 علي عايض الحميدي  المطيري بريده

 علي عبدالرحمن   علي الشحيتان بريده

 علي عبدالعزيز علي  الشيخ بريده

 علي عبدهللا عبدالعزيز  اليوسف بريده

 علي عبدهللا علي  الحربي بريده

 علي عثمان عبدهللا  المضيان بريده

 علي محسن علي السميان البقمي بريده

 علي ناصر عبدهللا  الصبيحي بريده

 علي ناصر محمد  الربيعان بريده

 علي ناصر محمد  الفرحان بريده

 علي هآلل صنيدح الغيداني  الحربي بريده

 عليان عيد عبدهللا الفريدي الحربي بريده

 عمر ابراهيم علي  البليهد بريده

 عبدالعزيز سليمان  السويلعمر  بريده

 عمرو دهيمان خليف  الشمري بريده

 عوض حمود عوض  الحربي بريده

 عوض طويلع مسلم  المطيري بريده

 عوض علي عوض الحنيني الحربي بريده

 عوض مشعان شايع  الحربي بريده

 عيد جفين ضاوي العوني المطيري بريده

 عيد مقعد قاعد الفريدي الحربي بريده

 عيدالسالم عايض نافع  الحربي بريده

 غازي مناحي مفلح البيضاني الحربي بريده

 غالب جزاء غالب المشيعلي الحربي بريده

 غانم علي غانم  الحربي بريده

 غزاي ضيف هللا غازي  الحربي بريده

 غزاي مزعل غزاي  الحربي بريده

 غزيل نافل محسن  البدراني بريده

 الفصيري  الحربيغنيم سعود  بريده

 فارس ابراهيم صالح  الجارهللا بريده

 فارس تركي وصل  الحربي بريده

 فارس سعد سعود الغيداني الحربي بريده

 فارس نافل نافع  الحربي بريده

 فاطمه حمود عبدهللا  البليهي بريده

 فالح حمود حسن  الحربي بريده



 فاهد ماطر مطر  العتيبي بريده

 احمد هميجان  الحربيفايز  بريده

 فايز خالد نايف  المطيري بريده

 فايز عبدالرحمن   معجب السالمي بريده

 فايز عثمان صالح  الفايز بريده

 فايز علي محمد  الفائز بريده

 فايز مساعد عايد  الحربي بريده

 فهد حمد ابراهيم  الجمعه بريده

 فهد رباح مخلف  الحربي بريده

 صالح  العقاءفهد صالح  بريده

 فهد عايض عواض  القلعاء بريده

 فهد عبدالحميد عويض  المطيري بريده

 فهد عبدالرحمن   سليمان الخضر بريده

 فهد عبدالعزيز صالح  الشويعي بريده

 فهد عبدهللا حمد  الفليح بريده

 فهد عبدهللا فرج  العقيلي بريده

 فهد عبدهللا فهد  المطيري بريده

 عبدهللا محمد  المطوعفهد  بريده

 فهد عبدهللا مرزوق الميزاني المطيري بريده

 فهد عبيد حسين  العتيبي بريده

 فهد عبيد مطر  المطيري بريده

 فهد علي عبدهللا  السعوي بريده

 فهد علي هذلول  الهذلول بريده

 فهد عواض شبيكان  العمري بريده

 فهد غانم سيف  الزغيبي بريده

 محمد خالد الحافي العتيبيفهد  بريده

 فهد محمد صالح  الصويلح بريده

 فهد محمد عبدالعزيز  النودل بريده

 فهد محمد عبدهللا  الشومر بريده

 فهد محمد علي  الصقعبي بريده

 فهد محمد الفي  الحربي بريده

 فهد محمد نعيمان  المطيري بريده

 فهد مسفر وخاضر  المطيري بريده

 مضحي محسن  الحربيفهد  بريده

 فهد ناصر فهد  الغيث بريده

 فهيد ضحوي دغيم  الحربي بريده

 فهيد عايض سمران الميزاني المطيري بريده

 فهيد عبدهللا فهيد  التويجري بريده

 فهيد محمد رثيع  الحربي بريده

 فواز دوجان فواز  الحربي بريده

 فواز سند مفلح السالمي الحربي بريده

 فواز شوشان علي  الحربي بريده

 فواز علي حامد  العلوي بريده

 فواز مسعد غنام الهجله المطيالري بريده

 فوزان صالح محمد  الفوزان بريده

 فوزان فايز مقحم  العتيبي بريده

 فؤاد جهيم رغيان  الحربي بريده

 فيصل سليم عايش السليمي الحربي بريده

 فيصل فهد حسين  الكثيري بريده

 قاعد فايز مقحم الحبيل العتيبي بريده

 كنعان عبيدهللا خالد الوسيدي الحربي بريده

 الدن عبدالرحمن   عبدهللا العلوي بريده



 لطيفه محمد مطلق  المحمد بريده

 ماجد سليمان عبدالعزيز  التويجري بريده

 ماجد صالح ابراهيم  المرشد بريده

 ماجد غازي عزيز الحافي العتيبي بريده

 ماجد مبارك جوآل الركابي  العنزي بريده

 مبارك فالح حيالن  الفريدي بريده

 مبارك محمد تركي  الحربي بريده

 متعب الحميدي فالح  العتيبي بريده

 متعب ضاوي مرزوق السيحاني العتيبي بريده

 متعب غزاي حطاب  الحربي بريده

 محمد ابراهيم محمد  السالمه بريده

 بدر حمود العضياني العتيبيمحمد  بريده

 محمد بدر شاكر  الحربي بريده

 محمد بدر محماس  الشغار بريده

 محمد براهيم سليمان  المزيرعي بريده

 محمد حمد رحيل  العنزي بريده

 محمد خالد عوض  الحربي بريده

 محمد خالد متلع  العتيبي بريده

 محمد دحيم مانع  الحربي بريده

 محمد  الحربي محمد سالم بريده

 محمد سعود هباس  الحربي بريده

 محمد سليمان عبدالرحمن  البليهي بريده

 محمد سليمان عبدهللا  الصييفي بريده

 محمد سليمان محمد  الحديثي بريده

 محمد سليمان محمد  اللحيدان بريده

 محمد سماح ناصر  المسعر بريده

 محمد شباب مبروك  الغربي بريده

 محمد شجاع فالح القصيري الحربي بريده

 محمد شخير دهيمان  الدهيمان بريده

 محمد شطيط فهد  الحربي بريده

 محمد شنوان بخيت  الرشيدي بريده

 محمد صالح عبدالكريم  التويجري بريده

 محمد صالح يحي الغيداني الحربي بريده

 محمد ضيف هللا دهام الحربي بريده

 المحيميدمحمد عباس حسون   بريده

 محمد عبدالرحمن   صالح الحربي بريده

 محمد عبدالرحمن   محمد الرشودي بريده

 محمد عبدالعزيز سليمان  السويل بريده

 محمد عبدالعزيز عبدهللا  المحيميد بريده

 محمد عبدهللا حمود  الصعب بريده

 محمد عبدهللا دهيران الفريدي الحربي بريده

 الوسيدي  محمد عبدهللا سعد بريده

 محمد عبدهللا صالح  الخضيري بريده

 محمد عبدهللا عبدالعزيز  الطريمان بريده

 محمد عبدهللا محمد  الربدي بريده

 محمد عبدهللا محمد  الزغيبي بريده

 محمد عبدهللا محمد  السويلم بريده

 محمد عبدهللا ناصر  النصار بريده

 محمد عبيد بركه  المطيري بريده

 محمد عبيد محسن السراني الحربي بريده

 محمد عشبان صايل  الحربي بريده

 محمد علي سلطان  آل سلطان بريده



 محمد علي عبدالعزيز  الجطيلي بريده

 محمد علي عبدهللا  العتيق بريده

 محمد علي محمد  الفايزي بريده

 محمد علي ناصر  النمله بريده

 محمد غازي دابج  الحربي بريده

 محمد غازي ساجي  البشري بريده

 محمد غنيم صالح  الحربي بريده

 محمد فهاد معيكل الروقي العتيبي بريده

 محمد فهد عبدهللا  العمري بريده

 محمد الفي عبدهللا  الحربي بريده

 محمد مخلد طلق الغيداني الحربي بريده

 محمد مفضي زبن الغضوري العنزي بريده

 العتيبيمحمد مفلح عبدهللا   بريده

 محمد ناصر محمد  البادي بريده

 محمد ناصر محمد  البس بريده

 محمد ناصر محمد  الخلف بريده

 محمد ناصر ودعان الحنتوشي العتيبي بريده

 محمد نافع علي  الحربي بريده

 محمد نائف عيد  المخلفي بريده

 محمدعلي سليمان    العصيل بريده

 ابوشيبهمرزوق ضيف هللا مرزوق  بريده

 مساعد سعود عويد  الحربي بريده

 مساعد سعود الفي القصيري الحربي بريده

 مساعد سعيد عواض الروقي العتيبي بريده

 مساعد فيحان عوض  الحربي بريده

 مسلم سالم عبدهللا القالدي ارشيدي بريده

 مسلم ناصر سلطان السيحاني العتيبي بريده

 العتيبيمشعل خليل بريك الحافي  بريده

 مشعل سهو مبلش  المطيري بريده

 مشعل صياح سويح الخنتوشي العتيبي بريده

 مشعل عبدالرحمن   عبدالكريم السديس بريده

 مشعل منور سمير  الحربي بريده

 مشعل هضيبان حباب  المطيري بريده

 مشل عيد محمد  الفريدي بريده

 مصلح مسحل مصلح  العتيبي بريده

 سعدي بنيه  الحربيمضحي  بريده

 مطلق حمد مطلق  المطيري بريده

 مطلق سعود مطلق الفريدي الحربي بريده

 مطلق طلق مجاهد  المطيري بريده

 مطيلق طلق مستور  الكرشمي بريده

 مقبل عبدهللا مقبل  الشتوي بريده

 مقحم فايز مقحم  العتيبي بريده

 مقعد عبدهللا مقعد الفريدي الحربي بريده

 مال فايز هزيم  العنزي بريده

 مناحي شاهر رميح  الحربي بريده

 منصور عبدالكريم عبدالعزيز  الرسيني بريده

 منصور مبارك محمد  الحربي بريده

 منصور محمد حمد  السبيعي بريده

 منصور ناصر عبدهللا  الحربي بريده

 منيف ضبيب سفر  الغربي بريده

 الرشيديموسى عبيدهللا معتق   بريده

 ناصر ابراهيم محمد  العمر بريده



 ناصر حمدي قاسي  العتيبي بريده

 ناصر سلمان ثاري  الحربي بريده

 ناصر عبدهللا حماد الحنتوشي العتيبي بريده

 ناصر عبدهللا ناصر  الحميعي بريده

 ناصر محمد خالد الحافي العتيبي بريده

 ناصر مقبل زايد  الحربي بريده

 يوسف حمود  الحربي ناصر بريده

 نافل شافي كديميس  الحربي بريده

 نايف بادي حمد الفريدي الحربي بريده

 نايف صالح ابراهيم  الحضيف بريده

 نايف ضافي دليم البدراني الحربي بريده

 نايف عبدالرحمن   ابراهيم الدواس بريده

 نايف عبدالعزيز سليمان  النصيان بريده

 عبدهللا  السويه نايف عبدالعزيز بريده

 نايف قبالن حجر السالمي الحربي بريده

 نداء محمد نماء  الحربي بريده

 نشمي دهيم ساير الفريدي الحربي بريده

 نواف حميد سلمان العضيله المطيري بريده

 نواف خليف عياده الظاهري الحربي بريده

 نواف سعدي شبيب  المطيري بريده

 الدهمشي العنزينواف سعود حمود  بريده

 نواف ضيف هللا هنود  الحربي بريده

 نواف محمد مثعي  العتيبي بريده

 نواف ملفي نامي  المطيري بريده

 نوره صالح زايد  الربيش بريده

 هاجد هذآل الحميداني    العتيبي بريده

 هدالن عايض ثاري  الرشيدي بريده

 هذال عبيد عبدهللا  الحربي بريده

 صالح احمد  الذكيرهشام  بريده

 هشام عبدهللا عبدالرحمن  الضيف بريده

 هالل صالح محمد  الحربي بريده

 هالل مجيديع عيد المهلكي المطيري بريده

 هآلل مضحي هآلل الظاهري    الحربي بريده

 هله مقبل فويران الفريدي الحربي بريده

 هليل عبدالعزيز نعيمان  المطيري بريده

 عبدهللا سلطان  العتيبيهياء  بريده

 وليد سليمان عبدهللا  الطرباق بريده

 ياسر صالح فهد  الباهلي بريده

 ياسر عبدالعزيز عبدهللا  الفراج بريده

 ياسر عبدهللا محسن  الحربي بريده

 ياسر فايز مقحم  العتيبي بريده

 ياسر مشخص نامي  المطيري بريده

 يحي ابراهيم سلطان  الشماسي بريده

 يحي سعود عبدهللا  الصقيه بريده

 يعقوب عبدالرحمن   علي الصقير بريده

 يوسف ابراهيم محمد  النصيان بريده

 يوسف خالد نايف  المطيري بريده

 يوسف سليمان عبدالرحمن  الركبي بريده

 يوسف صالح فهد  السعيد بريده

 يوسف صالح محمد  المعجل بريده

 الصقعبي يوسف عبدالرحمن   حمد بريده

 يوسف عبدالكريم براهيم  المحيميد بريده



 يوسف عبدهللا ابراهيم  الهميهم بريده

 يوسف عبدهللا سليمان  الجطيلي بريده

 يوسف عبدهللا سليمان  الدبيخي بريده

 يوسف عبدهللا محمد  الحنيشل بريده

 يوسف علي عبدهللا  الحربي بريده

 العتيبييوسف عوض معدي الحافي  بريده

 ابراهيم عبدهللا كميهان آل بادع البيشي بيشه

 احمد عبدهللا منيع  القرني بيشه

 ادم محمد عبدهللا آل يحيي القرني بيشه

 حافظ عبدهللا علي آل ناجم القرني بيشه

 حمد ناصر حامد القحمي الشهراني بيشه

 خبتي مانع عايض آل سعد القحطاني بيشه

 مفرح العلياني خلف غرسان محمد آل بيشه

 دويش بديع راجح الخرمه الحارثي بيشه

 ذيب علي محمد  آل الرومي بيشه

 رفيعه عبدالرحمن   محمد البيشي بيشه

 ساره محمد مرزوق  القحطاني بيشه

 سعد حشان مشبب  آل مزاوم بيشه

 سعد سعيد مقنف النشوي االكلبي بيشه

 سعد علي سعد آل جروان البيشي بيشه

 سعد عواض عبدهللا آل غصاب القرني بيشه

 سعيد علي سعد آل غنام القرني بيشه

 سعيد فائز سعيد  القرني بيشه

 سعيد محمد عواض  الحارثي بيشه

 سفر صالح احمد آل شاه الغامدي بيشه

 سلطان محمد فايز  وتيد بيشه

 سليمان الفديع حبيب  القحطاني بيشه

 الحارثيسويد طميش علي آل مهديه  بيشه

 سياف شافي محمد الجيهاني االكلبي بيشه

 شبوان فرج عبدهللا البغاشي الشهراني بيشه

 شعالن عايض مشعل  الحارثي بيشه

 شويع حمد محمد القرامين الجهمي بيشه

 صالح فايز صالح  العليان بيشه

 ظافر عبدهللا هندي المنبهي الشهراني بيشه

 القحطانيظافر فهد ناصر آل سعد  بيشه

 عايض شينان محمد  قحطاني بيشه

 عايض عبيد مصامد  االكلبي بيشه

 عايض فرج نابي  القحطاني بيشه

 عايض محمد منشر الوسط القرني بيشه

 عايض مصلح عايض آل منطس القرني بيشه

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن  القرني بيشه

 عبدالرحمن مبارك منيع  البيشي بيشه

 عبدالعزيز محمد مشيحن الفزعي الشمراني بيشه

 عبدهللا بالخير محمد آل مهدي القرني بيشه

 عبدهللا سعد حمدان آل جروان البيشي بيشه

 عبدهللا عايض عبدهللا القنيزعي الغامدي بيشه

 عبدهللا عبدالخالق احمد ال حسن القرني بيشه

 عبدهللا علي سعيد خريم البيشي بيشه

 علي محمد آل شباب القرنيعبدهللا  بيشه

 عبدهللا علي مسفر آل علي الخثعمي بيشه

 عبدهللا عمير عامر الطلوق الشهراني بيشه

 عبدهللا مبارك غندف البغاشي الشهراني بيشه



 عبدهللا محمد بشير المسردي القحطاني بيشه

 عبدهللا محمد عبدالعزيز آل ساهر الشمراني بيشه

 عبدهللا آل يزيد القرنيعبدهللا محمد  بيشه

 عبدهللا محمد عليان  السلولي بيشه

 عبدهللا محمد مرعي آل معيض القرني بيشه

 عبدالهادي عايض محمد آل عاطف القحطاني بيشه

 علي عبدهللا علي الرمثي الشهراني بيشه

 علي غيثان فراج  الحارثي بيشه

 علي فرحان عبدالرحمن  الشهري بيشه

 ظفير المادوعي الشهريعلي قثرد  بيشه

 علي مبارك حسن  الدوسري بيشه

 علي محمد سعد آل عثمان القرني بيشه

 علي محمد مفرح آل مفرح القرني بيشه

 علي محمد ملهي آل فطيح القحطاني بيشه

 علي مساعد سعود  الخثعمي بيشه

 عمر تركي علي  القحطاني بيشه

 عمير سعود وعالن  الشهراني بيشه

 عنزي ناصر عنزي  البيشي بيشه

 عيد حمد فرج البغاشي الشهراني بيشه

 عيدان ثنيان عازل الخناسي الشمراني بيشه

 عيدان ظافر عبدهللا  الحارثي بيشه

 فارس محمد طامي الرماصين البيشي بيشه

 فائز ناصر احمد  البيشي بيشه

 فكرية محمد حسانين  محمد بيشه

 فيصل علي عيد  الدوسري بيشه

 فيصل فائز سعيد  القرني بيشه

 فيصل محمد عبدهللا  الدوسري بيشه

 ماجد شافي واكد آل جدران الحارثي بيشه

 ماضي سالم ماضي الداودي القحطاني بيشه

 ماضي ناصر ماضي  الشهراني بيشه

 مبارك حزام مخيزيم  الشهراني بيشه

 مبارك عبدهللا مبارك  الشهراني بيشه

 عبدهللا آل حوبان الحارثيمثيب سعود  بيشه

 محسن رويس علي  آل سريع بيشه

 محمد راجح عبدهللا آل جدران المحلفي بيشه

 محمد سحمي مبارك الحنيفي الشهراني بيشه

 محمد سعود سعيد  الحارثي بيشه

 محمد سعيد شنيف الجنيبي البيشي بيشه

 محمد شريع مسعود  الشهراني بيشه

 حيالن  القرني محمد شعالن هذآل آل بيشه

 محمد صالح محمد آل مصحب القرني بيشه

 محمد عبدالرحمن محمد  الشهراني بيشه

 محمد عبدهللا ابراهيم  الغامدي بيشه

 محمد عبدهللا عايض  الغامدي بيشه

 محمد عبدهللا محمد آل منصور القرني بيشه

 محمد علي زامل المليحي الشهراني بيشه

 قمشهمحمد علي يحي   بيشه

 محمد فطيح محمد  الشهراني بيشه

 محمد محمد حجون المنيعي البيشي بيشه

 محمد مرعي علي آل هادي القرني بيشه

 محمد معطش ردعان آل مزوي البيشي بيشه

 محمد منيس منيس مريط البيشي بيشه



 محمد ناصر ماضي  الشهراني بيشه

 مرعي عايض مرعي آل معيض القرني بيشه

 جمعان مسفر المنبهي الشهرانيمسفر  بيشه

 مصحب صالح محمد آل مصحب القرني بيشه

 مصلح فرج فايز آل فرحان الحارثي بيشه

 معدي محمد سعد التوبي الشهراني بيشه

 معيض محمد مرعي آل معيض القرني بيشه

 مناحي حمدان مناحي الجروان البيشي بيشه

 مناحي فالح ظافر  االكلبي بيشه

 علي عيد  الدوسريمنصور  بيشه

 منيس موسي محمد العامري البيشي بيشه

 مهدي ناصر مهدي  القرني بيشه

 ناصر ظافر وهيب الحليسي الشهراني بيشه

 ناصر عبدالغني عبدالرحمن  الغامدي بيشه

 ناصر محمد عبدهللا آل مفطر القرني بيشه

 هادي محمد حمود آل سويدان القحطاني بيشه

 هادي  القحطانيهادي مسفر  بيشه

 هذآل عائض نمشان الحجالن  القرني بيشه

 هياء فالح دايس  القحطاني بيشه

 ابراهيم طحيمر سويلم  العطوي تبوك

 ابراهيم عبدالجبار جلوي  الحميدي تبوك

 ابراهيم عيد عليان  البلوي تبوك

 ابراهيم محمد معدي  المشاوي تبوك

 احمد حمد حماد  البلوي تبوك

 احمد خلف سمران  العنزي تبوك

 احمد رشيد عاقل  المطيري تبوك

 احمد زائد محمد  االسمري تبوك

 احمد زياد احمد  السواح تبوك

 احمد سالم سلمان  الحويطي تبوك

 احمد سالم مطر  العنزي تبوك

 احمد سعيد عبدهللا  الزهراني تبوك

 احمد سليمان هويمل  العطوي تبوك

 آل عباس احمد علي علي  تبوك

 احمد علي محمد  قيسي تبوك

 احمد محمد عواد  الجهني تبوك

 احمد محمد محمود  المسلماني تبوك

 انور عمر ناصر  الحجي تبوك

 انور عوده واصل  العنزي تبوك

 بدر ابراهيم سالمه  الحويطي تبوك

 بدر زبار شافي  العتيبي تبوك

 بدر نزآل ملوح    العنزي تبوك

 عليان ساعد  البلويبشري  تبوك

 بندر خليل حسين  الجابر تبوك

 بندر سالم فريح  التيماني تبوك

 تركي سعيد عوض  الحارثي تبوك

 تركي سليمان عطاهللا  العرادي تبوك

 ثامر خليفه سعود  الربيعه تبوك

 ثامر محمد محمود  المسلماني تبوك

 جازم معيض عوض  العنزي تبوك

 جلوي  الحميديجلوي عبدالكريم  تبوك

 جلوي فارس خلف  التيماني تبوك

 جمآل محمد عبدهللا    العسيري تبوك



 جمعان محمد عايد  العنزي تبوك

 جمعه عيد عتيق  الحويطي تبوك

 حاتم عبدالكريم جلوي  الحميدي تبوك

 حامد معيض حامد  الغموي تبوك

 حسن محمد يزيد  الفيفي تبوك

 حسن مسعود حسن  بوري تبوك

 حسين محمد احمد  عسيري تبوك

 حسين هائل محيالن  العنزي تبوك

 حماد جويعد سويلم  العطوي تبوك

 حماد سالم علي الدبر العمراني تبوك

 حمد سعد سييفي  الجهني تبوك

 حمدان عيد عواد  البلوي تبوك

 حمود حضيري سعد  البلوي تبوك

 حمود فالح سلمان  العطوي تبوك

 مسعد  البلوي خالد بشير تبوك

 خالد عفنان سالم  العطوي تبوك

 خالد علي عيضه  الحارثي تبوك

 خالد عيد سليمان  العمراني تبوك

 خالد عيد وصل  الحجيلي تبوك

 خالد فريج سليمان  العطوي تبوك

 خالد معاضه محمد  الشهري تبوك

 خلف عبدالهادي مصلح  العتيبي تبوك

 الزهرانيخميس جمعان سعيد   تبوك

 خميس حمود سعيد  العطوي تبوك

 دخيل هللا سعيد عيد الحويطي تبوك

 رباح فضي بزيع  الرشيدي تبوك

 رفعه بدر مشل  العنزي تبوك

 رمزي عواد صالح  البلوي تبوك

 رياض سليم مقبول  البلوي تبوك

 زعل حمدان عواد المرواني الجهني تبوك

 زياد خلف مسيب  التيماني تبوك

 زيد حمود حمدان  البلوي تبوك

 ساره عيد جويعد العقيلي العطوي تبوك

 سالم سليمان سلمان  العطوي تبوك

 سالم عبدالرحمن   عبدالكريم الشمري تبوك

 سالم عبيد ناهض  البلوي تبوك

 سالم عتيق سالم  العطوي تبوك

 سالمه سالم مسعد  المدمي تبوك

 سعد سلمان صبر  البلوي تبوك

 سعد صقر ثواب  الرشيدي تبوك

 سعد عبدهللا منزل  البلوي تبوك

 سعد محمد احمد  الشهري تبوك

 سعود فالح صالح  البلوي تبوك

 سعود مسلم سالم  الحويطي تبوك

 سعيد جويعد عائض  االكلبي تبوك

 سعيد عاتق عتيق  العروي تبوك

 سعيد غائب تهامي  الزهراني تبوك

 سويلم  العطويسالمه عواد  تبوك

 سلطان بشير نصير  الدهام تبوك

 سلطان رويشد عبدهللا  البلوي تبوك

 سلطان شافي رمثان  العنزي تبوك

 سلطان ضيف هللا خاشم العتيبي تبوك



 سليم رشيد مسعد  العطوي تبوك

 سليم ساعد سلمان  العطوي تبوك

 سليم يوسف سليم  البلوي تبوك

 الحويطيسليمان حمود سالم   تبوك

 سليمان عبدهللا دويشر  العطوي تبوك

 سليمان عيد حسن  الحويطي تبوك

 سليمان محمد سالم  الحويطي تبوك

 سمراء رتيمان رويعي  العطوي تبوك

 سميحان حمود سميحان  العنزي تبوك

 سمير عوده محمد  الحويطي تبوك

 سويلم عبدهللا مقبل الرشيدي النومسي تبوك

 راضي عاشق  الدهامصالح  تبوك

 صالح سالم حماد  الحويطي تبوك

 صالح سليم عيد  البسيسي تبوك

 صالح محمد صالح  الجهني تبوك

 صالح مسلم ساعد  الحويطي تبوك

 ضيف هللا دخيل دعسان  العمراني تبوك

 طارق محمد عبدهللا  العسيري تبوك

 طالل خالد عماش  الفقير تبوك

 العنزي   طآلل ملفي مذهان  تبوك

 ظافر محمد عبدالرحمن  الشهري تبوك

 عايد عيد سليمان  الحويطي تبوك

 عايض عياش محمد  العنزي تبوك

 عائد عتيق ظاهر  العطوي تبوك

 عائض صالح علي آل حسن العيسي تبوك

 عائض متعب مفضي  العنزي تبوك

 عائض محمد بيان  العتيبي تبوك

 عبدالرحمن   علي حمد حكمي تبوك

 عبدالرحمن   محمد سليم العطوي تبوك

 عبدالرحمن رافع علي  الشمراني تبوك

 عبدالرحمن سعود محارب الغضوري العنزي تبوك

 عبدالرحمن عبدهللا زويد  العتيبي تبوك

 عبدالرحمن محمود عبدالرحمن  ابو هاشم تبوك

 عبدالرحمن مسلم دخيل هللا  الجهني تبوك

 عبدالرحمن   عبدالعزيز العمريعبدالرحيم  تبوك

 عبدالعزيز عبدالرحمن   عبدالعزيز الراشد تبوك

 عبدالعزيز عبدالرحمن   عبدالكريم الشمري تبوك

 عبدالعزيز محمد عبيد  العمراني تبوك

 عبدهللا احمد علي  القرني تبوك

 عبدهللا احمد فيصل  الشريف تبوك

 عبدهللا جابر سالم  العمري تبوك

 عبدهللا خضر محمد  الفراج تبوك

 عبدهللا عطاهلل سالم  العطوي تبوك

 عبدهللا عيد طليحان  العطوي تبوك

 عبدهللا عيد محمد  العطوي تبوك

 عبدهللا فرحان عوده  العطوي تبوك

 عبدهللا محمد عبدالرحمن  الشهري تبوك

 عبدهللا محمد عبدهللا  القاضي تبوك

 الغشمري  عبدهللا منسي عبدالجابر تبوك

 عبدهللا موسي محمد  الشهري تبوك

 عبيد رفيع جمعه  البلوي تبوك

 عبيد مناور حامد  العوفي تبوك



 عدنان يوسف عوده  الحهني تبوك

 عطاهللا صالح سعيد  البلوي تبوك

 عطاهللا عفنان عواد  العطوي تبوك

 عطاهلل نجم زيد  العطوي تبوك

 الزهرانيعطيه ضيف هللا علي   تبوك

 عقال ابراهيم عقال  الفهيقي تبوك

 علي احمد علي  عسيري تبوك

 علي حسين صبح  العنزي تبوك

 علي حمدان ناصر  الحمدان تبوك

 علي سالم سليمان  العطوي تبوك

 علي سالم عيد  العطوي تبوك

 علي سليمان صالح  البلوي تبوك

 علي محمد شقيان  العطوي تبوك

 ظافر  الشهريعلي محمد  تبوك

 علي محمد عبدالرحمن  الشهري تبوك

 علي محمد مشاري  الصيعري تبوك

 علي مرعي علي  عسيري تبوك

 عناد عوده هليل  الحويطي تبوك

 عواد ناصر عواد  البلوي تبوك

 عوده سالم نصير  الحويطي تبوك

 عوده سعد سالم  البلوي تبوك

 عوض سالم سلطان  دبيان تبوك

 سعد حمدان  العمري عوض تبوك

 عياد جزاع عتيق  العطوي تبوك

 عيد حرب سلمان  العمراني تبوك

 عيد راشد سويلم  العطوي تبوك

 عيد عيتق ظاهر  العطوي تبوك

 عيد محمد خضر  العمراني تبوك

 عيد مسلم سالم  الحويطي تبوك

 غالب فالح عواد  البلوي تبوك

 فارس حسين ابراهيم  الحارثي تبوك

 فالح سويلم فالح  الرشيدي تبوك

 فراج محمد علي  الشهري تبوك

 فرح حمدان سعد  البلوي تبوك

 فرحان ناصر عوده  البلوي تبوك

 فريج صبحي سالم  العطوي تبوك

 فريحه منور حمود  البلوي تبوك

 فالح سلمان عوض  العنزي تبوك

 فالح محمد بنيه  العطوي تبوك

 الحربيفهد سعود صامل   تبوك

 فهد سليمان سنيد  الجهني تبوك

 فهد عبدهللا محمد  الزهراني تبوك

 فهد مخلد مسفر  المطيري تبوك

 فهد مرشود رويشد البدراني الحربي تبوك

 فهد هليل هالل  الخديدي تبوك

 فواز علي بصيص  العطوي تبوك

 فوزان ضاوي عيضه  الجعيد تبوك

 السليمانيفؤاد احمد اخن فهد  تبوك

 فيصل زايد دخيل هللا القويعاني البلوي تبوك

 فيصل عقال حبيب  العنزي تبوك

 فيصل محسن محمد  النجران تبوك

 قاسم محمد دعسان  العطوي تبوك



 الفي عبيد مسعود  العنزي تبوك

 ماجد عيد عوده  العنزي تبوك

 مانع مسلم حمدان  الجهني تبوك

 العنزيمتعب عجاج طارق   تبوك

 محايل يحي سعيد  الشهري تبوك

 محرز محمد عامر  عسيري تبوك

 محسن غرم مهدي  الزهراني تبوك

 محمد احمد سليمان  العديساني تبوك

 محمد احمد يمي  الزهراني تبوك

 محمد حامد عفنان  الحويطي تبوك

 محمد حسين احمد  الحويطي تبوك

 محمد حسين احمد  الهمامي تبوك

 محمد حسين محمود  الشبيني تبوك

 محمد حمود عغنان  الفحيماني تبوك

 محمد خميس سالمه  العطوي تبوك

 محمد رازح محمد  الخثعمي تبوك

 محمد سالم درعان  العمري تبوك

 محمد سعيد عبدهللا  عسيري تبوك

 محمد سعيد محمد  العمري تبوك

 محمد سليم عوده  العطوي تبوك

 حمدان  البلويمحمد سليمان  تبوك

 محمد سليمان عواد  الحويطي تبوك

 محمد سليمان محمد الوابصي البلوي تبوك

 محمد سليمان مسلم  النخيدي تبوك

 محمد شافي رمثان  العنزي تبوك

 محمد صالح ظافر  العمري تبوك

 محمد صالح مرزوق  الجهني تبوك

 محمد طاهر طاهر  صميلي تبوك

 الشهريمحمد عامر محمد   تبوك

 محمد عايض معيض  الرشيدي تبوك

 محمد عائش علي  الغامدي تبوك

 محمد عبدالكريم جلوي  الحميدي تبوك

 محمد عبدهللا سويلم  العمراني تبوك

 محمد عبدهللا موسي  عسيري تبوك

 محمد علي محمد  الشهري تبوك

 محمد علي محمد  الشهري تبوك

 محمد عناد محمود  الغريض تبوك

 محمد فريح مفرح  الرشيدي تبوك

 محمد مبارك احمد  سيد تبوك

 محمد مسيب مسلم  الحويطي تبوك

 محمد مشحن عايش  البلوي تبوك

 محمد مصلح علي  القحطاني تبوك

 محمد مطير سلمان  العطوي تبوك

 محمد نافع سليم  الرشيدي تبوك

 محمود سليمان سلمان  البلوي تبوك

 سليمان  العطويمحمود ضبعان  تبوك

 مديني ابراهيم احمد  البارقي تبوك

 مرزوق حمود مستور  الطويرقي تبوك

 مرزوق رشيد راشد الذبياني الجهني تبوك

 مرزوق سليمان عويضه  البلوي تبوك

 مرعي احمد عبدهللا  المصعبي تبوك

 مسلم سلمان مسلم  العطوي تبوك



 معيض علي صالح  الشهري تبوك

 حسن عبدهللا  العمريمغرم  تبوك

 مفلح علي ناصر  الشهراني تبوك

 مفلح محمد مفلح  القحطاني تبوك

 منصور ربيع محمد  الشراري تبوك

 منصور زعل رحيل  البلوي تبوك

 منصور علي عوضه  الزهراني تبوك

 ناصر ربيع محمد  الشراري تبوك

 ناصر عبدهللا محمد  العريفي تبوك

 ابراهيم  ابو عمهنايف احمد  تبوك

 نايف محمد مذهان  البلوي تبوك

 نشمي ناصر سعد  الرشيدي تبوك

 نصار زايد نصار  الفقيري تبوك

 هادي قايد صالح  الطميحي تبوك

 هجوع حيزان ثاني  العنزي تبوك

 هليل عوده عيد  العطوي تبوك

 وايل فالح صنت  المطيري تبوك

 وليد رويعي خضر  بني عطيه تبوك

 يحي دخيل دخيل هللا اليوبي تبوك

 يوسف عليثه عايض  الذبياني تبوك

 ابراهيم موسي علي  العقيلي جازان

 ابكر عثمان عيسي  عثمان جازان

 ابكر عثمان محمد موسي عقيلي جازان

 احمد ابراهيم عبدالرحمن  عسيري جازان

 احمد ابراهيم عمير  مدخلي جازان

 ابوعلهاحمد جبار ناصر   جازان

 احمد عبدالرحمن عبده  جنيد جازان

 احمد عبده احمد نعيم مدخلي جازان

 احمد علي هادي علي حكمي جازان

 احمد محمد علي  معافا جازان

 احمد محمد محمد  عطيف جازان

 احمد محمد مهدي  االمير جازان

 احمد محمد موسي  جالل جازان

 احمد مداهي محمد  الريثي جازان

 الحسين محمد ابراهيم  مصيري جازان

 بندر علي محمد  دوشي جازان

 جابر احمد محمد  غريب جازان

 جابر عبدهللا نخاش  مجرشي جازان

 جابر محمد احمد  سحاري جازان

 جبار مداوي جابر  الريثي جازان

 جمآل حسن محمد    عثمان جازان

 جنادي علي حسين  مدخلي جازان

 عشوي  حسن احمد ابراهيم جازان

 حسن احمد علي  فقيهي جازان

 حسن علي حسن  فقيهي جازان

 حسين صالح محسن  فقيه جازان

 حسين يحيى عبدهللا  ظامري جازان

 حمد احمد حمد  خواجي جازان

 حمود ناصر حمود حسين الشريف جازان

 حمود يحيي سليمان  لغبي جازان

 خالد ابراهيم احمد  عجيبي جازان

 علي حسن  حربيخالد  جازان



 خالد محمد علي سودي حدادي جازان

 رشيد عيسى محمد  سهيلي جازان

 سعيد علي معيض  االزرقي جازان

 سلطان قاسم احمد  عطيف جازان

 سمير سلمان هادي  الفيفي جازان

 شريفه عمر زيد  الشريف جازان

 صالح عثمان صالح  رحماني جازان

 صالح عمر احمد  صالح جازان

 صالحه علي يحيي  االسود جازان

 صالخه مشاري عبدالرحمن  الراكضي جازان

 صقر عبده عبدهللا عبدالمطلب طالبي جازان

 طارق محمد احمد عثمان هادي جازان

 عبداالله يحيي محمد خليل مطهري جازان

 عبدالرحمن   احمد  مهاوش جازان

 عبدالرحمن حسين ابراهيم  الحازمي جازان

 عبدالعزيز يحيي سليمان المثيبي الفيفي جازان

 عبدهللا عيسي حسن  الفيفي جازان

 عبدهللا محمد علي  ابوعمرين جازان

 عبده حسن يحيي  الفيفي جازان

 عبده عبدهللا علي  قحطاني جازان

 عبسي عبدهللا موسي  مشهور جازان

 عثمان مصعود حمد  دراج جازان

 علي احمد علي حمود حبيبي جازان

 علي احمد مهدي  عريجي جازان

 علي احمد يحيي  العسيري جازان

 علي اسماعيل حسن  القحطاني جازان

 علي حسن جابر حسن غزواني جازان

 علي حسن علي  مباركي جازان

 علي حسن يحيي  هروبي جازان

 علي حمود علي آل حسين الشريف جازان

 علي ربيع علي  هباش جازان

 محمد حاسنه الغامديعلي سعيد  جازان

 علي محمد حسين  المعجم جازان

 علي محمد صغير  حمدي جازان

 علي محمد علي  ابوعمرين جازان

 علي محمد محمد ابوراسين دايلي جازان

 علي محمد هادي  خصوي جازان

 عيسي احمد يحيي  شار جازان

 غازي محمد موسي  بسان جازان

 فاطمه جابر حسين  سرور جازان

 فاطمه شوعي عمر  محمد جازان

 قاسم عبدهللا حسن  الحارثي جازان

 مثقب علي يحيى  حلل جازان

 محسن احمد محسن  غبيري جازان

 محمد ابراهيم محمد  عقيلي جازان

 محمد احمد عيسي  زنقوطي جازان

 محمد احمد محمد سهلي مدخلي جازان

 محمد اسعد مسعود  غزواني جازان

 جابر مداوي  الريثيمحمد  جازان

 محمد حسن احمد الجوهري عبيري جازان

 محمد عبدهللا يحيي  عامري جازان

 محمد محسن محمد  حمدي جازان



 محمد محمد عواجي  ابوطلعه جازان

 محمد موسي احمد  الحربي جازان

 محمد يحيي ابومرعي  مناع جازان

 مختار عزالدين محمد احمد زعقان جازان

 زائد منير السمي البقميمعيض  جازان

 موسي عقيل عبده  دكام جازان

 موفق عوض طاهر  سالم جازان

 ناجي يحيي ابراهيم  غابي جازان

 ناصر محمد حسين  ضمد جازان

 هادي حسين محمد  ابوهادي جازان

 هادي سهالن عساف  الكثيري جازان

 يحي عبده محمد  حمدي جازان

 ابوشملهيحيي ابراهيم علي مهدي  جازان

 يحيي احمد محمد  حمراني جازان

 يحيي عبدهللا صوعان  بجوي جازان

 يحيي عثمان طاهر  الحكمي جازان

 يحيي علي علي امبارك زيلع جازان

 يحيي محمد يحيي  غروي جازان

 يحيي مهدي قاسم  بعيطي جازان

 يحيي ناصر علي  فرج جازان

 ابراهيم احمد ابراهيم  الزبيدي جده

 ابراهيم حامد محمد  الحازمي جده

 ابراهيم عبدهللا راشد  المكران جده

 ابراهيم محمد ابراهيم  الغامدي جده

 ابراهيم محمد سراج ابراهيم خان جده

 ابراهيم محمد صالح  الحصيني جده

 احمد جزاء قليل السريحي الحربي جده

 احمد جمعان احمد  الزهراني جده

 المغربي احمد جوده    عبدالعآل جده

 احمد حامد عبدهللا  الحميري جده

 احمد حسن سعيد  باخشوين جده

 احمد حمد مصلح  الحربي جده

 احمد سالم موسي  زاحم جده

 احمد سعيد صالح  طالب جده

 احمد صالح عطيه  الغامدي جده

 احمد عايد راشد  المحياوي جده

 احمد عبدهللا احمد  الغامدي جده

 احمد  بامحرم احمد عبدهللا جده

 احمد عبدهللا حمزه  الداوودي جده

 احمد عبدهللا صالح  العلياني جده

 احمد علي احمد  الزهراني جده

 احمد علي احمد  اليتيم جده

 احمد علي صالح  الزهراني جده

 احمد عمر احمد  العوض جده

 احمد عمر احمد  بالبيد جده

 احمد عيسي ماجد  مطلق جده

 محسن عطيان  الفارسياحمد  جده

 احمد محمد احمد  عسيري جده

 احمد محمد عبدالرحمن  مدني جده

 احمد محمد عبدهللا  القرني جده

 احمد محمد علي زيلعي الشاعري جده

 احمد محمد فضل الرحمن  دالي جده



 احمد معتوق احمد  مدني جده

 احمد ملفي لويحق  المطيري جده

 الزبيدياحمد ياسين ابراهيم   جده

 احمد يحي زيد  مجلي جده

 اسامه ادريس عبدهللا  منديلي جده

 اسامه محمد سراج ابراهيم خان جده

 اسعد ناصر سعيد  الغامدي جده

 اسماعيل احمد عوض  المالكي جده

 امجد عبدالمنتقم عبدالمحيط  يعقوب جده

 انور عيسي ماجد  آل مطلق جده

 ايمن احمد حامد  الغامدي جده

 ايمن حسن محمد  سمنودي جده

 ايمن سليمان يوسف  المحمدي جده

 باسم عبدالولي عبدالغني  الغانمي جده

 بدر عبدالمحسن سعد  الشيخ جده

 بدر محمد مردد  الشمراني جده

 بندر ابراهيم جارهللا المدني النخلي جده

 بندر عبدالرحمن   محمد الزهراني جده

 هداشبندر عبدهللا ابكر   جده

 بندر علي احمد  اليتيم جده

 بندر عوض حامد  الحارثي جده

 بندر محمد سعيد  الزهراني جده

 بندر يوسف عبدالعزيز  التويم جده

 تركي حامد محمد  السفري جده

 تركي سعد محمد  العصيمي جده

 تركي شاكر دخيل  الحارثي جده

 تركي عبدهللا احمد  عسيري جده

 مشعل  الحارثيتركي عبدهللا  جده

 تركي عبدالمنعم صقير  السلمي جده

 تركي عبدالوهاب عايض  ال بو درمان جده

 تركي علي عبدهللا  الشهري جده

 تركي محمد سعد  الطويرقي جده

 تركي محمد صالح  الحصيني جده

 تركي مهدي فالح  النفيعي جده

 توفيق سعود ابراهيم  البلوي جده

 الجلسي  توفيق طليبه صويلح جده

 تيهان قليل تيهان  الشهري جده

 ثامر محمد مرزوق  الخليوي جده

 جاسم موسي عطيه  المالكي جده

 جالل صالح عبيد  هويدي جده

 جماح عبدهللا علي مجدوع الغامدي جده

 جمعان علي سعيد  الغامدي جده

 جمعان علي محمد  الزهراتي جده

 حاتم حمود عبدالرحيم  االزوري جده

 حاتم عبدهللا محمد  السلمي جده

 حاصل عبدهللا حسن  االسمري جده

 حامد بخيت دخيل  الحربي جده

 حامد حمود حامد  اليزيدي جده

 حامد عبدالمجيد حامد  الحازمي جده

 حامد عمر جحيش  الرائقي جده

 حزمي محمد حزمي  القرني جده

 حسام خليفه حمدان  العرقوبي جده



 حسن  الفرشوطيحسن احمد  جده

 حسن جميل محمود  سندي جده

 حسن سالم خيشان  السريحي جده

 حسن سعيد احمد ابوراس الغامدي جده

 حسن طاهر عبدالرحمن  بكر جده

 حسن عبدهللا علي  الزبيد جده

 حسن عبدهللا علي  بحراوي جده

 حسن عيضه عوض  العتيبي جده

 حسن محسن معيض  القرني جده

 منصور غازي  الشريفحسن  جده

 حسن نواف كامل  علوش جده

 حسين حسين محيسن  المالكي جده

 حسين عبدالعزيز حسين  الجاوي جده

 حسين علي حسين  بندقجي جده

 حسين علي عبدهللا  الغامدي جده

 حسين محمد صالح  عبدالوهاب جده

 حسين محمد علي  الحوباني جده

 حسين يحي حسين  القاضي جده

 حكمت محمد حسين  غراب جده

 حماد عابد حامد  الطويرقي جده

 حمد حميد مطلق  السلمي جده

 حمد غازي موسم  العتيبي جده

 حمدان محمد حمدان السمان الغامدي جده

 حمزه سالم عيد  العسمي جده

 حمود خالد حمدان  المطيري جده

 حميد حامد عبدهللا  الحميري جده

 الغانميحميد حامد عفينان   جده

 حميد حمد حامد  الحربي جده

 حميد محمد حامد  الشعيبي جده

 حميد محمد صقر  الجابري جده

 حميد محمد غيثان  الخثعمي جده

 حميد نويفع غنايم  اليوبي جده

 خالد احمد ابوبكر  صبر جده

 خالد احمد سالم  الغامدي جده

 خالد احمد فرج  ابوراس جده

 شاووشخالد احمد محمد   جده

 خالد احمد محمد  مهدي جده

 خالد احمد مقبول  الغامدي جده

 خالد حمد علي  الشريف جده

 خالد خلف بخيت  الغامدي جده

 خالد رشاد محمد  اليامي جده

 خالد ريحان مرزوق  الريحان جده

 خالد سالم علي  الخليسي جده

 خالد سعيد احمد الفهمي الزهراني جده

 عبدالكريم عبدهللا  يوسفخالد  جده

 خالد فهد عبدهللا  الصبحي جده

 خالد محسن سالم  باعشن جده

 خالد محمد احمد  الغامدي جده

 خالد محمد احمد  شعبان جده

 خالد محمد خليل  ناقرو جده

 خالد محمد صادق  الغامدي جده

 خالد محمد طيب  سمان جده



 خالد مشبب حامد  العتيبي جده

 خديجه عبدهللا محمد  معافا جده

 خضير مساعد جابر  الزهراني جده

 خلف سعيد حامد  العتيبي جده

 خليفه فرج عبيدهللا  الحربي جده

 خليل جآلل سمران    المطيري جده

 دخيل هللا دخيل داخل المعبدي جده

 درويش حسن احمد  بصنوي جده

 دغيم بداح دغيم  السبيعي جده

 عبدالرحمن   محمد الشهريذياب  جده

 راجي رجاء عطيان  الحربي جده

 راشد عبدالرحمن   علي الزهراني جده

 رافت صالح طه  نحاس جده

 رامي سمير حسن  الزين جده

 راني عبدالعزيز عبدهللا  مقادمي جده

 رائد احمد جارهللا  الغامدي جده

 رحمه عقيل فايز  الزبيدي جده

 الثبيتيرده حامد سعد   جده

 رضا علي محمد  الراجحي جده

 رضا يحي فضل  دفتردار جده

 رويشد محمد رشيد  العبسي جده

 ريان فاضل احمد  الغامدي جده

 زاهد احمد سراج  اياز جده

 زهير عبدالقادر عبدالرحيم  الشيخ جده

 زهير محمد عبدالرحمن  كشفري جده

 سالم حسن علي  المالكي جده

 علي  باحطابسالم سعيد  جده

 سالم سليم سالم  المولد جده

 سالم عبدالخالق محمد  العلياني جده

 سامي سعد ظيف هللا الشيخ جده

 سامي شيمي ضيف هللا السلمي جده

 سامي عيد عبدهللا  االحمدي جده

 سامي عيظه جارهللا  المالكي جده

 سامي فروان حامد  الغامدي جده

 سامي محمد احمد  باقبص جده

 سامي محمد واصل  البلوي جده

 سحمي محمد احمد  الغامدي جده

 سعد احمد عبدهللا  العمري جده

 سعد حمد حامد  الشعيبي جده

 سعد رايخ زيد  النفيعي جده

 سعد ساعد مذيخر  السلمي جده

 سعد سعيد محمد  البقمي جده

 سعد عاضه    جآلل النفيعي جده

 سعد عبدالمنعم صقير  السلمي جده

 سعد علي ناصر  الشمراني جده

 سعد عوضه غانم  آل طزاء جده

 سعد محسن خاتم  العتيبي جده

 سعد مشرف مسعود  المالكي جده

 سعود حامد حميد  الحربي جده

 سعود زياد سعد  العتيبي جده

 سعود سفر محمد  الزايدي جده

 سعود سمران بخيت  العوفي جده



 سعود صالح عيد  الجهني جده

 سعود محمد باجان  الرشيدي جده

 سعيد احمد محمد  الغامدي جده

 سعيد احمد مقبول  الغامدي جده

 سعيد احمد يسلم  بابطين جده

 سعيد سعد سعيد  المطيري جده

 سعيد عبدهللا سعيد  الغامدي جده

 سعيد عبدهللا عايض  القرني جده

 سعيد عبدهللا عائض  البيشي جده

 مغرم  الشهريسعيد عبدهللا  جده

 سعيد عطيه عيضه  المالكي جده

 سعيد عطيه يحي  علي جده

 سعيد غالي سيف  المطيري جده

 سعيد فايز علي  االحمري جده

 سعيد محمد سعيد  الغامدي جده

 سعيد محمد سعيد  بالل جده

 سعيد محمد عبدهللا ال سحمان القحطاني جده

 سعيد مسعود محمد  الغامدي جده

 عبدهللا علي  الحارثي سفر جده

 سلطان دخيل جود هللا الصبحي جده

 سلطان سعيد عبدهللا  الزهراني جده

 سلطان سليمان احمد  الشهري جده

 سلطان عايد نايف  السلمي جده

 سلطان عثمان احمد  العليان جده

 سلطان مبارك كديميس  العتيبي جده

 سلمان عبدالعزيز معيض  الحارثي جده

 سليمان بطي الحق  السلمي جده

 سليمان سلمان عوض هللا الحربي جده

 سليمان شار محمد  عسيري جده

 سليمان عطاهللا سليمان  المشعلي جده

 سمير فروان حامد  الغامدي جده

 سمير محمد خوجه خان خوجه جده

 سمير معال سعدالوافي  الحربي جده

 سمير نمران دغيليب  المطيري جده

 حسين رجاء  الحارثيشادي  جده

 شاكر علي حسن  الزين جده

 شاهر عبدهللا شاهر  الجدعاني جده

 شرار سعيد محمد  الحارثي جده

 شريف شاكر ماجد  الشريف جده

 شهاب عبدالعزيز حسن  الشيخ جده

 شيمي زعام زهيميل  السلمي جده

 صالح حامد مستور  المعبدي جده

 صالح عيضه مرزوق  القرشي جده

 صالح محمد صالح  االنصاري جده

 صالح محمد عائض  الحارثي جده

 صالح مصلح صالح  الوذيناني جده

 صالح ملفي لويحق  المطيري جده

 صبري حسن محمد  سمنودي جده

 صفوان سراج عبدالعزيز  كتبي جده

 صالح الدين سعد سالم الكشي جده

 صالح بكر عمر  علي جده

 المطيريصويلح صالح عالي   جده



 طالع علي سالم  المولد جده

 طآلل عابد حميدي الشريف  المنعمي جده

 طآلل عزيز حامد    الشيخ جده

 طآلل محمد ابراهيم    الدوعان جده

 ظافر احمد عبدهللا  االسمري جده

 ظافر عبدهللا عبدالرحمن  الشهري جده

 ظافر محمد عبدهللا  الشهري جده

 الغامديعادل حسن علي   جده

 عادل حضيض مرزوق  المطيري جده

 عادل سعد مسفر  الغامدي جده

 عادل صالح علي  الزهراني جده

 عاصم محمود احمد  قوقندي جده

 عاطف نزيه حمزه  ابوزيد جده

 عاطي مليح معطى  الهذلي جده

 عالي سعيد علي حميد الغامدي جده

 عايض سعيد فهد  الغامدي جده

 سافر  السلميعائض متلف  جده

 عباس صالح سعيد  الظاهري جده

 عباس عبدهللا عباس  عبدالجبار جده

 عبدالباسط سالم سعد  الحربي جده

 عبدالحكيم عبدالعزيز سليمان  علي جده

 عبدالحميد محمد احمد  باقبص جده

 عبدالخالق احمد عبدهللا  الزهراني جده

 عبدالخالق جابر راشد  السلمي جده

 عبدالخالق سعيد هواش  العامري جده

 عبدالخالق علي مسفر  الغامدي جده

 عبدالدائم حسن علي  مراد جده

 عبدالرحمن   احمد جوده المغربي جده

 عبدالرحمن   عقيل حمزه الشيخي جده

 عبدالرحمن   فهد عبدالعزيز الدحيم جده

 عبدالرحمن   محمد سعيد الغامدي جده

 علي االحمريعبدالرحمن   محمد  جده

 عبدالرحمن   محمد محمد الشهري جده

 عبدالرحمن   مصطفي عبدهللا عقاد جده

 عبدالرحمن رجاء هللا طفيالن  السلمي جده

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن  الحمدان جده

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن  الشهراني جده

 عبدالرحمن محمد خالد  عسيري جده

 محمد عبدالرحمن  الشهريعبدالرحمن  جده

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  ناصر جده

 عبدالرحيم احمد حمدان  الزهراني جده

 عبدالرحيم احمد محمد علي  مؤمن خان جده

 عبدالرحيم اسحاق ادريس  كلنتن جده

 عبدالرحيم غرم هللا عطيه المالكي جده

 عبدالسالم محمد سعيد  بدير جده

 مقنع  الزهرانيعبدالسالم مسفر  جده

 عبدالصمد عيد حميد  الحسني جده

 عبدالعزيز احمد جوده  المغربي جده

 عبدالعزيز احمد ناصر  االنبعاوي جده

 عبدالعزيز جارهللا عويض  الحارثي جده

 عبدالعزيز حسن سليمان  سندي جده

 عبدالعزيز حسين عثمان  الغامدي جده



 عبدالعزيز رشيد راشد  الزهراني جده

 عبدالعزيز سراج غزالي  مندوره جده

 عبدالعزيز سعد عبدالعزيز نصر هللا جده

 عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز  الدريس جده

 عبدالعزيز عبدالوهاب عايض  ال بو درمان جده

 عبدالعزيز محمد معدي  البقمي جده

 عبدالغني ابراهيم عبدالرحمن  الزهراني جده

 بايزيد  عبدالقادر محمد صالح جده

 عبدالكريم ابراهيم عبدالرحمن  الزهراني جده

 عبدالكريم محفوظ سعيد  باغشير جده

 عبدالكريم محمد صالح  الحصيني جده

 عبدهللا ابراهيم محمد  الشيخي جده

 عبدهللا احمد جوده  المغربي جده

 عبدهللا احمد سعد  الشهري جده

 عبدهللا احمد محمد شاووش الغامدي جده

 عبدهللا الطيب سعد  الغامدي جده

 عبدهللا جمعان محمد  الزهراني جده

 عبدهللا حسن احمد  البار جده

 عبدهللا حمود حامد  النمري جده

 عبدهللا حميدان حميد  الصحفي جده

 عبدهللا رشيد عبدهللا  الحميري جده

 عبدهللا سعيد احمد  الغامدي جده

 الشهريعبدهللا سعيد عبدهللا   جده

 عبدهللا سعيد عبدهللا  غرمان جده

 عبدهللا سعيد معيض  الزهراني جده

 عبدهللا سعيد يعقوب  سمكري جده

 عبدهللا سويلم سليمان  السميري جده

 عبدهللا شديد خالد  المطيري جده

 عبدهللا صالح احمد  محفوظ جده

 عبدهللا صالح حامد  الشهري جده

 الفارسيعبدهللا صالح مثبت   جده

 عبدهللا عايد عبدالمثيب  الجحدلي جده

 عبدهللا عبدالخير قبسون  الزهراني جده

 عبدهللا علي محمد  الزهراني جده

 عبدهللا علي موسي  الشهري جده

 عبدهللا عمير معيض الحسني الزهراني جده

 عبدهللا عيد مرعي طاهر القرني جده

 عبدهللا محمد رده  الحارثي جده

 عبدهللا محمد عتيق  الحربي جده

 عبدهللا محمد معدي  العسيري جده

 عبدهللا محمد ياسين  شافعي جده

 عبدهللا مضحي علي  الشهري جده

 عبدهللا معيض معيض  الزهراني جده

 عبدهللا موسي علي  القحطاني جده

 عبدهللا ناصر عبدهللا  الحربي جده

 عبدهللا هآلل عبدهللا    المالكي جده

 عبدالمجيد حسن عبدالخالق  الزهراني جده

 عبدالمجيد شديد حمد  المطيري جده

 عبدالمجيد محمد كرم علي سلطان جده

 عبدالمحسن جابر عبدهللا  الشريف جده

 عبدالمحسن سعد صالح  السلمي جده

 عبدالمحسن سلطان منير  السلمي جده



 عبدالمعطي عطيان عطيه  المولد جده

 عبدالمجيد عبدالمعين  الشيخعبدالملك  جده

 عبدالملك ناجي عبده  البركاتي جده

 عبدالمولي عايز حنيتم  السلمي جده

 عبدالوهاب عبدالقادر عبدالوهاب  المرزوق جده

 عبدالوهاب موسي داود  العمري جده

 عبدربه ملفي لويحق  المطيري جده

 عبده محمد شوعي  مدخلي جده

 عبدهللا البشريعبيد هللا عبيد  جده

 عبيد عابد راشد  الحربي جده

 عثمان سعيد محمد  المالكي جده

 عدنان سليمان محمد  الجبهان جده

 عدنان عبدالعزيز عبدالحميد  راجح جده

 عريمط معيض حباب  السلمي جده

 عز الدين غازي حسن النعيمي جده

 عصام صالح عيضه  الزهراني جده

 الغامديعصام مسفر احمد   جده

 عطيه هللا خاتم زنيوط السلمي جده

 علي احمد عامر  العسيري جده

 علي الحسين بريك  الجحدلي جده

 علي حسن مرزوق  البشري جده

 علي حمدي حمدان  الفارسي جده

 علي راشد علي  الدريهم جده

 علي سعد ظافر  القرني جده

 علي سعيد محمد  الغامدي جده

 سعيد  الزهرانيعلي عبدهللا  جده

 علي عبدهللا علي  الشهري جده

 علي عالوي علي  المولد جده

 علي محمد دقوم  الغامدي جده

 علي محمد علي  البلوي جده

 علي محمد عميش آل عميش عسيري جده

 عماد صدقه احمد  الجهني جده

 عماد علي محمد  اليماني جده

 عمر عبدالعزيزي حسين  مشاط جده

 عبدهللا عبدالقادر  بارجاءعمر  جده

 عمر عبده علي  كاملي جده

 عمر محمد صالح  الصامطي جده

 عوض سعد عبدهللا  العمري جده

 عوض مطير سعد  الزهراني جده

 عوضه سعيد عوضه  البقمي جده

 عويض عايض عويض  العضياني جده

 عيد بريك مبروك  اليوبي جده

 عيد حصيبان غالي  المطيري جده

 عيسي صالح مطلق  الثقفي جده

 عيظه كريم ظافر  الربيعي جده

 غرم هللا علي سحمي الزهراني جده

 غزيل بسوس رشيدان  القثامي جده

 فارس عبيد احمدج  الريشي جده

 فايد رجاح خلف  العنزي جده

 فايز رزيق نصير  الحربي جده

 فايز عبدهللا يحي الهميلي القرشي جده

 سليمان  الشريففائد غيث  جده



 فرحان عائض فرحان  القرني جده

 فالح سافر جميعان  الراشدي جده

 فهد ابراهيم عبدهللا  العقيل جده

 فهد احمد جوده  المغربي جده

 فهد اسماعيل حامد  ابوالحمايل جده

 فهد جميل محمد  مؤمنه جده

 فهد حسين محمد  ميره جده

 فهد صقر مناور  المطيري جده

 فهد عبدهللا محمود  مرزا جده

 فهد عبدان عصمان  السلمي جده

 فهد عمر سالم  سباح جده

 فهد غيث سليمان  الشريف جده

 فهد فيصل موسي  الزهراني جده

 فهد محمد حسين  العمودي جده

 فهد محمد عبدالعزيز  الحريص جده

 فهد مستور بقيان  الحربي جده

 فهد يحي خميس  الزهراني جده

 فهدر محمد عبدهللا  القحطاني جده

 فهيد طلق مستور  العتيبي جده

 فواز رزيق نصير المغامسي الحربي جده

 فواز سالم سنان  السلمي جده

 فواز محمد صالح  بايزيد جده

 فوزي حسن عبدالرحمن  حلواني جده

 فؤاد ابراهيم بازار  انديجاني جده

 فؤاد سعيد عمر  عوني جده

 عبدالعزيز ابراهيم  عوادفؤاد  جده

 فيصل ابراهيم احمد  الشنبري جده

 فيصل ابراهيم عبدهللا  السديس جده

 فيصل حمدي علي  المالكي جده

 فيصل سعيد محمد  الغامدي جده

 فيصل محمد حباب  السلمي جده

 فيصل معصوم محمد  باز جده

 فيصل نزيه حمزه  ابوزيد جده

 الجدعانيكريم كرامه مريشيد   جده

 كمآل محمد ضيف هللا  المالكي جده

 الفي سرحان الفي  المطيري جده

 لطيفه عبدالسالم محمد  جمال طيب جده

 ماجد حسن عطيه  الحارثي جده

 ماجد رزيق نصير المغامسي الحربي جده

 ماجد عالي احمد  الخازم جده

 ماجد عبدهللا صالح  المالكي جده

 عسيريمازن محمد خالد   جده

 ماهر ماطر ضبيب  الجهني جده

 مبروك عبدالرحمن نايم  السلمي جده

 متعب عائض محمد  المعبدي جده

 متعب هادي متعب  القحطاني جده

 مجيبه محمد احمد  عبدالمعني جده

 محمد ابراهيم احمد  اليماني جده

 محمد احمد حسن  الزهراني جده

 محمد احمد عبدهللا  الغمري جده

 محمد احمد عبدهللا  زيلعي جده

 محمد احمد محمد  الزبيدي جده



 محمد احمد محمد  شاووش جده

 محمد احمد محمد  قاسم جده

 محمد جزاء قليل السريحي الحربي جده

 محمد جميل علي  هاللي جده

 محمد حامد احمد  الزبيدي جده

 محمد حامد مرشد  الظاهري جده

 محمد حسن احمد  راجح جده

 محمد حسين سالم  المرشدي جده

 محمد حسين نافع  الصاعدي جده

 محمد حضيض محمد صالح االحمدي جده

 محمد خاتم صالح  المالكي جده

 محمد داخل عويض  الجعيد جده

 محمد سالم محمد  الزهراني جده

 محمد سالم يحي  الشهري جده

 محمد سعيد محمد  الزهراني جده

 محمد سعيد محمد  فالته جده

 محمد سلطان حسين  الشهراني جده

 محمد سليمان معوض  المرواني جده

 محمد شامي ابكر  هداش جده

 محمد صالح رشيد  النافعي جده

 محمد صالح سعيد  العمري جده

 محمد صالح عبدالعزيز  الموسى جده

 محمد عاتق الفي  المطيري جده

 محمد عائض احمد  الحارثي جده

 فرحان  القرنيمحمد عائض  جده

 محمد عبدالحليم عبدالقادر  التركستاني جده

 محمد عبدالعزيز سالم  باعكضه جده

 محمد عبدالقادر محمد نور سعيد جده

 محمد عبدهللا حمد  الزامل جده

 محمد عبدهللا ظافر  الشهري جده

 محمد عبدهللا عبدالقادر  بارجاء جده

 محمد عبدهللا علي  قايد جده

 محمد عبدهللا عمري  السلمي جده

 محمد عبدهللا محمد  الغامدي جده

 محمد عبدهللا محمد  نقشبندي جده

 محمد عبدهللا محمد ارشد لمفون جده

 محمد عبدالهادي عبدالرحمن  القحطاني جده

 محمد علي حمود  الغامدي جده

 محمد علي سالم  الغامدي جده

 محمد علي سحمي  الزهراني جده

 محمد علي عبدهللا  باطرفي جده

 محمد علي محمد  الخثعمي جده

 محمد عمري عمير  الحربي جده

 محمد عيسي محمد  الجيزاني جده

 محمد عيظه سويد  الزهراني جده

 محمد غرسان مسفر  الفامدي جده

 محمد مبارك حميد  الكنيدري جده

 محمد محمد صقر  الشهري جده

 الغامديمحمد مسفر عطيه   جده

 محمد مسفر مشعل  الحارثي جده

 محمد معتوق حسن  تازي جده

 محمد موسي احمد  جميل جده



 محمد ناصر محمد  صالح جده

 محمد نبيل محمد  الغرابلي جده

 محمد يحي زيد  مجلي جده

 محمد يحي علي  شامي جده

 محمد يحي فضل  دفتردار جده

 الشيخمحي الدين عبدالمنعم عبدالهادي   جده

 محيل مفلح معتاد  السلمي جده

 مرضي سعيد مشرف  الزهراني جده

 مروان عبدالعزيز محمد  حماد جده

 مروان عبدهللا حسين  الزيني جده

 مساعد مفرح مساعد  الزهراني جده

 مستور احمد ابراهيم  الزهراني جده

 مستور حمد محمد  المزروعي جده

 مستور يحي مستور  المالكي جده

 مسفر عبدهللا محمد  الغامدي جده

 مشاري محمد عبدالرحمن  الحمدان جده

 مشعل عبيد هللا مساعد القرشي جده

 مشعل مسعود مشعل  العتيبي جده

 مصلح صالح دغيمان  الرشيدي جده

 مطلق جمعان علي  الحارثي جده

 مطير مبارك جابر  الزهراني جده

 مظفر مسعد ضفر  الجدعاني جده

 معتوق حماد عبدالرحمن  داود جده

 معتوق منسي عبدالجابر  الغشمري جده

 معيض جبر معيض  البالدي جده

 معيض عبدهللا مغرم  الشهري جده

 مفرح فرح فراج  الزبيدي جده

 مناور عامر رشدان  المطيري جده

 منذر عبداالله عبدالغني  الغتني جده

 منصور احمد سالم  بلخيور جده

 حمود هديس  الخماشمنصور  جده

 منصور سعيد ناصر  باهميم جده

 منصور عمر عبدالدائم  الحربي جده

 مهند ساعد عوض  المالكي جده

 ناجي علي دخيل هللا الجهني جده

 ناصر جزاء عايش الميموني المطيري جده

 ناصر سعيد دليم رافع القحطاني جده

 ناصر عبدهللا حمد  الراجحي جده

 عوض  العتيبيناصر ملحق  جده

 نايف جابر حسين  نصيب جده

 نايف حمدان جابر  الحربي جده

 نبيل حسن ابراهيم  الدوسري جده

 نبيل فياض حسن  االنصاري جده

 نزيه سالم سلمي  الصحفي جده

 نشمي حمدان سمران  المطيري جده

 نعيم حمد احمد  السيد جده

 نواف حمدان جابر  المورعي جده

 فهاد فهد  المطيرينواف  جده

 نوره علي عطاهللا  الحربي جده

 نوره فرج محمد  القحطاني جده

 هاشم حسين محمد  السيد جده

 هاشم سليمان صالح  العوفي جده



 هاشم علي محمد  الكاف جده

 هاني رجب احمد  الزهراني جده

 هاني غالب مرزوق  المطيري جده

 هاني محمد عبدهللا  الفهيد جده

 هاني ناصر محمد  الغامدي جده

 هليل رفيدي سعيد  السفياني جده

 هيا عبدهللا عبدالرحمن  اللويحان جده

 وائل فواز فائز  الحربي جده

 وائل هليل هذال  المطيري جده

 وجدي عبدالوهاب صالح  بيطار جده

 وليد رضا احمد  الحبشي جده

 وليد عبدالرحيم محمد راشد القليطي جده

 عواد عتيق  الجهنيوليد  جده

 وهيب سليم سعيد  الصبحي جده

 ياسر حامد عيسي  مزاحم جده

 ياسر حميد محمد  الخثعمي جده

 ياسر سعد ابراهيم  الفقيه جده

 ياسر عبدالكريم بركي  الرابغي جده

 ياسر محمد ادم  الهوساوي جده

 ياسر محمد مصطفي  عبدالجواد جده

 ياسر مخلد جازي  العتيبي جده

 ياسر وصل هللا معال  اللبدي جده

 ياسين محمد ياسين  شافعي جده

 يحي حسن عبدهللا  الزهراني جده

 يسن محمد احمد  القدسي جده

 يوسف حسين محمد  الزهراني جده

 يوسف سليمان ابراهيم  اليحي جده

 يوسف عبدالرحمن محمد  سيام جده

 يوسف يعقوب محمد علي نمنكاني جده

 صالح عبدهللا  الفيصلاحمد  حائل

 احمد عبدالعزيز جارهللا  الخطيب حائل

 باسل نايف صالح  الشمري حائل

 بدر ابراهيم عبدهللا  الرشدان حائل

 بدر سالم محمد  الشمري حائل

 بدر عقيل حمد  الشمري حائل

 بدر غازي عبدهللا  العتيبي حائل

 بشير فريح مطر البريكي الشمري حائل

 سعد حمد  البقعاويبندر  حائل

 بندر كريم غثي  الرشيدي حائل

 تركي عبدالكريم عبيد  المسلماني حائل

 تركي عليان راشد  الحربي حائل

 تركي فريح كهيف  الشمري حائل

 تركي محمد مبارك  البقعاوي حائل

 جوعان شتيوي فضيل  الشمري حائل

 حجرف بشير حجرف  العنزي حائل

 الشمريحجي صلبي حجي   حائل

 حسين سليمان عبدالرحمن  الزماي حائل

 حمد لويفي مبارك  الرشيدي حائل

 حمدان محمد حمدان  البقعاوي حائل

 حمود سميحان سودان  الشمري حائل

 حمود صالح محمد البشير التميمي حائل

 خالد عبدالرحمن   سالم العصيفير حائل



 خالد فهد ناصر  الغرير حائل

 عبدهللا  العبدانخالد محمد  حائل

 خرينق ناصر حمد  الحوطي حائل

 خلف فرج فريج  السعدي حائل

 خليل براهيم عبدالرحمن  الخطيب حائل

 خيريه عبدهللا ثواب  الحربي حائل

 راشد سالم خليف  الشمري حائل

 راشد فهيد سليمان  العتيبي حائل

 راشد مزاوم محمد  الفاضل حائل

 العسكررامي محمد راشد   حائل

 سالم طالب سالم  العنزي حائل

 سالم عوض مطيران  الشمري حائل

 سالم فالح عايد الطعيميس الشمري حائل

 سالم محسن عياش  الشمري حائل

 ساير خلف ساير  الشمري حائل

 سعد محمد عبدهللا  العبدان حائل

 سعود عبدالعزيز عبدهللا  الزامل حائل

 المطيرسالمه سليمان سالمه   حائل

 سلطان سراي جارهللا  الشمري حائل

 سلطان صالح علي  الكويليت حائل

 سلمان دخيل مدهللا  العبيد حائل

 سيار ماطر ناصر  الشمري حائل

 شائع عقاب عياده  الشمري حائل

 شبيب حزام عبيد  المطيري حائل

 صالح عبدهللا علي  آل علي حائل

 طارق ابراهيم غازي  الشمري حائل

 طارق تركي عبيد  الخريجي حائل

 طارق عبدالرحمن   سالم العصيفير حائل

 عادل سعد مهنا  الشمري حائل

 عارف عبيد محمد المفضلي الشمري حائل

 عايد حماد عايد  الرشيدي حائل

 عايد حمدان عايد  البلوي حائل

 عبدالحكيم عبدالعزيز سعود  النعام حائل

 عبدالرحمن  التميميعبدالرحمن عبدهللا  حائل

 عبدالعزيز عقيل مطلق الطواله الشمري حائل

 عبدالعزيز فهيد سليمان  العتيبي حائل

 عبدالعزيز مدهللا رحيل  العنزي حائل

 عبدالعزيز نشمي جزاع الحسيني الشمري حائل

 عبدالكريم حمد فرحان  الشمري حائل

 عبدالكريم عبدالمنعم عيسى  السعد حائل

 عبدهللا دغيمان محيسن  الشمري حائل

 عبدهللا سليمان رشيد  العليقي حائل

 عبدهللا صالح ماطر  الشمري حائل

 عبدهللا طآلل رميح    الشمري حائل

 عبدهللا عبدالوهاب العبدالرحمن  الناصر حائل

 عبدهللا مرزوق حماد  العديم حائل

 عبدهللا مرضي سليمان  الشمري حائل

 ابراهيم زيد  القريشي عبدالمحسن حائل

 عبدالمحسن سالم عثمان  العبدالقادر حائل

 عثمان سليمان سالمه  المطير حائل

 عزيز سلطان رجاء  الشمري حائل

 عقيل عوده عقيل  الشمري حائل



 عقيل غانم هادي  الهبيره حائل

 علي عبدهللا براهيم  الرشيد حائل

 عماد محمد راشد  العسكر حائل

 عنيزان عبدهللا مدلول  الشمري حائل

 عوده يوسف جدالن السلماني الشمري حائل

 غالب خضير طارش  الشمري حائل

 فايز حاشم مسهوج  الشمري حائل

 فجر غنيم عبيد  الشمري حائل

 فرحان فريح راضي  الشمري حائل

 فهد براك مطلق  الزياد حائل

 فهد خالد بعيجان  المطيري حائل

 عليان راشد  الحربيفهد  حائل

 فهد عيد متعب  الشمري حائل

 فواز حمود عبدهللا الهمزاني الشمري حائل

 فواز عليان راشد  الحربي حائل

 فيصل نداء عناد  العنزي حائل

 فيصل نشمي جزاع الحسيني الشمري حائل

 الفي غدير عايض  الشمري حائل

 متعب سحلي عوض  الشمري حائل

 محارب  الشمريمحارب فرج  حائل

 محداء الحميدي محمد  الشمري حائل

 محسن غالب راضي  الشمري حائل

 محمد زيد محمد  الجروان حائل

 محمد سعود محمد  الزايد حائل

 محمد سعود محمد  العتيبي حائل

 محمد عليان راشد  الحربي حائل

 محمد فضي فائز  الشمري حائل

 محمد محمد ابراهيم  الشقير حائل

 مرضي مبارك رجاء  دغيم حائل

 مشعل بشير عشبان الجعفري الشمري حائل

 مطيربن معزي فضيل  الشمري حائل

 ممدوح حمدان عايد  البلوي حائل

 ممدوح فهد ناصر  التويم حائل

 ممدوح محمد علي  اللحيدان حائل

 مناور عبدهللا مناور  الرشيدي حائل

 منصور غصيبه مطر  الشمري حائل

 منيره عبدالعزيز عبدهللا  العتيق حائل

 منيس ظاهر زبيدي الربيعيه الشمري حائل

 ناجي عبدهللا سعود الفيصل التميمي حائل

 ناصر سعود ناصر  التويم حائل

 ناصر سالمه مناحي الرمالي الشمري حائل

 ناصر فهد ناصر  التويم حائل

 ناصر فهد ناصر الرمالي الشمري حائل

 ضواي  المطيريناير عايض  حائل

 نبيل حمد راجح  المطيري حائل

 هليل مسند هليل  الشمري حائل

 ابراهيم سوعان المختار  الشمري حفر الباطن

 ابراهيم علي عيسي  العنزي حفر الباطن

 احمد حوري رويشد  العنزي حفر الباطن

 احمد خالد ذيب  الخالدي حفر الباطن

 احمد ساير مزيد  الشمري حفر الباطن

 احمد علي سليمان  الخالدي حفر الباطن



 احمد عناد سعدي  الشمري حفر الباطن

 احمد غازي محمد  الحربي حفر الباطن

 احمد غثيان مطرود  الخالدي حفر الباطن

 احمد نايف عبدهللا  الشمري حفر الباطن

 ادباس محمد عبيسان  الحربي حفر الباطن

 الشمريالحميدي حميد مطلق   حفر الباطن

 امنه عبدوه يحيي  الجيزاني حفر الباطن

 انور علي حميدان  الشمري حفر الباطن

 باسم ربيع ابراهيم  سيد حفر الباطن

 بدر جاعف علي  الرويلي حفر الباطن

 بدر حمود عياد  المطرقه حفر الباطن

 بدر مسير مضحي  الحربي حفر الباطن

 بدر موزر فدان  العنزي حفر الباطن

 بدر ناصر مفضي  الظفيري حفر الباطن

 بندر صغير شالش  الشمري حفر الباطن

 بندر فضل خضير  البعيجي حفر الباطن

 بندر مشخص قطيم  العتيبي حفر الباطن

 تركي راشد عبدهللا  المطيري حفر الباطن

 تركي عبدالعزيز عوض  العدواني حفر الباطن

 جابر احمد سلمان  الخالدي حفر الباطن

 جساس رزوقي حمدان  الشمري حفر الباطن

 جمعان صالح محمد  الغامدي حفر الباطن

 حاضر عبيد سلطان  الشمري حفر الباطن

 حسن سالم علي  الفالح حفر الباطن

 حمدان سعود احمد  الباتل حفر الباطن

 حمده شريده ساير  الحازمي حفر الباطن

 حمده فارس دبوس  الظفيري حفر الباطن

 حمود خليف سنيسل  الشمري حفر الباطن

 حمود فهيد العوض  الشمري حفر الباطن

 حمود لهيمص عنتر  الشمري حفر الباطن

 حمود هيل    شآلل الشمري حفر الباطن

 حميدي ربيع سالم  العنزي حفر الباطن

 حويكم طريد جدعان  الصقري حفر الباطن

 خالد الحميدي فالح  الشمري حفر الباطن

 خالد حسين خلف  العنزي حفر الباطن

 خالد حماد عساف  الحربي حفر الباطن

 خالد سليمان محمد  الشمري حفر الباطن

 خالد صياح حمدان  البلوي حفر الباطن

 خالد عبدهللا صطام  البلوي حفر الباطن

 خالد عبدهللا محمد  الغامدي حفر الباطن

 خالد عبود احمد  الخالدي حفر الباطن

 خالد عبيد دابان  المطيري حفر الباطن

 خالد عقيل احمد  الشمري حفر الباطن

 خالد محمد نهار  العتيبي حفر الباطن

 خالد نوار راجح  العصيمي حفر الباطن

 خليف عواد مهدي  العنزي حفر الباطن

 خليل رتيمي خلف  العنزي حفر الباطن

 دباس مزعل قشيعان  الحربي حفر الباطن

 دخيل رجاء دخيل  العنزي الباطنحفر 

 دغش برجس معدي  السهلي حفر الباطن

 ذنين علي هندي  الخالدي حفر الباطن

 ذياب صفوق علي  البعيجي حفر الباطن



 ذياب علي خلف  الشمري حفر الباطن

 رافع علي علي  آل عمران حفر الباطن

 راكان جابر سارب  الرويلي حفر الباطن

 ساير مزيد  الشمريرحيل  حفر الباطن

 زياد محمد احمد  الداعج حفر الباطن

 زيد ذعار زيد  السهلي حفر الباطن

 زيدان خلف بشير  العنزي حفر الباطن

 ساري الهوير معيدي  الظفيري حفر الباطن

 سالم سميليل نهار  الشمري حفر الباطن

 سخيفه عليوي عيسي  العنزي حفر الباطن

 صالح  العبيليسراج احمد  حفر الباطن

 سعد جبر سفر  الحارثي حفر الباطن

 سعد حمود سليمان  الشمري حفر الباطن

 سعد سعدي سعد  الرشيدي حفر الباطن

 سعد سعيد محمد  االحمري حفر الباطن

 سعد عبدهللا خابور  الشمالني حفر الباطن

 سعد علي عويد  الشمري حفر الباطن

 الشمريسعد محمد هطل   حفر الباطن

 سعدون طارش عطيه  الشمري حفر الباطن

 سعدون فالح علي  الشمري حفر الباطن

 سعدون يحيي سعدون  العرياني حفر الباطن

 سعود جبر سفر  الحارثي حفر الباطن

 سعود سالم فرحان  العنزي حفر الباطن

 سعود شاهر حسن  الشمري حفر الباطن

 سعود عزيز فالح  المطيري حفر الباطن

 سعود عطيه عفيط  الصلبي حفر الباطن

 سعود الفي سعود  الجعيد حفر الباطن

 سعود محمد مفلح  العنزي حفر الباطن

 سعيد ثابت علي  عسيري حفر الباطن

 سعيد محمد سامر  الغامدي حفر الباطن

 سعيد مرزوق صالح  السعيد حفر الباطن

 سلطان ابراهيم مشوح  العنزي حفر الباطن

 سلطان خالد عبود  الخالدي الباطنحفر 

 سلطان زعيم هليل  الخالدي حفر الباطن

 سلمان مرزوق عجيب  الحربي حفر الباطن

 سليمان شليان صلبي  الحربي حفر الباطن

 سليمان غنيم سلمان  الحسيني حفر الباطن

 سوادي سليمان بصير  الصلبي حفر الباطن

 شامان عايف ساجر  العنزي حفر الباطن

 شريف عطيه سويد  الشمري حفر الباطن

 صالح ذيبان فرحان  العنزي حفر الباطن

 صالح عواد فيحان  العنزي حفر الباطن

 صالح مرزوق فهيد  البليطيح حفر الباطن

 صباح كريدي مخلف  الشمري حفر الباطن

 صبحا احمد سلطان  الشمري حفر الباطن

 ضاحي سلوم لباد  العنزي حفر الباطن

 طرقي عيسي سيف  العنزي حفر الباطن

 طآلل عبدالرحمن   ساكت  العنزي حفر الباطن

 طآلل مفلح حمد    الرشيدي حفر الباطن

 طلقه عبدالقادر المومي  الجميلي حفر الباطن

 عادل ثجيل عطيش  الظفيري حفر الباطن

 عاطف فهيد عوض  الشمري حفر الباطن



 المطيريعايد عباد عبيد   حفر الباطن

 عايد عواد جدوع  العنزي حفر الباطن

 عايض سعد صلبي  المطيري حفر الباطن

 عبدالرحمن   سلطان هليل الحربي حفر الباطن

 عبدالرحمن   الفي عوض السفياني حفر الباطن

 عبدالرزاق سماوي مرزوق  الشمري حفر الباطن

 عبدالعزيز العيط محمد  العنزي حفر الباطن

 عبدالعزيز حمود عياد  المطرقه حفر الباطن

 عبدالعزيز محمد حمدان  الظفيري حفر الباطن

 عبدهللا درهوم ابراهيم  الرشيدي حفر الباطن

 عبدهللا رشيد خليف  العنزي حفر الباطن

 عبدهللا شليان صلبي  الحربي حفر الباطن

 عبدهللا عائض محمد  الشهراني حفر الباطن

 بشير  النومسي عبدهللا عبيد حفر الباطن

 عبدهللا علي مرعي  العمري حفر الباطن

 عبدهللا عوض رشيد  العنزي حفر الباطن

 عبدهللا عياده عبدهللا  الشمري حفر الباطن

 عبدهللا عيد شويرد  العنزي حفر الباطن

 عبدهللا قاسم هليل  الخالدي حفر الباطن

 عبدهللا مزيد مصلح  الرشيدي حفر الباطن

 عبدهللا مساعد سعيد  الزهراني الباطنحفر 

 عبدالملك سلمان عوض  الحربي حفر الباطن

 عبدالهادي مطلق جاوان  الحربي حفر الباطن

 عبيد فهد عبيد  النتيفات حفر الباطن

 عصري عرسان حسين  الحازمي حفر الباطن

 عفات مطرود ضميان  الظفيري حفر الباطن

 الشمريعلي احمد مغير   حفر الباطن

 علي جبر سفر  الحارثي حفر الباطن

 علي رخيص حمود  المطيري حفر الباطن

 علي رمضان لويزان  العنزي حفر الباطن

 علي عبيد برجس  الشمري حفر الباطن

 علي مشوح حباب  العنزي حفر الباطن

 علي يحيي سعنون  العرياني حفر الباطن

 عناد زبن عداي  الشمري حفر الباطن

 عواد صغير علي  الشمري الباطنحفر 

 عواد فرج زايد  الشمري حفر الباطن

 عوض احمد خلف  العنزي حفر الباطن

 عياد حسيكان عمر  البناقي حفر الباطن

 عياد عيد هليل  الرشيدي حفر الباطن

 عياد غديف ديري  العنزي حفر الباطن

 عياده سعد مناع  العنزي حفر الباطن

 بخيت بحني  الحربيعيد  حفر الباطن

 عيد ذعار التويم  الحلفي حفر الباطن

 عيسي عيفان مخيمر  العنزي حفر الباطن

 عيفان حبيب حماد  الشمري حفر الباطن

 غازي شالش    عمآل الشمري حفر الباطن

 غازي نهير حمدان  العنزي حفر الباطن

 غانم رجاء خليفه  الشمري حفر الباطن

 حمود شرعان  الشمريفارس  حفر الباطن

 فايز عاشق حمود  العنزي حفر الباطن

 فرج صالح زابن  العتيبي حفر الباطن

 فرحان االسود ضيدح  العنزي حفر الباطن



 فرحان صبيح جاسم  الخالدي حفر الباطن

 فرحان صياح هيل  الشمري حفر الباطن

 فضيل محمد فلفل  الشمري حفر الباطن

 شاهر  الشمري فالح حمدان حفر الباطن

 فالح دليبح مقبل  المطيري حفر الباطن

 فالح عبدهللا مفلح  الرشيدي حفر الباطن

 فالح مذود عواد  الشمري حفر الباطن

 فهد الحميدي فالح  الشمري حفر الباطن

 فهد حمود    هآلل الظفيري حفر الباطن

 فهد حمود عياد  المطرقه حفر الباطن

 كساب  العنزيفهد دلقم  حفر الباطن

 فهد رثد ساير  العنزي حفر الباطن

 فهد عائض عبيد  الحربي حفر الباطن

 فهد عبدالعزيز عبدهللا  الرديني حفر الباطن

 فهد عبدهللا خابور  الشمالني حفر الباطن

 فهيد عزيز عنيزان  العنزي حفر الباطن

 فهيد قاسم فالح  الحربي حفر الباطن

 حمود  العنزي فواز عاشق حفر الباطن

 فيصل حمود عياد  المطرقه حفر الباطن

 فيصل محمد بطي  الجميلي حفر الباطن

 كامل عراك دخيل  الظفيري حفر الباطن

 كنعان صديان كابد  الشمري حفر الباطن

 الفي سعد صلبي  المطيري حفر الباطن

 لطيفه عقيل محمد  الظفيري حفر الباطن

 حافظ  الرشيديماوان سالم  حفر الباطن

 مبارك الحميدي فالح  الشمري حفر الباطن

 مبارك سعيد سعد  المظيبري حفر الباطن

 مبارك نغيمش عبيد  الظفيري حفر الباطن

 مبارك نهير مبارك  العنزي حفر الباطن

 مبرد مطلق حميدان  الشمري حفر الباطن

 مجاهد جدوع فرحان  العنزي حفر الباطن

 غازي نواف  العنزيمحسن  حفر الباطن

 محسن منيس دهام  الشمري حفر الباطن

 محمد الخوي مداد  الصلبي حفر الباطن

 محمد جوهر علي  الشهري حفر الباطن

 محمد خالد تركي  بن بصيص حفر الباطن

 محمد خلف خليف  العنزي حفر الباطن

 محمد ذياب مطلق  العنزي حفر الباطن

 الشمريمحمد راضي فهد   حفر الباطن

 محمد رخيص حمود  المطيري حفر الباطن

 محمد زعبان عبدهللا  المالكي حفر الباطن

 محمد سعران فياض  العنزي حفر الباطن

 محمد سليمان سعيد  الحربي حفر الباطن

 محمد سويد نومان  الظفيري حفر الباطن

 محمد شديد مروي  المطيري حفر الباطن

 العنزي محمد صالح عايد  حفر الباطن

 محمد صحن قويعان  المطيري حفر الباطن

 محمد عايض دهيران  العتيبي حفر الباطن

 محمد عبدالهادي محمد  الحربي حفر الباطن

 محمد عبيد فراج  العنزي حفر الباطن

 محمد عقال غنيم  العنزي حفر الباطن

 محمد علي بكر  محمد حفر الباطن



 الشمريمحمد عيسي دخيل هللا  حفر الباطن

 محمد كميان بشير  العنزي حفر الباطن

 محمد لصف ضامن  العنزي حفر الباطن

 محمد مداوي ظافر  صغير حفر الباطن

 محمد مساعد طوير  الزهراني حفر الباطن

 محمد موسي بشر  الحربي حفر الباطن

 محمود مطلق عائض  الشمري حفر الباطن

 مخلد عواض عويض  العتيبي حفر الباطن

 مدهللا احمد حسين  الصلبي حفر الباطن

 مساعد ناصر مهنا ء الرشيدي حفر الباطن

 مسعد سعد عبيد  المطيري حفر الباطن

 مسلط عبدالرحمن   ساكت العنزي حفر الباطن

 مشريه مزعل مصحب  الظفيري حفر الباطن

 مشعل ثجيل عطيش  الظفيري حفر الباطن

 المطيريمشعل حسين حمد   حفر الباطن

 مشعل عبيد وادي  العنزي حفر الباطن

 مشعل فارس عبدهللا  الظفيري حفر الباطن

 مشعل فيصل عماش  الدويش حفر الباطن

 معتاد عيد فلحي  العنزي حفر الباطن

 مفلح فرحان مفلح  الشمري حفر الباطن

 ممدوح محمد علي  المهوس حفر الباطن

 منذر محمد علي  الهاشم حفر الباطن

 منصور دخيل جاسر  العنزي حفر الباطن

 منور سعد غدير  الخالدي حفر الباطن

 منيره صالح عوض  السرور حفر الباطن

 منيف صنيتان حمد  النومسي حفر الباطن

 منيف عبدهللا عواد  ابن لغيصم حفر الباطن

 مهدي فهد محمد  القحطاني حفر الباطن

 ناصر جاعف علي  الرويلي حفر الباطن

 ناصر مزعل مصحب  الظفيري حفر الباطن

 ناصر مفضي مرفوع  السعيدي حفر الباطن

 نايف حمود عياد  المطرقه حفر الباطن

 نايف ذياب عيسي  العنزي حفر الباطن

 نايف رثد ساير  العنزي حفر الباطن

 نايف صقار شاوي  العنزي حفر الباطن

 نايف مرشود نافع  المطيري حفر الباطن

 نداء عناد عبدهللا  الشمري الباطنحفر 

 نهار سلمان غرام  الجميلي حفر الباطن

 نواف حماد ميس  الشمري حفر الباطن

 نواف حمود عياد  المطرقه حفر الباطن

 نواف حنيظل شهيل  المطيري حفر الباطن

 نواف خضر ساكت  العنزي حفر الباطن

 نواف رثد ساير السبيعى العنزي حفر الباطن

 نواف مطلق بطي  الجميلي الباطن حفر

 هادي نمر    نزآل الشمري حفر الباطن

 هزاع عبدهللا رباح  الحربي حفر الباطن

 هطيل مخلف عبيد  العنزي حفر الباطن

 هالل علي احمد  الزهراني حفر الباطن

 وليد ابراهيم صالح  المحيميد حفر الباطن

 وليد محمد سارب  الرويلي حفر الباطن

 يوسف سعيدون شاهر  العنزي الباطن حفر

 ابراهيم راشد احمد  الراشد سكاكا



 ابراهيم عطاهلل عواد  السياط سكاكا

 احمد حمود عبدهللا  الرديني سكاكا

 احمد عذاب مناحي البلعاسي العنزي سكاكا

 احمد عواد سليمان  السرحاني سكاكا

 احمد محمد عبدالعزيز  السحيمي سكاكا

 محمد مريعي  الجوفياحمد  سكاكا

 الدولي الزرو خليف  العنزي سكاكا

 الشامي عمش مرجي  العنزي سكاكا

 بدر راشد عبدالعزيز  الخلف سكاكا

 بدر سكيت سالم  الشراري سكاكا

 بدر عبدالعزيز عدوان  الزبن سكاكا

 بدر عبدالهادي نمر  السبيله سكاكا

 بدر محمد فتال  الرويلي سكاكا

 ذياب روضان  الدرعانبسام  سكاكا

 بسام سالم منصور  العشيش سكاكا

 بكر زبن ساكر  العنزي سكاكا

 بندر ذياب روضان  الدرعان سكاكا

 بندر رباح خلف  الشراري سكاكا

 بندر متنان محارب  الشراري سكاكا

 تركي دويش صحن  الرويلي سكاكا

 تركي صاهود فالح  المطيري سكاكا

 عطاهللا  الخابورتركي عقال  سكاكا

 ثنيان عميش ذوقان  الرويلي سكاكا

 ثويني مدهللا ثويني  الفهيقي سكاكا

 جازم نهار مفلح  الرويلي سكاكا

 جآلل صالح عبدالرحمن    النعمان سكاكا

 حامد سليمان مفضي  الشراري سكاكا

 حسن رميح طنا  الدغمي سكاكا

 حسن نجدي مفلح  الشراري سكاكا

 ماشي ذياب  العنزي حسين سكاكا

 حمدان ثاني حماد  الشراري سكاكا

 حمدان سالم حامد  العازمي سكاكا

 حمدان مجلي مسيب  الشراري سكاكا

 حمود ثاني حماد  الشراري سكاكا

 خالد احمد ربيع  الحمير سكاكا

 خالد اسماعيل فارس  السبيله سكاكا

 خالد صالح عبدهللا  العمر سكاكا

 عوده عيد  العنزيخالد  سكاكا

 خالد عيد محروت  البلعاسي سكاكا

 خالد نافع مسند  الشراري سكاكا

 خضر باتل دجون  الرويلي سكاكا

 خليف ظاهر منزل  الحازمي سكاكا

 خليل محمد حمزه  راجح سكاكا

 رامي عناد نبط  الخفيناوي سكاكا

 رائد خالد عبدهللا  الشمري سكاكا

 البلعاسي زايد راقي جذيل  سكاكا

 زعل محمد سالم  الشراري سكاكا

 زياد سهو عبدهللا  السهو سكاكا

 سالم نزآل الصريخ    الشراري سكاكا

 سامي خلف مظهور  الشراري سكاكا

 ساير فرثان صبيح  العنزي سكاكا

 سعد بشير حويل  الشراري سكاكا



 سعد خنفان صايد  الحازمي سكاكا

 الشراريسعود حامد زايد   سكاكا

 سلطان جارد فهيد  البحيران سكاكا

 سلطان عناد خليف  الرويلي سكاكا

 سلمان عايد فرحان  الشراري سكاكا

 سلمان عوض عيد  العنزي سكاكا

 سلمان ناصر الحميدي  العتيبي سكاكا

 سلمى مطر حمود  العنزي سكاكا

 سليم ضاحي فالح  الشراري سكاكا

 العنزيسند سليمان سند   سكاكا

 سنيان سودين جليل  البلوي سكاكا

 شافي قبيعان مليح  الشراري سكاكا

 شاكر قبالن شفق  الفريح سكاكا

 شطيط مرجي عليان  الشراري سكاكا

 شآلل زيد حماد    الخالدي سكاكا

 صالح الخبل حميدان  الشراري سكاكا

 صالح ذياب روضان  الدرعان سكاكا

 الشراريصالح سعيد محمد   سكاكا

 صبر شريد عثمان  الرويلي سكاكا

 صقر حواس صليبي النصير الرويلي سكاكا

 صالح نزآل عوده    الشراري سكاكا

 ضيف هللا سالمه فحيمان  الشراري سكاكا

 طارق ثنيان حريش  الرويلي سكاكا

 طرق حمود هديب  الحازمي سكاكا

 طآلل راشد احمد    الراشد سكاكا

 عبدالرحمن خلف مهيقص  الشمري سكاكا

 عبدالعزيز سعيد رشيد  الشراري سكاكا

 عبدهللا ذياب روضان  الدرعان سكاكا

 عبدهللا صالح سعيد  العلي سكاكا

 عبدهللا صالح شاكر  الجباب سكاكا

 عبدهللا ضيف هللا سعيد الشراري سكاكا

 عبدهللا الفي قبالن  الشراري سكاكا

 خلف  الشراري عبدهللا مبروك سكاكا

 عبدهللا مجزع سكر  الرويلي سكاكا

 عتيق شاتي خويزن  الرويلي سكاكا

 عداد حويل ماطر  الرويلي سكاكا

 عشيان خنفان صايد  الحازمي سكاكا

 عقاب مدهللا الجميل  الرويلي سكاكا

 عقيل حمود قاسم  الريس سكاكا

 عقيل رمضان ونيس  الشمري سكاكا

 عتيق  الشراريعلي ثاني  سكاكا

 علي عوض حرفان  العنزي سكاكا

 علي عيد محروت  البلعاسي سكاكا

 عمر حمود محمد  الشراري سكاكا

 عوض خمر عيد  الشراري سكاكا

 عوض فايز علي  العنزي سكاكا

 فالح مرجي ابراهيم  الشراري سكاكا

 فالح مصبح مشوح  الشراري سكاكا

 الشراريفايز الخبل حميدان   سكاكا

 فايز صالح سميران  العنزي سكاكا

 فرحان عوض علي  الشمري سكاكا

 فالح عوض جايز  الرويلي سكاكا



 فهد خلف حمد  العتيبي سكاكا

 فهد سليمان محمد  العجاج سكاكا

 فهد عوض محمد  الشراري سكاكا

 فهد مدشر حياج  القصالمه سكاكا

 فهد مسكت سالم  الشراري سكاكا

 فواز سبيل صطم  العنزي سكاكا

 فيصل سعود مفلح  الشمري سكاكا

 قبالن مفلح مطلق  الشراري سكاكا

 قريش خليف عزيز  الفهيقي سكاكا

 كايد عبدالرحمن   حمد الجباب سكاكا

 الفي عطاهلل الفي  الشراري سكاكا

 اليج عمش مرجي  العنزي سكاكا

 ماجد زيد حماد  المنزل سكاكا

 جابر صوان  الرويليماضي  سكاكا

 مبارك بشير ضبيعان  الشراري سكاكا

 مبارك ضيف هللا سالمه الشراري سكاكا

 مبارك يتيم زبن  الرويلي سكاكا

 متعب عبدهللا سليمان  الشراري سكاكا

 محمد حبيب محمد  سباء سكاكا

 محمد حمدان مرزوق  السرحاني سكاكا

 محمد حمود عبدهللا  الرديني سكاكا

 محمد ساري صايل  العنزي سكاكا

 محمد سعود ملفي  الشراري سكاكا

 محمد سليمان نمر  السبيله سكاكا

 محمد عوده خضير  الشمري سكاكا

 محمد عيد محروت  البلعاسي سكاكا

 محمد غازي قعيط  الرويلي سكاكا

 محمد فاتي حامد  الشراري سكاكا

 محمد فرحان دليمان  الشراري سكاكا

 محمد مرجي حمدان  الشراري سكاكا

 محمد مسكت سالم  الشراري سكاكا

 محمد مهلي عديد  الفهيقي سكاكا

 مخلد عبدالرحمن   محمد الشراري سكاكا

 مخلد عقال عيد  الشراري سكاكا

 مدهللا داغش سعيد  الشراري سكاكا

 مساعد صفوق ظاهر  االشحعي سكاكا

 مسلم فاتي حامد  الشراري سكاكا

 مشاري عبدالهادي نمر  السبيله سكاكا

 مشعل خليف عزيز  الفهيقي سكاكا

 مصلح عايد دجنان  الشراري سكاكا

 مفرح حامد حماد  الشراري سكاكا

 مفلح مثان مصبح  الشراري سكاكا

 مفلح هآلل حشاش    الرويلي سكاكا

 مقبول سلمان جاهم  الشراري سكاكا

 مليحه عيد مظهور  الشمري سكاكا

 ممدوح عياش شطيط  الفهيقي سكاكا

 مناحي مليح شفير  الرويلي سكاكا

 منصور علي صالح  العنزي سكاكا

 منوه مدهللا الجميل  الرويلي سكاكا

 مهدي طليحان الفي  الشراري سكاكا

 مهدي عبدهللا فريح  الفهيقي سكاكا

 ناجح حمدان شريده  العازمي سكاكا



 الشراريناجح خلف علي   سكاكا

 ناجي ناصف صحيف  الشراري سكاكا

 ناصر عيد محروت  البلعاسي سكاكا

 ناصر محمد عايد  الرويلي سكاكا

 ناصر مطر ناصر  الرويلي سكاكا

 نايف جارد فهيد  البحيران سكاكا

 نايف عبدهللا سردي  مريقب سكاكا

 نصر سالم منصور  العشيش سكاكا

 الدغيفقنهار عبدالمحسن قضيب   سكاكا

 نواف حمود متروك  البليهد سكاكا

 نواف صالح االشعل  الشراري سكاكا

 نواف غازي قعيط  الرويلي سكاكا

 هايل ثاني حماد  الشراري سكاكا

 ياسر علي عبدالمحسن  الجوفي سكاكا

 ياسر عناد نبط  الحنيفاوي سكاكا

 يحي حمود متروك  البليهد سكاكا

 العنزياحمد ظاهر حسين   عرعر

 احمد عبدالرحمن    اللهابي عرعر

 احمد مناحي بشير  الشراري عرعر

 احمد هديان سماح  الرويلي عرعر

 الحبيبه مصيصه سلمان  الصلبي عرعر

 النوري دخيل غثوان  العنزي عرعر

 انور رحيل ربيع  الرويلي عرعر

 بدنه باتع تليعان  الشمري عرعر

 بندر غدير خلف  العنزي عرعر

 بنيدر زيد مشعان  الشمري عرعر

 تركي حبيب ضحي  الحازمي عرعر

 ثامر رحيل ربيع  الرويلي عرعر

 جآلل فرحان عايد    العنزي عرعر

 جمآل سعود الفي    العنزي عرعر

 جمعه حامد معاشي  الرويلي عرعر

 جوزاء مغضب عطاهلل  الرويلي عرعر

 حبيبه مشل فرج  المجالد عرعر

 شويحط حجي  العنزيحجي  عرعر

 حده قريان حجي  العنزي عرعر

 حمد الفحاط نويران  الرويلي عرعر

 حمدان ثامر حمدان  الشمري عرعر

 حمود زقام ربيعان  الشمري عرعر

 حمود مزعل سلطان  الذايدي عرعر

 حميده حسين قبالن  الحوران عرعر

 حواس مفضي رثعان  الشمري عرعر

 جاسم  العنزيخالد ابراهيم  عرعر

 خالد حليالن خليف البناقي الصلبي عرعر

 خالد راشد زيد  الرشود عرعر

 خالد مجمد مصطفي  الخناني عرعر

 خلف بشير صادر  الشمري عرعر

 خلف فالح سليم  العنزي عرعر

 خليف خليفه صياح  العنزي عرعر

 خليف مطر    العبدالحازمي عرعر

 الرشيديدخيل مرزوق السرحان   عرعر

 دلي قعيران بريت  العنزي عرعر

 رزق سلمان رمضان  الصلبي عرعر



 رضواء مطلق سحمان  الرويلي عرعر

 زعآل فاران سعود    العنزي عرعر

 زكي عامر عايد  العنزي عرعر

 زيد يوسف محمد  المديني عرعر

 سالم مغيران سيول  الرويلي عرعر

 سعد حزول سعد  العنزي عرعر

 سعود تركي محمد  الشمري عرعر

 سالمه ربيع قرينيس  الرويلي عرعر

 سلمان مزعل سلطان  الذايدي عرعر

 سلمان مهيل ظاهر  الشراري عرعر

 سليمان الفي السعيدي  الصلبي عرعر

 سيار خليف ثاري  العنزي عرعر

 شادي خلف هادي  الرويلي عرعر

 شافي االسمر حمدان  العنزي عرعر

 مجعوف فالح  الحازميصالح  عرعر

 ضاحي حمود رباع  الشمري عرعر

 ضحوي ثويني ناوي  الرويلي عرعر

 ضميري صليبي سبف  الرويلي عرعر

 طآلل عطاهلل شتات    العنزي عرعر

 عارف راكان سليمان  العنزي عرعر

 عايد الجرو سعيد  العنزي عرعر

 عايد حمود سداح  العنزي عرعر

 سلميان  العنزيعايد راكان  عرعر

 عايد شداد عايد  العنزي عرعر

 عايد عطيش سعيد  الرويلي عرعر

 عايد نعمان محيرس  الرويلي عرعر

 عبدالعزيز سلطان عبدهللا  الخضر عرعر

 عبدالعزيز شويش بيوض  العنزي عرعر

 عبدالعزيز مزعل سلطان  الذايدي عرعر

 عبدالعزيز مطلق زيد  الشمري عرعر

 عبدهللا تعب صليبي  الرويلي عرعر

 عبدهللا الفي عصري الفريجي الرويلي عرعر

 عجاب فراج حرفان  العتيبي عرعر

 عطاهلل ربيع الحوزه  الرويلي عرعر

 عطاهلل مطيران لوالس  الشمري عرعر

 عطاهلل مغيض حمده  العنزي عرعر

 علي احمد فلجي  الرويلي عرعر

 عمير يتيم عيد  العنزي عرعر

 عناد عوده فرج  الصلبي عرعر

 عواد ناوي سحيمان  االشجعي عرعر

 عياد فيحان هديسان  الشمري عرعر

 عيد مفضي عشوي  العنزي عرعر

 فايز محمد مقبل  الحازمي عرعر

 فراج عطنان فراج  العنزي عرعر

 فرحان فالح حوران  العنزي عرعر

 فرحان يتيم عيد  العنزي عرعر

 شبلق  الحازميفالح قديم  عرعر

 فهد حامد خميس  الرويلي عرعر

 فهد سالمه الحويطي  الصلبي عرعر

 فهد عربي طناء  الدغمي عرعر

 فهد فيصل عبدالسالم  الخالدي عرعر

 فهده سعود هزيم  الشمري عرعر



 فيصل محمد صنهات  الشمري عرعر

 قاسم عايض قاسم  الرويلي عرعر

 العنزيكمآل عايد مناور     عرعر

 ماجد عبدهللا صالح  العنزي عرعر

 مبارك هطليس الكاسب  المايق عرعر

 محمد راضي مكحوت  الفهيقي عرعر

 مرشد ذياب راشد  العنزي عرعر

 مرضي شتات حران  الرويلي عرعر

 مرضي متعب هندي  الحازمي عرعر

 مروي نجر ناشر  الحارثي عرعر

 مريع بنيه سليمان  العنزي عرعر

 مساعد فرحان فياض  الرويلي عرعر

 مشرف مرضي عامر  العنزي عرعر

 مشغل محمد غالي  الرويلي عرعر

 مصلح مجعوف فالح  الحازمي عرعر

 مصلح محارب سمرين  الرويلي عرعر

 مطلق ماكن مطلق  العنزي عرعر

 معيه محمد رحيل  الرويلي عرعر

 ممدوح خلف خميس  الرويلي عرعر

 صياح جليدان  الحربيممدوح  عرعر

 مناحي هديب سعيد  الشمري عرعر

 مهره جازع مضحي  الشالقي عرعر

 ناصر عبدهللا ناصر  الخليوي عرعر

 نايف حميدي مقبل  العنزي عرعر

 نايف عماش حسين  الرويلي عرعر

 نزيله صبيح عليان  الصلبي عرعر

 نواف سالم هريسان  الشمري عرعر

 الرويلي  هداج معيوف هداج عرعر

 هالله نومان صالح  الرويلي عرعر

 هليل بشو رحيل  الشمري عرعر

 هليل سالم عمر  الرويلي عرعر

 وليد سليمان محمد  الصقير عرعر

 يوسف حاكم متعب  المجالد عرعر

 يوسف قاعد الصبي  العنزي عرعر

 زيد بدر مسلط  الدويش قرية

 اللحيانيابراهيم عباد عبيدهللا   مكه المكرمه

 ابراهيم عبدهللا احمد  بالعمش مكه المكرمه

 ابراهيم علي يحيي  الزهراني مكه المكرمه

 ابراهيم يوسف محمد  جاجي مكه المكرمه

 احمد ابراهيم داود  مايت مكه المكرمه

 احمد احمد سعيد السوس الزهراني مكه المكرمه

 احمد جمعان بخات ال جمعان الزهرانى مكه المكرمه

 احمد حامد محمد  الثقفي مكه المكرمه

 احمد حسن علي  الزهراني مكه المكرمه

 احمد دخيل دخيل  الثقفي مكه المكرمه

 احمد شباب احمد  عالس مكه المكرمه

 احمد عبدالفتاح حسين  راوه مكه المكرمه

 احمد عبدهللا حمود  المجنوني مكه المكرمه

 احمد علي بركي  الحربي مكه المكرمه

 احمد مجحود احمد  الزهراني مكه المكرمه

 احمد محمد احمد  المنتشري مكه المكرمه

 احمد محيميد احمد  القرشي مكه المكرمه



 احمد مسعود ثواب  الجودي مكه المكرمه

 احمد هارون عمر  فلمبان مكه المكرمه

 اسامه محمد علي  بن صديق مكه المكرمه

 الصائغاسامه محمد محمد   مكه المكرمه

 الياس صالح انور  ماليا مكه المكرمه

 امال عبدالكريم نصيب  المغربي مكه المكرمه

 امبارك بخيت حميد  القرشي مكه المكرمه

 امين صديق احمد  بخش مكه المكرمه

 انس محمد علي  تكروني مكه المكرمه

 براك تركي براك  العتيبي مكه المكرمه

 احمدوهبكر علي حسن   مكه المكرمه

 بكر عمر بكر  تكروني مكه المكرمه

 بندر سعيد عمير  السلمي مكه المكرمه

 بندر عوض مرزوق  المطرفي مكه المكرمه

 بندر محمد عبيد  المقاطي مكه المكرمه

 تركي بسيس بريك  الدعدي مكه المكرمه

 تركي شرف عارف  العتيبي مكه المكرمه

 الشاكريتركي صالح غميض   مكه المكرمه

 جابر سالم شعف  الحارثي مكه المكرمه

 جابر عيضه محمد  القرشي مكه المكرمه

 جمعان علي حسن  البركاتي مكه المكرمه

 جمعان علي محمد  الزهراني مكه المكرمه

 جميل عبدالعزيز عبدالزراق  دباغ مكه المكرمه

 حاتم عبدالرحمن   مسفر الغامدي مكه المكرمه

 حاسن حسين شاكر  الثقفي مكه المكرمه

 حامد شليويح محمد  الحربي مكه المكرمه

 حامد عطيه احمد  المالكي مكه المكرمه

 حامد محيميد احمد  القرشي مكه المكرمه

 حبيب احمد محمد  الشريف مكه المكرمه

 حبيب هللا عبدالحق عبيد الرحمن  علي مكه المكرمه

 حسن الياس حسن  كلنتن مكه المكرمه

 حسن سعد معيض  الفطيشي مكه المكرمه

 حسن علي محمد  عسيري مكه المكرمه

 حسن فؤاد حسن  حويت مكه المكرمه

 حسن محمد عوده  السريحي مكه المكرمه

 حسن محمد مجول  المطرفي مكه المكرمه

 حسين احمد حماد  اللحياني مكه المكرمه

 حسين الحسن حسن  الحسن مكه المكرمه

 حسين حسن عبدهللا  السروري مكه المكرمه

 حسين حميد هالل   السرواني مكه المكرمه

 حمد حميد حامد  اللهيبي مكه المكرمه

 حمدان خالد عبدهللا  الغامدي مكه المكرمه

 خاتم رده ردود  المالكي مكه المكرمه

 خالد حميد احمد  اللحياني مكه المكرمه

 خالد ساعد حامد  المحمادي مكه المكرمه

 خالد شرف عبدهللا  الشريف مكه المكرمه

 خالد عاتق عبدهللا  اللحياني مكه المكرمه

 خالد عاطي عطيه  الصحفي مكه المكرمه

 خالد عبدالحميد خالد  هوساوي مكه المكرمه

 خالد عبدهللا احمد  قاضي مكه المكرمه

 خالد عبدهللا سعيد  السويهري مكه المكرمه

 احمد  الثبيتيخالد عيضه  مكه المكرمه



 خالد محمد زارع  الحربي مكه المكرمه

 خالد محمد عبيد  المقاطي مكه المكرمه

 خالد مساعد مسعود  الحربي مكه المكرمه

 خالد ناجم عبدربه  السلمي مكه المكرمه

 خالد هايف زايد  القثامي مكه المكرمه

 خضر حسن محمد  العبدلي مكه المكرمه

 ابراهيم محمد  الغامديخليل  مكه المكرمه

 خميس احمد ناصر  الزهراني مكه المكرمه

 خيريه حسن سعيد  سجيني مكه المكرمه

 راشد عبدالمجيد علي  الزهراني مكه المكرمه

 رائد حمدان حميد  الحازمي مكه المكرمه

 رشاد خضران مبارك  الزهراني مكه المكرمه

 العتيبيرشاد عطيه فيصل الخديدي  مكه المكرمه

 روحيه عمر سعيد  بادومان مكه المكرمه

 زايد سعود مساعد  القرشي مكه المكرمه

 زايد مسفر علي  العدواني مكه المكرمه

 زكيه ناجي محمد  العامري مكه المكرمه

 زهور عمري عامر  السلمي مكه المكرمه

 سالم بخيت مهدي  المالكي مكه المكرمه

 محيسن  الحسنيسالم سليمان  مكه المكرمه

 سامي احمد محمد  كريري مكه المكرمه

 سامي سعد ابراهيم  الفقيه مكه المكرمه

 ساهر قبالن    مآلل المطرفي مكه المكرمه

 سره عيضه عالي  الشريف مكه المكرمه

 سعد ابراهيم سعد  حسن مكه المكرمه

 سعد حسين عبدهللا  الشريف مكه المكرمه

 مخضور  اليزيديسعد خضر  مكه المكرمه

 سعد سعيد عبدهللا  الزهراني مكه المكرمه

 سعد ضيف هللا غرم هللا  الزهراني مكه المكرمه

 سعد عبدهللا محمد  الحارثي مكه المكرمه

 سعد فاهد عبدالرحمن  اللحياني مكه المكرمه

 سعد محمد عبدهللا  الزهراني مكه المكرمه

 سعد مسعود صقر  العتيبي مكه المكرمه

 سعد هريس سالم  القرشي مكه المكرمه

 سعد يحيي عطيه  االحمدي مكه المكرمه

 سعود عبدهللا رزيق  القرشي مكه المكرمه

 سعود مساعد سعد  القرشي مكه المكرمه

 سعيد حسين عواض  المالكي مكه المكرمه

 سعيد سفير محمد علي الثبيتي مكه المكرمه

 البغداديسعيد محمد عبدهللا   مكه المكرمه

 سلطان سالم خبيتان  الصاعدي مكه المكرمه

 سليمان سعد بشيبش  الحربي مكه المكرمه

 سمير عمر حسن  دمنهوري مكه المكرمه

 سهيل عثمان هاشم  بنجر مكه المكرمه

 سهيله معوض راشد  الهذلي مكه المكرمه

 شارع حماد علي  البيشي مكه المكرمه

 الغامدي شباب احمد سعد  مكه المكرمه

 صالح جميل محمد  القناوي مكه المكرمه

 صالح حمدان غانم  الشهري مكه المكرمه

 صالح سعيد سعيد  اللهيبي مكه المكرمه

 صالح غرم هللا صالح  الغامدي مكه المكرمه

 صالح فرج جابر  المولد مكه المكرمه



 صالح محمد علي  الزهراني مكه المكرمه

 صالح  الغامديصالح معيض  مكه المكرمه

 صالح يحيي فرحه  الزهراني مكه المكرمه

 ضيف هللا احمد محمدعلي  الحميدي مكه المكرمه

 ضيف هللا حراب متعب العتيبي مكه المكرمه

 ضيف هللا راشد خرمان الزهراني مكه المكرمه

 ضيف هللا عبدالعزيز عبدالمحي  اللحياني مكه المكرمه

 محسني الياسيضيف هللا عيضه  مكه المكرمه

 ضيف هللا محيسن حاكم الفهمي مكه المكرمه

 طارق جميل علي  غازي مكه المكرمه

 طارق عبدهللا صالح  عبده مكه المكرمه

 طالب علي خلف  الذبياني مكه المكرمه

 طالل بكر عثمان  قزاز مكه المكرمه

 طآلل عبدالرحمن   محمد  خوندنه مكه المكرمه

 محسن عبدهللا    الغامديطآلل  مكه المكرمه

 ظافر ابوشيبه احمد  االسمري مكه المكرمه

 عابد عبيدهللا عبدهللا  القثامي مكه المكرمه

 عادل احمد صالح  الغامدي مكه المكرمه

 عادل جمآل محمد    باويان مكه المكرمه

 عادل حامد محمد  شعيب مكه المكرمه

 عادل عبدهللا محمد  بابقي مكه المكرمه

 عادل عيسي نصار  االحمدي مكه المكرمه

 عادل غازي محمد  الحارثي مكه المكرمه

 عادل محمد هزاع  الريشي مكه المكرمه

 عازب سعيد عازب  الزهراني مكه المكرمه

 عالي مساعد مبارك  الجعيد مكه المكرمه

 عايض سعيد محمد  القحطاني مكه المكرمه

 الصاعديعايض عليثه معال   مكه المكرمه

 عائشه سليطين سلطانه  العوفي مكه المكرمه

 عباس بندر لفاء  العتيبي مكه المكرمه

 عبداالله رمضان هارون  الهوساوي مكه المكرمه

 عبداالله عبدهللا عبداله  الشريف مكه المكرمه

 عبداالله معيض معيوض  المسعودي مكه المكرمه

 الشنبريعبدالرحمن   احمد سعد  مكه المكرمه

 عبدالرحمن   حمزه  خياط مكه المكرمه

 عبدالرحمن   سعيد محمد االسمري مكه المكرمه

 عبدالرحمن   عبدهللا صنيدح السلمي مكه المكرمه

 عبدالرحمن   محمد احمد العامري مكه المكرمه

 عبدالرحمن جمعان مطير ال مكيدة القرشي مكه المكرمه

 عالس  الغامديعبدالرحمن شباب  مكه المكرمه

 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن  قارة مكه المكرمه

 عبدالرحمن عبدالقادر عبدالظاهر  بخاري مكه المكرمه

 عبدالرحمن عطيه هللا صمصوم  اللحياني مكه المكرمه

 عبدالرحمن غرم هللا مسيفر  المالكي مكه المكرمه

 عبدالرحيم احمد عبدالرحمن  الحارثي مكه المكرمه

 عبدالرحيم مساعد شراز  المالكي مكه المكرمه

 عبدالرزاق ملفي معيض  الفهمي مكه المكرمه

 عبدالصمد محمود عبدالحليم  عبدهللا مكه المكرمه

 عبدالعزيز موسي محمد  الزهراني مكه المكرمه

 عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر  سباعي مكه المكرمه

 عشماوي عبدهللا ابراهيم صالح  مكه المكرمه

 عبدهللا احمد ادم  الزهراني مكه المكرمه



 عبدهللا احمد شوعي  سالمي مكه المكرمه

 عبدهللا جمعان بخات  الزهراني مكه المكرمه

 عبدهللا سعد عبدهللا  الغامدي مكه المكرمه

 عبدهللا صنيدح نوار  العصيمي مكه المكرمه

 عبدهللا عبدالغني محمد  فلمبان مكه المكرمه

 عبدهللا علي احمد  الزهراني مكه المكرمه

 عبدهللا علي صالح  القحطاني مكه المكرمه

 عبدهللا عمر عبدهللا  الشريف مكه المكرمه

 عبدهللا عوض غرامه  االسمري مكه المكرمه

 عبدهللا غازي عبدهللا  القرشي مكه المكرمه

 عبدهللا محمد مرشد  المحمادي مكه المكرمه

 عبدهللا محيان مليان  فلمبان مكه المكرمه

 عبدهللا مرزوق عبدهللا  السليفي مكه المكرمه

 عبدهللا مرزوق محمد  الحارثي مكه المكرمه

 عبدهللا مساعد حبيتان  العتيبي مكه المكرمه

 عبدهللا معيض عويض  النفيعي مكه المكرمه

 عبدالملك احمد حسن  شربيني مكه المكرمه

 عبدالهادي عبدالوهاب عبدالهادي  صعيدي مكه المكرمه

 عبيد زبن نوار  العتيبي مكه المكرمه

 عتيق علي سريع  العتيبي مكه المكرمه

 عثمان ابراهيم ناصر  القرشي مكه المكرمه

 عدنان سالم سليمان  اللقماني مكه المكرمه

 عصام احمد سالم  بالخيور مكه المكرمه

 وزين البشريعطيه هللا علي  مكه المكرمه

 عطيه سالم خبيتان  الصاعدي مكه المكرمه

 علي ابوبكر ابراهيم  الهوساوي مكه المكرمه

 علي سعيد صالح  الغامدي مكه المكرمه

 علي محمد احمد  المنعمي مكه المكرمه

 علي محمد سعيد  الزهراني مكه المكرمه

 علي محمد علي  الزهراني مكه المكرمه

 مسفر علي  البقميعلي  مكه المكرمه

 علي هادي عبدهللا  هزازي مكه المكرمه

 عماد علي عبدهللا  المرحم مكه المكرمه

 عمر احمد عمر  سخاخني مكه المكرمه

 عمر محمد داوود  فطاني مكه المكرمه

 عمران مشخص نامي  العتيبي مكه المكرمه

 عويض سالمه سليم  الحربي مكه المكرمه

 مقبل عمر  الصبحيعياش  مكه المكرمه

 عيد بركات علي  الزهراني مكه المكرمه

 عيد سمار مبارك  العتيبي مكه المكرمه

 عيد عبدالعزيز راجح  الجابري مكه المكرمه

 عيد عيضه عايد  الحربي مكه المكرمه

 غازي يوسف محمد  مريكي مكه المكرمه

 غسان حامد صالح  السفر مكه المكرمه

 محمد مسلم  اللحيانيغسان  مكه المكرمه

 فالح دغيثر سعد  الحارثي مكه المكرمه

 فالح طماح عبدهللا  السبيعي مكه المكرمه

 فايز سعد سعيد  االسمري مكه المكرمه

 فايز محمد علي  القحطاني مكه المكرمه

 فريد محمد زين  الحبشي مكه المكرمه

 فهد حامد محسن  السفياني مكه المكرمه

 فهد سعود سعد  الحارثي مكه المكرمه



 فهد سعيد محمد  الغريبي مكه المكرمه

 فهد علي محمد  خبراني مكه المكرمه

 فهد فازع صالح  اللحياني مكه المكرمه

 فهد محمد غنيم  الردادي مكه المكرمه

 فواز عبدالرحمن   علي يماني مكه المكرمه

 فواز فهد فالح  الثقفي مكه المكرمه

 فيصل عبدهللا محمد غشام البارقي مكه المكرمه

 فيصل محمد سلمان  البالدي مكه المكرمه

 فيصل نافع حضيض  السهلي مكه المكرمه

 قمر ابوبكر علي  بحداد مكه المكرمه

 كليفبخ مطلق عايض  الدوسري مكه المكرمه

 كمآل يوسف محمد    سادس مكه المكرمه

 ماجد امين ناصر  ابومنصور مكه المكرمه

 ماجد سالم دسمان  القرشي مكه المكرمه

 ماجد عبدهللا مبارك  الزهراني مكه المكرمه

 ماجد عبيد عيدان  العتيبي مكه المكرمه

 ماجد مسلم خلف هللا النمري مكه المكرمه

 مازن محمد سالم  الحربي مكه المكرمه

 ماهر سعود جازع  الجعيد مكه المكرمه

 النفيعيمتعب عائض عجل   مكه المكرمه

 محفوظه محمد احمد  الزهراني مكه المكرمه

 محمد ابراهيم ناصر  القرشي مكه المكرمه

 محمد احمد ابراهيم  المالكي مكه المكرمه

 محمد احمد احمد  المالكي مكه المكرمه

 محمد احمد ساعد  الزهراني مكه المكرمه

 محمد احمد مبارك  الجابري مكه المكرمه

 محمد احمد محمد  كريري مكه المكرمه

 محمد احمد منور  الصاعدي مكه المكرمه

 محمد اسماعيل عبدالخالق  الغامدي مكه المكرمه

 محمد حامد علي  الغامدي مكه المكرمه

 محمد حسن    الشمراني مكه المكرمه

 محمد حمدان محمد  الحارثي مكه المكرمه

 محمد حمود حسن  الوقداني مكه المكرمه

 محمد رده محمد  الزهراني المكرمهمكه 

 محمد سعيد حافظ  الشهري مكه المكرمه

 محمد سعيد ربيع  الحارثي مكه المكرمه

 محمد سليم دخيل هللا المحمادي مكه المكرمه

 محمد سليم عطيه  الصاعدي مكه المكرمه

 محمد سليمان عبدالمطلب  طلب مكه المكرمه

 المطرفيمحمد صالح خضر   مكه المكرمه

 محمد ضيف هللا يحيى  الزهراني مكه المكرمه

 محمد عايض معوض  السويهري مكه المكرمه

 محمد عبدالرحمن ابراهيم  ابوحربه مكه المكرمه

 محمد عبدهللا ناصر  االزوري مكه المكرمه

 محمد عبده محمد  هزازي مكه المكرمه

 محمد عتيق معتوق  المولد مكه المكرمه

 محمد عطيه عيظه  الزهراني المكرمهمكه 

 محمد عقيلي احمد  الزهراني مكه المكرمه

 محمد علي صالح  باجحالن مكه المكرمه

 محمد عمر سعيد  المربعي مكه المكرمه

 محمد كامل حامد  الكبكبي مكه المكرمه

 محمد مبروك غافل  اللقماني مكه المكرمه



 محمد محسن قائد  محمد مكه المكرمه

 محمد هجاد بخيت  الزهراني مكه المكرمه

 محمود ابراهيم محمد علي محمود مكه المكرمه

 محمود توكل امام  قشقري مكه المكرمه

 محيل عبيد عبيدهللا  المجنوني مكه المكرمه

 مرزوق ضيف هللا علي القرشي مكه المكرمه

 مروان حسن محمد  الميمان مكه المكرمه

 ماضي  الشريف مروان محسن مكه المكرمه

 مريم سالم سعيد  باجويبر مكه المكرمه

 مساعد عبدالرحمن   عبدهللا الثقفي مكه المكرمه

 مساعد محمد عبدالرحمن  الزهراني مكه المكرمه

 مسعد سعد احمد  الشريف مكه المكرمه

 مسفر محمد قشموع  الزهراني مكه المكرمه

 مسلم احمد مسفر  المالكي مكه المكرمه

 مسلم سالم علي  المالكي المكرمه مكه

 مشعل شحيبان زابن  العتيبي مكه المكرمه

 مشعل غانم عمري  الصاعدي مكه المكرمه

 مشهور نايف سعود  الشريف مكه المكرمه

 مطر غصاب محمد  الوذيناني مكه المكرمه

 مطلق رزيق بالهيد  السلمي مكه المكرمه

 مطلق زبن نوار  العتيبي مكه المكرمه

 معتوق خلف رابح  الفضلي مكه المكرمه

 معوض عامر احمد  عسيري مكه المكرمه

 مفرح علي محمد  االسمري مكه المكرمه

 ممدوح حميد حسين  المقاطي مكه المكرمه

 منصور احمد محمد  الصبحي مكه المكرمه

 منصور يحي كبع شيبان جعمل مكه المكرمه

 مهدي علي محمد  باحكيم مكه المكرمه

 مهران عدنان جابر  عباس مكه المكرمه

 موسي علي موسي  غروي مكه المكرمه

 نادر احمد حمادي  االحمدي مكه المكرمه

 نادر عويد مسيفر  الثبيتي مكه المكرمه

 ناصر مستور عواض  العصيمي مكه المكرمه

 نايف فرحان مفرح  المقاطي مكه المكرمه

 نائف احمد مالك  حمدان مكه المكرمه

 نبيل زيني عبدالرزاق  كشميري مكه المكرمه

 نحيان سلطان شافي  العتيبي مكه المكرمه

 نعيمه عثمان ادم  هوساوي مكه المكرمه

 هاشم دخيل عبدالمعين  المنعمي مكه المكرمه

 هاني هاشم عمر  الجفري مكه المكرمه

 هزاع ناصر عبدهللا  آل قرمله مكه المكرمه

 سعود هليل  الصليميهشام  مكه المكرمه

 هشام سعيد بنيان  الحربي مكه المكرمه

 هشام عبدالسالم اسحاق  بشاوري مكه المكرمه

 هشام هاشم عياش  القرشي مكه المكرمه

 هيثم مجدي قاسم  فلمبان مكه المكرمه

 واصل علي فيصل  الشريف مكه المكرمه

 وائل عبدالقادر جابر  الحكمي مكه المكرمه

 وحيد فريد عبدرب النبي الشاطر المكرمهمكه 

 وليد مجاهد محمد خالص فلمبان مكه المكرمه

 ياسر يوسف محمد  سادس مكه المكرمه

 يحيي عبدالرحمن   محسن بهادر مكه المكرمه



 يعقوب علي عبدهللا  صري مكه المكرمه

 يوسف عبدهللا رشدان  العتيبي مكه المكرمه

 نامي بالحارثابراهيم حسين محمد  نجران

 ابراهيم حصين علي  اليامي نجران

 احمد عبدهللا حسين ناصر الحازمي نجران

 احمد عبدهللا حويل  آل سالم نجران

 احمد مانع حمد  آل زمانان نجران

 احمد ناصر سعيد  القاضي نجران

 الرويعي عبدهللا العيناء  الصيعري نجران

 بشير يحي احمد  الفقيه نجران

 جابر مهدي احمد  آل ساعد نجران

 جبر ضيف هللا صنهات العتيبي نجران

 جمآل سعيد عبدهللا    المالكي نجران

 جمعان صالح فاضل  الزهراني نجران

 حسن حسين عوض  اليامي نجران

 حسن ظافر حسن  الشهري نجران

 حسن عبدهللا عيضه  آل قفله نجران

 حسين سعيد ضيف هللا القحطاني نجران

 حسين عنقان مهدي  آل دغيش نجران

 حسين فهد حسين  آل جماهر نجران

 حماد فالح كحيل  اليامي نجران

 حمد سالم صالح الداوي ال خمسان نجران

 حمد صالح حسين  آل منصور نجران

 حمد محمد زميع  آل هدشان نجران

 حمد ناجي ظافر  آل مطلق نجران

 خالد صالح حسين  آل حسين نجران

 خالد علي محمد عمير مدخلي نجران

 خالد محمد حسين  الحازمي نجران

 خالد مرزق صالح  الصيعري نجران

 ذياب عبدهللا صالح  المنصوري نجران

 راشد حسين مهدي  الحبابي نجران

 رفعه علي محمد  آل سليم نجران

 ريحان سعد دماس  آل قنه نجران

 سالم حمد صالح  آل سالم نجران

 سالم حمد محمد عطران الصقور نجران

 سالم حمد مهدي  آل الشهي نجران

 سالم صادر دعيس  الصيعري نجران

 سالم صالح الحامد  الصيعري نجران

 سالم صالح حويالن  الصيعري نجران

 سالم عبدهللا هادي  آل فراد نجران

 سعد ظافر جمعان الكناني الشهري نجران

 سعد مانع مسعود  اليامي نجران

 سعيد سالم ضبعان  الصيعري نجران

 سعيد عواض سعيد  الزاهراني نجران

 سعيد مانع علي  آل سليم نجران

 سعيد محمد سعيد  الشهراني نجران

 سعيد مشبب سعيد  االسمري نجران

 سعيد هادي يحي  آل منصور نجران

 سعيدان قبالن صالح  اليامي نجران

 سلطان سالم احسن  منيف نجران

 سلطان سلمان مساعد  اليامي نجران

 سلطان سليمان عوض  الصيعري نجران



 سلطان علي الربع  الصيعري نجران

 سليمان ربيع سالم  النهدي نجران

 شائع مريع ناصر  آل عبدان نجران

 صالح داحن زياد  آل سنان نجران

 صالح ربيع سالم  النهدي نجران

 صالح سعيد حمد  آل مطلق نجران

 صالح عون جليدان  الصيعري نجران

 صالح محمد سالم  الصيعري نجران

 صالح محمد سالم  آل بكري نجران

 صالح محمد عبيان  آل منصور نجران

 صالح هذيل علي  ال شرمه نجران

 ضياء علي محمد علي ال مكرمي نجران

 عادل ربيع عبدهللا بني حشيش نجران

 عارف مبخوت مسعد  النهدي نجران

 عايض علي وبر  الصيعري نجران

 عائض سالم يحيى  الصيعري نجران

 عبدالرحمن   علي محمد مدخلي نجران

 عبدالعزيز عيضه مفتاح  الكثيري نجران

 عبدالكريم محمد عبدهللا  آل نصيب نجران

 عبدهللا احمد عمر  بالعبيد نجران

 عبدهللا بشير الدلخ  الصيعري نجران

 احمد صالح البكري عبدهللا حسين نجران

 عبدهللا ربع عبدهللا بني حشيش نجران

 عبدهللا سعيد عائض  الفحطاني نجران

 عبدهللا صالح عبدهللا  آل سليم نجران

 عبدهللا علي محمد  الصيعري نجران

 عبدهللا محمد عبيان  آل منصور نجران

 عبدهللا محمد عويضه  آل عباس نجران

 شرمان آل الحارثعبدهللا مسعود صالح  نجران

 عبيد عبدهللا صالح  المنصوري نجران

 علوه عايض كلوان  آل فطيح نجران

 علي احمد مقبل  شراحيلي نجران

 علي حسين احمد صالح البكري نجران

 علي حسين علي الفقيه آل سليمان نجران

 علي حسين مرزوق  الغباري نجران

 علي زايد صالح  آل سنان نجران

 سالم علي جعمل آل كليبعلي  نجران

 علي سالم مسعود  المالكي نجران

 علي سعود سعيد  آل سليم نجران

 علي سعيد منصور  آل سفران نجران

 علي سلطان سلمان  اليامي نجران

 علي فرج علي  المحامض نجران

 علي فالح محمد  آل عمر نجران

 علي مبارك سالم  آل قبقب نجران

 القحطانيعلي محمد عايض   نجران

 علي محمد عويظه  آل عباس نجران

 علي مهدي هادي  آل شريه نجران

 علي يحي محمد  آل ساعد نجران

 علياء ظافر قنيفذ  آل مطلق نجران

 عمر بشير الدلخ  الصيعري نجران

 عوض سالم محمد  القحطاني نجران

 عوض سعيد صالح  آل سليم نجران



 عوض مسفر معيض  الوادعي نجران

 عيد محمد عبدهللا  الحارثي نجران

 عيسي حسين اسعد  السلماني نجران

 غازي علي حسين  اليامي نجران

 فارس عبدهللا محمد حويل آل سالم نجران

 فارس مانع هجاج  اليامي نجران

 فايز عبدهللا حسن مرزوق آل سالم نجران

 فردان سعد دليم  القحطاني نجران

 بالعبيدفهيد علي فاضل   نجران

 فواز عبدهللا محمد  الحازمي نجران

 الحق مغرم احمد  عسيري نجران

 مانع حسن مانع  آل بحري نجران

 مانع حسين علي  آل منصور نجران

 مانع ضحوي مانع  آل الحارث نجران

 مانع هادي مانع  آل شريه نجران

 مبارك سالم صالح  الكربي نجران

 الهماميمبارك علي خميس   نجران

 مبارك علي غفينه  آل شريان نجران

 مبارك مهدي هادي  آل شريه نجران

 مبارك ناصر سالم  الصيعري نجران

 مبارك ناصر محمد  الشهراني نجران

 مبخوت صالح محمد  الصيعري نجران

 مبخوت عامر سليمان  الصيعري نجران

 مبروك مبخوت مبروك  النهدي نجران

 عبدهللا  الكربيمحسن حسن  نجران

 محمد اغفين محمد  آل سليم نجران

 محمد جعفر محمد  الصيعري نجران

 محمد حسن محمد  اليامي نجران

 محمد حسين احمد  البكري نجران

 محمد حمد محمد  آل منجم نجران

 محمد سالم محمد  آل شرمه نجران

 محمد سعود محمد آل مسفر البيشي نجران

 محمد  صمعمحمد صالح  نجران

 محمد ظافر علي آل حاسن الشهري نجران

 محمد ظافر مشبب  آل الحارث نجران

 محمد عبدهللا مبارك  البريكي نجران

 محمد عبدهللا يحيى  الفهادي نجران

 محمد علي عبدالرحمن  الشهري نجران

 محمد علي علي احمد المكرمي نجران

 محمد علي محمد  مباركي نجران

 عويض مهدي  آل سليمانمحمد  نجران

 محمد فالح معيض  القحطاني نجران

 محمد هادي عالس  اليامي نجران

 مرضي صالح محمد  آل منصور نجران

 مريع علي سالم  المالكي نجران

 مسعود صالح زبر  الدوشان نجران

 مسفر خالد ناصر  الشكره نجران

 مسفر عبدهللا يحيى  الفهاد نجران

 سالم  الكربي مسفر مبارك نجران

 مسفر منصورمحمد    آل مهري نجران

 معجبه علي شويل  آل مهري نجران

 معيض محمد معيض السريعي القحطاني نجران



 معيقل سعيد معيفل  لسلوم نجران

 مناع سعيد حسين  آل الحارث نجران

 منصور علي صالح  آل ضاوي نجران

 منصور محمد خاطر البيشي الدوشان نجران

 مهدي علي سعود  آل سليم نجران

 مهدي عوض مهدي  آل سالم نجران

 مهدي هادي سالم تيسان آل شريه نجران

 ناصر صالح صالح  آل سالم نجران

 ناصر مانع مهدي  آل مهري نجران

 ناصر محمد سالم  بالعبيد نجران

 ناصر محمد سليمان  العسيري نجران

 هادي علي حمد عميشه آل صالح نجران

 هادي علي دغيش  آل ذيبان نجران

 هادي علي هادي  آل مستنير نجران

 هادي محمد هادي  المحامض نجران

 هادي مرعي علي  السلوم نجران

 وازع محمد وازع  الضالفيع نجران

 وليد محمد سالم  بالعبيد نجران

 يحي حسين عبدهللا  الدوشان نجران

 يحي محمد مفرح  آل الواقدي نجران

 يسلم سليمان ضبعان  الصيعري نجران

 يوسف صالح محمد   صمع نجران

 ابراهيم مبارك    هذآل الدوسري وادى الدواسر

 بدريه سابر مطحس حمد آل براز وادى الدواسر

 جابر فاضل محمد  الدوسري وادى الدواسر

 حبنان هذآل حبنان الشكره  الدوسري وادى الدواسر

 آل مصيلح الدوسريحماد محمد حماد  وادى الدواسر

 خالد ريمان شجاع  الطوآل الدوسري وادى الدواسر

 ذيب فيحان زبنان  الطوآل الدوسري وادى الدواسر

 سالم عثمان راجح آل عثيمين الدوسري وادى الدواسر

 سعيد مبخوت جلوي  الدوسري وادى الدواسر

 شبيب فاضل محمد  الدوسري وادى الدواسر

 عايض  آل عريمه صقر شنان وادى الدواسر

 عامر ناصر محمد آل مسن الدوسري وادى الدواسر

 عايض مبارك محمد  آل داغان وادى الدواسر

 عبدالرحمن   فالح محناب آل صآلل الدوسري وادى الدواسر

 عبدالعزيز ناصر عبدهللا آل مسن الدوسري وادى الدواسر

 عبدهللا سعيد محمد  الدوسري وادى الدواسر

 عبدهللا غانم عبدهللا  الدوسري الدواسروادى 

 عبدهللا محمد سعد الغفير الدوسري وادى الدواسر

 عبدهللا ناصر عبدهللا  آل مسن وادى الدواسر

 علي عيد علي آل مطيره الدوسري وادى الدواسر

 فراج مناحي فراج  الدوسري وادى الدواسر

 الدوسريمبارك سعد ابراهيم آل هويشله  وادى الدواسر

 مبارك عايض سعد الذلوق الدوسري وادى الدواسر

 محمد طآلل محمد آل هاجد  الدوسري وادى الدواسر

 محمد فايز علي القربي الشهراني وادى الدواسر

 محمدسعدمبارك آل وثيله      وادى الدواسر

 مشبب شجاع سعود  آل وثيله وادى الدواسر

 آل وثيلهمصيبيح منصورذيب     وادى الدواسر

 مطحس جمعان محمد  الدوسري وادى الدواسر

 معدي متعب مصيبيح القوده الدوسري وادى الدواسر



 ملفي عايض محمد الودعاني الدوسري وادى الدواسر

 نايف محمد    محمدالمدرع وادى الدواسر

 نايف مناحي هجرس  آل حزيم وادى الدواسر

 الدوسرينبات ناصر ناجي المخاريم  وادى الدواسر

 نبوي بتآل غانم آل عيسي  الدوسري وادى الدواسر

 نوره محمد صالح  الدوسري وادى الدواسر

 هذاب عبدهللا عبدالرحمن  الجوبان وادى الدواسر

 ابراهيم سالم احمد  البراهيمي ينبع

 ابراهيم سالم سليمان الحبيشي الجهني ينبع

 ابراهيم علي مهنا الحافظي الجهني ينبع

 ابراهيم محمدسالم يتيم  الصيدالني ينبع

 احمد حسن عيسي  الراجحي ينبع

 احمد حماد سميليل  الفايدي ينبع

 احمد حمد حامد الجويري المجنوني ينبع

 احمد حمدان حماد  الفايدي ينبع

 احمد سعيد عبدالرحمن  العمري ينبع

 احمد عواد عايد  الصبحي ينبع

 الوطيباني المطيرياحمد عويتق عاتق  ينبع

 احمد محمد احمد  الصبحي ينبع

 احمد محمد حمود  رفاده ينبع

 احمد مرشود راشد  البذيلي ينبع

 اشرف عاتق موسي  الصبحي ينبع

 امين ابراهيم حسان آل نامي الشريف ينبع

 انور سليمان يوسف ابوجلي المحمدي ينبع

 بدر حسني سالم  الحمدي ينبع

 جبر الشظيفي الجهنيبدر عوض  ينبع

 بندر رجاء عوده  السميري ينبع

 بندر عايش عتيق  الحمدي ينبع

 بندر محمد عايد  الحجوري ينبع

 بندر ناصر جابر الحمدي الجهني ينبع

 تركي محمد نامي  الرفاعي ينبع

 ثابت فالح فارع  الجهني ينبع

 جمعه رويشد    مطيرالحجوري ينبع

 الجيعاني الجهني جمعه سلمان مرزوق ينبع

 حامد احمد حامد عطي الحربي ينبع

 حامد عوده حمود ابوشريحه البلوي ينبع

 حامد مصطفي حمزه  الظ ينبع

 حسام احمد سالمه  الجهني ينبع

 حسن عواد علي الرفاعي الجهني ينبع

 حسن محسن سليمان  العلوني ينبع

 حمد مرشود راشد  البذيلي ينبع

 فرج  الرفاعيحمدان شديد  ينبع

 حميد حامد رويشد  الصبحي ينبع

 حميد حمدان دخيل هللا الرفاعي ينبع

 خالد حامد عواد  البلوي ينبع

 خالد قاسم سلمان الفايدي الجهني ينبع

 خضر محمد نغموش المرواني الجهني ينبع

 خلد محمد عواض  الشهري ينبع

 خليل ابراهيم حسان  الشريف ينبع

 سليمان  الحبيشي راجي غانم ينبع

 راشد سالمه سالم  الحمدي ينبع

 زاهد محمد اسماعيل  الفرشوطي ينبع



 سالم سليم حمد  الحمدي ينبع

 سالم سليمان ربيع  العلوي ينبع

 سامي حمد صالح  الثقفي ينبع

 سامي سالم احمد  البراهيمي ينبع

 سامي محمد سلمان  الحمدي ينبع

 العلوني الجهنيسراج حامد مسلم  ينبع

 سعد حامد عواد الفايدي الجهني ينبع

 سعد رشود راشد  الحمدي ينبع

 سعد قاسي سلمان المرواني الجهني ينبع

 سعود خضر    مسعودالصبحي ينبع

 سعود عبدهللا جودهللا  الحربي ينبع

 سعود عبدهللا عبيدهللا الرفاعي الجهني ينبع

 الفايديسالمه سليمان سميليل   ينبع

 سلطان ضفيدع صييفي  الرفاعي ينبع

 سلطان عبدالسالم عبد المثيب  البراهيمي ينبع

 سلمان سويلم سلمان الرفاعي الجهني ينبع

 سلمان شديد محسن  العرفي ينبع

 صالح العفين عايد  الجهني ينبع

 صالح بخيت حميد العلوني الجهني ينبع

 الجهنيصالح سليم سلمان الحجوري  ينبع

 صالح سليمان ابراهيم الرموثي البلوي ينبع

 صالح شداد سالمه العرادي البلوي ينبع

 صالح عبدهللا سالم القريد الوابصي ينبع

 صالح عبدهللا علي التدالوي البلوي ينبع

 صالح عليثه مصلح  الكشي ينبع

 ضيف هللا عبدهللا جدعي الحارثي ينبع

 طارق محمد ياسين  ضليمي ينبع

 طآلل سليم خيشان    السميري ينبع

 طآلل فرج شحات    الحبيشي ينبع

 طه محمد    حميده ينبع

 عابد مريزيق مرزوق  القثامي ينبع

 عادل احمد علي الدوحي الغامدي ينبع

 عبدالرحمن   احمد عايد الحجوري ينبع

 عبدالرحمن   حماد عطاهللا العنمي ينبع

 الصبحي عبدالرحمن   رضي محمد ينبع

 عبدالرحمن   صالح محمد الرويثي ينبع

 عبدالرحمن   صالح محمد آل قليل ينبع

 عبدالرحمن   مفلح  الحافظي ينبع

 عبدالرحمن   هليل غالي الفايدي ينبع

 عبدالرحيم احمد سالم  الجهني ينبع

 عبدالرحيم سليم سليم السناني الجهني ينبع

 الفايديعبدالسالم سليمان سالمه   ينبع

 عبدالكريم عبدهللا حمدان السناني الجهني ينبع

 عبداللطيف عبدهللا محفوظ  عبدالحق ينبع

 عبدهللا حمود سليمان  الحجوري ينبع

 عبدهللا دخيل هللا صالح الكتيني ينبع

 عبدهللا دخيل هللا عايد  الذبياني ينبع

 عبدهللا عتيق اسماعيل  الفايدي ينبع

 محمد سعيد الحبيشي الجهنيعبدهللا  ينبع

 عبدهللا محمد عبدالرحمن  الغامدي ينبع

 عبدالمجيد سليم سليم  الجهني ينبع

 عتيق هللا عبيد  هللا ينبع



 عثمان محمد حسين  زللي ينبع

 عثمان محمد علي  الحربي ينبع

 عقيل حضيري سليمان  الجهني ينبع

 علي عبدالرحمن   حيالن المشدق ينبع

 عماد علي دخيل هللا الجهني ينبع

 عمر عواد عايد  الصبحي ينبع

 عواد جلوي جابر النزاوي الجهني ينبع

 عوده حمود عوده  العامري ينبع

 عوده سليمان عوده العرادي البلوي ينبع

 عوض سالم صميدان  الشويطي ينبع

 عوض صالح عطيه هللا العنيني ينبع

 عيسي عتيق عتيق  الحمدي ينبع

 فايز احمد عوده  الجهني ينبع

 فايز زيد عتيق  الشريف ينبع

 فرج سليمان احمد  البلوي ينبع

 فالح فالح مصلح  الحبيشي ينبع

 فهد حصيني مسعد  الفايدي ينبع

 فهد شديد سويلم  الجهني ينبع

 فهد عبدهللا علي التدالوي البلوي ينبع

 فهد عطيه سلمي  العلوني ينبع

 جليدان  الحمديفهد ناجي  ينبع

 فهد ناصر موسي  الصبحي ينبع

 فهمي حمدان حماد  الفايدي ينبع

 فواز مفلح عبدهللا  الجهني ينبع

 فوزي حمدان حماد  الفايدي ينبع

 فيصل فهد فهيم  الرويتعي ينبع

 قالط سالمه حماد  الكبيدي ينبع

 الفي جعيل عيد  النزياني ينبع

 الجهنيالفي عجيل ظفر الفزي  ينبع

 مبارك مسعود سلمي  الجهني ينبع

 متعب عبدالسالم عبدالمثيب  البراهيمي ينبع

 مجدي مرزوقي مصطفي  غبان ينبع

 محمد حامد عواد  البلوي ينبع

 محمد رجاهللا حمد  العنزي ينبع

 محمد سعد سعيد  هيلون ينبع

 محمد سعود غويلي الجابري الحربي ينبع

 نويفع الرحيليمحمد سعيد نغيمش  ينبع

 محمد صالح سعيد آل يحي العسيري ينبع

 محمد صالح محمد  الشهري ينبع

 محمد عايد شريد  المحياوي ينبع

 محمد عبدالحميد عطيه  السميري ينبع

 محمد عبدالعزيز محمد  السلطان ينبع

 محمد عواد عمير  المحالوي ينبع

 محمد الفي رجاهللا الغايدي الجهني ينبع

 محمد مسلم سليمان العبيواني الحويطي ينبع

 محمود محمد عبدالرحمن  الغامدي ينبع

 مرزوق جمعه مبارك الحصيني الجهني ينبع

 مريشيد راجح مريشيد  الرفاعي ينبع

 مساعد عواده عتيق  العرد ينبع

 مسعد سعيد مبارك  السناني ينبع

 مسلم سالم فريج  الفايدي ينبع

 شليهيب السميري الجهنيمسلم سليمان  ينبع



 مسلم عايش بريك  الرفاعي ينبع

 مشبب سعد سعيد  االحمري ينبع

 معتوق عيفان حمدي  الحمدي ينبع

 معوض مقبل جلوي النزاوي الجهني ينبع

 منصور سعد محمدعيد  حادي ينبع

 مهل رابح عفنان الحجوري الجهني ينبع

 موسي حسن موسي  الجهني ينبع

 مقيبل عليان  الحمديناجي  ينبع

 ناصر حميد شديد  الصبحي ينبع

 ناير عيد فالح العرادي البلوي ينبع

 نايف حمدان عويضه  الرفاعي ينبع

 نايف سليم ابراهيم  الطليحاني ينبع

 نايف محمد عبدهللا  القوفي ينبع

 نبيل ابراهيم حسان  الشريف ينبع

 نبيل احمد محمد  صقير ينبع

 عنيزان خشمان  الشمرينداء  ينبع

 نعيم زارع محمد  الرفاعي ينبع

 وسيم محمد خليل  سيد ينبع

 ياسر سالم سليمان  المولد ينبع

 يوسف عايض عواض  الرحيلي ينبع

 

 


