
اإلسمالهوية الوطنية 

ابراهيم احمد ابراهيم عبيري7842******

ابراهيم بن عبدهللا بن احمد الراشد8067******

ابراهيم جواد بن حسين بومجداد3713******

ابراهيم حسين بن علي الناصر4355******

ابراهيم عبدالرحمن محمد النشمي4926******

ابراهيم عبدهللا بن ابراهيم السمنان0450******

ابراهيم عبدهللا يحي عسيري6208******

ابراهيم علي ابراهيم العقل6671******

ابراهيم علي احمد مجلي8348******

ابراهيم علي فايز الشهري7655******

ابراهيم عيد حمدان السناني4770******

ابراهيم محمد علي املالكي1653******

احمد بن حسين بن محمد البوعلي0227******

احمد بن عقيل بن دحلى العنزي1209******

احمد حسين بن احمد الفايز4430******

احمد خالد احمد بن العمر4133******

احمد ذياب بن االسود العنزي7373******

احمد سعود علي القحطاني4618******

احمد سعيد بن احمد باهمام5196******

احمد سعيد محمد الغامدي8626******

احمد سويحل احمد العمري5242******

احمد صالح محمد البليطيح8603******

احمد ظافر أحمد املشهوري7390******

احمد عبدالرحمن عبدهللا حمدتو4019******

احمد عبدالرزاق بن محمدالطيب املراكش ي2505******

احمد عبدهللا احمد عسيري9909******

احمد عبدهللا شهوان الزهراني3985******

احمد عبدهللا صالح الزهراني8099******

احمد عبدهللا عبدالرحمن يازقي3865******

احمد عبدهللا عبدالعزيز العجيري9945******

احمد عبدهللا يوسف اليوسف0296******

احمد علي احمد عسيري5085******

احمد علي بن صالح العامر9715******



اإلسمالهوية الوطنية 

احمد عواد عايد املحياوي1123******

احمد عواد متروك الجنهي9361******

احمد مانع محمد النجراني2124******

احمد محمد بن حامد القرش ي1713******

احمد محمد بن عبدهللا الزهراني6472******

احمد محمد سعد القرني4271******

احمد محمد سعيد القحطاني7278******

احمد محمد صالح العبيس ي1771******

احمد محمد عبدهللا الشهري4745******

احمد مرتض ى بن محمد الرمضان2497******

احمد نصار عبدهللا النخلي1139******

احمد يحي محمد كريري1984******

احمد يعقوب بن موس ى الهوساوي3534******

اسامه ابراهيم بن داود مايت7824******

اسامه عبدالعزيز راشد الوايلي6393******

اسماعيل ابراهيم بن حسين التركي4282******

اشرف عياش عريمط الجدعاني8971******

اكرم بن حسن بن احمد النخلي4238******

البراء هاشم بن محمد راض ي فيرق3668******

الحسن بن حسن بن حمد آل همام4593******

الحميدي فراج الحميدي املطيري3699******

املعز عبدهللا بن محمد املكرمي2728******

امجد سعود حسين بشناق8867******

امين بن محمد بن صالح العلي0576******

امين حمزه بن محمد البحري1439******

امين صادق بن حسين الجفيف2553******

انس عبدهللا بن محمد قطان7195******

انس عوض عمر بغلف1072******

انور بن محمد بن مصبح العنزي3809******

اياد عبدالباري بن احمد ملوك7771******

ايمن بن حسن بن اسعد قاسم7189******

ايمن سعيد محمد باحسن3199******

ايمن عبدالباقي بن علي ابو سرير7313******
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أبراهيم عبدهللا رخيم اليامي0218******

أحمد بن عبدهللا بن حبيليص املطيري3246******

أحمد بن عبدهللا بن عبدهللا الدهنين1574******

أحمد بن علي بن عبدهللا الزاهر5479******

أحمد حسن بن علي اليحياء8475******

أحمد سليمان مسلم البلوي3102******

أحمد صالح بن احمد بن معن5286******

أحمد عبدهللا بن أحمد آل درويش6453******

أحمد مهدي وصل هللا السلمي0222******

أحمد هليل عسكر العنزي1177******

أحمد يوسف بن احمد العبيد3342******

أكرم دخيل صنيتان العرماني1287******

أيمن بن سعيد بن محمد الفشخي0574******

باسل ابراهيم حمدان الخزامي2298******

باسم عبدالرحيم جمعه عوض5271******

باسم ناصر مطيران الجابري9636******

باقر محمد بن عبدهللا النمر8231******

بدر بن محمد بن غرم هللا الزهراني1516******

بدر سعود بن مقبل الحبالنى1819******

بدر عبدالعزيز عبدالرحمن بن دخيل9084******

بدر عبدهللا راشد الطبيش ي3120******

بدر عبدهللا علي الغامدي8919******

بدر محسن بن جري السبهان7537******

بدر محمد بن عايض الحميداني1903******

بريك جمعان محمد القرني0879******

بسام بن عبدهللا بن عبداملحسن درويش5573******

بشير بن احمد بن احمد آل غزوي9235******

بندر ابن عائض ابن علي الزهراني7039******

بندر ابن نايف ابن علي املالكى3788******

بندر بن عبدهللا بن صالح الجنهي0896******

بندر صالح علي السالمه4018******

بندر عبدهللا ابوبكر باحطاب3093******

بندر عبدهللا مرزوق اللهيبي7931******
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بندر محمد أحمد عسيري0515******

بندر محمد عطيه الزهراني4095******

بهاء على صالح السيف3345******

تركي بن عبداملحسن بن عطية هللا السلمي6265******

تركي بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز سعود2748******

تركي سالم بن هالل املطيري3763******

تركي صالح سالم آل عوض3064******

تركي فيحان بن نقاء العتيبي7455******

تركي محمد عبدالكريم الرابغي8794******

تركي مشرف ذاكر الغامدي3407******

تميم علي بن عالي املعبدي1788******

توفيق بن طاهر بن حسن الدهنين7534******

توفيق سبيل بن جفين املطيري2215******

ثامر ابراهيم هاشم عشقي3888******

ثامر سلمان سالم الهويد4485******

ثامر ظفر عبدهللا بن ظفر2601******

ثامر ناصر ثامر الحارثي8538******

ثواب بن ضويحي بن سودان العازمي2690******

جابر بن محمد بن هادي ال ذيبان8071******

جابر عبدهللا حمد البهدل7929******

جابر موس ى بن محمد املزيدي5441******

جزاع محمد جزاع الحربي4819******

جعفر احمد بن يوسف التمار0780******

جعفر علي بن باقر الحداد1330******

جمال بن عواد بن داموك الرشيدي5520******

جمال محمد ابراهيم حمدي2111******

جهاد حسن علي رضوان0117******

حاتم بن محمد بن قبالن الزهراني3354******

حازم عبدالرحمن بن زيد الزنيدي4305******

حامد حامد قيران العنزي3344******

حامد فهد حامد الهوته6729******

حبيب أحمد بن حسين النمر1539******

حبيب بن عبداملحسن بن صالح املتعب7574******
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حبيب بن عوض بن سليمان الحربي1600******

حسام بن اسعد بن تاج طيب0062******

حسام عبدالرحيم عبداملحسن السيد0063******

حسام عيضه بن مسفر املالكي8785******

حسام محمد علي شاهين4554******

حسان ابراهيم عبدالرحمن بن غنيم9333******

حسن احمد بن ناصر بن درع7679******

حسن بن سلمان بن احمد ابوشاهين2452******

حسن حبيب بن حميد اللقمانى2217******

حسن عبدالعظيم حسن آل سالم0224******

حسن عبداملنعم بن عبدهللا السعود2976******

حسن عبدرب  النبي بن جاسم املزعل السيهاتي5176******

حسن علي بن صالح آل عبدهللا5175******

حسن علي حسين النخلي4833******

حسن علي عبدهللا آل مسعد3722******

حسن محمد بن حسن املطر9126******

حسن محمد بن عبدهللا العنزان7331******

حسن محمد عيدروس االمير6737******

حسن يونس بن احمد املؤمن4345******

حسين احمد عبدالحق العباس ي7089******

حسين بن حمد بن ظافر املاس8597******

حسين بن طاهر بن احمد املوس ى0782******

حسين بن علي بن احمد العلي4216******

حسين بن علي بن عبدهللا آل عبدالعلي6946******

حسين توفيق بن حسين الغافلي8828******

حسين حسن بن احمد الصباغ5155******

حسين خليفه بن مبارك الدخيل6319******

حسين سيف محمد البيش ي2458******

حسين عبداملحسن بن ابراهيم العسكري7173******

حسين علي بن احمد العامر6442******

حسين علي بن ناصر العليوى5114******

حسين قاضب حسين الرويلي1967******

حسين محمد بن خليفه الحنفوش5886******
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حسين ناصر بن حسين الشريف9946******

حماد بحل منور الشمري7930******

حماد بن مهدي بن عمران السلمي8197******

حمد بن محمد بن حمد آل منصور0251******

حمد بن محمد بن حمد بالحارث3389******

حمد صالح حمد آل دعير9139******

حمد عباس بن علي آل بن حمد9497******

حمد محمد بن حمد السليم9166******

حمد منيف علي املنيف1989******

حمد ناصر بن حمد آل ذيبان7522******

حمدان بن نزال بن عصري العنزي9537******

حمدان سويلم عايد الشمري8851******

حمزه اسماعيل بن حمزه قزاز8821******

حميد فرحان حميد الشمري3004******

حميدي عويد عايض الظفيري5567******

خالد احمد بن محمد الغامدي9373******

خالد احمد محمد الغامدي7611******

خالد بن عبدهللا بن زيد الدغيلبي2098******

خالد بن هادي بن محمد آل زمانان2514******

خالد حسين بن مت صالح السيامى9144******

خالد سالم عوض رقعان4354******

خالد سليمان رشيد الجربوع4227******

خالد صالح مسلم املسلم2849******

خالد عايض عوض هللا األحمدي1515******

خالد عبدالرحمن سعد بن غرير5947******

خالد عبدالرحمن فهد الرميح1160******

خالد عبدهللا عبدالرحمن العنقري3650******

خالد عبدهللا عبدالعزيز الدريبي7887******

خالد عبدهللا فالح الحربي5902******

خالد فهيد عبدهللا القصير7014******

خالد محمد عبدهللا العنزي0247******

خالد محمد عبيدهللا الخضيرى9753******

خالد محمد غرمان الشهري3814******
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خالد مساعد بن محمد الجنهى0304******

خالد مفض ي محمد العنزي3441******

خالد موس ى بن حمدان الزهراني8072******

خالد هزاع شحات الشريف9389******

خليف محمد ماطر العنزي1696******

دغيم دهيمان بن رغيان الشمري1275******

راشد بن سالمه بن راشد السميري6494******

راشد عواض يحي القثامي4360******

راكان احمد بن سالم باحشوان3149******

ربيع احمد صالح الزبالي0967******

ربيع بن علي بن مسفر الغامدي0601******

ربيع سعيد بن سامر اليامي7240******

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

رضوان محمد عبدالرحمن الغامدي0759******

رمزي ابراهيم رمزي الزهراني8267******

رمزي خالد هادي احمديني8251******

رياض بكر بن محمد مؤذن8607******

ريان طالل احمد بصفر6105******

ريان محمد عبدهللا النويصر8833******

ريان محمد محمدحسن ميالد3449******

زاهر سعد علي آل سالم4832******

زهير أحمد بن علي املغاسله6981******

زياد ناصر راشد بن فرزان6077******

ساري عايش بن سالمه الشراري1258******

سالم بن مقبل بن فريح العنزي3192******

سالم صالح بن مهدي حرفش4454******

سالم هادي جعمل قماش اليامي9644******

سامى بن محمد بن سلمان البلوى0623******

سامى محمد عبيد الشريف5988******

سامي بن احمد بن علي املاص2177******

سامي نوار عبدالعزيز الحارثي4971******

سراج عمر احمد بافيل5744******

سراج مسفر بن عريج ال مخلص2413******
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سعد عبدهللا ابن سعيد القحطاني2176******

سعد محمد حمزه العلي0899******

سعد ناصر مرعي ال عزام8485******

سعود بن غزاي بن سعود العتيبي1587******

سعود سعد علي الغامدي7879******

سعود عبدالعزيز محمد اليوسف4652******

سعود عبدهللا سعود العيد9084******

سعود عبدهللا محمد بن الشيخ8165******

سعود محمد سعد املقبل3277******

سعود نوار بن سالم القرش ي2422******

سعود يحي بن علي الشمراني1394******

سعيد ابن عبدهللا ابن حسين الحسين8452******

سعيد بن عبدهللا بن عبدهللا آل رضوان2080******

سعيد بن عبدهللا بن معيض الزهراني1446******

سعيد عبدهللا بن سعيد غيالني4233******

سعيد عبدهللا سعيد الزهراني6560******

سعيد عبيد سالم الشهراني2671******

سعيد علي مفرح عسيري5361******

سلطان أحمد نزال البيالي5309******

سلطان حمود مرشود االحمدي4321******

سلطان سعد عمر العجاجي0632******

سلطان عامش حماد الشالقي9850******

سلطان عبدالعزيز دخيل هللا الحارثي1502******

سلطان عبدهللا مرض ي العنزي6836******

سلطان عطيه محياء العتيبي5408******

سلطان يحي محمد كريرى5922******

سلمان سعد مليفى املطيري8452******

سلمان غرم هللا حسين الزهراني7746******

سليمان عباس محمد النجراني7372******

سليمان عبدالعزيز سليمان البليهد8941******

سليمان عبدهللا بن سليمان الحصيص6995******

سليمان عبدهللا سليمان العرج9403******

سليمان عثمان سليمان الجمعه1729******
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سليمان على ناصر العريني0065******

سليمان محمد علي بن عيد6766******

سيف بن سالم بن سعيد الدوسري5103******

شادي عابد عايض الثبيتي5960******

شاكر احمد جميل مقدم6192******

شاهر مقبل محمد الحربي0647******

شبيب محفوظ خالد البلوي0297******

شعالن زامل بن صالح الشعالن1708******

شليل عوض بن شليل العتيبي3318******

صادق بن عابد بن شحات النخلي8738******

صادق ناصر بن علي الحميد9996******

صالح ابراهيم بن صالح الزويدي2154******

صالح ابن محمد ابن عوض الزهراني1131******

صالح احمد بن صالح املحسن5237******

صالح براهيم صالح القفاري5351******

صالح بن سعيد بن احمد آل سبت0881******

صالح بن هذيل بن صالح اليامي3220******

صالح حامد بخيت السهلي7636******

صالح حامد بن فياض العنزي3343******

صالح حسين بن عبدهللا ازبيل7856******

صالح زنان سعيد الزهراني8692******

صالح سعيد بن حمدان الغامدي7549******

صالح صعيب بن عطاهللا املطيري8412******

صالح عبدهللا بن عبدالعزيز اليحياء2460******

صالح فهد بن صالح الشوشان3714******

صالح مضحي النشمي الصلبي4554******

صالح معتوق بن عبدهللا القارحى2701******

صالح منصور علي الفايز0919******

صالح يوسف بن سعد العوفي6594******

صخر حبيب محمد ماصلي3007******

صقر جزاء فدغوش الحارثي8860******

ضيف  هللا فهد سليم املطيري6644******

ضيف هللا عابد اسيمر الجابري9614******
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طارق عبدالعزيز بن ثامر الحربي9599******

طارق محمد عائض االسمري4561******

طالل عبدهللا بن عبدالرحمن الظفر8656******

عادل بن سعيد بن غرم هللا الغامدي1145******

عادل جمعان محمد الزهراني9005******

عادل سعود عبدالعزيز الشمري8550******

عادل طاهر بن احمد الغراش3511******

عادل عطيه علي الزبيدي1161******

عادل نشمي عبدالعزيز العنزي1159******

عامر بن محمد بن صالح الصقور1213******

عائد الفي شامان السويدي5545******

عباد عبدالهادي احمد فطاني6598******

عباس حسين بن علي العباس1588******

عبداالله ابن عبد هللا ابن مسفر القحطاني8430******

عبداالله بن راشد بن عبدهللا آل راشد7969******

عبداالله صالح عيس ى الحربي6979******

عبداالله عبدهللا عبدالعزيز الصالح8326******

عبدالحميد شاهر عبدالحميد الحازمى7630******

عبدالحميد عبدهللا بن عبدهللا آل جضر3854******

عبدالخالق أحمد ابراهيم طرفان7853******

عبدالخالق علي بن جاسم الجريدان0413******

عبدالرحمن بكيل احمد البهلولي3863******

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

عبدالرحمن بن سفر بن عوض السهلي7308******

عبدالرحمن تركي عواض الطويرقي8422******

عبدالرحمن جابر هادي جعفري0117******

عبدالرحمن سعد بن سعيد الغامدي9016******

عبدالرحمن سعود سند املطيري7450******

عبدالرحمن شليل رجاءهللا العتيبي0021******

عبدالرحمن عبدهللا بن دخيل العبيس ي5450******

عبدالرحمن عبدهللا عبداملاجد ثابت2034******

عبدالرحمن علي ابراهيم البطي4366******

عبدالرحمن فؤاد صالح الدين رمضان7602******



اإلسمالهوية الوطنية 

عبدالرحمن فيصل عبدالوهاب حلواني5389******

عبدالرحمن محمد عيس ى صديق8867******

عبدالرحمن ناصر بن احمد التويجري5882******

عبدالرحمن ناصر بن عبدهللا العيونى2187******

عبدالرحمن يوسف بن احمد الغامدي5129******

عبدالرحيم محمد بن ابراهيم الشنقيطى8211******

عبدالرزاق عبدالكريم عبدالرزاق الفتني1500******

عبدالرؤوف بن ابراهيم بن احمد آل درويش0485******

عبدالسالم عثمان صالح الحسون8946******

عبدالعزيز بن راشد بن سائر الفريدي3105******

عبدالعزيز بن عزاره بن بردي الرويلي5086******

عبدالعزيز بن عواض بن عماير املرعش ي2794******

عبدالعزيز حسين بن حبيب املكحل4324******

عبدالعزيز حسين سعيد الزهراني6305******

عبدالعزيز سعود بن بكر مليباري5404******

عبدالعزيز سعيد بن محسن آل عدينان5918******

عبدالعزيز صالح عبدالعزيز العطيط6988******

عبدالعزيز صالح عبدالعزيز قطب9149******

عبدالعزيز عبدالرزاق حسين الشمري6832******

عبدالعزيز عبدهللا سيف االزدى3126******

عبدالعزيز عبدهللا عبدهللا بن رشدان4741******

عبدالعزيز على قمشع آل معيض0933******

عبدالعزيز محمد احمد الريثي0398******

عبدالعزيز محمد بن احمد البصيالن6869******

عبدالعزيز محمد بن عبدالكريم الجابر0661******

عبدالعزيز محمد بن علي الفراج9581******

عبدالعزيز محمد حاذي الرويلي1604******

عبدالعزيز محمد عبدهللا الشمراني9678******

عبدالعزيز محمد عبود بابيضان4940******

عبدالعزيز محمد فواز الصميل2038******

عبدالعزيز محمدعلي بن محمد الحربي1635******

عبدالعزيز مسفر عبدهللا العتيبي9593******

عبدالعزيز يحي عبدهللا املالكي1229******



اإلسمالهوية الوطنية 

عبدالكريم سعد معال الحربي3118******

عبدالكريم عبدهللا صالح العريني1770******

عبدالكريم عبدهللا محمد مريع7130******

عبدالكريم محمد عبدالكريم املعيوف8377******

عبداللطيف ابراهيم عبدهللا الشبرمي0457******

عبداللطيف فهد بن حمود الحقباني5537******

عبدهللا ابراهيم بن مويس العوفي7873******

عبدهللا احمد عبدهللا باسليمان8313******

عبدهللا أحمد ناصر الهمامي2800******

عبدهللا براك عبدهللا البراك8974******

عبدهللا بن ابراهيم بن عبدالعلي مريبط7784******

عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الصبيعي6541******

عبدهللا بن علي بن حسين آل منصور5064******

عبدهللا بن مسفر بن محمد الحزوبر0712******

عبدهللا جزاع عبدهللا الحربي7053******

عبدهللا حسن محمديحي حوذان3387******

عبدهللا خالد بن عبدهللا الدرويش4699******

عبدهللا خالد بن محمد النامي7683******

عبدهللا خالد عبدهللا العقيل2145******

عبدهللا خداش بن عبدهللا القحطاني5568******

عبدهللا سحمان محمد الرشيدي1147******

عبدهللا سعود معجب القحطاني5400******

عبدهللا سعيد سعد العمري3342******

عبدهللا سفر بن سعد آل بخات9035******

عبدهللا سليمان صالح السمري7984******

عبدهللا سند احمد الزبيدي0732******

عبدهللا صالح عبدهللا املناور5707******

عبدهللا عباس بن محمد املكرمي9658******

عبدهللا عبدالرحمن بن عبدهللا الحجي2184******

عبدهللا عبدالرحيم محمد الشامي7026******

عبدهللا عبدالعزيز بن عبدهللا الشامي2504******

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الحبيب0439******

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الدبيان5826******



اإلسمالهوية الوطنية 

عبدهللا عبداللطيف بن عبدالرحمن العصفور7518******

عبدهللا عثمان عبدهللا القاسم0038******

عبدهللا على بن عبدهللا بوجباره5038******

عبدهللا علي احمد الغامدي8156******

عبدهللا علي بن جاسم العبدالسالم6764******

عبدهللا علي بن عبدهللا املعلم3850******

عبدهللا علي سليمان الفيفي4497******

عبدهللا عميش محمد الشمراني2155******

عبدهللا عيضه مريس الحارثي3543******

عبدهللا غانم بن محمد الهاجري9577******

عبدهللا فيصل محمد فراش9043******

عبدهللا محمد بن سعيد الخباز9639******

عبدهللا محمد بن عبدهللا الشعيبي5625******

عبدهللا محمد بن مفلح الشهراني9599******

عبدهللا محمد ظافر القرني1701******

عبدهللا محمد عبدهللا عتي9962******

عبدهللا محمد عتيق السريحي0271******

عبدهللا محمد يوسف الصالح5703******

عبدهللا مسفر شراز املالكي2970******

عبدهللا مسفر محيميد الحالفي2525******

عبدهللا مقبل بن مطلق الحربي8901******

عبدهللا مليحان بن فرج الحربي1446******

عبدهللا نبيل حامد شحبر7785******

عبدهللا وليد بن عبدهللا الحميد5020******

عبداملجيد صالح عبدهللا الخضير2628******

عبداملجيد عبدهللا خالد الباهلي1374******

عبداملجيد علي عثمان باطرفي2864******

عبداملجيد عيس ى موس ى الحربي2040******

عبداملجيد فهد سعود النزهان6485******

عبداملحسن عبدهللا بن عبداملحسن العطيه0352******

عبداملحسن ملحم مناحي ال مسعود1625******

عبدامللك عيس ى احمد الرمضان6510******

عبدامللك محمد بن عبدهللا النجم1055******



اإلسمالهوية الوطنية 

عبدالواحد سعيد عبدهللا القحطاني9730******

عبدالوهاب احمد موس ى الزهراني2979******

عبدالوهاب عبدالعزيز بن محمد الربعي5029******

عبدالوهاب عبدهللا صالح الوقيص ي3181******

عبدالوهاب هاشم محمد رديني1291******

عبده مرعي محمد نجعي0558******

عثمان محمد بن عبداللطيف الدهموش6783******

عدنان بن هاشم بن جعفر الخضراوي5341******

عدنان مؤيد بن محمدحسين الغزال7574******

عدي حاتم محمد عسيري3520******

عدي حسن بن محمد الحارثي4184******

عشوي معتق عشوي الفهيقي8223******

عطيه عاطى عطيةهللا الزهراني6765******

عقيل منصور بن علي آل ناس7875******

عالء عمر صالح بامفلح2319******

على حمدان بن سعد العنزي8367******

علي ابن محمد ابن معدي القحطاني2949******

علي احمد بن صالح املحيسن8887******

علي احمد محمد عسيري8326******

علي احمد محمد علوي0499******

علي بن الحميدي بن ثامر الرشيدي1976******

علي بن جعفر بن عيس ى املشعل2444******

علي بن صنيدح بن عقيل الشمري8246******

علي بن عباس بن محمد القديحي6473******

علي بن عبدهللا بن فهيد الفهيد3546******

علي بن منصور بن حسن آل اخوان9582******

علي بن هاشم بن علوي ابوالرحي2814******

علي جلباخ حازل الشمري9073******

علي حسن بن أحمد آل داود4984******

علي حسن رجب الزهراني8464******

علي حسين بن طاهر النمر1738******

علي زيد بن محمد الدريع2924******

علي عبدالعزيز بن علي القرزعي8075******



اإلسمالهوية الوطنية 

علي عبدالعزيز شالش بن شالش5321******

علي عبدهللا بن جعفر املدن5960******

علي عبدهللا بن جعفر املكرمي2389******

علي عبدهللا علي آل موينع0735******

علي عبدالهادي بن علي الغافلي4025******

علي عبيدهللا بن سعد الغامدي3491******

علي عطيه مصلح الحصيني3799******

علي عيس ى علي عسيري4228******

علي غالب احمد النجراني7300******

علي فايع مفرح عسيري8016******

علي فيصل بن علي الطيب2338******

علي محمد بن أحمد املهناء2629******

علي محمد حمد املحامض8677******

علي محمد عبدهللا القرني0903******

علي محمد علي آل خريم8270******

علي منيف محمد املنيفي2086******

عماد حامد علي الثمالي5878******

عماد علي حسين الفار4283******

عمار حسين بن علي البراك8964******

عمار سعيد بن علي آل صالح6023******

عمار عبدهللا بن ابراهيم الحسين3372******

عمار مبيريك حمدان الجنهي9016******

عمر ابراهيم احمد العوفي9996******

عمر ابراهيم بن صالح العبيكي2597******

عمر الحميدي نبات العنزي1500******

عمر بن حسن بن مشبب بن حديب3834******

عمر خالد محمد هباش3644******

عمر صقر بركه الحربي7058******

عمر عبدالعزيز بن سعود الخشرم4049******

عمر علي بن محمد الكناني5087******

عمر محمد خلف الشمراني8327******

عمر محمد عبدهللا العيوني8506******

عمر مستور سعد الحارثي9334******



اإلسمالهوية الوطنية 

عمرو سعيد مسعود الجنهي2571******

عمرو محمد علي العمري2654******

عوض بن مسفر بن مدشوش القحطاني7160******

عيد منور ثواب الرشيدى6929******

عيس ى حمود األحيمد الرشيدي7550******

عيس ى عبدالكريم بن جاسم الخلف6783******

غازي حمد حميد الرفاعي8284******

غازي صديق علي حمدي3544******

غالي عبدهللا عيظه الحارثي2324******

غنام صالح غنام الغنام1902******

فارس خضران ردود الزايدي6561******

فارس صالح بن حمود العنزي2621******

فارس علي احمد الغامدي5443******

فارع بن عطيان بن عطيه السلمي4398******

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

فاضل بن عيس ى بن علي الهاشم0787******

فاضل عباس بن ناصر آل سالم8992******

فاضل عبدهللا بن حسين آل عجاج4605******

فالح هادي صالح القحطاني0726******

فايز ملفي منصور الظفيري1237******

فراس علي حمدان الغامدي8021******

فرحان احمد فرحه الغامدي1349******

فريد محمد على مساعد املغربى3130******

فالح خلف عايد العنزي4664******

فهاد عامر ابراهيم الدوسري9568******

فهد ابراهيم بن علي الغانم4330******

فهد بن سعود بن فهد الخالدي8314******

فهد بن محمد بن سراي الشمري7646******

فهد بن محمد بن عبدهللا الشعيل3376******

فهد بن محمد بن فرحان العرجاني9175******

فهد بن محيل بن محمد العتيبي4819******

فهد ثابت عبده مباركي6823******

فهد حميد مسلم الرفاعي0604******



اإلسمالهوية الوطنية 

فهد سعد دخيل هللا القحطاني0724******

فهد سعود معتق الحربي7639******

فهد عبدالرحمن بن احمد املحيش9061******

فهد عبدالعزيز زيد البواردي7871******

فهد عبدهللا بن ناصر السبيعي4828******

فهد عمر محمد الجليمي6282******

فهد عيضه هالل الحارثي6204******

فهد محمد بن حسين الحسني2414******

فهد محمد سليمان الفايز6741******

فهد محمد عثمان العريني6226******

فهد مخلد عايد الخميس8223******

فهد مساعد عطيه الثقفي2191******

فهد هلهول عياد العنزي3642******

فواز عايد علي النفيعي3692******

فواز غانم بشر التمام5369******

فواز لطيف معوض الفايدى5811******

فيصل احمد فراج عسيري9217******

فيصل ثواب عائض الشهراني0754******

فيصل خالد احمد باوزير8260******

فيصل خالد بن بدر العسكر2315******

فيصل خالد محسن شلبي4892******

فيصل سامى بن سعد الكريدمى0601******

فيصل سليمان يزيد العمري2759******

فيصل صالح حميد الحمدي6005******

فيصل عبدهللا شحاذ املطيري5359******

فيصل مسفر سفر العصيمي8370******

قاسم محمد بن قاسم الفهاد9716******

قبالن بن مقيبل بن قبالن الحربي1967******

كرار حمزه بن علي الزيداني0258******

ماجد بن صالح بن رشيد البغيق6354******

ماجد ظافر غارم العمري8192******

ماجد عثمان احمد صيقل6669******

ماجد عيد سعود الغامدي4872******



اإلسمالهوية الوطنية 

ماجد محمد صالح الزهراني5983******

ماجد يحي احمد عواجي7147******

مازن عايد رداد الطلحي5453******

مالك حسن بن على الغامدى3634******

مالك عبدالعزيز محمد الشبرمي5882******

مانع محمد بن جويرهللا آل عدينان9317******

ماهر عون حيسون العدواني7857******

مبارك عبدهللا مرعي ال مانع5535******

مبارك فهيد ابن عبدهللا العازمي5762******

متعب ابراهيم عجاج العنزي9526******

متعب علي عبدالهادى الهذلى3673******

مجاهد محيسن عبدالرحمن املحيسن6761******

مجزع جايز رجاء العنزي9429******

محسن بن حسين بن صالح الهاشم4986******

محسن بن مهاوش بن سليمان البلوي9975******

محسن عبدهللا بن علي آل زرع8376******

محفوظ مقبول بن محفوظ  مقبول الذروي5087******

محمد احسان بن صالح املعتاز9183******

محمد احمد ابراهيم حكمي8753******

محمد احمد بن حسين الحواج9337******

محمد احمد سعيد املصعبي6162******

محمد احمد محمد املغذوي6913******

محمد باقر بن عبدالحميد الشيخ5010******

محمد بن احمد بن علي آل عواني8161******

محمد بن بشير بن خلف املزيني3283******

محمد بن سراج بن عمر عاشور6541******

محمد بن علي بن عبدهللا ال عطيه0846******

محمد بن علي بن محمد العامر4434******

محمد بن عياده بن عايد العنزي3409******

محمد جاسم بن محمد العمران5355******

محمد حسن بن علي الغزال8429******

محمد حسن عبدهللا بوحليقه6822******

محمد حسن محمد االسمري7544******



اإلسمالهوية الوطنية 

محمد حسين جبران شراحيلي9699******

محمد حمود ربيع العنزي5845******

محمد رضا بن مكي السنان4456******

محمد زبن عيضه الثبيتي7375******

محمد سالم احمد باشراحيل9782******

محمد سالم محسن القرش ي1354******

محمد سعد بن كاظم الدرع3056******

محمد سعد بن محمد العييدي0024******

محمد سعيد علي الغامدي9017******

محمد صالح بن فوزان الشمري8657******

محمد صالح عبدهللا الرفيدان5812******

محمد صالح محمد الدوسري6282******

محمد طالب محمد عبدالحفيظ0871******

محمد عادل محمد الجنهي6603******

محمد عايش بن حسين السالم7033******

محمد عبدالباسط محمد فتنى3475******

محمد عبدالرحمن بن فارع الشيباني9157******

محمد عبدالرحمن محمد املغربي2338******

محمد عبدالعزيز محمد عبدهللا0394******

محمد عبدهللا بن جاسم اتحيفه3097******

محمد عبدهللا بن علوي آل سيدكاظم4831******

محمد عبدهللا بن علي السلمان4656******

محمد عبدهللا بن محمد الحمدان9939******

محمد عبدهللا عبدالرحمن البعادي4211******

محمد عبدهللا محمد البريدي3090******

محمد عبدهللا محمد الصقير6231******

محمد عبداملحسن ابراهيم السرحاني1285******

محمد عبداملحسن بن محمد الفريح4373******

محمد عبداملنعم بن علي العامر6162******

محمد عبدالواحد بن سعيد الفخر9177******

محمد علي بن ابراهيم الجارهللا1866******

محمد علي بن محمد املسبح0386******

محمد علي حسين الزهراني2317******



اإلسمالهوية الوطنية 

محمد علي سعيد الغامدي6744******

محمد علي عبدالرحمن حمدي1912******

محمد علي عثمان الغامدي5108******

محمد عمرو محمد عبدالجبار1147******

محمد عواد بن بادي الحربي5371******

محمد غازي هليل الثبيتي9955******

محمد غرم هللا هندي الزهراني0113******

محمد فهد بن هزاع الحربي2117******

محمد فهد محمد الحميدي3960******

محمد فهد محمد السدحان8317******

محمد فوزي محمد زيلعي2523******

محمد مديني عبدهللا الفقيه0806******

محمد مسفر علي آل مطره6259******

محمد منصور بن عبدهللا آل سنان2219******

محمد مهدي بن علي آل سليس1721******

محمد هادي بن محسن ال ذيبان0348******

محمد وصل بشير القرافي6415******

محمد يحي بن عايل خبراني5717******

محمود بن علي بن دغيم العوفي1752******

محمود علي بن عيس ى املقبقب8156******

مدلول نواف راكان الشمري6968******

مرتض ى علي بن عبدهللا بوصبيح5543******

مرعي بن نمشان بن مرعي القرني5212******

مروان حسن بن عبدهللا العمرى7782******

مساعد حمد محمد الدبيان6423******

مسلم صنهات محمد الحربي5607******

مشاري عيس ى حرص العتيبي1361******

مشعل سليمان عبداملحسن الحربي0777******

مشعل طلب بن متعب الشمري6123******

مشعل عبدهللا راشد الغريب8205******

مشعل مبارك معيض العتيبي9652******

مشعل مرشد راشد املزمومي8010******

مصطفى شوعي علي أل طيب9377******



اإلسمالهوية الوطنية 

مصعب عبدهللا يحي عسيري0568******

مطر بن احمد بن سالم الزهراني7659******

مطلق محمد بداح بن دبالن8846******

مطني خلف حويطان الشمري7759******

مظاهر خليفه بن احمد العيس ى5513******

مظهر بن سعيد بن محمد الفشخي6248******

معاذ عبدهللا بن حسين العلي2740******

معاذ عمر صالح السحيباني8981******

معاذ محمد بن عبدهللا العبودي9826******

معاذ محمد علي ال عوام0604******

معتز عطيه بن سعد الحارثي5833******

مفلح فالح مفلح الحربي0900******

مناحي هجاج مناحي السهلي8970******

منتصر محمد بن احمد بغلف3594******

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

منصور حمود عايض العتيبي3530******

منصور عبدهللا ناصر الجربوع1779******

منير بن عبدهللا بن جعفر آل سالم7494******

مهدي بن صالح بن علي آل يوسف2803******

مهدي بن عايض بن صالح النجراني0292******

مهدي سالم محمد اليامي5461******

مهنا زبن حميان العتيبي1464******

مهند مبارك بن سعيد القحطاني4615******

موس ى بن جعفر بن احمد العسيري8182******

موس ى بن حسين بن موس ى املصرنده5092******

ناصر احمد بن ناصر النجدي8229******

ناصر احمد علي عقيلي8025******

ناصر بن احمد بن عبدهللا العبدهللا1730******

ناصر بن سراج بن ناصر الدوسري0330******

ناصر حمد ناصر الهويمل5990******

ناصر سعيد علي اليامي7557******

ناصر علي ناصر العرفج3279******

ناصر عماد بن ناصر السلطان4934******



اإلسمالهوية الوطنية 

ناصر فائز عبدالرحمن الشهراني5932******

نايف بن محمد بن عبداملجيد الغامدي5295******

نايف سالم حماد العنزي9772******

نايف سلمان هديبان العلوي1360******

نايف سليم محمد الجنهي0845******

نايف محمد حمدان الشهري5851******

نايف ناصر فويران املطيري2454******

نايف يحيى خضر الزبيدي3582******

نائف سعيد عوض االسمري1905******

نعيم احمد صالح الزبالي8760******

نمر غازي صالح العتيبي6064******

نواف بادي حميد السلمي6944******

نواف بن عثمان بن مرزوق الغامدي5154******

نواف بن محمد بن صالل البقمي6276******

نواف دبيس غائب العتيبي9271******

نواف عبدالعزيز صامل العوفي4673******

هادي مانع بن حسن آل رزق3513******

هادي مبارك هادي املطيري3631******

هاشم حسين بن طاهر اليوسف1347******

هاشم شاكر بن علوي الهواشم6150******

هاشم عبدهللا بن صالح الكليبي0900******

هاشم على حسين الجيزانى9307******

هاشم محمد حميد الحربي1784******

هاني بن حسين بن احمد العبدهللا3453******

هاني مسلم بن مضحي الحازمي9296******

هتان حمادي حميد الصبحي5747******

هتان محمد بن احمد ارشد2642******

هزاع علي بن صالح املوس ى1063******

هشام ابراهيم ابوالقاسم مباركي7905******

هشام احمد حمود املطرفي9808******

هشام سلمان عبدالعزيز بن سلمان6301******

هيثم ابراهيم ناصر الصويطي3736******

هيثم محمد احمد جبلي3635******



اإلسمالهوية الوطنية 

وافي شباب سويد الرشيدي1104******

وائل بن عبدهللا بن عطيه الغامدي3460******

وائل عبدالرحمن بن عثمان با موس ى9634******

وائل عبدالوهاب بن محمد سندي6044******

وائل علي بن محمد بوخضر3735******

وجيه بن محمد بن جعفر العبيدي4972******

وليد بن خالد بن علي النهدي0041******

وليد بن عبدهللا بن عبداللطيف املكي3096******

وليد صالح بن محمد الجنهي8763******

وليد عبدهللا بن علي املطير6460******

وليد محمد عبدهللا ابونخله6856******

ياسر عبدالرزاق بن محمدعلي الدويحس3007******

ياسر عبدهللا جازي الرحيلي3298******

يحي محمد بن علي شبلي5465******

يحيى بن محمد بن علي فقيهي9757******

يزيد علي محمد املشيقح4387******

يعقوب يوسف بن احمد الخالدي8827******

يوسف احمد بن حسن الراعي4000******

يوسف بن احمد بن علي ال عباس2692******

يوسف بن بخيت بن ضيف هللا املطرفي7948******

يوسف جمال بن احمد املؤمن3981******

يوسف جواد ابن طاهر الهاشم7243******

يوسف صالح عبدالعزيز البريدي1746******

يوسف طه عالن مبارك8262******

يوسف عبد هللا يوسف اليوسف8841******

يوسف عبدالعزيز ابراهيم الثنيان8962******

يوسف علي حسين العسيري5454******

يوسف محمديحي ولي محمد5085******

يوسف مشخص نويجي العتيبي5185******

يوسف هادي بن احمد الخباز6338******

يونس صويع بن محمد القحطاني8873******


