
 

 

 
 االسم المدينة

 الرياض
عبدالرحمن  ابراهيم سعد 

 السيف

 الرياض
ابراهيم سعيد محمد  

 المجادعه

 الرياض
ابراهيم صالح عبدهللا  

 السديس

 ابراهيم عامر مريف  البارقي الرياض

 الرياض
ابراهيم عبدالرحمن   

 عبدالعزيز الصبيحي

 الرياض
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم  

 الزريف

 الرياض
ابراهيم عبدهللا ابراهيم  

 العتيق

 الرياض
ابراهيم عبدهللا ابراهيم  

 طالب

 ابراهيم عبدهللا جبر  البراهيم الرياض

 ابراهيم علي زويل  الشمري الرياض

 الرياض
ابراهيم عوض مسرع  

 المطيري

 ابراهيم عيد سادح  العنزي الرياض

 الرياض
ابراهيم غرم هللا عبدهللا  

 الغامدي

 الرياض
ابراهيم محمد    ناصر 

 الحيدري

 ابراهيم محمد سعيد  المهناء الرياض

 ابراهيم منصور عيد  العنزي الرياض

 ابكر ابراهيم علي  عويص الرياض

 احمد ابراهيم محمد  المهنا الرياض

 احمد جابر حسين  الفيفي الرياض

 احمد حميدي سمير  العنزي الرياض

 احمد ربيع محمد  ذروي الرياض

 احمد سعد احمد  الغمالس الرياض

 احمد سعد عبدهللا  المديهش الرياض

 احمد شعفي يحي  غروي الرياض

 الرياض
احمد ضيف هللا محمد 

 الغامدي

 الرياض
احمد عبدالرحمن   احمد 

 السعيد



 الرياض
احمد عبدالعزيز فهد  

 الخضير

 احمد عبدهللا سعدون  البريدي الرياض

 احمد عبدهللا صالح  الدهام الرياض

 محمد  المزينياحمد فهد  الرياض

 احمد محمد ابراهيم  ابوبكر الرياض

 احمد محمد جريدي  العجيان الرياض

 احمد محمد علي  العشي الرياض

 احمد محمد مفرح  القحطاني الرياض

 احمد محمد هادي  الدغريري الرياض

 الرياض
احمدبن ابراهيم احمد  

 الفرساني

 احمدبن علي عبدهللا  العلياني الرياض

 الرياض
احمدبن عواض علي  

 العسيري

 احمدبن يحي حسن  الزبيدي الرياض

 الرياض
اسماعيل محمد صالح  

 الدبيخي

 الرياض
الجوهره صالح حمود  

 البازعي

 اوحيمد فهد حمود  الدوسري الرياض

 بجاد دوخي متعب  المطيري الرياض

 بجاد شريد شامان  المطيري الرياض

 عبدالعزيز  الدويسبدر سعد  الرياض

 بدر سعود محمد  الجريد الرياض

 بدر سودان ناصر  العتيبي الرياض

 بدر عايض مسيفر  البقمي الرياض

 بدر عبدهللا احمد  ابانمي الرياض

 بدر عبدهللا هميجان  الحربي الرياض

 بدر علي عبدهللا  آل اسماعيل الرياض

 بدر عوده صالح  المطرفي الرياض

 بدر فهدبن حمد  البريدي الرياض

 بدر محمد صالح  الحديثي الرياض

 بدر مطر رجمان  العنزي الرياض

 بدر مطلق ثامر  العنزي الرياض

 بدر ناصر شايع  الغفيلي الرياض

 بردان مياح محمد  العنزي الرياض

 بسام فهد سعد  الهديان الرياض

 بطي محمد بطي  القحطاني الرياض

 ابراهيم  ابوبكربكر محمد  الرياض

 بندر احمد محمد  الغامدي الرياض

 بندر امثيب جفون  المطيري الرياض

 بندر حسن حمود  الشهري الرياض

 بندر حمد غانم  ابوغانم الرياض



 بندر خالد نفل  الدوسري الرياض

 بندر سعود ابراهيم  الموسي الرياض

 بندر سعود براك  العتيبي الرياض

 صالح  الغامدي بندر سعيد الرياض

 بندر صالح علي  البليهي الرياض

 بندر عبدالرحمن    الدوسري الرياض

 الرياض
بندر عبدالرحمن   نايف 

 الدويش

 بندر عبدهللا علي  السحيباني الرياض

 بندر عبدهللا محمد  الفرحان الرياض

 بندر متعب نغيمش  المطيري الرياض

 الرياض
بندر محمد عبدالكريم  

 الرميح

 بندر محمد عبدهللا  الرزقان الرياض

 تركي بدر عمر  الحربي الرياض

 تركي ذيب حمود  العتيبي الرياض

 تركي سعد ابراهيم  المهيني الرياض

 تركي سعد مبارك  الجريدي الرياض

 الرياض
تركي صالح ناصر  

 المشاري

 الرياض
تركي عبدالعزيز مناحي  

 المناحي

 ناصر  مفيريجتركي عبدهللا  الرياض

 تركي عيد سالم  المهيزع الرياض

 الرياض
تركي فهد عبدالعزيز  

 الفارس

 الرياض
تركي محمد عبدالعزيز  

 الحصيني

 الرياض
تركي مرزوق سالمين  

 بافياض

 الرياض
تميم مسفر تميم آل تميم 

 الدوسري

 الرياض
ثامر ابراهيم عبدهللا  

 الجطيلي

 العنزيثامر مطلق ثامر   الرياض

 ثواب فايز بطي  الرشيدي الرياض

 جابر عشوان جابر  العنزي الرياض

 جابر فالج فرج  العنزي الرياض

 جابر محمد علي  العسيري الرياض

 جبران شايع مفرح  الواقدي الرياض

 جبران يحي    جابر السالمي الرياض

 الرياض
جعفر عبدالرحمن   جعفر آل 

 عبيد

 سالم  البقميجمعان سعد  الرياض



 الرياض
جمعان سعود مشعان  

 الحربي

 جمل ناصر جمل  البقمي الرياض

 الرياض
جوهره محمد عبدهللا  

 الطليحي

 حاقط احمد صوعان  عاتي الرياض

 الرياض
حامد حمود مسحل  

 العصيمي

 حراز عزيز حراز  العتيبي الرياض

 حسام محمد ابراهيم  ابوبكر الرياض

 الرياض
زايد المنيع حسن احمد 

 االسمري

 حسن احمد محمد  مجممي الرياض

 الرياض
حسن جمعان حسن  

 الزهراني

 حسن حسين فالح  الشهراني الرياض

 الرياض
حسن عبدالعزيز عبدهللا  

 الحميدي

 حسن علي محمد  الكعبي الرياض

 حسن محمد عبدهللا  الشهري الرياض

 حسن محمد غائب  الحارثي الرياض

 الرياض
حسين حسن حسين هادي 

 الشهراني

 حسين علي صالح  حسن الرياض

 الرياض
حسين علي مذكر القرنين 

 القحطاني

 الرياض
حسين مسعود دخيل  

 المطيري

 حسين مفرح عبدهللا  الحارثي الرياض

 حسين هباس سعد  الزهراني الرياض

 الرياض
حصه عبدالعزيز عبدالرحمن  

 السالم

 الرياض
عايض   حصين عبدالهادي
 القحطاني

 الرياض
حماد ظافر جعشان  ال 

 عاطف

 حمد ابراهيم هايف  العتيبي الرياض

 حمد سعيد ظافر  العجمي الرياض

 الرياض
حمد ضاوي مسرع  

 المطيري

 حمد علي سعد  المديهش الرياض

 حمد مبارك محمد  الغوينم الرياض

 الرياض
حمدان سليمان مرخي  

 العنزي



 صالح  الشهيل حمدان فهد الرياض

 الرياض
حمود ابراهيم محمد  

 القحطاني

 حمود احمد مقبول  الميموني الرياض

 حمود بجاد حمود  السبيعي الرياض

 الرياض
حمود فهد حمود الجهيمي 

 القحطاني

 حمود محمد حمدان  العتيبي الرياض

 حميد سليم وريوي  الرشيدي الرياض

 حيالن محمد حيالن  السبيعي الرياض

 خالد ابراهيم عبدهللا  المسعود الرياض

 خالد ابراهيم ناصر  المقبل الرياض

 خالد تركي علي  العنزي الرياض

 خالد توفيق عوده  الثويني الرياض

 خالد حديد مصلح  البقمي الرياض

 خالد حسين خالد  السعيد الرياض

 خالد حسين محمد  السك الرياض

 خالد سامل عسل  العتيبي الرياض

 خالد سعد سالم  الشهراني الرياض

 خالد صالح حمود  البازعي الرياض

 خالد صالح حميد  الداوود الرياض

 خالد صالح علي  المالك الرياض

 خالد عايض محمد  القرني الرياض

 خالد عباس عبده  حكمي الرياض

 خالد عبدالرحمن    الحمدان الرياض

 الرياض
خالد عبدالرحمن   احمد 

 السعيد

 الرياض
خالد عبدالعزيز سليمان  

 الغفيص

 الرياض
خالد عبدالكريم دخيل هللا 

 المالكي

 خالد عبدهللا حميدان  السحيم الرياض

 خالد عبدهللا سعد  الراشد الرياض

 الرياض
خالد عبدهللا سليمان  

 الحسيكاء

 خالد عبدهللا علي  الشعيفي الرياض

 خالد عجالن سعيد  الشهري الرياض

 الرياض
خالد عوض خراص 

 الصفياني العتيبي

 خالد محمد ابراهيم  الدهيمي الرياض

 خالد محمد خليف  الخالدي الرياض

 الرياض
خالد محمد عبدالرحمن  

 الدوسري

خالد محمد عبدالرحمن   الرياض



 الفارس

 الرياض
خالد محمد عبدالعزيز  

 الحصيني

 الرياض
خالد محمد عبدالعزيز  

 الوصل

 خالد محمد عبدهللا  الشهري الرياض

 خالد محمد فنيفذ  الشيباني الرياض

 خالد مستور سعد  العتيبي الرياض

 خالد مشعان مريع  المطيري الرياض

 خالد مطلق شلبان  العتيبي الرياض

 خالد يحيي علي  فقيهي الرياض

 الرياض
خلف عبدالهادي حمد  

 الدوسري

 الدغيلبيخلف مطلق خلف   الرياض

 خلف منزل مرزوق  العنزي الرياض

 خليل حمد حسن  الخليل الرياض

 الرياض
خيرهللا سليمان خيرهللا  

 الشريده

 داود محمد صالح  الدبيخي الرياض

 الرياض
دحام صالح ظاهر السبيعي 

 العنزي

 الرياض
دخيل هللا سعد دخيل هللا 

 الحويدر السهلي

 الرياض
 دخيل شعيفان عبدالرحمن 

 العتيبي

 دوشه سعيد عبدهللا  الشهري الرياض

 الرياض
ذيب صنيتان ماشع العضيله 

 المطيري

 ذيب منير شليويح  العتيبي الرياض

 راجح عويد سالم  العنزي الرياض

 راشد حمد    آل رشيد الرياض

 راشد سعود بداح  السهلي الرياض

 الرياض
راشدبن عبدالعزيز سعد  

 طمره

 الرياض
زعبان عبدهللا  راضي 

 المالكي

 الرياض
راضي صنات صنيتان  

 الشيباني

 رخيص خلف عيد  العنزي الرياض

 الرياض
رشود عبدالعزيز رشود  

 الرشود

 الرياض
رشيد منصور عبدهللا  

 المنصور

 رعد عبدهللا علي  التركي الرياض



 روزي عبدهللا ناصر  الحوان الرياض

 الرياض
رياض علي سعود العوض 

 العمري

 رياض هزيم قاسم  العنزي الرياض

 زابن منير شامان  المطيري الرياض

 زامل مزيد الحق  العتيبي الرياض

 الرياض
زايد جزاء عويشز الميموني 

 المطيري

 زايد غازي زايد  المطيري الرياض

 الرياض
زياد سليمان عبدالكريم  

 الفاضل

 زيد عبدالعزيز زيد  العرفج الرياض

 ساره ذعار مشعان  العتيبي الرياض

 الرياض
ساره راشد عويض  

 الدوسري

 ساره سليمان حمد  الشقير الرياض

 الرياض
ساره عبدالعزيز سعد  

 المحارب

 سالم مطر عقيل  العنزي الرياض

 سامي رشيد محمد  الرشيد الرياض

 الرياض
سامي علي عبدالعزيز  

 المحمود

 سامي فهد حمد  العقيل الرياض

 سامي محمد علي  الخرمي الرياض

 سامي ناصر محمد  صبيح الرياض

 سائر عفير جمعه  الرويلي الرياض

 الرياض
سحمان ناصر عبدالرحمن  

 الشهراني

 سداح راجح جمد  القطاني الرياض

 سطام محمد عبدهللا  الرشود الرياض

 سعد تركي محمد  حميد الرياض

 سعد جفين محسن  القحطاني الرياض

 سعد حسين عوض  العتيبي الرياض

 الرياض
سعد سعيد عبدالرحمن  

 القحطاني

 سعد صنيتان محماس  البقمي الرياض

 سعد عبدهللا سعد  الراشد الرياض

 سعد عبدهللا سعد  سيف الرياض

 سعد عبدهللا صالح  الغامدي الرياض

 الرياض
سعد عبدهللا عبيد الخميس 

 الدوسري

 مبارك  آل زنانسعد عبدهللا  الرياض

 سعد عبدهللا ناصر  سيف الرياض

 سعد فايز حمدان  السبيعي الرياض



 سعد مساعد سعد  السعدان الرياض

 سعد مسفر حمد  القحطاني الرياض

 سعد ناصر سالم  القريني الرياض

 سعود سعد دحيم  العتيبي الرياض

 سعود سعيد مسيعيد  السلمي الرياض

 الرياض
عبدالعزيز  سعود عبدهللا 

 التويم

 سعود عبدهللا فائق  العتيبي الرياض

 سعود فهد عبدهللا  القحطاني الرياض

 الرياض
سعود ماطر عبدالرحمن  

 االحمري

 سعود معيض عيد  الرشيدي الرياض

 الرياض
سعود مقبل معوض  

 المطيري

 سعود ناصر محمد  السهلي الرياض

 سعود نشاط صالح  العتيبي الرياض

 سعيد احمد سعيد  باداود الرياض

 سعيد حسن احمد  الزهراني الرياض

 سعيد علي محمد  الغيالني الرياض

 الرياض
سعيد عوض معيوف  

 المطيري

 سعيد غازي سعود  العتيبي الرياض

 سعيد محمد سحيم  االحمري الرياض

 سعيد محمد واسم  الهاجري الرياض

 الرياض
سعيدان نومان رشيد  

 الشمري

 الرياض
سلطان بتآل راضي    

 الحارثي

 الرياض
سلطان جريد سلطان  

 السبيعي

 سلطان حسين عبدهللا  البقمي الرياض

 سلطان ذياب سلطان  العنزي الرياض

 الرياض
سلطان ضحوي سلطان  

 الرويلي

 سلطان عبدهللا محمد  التويم الرياض

 سلطان علي طاهر  عاتي الرياض

 الرياض
رجعان  سلطان عوض 
 الحربي

 الرياض
سلطان محسن ناصر  

 الشيباني

 سلطان محمد عبدهللا  المسفر الرياض

 الرياض
سلطان مشنان حسن  

 الدوسري

سلطان منصور سلطان   الرياض



 العصيمي

 سلمان سليمان سالم  المالكي الرياض

 سلمان ظافر شايع  القحطاني الرياض

 سليم سعد سليم  القرني الرياض

 سليم نن سيعد علي المالكي الرياض

 الرياض
سليمان صالح ابراهيم  

 الخضير

 الرياض
سليمان عبدالعزيز حمود  

 الدخيل

 الرياض
سليمان عبدالمحسن راشد  

 التويجري

 سليمان فهد محمد  الدوسري الرياض

 سند جمعان سند  العميري الرياض

 الرياض
شاكر عبدالعزيز محمد  

 الزعير

 شاكر غازي ناقي  القثامي الرياض

 الرياض
شباب زنعاف محيسن  

 الشيباني

 شبيب بطي عشتل  القحطاني الرياض

 شجاع فهيد محمد  العتيبي الرياض

 الرياض
شهره عبدالرحمن   مشول 

 االسمري

 شيعه سعيد ناحي  القحطاني الرياض

 صالح احمد سعد  السميح الرياض

 الكثيريصالح احمد عبدهللا   الرياض

 صالح حمد جبر  المنقوري الرياض

 صالح سعد عبدهللا  السنيدي الرياض

 صالح سعد عبدهللا  سعدان الرياض

 الرياض
صالح عبدالرحمن   عبدهللا 

 القناص

 الرياض
صالح عبدالعزيز عبدالكريم  

 المهنا

 صالح عبدهللا صالح  البليهد الرياض

 صالح علي عبدهللا  الذيان الرياض

 الرياض
صالح غازي محمد  

 الدعجاني

 صالح محمد عبدهللا  الدخيل الرياض

 صالح مسعود سعد  الغامدي الرياض

 صالح ناصر محمد  الرشيد الرياض

 الرياض
صالحه محمد سعيد  

 الشهراني

 صعب نهار لهمود  الشمري الرياض

 الرياض
صفوان عبدالرحمن    صالح 

 الحيي



 العتيبي  صقر ابراهيم مشرع الرياض

 ضاوي عقيل ضاوي  البقمي الرياض

 الرياض
ضاوي ناصر محسن  

 المقاظي

 ضحيه محمد قايم  العنزي الرياض

 طارق محمد نهاري  حوباني الرياض

 طفله علي فهيد  القريني الرياض

 الرياض
طآلل خلف صلبوخ    

 العنزي

 الرياض
طآلل محمد مبروك    

 الدغيري

 حعفر  القحطانيظافر بهيان  الرياض

 ظافر علي يوسف  الشهري الرياض

 الرياض
ظافر محماس مطيلق  

 الحارثي

 ظافر هادي محمد  القحطاني الرياض

 عادل سعيد اسماعيل  خان الرياض

 عادل صالح ابراهيم  الدريبي الرياض

 عادل عائل علي  شويهي الرياض

 عادل علي محمد  الشهراني الرياض

 الرياض
شحاذة   عادل مضحي

 الظفيري

 الرياض
عارف عنافص بشير  

 العنزي

 الرياض
عاقل عويض مشعان  

 المطيري

 عايش عيد عزيز  المطيري الرياض

 الرياض
عايض زافي صليهم  

 الحارثي

 عايض صالح ثامر  العتيبي الرياض

 الرياض
عايض عبدالهادي مصلح  

 العتيبي

 الرياض
عايض علوش عايض  

 السبيعي

 عايض عيد عايض  الشيباني الرياض

 الرياض
عايض مفرح عبدهللا  

 الشهراني

 عايض مفلح سيف  القحطاني الرياض

 الرياض
عائض مشعان عواض  

 العتيبي

 الرياض
عبداالاله علي حسن  

 الزهراني

 الرياض
عبداالله علي عبدهللا اال 

 اسماعيل



 الرياض
عبدالخالق حسن عامر  

 القرني

 الرياض
عوض مانع أل عبدالخلق 

 علي القرني

 الرياض
عبدالرحمن   حمد عبدهللا 

 الخيال

 الرياض
عبدالرحمن   دخيل هللا 

 عبدالرحيم

 الرياض
عبدالرحمن   سعد مشوح 

 المشوح

 الرياض
عبدالرحمن   سعيد علي آل 

 حاظر

 الرياض
عبدالرحمن   عبدالعزيز  

 البسيمي

 الرياض
عبدالرحمن   عبدالعزيز حمد 

 المفيريج

 الرياض
عبدالرحمن   عبدالعزيز 

 عبدالرحمن  الحيزان

 الرياض
عبدالرحمن   عبدهللا 

 عبدالعزيز النفيسه

 الرياض
عبدالرحمن   عبدهللا محمد 

 السنان

 الرياض
عبدالرحمن   عبدهللا معلث 

 الحربي

 الرياض
عبدالرحمن   علي عبدالعزيز 

 محمود

 عبدالرحمن   محمد  الثويني الرياض

 الرياض
عبدالرحمن   محمد راشد 

 المزيعل

 الرياض
عبدالرحمن   محمد سعد 

 المهنا

 الرياض
عبدالرحمن   محمد سليمان 

 العمر

 الرياض
عبدالرحمن   محمد عبدهللا 

 القلعي

 الرياض
عبدالرحمن   محمد علي 

 الشهري

 الرياض
عبدالرحمن   محمد فهد 

 الفريح

 الرياض
عبدالرحمن   محمد مشبب 

 االسمري

 الرياض
عبدالرحمن   مسفر علي 

 القحطاني

 الرياض
عبدالرحمن عبدالعزيز 

 عبدالرحمن  الغانم



 الرياض
عبدالرحمن عبدهللا ابراهيم 

 بن معجل

 الرياض
عبدالرحمن كريم اسماعيل  

 العنزي

 الرياض
عبدالرحمن محمد حمد  

 السعيد

 الرياض
عبدالرحمن هباش مترك  

 القحطاني

 الرياض
عبدالسالم محمد عبدالرحمن  

 الفارس

 الرياض
عبدالعزيز جمعان احمد  

 الغامدي

 الرياض
عبدالعزيز حمد عبدالعزيز  

 الهاجري

 الرياض
عبدالعزيز سعد عبدالعزيز  

 الخثالن

 الرياض
عبدالعزيز سعد محمد  

 الهويمل

 الرياض
عبدالعزيز سليمان صالح  

 المقرن

 الرياض
عبدالرحمن  عبدالعزيز صالح 
 الشويعر

 الرياض
عبدالعزيز عبدالرحمن   

 احمد السعيد

 الرياض
عبدالعزيز عبدالرحمن محمد  

 الحقباني

 الرياض
عبدالعزيز عبدهللا حمد  

 الماجد

 الرياض
عبدالعزيز عبدهللا محمد  

 السنان

 عبدالعزيز غنام فهد  الغنام الرياض

 الرياض
عبدالعزيز فهيد دعيج  

 المطيري

 الرياض
عبدالعزيز محمد خلف  

 الراشد

 الرياض
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  

 الدريس

 الرياض
عبداللطيف مطر حشاش  

 العنزي

 عبدهللا احمد حسن الخير هللا الرياض

 الرياض
عبدهللا احمد عبدالرحمن  

 الشهري

 عبدهللا احمد علي  الغامدي الرياض

 عبدهللا بداح سعد  القحطاني الرياض



 الرياض
عبدهللا حبيليص مشيلح 

 الذيابي الروقي

 عبدهللا حسن حسين  العامر الرياض

 الرياض
عبدهللا حسن عبدهللا  

 الزهراني

 الرياض
عبدهللا حسين شايع  

 القحطاني

 الرياض
عبدهللا حسين عبدهللا الوارد 

 القحطاني

 الرياض
عبدهللا حسين مبارك  

 البلوشي

 الدوسري عبدهللا حمد محمد  الرياض

 الرياض
عبدهللا حمود عائض  

 العصيمي

 الرياض
عبدهللا رميزان احمد  

 الفوزان

 عبدهللا زايد عبدهللا  العتيبي الرياض

 عبدهللا سعد حمد  القريني الرياض

 عبدهللا سعد عبدهللا  الدريس الرياض

 عبدهللا سعد كديميس  العتيبي الرياض

 القميشيعبدهللا سعد محمد   الرياض

 عبدهللا سعد مشوح  المشوح الرياض

 الرياض
عبدهللا سعود عبدالعزيز  

 الدحيم

 الرياض
عبدهللا سعيد عبدهللا  

 الدوسري

 الرياض
عبدهللا سفر محيض  

 المطيري

 الرياض
عبدهللا سلمان عبدالرحمن  

 العبالن

 الرياض
عبدهللا سمران بشير الشالحي 

 المطيري

 سودان محمد  البقميعبدهللا  الرياض

 عبدهللا سويلم عتيق  العنزي الرياض

 عبدهللا صالح محمد  الرشيد الرياض

 عبدهللا عائد مساعد  البلوي الرياض

 الرياض
عبدهللا عبدالرحمن   محمد 

 السعيد

 الرياض
عبدهللا عبدالعزيز صالح  

 اليحيا

 الرياض
عبدهللا عبدالعزيز عبدالرحمن  

 السيف

 الرياض
عبدهللا عبدالعزيز عبدالكريم  

 العبدهللا



 الرياض
عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا  

 الشيحه

 الرياض
عبدهللا عبدالعزيز محمد  آل 

 موسي

 الرياض
عبدهللا عبدالعزيز مناحي  

 المناحي

 الرياض
عبدهللا عجب محمد  

 الدوسري

 عبدهللا علي زميم  الحربي الرياض

 العليان  عبدهللا علي عبدهللا الرياض

 الرياض
عبدهللا علي عبدهللا ال سلمان 

 العمري

 عبدهللا علي محمد  الرزقان الرياض

 عبدهللا علي محمد  القرني الرياض

 عبدهللا عوض مفكر  العتيبي الرياض

 عبدهللا فائز سعيد  االحمري الرياض

 عبدهللا فهد ادم  البرقاوي الرياض

 الرياض
عبدهللا محسن هزاع  

 السبيعي

 الرياض
عبدهللا محماس عبدهللا  

 العجمي

 عبدهللا محمد احمد  الزهراني الرياض

 عبدهللا محمد براز  السبيعي الرياض

 الرياض
عبدهللا محمد عبدالمجيد  

 العياضي

 عبدهللا محمد محمد  المدخلي الرياض

 عبدهللا محمد موسي  الفاضل الرياض

 السلمانعبدهللا محمد ناصر   الرياض

 الرياض
عبدهللا محمد ناصر  

 القحطاني

 عبدهللا محمد هالل   العتيبي الرياض

 الرياض
عبدهللا مرزوق ناصر  

 العنيزان

 الرياض
عبدهللا مسفر عبدالرحمن  

 االحمري

 الرياض
عبدهللا مفرح دخيل هللا 

 العتيبي

 عبدهللا مقحم محمد  المقحم الرياض

 الرياض
عبدالرحمن  عبدهللا ناصر 

 البرخيل

 عبدهللا هدي ثواب  المطيري الرياض

 الرياض
عبدالمجيد جمعان احمد  

 الغامدي

عبدالمجيد محمد عبدهللا   الرياض



 الجبيري

 الرياض
عبدالمحسن سعد دخيل هللا 

 القويفل القحطاني

 الرياض
عبدالمحسن سعد عبدهللا  

 الضيعي

 الرياض
عبدالمحسن محمد عبدالعزيز  

 السلمه

 الرياض
عبدالهادي مسفر مناحي  

 القحطاني

 الرياض
عبدالوهاب حسن يحي  

 الفيفي

 عبيد حمدان عبيد  السبيعي الرياض

 عبيد سعيد محمد  الودعاني الرياض

 عبيد سويلم عبيد  العتيبي الرياض

 عبيد نوار    زائدالحارثي الرياض

 عثمان علي عبدهللا  العبدهللا الرياض

 عجب محمد فهد  القحطاني الرياض

 عزيز خالد عبدهللا  العمري الرياض

 عسل محمد ناصر  البكر الرياض

 الرياض
عشق عبدهللا عايض  

 القحطاني

 الرياض
علوش صنيتان محماس  

 البقمي

 الرياض
علوش غازي عواض  

 المطيري

 الرياض
علوش محمد سعيد  

 القحطاني

 علي احمد علي  حريص الرياض

 علي احمد مقبول  الميموني الرياض

 علي حسن احمد  الزهراني الرياض

 علي حسن جابر  الحكمي الرياض

 علي حسن علي  الرديني الرياض

 علي حسين محمد  الوادعي الرياض

 علي حسين ناصر  المالكي الرياض

 علي خضر قعيد  الشمري الرياض

 علي سعد عوض  القرني الرياض

 الحارثيعلي سعيد دوخي   الرياض

 الرياض
علي سعيد علي العازب 

 القحطاني

 علي سليمان جبران  الفيفي الرياض

 الرياض
علي عبدالرحمن   علي 

 الشهري

 الرياض
علي عبدالعزيز محمد  

 الصويلح



 علي عبدهللا احمد  القرني الرياض

 الرياض
علي عبدهللا محمد  آل 

 سليمان

 علي فهد علي   الحيبيب الرياض

 علي مبارك علي  الشهري الرياض

 علي محمد عبدهللا  الحمدي الرياض

 علي محمد علي  الشهراني الرياض

 علي محمد علي  القرني الرياض

 علي محمد مسفر  القحطاني الرياض

 علي محمدبن علي  االسمري الرياض

 علي مرسي ظافر  الشهري الرياض

 الرياض
علي مساعد ضويحي  

 المطيري

 ناصر حسين  الحربيعلي  الرياض

 عوده محمد ناصر  العويدي الرياض

 الرياض
عوض خليفه معيض  

 المطيري

 الرياض
عوض عائض عبده  

 االحمري

 عوض عبيد دلي  العنزي الرياض

 الرياض
عوض علي ناصر  

 القحطاني

 الرياض
عوض عوده فهران السبيعي 

 العنزي

 الرياض
عوض محمد نافل الفهري 

 القحطاني

 عوض مسفر سعيد  آل قاسم الرياض

 عويد سعود محسن  العنزي الرياض

 عويض عطيه علي  الزبالي الرياض

 الرياض
عيد عايض حميدي  

 القحطاني

 عيد عواض راشد  الدلبحي الرياض

 عيد مفضي فريح  العنزي الرياض

 عيسي موسي احمد  خلوفي الرياض

 غالب غاتر سعد  السعود الرياض

 متعب غالب  المطيريغالب  الرياض

 غرم هذلي درخ  الفاضلي الرياض

 غنام صالح حميد  الداوود الرياض

 فارس عبيد عايض  الثبيتي الرياض

 فاضل صباح ظاهر  العنزي الرياض

 الرياض
فالح عبدالرحمن   فالح 

 الدوسري

 فالح ناصر محمد  السهلي الرياض

فالح نايف سفر النفيعي  الرياض



 العتيبي

 فايز راشد حشر  العنزي الرياض

 فايز سعود فايز  السهلي الرياض

 فرج عايض مسفر  أل رشيد الرياض

 الرياض
فرحان مبارك ناصر  

 الدوسري

 فرحان معاند عبدهللا  العنزي الرياض

 الرياض
فريد يوسف عبدالرحمن  

 مراد

 فالح غازي فالح  الشمري الرياض

 الشيبانيفالح محسن ثقل   الرياض

 فلحان مبرك فلحان  العتيبي الرياض

 الرياض
فهاد عبدالرحمن   دهنين 

 القحطاني

 فهد جعفر جمل  القحطاني الرياض

 الرياض
فهد حسن محمد حسن 

 البارقي

 الرياض
فهد درباس نب موسم 

 المطيري

 فهد سعد عبدهللا  المهيدب الرياض

 فهد صالح سليمان  الضلعان الرياض

 فهد عائد علي  المالكي الرياض

 الرياض
فهد عائض سلطان  

 العصيمي

 الرياض
فهد عبدالعزيز عبدالرحمن  

 الغانم

 فهد عبدهللا سعد  الطمره الرياض

 فهد عبدهللا صالح  البليهد الرياض

 فهد عبدهللا صالح  الصفيان الرياض

 فهد عبدهللا صنت  الحربي الرياض

 الزويرفهد عبدهللا علي   الرياض

 فهد عبدهللا محمد  الفهيد الرياض

 فهد علي احمد  قحل الرياض

 فهد علي مبارك  المطيري الرياض

 فهد عمر عبدهللا  السدحان الرياض

 فهد فيصل ناشي  العتيبي الرياض

 فهد محمد عايض  العتيبي الرياض

 فهد محمد منصور  القحطاني الرياض

 الذغيلبيفهد مدهللا راشد   الرياض

 الرياض
فهد مطلق طلمس العضياني 

 العتيبي

 فهد هندي حمد  الكثيري الرياض

 فهد ونيان محمد  السبيعي الرياض

 فهد يوسف محمد  آل جبار الرياض



 فهدبن عبدهللا سعد  الطوب الرياض

 فهيد جويعد بداح  السهلي الرياض

 الرياض
فهيد عبدالعزيز محمد  

 الهزاع

 محمد فهيد  القحطانيفهيد  الرياض

 فهيد مشعل سعود  الحربي الرياض

 فواز خالد محمد  المطيري الرياض

 فواز علي فواز  الموسي الرياض

 الرياض
فواز يوسف ابراهيم  

 ضويحي

 الرياض
فوزيه عبدالرحمن   عبدهللا 

 العبدالكريم

 الرياض
فوزيه عبدهللا عبدالرحمن  

 الوابل

 العنزيفيحان حمود فهد   الرياض

 الرياض
فيحان شافي فارس البعاج 

 البقمي

 فيصل جميل علي  العتيبي الرياض

 الرياض
فيصل صالح ناصر  

 الدرسوني

 فيصل عباس عبده  الحكمي الرياض

 الرياض
فيصل عبدالعزيز عبدهللا  

 الدوسري

 الرياض
فيصل عبدهللا صالح  

 الهطالني

 الرياض
فيصل عبدالمحسن سعد  

 العنزي

 الرياض
فيصل غرمان هزاع  

 العمري

 الرياض
فيصل فهد عبدالعزيز  

 الفارس

 فيصل ناصر سعود  آل زيد الرياض

 الرياض
قاسم عيضه حباس  

 الزهراني

 قاسي ذعار بجاد  الشلوي الرياض

 قمراء فهد دهيران  العتيبي الرياض

 الرياض
كاسب شاهر ضويحي  

 العتيبي

 العتيبيالحق مزيد الحق   الرياض

 لطيفه محمد راشد  الزهير الرياض

 لويفي فهد ثاري  الرشيدي الرياض

 ماجد زيد محمد  الغشم الرياض

 ماجد شايع سعد  الشلقان الرياض

 ماجد ظافر عبدهللا  الشهري الرياض



 الرياض
ماجد عبدالرحمن   

 عبدالعزيز المنيع

 الرياض
ماجد عبدالرحمن   ماجد 

 الذويبي

 ماجد محمد عيظه  الزهراني الرياض

 الرياض
مازن فهد سهل القوس 

 العتيبي

 مانع عبدهللا صالح  المانع الرياض

 مانع عبدهللا فايز  المنيعي الرياض

 ماهر سعد مبروك  الخاطر الرياض

 الرياض
مبارك ابراهيم عايض  

 القحطاني

 الرياض
مبارك عايض محمد  

 الشهراني

 رباح  العجميمبارك عبدهللا  الرياض

 الرياض
مبارك عبدهللا مبارك  

 الشمري

 الرياض
متعب عبدالعزيز مناحي  

 زعل

 الرياض
متعب عبدهللا    هآلل 

 المطيري

 متعب علي عبدهللا  الخرمي الرياض

 مجري ذعار مجري  العتيبي الرياض

 الرياض
محسن خاشم صنيتان  

 الروقي

 الرياض
محمد ابراهيم احمد المصج 

 الشهراني

 محمد ابراهيم حمد  الصقيه الرياض

 الرياض
محمد ابراهيم عائض  

 القحطاني

 الرياض
محمد ابراهيم عبدالرحمن  

 العواد

 محمد احمد ابكر  دغريري الرياض

 محمد احمد سعيد  آل باداود الرياض

 محمد الدحو مناور  العنزي الرياض

 محمد حامد محمد  المالكي الرياض

 الرياض
محمد حمد عبدالعزيز  

 الناصر

 محمد خزيم ناصر  االسمري الرياض

 محمد راشد سعد  الضفيان الرياض

 محمد راشد فهيد  القحطاني الرياض

 محمد سالم دخيل  الدوسري الرياض

 محمد سالم محمد  الشهري الرياض

محمد ساير شطي الفضيلي  الرياض



 الشمري

 الرياض
محمد سايف مرزوق  

 السليس

 محمد سعد دخيل هللا السهلي الرياض

 محمد سعد سالم  البقمي الرياض

 محمد سعود حمد  السلوم الرياض

 محمد سعيد محمد  االسمري الرياض

 الرياض
محمد سلمان مبروك  

 الشهراني

 الرياض
محمد سليم علي الجمعه 

 العيسي

 الرياض
محمد سليمان سعود  

 الجديعان

 العريني محمد سليمان محمد  الرياض

 محمد شايع خالد  القحطاني الرياض

 محمد شميالن فالح  المطيري الرياض

 الرياض
محمد صالح مرزوق  

 الزهراني

 محمد ضيف هللا نايف العتيبي الرياض

 محمد عامر عبدهللا  البيشي الرياض

 الرياض
محمد عبدالرحمن عبدهللا  

 الشهراني

 الرياض
محمد عبدالعزيز ابراهيم  

 الصوينع

 الرياض
محمد عبدالعزيز دخيل  

 التركي

 الرياض
محمد عبدالعزيز عبدهللا  

 الدمخ

 الرياض
محمد عبدالكريم ابراهيم  

 الخراشي

 الرياض
محمد عبدالكريم محمد  

 السعيد

 محمد عبدهللا حبيب  الحبيب الرياض

 محمد عبدهللا حمد  ابوحيمد الرياض

 الطمرهمحمد عبدهللا سعد   الرياض

 محمد عبدهللا صالح  الجميعه الرياض

 محمد عبدهللا صالح  المانع الرياض

 محمد عبدهللا علي  القرني الرياض

 محمد عبدهللا محمد  السنان الرياض

 محمد عبدهللا محمد  الشريمي الرياض

 محمد عبدهللا مطارد  العنزي الرياض

 محمد عبده محمد  ابوالعبد الرياض

 محمد عبيد ضيدان  ابوثنين الرياض

 محمد علي جميشان  الحبابي الرياض



 محمد علي ظافر  الشهري الرياض

 محمد علي علي  القرني الرياض

 محمد علي محسن  الفقيهي الرياض

 محمد علي محمد  البحيري الرياض

 الرياض
محمد عوض ناصر  

 االسمري

 الرياض
محمد عوضه محمد  

 االحمري

 عيسي محمد  الجريويمحمد  الرياض

 محمد غنام فهد  الغنام الرياض

 محمد فالح محمد  القحطاني الرياض

 الرياض
محمد فالج دهلوس الفدعاني 

 العنزي

 محمد فالح محمد  الكزمان الرياض

 محمد فهد عبدالرحمن  عكيل الرياض

 محمد فهدبن سليمان  السعيد الرياض

 محمد فيحان دويخ  العتيبي الرياض

 الرياض
محمد محماس عايض  

 العصيمي

 الرياض
محمد مصنت مشخص  

 العمري

 محمد مقعد مزيد  العصيمي الرياض

 الرياض
محمد ناصر سياف  

 القحطاني

 الرياض
محمد هزاع مشلش  

 المطيري

 محمد هليل ثنيان  العنزي الرياض

 الرياض
محمد هيف محمد جليغم 

 القحطاني

 الخرميمحمد يحي ابراهيم   الرياض

 الرياض
محمدبن عبدهللا حمود  

 السبيعي

 الرياض
محمود ذيب محمد  

 الدسيماني

 الرياض
مداوي شايع عويضه  

 القحطاني

 الرياض
مذكر عبدهللا مضحي  

 الهاجري

 الرياض
مرزوق جزاء حاضر  

 العتيبي

 الرياض
مرزوق حماد عايض  

 العتيبي

 الرياض
مرزوق طلق نوار  

 الدعجاني



 الرياض
مرزوق محماس سعود  

 النفيعي

 الرياض
مرشد عبدالعزيز عبدالمحسن  

 مرشدي

 مريم ابراهيم عبدهللا  السيعد الرياض

 مساعد سعد عبدهللا  المهيدب الرياض

 مسعد ساير مسعد  الحربي الرياض

 الرياض
مسعود محمد ناصر العجالن 

 القرني

 الرياض
مسعود مسفر جبران  

 القحطاني

 عبدهللا مسفر  السبيعيمسفر  الرياض

 مسفر فالح    القحطاني الرياض

 مسلط شافي فارس  البقمي الرياض

 مسلط محمد عمر  الحربي الرياض

 مشاري مسفر علي  المالكي الرياض

 الرياض
مشبب حامد بم مرداس 

 المقاطي

 الرياض
مشبب سليمان مشبب  

 القحطاني

 مشبب محمد علي  االحمري الرياض

 الرياض
مشبب محيي سعيد  

 القحطاني

 مشعل علي عبدهللا  الربيعان الرياض

 مشعل عوده عاتق  المطرفي الرياض

 الرياض
مشعل متعب عايض الغبيوي 

 العتيبي

 مشيط سعد علي  الشرف الرياض

 مصلح احمد عيضه  المالكي الرياض

 مطلق عجيان هديف  الثبيتي الرياض

 مطلق محمد حجاب  السبيعي الرياض

 الرياض
معجب عبدالرحمن   مطلق 

 العتيبي

 معيض سعد علي  القاسم الرياض

 مغرق مطلق مغرق  السبيعي الرياض

 مفرح ذعار مفرح  السبيعي الرياض

 مفرح محمد مقعد  السبيعي الرياض

 مفلح خزام مفلح  الشهراني الرياض

 مفلح شريد فالح  المطيري الرياض

 العنزيمناور مزعل زويد   الرياض

 الرياض
منصور حمد عبدهللا  

 العشيوان

 منصور سويلم عتيق  العنزي الرياض

منصور ظافر مبارك   الرياض



 الدوسري

 الرياض
منصور عبدالرحمن   احمد 

 السعيد

 الرياض
منصور محمد ابراهيم  

 الدهيمي

 الرياض
منصور محمد عبدهللا  

 ابابطين

 منيره حمد ناصر  مبارك الرياض

 الرياض
منيره راجس عبدهللا  

 الدوسري

 منيره عبدهللا زايد  العصيمي الرياض

 الرياض
منيره محمد عايض  

 القحطاني

 منيف حميد مديح  الشمري الرياض

 مهناء عبدهللا سعد  العريفي الرياض

 مهند عبدهللا علي  التركي الرياض

 الرياض
موسي ثقيل عايض  

 المطيري

 الرياض
تركي  موسي صنيتان 
 العتيبي

 موسي محمد احمد  فقيهي الرياض

 موضي سعد فهيد  السهلي الرياض

 ناجي سعد ناحي  العتيبي الرياض

 الرياض
نادر عويض جري  

 المطيري

 ناصر ابراهيم عبدهللا  العباد الرياض

 ناصر حسين احمد  العسيري الرياض

 الرياض
ناصر حسين ناصر  

 القحطاني

 سعد  القحطانيناصر حمد  الرياض

 ناصر حمود مشعان  السهلي الرياض

 الرياض
ناصر سعد سعيد  آل 

 مدروش

 ناصر سعد علي  المعيلي الرياض

 الرياض
ناصر عبدالرحمن   حمد 

 الراجحي

 الرياض
ناصر عبدالرحمن   محمد 

 الدوسري

 الرياض
ناصر عبدهللا سعيد  

 الشهراني

 ناصر عبدهللا ناصر  الحوان الرياض

 الرياض
ناصر محمد    ناصر 

 الحيدري

ناصر محمد ابراهيم   الرياض



 العروان

 الرياض
ناصر مرزوق دخيل  

 الشرفاء

 ناصر مفلح مبطي  الرشيدي الرياض

 ناصر نوار ثواب  العتيبي الرياض

 ناضا حسن سويد  الدوسري الرياض

 الرياض
نايف بخيت عبدهللا  

 الزهراني

 الحربي نايف بهلول سالم  الرياض

 نايف سيف سحمي  العلياني الرياض

 نايف عائد رشيد  المطيري الرياض

 الرياض
نايف عبدهللا عبدالعزيز  

 البخيت

 نايف فيحان صنيتان  البقمي الرياض

 نايف كنيهد سالم  المطرفي الرياض

 الرياض
نايف معيض خصيوي  

 المطيري

 نايف هذال آل فهد  الدوسري الرياض

 نائف سلطان عقاب  العتيبي الرياض

 نبيل احمد يحي  الزهراني الرياض

 نواف صالح محمد  البطي الرياض

 الرياض
نواف محمدبن بجاد  

 القحطاني

 نور موسم مناور  المطيري الرياض

 نوره راشد محمد  الشكره الرياض

 نوره محمد سعيد  الصويان الرياض

 نياف رزقان هليل  العنزي الرياض

 هادي مطر رجمان  عنزي الرياض

 هاني عبدهللا عشوي  العنزي الرياض

 هاني مسفر عوض  الثبيتي الرياض

 هاني يعقوب كامل  الحسيني الرياض

 الرياض
هبه صالح الدين ايوب  

 السرجاني

 الرياض
هدهود ناصر هدهود  

 السبيعي

 هذآل تركي هذآل السبيعي      الرياض

 القميشهزاع سعد محمد   الرياض

 الرياض
هشام عبدالرحمن   

 عبدالعزيز السعود

 الرياض
هشام عبدالعزيز علي  

 السماري

 هشام محمد سليمان  الحماد الرياض

 هآلل محمد سالم  السبيعي الرياض

هياء عبدهللا عبدالرحمن   الرياض



 اليمني

 الرياض
هيفاء ناصر عبدالعزيز  

 النويصر

 الراشدوائل سعد عبدالعزيز   الرياض

 وليد جزاء مطر  العتيبي الرياض

 وليد عبدهللا علي  النصار الرياض

 وليد عبدهللا محمد  الشريمي الرياض

 وليد محمد صالح  مراد الرياض

 الرياض
وليد محمد عبدالعزيز  

 النداف

 ياسر احمد حسن  الحماده الرياض

 ياسر سعد عبدهللا  المهيدب الرياض

 مرضي  العتيبيياسر عيسي  الرياض

 الرياض
ياسر محمد عبدالمحسن  

 التويجري

 الرياض
ياسين اسماعيل ياسين 

 العثمان المغربي

 يحي حمد محمد  البيشي الرياض

 يحيي احمد احمد  قحل الرياض

 يحيي علي يحيي  القعادي الرياض

 يوسف سعد رشيد  المزيني الرياض

 الرياض
يوسف سليمان عبدالرحمن  

 اليوسف

 يوسف محمد عبدهللا  الحمدان الرياض

 ابراهيم احمد عبدهللا  الخليفه األحساء

 األحساء
ابراهيم اسماعيل حسين  

 السماعيل

 ابراهيم جواد عبدهللا  العبدهللا األحساء

 األحساء
ابراهيم حبيب عبدالهادي  

 الشيخ

 األحساء
ابراهيم حسين حسين  محمد 

 صالح

 األحساء
صالح  ابراهيم صالح 
 الحساوي

 األحساء
ابراهيم علي حسين العبدرب 

 الرضاء

 ابراهيم علي صالح  الدواء األحساء

 األحساء
ابراهيم مسفر سعيد الودعاني 

 الدوسري

 ابرهيم حسين علي  الحماده األحساء

 احمد ابراهيم احمد  العيسي األحساء

 احمد ابراهيم احمد  المسيعد األحساء

 علي  الزهراني احمد احمد األحساء

 احمد جعفر علي  المعيلي األحساء



 احمد حسين عباس  الصالح األحساء

 احمد حسين عبدهللا  الحمد األحساء

 احمد حسين ناصر  البراهيم األحساء

 احمد خليفه احمد  بورسيس األحساء

 احمد صالح احمد  النجدي األحساء

 األحساء
احمد عبداللطيف عبداللطيف  

 المهناء

 األحساء
احمد عبدهللا    محمد 

 السالمين

 احمد عبدهللا ابراهيم  البراهيم األحساء

 األحساء
احمد عبدهللا حسين  البن 

 صالح

 احمد عبدهللا علي  المكراني األحساء

 احمد فهد محمد  المطير األحساء

 احمد ناصر حسين  الحسن األحساء

 احمد يوسف احمد  السماعيل األحساء

 اكرم سعد سالم  المبارك األحساء

 امجد عبدهللا عبدهللا  الماجد األحساء

 امير محمد حسن  العبدهللا األحساء

 امير معتوق عبدهللا  السريج األحساء

 انور محمد محمد  الشريدي األحساء

 األحساء
آمنه محمد موسي  آل بن 

 عيسى

 باسين حسن حسين  الحاجي األحساء

 الشواكر بدر صالح محمد  األحساء

 بسام عبدهللا عيسي  المطر األحساء

 بسام يوسف صالح  العباد األحساء

 بندر دغيم محمد  الشمري األحساء

 بندر عايض صالح  الشاهين األحساء

 بندر محمد علي  بوعبيد األحساء

 تميم علي عبدهللا  الدوسري األحساء

 توفيق يوسف محمد  العبدهللا األحساء

 عبدهللا جاسر  الجاسرجاسر  األحساء

 جاسم علي جاسم  السليم األحساء

 جاسم محمد صالح  االحمد األحساء

 جعفر حسين محمد  المطوع األحساء

 جعفر محمد حسين  البحراني األحساء

 جواد صادق ابراهيم  المطر األحساء

 جواد عبدهللا حسن  المنصور األحساء

 جواد محمد حسين  السيحه األحساء

 األحساء
حبيب حسين عبدهللا  

 الصعيليك

 حبيب حسين محمد  الصالح األحساء

 حجيه حمد احمد  الحسين األحساء



 حسن علي حسين  المنسف األحساء

 حسن علي علي  الحمود األحساء

 حسين ابراهيم سلمان  الغانم األحساء

 حسين حسن علي  الرمضان األحساء

 الوسميحسين خليفه حسين   األحساء

 األحساء
حسين سيف حسين  

 القحطاني

 األحساء
حسين عبدهللا صالح  

 الوباري

 حسين عبدهللا علي  العبود األحساء

 حسين علي جاسم  البراهيم األحساء

 حسين علي محمد  الحبابي األحساء

 األحساء
حسين محمد حسين  

 البحراني

 حسين محمد علي  البقشي األحساء

 ناصر محمد  السناويحسين  األحساء

 حمد ابراهيم حمد  الهزاع األحساء

 األحساء
حمد بداح طامي الصخيبري 

 الدوسري

 حمد صالح صالح  العلي األحساء

 حمد عويد ابراهيم  السويداني األحساء

 حمد هادي علي  المري األحساء

 حمزه احمد حسين  الخليف األحساء

 حمود سعد ظافر  الشهراني األحساء

 حيدر احمد سلمان  العلي األحساء

 حيدر علي حسين  الجمعه األحساء

 خالد خليفه محمد  الزويمل األحساء

 األحساء
خالد سعد عبدالعزيز  

 بوشقراء

 األحساء
خالد سعد محمد الحقباني 

 الدوسري

 األحساء
خالد سعيد عبدالعزيز  

 الصرعاوي

 خالد عبدهللا احمد  العمر األحساء

 األحساء
خالد عبدهللا علي  آل 

 اسماعيل

 خالد قاسم محمد  الجريان األحساء

 خالد مبارك احمد  الدسمال األحساء

 خليفه احمد محمد  الخضري األحساء

 خليل ابراهيم صالح  المسلم األحساء

 خليل ابراهيم عبدهللا  الربي األحساء

 خميس محمد خميس  الدوخي األحساء

 حسين  الهاللداود سلمان  األحساء

 دخيل عبدهللا محمد  الدخيل األحساء



 األحساء
راشد خميس حمد البحيح 

 المري

 األحساء
راشد سالم راشد الجربوعي 

 المري

 األحساء
راضي عباس ادخيل هللا 

 الدخيل

 رائد سلمان علي  الغريب األحساء

 األحساء
رجاء باتل محمد الحقباني 

 الدوسري

 السبيعي رمضان علي حسن  األحساء

 األحساء
زكريا صادق عبدرب 

 الرسول  البحراني

 زكريا صالح عبدهللا  الحسن األحساء

 األحساء
زكريا عبدالرحمن   خليفه 

 الراجح

 زكريا علي حسن  الغانم األحساء

 سالم عبدهللا غانم  الدوسري األحساء

 األحساء
سامي احمد عبدالعزيز  

 المسعود

 المحمد سامي حسن ياسين  األحساء

 سامي حسين علي  الرجاء األحساء

 األحساء
سامي عبداللطيف احمد  

 الحنوه

 األحساء
سعد ابراهيم عبدالرحمن  

 الجمعان

 سعد احمد عبدهللا  البويت األحساء

 سعد سلمان محمد  السليمان األحساء

 األحساء
سعد صالح عبدهللا  آل 

 ابراهيم

 األحساء
سعد عبدالرحمن   جمعه 

 البوسعد

 سعود ربيع حمدي  الرشيدي األحساء

 سعيد ابراهيم يوسف  الحسن األحساء

 سعيد صالح حسن  السعيد األحساء

 سعيد محمد سعيد  التركي األحساء

 سفر صالح محمد  الدوسري األحساء

 سلمان احمد موسى  العباد األحساء

 سلمان حسن احمد  المعني األحساء

 محمد  الغتمسلمان صالح  األحساء

 سلمان علي حمد  الغريب األحساء

 سلمان محمد سليم  العواد األحساء

 األحساء
سليمان عبدهللا خليفه  

 المطاوعه

 سمير جواد جميل  الشويش األحساء



 سيف حمود سيف  الدوسري األحساء

 األحساء
صالح احمد عبدالعزيز  

 العوض

 صالح خليل ابراهيم  الحسن األحساء

 صالح صالح طاهر  الحداد األحساء

 صالح علي صالح  العاشور األحساء

 صالح علي محمد  البومجداد األحساء

 األحساء
صالح محمد ربيعان  

 المطيري

 األحساء
صالحه عبدهللا سعد  

 المرزوق

 األحساء
صالح ابراهيم محمد  

 المزهر

 األحساء
صالح صالح صالح  

 القزعت

 احمد  العيسى صالح عبدهللا األحساء

 طاهر حسين احمد  الحميد األحساء

 طاهر هاشم محمد  االحمد األحساء

 طيبه علي حمد  الحاجي األحساء

 ظاهر صالح حسين  العروج األحساء

 عادل حسن حسين  االشقر األحساء

 عادل صالح عبدهللا  الشاوي األحساء

 عادل عبدهللا عبدهللا  العنيزان األحساء

 عادل علي ابراهيم  الحسين األحساء

 عادل يوسف صالح  العباد األحساء

 األحساء
عاطف حسين عيسي  

 السمحان

 األحساء
عاطف محمد ابراهيم  

 البالدي

 األحساء
عامر الشعيل امعيان  

 الدوسري

 األحساء
عايض سعيدمبارك    

 المخاريم

 األحساء
عباس خليفه عبدالمحسن  

 البراهيم

 عبدهللا احمد  بوحليقهعباس  األحساء

 األحساء
عباس عبدرب الرسول 

 معتوق العيثان

 عباس كاظم موسي  الجعفر األحساء

 األحساء
عبدالخالق حمزه حسين  

 الحكيم

 األحساء
عبدالخالق محمد عبدالوهاب  

 الناصر

عبدالرحمن   صالح فهد  األحساء



 الصايل

 األحساء
عبدالرحمن   عبدالعزيز 

 ابراهيم العامر

 األحساء
عبدالرحمن   محمد عبدهللا 

 العرفه

 األحساء
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن  

 الحويل

 األحساء
عبدالستار تقي علي  

 البوخضر

 األحساء
عبدالعزيز خالد سعد  

 بوشقراء

 األحساء
عبدالعزيز سعد عبدالعزيز  

 المريسل

 األحساء
عبدالعزيز عبدهللا عتيق  

 المطلق

 األحساء
علي محمد   عبدالعزيز

 الهبوب

 األحساء
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن  

 العصفور

 األحساء
عبدالعظيم طاهر حسين  

 العليوي

 األحساء
عبدالغني موسي عيسي  

 العلي

 األحساء
عبدالكريم محمد حسين  

 السماعيل

 األحساء
عبدالكريم موسي عبدهللا  

 الناصر

 األحساء
عبداللطيف حسين محمد  

 الحميد

 األحساء
عبداللطيف علي محمد  

 الفناخ

 األحساء
عبداللطيف محمد سعود  

 الحربي

 األحساء
عبدهللا ابراهيم عبدهللا  

 الخضر

 عبدهللا احمد علي  المرهون األحساء

 عبدهللا حسن علي  المزيدي األحساء

 األحساء
عبدهللا سعيد سالم الودعاني 

 الدوسري

 البوحنيهعبدهللا صالح محمد   األحساء

 األحساء
عبدهللا عبداللطيف محمد  

 الموسي

 عبدهللا علي احمد  السالم األحساء

عبدهللا عوض همالن   األحساء



 القحطاني

 عبدهللا عيسي صالح  المطر األحساء

 عبدهللا محمد محسن  العجمي األحساء

 عبدهللا ناصر عبدهللا  الشغب األحساء

 العيثانعبدهللا يوسف محمد   األحساء

 األحساء
عبدالمجيد علي طاهر  

 البراهيم

 األحساء
عبدالمجيد محمد عبدالمجيد  

 العيسي

 األحساء
عبدالمحسن ابراهيم علي  

 البويدي

 األحساء
عبدالمحسن محمد حسين  

 المحمود

 األحساء
عبدالمنعم ابراهيم ناصر  

 المبارك

 األحساء
عبدالمنعم عبدالرحمن   

 محمد الحنوط

 األحساء
عبدالهادي عبدهللا حسين  

 الطريفي

 األحساء
عبدالواحد ابراهيم حسن  

 الصالح

 األحساء
عبدرب االمير حسين ابراهيم 

 البحراني

 األحساء
عبدرب النبي موسي احمد 

 الصائغ

 عثمان محمد عثمان  الكليب األحساء

 عدنان حسن حجي  الخليفه األحساء

 الخميسعدنان عبدهللا علي   األحساء

 عدنان متعب عبدهللا  الدغيش األحساء

 األحساء
عدنان محمد عبدالرحمن  

 السليم

 عصام ابراهيم علي  الخوفي األحساء

 علي ابراهيم عبدهللا  الحجي األحساء

 علي احمد حسن  الخليف األحساء

 علي احمد محمد  الحبيل األحساء

 علي توفيق طاهر  الصالح األحساء

 حبيب احمد  الخالص علي األحساء

 علي حسين علي  السليم األحساء

 علي حسين علي  الناظري األحساء

 علي حسين علي  النويحل األحساء

 علي حسين محمد  المطوع األحساء

 علي راشد عبيد  الهاجري األحساء

 األحساء
علي سعود سالم الفهيده 

 المري



 علي صالح عبدهللا  المطر األحساء

 صالح فرحان  المحيميد علي األحساء

 األحساء
علي عبدالحميد جاسم  

 الجريدان

 علي عبدهللا حسن  التركي األحساء

 علي عبدهللا عبدهللا  الصايغ األحساء

 علي عبدهللا محمد  المشعل األحساء

 علي فرحان علي  الفرحان األحساء

 علي محمد احمد  التاجر األحساء

 علي محمد حسن  المطوع األحساء

 علي محمد علي  العبدهللا األحساء

 عوده احمد ناصر  السيف األحساء

 عيسي عبدهللا محمد  العلي األحساء

 عيسي علي عيسي  الباشه األحساء

 غازي صالح مبارك  الطلب األحساء

 غانم حسين احمد  الغانم األحساء

 غانم عواد هوشان  العنزي األحساء

 األحساء
فاضل عبدرب الرسول 

 عبدهللا البحراني

 فاضل محمد ابراهيم  الخليفه األحساء

 فايز عايض حمد  الدوسري األحساء

 فضل عباس علي  القديحي األحساء

 فهد ابراهيم عيسي  الحمد األحساء

 األحساء
فهد سعد مطلق الحمراني 

 الهاجري

 فهد سعود سعد  الصالح األحساء

 فهد سعود عبدالعزيز  الرميح األحساء

 فهد سعود عواض  العتيبي األحساء

 فهد عبدالرحمن   فهد بالغنيم األحساء

 فهد محمد علي  المري األحساء

 فهد مناحي فهد  الحراجين األحساء

 فوزي علي حسين  النعيمي األحساء

 األحساء
فوزيه سعد عبدالعزيز  

 الحبك

 فؤاد راضي حسين  السيف األحساء

 البريهكاظم علي احمد   األحساء

 األحساء
ماجد سعد عبدالعزيز  

 القعيمي

 ماهر علي محمد  الغافلي األحساء

 مبارك صالح فهد  الصايل األحساء

 األحساء
متعب صالح حسن الفهمي 

 الزهراني

 محمد ابراهيم علي  البويدي األحساء

 محمد حجي حسين  الحسن األحساء



 محمد حجي عيسي  البن عيد األحساء

 محمد حسن حجي  الخليفه األحساء

 محمد حسين ابراهيم  البالدي األحساء

 محمد حسين حسين  العبدي األحساء

 محمد حسين علي  المؤمن األحساء

 محمد حمد محمد  المظفر األحساء

 األحساء
محمد خالد عبدالمحسن  

 الملحم

 محمد خليفه احمد  القحطاني األحساء

 محمد خليفه محمد  المطر األحساء

 محمد سلمان علي  الحميد األحساء

 محمد شديد مفرح  الخالدي األحساء

 األحساء
محمد شويل عالن آل حزمه 

 الشهري

 محمد عباس احمد  القريني األحساء

 محمد عبدهللا حسين  السعيد األحساء

 األحساء
محمد عبدهللا راضي  

 الخواهر

 محمد عبدهللا طاهر  الحاجي األحساء

 األحساء
عبدهللا عبدالرحمن   محمد

 الحريب

 محمد عبدهللا علي  الحسن األحساء

 محمد عبدهللا علي  بوخميس األحساء

 محمد عبدهللا عيسي  المطر األحساء

 محمد عبدهللا محمد  الراجح األحساء

 محمد عبدهللا محمد  بوحليقه األحساء

 محمد علي حسين  الحماده األحساء

 الشقاقيقمحمد علي حسين   األحساء

 محمد علي حسين العلي احمد األحساء

 محمد علي طاهر  الزقعان األحساء

 األحساء
محمد علي عبدالمحسن  

 الحجي

 محمد علي موسي  الحماده األحساء

 محمد فهد سالم العلي الفضلي األحساء

 محمد مبارك احمد  الدسمال األحساء

 محمد مبارك صالح  المبارك األحساء

 األحساء
محمد مفلح جارهللا الحقباني 

 الدوسري

 األحساء
محمد مفلح محمد الحمراني 

 الهاجري

 األحساء
محمد هادي عبدهللا  

 الدوسري

 محمد يوسف محمد  البخيتان األحساء

محمدعلي راشد الجربوعي   األحساء



 المري

 األحساء
مسفر عشوي الميموني  

 المطيري

 األحساء
مصطفي جواد موسي  

 البحراني

 األحساء
مصطفي راضي صالح  

 العلي

 األحساء
مصطفي عمران علي  

 الناصر

 مفرح زيد عامر  العساف األحساء

 منيره حبيب عيسي  السالم األحساء

 موسي احمد علي  النجيدي األحساء

 موسي كاظم موسي  الجعفر األحساء

 األحساء
ناجي ابراهيم عبدالرحمن  

 الجمعان

 صالح  نادر محمد حسن األحساء

 نادر محمد محسن  العجمي األحساء

 ناصر علي احمد  السلطان األحساء

 نايف عبدهللا مبارك  الخليفه األحساء

 نايف فهد فيصل  الملحم األحساء

 نبيل يوسف اراهيم  المجحد األحساء

 األحساء
نجيب عبدالرحمن عبدهللا  

 السعيد

 األحساء
نواف نايف مسعد الكليب 

 المغيره

 األحساء
نوره محمد عبداللطيف  

 الموسى

 هادي حمد هادي  المري األحساء

 هاني احمد ناشي  المهناء األحساء

 هاني خالد عبدهللا  شيتي األحساء

 األحساء
هاني عبدالرحمن عبدالمحسن  

 العبدالقادر

 األحساء
هشام محمد عبداللطيف  

 العرفج

 هآلل حجي احمد    الحسن األحساء

 واصل فاتن عتيق  المطيري األحساء

 وليد خالد ابراهيم  البوسيف األحساء

 وليد عبدالعزيز احمد  العواد األحساء

 ياسر محمد سليمان  العايش األحساء

 يحي حبيب عبدهللا  المهدي األحساء

 يحي صالح عبدهللا  الحسن األحساء

 يوسف احمد حسين  الخميس األحساء

 الناصر يوسف احمد سلمان  األحساء

 يوسف احمد عبدهللا  الخليف األحساء



 يوسف احمد علي  الحمدان األحساء

 األحساء
يوسف احمد محمد  

 الخضري

 يوسف باقر عبدهللا  القطان األحساء

 يوسف خالد سعد  بوشقراء األحساء

 يوسف شهاب حمد  البراهيم األحساء

 األحساء
يوسف عبدالمحسن علي  

 الغنام

 علي عبدهللا  العيسى يوسف األحساء

 يوسف علي عبدهللا  المطيلق األحساء

 يوسف علي محمد  المريحل األحساء

 األحساء
يوسف محمد حسن  

 الصوالن

 يونس محمد احمد  النزال األحساء

 الباحه
ابراهيم عبدالرحمن عبيد  

 الشاووش

 ابراهيم عبدهللا احمد  الفقيه الباحه

 الغامديابراهيم محمد علي   الباحه

 الباحه
ابراهيم معيض ظفير  

 العامري

 الباحه
احمد ابراهيم محمد   

 السالمي

 احمد عبدهللا محسن  العمري الباحه

 الباحه
احمد عطيه مبارك  

 الزهراني

 احمد علي حتاث  الزهراني الباحه

 احمد محمد جمعان  الغامدي الباحه

 احمد محمد سعيد  الزهراني الباحه

 احمد محمد عيدان  الغامدي الباحه

 احمد معيض محمد  الجهني الباحه

 بديع ابراهيم محمد  الغامدي الباحه

 الباحه
جبريل عبدان بادي  

 الزهراني

 جفين محمد مهدي  الغامدي الباحه

 جمعان حمدان سعد  الغامدي الباحه

 الباحه
جمعان سعيد محمد  آل 

 عزيزه

 الباحه
جمعان ضيف هللا علي 

 الزهراني

 حسن سعيد حسن  الزهراني الباحه

 حسن شامي ابراهيم  الزيلعي الباحه

 حسن عثمان عبشان  العمري الباحه

 الباحه
حسن عسيري عبدالعزيز  

 الزهراني



 حسن علي احمد  الزهراني الباحه

 حسن محمد حسين  الزهراني الباحه

 حسن محمد عطيه  السهيمي الباحه

 محمد  الغامديحسين داهش  الباحه

 حمد حسن احمد  السالمي الباحه

 الباحه
حمدان جمعان صالح  

 الغامدي

 خالد احمد سعيد  الزهراني الباحه

 خالد سالم عطيه  الزهراني الباحه

 خالد سعيد عبدهللا  الغامدي الباحه

 خالد علي احمد  الغامدي الباحه

 خالد محمد عبدهللا  الزهراني الباحه

 خالد يعن هللا سعيد  الغامدي الباحه

 الباحه
خضر خضران محمد  

 الزهراني

 خضر علي محمد  المتحمي الباحه

 الباحه
خضران صالح موسي  

 الغامدي

 الباحه
خضران مفرح خضران  

 الزهراني

 الباحه
دحمل شيبان محمد  

 الشمراني

 الباحه
دخيل هللا محمد مصلح  

 الزهراني

 الزهرانيراشد حسن موسي   الباحه

 الباحه
راشد عبدهللا محمد  

 الزهراني

 رافع حسن سعيد  الزهراني الباحه

 الباحه
سرحان ضيف هللا محمد 

 الغامدي

 سعد سعيد غانم  الغامدي الباحه

 سعد سعيد مبيريك  الغامدي الباحه

 سعود حجر طامي  العامري الباحه

 سعود مقعد سعود  الغامدي الباحه

 الباحه
احمد عوضه  سعيد 

 الزهراني

 سعيد جمعان بخيت  الغامدي الباحه

 سعيد جمعان سعيد  الغامدي الباحه

 سعيد حامد سعيد  الغامدي الباحه

 سعيد سعود خلف  العمري الباحه

 سعيد عايض سعيد  الحارثي الباحه

 سعيد عبييد محسن  الغامدي الباحه

 سعيد عطيه عبده  الزهراني الباحه

 سعيد علي سفر  الغامدي الباحه



 سعيد علي ضاوي  الغامدي الباحه

 سعيد مصلح سفر  الغامدي الباحه

 سفر سعيد عوضه  الغامدي الباحه

 الباحه
سلطان حمدان عبدهللا  

 الغامدي

 الباحه
سلطان غرم هللا احمد 

 الزهراني

 سلمي ناصر محمد  الغامدي الباحه

 سلييم مسفر عائض  الغامدي الباحه

 سويد محمد سويد  الغامدي الباحه

 صالح احمد عبدهللا  العمري الباحه

 الباحه
صالح جمعان صالح  

 الغامدي

 صالح حسين علي  الحسني الباحه

 الباحه
صالح حمدان عائض  

 الغامدي

 صالح سعد محمد  الغامدي الباحه

 صالح سفر سالم  الغامدي الباحه

 الباحه
صالح سلطان عبدالرحمن  

 الغامدي

 الباحه
صالح عبدهللا سلمان  

 الغامدي

 صالح عبدهللا صالح  الغامدي الباحه

 الباحه
صالح عبدهللا عبدالخالق  

 الغامدي

 صالح عبدهللا علي  الزهراني الباحه

 الباحه
صالح عطيه مبارك  

 الزهراني

 الباحه
عادل ناصر ريحان  

 الزهراني

 عامر مناجي محمد  الزيلعي الباحه

 عائض محمد شايخ  العمري الباحه

 الباحه
عبدالرحيم محمد مسفر  

 الزهراني

 الباحه
عبدالعزيز رديف محمد  

 الغامدي

 الباحه
عبدالعزيز سعدي عبدهللا  

 الغامدي

 الباحه
عبدالعزيز محمد سعيد 

 البيضاني الزهراني

 الباحه
عبدالكريم ابراهيم احمد  

 الزهراني

 الباحه
سحمي ال مارق عبدهللا احمد 

 الغامدي



 عبدهللا احمد سعيد  الغامدي الباحه

 الباحه
عبدهللا احمد عبدهللا  

 الزهراني

 الباحه
عبدهللا داهسش محمد  

 الغامدي

 عبدهللا سعد محمد  الغامدي الباحه

 الباحه
عبدهللا علي عبدهللا  

 الزهراني

 عبدهللا علي عقال  الزهراني الباحه

 الباحه
عيظه حسن  عبدهللا 

 الزهراني

 عبدهللا محمد علي  الغامدي الباحه

 عبدهللا محمد عيدان  الغامدي الباحه

 الباحه
عبدهللا محمد مسفر  

 الزهراني

 الباحه
عبدهللا محمد موسي  

 الزهراني

 عثمان حسن عمير  الغامدي الباحه

 عثمان محمد عثمان  الغامدي الباحه

 الزهرانيعزيز حسين علي   الباحه

 عطيه احمد محمد  الزهراني الباحه

 الباحه
عطيه عبدالخالق خلف  

 الغامدي

 عطيه محمد علي  الزهراني الباحه

 علي احمد حميد  الغامدي الباحه

 علي احمد علي  الغامدي الباحه

 علي جمعان احمد  الزهراني الباحه

 علي حسن احمد  السالمي الباحه

 الغامدي علي حمدان علي  الباحه

 علي صالح احمد  الزهراني الباحه

 علي صالح احمد  عياش الباحه

 علي مبارك فرج  الزهراني الباحه

 الباحه
علي محمد جمعان الهديه 

 الغامدي

 علي محمد علي  الغامدي الباحه

 الباحه
علي موسي موسي  

 الزهراني

 عمار حسن سعيد  القحطاني الباحه

 الغامديعمر محمد داهش   الباحه

 عوض احمد كريدم  الزبيدي الباحه

 الباحه
عويض خضر عوض  

 الزهراني

 الباحه
عيدان احمد عيدان  

 الزهراني



 عيدان محمد احمد  الغامدي الباحه

 عيدان محمد عيدان  الغامدي الباحه

 الباحه
عيسي جعدان عبدهللا  

 العمري

 الباحه
غريب احمد عيسي  

 البيضاني

 محمد عبدهللا  الزهرانيفهد  الباحه

 الباحه
فيصل سفر حمارس  

 الغامدي

 الحق احمد علي  الزبيدي الباحه

 الباحه
مبارك سعيد ريحان  

 الزهراني

 مبارك مسفر سعيد  الغامدي الباحه

 الباحه
مجدي محمد عطيه  

 الزهراني

 محمد احمد محمد  الزهراني الباحه

 محمد حسن محمد  الفقيه الباحه

 محمد خاتم حسين  الزهراني الباحه

 محمد سالم سعيد  الغامدي الباحه

 محمد سعد حمدان  الغامدي الباحه

 محمد سعيد مبارك  الغامدي الباحه

 محمد صالح مبارك  الزبيدي الباحه

 محمد عائض نوار  الغامدي الباحه

 محمد عباس علي  المهابي الباحه

 الباحه
 محمد عبدالعزيز عبدهللا 

 الغامدي

 الباحه
محمد عبدهللا جمعان  

 الغامدي

 الباحه
محمد عبدهللا غرم هللا 

 الغامدي

 محمد علي سفر  العلياني الباحه

 محمد علي ضاوي  الغامدي الباحه

 محمد مرعي محمد  الحازمي الباحه

 محمد مصطفي علي  الحسني الباحه

 مسفر بخيت محمد  الغامدي الباحه

 الباحه
سعيد جبران  مسفر 

 الزهراني

 مسفر سعيد محمد  الغامدي الباحه

 مشعل احمد محمد  آل مهدي الباحه

 معيض علي سعيد  الزهراني الباحه

 الباحه
منصور غرم هللا مشرف  

 عدالن

 الباحه
منصور محمد حمارس  

 الغامدي



 الباحه
منصور محمد عثمان  

 الغامدي

 مهدي صالح مهدي  الغامدي الباحه

 ناصر سعيد محمد  الغامدي الباحه

 نائف محمد جمعان  الغامدي الباحه

 هاشم سالم هاشم  الزهراني الباحه

 هايل سعيد محمد  الغامدي الباحه

 هزاع علي شاكر  الشمراني الباحه

 الباحه
هآلل احمد حسن آل سالم  

 الغامدي

 يحيي عبدهللا بكري  الشيخي الباحه

 الباحه
عوضه يعن هللا علي 

 الخثعمي

 يوسف احمد عبدهللا  الغامدي الباحه

 ابراهيم راشد زيد  الضفيان الخرج

 ابراهيم سعد ابراهيم  وبران الخرج

 الخرج
ابراهيم عبدالرحمن علي  بن 

 عون

 ابراهيم محمد يحي  الدروي الخرج

 احمد مزيد ناصر  متمبك الخرج

 الخرج
احمد يحيي فرج الكناني 

 الزهراني

 بدر حمد مفرح  المفرح الخرج

 بدر ضاوي عائض  العتيبي الخرج

 الخرج
بدر عبدالرحمن   ناصر آل 

 مطلق

 الخرج
بدر عبدالعزيز عامر  آل 

 عامر

 الخرج
بدر عبداللطيف عبدهللا  

 الموسي

 بدر متعب عسكر  الحربي الخرج

 الخرج
بريكان مشعان بريكان  آل 

 وقيان

 القحطانيبندر عبدهللا يحي   الخرج

 الخرج
تركي ابراهيم عبدالرحمن  

 الدريهم

 تركي عبدهللا سعد  المواش الخرج

 الخرج
تركي محمد راشد  آل 

 سليمان

 الخرج
تميم حمد تميم الصخابره 

 الدوسري

 الخرج
جعيول حسين جعيول  آل 

 بريك

جويعد سعد ناصر الشامري  الخرج



 العجمي

 الخرج
حسين ضيف هللا جربوع 

 الجبيري

 حصه زيد علي  الرزيقي الخرج

 حمد عبدهللا سلطان  المواش الخرج

 خالد سعد محمد  ابوحيمد الخرج

 الخرج
خالد مبارك شعيب  

 الدوسري

 خالد محسن مرجي  الحربي الخرج

 ذياب صالح محمد  الذياب الخرج

 راشد خلف وطبان  النتيفات الخرج

 راشد سعد مبارك  الدقل الخرج

 الخرج
عبدالعزيز راشد  آل راشد 

 خريف

 الخرج
رشيد جمعان عبدالهادي 

 العبدالهادي الدوسري

 الخرج
رميص فهد رميص  

 الدوسري

 الخرج
زيد عمر عبدالرحمن  آل 

 نزهان

 زيد محمد حسن  الدوسري الخرج

 ساره عبدهللا ابراهيم  الشثري الخرج

 الخرج
سالم محمد تميم آل لملوم 

 الدوسري

 مسعود  الخالدي سالم يحي الخرج

 الخرج
سامي عبدالرحمن   ناصر 

 الخويطر

 الخرج
سطام منصور صبيان  

 العتيبي

 الخرج
سعد حزام مبارك العاصمي 

 القحطاني

 الخرج
سعد عبدالرحمن سعد  

 الكثيري

 سعود فواز علي  آل عبدهللا الخرج

 سعود مسحل بخيت  العتيبي الخرج

 الخرج
سعيد خضران عبدهللا  

 الزهراني

 الخرج
سعيد ناصر عوض  

 القحطاني

 سلطان ناصر محمد  عوشن الخرج

 سلمان نايف عايض  الشلوي الخرج

 شالح ظافر ناصر  الدوسري الخرج

 الخرج
شهاب جهيم وندي المضياني 

 العنزي



 صالح فهد حمد  الدوسري الخرج

 صقر سعد بريك  العصيمي الخرج

 الخرج
 ضيف هللا حسن ضيف هللا 

 الدوسري

 ظافر محمد ناصر  المساعره الخرج

 الخرج
عايض محمد عايض  آل 

 بريك

 الخرج
عبدالرحمن   سعود محمد 

 العماج

 الخرج
عبدالرحمن   محمد عبدهللا 

 عسيري

 الخرج
عبدالرحمن حصن شائع  

 الشكره

 الخرج
عبدالرحمن زاكي فرج  

 العنزي

 الخرج
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن  

 آل دحيم

 الخرج
عبدالعزيز جابر عامر  

 الشهري

 الخرج
عبدالعزيز صالح بخيت  

 العنزي

 الخرج
عبدالعزيز محمد مبارك  

 الهديلي

 عبدهللا جابر فهد  المصارير الخرج

 الخرج
عبدهللا سعد عبدالرحمن  

 الدريهم

 الخرج
عبدهللا سعود عبدهللا  

 الخيبري

 عبدهللا سليمان خير هللا العنبر الخرج

 الخرج
عبدهللا سمير مثآل العوفي  

 الحربي

 عبدهللا صالح عبدهللا  قربع الخرج

 الخرج
عبدهللا عايض عواض اال 

 سمري

 الخرج
عبدهللا فالح مبارك  

 الدوسري

 عبدهللا مبارك محمد  البياهي الخرج

 الخرج
عبدهللا مسواك ابوطالب  

 القيسي

 عبدهللا مشبب عبدهللا  العتيبي الخرج

 عبدهللا مفلح ملفي  الدوسري الخرج

 الخرج
عبدهللا ناصر كميخ آل 

 عاطف القحطاني

عبدالمجيد وراد بعاج   الخرج



 الشلوي

 الخرج
عبدالهادي مريط عبدالهادي  

 آل بريك

 عبيد حمد شريد  الدوسري الخرج

 عبيد محمد سيف  العمار الخرج

 الخرج
عجب عايض محمد الحبابي 

 القحطاني

 عطشه محمد مهدي  الزهره الخرج

 علي حمد ابراهيم  العقيلي الخرج

 الخرج
علي سعد صويان الشكره 

 الدوسري

 الخرج
علي عايض عواض اال 

 سمري

 الخرج
علي عبدالعزيز علي  

 العميره

 علي يحيي احمد  هزازي الخرج

 علي يزيد قاسم  الفيفي الخرج

 الخرج
عمران فهد عبدالرحمن  آل 

 دحيم

 غانم حمد سعيد  آل عمار الخرج

 الخرج
غليفص جهز جهز  

 الدوسري

 الخرج
فارس محمد هارون  

 الهوساوي

 فراج ابراهيم فراج  القباني الخرج

 فهد حواس خازن  العنزي الخرج

 الخرج
فهد زامل فحس الغرابي 

 الحربي

 الخرج
فهد عبدالعزيز عبدهللا  

 المطرد

 فهد عبدهللا علي  الحقباني الخرج

 فهد عبدهللا محمد  بن مقرن الخرج

 فهد عطاهللا بخيت  العنزي الخرج

 فهد علي محمد  دغريري الخرج

 فهد ناصر سعد  بن جمعه الخرج

 الخرج
فهد ناصر كميخ آل عاطف 

 القحطاني

 الخرج
فهيد محمد مدعير العاصمي 

 القحطاني

 فوزيه محمد علي  العجمي الخرج

 الخرج
العضيله فيصل شامان حمدان 

 المطيري

 الخرج
فيصل عبدهللا عبدالرحمن  

 الحبر



 الخرج
فيصل ناصر معجب  

 الدوسري

 قينان عماش عباس  آل عمار الخرج

 ماجد شباب مسفر  المطيري الخرج

 ماجد محمد سعود  الدوسري الخرج

 الخرج
مانع فهد فارع آل ناصر 

 القحطاني

 الخرج
مبارك ظافر مبارك العاطفي 

 القحطاني

 مبارك فيصل متلع  الدوسري الخرج

 الخرج
مبارك محمد شائع  آل 

 حبشان

 محسن بداح سالم  القحطاني الخرج

 الخرج
محسن دخيل محسن  

 الدوسري

 محسن سعد بداح  الغييثي الخرج

 محمد ابراهيم فراج  القباني الخرج

 محمد ابراهيم محمد  العقل الخرج

 محمد بديع نافع  العنزي الخرج

 محمد حمد ناصر  العرجاني الخرج

 الخرج
محمد خالد عبدالرحمن  

 الحربي

 محمد خزام محمد  القحطاني الخرج

 محمد راشد ناصر الال في الخرج

 محمد ردعان ناصر  القرني الخرج

 الخرج
محمد ساعد سعيد آل راشد 

 الزهراني

 محمد شايع حصن  آل دحيم الخرج

 الخرج
محمد صالح عبدالعزيز  

 السعيدان

 محمد صقر مطلق  العتيبي الخرج

 محمد عبدهللا حمد  الدويله الخرج

 محمد عبدهللا علي  الحقباني الخرج

 محمد عبدهللا علي  الشهري الخرج

 الخرج
محمد عبدهللا محمد  آل 

 يوسف

 محمد عبدهللا ناصر  المقيت الخرج

 محمد علي حسين  هزازي الخرج

 العتيبيمحمد عمر عايض   الخرج

 محمد فهد محمد  الدوسري الخرج

 الخرج
محمد محسن مرجي 

 البيضاني الحربي

 مسعد زيد سلمان  الجهني الخرج

مشعل عبدهللا ابراهيم  آل  الخرج



 سالم

 الخرج
مشعل عموش عماش  

 العتيبي

 مشوط راشد حنيتش  الدبالين الخرج

 مطلق عقيل عيد  العنزي الخرج

 ماجد  الدوسريمطلق ناجي  الخرج

 معدي مسفر حشان  الفهادي الخرج

 مفلح محمد مفلح  الدوسري الخرج

 الخرج
منصور محمد منصور  

 الدوسري

 منير سعود منير  القحطاني الخرج

 منيره محمد سعود  القريني الخرج

 الخرج
منيفه ضيدان عايض  

 الحربي

 الخرج
ناحي جوهر محمد  

 الشهراني

 فالح  العبودناصر مفلح  الخرج

 الخرج
ناصر ناصر عبدهللا  

 الحقباني

 الخرج
ناهض سعود خريزان  

 الدوسري

 نايف محمد سراج  سليماني الخرج

 هادي مبارك حمد  الدوسري الخرج

 الخرج
هازع مرزوق هازع  

 الحربي

 الدمام
ابراهيم ابراهيم سلطان  

 السلطان

 الدمام
ابراهيم احمد سعد آل طهيفان 

 الشمراني

 الدمام
ابراهيم حسين شبر  

 الموسوي

 الدمام
ابراهيم خليفه ابراهيم  

 العبدالعزيز

 الدمام
ابراهيم عبدالعزيز محمد  

 العقيل

 الدمام
ابراهيم علي ابراهيم آل 

 درعين المرحبي

 الدمام
ابراهيم محمد    هآلل آل 

 مطر

 الدمام
ابراهيم مخضر خضر 

 الفتيني الفهمي

 الدمام
هندي محمد القرفي ابراهيم 

 الهاجري

 احسان محمد رضا  البيات الدمام



 احمد جاسم حسين  الستراوي الدمام

 الدمام
احمد حسن سعيد آل دحمان 

 الغامدي

 الدمام
احمد حسن عقيل العقيل 

 الغامدي

 احمد حسين احمد  السلطان الدمام

 احمد حسين هاشم  الهاشم الدمام

 عبدهللااحمد سالم كليب   الدمام

 الدمام
احمد عبدرب الرسول احمد 

 آل سيف

 احمد عطيه غرم  الزهراني الدمام

 احمد علي محمد  المحسن الدمام

 الدمام
احمد فاخر منصور آل 

 منصور السهيمي

 الدمام
احمد يحي اسعد الثويعي 

 الفيفي

 اشرف علي محمد  المحسن الدمام

 انور خالد حمد  المخالده الدمام

 الدمام
ايمن عبدالرزاق محمد  

 الوحيمد

 الدمام
ايهاب سليمان محمد 

 السحيمي البلوي

 بدر عبدهللا فريح  الشمري الدمام

 بدر علي محمد  البحراني الدمام

 بدر محمد ابراهيم  الجناعي الدمام

 الدمام
بدر هادي حسين المصارير 

 الدوسري

 الدمام
برزان سكران خلف 
 المسعودي الشمري

 بندر سعيد عبدهللا  الحوطي الدمام

 الدمام
بندر عبدهللا مسفر الخزمري 

 الزهراني

 الدمام
تركي سعيد عبدهللا الغريبه 

 العمري

 الدمام
تركي ظافر جازع 
 المشهوري الشهري

 توفيق احمد علي  الباشا الدمام

 الدمام
ثامر هالل عبدالرحمن  

 الرشيدي

 ثواب محمد ثواب  المنيعي الدمام

 الدمام
جابر صالح جابر العطاف 

 الغامدي

 الدمام
جارهللا فايد صالح المسلم 

 الرمالي



 جاسم سالم راضي  الخالدي الدمام

 جاسم سعيد جاسم  السواري الدمام

 جاسم عبدهللا كاظم  المقداد الدمام

 جاسم عيسي عبدهللا  آل ثنيان الدمام

 جاسم محمد علي  آل ميالد الدمام

 احمد  الجبيليجعفر علي  الدمام

 الدمام
جلوي مبارك جلوي 
 الودعاني الدوسري

 جمال جمعان محمد  الغامدي الدمام

 جمآل حسن عبدهللا    الناصر الدمام

 الدمام
جمعان عبدهللا جمعان  

 العمري

 جهز جزاء محمد  المطيري الدمام

 حبيب باقر محمد  الشريف الدمام

 الدمام
حبيب معتوق محمد  زين 

 الدين

 حجه معيض علي  آل عايض الدمام

 حسن ابراهيم احمد  الدوله الدمام

 الدمام
حسن احمد حسن آل البراق 

 البارقي

 حسن جمعان عبدهللا  العمري الدمام

 الدمام
حسن سعيد صويلح 
 الخزمري الزهراني

 حسن عامر حسن  الراشدي الدمام

 حسن عبدهللا احمد  القراوي الدمام

 حسن  شوكانحسن علي  الدمام

 الدمام
حسن علي عبدالوهاب  

 المؤمن

 الدمام
حسن قاسم مرزوق  

 الشويخات

 حسن مهدي صالح  آل ناس الدمام

 الدمام
حسين احمد عباس  آل 

 حمقان

 الدمام
حسين حبيب يوسف  

 العرادي

 الدمام
حسين حمد حسن القروف 

 الهاجري

 حسين صالح قاسم  آل الشيخ الدمام

 عامر حسين  البارقيحسين  الدمام

 الدمام
حسين عامر محمد العويضي 

 البيشي

 حسين عبدهللا احمد  آل صفر الدمام

 حسين علي احمد  الخياط الدمام

 حسين علي سلمان  العوامي الدمام



 حسين علي موسي  الخليفه الدمام

 الدمام
حسين فهاد عواض  

 القحطاني

 حسين محمد احمد  المؤمن الدمام

 الدمام
حسين محمد هادي آل حسنه 

 النجراني

 حسين ناجي رابح  الرشيدي الدمام

 حصه عبدهللا احمد  الدبل الدمام

 حمد حسن حصين  الهاجري الدمام

 حمود ثويني مران  البقمي الدمام

 الدمام
حميدي عوض عيد المهيدي 

 العنزي

 حيدر محمد صالح  آل جمعه الدمام

 المطيريخالد حمد حمدان   الدمام

 خالد خليفه عقيل  العقيل الدمام

 خالد سعد ناصر  البكر الدمام

 الدمام
خالد عبدالعزيز باتل آل سليم 

 القحطاني

 خالد عبدهللا سعد  آل هداف الدمام

 خالد علي محمد  آل فرج الدمام

 خالد ماشع قائل  العتيبي الدمام

 الدمام
خالد مبارك سعد آل عنيزان 

 الدوسري

 خالد محمد احمد  الزهراني الدمام

 الدمام
خالد محمد احمد ابواسه 

 الغامدي

 الدمام
خالد محمد ظافر آل غثيث 

 الشهراني

 الدمام
خالد محمد عبداللطيف  

 الصفيان

 خالد هادي راشد  الهاجري الدمام

 خالد يوسف خالد  ابوبشيت الدمام

 خديجه علي ادريع  الدريع الدمام

 علي منير  الفليت خليفه الدمام

 خليل ابراهيم محمد  بالعيسي الدمام

 الدمام
خليل محمد مروعي  

 الجابري

 درزي محسن هادي  الحربي الدمام

 الدمام
دغش بطي حنيش الغيثي 

 الدوسري

 دغيليب فهد دغيليب  العجمي الدمام

 الدمام
راجح ماجد عبدهللا العاصمي 

 القحطاني

 الخالديراشد احمد محارب   الدمام



 راشد علي ناصر  المري الدمام

 الدمام
راشد عوضه علي البريص 

 المري

 رائد عايض ذياب  المطيري الدمام

 الدمام
رائد عبدالحميد منصور  

 الزاير

 الدمام
رضا منصور علي  آل 

 رامس

 رضي علوي علوي  التتان الدمام

 الدمام
رمزي هادي ابراهيم  

 دغريري

 الدمام
محمد آل زيدان رياض سعيد 

 الغامدي

 الدمام
زاهر حسن عبدهللا شبيلي 

 البارقي

 الدمام
زكي ابراهيم مهدي  آل 

 علوي

 زكي احمد محمد  الزاهر الدمام

 زكي حسين احمد  الحسين الدمام

 الدمام
زهير عبدهللا محمد  

 المرزوق

 الدمام
زيد حسن محسن الخنفري 

 القحطاني

 الدمام
 سالم احمد عبدالوهاب 

 السليمان

 سالم عبدهللا صالح  باعبدهللا الدمام

 الدمام
سالم علي راشد الجربوعي 

 المري

 سالم عوضه علي  المري الدمام

 سالم مبارك سعد  العازمي الدمام

 سطام منير عبدان  العضياني الدمام

 الدمام
سعد احمد سعد آل طهيفان 

 الشمراني

 سعد دخيل محمد  المالكي الدمام

 الدمام
سعد دغيمان رجعان  

 العازمي

 سعد سالم خليفه  العوده الدمام

 سعد عبدهللا صالح  العتيق الدمام

 سعد عبدهللا مانع  العجمي الدمام

 الدمام
سعد محمد حاضر الذهيبات 

 العلياني

 سعد محمد شبيب  العتيبي الدمام

 الدمام
سعد محمد عوضه آل يعن 

 هللا



 القحطاني  سعد محمد قمشع الدمام

 سعد هليل حنيف  الشيباني الدمام

 سعود عبدهللا سعود  الكلثم الدمام

 سعيد سعد سعيد  القحطاني الدمام

 الدمام
سعيد عبدهللا احمد المالعصه 

 العمري

 الدمام
سعيد عبدهللا سعيد الصفار 

 الدوسري

 الدمام
سعيد عبدهللا صالح آل حساب 

 الشهراني

 الدمام
سعود الدملوكي سعيد عتيق 

 السلمي

 سعيد علي حسين  ذيبه الدمام

 الدمام
سعيد غرسان ناشي الفزعي 

 الشمراني

 الدمام
سعيد ناصر محمد آل فايع 

 القحطاني

 الدمام
سفر هادي سالم آل مفرح 

 القحطاني

 سلطان سعيد احمد  الغامدي الدمام

 سلطان سعيد محمد  ثلبه الدمام

 الدمام
 سلطان مشرف سلطان 

 الغامدي

 سلمان علي سلمان  العوامي الدمام

 سلمان محمد ابراهيم  النجدي الدمام

 الدمام
سليمان معيصير عويدات 

 الغضوري العنزي

 الدمام
سيف عبدهللا حزام العاصمي 

 القحطاني

 شليه مسفر سفري  الحربي الدمام

 الدمام
شوقي محمد صالح  

 المرزوق

 الدمام
صالح حامد عوض هللا 

 السيالي

 الدمام
صالح سبتي علي ابوحسن 

 الغامدي

 صالح سعد علي  الشمراني الدمام

 الدمام
صالح عباس احمد  آل 

 حمقان

 الدمام
صالح علي محمد الغباريه 

 القرني

 الدمام
صالح عوضه علي البريص 

 المري

صالح غريب غالب الميموني  الدمام



 المطيري

 الدمام
صالح محمد صالح آل مشيع 

 القرني

 صالح حسين عوض  حسين الدمام

 صالح سالم سليمان  المقبل الدمام

 الدمام
صالح عيسي عبدهللا  

 الدوسري

 الدمام
صالح ناصر صالح  

 الحوطي

 الدمام
طارق يوسف عبداللطيف  

 العصيل

 الدمام
طاهر محسن هاشم  

 ابوالرحي

 الدمام
طالل فهد عيد الموايقي 

 العازمي

 سامي صالح    شاهينطآلل  الدمام

 طآلل محمد سعد    الخميس الدمام

 الدمام
طماح الحميدي عمر  

 السبيعي

 ظافر شعوان مذكر  البقمي الدمام

 عادل حسن نعمه  العوامي الدمام

 عادل عبدهللا علي  االمين الدمام

 عادل علي ناصر  الناصر الدمام

 الدمام
عارف منيس ضميان  

 العنزي

 الدمام
ضيف هللا مسفر  عالي 

 الشهراني

 الدمام
عامر بركه عبدهللا النماصي 

 الشمري

 الدمام
عايد الدسم خلف الدهمشي 

 العنزي

 عائشه عبدهللا محمد  الجبر الدمام

 عباس علي حسين  العطيه الدمام

 عباس محمد احمد  آل زاهر الدمام

 عبداالله محمد علي  العوامي الدمام

 الدمام
عبدهللا احمد  عبدالباري 

 العيدروس

 الدمام
عبدالحكيم سعود احمد  آل 

 غزوي

 الدمام
عبدالرحمن   شريده احمد 

 العبدوه

 الدمام
عبدالرحمن   عبدالعزيز 

 محمد العقيل

عبدالرحمن   علي حسن  الدمام



 جرمي

 الدمام
عبدالرحمن   عوضه عائض 

 العتيبي

 الدمام
عبدالرحمن   محسن  علي 

 السالمه

 الدمام
عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا  

 السبيت

 الدمام
عبدالرحمن زبران غرم هللا  

 الشمراني

 الدمام
عبدالرحمن صالح حسين  

 العيسى

 الدمام
عبدالرحمن علي عبدالرحمن  

 الشهري

 الدمام
عبدالرحمن محمد 
 عبدالرحمن  العمري

 الدمام
عبدالرحيم احمد عبدهللا  

 المصري

 الدمام
عبدالعزيز جعفر صالح  آل 

 سالم

 الدمام
عبدالعزيز حسين عبدالكريم  

 العلوان

 الدمام
عبدالعزيز خليل ابراهيم  

 الزياني

 الدمام
عبدالعزيز رجب هندي بني 

 بشير

 الدمام
عبدالعزيز رضي حسن  آل 

 محمود

 الدمام
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز  

 الدوسري

 الدمام
عبدالرحمن  عبدالعزيز سعيد 

 الشهري

 الدمام
عبدالعزيز صالح موسي 

 الباقي الزهراني

 الدمام
عبدالعزيز عبدهللا خليفه  

 المنصور

 الدمام
عبدالعزيز محمد ضمري  

 الغامدي

 الدمام
عبدالعزيز يوسف ناجي  

 العتيبي

 الدمام
عبدالكريم منصور عبدالكريم  

 الميداني

 الدمام
عبداللطيف ابراهيم عبدهللا  

 المخايطه

 الدمام
عبداللطيف حسن محمد  

 الكعيبي



 عبداللطيف علي احمد  الجبر الدمام

 عبدهللا ابراهيم علي  رده الدمام

 عبدهللا ابراهيم محمد  اليحي الدمام

 عبدهللا جابر حسن  آل شاهين الدمام

 عبدهللا جاسر محمد  الجاسر الدمام

 الدمام
عبدهللا جزاء غازي الجليدي 

 الحربي

 عبدهللا حسن احمد  الصباغ الدمام

 الدمام
عبدهللا حمد عبدهللا الرقاص 

 العتيبي

 عبدهللا خليفه سالم  العليان الدمام

 عبدهللا رشيد عبدهللا  سويد الدمام

 عبدهللا سعد معيوف  القرشي الدمام

 الدمام
عبدهللا سعيد عبدهللا آل 

 حساب الشهراني

 الدمام
علي آل ثابت عبدهللا سعيد 

 الشهراني

 الدمام
عبدهللا عايض مريع آل 

 غريس القحطاني

 الدمام
عبدهللا عبدالعزيز محمد  

 العقيل

 الدمام
عبدهللا عطيه مطر الشدوي 

 الزهراني

 عبدهللا علي    محمد الحيدان الدمام

 عبدهللا علي حسن  آل علوي الدمام

 الدمام
عبدهللا علي عبدالعزيز  

 الشهري

 الدمام
عبدهللا علي محمد آل عيد 

 الغامدي

 عبدهللا عيسي عبدهللا  مكي الدمام

 الدمام
عبدهللا فالح عبدهللا المجامعه 

 السبيعي

 الدمام
عبدهللا محمد احمد البنان 

 الزهراني

 الدمام
عبدهللا محمد حمد الوهيبي 

 الزعبي

 عبدهللا محمد سفيير  الخثعمي الدمام

 محمد علي  الفرجعبدهللا  الدمام

 عبدهللا محمد محمود  عشي الدمام

 الدمام
عبدهللا مسفر محمد  

 الدوسري

 الدمام
عبدهللا معاشي صقر  

 الشمري

 عبدهللا ناصر فهاد  الفقاعسة الدمام



 الدمام
عبدهللا نصير محمد  

 السرحاني

 الدمام
عبدهللا نويران عبيد  

 المطرفي

 الدمام
عبدالمحسن سعيد صالح  

 ابوعزيز

 الدمام
عبدالمحسن محمد عبدهللا 

 السعران العجمي

 الدمام
عبدالهادي صالح محمد آل 

 مطير اليامي

 الدمام
عبدالهادي علي محمد  

 الصفار

 الدمام
عبدالهادي علي محمد آل 

 العرق الشهري

 الدمام
عبدالوهاب عبدالعزيز جاسم  

 السعيد

 عبده عبدهللا حسين  محزري الدمام

 الدمام
عبيد عايض فيحان السمي 

 البقمي

 الدمام
عدنان محمد سلمان  

 بوعريش

 الدمام
عقيل عبدالعزيز محمد  

 العقيل

 الدمام
عقيل مديسيس مطلق 

 االسلمي الشمري

 علي ابراهيم حسن  آل زاهر الدمام

 علي احمد صالح  آل علي الدمام

 علي احمد عبدهللا  جمال الدمام

 آل مغلقعلي احمد علي   الدمام

 الدمام
علي احمد مبارك آل صقر 

 القحطاني

 علي حسن احمد  آل داؤود الدمام

 علي حسن علي  الجبيلي الدمام

 علي حسن علي  الحماد الدمام

 الدمام
علي حسين عبدالكريم  

 العلوان

 علي حسين علي  عبدالعال الدمام

 الدمام
علي سالم علي الرحمي 

 المنصوري

 علي  مجرشيعلي طيب  الدمام

 الدمام
علي عبدالعزيز محمد زين 

 الدين

 علي عبدهللا حسين  الشاعر الدمام

 علي عبدهللا علي  االحمري الدمام



 علي فايز علي  الفايز الدمام

 علي فرج مهدي  الفرج الدمام

 الدمام
علي محمد حسن آل جحوش 

 القرني

 الدمام
علي محمد سلمان  

 العبدالوهاب

 محمد عباس  الحبيلعلي  الدمام

 علي محمد مسعد  الحارثي الدمام

 الدمام
علي مساعد صالح آل زهير 

 الشمراني

 الدمام
علي مفلح علي آل سعد 

 القحطاني

 علي مهدي ابراهيم  آل حليل الدمام

 علي مهدي منصور  العجمي الدمام

 عليثه نايف عليثه  العتيبي الدمام

 الشعيبيعماد سعد عبدهللا   الدمام

 عمر سعد عايض  آل ربيع الدمام

 الدمام
عواد خليف عواد الوبيري 

 الشمري

 عوض دخيل هللا رده الذويبي الدمام

 الدمام
عوض سالم محمد آل دوكر 

 اليامي

 عيسي حسن محمد  البلوشي الدمام

 عيسي مهدي محمد  المزعل الدمام

 الدمام
غادن مطلق عائض نحيت 

 الحربي

 وديد صالح  الحارثي غازي الدمام

 الدمام
غانم سعيد راجح الهذيلي 

 البقمي

 غزاي جزاء شجاع  العتيبي الدمام

 الدمام
غفر عيد غفر العاصمي 

 القحطاني

 الدمام
غنيم منصور غنيم السفراني 

 العجمي

 الدمام
فاطمه عبدهللا محمد 
 عبدالوهاب الوصيبعي

 فالح خليف عواد  الشمري الدمام

 محمد فالح  الدوسري فالح الدمام

 فالح منير مسفر  الدوسري الدمام

 فرحان مبارك فرحان  العبود الدمام

 الدمام
فهد شاهين محمد آل سعييد 

 الهاجري

 الدمام
فهد عبدهللا محمد الرويس 

 العتيبي



 الدمام
فهد محمد عبدهللا آل جعر 

 الغامدي

 فؤاد علي حسن  آل سيف الدمام

 الغامدي  فيصل سعيد يحي الدمام

 الدمام
فيصل عبدهللا حسن آل بدوي 

 عسيري

 الدمام
فيصل عيسي راشد العذبه 

 المري

 فيصل محمد ابراهيم  النقاء الدمام

 الدمام
كاظم عبدالعآل علي    آل 

 ناصر

 ليلي فهد خليل  الرشيد الدمام

 ماجد حسن موسي  الزهراني الدمام

 ماجد عامر ليل  الخالدي الدمام

 الدمام
ماجد عبدالعزيز محمد  

 العقيل

 ماجد مبارك وسمي  الوسمي الدمام

 ماجد يوسف خالد  ابوبشيت الدمام

 مازن سليمان حمد  المزيني الدمام

 الدمام
مانع عبيد رشيد الشامري 

 العجمي

 الدمام
مبارك دخين مبارك  

 العازمي

 مبارك معدي فهيد  العرجاني الدمام

 الدمام
آل جمان متعب مريع محمد 
 القحطاني

 الدمام
محسن احمد محسن  آل 

 محيسن

 محمد ابراهيم سعيد  فاضل الدمام

 الدمام
محمد ابراهيم سليمان  

 الجمعان

 محمد ابراهيم محمد  الثقفي الدمام

 الدمام
محمد ابراهيم محمد  بن 

 يحيى

 محمد احمد عبدهللا  بوخوه الدمام

 محمد احمد محمد  الجوف الدمام

 محمد احمد محمد  الشهري الدمام

 محمد باقر احمد  العلي الدمام

 محمد حسن علي  الطاللوه الدمام

 محمد حسن مهدي  آل ناس الدمام

 الدمام
محمد حمدان عبدالرحمن  

 الشمراني

 محمد راضي دغيم  الربيع الدمام

محمد زايد محمد آل مانع  الدمام



 عسيري

 سليمان محمد زيد عبدهللا  آل الدمام

 الدمام
محمد سالم راشد آل منيف 

 الزعبي

 الدمام
محمد سعد ناصر آل سحوب 

 الزعبي

 محمد سعيد بريم  المنيعي الدمام

 الدمام
محمد سعيد عبدالرحمن  

 القرني

 محمد سعيد علي  آل اعلي الدمام

 محمد سليمان سالم  علي الدمام

 محمد سليمان محمد  العميره الدمام

 محمد شافي سعود  العتيبي الدمام

 الدمام
محمد شبيب احسن آل 

 محفوظ العجمي

 محمد شداء عطيه  الغامدي الدمام

 محمد صالح احمد  نصيف الدمام

 الدمام
محمد صالح محمد  آل هيآل 

 الشمراني

 الدمام
محمد عبدهللا احمد المحمد 

 علي

 الدمام
محمد عبدهللا حسن المحمد 

 علي

 عبدهللا حمود  النفجانمحمد  الدمام

 محمد عبدهللا علي  الخالدي الدمام

 محمد عبدهللا محمد  العازمي الدمام

 الدمام
محمد عبدهللا مسفر الوهيبي 

 الزعبي

 الدمام
محمد عبدالوهاب ابراهيم  

 السعيد

 محمد عبده عامر  آل جليل الدمام

 محمد علي ابراهيم  الكديسي الدمام

 الدمام
راشد ابوليله محمد علي 

 المري

 الدمام
محمد علي عبدهللا آل مشعل 

 القحطاني

 الدمام
محمد عوض فالح العضيله 

 المطيري

 الدمام
محمد عوضه علي البريص 

 المري

 محمد غازي محمد  الشعالن الدمام

 الدمام
محمد فهد جربوع الحسن 

 الخالدي

 محمد كميخ مبارك  العتيبي الدمام



 الدمام
عبدهللا العرجي محمد مبارك 

 القحطاني

 محمد نامش مشحن  البيشي الدمام

 الدمام
محمد يحي عايض آل حلبوب 

 عسيري

 محمود نعمه سلمان  الهاشم الدمام

 الدمام
مخلد هالل عبدالرحمن  

 الرشيدي

 مدينه محمد هاشم  الحسن الدمام

 الدمام
مساعد راشد عبدالكريم 

 بالرقوش الزهراني

 الدمام
زارب سعيد آل خيار مساعد 

 القحطاني

 مساعد طارق محمد  العبيد الدمام

 مسفر ظافر عباد  آل لشعث الدمام

 مشعل ثواب ناصر  العتيبي الدمام

 الدمام
مصطفي عبدهللا علي  

 الناصر

 الدمام
مصلح شداد حسن السريعي 

 الفهمي

 الدمام
مطلق ناصر خلف المطلق 

 الدوسري

 الدمام
معجل خلف مناحي 
 المتروكي الزعبي

 معيض راقع حمد  القحطاني الدمام

 ممدوح نايف متعب  العتيبي الدمام

 مناحي سعيد مفلح  االكلبي الدمام

 الدمام
مناور عوض معيتق  

 الرشيدي

 منتهى علي حسين  المنيدي الدمام

 الدمام
منصور احمد مهدي  

 العبكري

 منصور محمد سعد  بحيبحاء الدمام

 الدمام
مبارك حمود العواشز  موسي

 الشهراني

 الدمام
موفق منصور عبدهللا  

 المنصور

 نادر احمد مهدي  آل عمران الدمام

 الدمام
ناصر احمد غرم هللا  

 الغامدي

 الدمام
ناصر خميس جبران 

 المالعبه العازمي

 ناصر راشد ناصر  المري الدمام

 ناصر علي عبدهللا  القحطاني الدمام



 عوضه علي  المريناصر  الدمام

 الدمام
ناصر فهيد راشد الغفراني 

 المري

 الدمام
ناصر مسفر قبالن الشرافاء 

 الدوسري

 نايف عبدهللا خليفه  المنصور الدمام

 الدمام
نزار عبدالعزيز عبدالباقي  

 آل طلحه

 نوح حبيب شبر  آل هاشم الدمام

 نوح عبدهللا محمد  الرومي الدمام

 سلمان  الهاشمهاشم نعمه  الدمام

 هاني احمد حسن  الصيقل الدمام

 هدي خلوفه سعيد  الغامدي الدمام

 هآلل احمد هآلل البنعلي      الدمام

 وجيه علي عبدهللا  العرادي الدمام

 الدمام
ودي فالح سليمان السبيعي 

 العنزي

 وليد احمد احمد  بوقرصين الدمام

 وليد سالم محمد  العلوي الدمام

 وهبي محمد علي  الشيوخ الدمام

 يحي محمد مضيع  مدخلي الدمام

 يعقوب يوسف علي  الخالدي الدمام

 الدمام
يوسف احمد عيسي  آل 

 جضر

 يوسف سالم عثمان  الذوادي الدمام

 يوسف علي عواد  المرهون الدمام

 يوسف محمد طاهر  اليوسف الدمام

 الدمام
يوسف محمد عبدالرحمن  

 الغامدي

 الدمام
يوسف موسي حسين  

 الصعيليك

 الدوادمى
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم  

 اليحيان

 الدوادمى
ابراهيم عبدالعزيز 
 عبدالرحمن  الناجم

 ابراهيم عبدهللا محمد  العمار الدوادمى

 الدوادمى
احمد سيف عبدالرحمن  

 السيف

 الدوادمى
الحميدي محماس حصيان  

 العصيمي

 العتيبيبجاد مناحي عوض   الدوادمى

 بدر ابراهيم    حمدالمجلي الدوادمى

 بدر محمدابراهيم    الراشد الدوادمى

 بنيدر عيد نايف  العتيبي الدوادمى



 بنيدر فايح مسفر  الدلبحي الدوادمى

 الدوادمى
تراحيب مسعود ربيعان  

 البقمي

 الدوادمى
تركي محمد قاعد السليس 

 العتيبي

 الرويسجزاء عبدهللا هزاع   الدوادمى

 حزام سالم مضحي  العتيبي الدوادمى

 حزام سعود مخلد  العصيمي الدوادمى

 حسن حنس ناشر  العصيمي الدوادمى

 حسن راشدحسن    الرويس الدوادمى

 حسن عبدهللا حمد  الشنيبر الدوادمى

 حمد دخيل هللا جبرين العتيبي الدوادمى

 حمد فرج مصلح  المطيري الدوادمى

 حمود باجد هميجان  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
خالد عبدالرحمن   محمد 

 الجويعد

 خالد عبيد عبدهللا  العصيمي الدوادمى

 خالد غازي بداح  النفيعي الدوادمى

 الدوادمى
خالد ماشع زبن المغيري 

 العتيبي

 خالد محمد عشاق  المقاطي الدوادمى

 خالد مطلق    لفاءالغربي الدوادمى

 خالد مناحي محمد  الرويس الدوادمى

 خالد نايف    بندرالعجاني الدوادمى

 ذيب صالح هالل  الدلبحي الدوادمى

 راشد عوض راشد  الرحيلي الدوادمى

 ربيع ربيعان منير  العتيبي الدوادمى

 زيدبن محمد حبيب  الزيادي الدوادمى

 سامي مشعل عوض  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
 سبتي سجدي وقيتان 

 المقاطي

 سطام مطلق مناور  النفيعي الدوادمى

 سعد سالم غازي  العتيبي الدوادمى

 سعد سعود مخلد  العتيبي الدوادمى

 سعد عبدهللا عايد  الزغيبي الدوادمى

 سعد مشرع مبارك  الكرناف الدوادمى

 سعود جهز هزاع  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
سعود ناصربن    

 ناصرالجميلي

 سلطان عيد    هآلل العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
سلطان منيف ضواي  

 العتيبي

 الدوادمى
سلمان نايف درهوم  

 الحمادي



 الدوادمى
سيف سعودفيحان    

 الدعجاني

 شرار ذيب جبرين  العتيبي الدوادمى

 شريان جري رشيد  المقاطي الدوادمى

 شلش محسن ذايب  الشيباني الدوادمى

 صالح عبيد منير  العتيبي الدوادمى

 صباح مناحي ملحاق  العتيبي الدوادمى

 صعب جهجاه حامد  العتيبي الدوادمى

 ضاوي حمود مرثع  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
ضحيه متعب عبيان  

 الدعجاني

 الدوادمى
طراد شحيبان محماس  

 العتيبي

 الدوادمى
طرفه علي عبدالسالم  

 الدعيج

 بداح منير  العتيبيطالل  الدوادمى

 الدوادمى
طآلل عبدهللا محمد    

 الجميعي

 الدوادمى
طآلل عبيد زاحم    

 العصيمي

 الدوادمى
طآلل محمد سويلم    

 الشعالن

 طلق محمد طلق  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
طلق مشخص عبدهللا  

 الشيباني

 عادل ابراهيم متعب  العتيبي الدوادمى

 عبدهللا  الحميضيعادل حمد  الدوادمى

 عادل متعب مقحم  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
عبدالرحمن   جمل وتير 

 العتيبي

 الدوادمى
عبدالرحمن   عبدالعزيز  

 عبدالرحمن

 الدوادمى
عبدالرحمن   عبدهللا سويلم 

 الشعالن

 الدوادمى
عبدالرحمن   عبدهللا 

 عبدالعزيز المنيع

 الدوادمى
عبدالرحمن   علي محمد 

 الفاضل

 الدوادمى
عبدالرحمن   محمد طامي 

 الرويس

 الدوادمى
عبدالرحمن عبدهللا 
 عبدالرحمن  الدايل

 الدوادمى
عبدالعرير دخيل    
 عبدالعزيزالحميضي



 عبدالعزيز علي علي  مدخلي الدوادمى

 الدوادمى
عبدالعزيز نايف حامد  

 العتيبي

 الدوادمى
عبدهللا ابراهيم محمد  

 المنصور

 الدوادمى
عبدهللا حزمي وريك  

 الدعجاني

 عبدهللا حمد    شديدالعصيمي الدوادمى

 الدوادمى
عبدهللا حمود ضحيان  

 الدعجاني

 عبدهللا فارس غازي  العتيبي الدوادمى

 عبدهللا فاهد عبدهللا  العصيمي الدوادمى

 الدوادمى
عبدهللا قاعد حبيليص  

 العصيمي

 الدوادمى
مرزوق  عبدهللا متعب 
 العتيبي

 عبدهللا محمد عبدهللا  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
عبدهللا محمد عواض  

 الدعجاني

 الدوادمى
عبدهللا هندي مرزوق  

 المقاطي

 الدوادمى
عبدالمجيد عبدهللا عبدالعزيز  

 المنيع

 الدوادمى
عبدالمجيد عيسي ميشع  

 العتيبي

 الدوادمى
عبدالمجيد مطلق    هآلل 

 السيحاني

 الدوادمى
عبدالهادي عبدالرحمن   

 محمد القاسم

 عجب فرحان محمد  العتيبي الدوادمى

 عساف مقعد ميشع  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
عصام ابراهيم عبدالعزيز  

 الفائز

 الدوادمى
عقاب سفر ضيف هللا 

 القسامي

 علي جوار عبدهللا  الممتن الدوادمى

 محمدالعويويد  علي عبدهللا   الدوادمى

 علي محمد علي  المقاطي الدوادمى

 علي معيوف غازي  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
عمر ابراهيم شجاع  

 العصيمي

 عناد معتوق سحلي  السعدي الدوادمى

 الدوادمى
عوض عائض راشد  

 الرحيلي



 عوض غازي مطر  الدلبحي الدوادمى

 عوض فالح فالح  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
عوض مناحي عوض  

 العتيبي

 عياد عوض    هذآل الدلبحي الدوادمى

 عياد ناصر ناصر  العتيبي الدوادمى

 غازي دليم عايض  الحافي الدوادمى

 غازي فالح غزاي  العتيبي الدوادمى

 فايح ذعار مشعان  العتيبي الدوادمى

 فايز عواد عوض  العنزي الدوادمى

 دخيل هللا العتيبيفائز قاعد  الدوادمى

 فرج سعيد هليل  الثقيفي الدوادمى

 الدوادمى
فهد ابراهيم عبدهللا  

 الحميضي

 فهد عواض عوض  العتيبي الدوادمى

 فهد عوض غايب  الشيباني الدوادمى

 فهد غازي شداد  العتيبي الدوادمى

 فهد متعب نهاض  العصيمي الدوادمى

 فهد محمد مرزوق  المغيري الدوادمى

 فهد محمدناصر    الباهلي الدوادمى

 فهيد عبيد حزام  العتيبي الدوادمى

 فهيد مشعان سالم  الشراري الدوادمى

 فيحان سيف سعد  الشيباني الدوادمى

 فيحان عبدهللا بريك  العتيبي الدوادمى

 فيصل سعود عبدهللا  العتيبي الدوادمى

 فيصل سمير عيد  العتيبي الدوادمى

 فيصل عبدهللا مشرع  العتيبي الدوادمى

 قاعد نوار    قعيدالمقاطي الدوادمى

 لعيبيبه عبيد حمود  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
ماجد عسكر حمود البيضاني 

 الحربي

 ماجد عيسي مشيع  العتيبي الدوادمى

 ماجد فواز مجاهد  الغبيوي الدوادمى

 الدوادمى
ماجد متعب محماس الحبيل 

 العتيبي

 ماطر ذعار شداد  العتيبي الدوادمى

 متعب ذيب جبرين  العتيبي الدوادمى

 متعب فهيد ثواب  الشيباني الدوادمى

 متعب محسن رزيق  الدلبحي الدوادمى

 الدوادمى
محارب عبدالرحمن   

 عبدالعزيز المحارب

 الدوادمى
محمد ابراهيم محمد  

 المنصور

 محمد احمد علي  مدخلي الدوادمى



 محمد بجاد بندر  الدعجاني الدوادمى

 محمد جبرمطلق    المطيري الدوادمى

 محمد عايض طلمس  العتيبي الدوادمى

 محمد عبداللع فرج  الحنتوش الدوادمى

 الدوادمى
محمد عنادعبدالرحمن    

 المقاطي

 الدوادمى
محمد عويض حامد  

 المطيري

 محمد عيد خالد  العتيبي الدوادمى

 محمد مسعد ساري  المطيري الدوادمى

 محمد مطلق صالل  العتيبي الدوادمى

 محمد مفيز عواضه  الحارثي الدوادمى

 الدوادمى
محمد منير    
 محياءالعصيمي

 محمد منير ثابت  العصيمي الدوادمى

 محمد منير زايد  العصيمي الدوادمى

 محيا عقاب جازي  العتيبي الدوادمى

 العتيبي  محياء علي خليفه الدوادمى

 مذكر بندر    ذعارالعصاي الدوادمى

 الدوادمى
مرزوف ثويمر هذال  

 العتيبي

 مشعل عبدهللا مسعر  العتيبي الدوادمى

 مشعل فاطم غائب  المرشدي الدوادمى

 مطلق راشد حسن  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
مفيز مرزوق عايض  

 الشيباني

 مقحم ثامر محسن  الدعجاني الدوادمى

 مقحم غزاي عيد  المطيري الدوادمى

 مقحم متعب مقحم  الروقي الدوادمى

 الدوادمى
ممدوح حمدان عجل  

 الدلبحي

 الدوادمى
منير عايض مفرح  

 العصيمي

 منيره سعد عبدالرحمن  زيد الدوادمى

 الدوادمى
مهند عبدهللا عبدالرحمن  

 الدايل

 موسي عيسي ميشع  العتيبي الدوادمى

 موضي مناجا ثويب  الحافي الدوادمى

 نادر محيل مجهل  الدلبحي الدوادمى

 نادر مناحي عوض  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
ناصر عبدالمحسن هادي  

 الدعجاني

 ناصر عمر ناصر  الضويان الدوادمى

ناصر مناحي عماش   الدوادمى



 المقاطي

 ناصر ناصرمحمد    الجميلي الدوادمى

 عوض  العتيبيناهس مناحي  الدوادمى

 الدوادمى
ناهض عبدالرحمن   ناهض 

 القويز

 نايف طارش عوض  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
نايف عواض الهويل  

 الغضباني

 نايف غالب زايد  العتيبي الدوادمى

 نايف قاعد حبيليص  العتيبي الدوادمى

 الدوادمى
نايف قبال ن ضحيان 

 المقاطي

 الدوادمى
    نزآل عبدهللا مبارك

 العتيبي

 نوار معتق الحويلي  المغيري الدوادمى

 نواف عبدهللا فالح  الثبيتي الدوادمى

 الدوادمى
نواف عبدالمحسن رزيق  

 الدلبحي

 هايف نجر مشعل  الدلبحي الدوادمى

 هديف جري رشيد  المقاطي الدوادمى

 وجب مضحي خليل  العتيبي الدوادمى

 المقاطيوحشيه بدر مسلم   الدوادمى

 وليد سعود سلوم  النفيعي الدوادمى

 الرس
ناهض سعود عشبان البالجي 

 الحربي

 حمد سليمان غزي  الغزي الزلفى

 الزلفى
سعد عبدالرحمن   حمود 

 الدويش

 الزلفى
عبدالحميد سليمان غزي  

 الغزي

 الزلفى
عبدالرحمن   سليمان غزي 

 الغزي

 الزلفى
عبدالرحمن   علي دخيل 

 الغانم

 الزلفى
عبدالرحمن   منير قطيم 

 الحلفي

 الزلفى
عبدالعزيز سعود محمد  

 الزنيدي

 الزلفى
عبدالعزيز عبدهللا محمد  

 العمار

 الزلفى
عمر سعود عبدالرحمن  

 العمر

 فالح عبدالمحسن فالح  الفالح الزلفى

 ماجد سعود محمد  الجبر الزلفى



 ماجدبن دخيل    عايدالعواد الزلفى

 محمد احمد سليمان  الجبر الزلفى

 محمد سليمان غزي  الغزي الزلفى

 الزلفى
مساعد سعود عبدالرحمن  

 العمر

 الزلفى
مشعل دخيل هللا جمش 

 المطيري

 نايف سليمان غزي  الغزي الزلفى

 نقى ناحي نقى  الشمري الزلفى

 نواف منير قطيم  الحلفي الزلفى

 الطائف
ابراهيم عبدهللا عوض  

 الشهراني

 الطائف
ابراهيم مسفر عيضه  

 الخديدي

 احمد سعيد مسعود  الغامدي الطائف

 الطائف
احمد ضيف هللا عائض 

 المالكي

 احمد علي محمد  الزهراني الطائف

 احمد محمد حسن  مهدي الطائف

 الطائف
احمد محمد ضيف هللا 

 المالكي

 الطائف
احمد معيوض عواض 

 الشهيب الثبيتي

 الطائف
عطاهللا  اسعد مرزوق 

 العصيمي

 بجاد ثنيان ثويني  السبيعي الطائف

 بدر فهيد مجهز  العتيبي الطائف

 الطائف
تركي عبدهللا عواض  

 النفيعي

 الطائف
تركي مزيد مدري الشدادي 

 الحارثي

 جمعان عطيه عيضه  الثقفي الطائف

 الطائف
حاسن عبدالرحمن   خضر 

 القرشي

 حامد عبدهللا صالح  سليم الطائف

 الطائف
حسان عبدهللا عوض  

 السفياني

 الطائف
حسن جرادان جميل  

 الحارثي

 حسن مفلح حسن  الشهراني الطائف

 حصه ناصر هذال  العتيبي الطائف

 الطائف
حمدان خليف صالح  

 المطيري

حمود خريص نصار   الطائف



 القرشي

 حمود سندان غالب  المطيري الطائف

 الطائف
 حمود فواز فراج الثوري

 السبيعي

 الطائف
حمود محياء برجس 

 السميري العتيبي

 حمود نوار خليوي  البقمي الطائف

 خالد حسين ابراهيم  الحارثي الطائف

 خالد خضر عبدهللا  المالكي الطائف

 خالد عبيد عبدهللا  الحليفي الطائف

 الطائف
خالد عويض حمدي النفيعي 

 العتيبي

 خالد عيضه رده  المالكي الطائف

 خالد معتوق اسماعيل  خوج الطائف

 الطائف
خلف هللا معيش محبوب 

 القرشي

 خليل بكر خليل  راضي الطائف

 دحيم حبيب داحوم  القثامي الطائف

 الطائف
دخيل هللا عويمر عامر 

 القثامي

 الطائف
رائد عوض احمد الشهيب 

 الثبيتي

 الطائف
رياض صالح عبدهللا  

 الحشان

 الدوسري سعد جهيم سعد  الطائف

 سعد خميس سعيد  الغامدي الطائف

 سعد عواض عوض  العتيبي الطائف

 سعد محمد مطلق  العصيمي الطائف

 سعد محمد منصور  السبيعي الطائف

 سعود سفير عيد  الجعيد الطائف

 سعيد سفر سعيد  الغامدي الطائف

 سفر غازي عساف  الذيابيي الطائف

 سلطان حسن عاتق  الجعيد الطائف

 الطائف
سلطان عيضه معيض  

 القصيري

 الطائف
سلطان مشيخص خالف 

 الضويفري المطيري

 سلمان سالم محمد  الهويد الطائف

 سويلم سليم سالم  السفاني الطائف

 سيف عايض سيف  القرشي الطائف

 الطائف
صالح جويبر حمود  

 العصيمي

 الطائف
صالح عايض عطاهلل  

 القثامي



 الطائف
سفر محسن ضيف هللا 

 القثامي

 الطائف
طآلل عيضه احمد يوسفي  

 الثقفي

 طلق عبيد محيل  الوذيناني الطائف

 الطائف
ظافر شباب ظافر ال علي 

 السبيعي

 عادل حامد عوضه  المالكي الطائف

 عالي علي حمود  الثمالي الطائف

 عايض عمير سفر  العتيبي الطائف

 الطائف
عائض ضيف هللا عايض 

 السفيانيالعمري 

 عبداالله عبيد حمود  الثبيتي الطائف

 الطائف
عبدالرحمن   عادي خشمان 

 العتيبي

 الطائف
عبدالرحمن احمد صالح  

 الثبيتي

 عبدالرحمن سهل رده  الثبيتي الطائف

 الطائف
عبدالرحمن ضيف هللا 

 عبدالرحمن القاضي المالكي

 الطائف
عبدالرحمن عبدالعزيز محمد  

 الجعيد

 الطائف
عبدالرحمن غانم سعيد  

 القرشي

 الطائف
عبدالرحيم ماضي محمد  

 الشريف

 الطائف
عبدالعزيز حامد حميد  

 المالكي

 عبدهللا سالم احمد  الغامدي الطائف

 عبدهللا سعد خضر  الثقفي الطائف

 الطائف
عبدهللا سعيد عبدهللا  

 القحطاني

 عبدهللا شجاع مغيب  السبيعي الطائف

 عبدهللا صالح سراح  العتيبي الطائف

 عبدهللا ظافر مسلط  السبيعي الطائف

 الطائف
عبدهللا عبدالرحمن   شويل 

 الشهري

 عبدهللا علي مسفر  الزهراني الطائف

 عبدهللا فرج علي  المالكي الطائف

 الطائف
عبدهللا مسفر علي ابوعفله 

 الغامدي

 الطائف
عبدالملك زويد احمد  

 الربيعي

عبدالهادي معيض عويمر   الطائف



 الجعيد

 عبدربه زايد محمد  الثبيتي الطائف

 عبدربه عبدهللا ال في العيلي الطائف

 الطائف
عبدربه عوض سالم  

 الحارثي

 عدنان عالي هليل  الزايدي الطائف

 عدنان علي محمد  الزهراني الطائف

 عطيه جارهللا مبارك  المالكي الطائف

 الجعيد علي رداد صالح  الطائف

 علي سعود طايع  المطيري الطائف

 علي عيد مغيض  المطيري الطائف

 عمر محمد ناصر  االسمري الطائف

 الطائف
عويض ضيف هللا عواض 

 الجعيد

 عيسي منير سعد  العتيبي الطائف

 عيضه متعب غراز  المالكي الطائف

 عيضه محمد عايض  اللهبي الطائف

 النفيعيغازي مقبول سيف   الطائف

 غزاي عايض براك  القثامي الطائف

 فارس عيد هليل  العتيبي الطائف

 فالح ثواب عبدهللا  السبيعي الطائف

 فايز محمد عوض  العصيمي الطائف

 فايع احمد محمد  هيج الطائف

 فراج فواز فراج  السبيعي الطائف

 فرحان سعد فرحان  السبيعي الطائف

 السبيعيفضي براز زين   الطائف

 فهد جميل ياسين  حطاب الطائف

 الطائف
فهد عنيزان عبدالرحيم  

 الثبيتي

 فهد مطلق رجاء  الثبيتي الطائف

 فؤاد عبدهللا محمد  سريه الطائف

 الطائف
فيصل جمعان سعيد  

 الزهراني

 الطائف
قطين حبيليص سحلي  

 العتيبي

 مبارك جهيم سعد  الدسري الطائف

 الطائف
بتال المرزوقي محسن غازي 

 البقمي

 محمد سعد مصلط  البقمي الطائف

 محمد سيف محمد  العتيبي الطائف

 الطائف
محمد ضيف هللا عوض  

 الثبيتي

 محمد ظهران احمد  الغامدي الطائف

 محمد عايد رداد  المالكي الطائف



 الطائف
محمد عبدالخالق صالح  

 الكريمي

 محمد عثمان حربي  الثبيتي الطائف

 الطائف
محمد عطيه موسي  

 الزهراني

 محمد فيصل ردعان  البقمي الطائف

 محمد مسفر لفاي  النفيعي الطائف

 محمد ناصر محمد  السبيعي الطائف

 مرزوق سليمان سفر  العتيبي الطائف

 الطائف
مساعد ثواب نواهر العزيزي 

 المطيري

 الطائف
مساعد مسعود مليحان  

 المطيري

 الطائف
ساعد سفير  مسعود 

 الطويرقي

 مشاري عجاب بجاد  العتيبي الطائف

 الطائف
مشعل جارالنبي احمد 

 القرشي المالكي

 الطائف
مشعل دخيل هللا خلف الزبدي 

 الحارثي

 مصلح فايز عبدهللا  العتيبي الطائف

 مطلب صعيقر هدي  العتيبي الطائف

 مناحي هاجد بدر  السبيعي الطائف

 الطائف
عالي  منصور خضر 
 الطويرقي

 الطائف
منصور ناهس شميس  

 السميري

 منير حمود عوض  العتيبي الطائف

 منير سعد سعد  السبيعي الطائف

 الطائف
منيره صويلح عبدهللا 

 الخراص العتيبي

 موسي علي محمد  آل زاهر الطائف

 موفق عبدهللا خنيفس  الهذلي الطائف

 ناصر سعد فهيد  الدوسري الطائف

 الطائف
ناصر محمد منصور  

 السبيعي

 الطائف
نايف مناحي غتار العصيمي 

 العتيبي

 نائف دخيل هللا رشيد العتيبي الطائف

 نائف سليم جارالنبي  المالكي الطائف

 الطائف
نواف قطين حبيليص  

 العتيبي

 هادي سالم سعد  الحماد الطائف

 هيا سلمان سليم  الزيادي الطائف



 الطائف
عبدالرحمن  وليد سعد 

 العبيسي

 يحي علي يحي  العامري الطائف

 يوسف عالي عبيدهللا  المالكي الطائف

 يوسف محمد مشعل  الثبيتي الطائف

 القنفذه
سعيد صالح سعيد آل حمود 

 الرحماني

 ابراهيم مزيد ناصر  المزيد المجمعه

 احمد عبدالعزيز علي  القاسم المجمعه

 المجمعه
عبدهللا  بدر عبدالرحمن 
 الهاللي

 بندر حمود عميشان  الحربي المجمعه

 المجمعه
بندر سالمه عبدالمحسن  

 العمار

 المجمعه
بندر عبدالمحسن محمد  

 الخميس

 المجمعه
تركي عويض جبير  

 المطيري

 حمود نقاء نقيان  المطيري المجمعه

 خالد طامي محمد  المطيري المجمعه

 المجمعه
 خالد عبدالعزيز مبارك 

 المبارك

 رافع هليل خشان  العنزي المجمعه

 المجمعه
زياد عبدالمحسن احمد  

 الخميس

 المجمعه
سلطان محمد ضاحي  

 الضاحي

 المجمعه
صنيتان هاجد عايض  

 المطيري

 المجمعه
عادل عبدالمحسن محمد  

 الخميس

 المجمعه
عبدالرحمن وصيل قطيم  

 الرشيدي

 المجمعه
عبدالعزيز عبدالوهاب ناصر  

 ابو هيب

 المجمعه
عبدهللا سعد عبدالعزيز  بن 

 عبد الجبار

 المجمعه
عبدهللا وصيل قطيم  

 الرشيدي

 عبيد قويفل سعد  السهلي المجمعه

 عواد ثابت سالم  المطيري المجمعه

 فهد ابراهيم حمد  العثمان المجمعه

 فهد سعد ناصر  الزكري المجمعه

ماجد عبدالعزيز ابراهيم   المجمعه



 ابانمي

 المجمعه
ماجد عبدالمحسن محمد  

 الخميس

 محمد صالح ناصر  العليان المجمعه

 محمد عبدهللا محمد  الرشيد المجمعه

 محمد فرحان طفيل  العتيبي المجمعه

 محمد مناحي سعد  الدغيشم المجمعه

 محمد نقاء نقيان  المطيري المجمعه

 محمد نهار حنيضل  الهاملي المجمعه

 نعيم عبدهللا محمد  الرشيد المجمعه

 نوره عبدهللا ناصر  المعجل المجمعه

 هيله مسلم عبدالعزيز  المسلم المجمعه

المدينة 
 ابراهيم احمد عثمان  طوال المنورة

المدينة 
 المنورة

ابراهيم جميعان سعيد  
 الجهني

المدينة 
 ابراهيم حسن علي  السويح المنورة

المدينة 
 علي  الحربيابراهيم دليم  المنورة

المدينة 
 المنورة

ابراهيم عبدالسسالم يوسف  
 الصقير

المدينة 
 ابراهيم محمد احمد  موسي المنورة

المدينة 
 ابراهيم مقبل غزاي  الحربي المنورة

المدينة 
 المنورة

احمد حامد مرزوق  
 المحمدي

المدينة 
 الرحمن  عبدهللا*احمد حبيب  المنورة

المدينة 
 حسين علي  سنيوراحمد  المنورة

المدينة 
 احمد حميد حمدي  الصاعدي المنورة

المدينة 
 احمد سبيل شميالن  العوفي المنورة

المدينة 
 احمد علي فالح  الفريدي المنورة

المدينة 
 احمد علي محمد  النزر المنورة

المدينة 
 احمد محمد احمد  صباح المنورة

المدينة 
 احمد محين محمد  حمدي المنورة



المدينة 
 احمد هديان مرزوق  العلوي المنورة

المدينة 
 المنورة

اسامه عبدالعزيز عبدالرحمن  
 اركوني

المدينة 
 المنورة

ايمن عبدالكريم حمزه  
 االنصاري

المدينة 
 ايمن ناجي رشيد  الرحيلي المنورة

المدينة 
 المنورة

ايهاب عبدالكريم حمزه  
 انصاري

المدينة 
 المنورة

وصيص  بادي سبهات 
 المطيري

المدينة 
 بدر حميدان نافع  الحربي المنورة

المدينة 
 بدر سلمان سفر  السحيمي المنورة

المدينة 
 بدر عايد راشد  الردادي المنورة

المدينة 
 بدر الفي ضاوي  الحربي المنورة

المدينة 
 بدر محمد احمد  سالم المنورة

المدينة 
 بندر بخيت سالمه  الجهني المنورة

المدينة 
 المنورة

بندر رغيان قحران  
 الرشيدي

المدينة 
 بندر سلمان عوض  المغذوي المنورة

المدينة 
 بندر عبدالحي حسن  كردي المنورة

المدينة 
 بندر عبدهللا عتيق  الردادي المنورة

المدينة 
 بندر علي سعد  الضغيان المنورة

المدينة 
 بندر محمد رزيق  الرويثي المنورة

المدينة 
 بندر مضحي عيد  المحمدي المنورة

المدينة 
 بندر نياف باجد  الرويثي المنورة

المدينة 
 تركي صادر سعد  الرشيدي المنورة

المدينة 
 تركي عايد عايض  المغذوي المنورة

تركي عوض مرزوق  المدينة 



 العنزي المنورة

المدينة 
 المنورة

تركي عوض مطلق  
 المطيري

المدينة 
 المنورة

محسن سعيد  تركي 
 الصاعدي

المدينة 
 المنورة

تميم محمد محمديحي  
 االحمدي

المدينة 
 المنورة

جبر محمد مراضي  
 المطيري

المدينة 
 المنورة

جمآل عبدالقادر محمد    
 دلعان

المدينة 
 المنورة

جميل ساري سويري  
 الرحيلي

المدينة 
 المنورة

جميل محمد علي شاهر 
 الحازمي

المدينة 
 حاتم حامد خليل  القرافي المنورة

المدينة 
 حاتم عبيد ماشع  السحيمي المنورة

المدينة 
 المنورة

حاضر ربيع مرزوق  
 السهلي

المدينة 
 حامد سلمان سالم  الحسيني المنورة

المدينة 
 المنورة

حامد سليم عبدالهادي  
 السهلي

المدينة 
 حامد عيد بركه  المطيري المنورة

المدينة 
 محمد نعيس  الحربيحامد  المنورة

المدينة 
 حامد مقبل محمد  السهلي المنورة

المدينة 
 حباب حمود محمد  السحيمي المنورة

المدينة 
 حبيان براك يريك  المولد المنورة

المدينة 
 حسن مطيع دخيل  الحجيلي المنورة

المدينة 
 المنورة

حسن معيض عايض  
 الصاعدي

المدينة 
 العجيميحسن ناجع محمد   المنورة

المدينة 
 حسين شلوه صالح  اللقماني المنورة

المدينة 
 المنورة

حسين عائش منصور  
 االحمدي



المدينة 
 المنورة

حسين عبيد مديذيق  
 السحيمي

المدينة 
 حمد حميد محمد  الحربي المنورة

المدينة 
 المنورة

حمد عبدالعزيز معتوق  
 الرحيلي

المدينة 
 حمد عوض سعد  العنزي المنورة

المدينة 
 حمد عيد نافع  الرشيدي المنورة

المدينة 
 حمد مطلق محمد  المطيري المنورة

المدينة 
 حمدان سعيد جبران  فقير المنورة

المدينة 
 المنورة

حمدي مبارك هديرس  
 الحربي

المدينة 
 المنورة

حمديه مخضار خصيوي  
 السهلي

المدينة 
 حمزه ثحات محمد  ابوالعري المنورة

المدينة 
 المنورة

حمود مخيضير منير  
 المطرفي

المدينة 
 حميد سليم فريح  الجهني المنورة

المدينة 
 حميد عايد نافع  الصاعدي المنورة

المدينة 
 حميده حمدان حامد  العتيبي المنورة

المدينة 
 خالد تركي فيصل  العنزي المنورة

المدينة 
 خالد حامد مدخل  العوفي المنورة

المدينة 
 خالد حمد عبدهللا  الحاسري المنورة

المدينة 
 المنورة

خالد دعيج صنيتان  
 المطيري

المدينة 
 خالد صالح فوزان  الفوزان المنورة

المدينة 
 خالد صياف عواد  المحمدي المنورة

المدينة 
 المنورة

خالد ضاوي خويشان  
 العمري

المدينة 
 خالد عايد نغميش  الجهني المنورة

عبداللطيف سليمان   خالدالمدينة 



 الهاللي المنورة

المدينة 
 خالد عتيق دخيل هللا االحمدي المنورة

المدينة 
 خالد علي محمد  طالب المنورة

المدينة 
 خالد علي مرسي  الرحيلي المنورة

المدينة 
 خالد فهد محمد  حسان المنورة

المدينة 
 المنورة

خالد قاضي نظام الدين 
 عبدالغفور

المدينة 
 محمد محسن  التميميخالد  المنورة

المدينة 
 خالد مرزوق مطر  الجابري المنورة

المدينة 
 خالد مسلم رشدان  الجهني المنورة

المدينة 
 خالد يوسف احمد  العفيفي المنورة

المدينة 
 خبتي علي صالح  الزهراني المنورة

المدينة 
 خلف دليم علي  الحربي المنورة

المدينة 
 الفقيريخلف سليمان غلول   المنورة

المدينة 
 المنورة

خلف عوض عواض  
 الرويثي

المدينة 
 خلف ناهر خلف  الردادي المنورة

المدينة 
 المنورة

خليف عبدهللا مصلح  
 الرويثي

المدينة 
 خليفه سالم خليفه  العنزي المنورة

المدينة 
 دخيل عايد عواد  العروي المنورة

المدينة 
 راشد طلق صالح  العتيبيي المنورة

المدينة 
 راشد علي ابراهيم  المرواني المنورة

المدينة 
 المنورة

رامي عبدالمطلوب مصطفي  
 النخلي

المدينة 
 رائد احمد سليمان  طالب المنورة

المدينة 
 رجاء بشير ونس  المطيري المنورة



المدينة 
 رزق هللا عبدهللا شلوه السهلي المنورة

المدينة 
 المنورة

رزين عبدالرزاق عويض  
 السحيمي

المدينة 
 المنورة

رشيد رشدان ماطر  
 المطيري

المدينة 
 رضاء حسين حسن  النخلي المنورة

المدينة 
 المنورة

رضي  ضيف هللا عتيق  
 السحيمي

المدينة 
 رقيه محمد سلمي  مالئكه المنورة

المدينة 
 المنورة

رويشد عنيزان مزعل  
 المطيري

المدينة 
 المنورة

رياض عبدالكريم محمد  
 الفرحان

المدينة 
 زهره علي مطلق  المولد المنورة

المدينة 
 زهير محمد حمزه  العالوي المنورة

المدينة 
 زياد احمد محمد  الصاعدي المنورة

المدينة 
 سالم جميل حسن  الجهني المنورة

المدينة 
 سالم حميدان رفاده  العوفي المنورة

المدينة 
 سالم ذعار هضيب  الحربي المنورة

المدينة 
 سالم سليمان عوده  البلوي المنورة

المدينة 
 سالم صالح سعد  الرفاعي المنورة

المدينة 
 سالم غالي عوض  الحربي المنورة

المدينة 
 سالم محمد احمد  موسي المنورة

المدينة 
 سالم نويفع حمدي  الصاعدي المنورة

المدينة 
 سالمه سالم سلمان  المولد المنورة

المدينة 
 سامي حامد رشيد  االحمدي المنورة

المدينة 
 سامي عايد صويلح  الحسيني المنورة

 سامي نور عبيد  السحيميالمدينة 



 المنورة

المدينة 
 سطام سمير عسير  العمري المنورة

المدينة 
 سعد رجي قحران  الرشيدي المنورة

المدينة 
 المنورة

سعد صامل عنيت هللا 
 الحربي

المدينة 
 المنورة

سعد عبدهللا سعيد  
 الصريصري

المدينة 
 المنورة

سعدي حمود عواض  
 المطيري

المدينة 
 سعود بركه عايد  المطيري المنورة

المدينة 
 سعود سعد دغيليب  العوفي المنورة

المدينة 
 المنورة

سعود سعد محمدعائض  
 الحربي

المدينة 
 سعود صالح زياد  المطيري المنورة

المدينة 
 عطاهلل منور  العنزيسعود  المنورة

المدينة 
 سعود علي سويعد  العوفي المنورة

المدينة 
 سعود عوض سعيد  الرشيدي المنورة

المدينة 
 المنورة

سعود عوض شلييويح  
 الترجمي

المدينة 
 المنورة

سعود مريزيق ارزيق  
 المطيري

المدينة 
 سعيد سالم سعيد  السهلي المنورة

المدينة 
 المنورة

مطيران  سعيد فيحمان 
 الذبياني

المدينة 
 المنورة

سلطان زايد غميض  
 الرويتعي

المدينة 
 المنورة

سلطان سعيد دخيل  
 الصاعدي

المدينة 
 المنورة

سلطان ضيف هللا سليم 
 الحربي

المدينة 
 سلطان عبدهللا يحي  الجهني المنورة

المدينة 
 سلطان عبيد فهد  البلوي المنورة

المدينة 
 الفي  الحربيسلطان عوض  المنورة



المدينة 
 المنورة

سلطان فوزان سمير  
 المطيري

المدينة 
 المنورة

سلمان سليمان عواض  
 الحجيلي

المدينة 
 سلمان لويفي عيد  الحربي المنورة

المدينة 
 المنورة

سلمان مريزيق مرزوق  
 الصبحي

المدينة 
 سلمي محمد عبدهللا  الطالب المنورة

المدينة 
 غالي  العلويسليم حمدان  المنورة

المدينة 
 سليمان سالم سليمان  العوفي المنورة

المدينة 
 المنورة

سليمان صالح سليمان  
 االخضر

المدينة 
 المنورة

سليمان محمد هادي  
 الهزازي

المدينة 
 المنورة

سليمان مناور سليمان  
 االحمدي

المدينة 
 المنورة

سمران عليان شليويح  
 العمري

المدينة 
 المنورة

رزين خضير  سمير 
 الرحيلي

المدينة 
 سمير عبدهللا علي  شكر المنورة

المدينة 
 سمير عبدهللا محمد  الحربي المنورة

المدينة 
 سويلم العويد سليم  الرشيدي المنورة

المدينة 
 المنورة

شاكر سلمان شناف  
 المطيري

المدينة 
 شجاع محمد رشيد  المحمدي المنورة

المدينة 
 المنورة

مسفر  شداد محارب 
 المطيري

المدينة 
 صالح بخيت صبيان  الجهني المنورة

المدينة 
 المنورة

صالح جمعه عبدالكريم  
 الشاللي

المدينة 
 المنورة

صالح زويبن مسيب  
 الرويتعي

المدينة 
 صالح سعدي منير  المطيري المنورة

صالح سعيد عويض السناني المدينة 



 الجهني المنورة

المدينة 
 المنورة

سليمان جودلببه  صالح 
 الرحيلي

المدينة 
 المنورة

صالح صعيفق صالح  
 العنزي

المدينة 
 المنورة

صالح صنت عقل العمري 
 الحربي

المدينة 
 المنورة

صالح ضهات مبهش  
 المطيري

المدينة 
 صالح علي احمد  الزهراني المنورة

المدينة 
 صالح محمد غالب  القبلي المنورة

المدينة 
 المنورة

مضحي عيد  صالح 
 المحمدي

المدينة 
 المنورة

صقر محمد سرجي  
 المطيري

المدينة 
 المنورة

صالح سالم جريبيع  
 الصاعدي

المدينة 
 المنورة

صالح عبدالعزيز    زين 
 السالمه

المدينة 
 المنورة

صالح مصطفي حسن  
 كردي

المدينة 
 صنهات صنيتان    العوفي المنورة

المدينة 
 عتيق  العمريصيته عايق  المنورة

المدينة 
 ضبعان علي عالي  الرشيدي المنورة

المدينة 
 المنورة

ضيف هللا خضير شويط 
 الرشيدي

المدينة 
 ضيف هللا محمد نافع الحربي المنورة

المدينة 
 المنورة

ضيف هللا مقبول قبل 
 الجابري

المدينة 
 طارق حمدي حامد  الحسيني المنورة

المدينة 
 برير  السنانيطارق عامر  المنورة

المدينة 
 طارق عبيد مقبول  السراني المنورة

المدينة 
 المنورة

طآلل عبدهللا علي    
 الرشيدي

المدينة 
 طآلل مطر ثاني    الرشيدي المنورة



المدينة 
 المنورة

طآلل منصور ضاحي    
 المحمدي

المدينة 
 عابد صالح سويد  الرشيدي المنورة

المدينة 
 مرزوق  العوفيعادل حاظر  المنورة

المدينة 
 عادل حسن عباس  النخلي المنورة

المدينة 
 عادل سالم حسن  الحربي المنورة

المدينة 
 عادل سعيد حسن  الزهراني المنورة

المدينة 
 عادل عايد متروك  المحمدي المنورة

المدينة 
 عادل الفي خليف  السحيمي المنورة

المدينة 
 الحنينيعادل محمد جارهللا   المنورة

المدينة 
 عادل ناصر عيد  االحمدي المنورة

المدينة 
 المنورة

عايش فاطم    هآلل 
 الشاطري

المدينة 
 عايض سعد سلمان  الذبياني المنورة

المدينة 
 عايضه مفرج عياد  المهكي المنورة

المدينة 
 عباس تحسين عباس  عالم المنورة

المدينة 
 عباس حيدر عقيل  النخلي المنورة

المدينة 
 عبدالحميد سلوم سالم  العوفي المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدالحميد محمد سعد  
 العمري

المدينة 
 المنورة

عبدالحميد مطلق مطيران  
 الزيني

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن      
 محمدظافراالسمري

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   سراج  
 عبدالرحمن

المدينة 
 المنورة

سيف مناع  عبدالرحمن  
 الحربي

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   عايض شحات 
 الرشيدي

عبدالرحمن   عبدالعزيز  المدينة 



 زين السالمه المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   عبدالعزيز 
 محمد البريكيت

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   عبدالكريم 
 عبدي العنزي

المدينة 
 المنورة

واصل  عبدالرحمن   عبدهللا
 الحجيلي

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   عبيد محمد 
 البلوي

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   عواد سعيد 
 البلوي

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   عويض سعود 
 العوفي

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   عويضه 
 عواض البالدي

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   فهد مسعد 
 االحمدي

المدينة 
 المنورة

عبدالرحمن   مخلد سلطان 
 المطيري

المدينة 
 المنورة

عبدالرحيم حميدي براك  
 الترجمي

المدينة 
 المنورة

عبدالعزيز رشيد عاتق  
 البالدي

المدينة 
 المنورة

عبدالعزيز سعيد سالم  
 المرواني

المدينة 
 المنورة

عبدالعزيز صالح سالم  
 باوزير

المدينة 
 المنورة

خضير  عبدالعزيز عايد 
 العلوي

المدينة 
 المنورة

عبدالعزيز عبدالحي حسن  
 الكردي

المدينة 
 المنورة

عبدالعزيز محمد الشريف  
 العربي

المدينة 
 المنورة

عبدالعزيز منصور محسن  
 الشريف

المدينة 
 المنورة

عبدالغني محمد عباس  
 النخلي

المدينة 
 المنورة

عبدالقادر صالح مسعود  
 الحسيني

المدينة 
 المنورة

عبدالكريم عوض عايض  
 الرشيدي

المدينة 
 المنورة

عبدالكريم هايس عواد  
 المحمدي

المدينة 
 المنورة

عبدهللا بركي ربيعان 
 الشاطري المطيري



المدينة 
 عبدهللا حمدان حمود  البلوي المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدهللا حمزه ابوالسعود  
 حماد

المدينة 
 سعد  العنزيعبدهللا حمود  المنورة

المدينة 
 عبدهللا سعيد احمد  الزهراني المنورة

المدينة 
 عبدهللا سلوم سالم  العوفي المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدهللا شحيبان حريش  
 الجابري

المدينة 
 عبدهللا صالح عائد  العنزي المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدهللا عايض جارهللا  
 الجهني

المدينة 
 المنورة

عبدهللا عبدالحميد عمر  
 خوجه

المدينة 
 المنورة

عبدهللا عبدالعزيز محمد  
 البركيت

المدينة 
 المنورة

عبدهللا عبدالغني حميدان  
 البالدي

المدينة 
 عبدهللا علي عبيد  الرحيلي المنورة

المدينة 
 عبدهللا عواض هليل  الحربي المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدهللا عويض سعود  
 العوفي

المدينة 
 المنورة

عبدهللا عويض عوض  
 الصاعدي

المدينة 
 المنورة

عبدهللا عويض عيدهللا  
 الحربي

المدينة 
 عبدهللا عيد جهيم  الرشيدي المنورة

المدينة 
 عبدهللا عيسي عواد  العنزي المنورة

المدينة 
 عبدهللا فالح حازم  المطيري المنورة

المدينة 
 العنزيعبدهللا فهد سعود   المنورة

المدينة 
 عبدهللا محارب سالم  العنزي المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدهللا محمد دخيل هللا 
 السناني

عبدهللا معيض عوض  المدينة 



 الصاعدي المنورة

المدينة 
 عبدهللا هليل عايد  المطيري المنورة

المدينة 
 المنورة

عبداللهه معتق داخل  
 المغذوي

المدينة 
 المنورة

عبدالمجيد حسن خلف  
 اللقماني

المدينة 
 المنورة

عبدالمجيد دخيل هللا حامد 
 الجهني

المدينة 
 المنورة

عبدالمجيد صالح مسعود  
 الحسيني

المدينة 
 المنورة

عبدالمحسن محمد رهيدي  
 العرساني

المدينة 
 المنورة

عبدالمحسن محمد زويبن  
 الرويثي

المدينة 
 المنورة

سعدهللا  عبدالمحسن منير 
 المطيري

المدينة 
 المنورة

عبدالملك محمدعبدالمجيد 
 عبدالستار  االنصاري

المدينة 
 المنورة

عبدالهادي عبده علي جماح 
 حمدي

المدينة 
 المنورة

عبدالهادي مرزوق نغيع  
 العمري

المدينة 
 عبيد منور صالح  المحمدي المنورة

المدينة 
 عبيد وريور منزل  الرشيدي المنورة

المدينة 
 المنورة

عدنان سليمان عواضي  
 الحجيلي

المدينة 
 عدنان ناصر شليه  الحازمي المنورة

المدينة 
 المنورة

عزوه عبيدهللا مستور  
 المطيري

المدينة 
 عزيز احمد خليفه  العنزي المنورة

المدينة 
 عزيز مر شود راشد الحربي المنورة

المدينة 
 عساف شباب محمد  الحربي المنورة

المدينة 
 عطاهللا سعيد مفضي  الجهني المنورة

المدينة 
 عطاهللا علي مفرج  الحربي المنورة

المدينة 
 عطاهللا عيد ناجي  الصاعدي المنورة



المدينة 
 المنورة

عطاهللا نغيمش عوض  
 العروي

المدينة 
 علوي شيخ علوي  بافقيه المنورة

المدينة 
 علي احمد علي  القرني المنورة

المدينة 
 علي جابر عواض  الجابري المنورة

المدينة 
 علي حامد مبارك  العمري المنورة

المدينة 
 علي حامد محمد  العمري المنورة

المدينة 
 علي حسن علي  الحازمي المنورة

المدينة 
 علي حميد خليف  الحربي المنورة

المدينة 
 علي خلف سليم  السهلي المنورة

المدينة 
 الحربي علي زيد مناور  المنورة

المدينة 
 المنورة

علي سعيدان رجاءهللا  
 المطيري

المدينة 
 المنورة

علي ضيف هللا دواس 
 الحسيني

المدينة 
 علي عاتق مرزوق  الجهني المنورة

المدينة 
 المنورة

علي عبدالجليل علي  
 المعيرفي

المدينة 
 علي محمد بركات  الجهني المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدالمنعم  علي محمد 
 الهاجري

المدينة 
 علي محمد عمر  انطاكي المنورة

المدينة 
 علي مرزوق هنود  المغذوي المنورة

المدينة 
 علي مسفر علي  الشمراني المنورة

المدينة 
 المنورة

علي معيوف حامد  
 الصاعدي

المدينة 
 عمر عبدهللا حليس  الجهني المنورة

المدينة 
 السنانيعمر مبارك دهمش   المنورة

عمران علي حسين  المدينة 



 الهاجري المنورة

المدينة 
 عواد عمير عامر  الحميدي المنورة

المدينة 
 عوض صالح نفيع  الجابري المنورة

المدينة 
 المنورة

عوض عويض عوض  
 الصاعدي

المدينة 
 المنورة

عويض ثالب صالح  
 المطيري

المدينة 
 عويض مسلم مسلم  الرحيلي المنورة

المدينة 
 عيد راشدان فالح  العوفي المنورة

المدينة 
 عيد سعيد محيسن  الرشيدي المنورة

المدينة 
 عيد عبيدهللا سعيد  العلوي المنورة

المدينة 
 عيسي عمر محمد  الهوسه المنورة

المدينة 
 عيسي فالح محمد  المغامسي المنورة

المدينة 
 عيسي محمد عيسي  القايدي المنورة

المدينة 
 غازي عابد محمد  السهلي المنورة

المدينة 
 المنورة

غازي مريزيق عايد  
 الصاعدي

المدينة 
 المنورة

غالب محيض جلوي  
 الخمشي

المدينة 
 غانم عايد عواد  الجهني المنورة

المدينة 
 غزاي ماشع محيل  المطيري المنورة

المدينة 
 غسان عمر حامد  كاتب المنورة

المدينة 
 المنورة

بخيت عتيق هللا فاضل 
 الجهني

المدينة 
 فالح محمد راضي  العنزي المنورة

المدينة 
 فايز حسن محمد  الجهني المنورة

المدينة 
 فايز محمد صقر  الحربي المنورة

المدينة 
 المنورة

فراس محمدسعيد محمدعلي  
 مرزا



المدينة 
 فرج سليم فرج  الولد المنورة

المدينة 
 البلوي فرحان حمود مبارك  المنورة

المدينة 
 المنورة

فالح عبدهللا حويشان  
 العنزي

المدينة 
 فهد بركه منيع هللا الشريف المنورة

المدينة 
 المنورة

فهد حمود عوايض  
 الصاعدي

المدينة 
 فهد رزق سعد  الصاعدي المنورة

المدينة 
 فهد ساجد مرزوق  المطيري المنورة

المدينة 
 فهد سعيد مسعد  االحمدي المنورة

المدينة 
 فهد سلطان فهد  المطيري المنورة

المدينة 
 فهد عوده مساعد  الثقفي المنورة

المدينة 
 المنورة

فهد عوض ضيف هللا  
 الجابري

المدينة 
 فهد مشعان غانم  موقد المنورة

المدينة 
 فهد معتق معيتق  الجهني المنورة

المدينة 
 فهد منور راضي  العوفي المنورة

المدينة 
 فواز جريس خضير  الحربي المنورة

المدينة 
 فواز حمدان ابراهيم  البلوي المنورة

المدينة 
 فواز محمد عواد  الرشيدي المنورة

المدينة 
 فوزيه حمود حميدي  الفايدي المنورة

المدينة 
 المنورة

فيصل رويشد مرشد  
 الرشيدي

المدينة 
 فيصل عيد برجس  الحربي المنورة

المدينة 
 قسم حويفظ  اللقمانيقاسم  المنورة

المدينة 
 قالط سعود    الرشيدي المنورة

 قالط سفر عبدهللا  العوفيالمدينة 



 المنورة

المدينة 
 المنورة

كريم عوض عويض  
 السحيمي

المدينة 
 الفي رجاء عايش  السليمي المنورة

المدينة 
 الفي سعيد فهاد  العروي المنورة

المدينة 
 الحربيالفي عاتق قبل   المنورة

المدينة 
 ماجد بشير طلق  العنزي المنورة

المدينة 
 ماجد جبر سبيل  الحربي المنورة

المدينة 
 ماجد سليمان مسلم  الجهني المنورة

المدينة 
 ماجد علي ثائب  الجابري المنورة

المدينة 
 ماجد غويزي واصل  السهلي المنورة

المدينة 
 ماجد مطر باخت  العمري المنورة

المدينة 
 ماجد معيض عائض  العوفي المنورة

المدينة 
 ماجد موض عواد  الرشيدي المنورة

المدينة 
 ماطر سند ناشد  الجابري المنورة

المدينة 
 المنورة

مايق رجاء ضيف هللا 
 المرواني

المدينة 
 المنورة

متعب دخيل صالح  
 الصاعدي

المدينة 
 متعب سعود ساكر  الرشيدي المنورة

المدينة 
 متعب عتقا مسلم  البلوي المنورة

المدينة 
 مجدي سعيد احمد  بادريق المنورة

المدينة 
 محسن رويد رغيان  الخملي المنورة

المدينة 
 المنورة

محسن مطلق سعيد  
 المطيري

المدينة 
 المنورة

محمد ابراهيم عبدهللا  
 ناصيف

المدينة 
 محمد احمد سليمان  طالب المنورة



المدينة 
 محمد  السيد محمد احمد المنورة

المدينة 
 محمد حبيب هللا  محمدمحمود المنورة

المدينة 
 محمد حمزه احمد  عسيال المنورة

المدينة 
 محمد حمود حامد  العارضي المنورة

المدينة 
 محمد خالد علي  المزيني المنورة

المدينة 
 المنورة

محمد خضيران محمد  
 الزهراني

المدينة 
 العرويمحمد رجاء عايش   المنورة

المدينة 
 محمد رشيد عبدربه  الجهني المنورة

المدينة 
 محمد سالم جزاء  الردادي المنورة

المدينة 
 محمد سلمان سالم  الحسيني المنورة

المدينة 
 محمد سليم نويجع  الكلبي المنورة

المدينة 
 المنورة

محمد سليمان عبدهللا  
 العالوي

المدينة 
 ابوشامهمحمد سويلم سليم   المنورة

المدينة 
 المنورة

محمد ضيف هللا دواس 
 الحسيني

المدينة 
 محمد ظافر سعد  العميري المنورة

المدينة 
 محمد عائد ثابت  البدينوي المنورة

المدينة 
 المنورة

محمد عبدالرحمن   عبدهللا 
 الشمراني

المدينة 
 المنورة

محمد عبدالعزيز حسن  
 المحمدي

المدينة 
 عبدهللا علي  القرنيمحمد  المنورة

المدينة 
 المنورة

محمد عثمان هارون  
 الهوساوي

المدينة 
 محمد عوض هللا  الجهني المنورة

المدينة 
 محمد عوض نافع  الحربي المنورة

 محمد عويد عيد  الجابريالمدينة 



 المنورة

المدينة 
 محمد عيد ناجم  الشرعي المنورة

المدينة 
 العنزيمحمد فالح معتق   المنورة

المدينة 
 المنورة

محمد فريضي غنيمان  
 الرشيدي

المدينة 
 المنورة

محمد مسعود سعيد  
 المطيري

المدينة 
 المنورة

محمد مصلح صالح  
 المرواني

المدينة 
 محمد مصلح عيفان  الحربي المنورة

المدينة 
 محمد نخيالن سعد  المحمدي المنورة

المدينة 
 محمد هندي فهد  العروي المنورة

المدينة 
 مذهان حامد سعد  الجهني المنورة

المدينة 
 مرزوق دليم علي  الحربي المنورة

المدينة 
 المنورة

مرزوق سلمان سالم  
 الحسيني

المدينة 
 مرزوق عوض سعد  البلوي المنورة

المدينة 
 المنورة

مرزوق مسعود صالح  
 الحسيني

المدينة 
 المنورة

مرشد عائض عنايه هللا 
 السهلي

المدينة 
 مساعد سعيد سليم  الحربي المنورة

المدينة 
 المنورة

مساعد عبدهللا مساعد  
 الصبحي

المدينة 
 المنورة

مشاري خربوش هندي  
 الذويبي

المدينة 
 المنورة

مشعل حاظر مرزوق  
 العوفي

المدينة 
 مشعل محمد ابراهيم  الجهني المنورة

المدينة 
 مشعل ناهس فرع  المحمدي المنورة

المدينة 
 مطر معيفن عواد  العوفي المنورة

المدينة 
 المنورة

مطيران حصيبان سند  
 الجهني



المدينة 
 المنورة

معاذ عبدالرحمن   ابراهيم 
 الحصين

المدينة 
 المنورة

معتوق عبدهللا عباس  
 الهاجري

المدينة 
 المنورة

معزي منصور معزي  
 السحيمي

المدينة 
 العمريمعيضه عوض فليح   المنورة

المدينة 
 مفلح فالح سالم  المرواني المنورة

المدينة 
 مقبل علي محمد  اللهيبي المنورة

المدينة 
 مقبل نجم عمران  الصاعدي المنورة

المدينة 
 المنورة

ملفي عماش دخيل هللا 
 المطيري

المدينة 
 مناحي علي مسعد  المرواني المنورة

المدينة 
 المنورة

منصور محمد زين  
 الشنقيطي

المدينة 
 المنورة

منصور مسعود صالح  
 االحمدي

المدينة 
 منير عوض بريك  السهلي المنورة

المدينة 
 مهدي مزعل عقال  العنزي المنورة

المدينة 
 المنورة

موسي دغيمان جامل  
 الجهني

المدينة 
 موسي سعود نور  المطيري المنورة

المدينة 
 موسي صالح غانم  الحافظي المنورة

المدينة 
 موسي هليل    المخلفي المنورة

المدينة 
 المنورة

ميارك مسلم ميزان المخلفي 
 الحربي

المدينة 
 نادر محمد جبره  غبان المنورة

المدينة 
 ناصر احمد سالم  الحارثي المنورة

المدينة 
 ناصر بخيت عيد  السميري المنورة

المدينة 
 ناصر حويمد حمد  اللهيبي المنورة

 ناصر رجاء ناهض  البلويالمدينة 



 المنورة

المدينة 
 المنورة

ناصر مبيريك سفر  
 السحيمي

المدينة 
 ناصر مسعد دخيل  المطيري المنورة

المدينة 
 المنورة

ناصر مسعود سليمان  
 العازمي

المدينة 
 ناصر منيف نياف  الحربي المنورة

المدينة 
 ناهر ماطر عويلي  العلوي المنورة

المدينة 
 نايف سعد عبيد  العنزي المنورة

المدينة 
 نايف عبدالعزيز محمد  القش المنورة

المدينة 
 نايف فرج عاصم  الجابري المنورة

المدينة 
 نايف محمد احمد  صباح المنورة

المدينة 
 نبيل ابراهيم صالح  الخطابي المنورة

المدينة 
 نبيل حظيظ غريب  الرحيلي المنورة

المدينة 
 دخيل  المخلفينور رجاء  المنورة

المدينة 
 نوره سعيد علي  العلوان المنورة

المدينة 
 المنورة

نوره عبدالرحمن   صالح 
 العوفي

المدينة 
 المنورة

نوير هآلل العفين    
 المطيري

المدينة 
 المنورة

نيراس محمدسعيد محمد علي 
 مرزا

المدينة 
 المنورة

هاشم عبدالمحسن هاشم  
 السيد

المدينة 
 المنورة

عبدالواحد مصطفي   هاشم
 النخلي

المدينة 
 هاشم علي طاهر  الراضي المنورة

المدينة 
 هائل موسي حميد  العنزي المنورة

المدينة 
 هليل علي سليمان  الدمجاني المنورة

المدينة 
 المنورة

واصل عاطي عبدالرحمن  
 المزروعي



المدينة 
 وائل حامد عائض  المطيري المنورة

المدينة 
 المنورة

عبدالقادر عبدالعزيز   وجدي
 الشرقي

المدينة 
 المنورة

وداد ضيف هللا ماضي 
 الحازمي

المدينة 
 وليد عايد صويلح  الحسيني المنورة

المدينة 
 وليد عبدهللا علي  آل عباس المنورة

المدينة 
 وليد عواد بشير  القرافي المنورة

المدينة 
 يحي سلمان سالم  الحسيني المنورة

المدينة 
 يحي علي محمد  عبدلي المنورة

المدينة 
 المنورة

يوسف سعود مسعود  
 االحمدي

المدينة 
 المنورة

يوسف سلطان الفي  
 المطيري

المدينة 
 يوسف عتيق عبدهللا  العتيق المنورة

المدينة 
 يوسف محمد علي  الحربي المنورة

 النماص
ظافر عبدهللا ناصر الرياعي 

 الشهري

 فرحانابراهيم يحي محمد   أبها

 احمد حامد حسن  الشهري أبها

 أبها
احمد سعيد عبدالرحمن  

 العمري

 احمد صالح عسلوف  مساعد أبها

 احمد عبدهللا احمد ق ان أبها

 احمد عبدهللا علي  العمري أبها

 احمد علي    محمد الحيالي أبها

 احمد محمد احمد  الصوقعي أبها

 أبها
احمد محمد دليم غرسه 

 االحمري

 احمد محمد عامر  الشهري أبها

 احمد محمد علي  عسيري أبها

 احمد محمد مفرح  آل سالم أبها

 احمد محمد يحي  قليل أبها

 احمد موسي احمد  شبير أبها

 احمد ناصر محمد  الغنمي أبها

 احمد ناصر موسي  السرحان أبها



 اسحاق عبدهللا احمد  عسير أبها

 الحسن احمد محمد  هيمان أبها

 بندر سعيد حسن  سلطان أبها

 بندر صالح معتق  آل معتق أبها

 بندر عبدهللا محمد  الشهراني أبها

 بندر محمد سلطان  العصمان أبها

 بندر محمد مصلح  الجاربيع أبها

 بندر مطر فهيد  الشهراني أبها

 بيش احمد هادي  موكلي أبها

 تركي ظافر علي  آل جشمه أبها

 عبدهللا محمد  حاجهتركي  أبها

 جابر صالح علي  مقرحي أبها

 أبها
جابر علي محمد  آل 

 مشعوف

 جابر محمد جابر  الوادعي أبها

 أبها
جابر مشعوف هادي  

 القحطاني

 أبها
جابر مضواح عبدهللا آل 

 النعير القحطاني

 جابرمفرح عمر    آل مشي أبها

 أبها
جارهللا مسفر علي ال مهدي 

 القحطاني

 أبها
جبران مشبب محمد آل رمثه 

 الشهراني

 جلعود محمد ناصر  الوادعي أبها

 جمال محمد حسين  الصعيب أبها

 أبها
حسن احمد جابر الموسي 

 عسيري

 حسن احمد حسن  عسيري أبها

 حسن جبران محمد  العزي أبها

 حسن خبتي حسن  الصالحي أبها

 حسن عبده زايد  الصالحي أبها

 أبها
محمد  آل حسن عجيان 

 معيض

 حسن علي عيسي  الصالحي أبها

 أبها
حسن محمد حسن  آل 

 مشهور

 حسن محمد علي  العمري أبها

 حسن محمد محمد  العسيري أبها

 حسن مسفر سعد  القحطاني أبها

 حسن مسفر عبدهللا  السيار أبها

 حسن ناصر سالم  العمري أبها

 حسين سالم محمد  آل فروان أبها

سعيد عبدهللا   حسين أبها



 االحمري

 حسين صالح حسين  الشهري أبها

 أبها
حسين عبدهللا عبدالرحمن  

 االسمري

 حسين عبدهللا محمد  الشهري أبها

 حسين علي حسين  متور أبها

 حسين محمد علي  الشهري أبها

 أبها
حسين يعن هللا محي 

 القحطاني

 حمد سياف جراب  القحطاني أبها

 مسفر  القحطانيحمد علي  أبها

 خالد حسن مريع  عسيري أبها

 أبها
خالد رافع محمد  آل 

 عبدالعزيز

 خالد سعيد عبدهللا  االحمري أبها

 خالد علي حسن  الطالعي أبها

 خالد علي محمد  الشهري أبها

 خالد محمد علي  العسيري أبها

 خالد محمد علي  دبيس أبها

 أبها
خالد محمد مشبب صالح 

 الشهراني

 خبتي حسن زايد  خبتي أبها

 دهم جابر ناصر  الحبابي أبها

 دواس هياش علي  القحطاني أبها

 راشد زايد حسن  الصالحي أبها

 راعي فرحان حفاف  التليدي أبها

 رائد سعيد محمد  العسيري أبها

 أبها
ردعان محمد عبدالرحمن  

 البكري

 زهره عبدهللا محمد  عبدهللا أبها

 أبها
عبدالمانع محمد  سالم 

 القحطاني

 سالم محمد فهد  القحطاني أبها

 سالم يحي محمد  التليدي أبها

 سامي احمد عثمان  الغامدي أبها

 سعد ابراهيم يحيي  الزهراني أبها

 سعد سعيد عبدهللا  االحمري أبها

 سعد سيف راشد  القحطاني أبها

 سعد عبداللخ شايع  المامون أبها

 احمد  عسيريسعد علي  أبها

 سعد علي سعد  العمري أبها

 سعد علي ظافر  جابر أبها

 سعد علي عبدهللا  آل ظفير أبها

 سعد علي محمد  آل عامر أبها



 سعد عون سعد  ابوخضاعه أبها

 سعد محمد سعد  جمعه أبها

 سعد محمد شاهر  الشهر أبها

 سعد محمد علي  احمري أبها

 أبها
سعد مسعود عبدالرحمن  

 الشهراني

 أبها
سعدعبدالرحيم حسين    

 الغامدي

 أبها
سعود عبيد جربوع  

 الشهراني

 سعيد احمد محمد  مجود أبها

 سعيد احمدصالح    مساعد أبها

 سعيد جابر حفاف  القحطاني أبها

 سعيد حسن مانع  االحمري أبها

 أبها
سعيد سعد احمد ابوسراح 

 عسيري

 سعيد سعد سيف  القحطاني أبها

 سعيد سعد صوفان  القحطاني أبها

 سعيد شايع سالم  الشهراني أبها

 أبها
سعيد عائض عبدالرحمن  

 القحطاني

 أبها
سعيد عبدالرحمن   مرعي 

 قرعان

 سعيد عبدهللا محمد  االحمري أبها

 سعيد عبدهللا يحي  االسمري أبها

 أبها
سعيد عطران عائض  آل 

 رثوان

 سعيد علي سعد  شاهر أبها

 سعيد علي محمد  الشهراني أبها

 سعيد علي محمد  العسيري أبها

 سعيد علي محمد  عسيري أبها

 سعيد علي مفرح  القحطاني أبها

 أبها
سعيد عوض محمد  

 القحطاني

 سعيد عوض محمد  آل مسلم أبها

 سعيد محمد احمد  عبدهللا أبها

 سعيد محمد سالم  النواب أبها

 آل بيصاعسعيد محمد سعود   أبها

 سعيد محمد علي  آل وهالن أبها

 سعيد محمد فيصل  قحطاني أبها

 أبها
سعيد ناصر محمد  آل 

 سمران

 سفر سعد علي  القحطاني أبها

 سلطان احمد علي  عسيري أبها



 سلطان جديع بجاد  القحطاني أبها

 سليم مشبب حسن  القحطاني أبها

 أبها
سليمان عيس محمد الفقاعيس 

 القحطاني

 أبها
سيف سعد سيف آل ناشط 

 القحطاني

 أبها
شارع عبيد مسعود  

 القحطاني

 شايع سعد سيف  ناشط أبها

 شايع علي سعيد  الشهراني أبها

 شايع محمد سعيد  راحله أبها

 شايع يحيي غانم  القحطاني أبها

 أبها
شائع عائض عبدالرحمن  

 القحطاني

 أبها
شريفه محمد محمد  

 القحطاني

 شمسه عبدهللا علي  مسفر أبها

 شنيف السيد شنيف  العماري أبها

 صافيه علي محمد  آل غرامه أبها

 صالح سالم حسن  الفيفي أبها

 صالح علي احمد  العسيري أبها

 صالح محمد سعيد  عسيري أبها

 أبها
صالح محمد صالح ال حسن 

 القحطاني

 صالح محمد مرعي  عسيري أبها

 أبها
 صالح مشبب سعيد 

 االحمري

 صالحه احمد علي  الشهري أبها

 أبها
ضيف هللا عازب دبيس آل 

 منيع

 طارق علي سعد  القحطاني أبها

 ظافر غرامه ظافر  القشيري أبها

 أبها
ظافر معيض مسفر  آل 

 مجلب

 عامر احمد محمد  عسيري أبها

 عامر علي عبدهللا  الشهري أبها

 عامر محمد علي  عسير أبها

 علي محمد  ابوثمان عايض أبها

 أبها
عائض جاسر مسعود  

 الحمراني

 أبها
عائض حسن سعيد  

 القحطاني

 أبها
عائض عبدهللا عامر  آل 

 عامر



 أبها
عائض عوض محمد  

 القحطاني

 أبها
عائض محمد ظاقر جمعه 

 العمري

 عبدالحفيظ يحي محمد  فايع أبها

 أبها
عبدالرحمن   ابراهيم علي آل 

 معيض

 أبها
عبدالرحمن   حسن صالح آل 

 السيار

 عبدالرحمن   علي فهد مقبل أبها

 أبها
عبدالرحمن   فالح مسعود 

 الشران

 عبدالرحمن   محمد  مسعود أبها

 أبها
عبدالرحمن   محمد حسن آل 

 مشهور

 أبها
عبدالرحمن حسين علي  

 العسيري

 أبها
عبدالرحمن سعيد عبدهللا   

 مهدي

 أبها
محمد  عبدالرحمن صالح 

 القحطاني

 أبها
عبدالرحمن عبدهللا 

 عبدالرحمن  الشهراني

 أبها
عبدالعزيز سعيد شويل  آل 

 عزه

 أبها
عبدالعزيز محمد عبدهللا  

 جلفان

 أبها
عبدالعزيز محمد عبدهللا  

 دشنان

 أبها
عبداللطيف صالح محمد  

 القحطاني

 عبدهللا ابراهيم سعيد  ربحان أبها

 علي  عسيريعبدهللا احمد  أبها

 عبدهللا احمد محمد  العسيري أبها

 أبها
عبدهللا احمد مصطفي  

 ابوماطر

 عبدهللا جابر محمد  العسيري أبها

 أبها
عبدهللا حسن محمد  

 القحطاني

 أبها
عبدهللا حسن معيض  آل 

 شريف

 عبدهللا حسين جحوش  فاضل أبها

 أبها
عبدهللا حسين عبدهللا  

 عسيري



 أبها
حسين فرحان  عبدهللا 

 الشمراني

 عبدهللا خضر محمد  الغامدي أبها

 عبدهللا سعد عبدهللا  العوده أبها

 عبدهللا سعيد سعد  القحطاني أبها

 أبها
عبدهللا سعيد محمد آل يعن 

 هللا

 أبها
عبدهللا عائض عبدالرحمن  

 القحطاني

 أبها
عبدهللا عبدالرحمن   عجران 

 الشهراني

 عبدهللا  الخشبعبدهللا علي  أبها

 أبها
عبدهللا علي عبدهللا  

 الزهراني

 عبدهللا علي عبدهللا  آل ظفير أبها

 عبدهللا علي محمد  هادي أبها

 أبها
عبدهللا عوض محمد  آل 

 جهيم

 عبدهللا الحق علي  االسمري أبها

 عبدهللا محمد سريع  سعيد أبها

 أبها
عبدهللا محمد سعد  آل 

 معوض

 محمد سعيد  الشهرانيعبدهللا  أبها

 أبها
عبدهللا محمد عبدالرحمن  

 عسيري

 عبدهللا محمد عبدهللا  الشريف أبها

 عبدهللا محمد عبدهللا  دواس أبها

 عبدهللا محمد مفلح  آل مريد أبها

 عبدهللا محمد نايع  الشهراني أبها

 عبدهللا محمد يحيي  القيسي أبها

 أبها
عبدهللا مسفر محمد سلطان 

 االحمري

 عبدهللا مطر فهيد  الشهراني أبها

 أبها
عبدالهادي محمد مسعود  

 القحطاني

 أبها
عبدالوهاب محمد سعيد  

 القحطاني

 عبده محمد عبده  عسيري أبها

 عثمان احمد علي  هفه أبها

 أبها
عزيز عبدهللا محمد ال 

 عايض القحطاني

 علي ابراهيم محمد  احمد أبها

 أبها
زايد طراف علي احمد 

 عسيري



 علي احمد علي  آل مشاري أبها

 علي امحمد محمد  عسيري أبها

 علي ثابت علي  القحطاني أبها

 علي جبران محمد  آل قرينن أبها

 علي حسن احمد  العمري أبها

 علي حسن محمد  االسمري أبها

 علي حسن مريع  عسيري أبها

 علي دليم مهدي  آل مالط أبها

 زايد علي  االسمريعلي  أبها

 أبها
علي سالم محمد الزهيري 

 الشهري

 علي سعد سعيد  رواس أبها

 أبها
علي سعد سيف آل ناشط 

 القحطاني

 أبها
علي سعد عبدالرحمن  

 الشهراني

 علي سعيد رافعان  آل عباس أبها

 علي سعيد عوض  القحطاني أبها

 علي شايع محمد  آل ملفي أبها

 آل عمران علي شتوي هادي  أبها

 أبها
علي ظافر ناعم الشهوري 

 الشهري

 علي عائض فهد  القحطاني أبها

 علي عبدهللا محفوظ  عسيري أبها

 علي عبدهللا محمد  العمري أبها

 علي عبدهللا محمد  العمري أبها

 علي عبده محمد  آل سلطان أبها

 علي عوض سعد  منقاش أبها

 علي عيسى علي  عسيري أبها

 علي قديمي علي  آل قديمي أبها

 علي مبشر احمد  االسمري أبها

 علي محمد حامد  الشهري أبها

 علي محمد سعيد  عسيري أبها

 علي محمد علي  آل حجالي أبها

 علي محمد علي  عسير أبها

 أبها
علي مداوي عايض  

 الضالمنع

 علي مسفر علي  القحطاني أبها

 أبها
علي مفرح محمد آل سلمه 

 القحطاني

 علي موسي ظافر  السرحان أبها

 علي ناصر عبدهللا  محمد أبها

 أبها
علي وحداني يحي الجرادي 

 عسيري



 علي يحي محمد  غظيف أبها

 أبها
عليان دخيل علي ربظه 

 القحطاني

 عمر حسن جابر  الشهري أبها

 أبها
عوض سعيد عايض  

 القحطاني

 عوض علي محمد  اليامي أبها

 يحي محمد  القحطانيعوض  أبها

 عيد سعيد حسين  القحطاني أبها

 غالب عبدهللا ملبس  الشهري أبها

 غالب محمد بطي  الغامدي أبها

 غاميه سعيد محمد  آل مجلب أبها

 غبراهيم احمد علي  عاصمي أبها

 أبها
فاروق عبدالرحمن   سعيد 

 القطاني

 فاطمه سعد شايع  القحطاني أبها

 مشبب  الشهريفايز سليم  أبها

 فايع مشبب محمد  حشان أبها

 فائز عبدهللا محمد  حبتر أبها

 فتح الدين علي  بحري أبها

 أبها
فالح عائض ناصر  

 الشهراني

 فهد جرمان سعيد  مستور أبها

 أبها
فهد سعد سيف آل ناشط 

 القحطاني

 فهد علي عيض  محمد أبها

 فهد محمد مفلح  الجدابيع أبها

 مسفر سعد  القحطانيفهد  أبها

 فهد ناصر محمد  المدرع أبها

 فهدسعد سعيد    مشبب أبها

 مانع سيف محمد  القحطاني أبها

 مبارك سعد سعيد  الشهراني أبها

 مبارك سعيد علي  آل بيوض أبها

 مبارك سفر محمد  سالم أبها

 متعب محمد احمد  عسيري أبها

 أبها
محفوض حسن علي الصافي 

 الغامدي

 محمد احمد صالح  مساعد أبها

 أبها
محمد احمد عضوان فايع 

 عسيري

 محمد احمد علي  عسيري أبها

 محمد احمد محمد  ناهيه أبها

 محمد احمد مهدي  الكعبي أبها

 محمد احمد هادي  محمد أبها



 محمد ادريس    شتوي أبها

 محمد حسن سعد  القحطاني أبها

 أبها
محمد حسين جابر مبارك 

 مجرشي

 محمد دباش محمد  الوادعي أبها

 محمد سالم عبدهللا  القحطاني أبها

 محمد سعد سفر  آل زاحمه أبها

 محمد سعيد سلطان  مطارد أبها

 محمد سعيد شائع  الشهراني أبها

 محمد سعيد عبدهللا  المقرفي أبها

 محمد سعيد عبدهللا  آل سليم أبها

 أبها
محمد سعيد عوض  

 القحطاني

 محمد سعيد محمد  القحطاني أبها

 محمد شنار ظافر  الشهراني أبها

 محمد صالح سويد  فرحان أبها

 أبها
محمد عايض محمد  

 الحرامله

 محمد عائض مريع  آل مريع أبها

 أبها
محمد عبدالرحمن    

 االحمري

 أبها
محمد عبدالرحمن 

 عبدالرحمن  الهاجري

 محمد عبدهللا سالم  آل جميل أبها

 أبها
محمد عبدهللا سعد الحمدله 

 السرحاني

 محمد عبدهللا عامر  الشهري أبها

 أبها
محمد عبدهللا محمد  

 االحمري

 محمد عبدهللا ناصر  عسيري أبها

 محمد عبود عبدهللا  آل محمد أبها

 محمد علي    شعوف أبها

 محمد علي احمد  آل مغبر أبها

 محمد علي جبران  القحطاني أبها

 محمد علي حسن  االسمري أبها

 محمد علي حسن  آل كرم أبها

 محمد علي سعيد  آل مستور أبها

 محمد علي سيف  دياب أبها

 محمد علي صالح  العمري أبها

 محمد علي عبدهللا  حجازي أبها

 محمد علي عوض  الشهري أبها

 محمد علي عيسى  عسيري أبها

 محمد علي محمد  آل مجزي أبها

 علي محمد  غرامه محمد أبها



 أبها
محمد علي منصور  ال 

 رفيدة

 محمد علي يحي  الخيري أبها

 أبها
محمد عوض محمد  

 االحمري

 محمد عوض محمد  آل جهيم أبها

 أبها
محمد عوض مسفر  آل 

 مونس

 أبها
محمد عوضه عائض  آل 

 واكد

 محمد غانم سالم  القحطاني أبها

 محمد فهد حسين  القحطان أبها

 أبها
محمد محمد عميل آل غائب 

 القحطاني

 محمد مسفر سعد  القحطاني أبها

 محمد مشبب علي  آل جابر أبها

 محمد مشبب محمد  آل شيبان أبها

 أبها
محمد منصور علي  ال 

 مجري

 أبها
محمد مهدي عوض  آل 

 مالط

 أبها
محمد ناصر سرجان  

 العسيري

 محمد ناصر سعيد  سليم أبها

 ناصر عايض  زوعهمحمد  أبها

 محمد يحي محمد  القحطاني أبها

 أبها
مديني محمد عبدهللا  

 العسيري

 مرعي سعيد صالح  آل حمد أبها

 مريع علي محمد  هللا أبها

 أبها
مستور محمد حسن  

 القحطاني

 أبها
مسعود سعيد عبدهللا ابومالح 

 القحطاني

 أبها
مسعود محمد عيسي  

 عسيري

 أبها
مسعود  مسعود محمد 

 الشهراني

 أبها
مسفر جار اهللا مهدي آل 

 زهره

 أبها
مسفر منصور امريع  

 القحطاني

 أبها
مسلي عون حمد آل غازي 

 القحطاني



 مسيب لحمد علي  العادلي أبها

 مشبب سعد علي  القحطاني أبها

 مشبب سعيد مشبب  ابوعوه أبها

 مشبب فهد محمد  القحطاني أبها

 أبها
جبران  مشبب ناصر 
 المزارقه

 أبها
مشرق محمد علي خشيل 

 العمري

 أبها
معدي ابراهيم معدي  

 الجابري

 أبها
معيض عبدهللا حامد  آل 

 مجلي

 أبها
معيض عوض محمد  

 الصميد

 أبها
مفرح ابوطالب علي  

 االسمري

 مفرح عبدهللا علي  القحطاني أبها

 أبها
مفرح ناصر سلمان  

 القحطاني

 احمد  المالكيمفرح يحي  أبها

 مفلح علي سالم  المحزمه أبها

 مفلح محمد فردان  آل مشفلت أبها

 مفلح محمد مفلح  جلده أبها

 ملهي قبال ن ملهي آل مشني أبها

 أبها
منصور عبدهللا علي  آل 

 سيف

 مهدي سعيد مهدي  العرجان أبها

 مهدي صالح زايد  الوادعي أبها

 مهدي علي دردوره  الفاهمي أبها

 مهره مسفر    دغثمالقحطاني أبها

 موسي محمد حسن  الحسنه أبها

 موسي يحي محمد  آل مسد أبها

 موسي يحي موسي  مرعي أبها

 ناصر احمد علي  الحق أبها

 ناصر حسين سعد  آل ناصر أبها

 أبها
ناصر سعد سيف آل ناشط 

 القحطاني

 أبها
ناصر شرفي الحسن  

 عسيري

 أبها
محمد  آل ناصر عبدهللا 
 مزهر

 ناصر غانم سعد  القحطاني أبها

 ناصر فرحان سليمان  الفيفي أبها

 ناصر مانع محمد  القحطاني أبها



 ناصر مبارك ناصر  جراد أبها

 ناصر محمد سريع  آل سعيد أبها

 نايف رجا ناصح  البقمي أبها

 أبها
نايف معيض شايع  آل 

 منصور

 نمشه سالم مستور  علي أبها

 هد ياء يحي جابر القحطاني أبها

 هصام حسن عجبان  معيض أبها

 هيف زارب مسعود  مطارد أبها

 وليد عبدهللا علي  الطلحي أبها

 يحي جابر محمد  آل حفاف أبها

 يحي جابر محمد  عارمه أبها

 يحي علي عبدهللا  عريدان أبها

 يحي علي ناصر  آل مشني أبها

 يحي علي يحي  عسيري أبها

 يحي مسعود يحي  الخالدي أبها

 أبها
يحي مشبب عبدهللا ال بحران 

 القحطاني

 يحي مفرح يحي  آل مضواح أبها

 يحيي اسعد شريف  الفيفي أبها

 يحيي علي محمد  آل مجيزي أبها

 يوسف عبدهللا سعيد  آل رافع أبها

 أبها
يوسف يحي يوسف الخشيمي 

 الشهري

 بالقرن
احمد منصور سعد قادم 

 العلياني

 بدر
ابراهيم محمد عاتق    

 الصبحي

 بريده
ابراهيم زامل ابراهيم  

 الصغير

 بريده
ابراهيم عبدهللا ابراهيم  

 الرشيد

 بريده
ابراهيم عبدهللا براهيم  

 الزميع

 ابراهيم فهد عبدهللا  المزيد بريده

 بريده
ابراهيم محمد ابراهيم  

 الزرير

 بريده
ابراهيم محمد صالح  

 الجدعان

 بريده
ابراهيم محمد صالح  

 الرضيمان

 بريده
ابراهيم منصور صالح  

 البراك

ابراهيم ناصر محمد   بريده



 القريشي

 بريده
احمد زنيفر مفلح الكريباني 

 العازمي

 بريده
احمد سليمان عبدالعزيز  

 التويجري

 بريده
احمد عبدالرحمن   عبدهللا 

 الخضر

 بريده
بن احمد عبدالرحمن علي  

 سالمه

 بريده
احمد عبدهللا عبدالعزيز  

 اللحيدان

 احمد عبدهللا عقيل  الراشد بريده

 احمد علي منصور  الزامل بريده

 احمد محمد سعد  الحوشان بريده

 احمد ناصر عبدهللا  الرسيني بريده

 بريده
اديب صالح عبدالعزيز  

 النودل

 ايمن علي صالح  الخليفه بريده

 بريده
عجائب عايض  بخيت 

 الرشيدي

 بريده
بخيتان عجائب عايض  

 الرشيدي

 بدر جهز زبن  الحربي بريده

 بريده
بدر حمود علي الفريدي 

 الحربي

 بدر صالح عبدهللا  العجاجي بريده

 بدر صالح عوض  العوض بريده

 بريده
بدر عبدالرحمن   منصور 

 المهناء

 بدر عبدهللا براهيم  الحسن بريده

 فراج مبارك  الحربي بدر بريده

 بدر فريح صالح  العنزي بريده

 بدر فيحان سالم  الحربي بريده

 بدر محمد مبارك  العتيبي بريده

 بدر مخلد منصور  الحربي بريده

 بدر مسلم فضاض  الرشيدي بريده

 بدر ناصر محسن  العتيبي بريده

 بريده
براهيم سليمان عبدالعزيز  

 التويجري

 صالح راشد  العيدبراهيم  بريده

 بريده
براهيم عبدالرحمن   صالح 

 اليحياء

 بريده
براهيم عبدهللا براهيم  

 الحميدان



 بريده
براهيم علي براهيم  

 السدريري

 براهيم علي صالح  العقل بريده

 بريده
براهيم ناصر براهيم  

 المجحدي

 براهيم ناصر محمد  الربيعان بريده

 العتيبيبليهد مشعان نائض   بريده

 بندر سويلم سالم  الرشيدي بريده

 بندر صالح سودان  العنزي بريده

 بندر صالح عبدهللا  الطريف بريده

 بريده
بندر عبدالعزيز محمد  

 الشيبان

 بريده
بندر فالح محسن الفريدي 

 الحربي

 بندر فهد زويد  السبيعي بريده

 بندر فهد صالح  القويعي بريده

 عبدهللا  الشايعبندر محمد  بريده

 بنيدر وطبان صلف  الحربي بريده

 بريده
تركي عبدالرحمن   محمد 

 المانع

 بريده
تركي عبيد شديد البالجي 

 الحربي

 ثمر عفار راجح  العتيبي بريده

 جايز مسحل جائز  الحربي بريده

 بريده
جلوي راشد جحيش  

 المطيري

 بريده
حجاب مسند مشخص  

 المطيري

 بريده
مثيب ماطر  حماد 

 المظييبري

 بريده
حمد متروك صالح  

 المطيري

 بريده
حمد مرزوق زهيان 

 الحصنان الحربي

 بريده
حمدان عواض شقير 
 الحميداني المطيري

 حمزه سليمان حمد  الغفيلي بريده

 بريده
حمود بقيه شرعان العريمه 

 الحربي

 بريده
حمود عبدهللا ابراهيم  

 الجربوع

 فضل  الحربيحمود عوض  بريده

 بريده
حمود فريح حمود السالمي 

 الحربي



 بريده
حميدان ابراهيم عبدهللا  

 الحميدان

 بريده
خالد حمود علي الفريدي 

 الحربي

 خالد دخيل شوباش  الشوباش بريده

 خالد زبن حميان  العتيبي بريده

 بريده
خالد سعد صالح  

 العبداللطيف

 بريده
خالد سعد عواض المخلفي 

 الحربي

 بريده
خالد سليمان محمد  

 العضاض

 خالد صالح فهد  الهديب بريده

 خالد صالح محمد  القثامي بريده

 خالد صالح ناصر  البريه بريده

 بريده
خالد عبدالرحمن   خالد 

 الباهلي

 بريده
خالد عبدالرحمن محمد  

 المقبل

 بريده
خالد عبدالعزيز عبدهللا  

 العناز

 عبدالكريم صالح  الفالجخالد  بريده

 خالد عبدهللا ابراهيم  الحسن بريده

 بريده
خالد عبدهللا عبدالمعين  

 الشتوي

 9خالد عبيد شديد  البالجي  بريده

 خالد علي عبدهللا  المطرودي بريده

 خالد علي محمد  الكثيري بريده

 خالد فالح صالح  الحربي بريده

 خالد فهد حسن  الغنام بريده

 خالد محمد سالم  الرشيد بريده

 بريده
خضير ضيف هللا سمران 

 الرشيدي

 خلف عبدهللا عنان  الحربي بريده

 خليل هزاع غازي  المطيري بريده

 دعيج حسين علي  الدعيجي بريده

 ذياب صالح زاكي  الحربي بريده

 بريده
ذيب راكان نخيالن  

 المطيري

 بريده
راشد صالح نماء الحنيني 

 الحربي

 راشد غايب مبارك  الرشيدي بريده

 رشيد علي محمد  العبيد بريده

 رشيدان رشيد ماطر  الجش بريده



 زهير صالح سليمان  العمير بريده

 سالم علي صالح  الرشيدي بريده

 بريده
سالم فرحان عايش الحنيني 

 الحربي

 سالم فريح صالح  العنزي بريده

 بريده
سطام مليح عبدهللا البدراني 

 الحربي

 سعد احمد سعد  المالك بريده

 سعد حمد غازي  المطيري بريده

 سعد حمود شايع  الحصين بريده

 سعد حييان عايض  الرشيدي بريده

 سعد راشد فهد  الشمري بريده

 بريده
سعد سرور سند السالمي 

 الحربي

 سعد سفاح بجاد  الحربي بريده

 بريده
سعد سمري دريميح البدراني 

 الحربي

 سعد صالح سليمان  العتيبي بريده

 بريده
سعد ضاوي سعد الشدادي 

 الحربي

 بريده
سعد عبدالعزيز نعيمان  

 المطيري

 سعد عياد مانع  الحربي بريده

 سعد مبارك ساجي  الحربي بريده

 سعود حزام غافل  الرشيدي بريده

 بريده
سعود سعد اوسيمر  

 المطيري

 سعود شنير فرحان  العنزي بريده

 سعود غزاي عيد  المطيري بريده

 بريده
سلطان صالح عوض  

 العوض

 بريده
سلطان صالح فالح المظيبري 

 الرشيدي

 سلطان علي عبدهللا  الدغيري بريده

 بريده
سلمان رجاء سحلي السليمي 

 الحربي

 سلمان علي محمد  الطامي بريده

 بريده
سليمان ابراهيم عبدهللا  

 الزارع

 بريده
براهيم صالح  سليمان 

 الحبيب

 بريده
سليمان جاسر سليمان  

 الدبيبي

 سليمان راشد عيد  الحربي بريده



 سليمان صالح محمد  القثامي بريده

 بريده
سليمان ضليعي ذعار  

 الحربي

 سليمان عبدهللا صالح  الفضل بريده

 بريده
سليمان عبدهللا علي  

 الحوشاني

 بريده
سليمان عبدالمحسن سليمان  

 القنيهاء

 بريده
سليمان عبدالمحسن سميحان  

 الحربي

 سليمان عيد سلمان  الحربي بريده

 بريده
سليمان محمد ابراهيم  

 الحجيالن

 سليمان محمد عجرم  العنزي بريده

 بريده
سليمان ناصر عبدهللا  

 السعوي

 سيف محمد صالح  العقالن بريده

 شائع سليمان شائع  النفيسه بريده

 بريده
صالح ابراهيم سليمان  

 الرياعي

 بريده
صالح ابراهيم صالح  

 العمري

 صالح ابراهيم محمد  الفوزان بريده

 صالح سليمان محمد  السحيم بريده

 بريده
صالح صعب عياد الفهيدي 

 الحربي

 بريده
صالح عايض غفيلي  

 الحربي

 بريده
صالح عبدالعزيز محمد  

 المنصور

 العمرو صالح عبدهللا محمد  بريده

 بريده
صالح عبدهللا منصور  

 الحماد

 صالح عبدهللا ناصر  النصار بريده

 صالح عساف محمد  العساف بريده

 بريده
صالح عطاهلل معيض  

 الحربي

 بريده
صالح غزاي خضير  

 المطيري

 بريده
صالح فالح مناور المهيمزي 

 الرشيدي

 صالح فهيد دغيم  الخمشي بريده

 بريده
صالح  صالح مصلح 
 المطيري



 بريده
صالح مهلهل صالح العريمه 

 الحربي

 بريده
صالح نافع حوقان المهيمزي 

 الرشيدي

 صالح نشار ناشر  المطيري بريده

 صقير حمد محمد  الحمداء بريده

 صالح حمود عيد  الحربي بريده

 بريده
ضيف هللا بركي سهيل  

 المطيري

 بريده
ضيف هللا محمد طنف 

 الغربي

 ظاهر حمود تركي  الحربي بريده

 عادل عبدهللا صالح  الصائغ بريده

 عادل عبيد عبدهللا  الصبيحي بريده

 عادل محمد علي  الخلب بريده

 بريده
عاقل ناصر حمدي  

 المطيري

 عباد عبيد عياده  الرشيدي بريده

 بريده
عبدالحكيم عبدهللا محمد  

 الغضيه

 بريده
عبدالرحمن   حسن محمد 

 العبدالرحيم

 بريده
عبدالرحمن   عبدالكريم 

 عبدهللا المحيميد

 بريده
عبدالرحمن   عبدهللا حماد 

 الحماد

 بريده
عبدالرحمن   فهد صالح 

 التويجري

 بريده
عبدالرحمن   فهد صالح 

 القويعي

 بريده
عبدالرحمن   فهد محمد 

 الفضل

 بريده
عبدالرحمن حمدان دغيليب  

 الحربي

 بريده
عبدالرحمن خليوي نويفع  

 المطيري

 بريده
عبدالرحمن صالح ابراهيم  

 المحيميد

 بريده
عبدالرحمن صالح 
 عبدالرحمن  الوابل

 بريده
عبدالرحمن صالح عتيق  

 الحربي

 بريده
عبدالرحمن علي عبدالرحمن  

 الزويد



 بريده
عبدالرحمن فهيد دغيم  

 الخمشي

 بريده
عبدالرحمن محمد عبدهللا  

 المطيري

 بريده
عبدالرحيم سعيد سمار  

 العتيبي

 بريده
عبدالعزيز ابراهيم سليمان  

 الرياعي

 بريده
عبدالعزيز ابراهيم 
 عبدالرحمن  الفوزان

 بريده
عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا  

 الفايز

 بريده
عبدالعزيز ابراهيم فهد  

 التويجري

 بريده
عبدالعزيز حمد عمرو  

 العمرو

 بريده
عبدالعزيز رجاءهللا نوار 

 االشالحي المطيري

 بريده
عبدالعزيز سليمان ابراهيم  

 الحسن

 بريده
عبدالعزيز صالح عبدالعزيز  

 الربدي

 بريده
عبدالعزيز عبدهللا سليمان  

 العضاض

 بريده
عبدالعزيز عبدهللا محمد  

 العبيد

 بريده
عبدالعزيز علي براهيم  

 المزيرعي

 بريده
محمد ابراهيم  عبدالعزيز 

 البطشان

 بريده
عبدالعزيز محمد درع  

 الصالل

 بريده
عبدالعزيز محمد رشيد  

 السعدون

 بريده
عبدالقادر عبدالرحمن عمر  

 العمري

 بريده
عبدالكريم حمد عبدالرحمن  

 الحميد

 بريده
عبدالكريم صالح عبدالكريم  

 الحسن

 بريده
عبدهللا ابراهيم عبدهللا  

 الحميدان

 بريده
عبدهللا ابراهيم محمد  

 المحيميد

 عبدهللا براهيم محمد  الدخيل بريده



 عبدهللا براهيم محمد  النجيدي بريده

 بريده
عبدهللا حمد عبدالرحمن  

 الزيد

 عبدهللا حمد عبدهللا  السلوم بريده

 عبدهللا حمد عتيق  الحربي بريده

 عبدهللا حمود صالح  الحربي بريده

 حمود عبدهللا  الصقرعبدهللا  بريده

 بريده
عبدهللا خلف البد البجيدي 

 العنزي

 بريده
عبدهللا دميثان خضير  

 العتيبي

 بريده
عبدهللا رجاء سحلي السليمي 

 الحربي

 بريده
عبدهللا سليمان عبدهللا  

 السلطان

 عبدهللا شالح باقي  الحربي بريده

 بريده
عبدهللا شلهوب فدغوش  

 السبيعي

 عبدهللا صالح راشد  العيد بريده

 بريده
عبدهللا صالح عبدالعزيز  

 القنيعان

 بريده
عبدهللا صالح عبدالعزيز  

 المنصور

 عبدهللا صالح عبدهللا  المويس بريده

 عبدهللا صالح عمر  الربيعان بريده

 عبدهللا صالح محمد  الباحوث بريده

 بريده
عبدهللا عبدالرحمن   عبدهللا 

 الحجيالن

 بريده
عبدهللا عبدالعزيز صالح  

 الدخيل

 بريده
عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا  

 الشومر

 عبدهللا عزيز جعيثن  الحربي بريده

 عبدهللا علي حماد  الطاهر بريده

 عبدهللا علي سليمان  الثنيان بريده

 عبدهللا علي عبدهللا  السعوي بريده

 عبدهللا عمر عبدهللا  العمر بريده

 بريده
عبدهللا عوض بديح المخلفي 

 الحربي

 بريده
عبدهللا عوض حمود الحنيني 

 الحربي

 بريده
عبدهللا عويض عايد  

 المطيري

 عبدهللا غازي عبدهللا  العتيبي بريده



 عبدهللا غانم صنهات  الحربي بريده

 بريده
عبدهللا غالب هايس الحنيني 

 الحربي

 بريده
عبدهللا مبارك صقر الفريدي 

 الحربي

 عبدهللا محمد سعد  الحوشان بريده

 عبدهللا محمد سليمان  البدير بريده

 عبدهللا محمد علي  المجحدي بريده

 عبدهللا معالء باين  الحربي بريده

 بريده
عبدهللا مهدي بادي البيضاني 

 الحربي

 عبدهللا نافع ضيف هللا العوفي بريده

 عبدهللا نافع مرثع  الحربي بريده

 بريده
عبدهللا هادي زهيميل  

 الحربي

 عبدهللا هزاع باين  العتيبي بريده

 بريده
عبدالمحسن عبدهللا احمد  

 المسعود

 بريده
عبيد عبدهللا مفلح الصالحي 

 الحربي

 بريده
عبيد عويض حبيني  

 المطيري

 بريده
عجائب عايض مفرح  

 الرشيدي

 بريده
عجب حراص مبارك  

 العتيبي

 بريده
عبدالعزيز صالح  عجالن 

 العجالن

 عزيز محمد خلف  الحربي بريده

 بريده
عطيه صنيتان مفلي  

 المطيري

 عقاب سويلم سالم  الحربي بريده

 علي ابراهيم علي  الخلف بريده

 علي حمود علي  الطويرب بريده

 بريده
علي سالم عبيد الفريدي 

 الحربي

 علي سليمان ابراهيم  العمر بريده

 سليمان علي  الصيقلعلي  بريده

 علي صالح عمر  الربيعان بريده

 علي صالح ناصر  البريه بريده

 علي عبدهللا بنيدر  المطيري بريده

 علي عبدهللا علي  المطير بريده

 علي فارس مريبد  الحربي بريده

 علي محمد صالح  الرضيمان بريده



 بريده
علي محمد عبدالرحمن  

 الباحوث

 منصور  الحبسعلي محمد  بريده

 عمر صالح عمر  الربيعان بريده

 بريده
عمر عبد العزيز صالح  

 العجالن

 عمشاء جمعان مدهللا  القصيم بريده

 بريده
عواض متعب صويان  

 المطيري

 بريده
عواطف محمد عبدهللا  

 الشماسي

 عوض سعود دعيع  الزغيبي بريده

 بريده
عوض منيف عبدالهادي  

 الحربي

 بندر غازي  الرقاصغازي  بريده

 غزاي خلف فيحان  الحربي بريده

 بريده
غنيمان سعيد غنيمان 

 الصالحي الحربي

 بريده
فارس علي رميضان  

 الحربي

 فاطمه عتقاء قبالن  الحربي بريده

 فالح عويض حامد  الحربي بريده

 فالح مرزوق حامد  العتيبي بريده

 فالح منير رشيد  المطيري بريده

 حمد عبدهللا  الجريبيع فهد بريده

 فهد حمود مطلق  المطلق بريده

 بريده
فهد خالد محمد العريمه 

 الحربي

 بريده
فهد سالم مقبل السليمي 

 الحربي

 بريده
فهد سعود غانم البدراني 

 الحربي

 فهد سليمان حسين  الهديب بريده

 بريده
فهد سليمان عبدالرحمن  

 النويصر

 العميريفهد صالح عبدهللا   بريده

 فهد طويلع مسلم  المطيري بريده

 فهد ظاهر زبن  الشمري بريده

 بريده
فهد عبدالعزيز صالح  

 الصمعاني

 بريده
فهد عبدالعزيز عبدالكريم  

 السديس

 بريده
فهد عبدهللا سليمان  

 العضاض



 فهد عبدهللا عبدالكريم  السبيل بريده

 فهد عبدهللا علي  الحوشاني بريده

 عبدهللا محمد  الدبيان فهد بريده

 فهد علي محمد  الجالس بريده

 فهد محمد جايز  الحربي بريده

 فهد محمد حمود  الفريدي بريده

 فواز عائد مرزوق  المطيري بريده

 بريده
فؤاد عبدالرحمن   عبدهللا 

 الحجيالن

 بريده
فيصل صالح عبدالرحمن  

 السالم

 بريده
فيصل صالح عبدهللا  

 السحيباني

 فيصل طليحان فريح  الحربي بريده

 بريده
فيصل عبدالعزيز محمد  

 الشيبان

 بريده
قليله مشيلح بريكان  

 المطيري

 الفي سند شداد  المطيري بريده

 بريده
لزام عبدالمنعم مسيفر  

 المطيري

 لطيفه عبدهللا رشيد  الشالش بريده

 ماجد شامان هنود  الحربي بريده

 بريده
مصلح  ماجد عبدالرحمن 
 المطيري

 بريده
ماجد عبيد شديد البالجي 

 الحربي

 ماجد علي جارهللا  المشيطي بريده

 ماجد محمد حسن  الحسون بريده

 بريده
ماجد نايف مزيد الحنيني 

 الحربي

 بريده
مبارك صالح ابراهيم  

 الحوشان

 بريده
مبارك صالح ضيف هللا 

 السالمي الحربي

 بريده
الظاهري مبارك عياد مانع 
 الحربي

 بريده
متعب علي عبدهللا السالمي 

 الحربي

 بريده
محمد ابراهيم عبدالعزيز  

 السليم

 محمد اسمير ابراهيم  الحربي بريده

 بريده
محمد الحميدي مطر البدراني 

 الحربي



 محمد الطرقي سند  العنزي بريده

 محمد بجاد حامد  الحربي بريده

 محمد بدر عواد  الحربي بريده

 محمد براهيم عبدهللا  الرويشد بريده

 محمد تركي حمود  السكران بريده

 بريده
محمد جهيمان محمد الحافي 

 العتيبي

 محمد حمد سالم  الدبيبي بريده

 محمد خالد مبارك  الحربي بريده

 بريده
محمد خلف ابراهيم  

 الحوشاني

 بريده
محمد دهيم خلف السليمي 

 الحربي

 سميحان  الحربيمحمد راشد  بريده

 محمد سالم عبدالكريم  الريش بريده

 بريده
محمد سعود حيدان الفريدي 

 الحربي

 محمد سعود محمد  المطيري بريده

 بريده
محمد سليم عايش السليمي 

 الحربي

 بريده
محمد سليمان عبدهللا  

 العيدهي

 بريده
محمد صالح عبدالرحمن  

 السالم

 الشومرمحمد صالح عبدهللا   بريده

 بريده
محمد صالح عبيد الصبيحي 

 الحربي

 بريده
محمد عايض عوض  

 المطيري

 بريده
محمد عبدالرحمن   محمد 

 المنيف

 محمد عبدهللا براهيم  الفوزان بريده

 محمد عبدهللا قبالن  الحربي بريده

 محمد عبدهللا محمد  الجمعه بريده

 بريده
محمد عبيد عيد الفريدي 

 الحربي

 محمد علي محمد  الحسيكا بريده

 محمد علي محمد  الفنيخ بريده

 بريده
محمد علي محمد الظاهري 

 الحربي

 بريده
محمد غازي سالم العلوي 

 الحربي

 محمد فارس شعف  الثبيتي بريده

محمد فرحان ثفيل الجعفري  بريده



 العنزي

 محمد فهد ماشع  المطيري بريده

 بريده
محمد مساعد سليمان  

 الحربي

 بريده
محمد مطر مشفي الظاهري 

 الحربي

 بريده
محمد مفرح حامد الفهيدي 

 الحربي

 بريده
محمد مفلح محمد الفريدي 

 الحربي

 محمد موسي علي  الشحيتان بريده

 بريده
محمد ناصر حمود الفريدي 

 الحربي

 محمد ناصر صالح  الثويني بريده

 محمد يحي عامر  الشهري بريده

 عائد  العتيبيمحمد يوسف  بريده

 محمد يوسف محمد  العريني بريده

 محمد يوسف موسي  الزويد بريده

 بريده
مرشد عوض حويجر 

 البدراني الحربي

 بريده
مرضي محارب فهاد  

 الحربي

 مساوى هادي علي  حسين بريده

 مشعل الحميدي فهد  الحربي بريده

 بريده
مشعل عتيق فالح الغيداني 

 الحربي

 بريده
عبدهللا سليمان  مضاوي 

 البادي

 مطيعه جارهللا محمد  الحربي بريده

 بريده
معيبد صقر مفلح الفريدي 

 الحربي

 بريده
مفضي عويض خلف  

 الرشيدي

 بريده
مقبل مذود مطلق االسلمي 

 الشمري

 بريده
مقحم غازي مقحم البيضاني 

 الحربي

 مقيبل حمد معزي  العنزي بريده

 الشمريملفي محمد هليل   بريده

 بريده
ملفي مصلح صنيتان  

 المطيري

 بريده
منصور راشد جحيش  

 المطيري

منصور سليمان محمد   بريده



 السنيدان

 منصور صالح محمد  النافع بريده

 منصور محمد عبدهللا  الرباح بريده

 منصور مطر حمود  العتيبي بريده

 بريده
منور الحميدي مطر البدراني 

 الحربي

 بريده
رشيد لويفي شويلعي منور 

 الرشيدي

 منوه حمود شداد  المطيري بريده

 منيره عبدهللا محمد  القلث بريده

 منيف عبدهللا عالي  المطيري بريده

 منيف غريب سبيل  الحربي بريده

 بريده
منيف مناور فردوس  

 الرشيدي

 مهل سعيفان نفاع  المطيري بريده

 بريده
موجعه صنيتان هادي  

 الحميداني

 موسي براهيم موسي  الزويد بريده

 بريده
موضي ابراهيم محمد  

 الحسيني

 موضي فارع فهيد  المطيري بريده

 بريده
ناصر الحميدي شارع  

 البراق

 ناصر صالح ناصر  البريه بريده

 بريده
ناصر عبدهللا براهيم  

 النويصر

 بريده
ناصر عوض محمد الفريدي 

 الحربي

 بريده
الحافي ناصر منصور حمود 

 العتيبي

 ناصر نافع عماش  العتيبي بريده

 بريده
ناصر يحي سالم الحنيني 

 الحربي

 نامي نماء عتيق  المظيبري بريده

 ناهس عبدهللا دخيل  الحربي بريده

 نايف قعيد قاعد  الحربي بريده

 بريده
نايف معيض حاجر السليمي 

 الحربي

 بريده
نايف هندي حمود الحيسوني  

 الحربي

 نداء بليه غديف  الحربي بريده

 نزال عبدهللا عياد  الحربي بريده

 بريده
نشمي عبدهللا بنيدر الحميداني 

 المطيري



 بريده
نعيم عبداللطيف عبدالرحمن  

 الحايك

 بريده
نواف نايف حمود الطريسي 

 الحربي

 بريده
نواف نايف عبدهللا الوسيدي 

 الحربي

 نوآل محمد علي    الحديثي بريده

 بريده
نوح عيد سليمان الفريدي 

 الحربي

 بريده
هالل عبدالهادي عياد  

 الحربي

 وليد جاسر سليمان  الدبيبي بريده

 وليد سالم علي  الرشيدي بريده

 بريده
وليد سليمان عبدالرحمن  

 الركبي

 وليد صالح سليمان  الباحوث بريده

 وليد محمد علي  الدويغري بريده

 فهد  التويجريياسر براهيم  بريده

 بريده
يوسف حمود براهيم  

 العبيدهللا

 بريده
يوسف سعدون علي داموك 

 الرشيدي

 يوسف صالح عبدهللا  الرشيد بريده

 يوسف عبدهللا ابراهيم  الحنايا بريده

 يوسف عبدهللا براهيم  العيد بريده

 بريده
يوسف عبدهللا سليمان  

 الصاهود

 بريده
يوسف عبدهللا منصور  

 الضويان

 بريده
يوسف محمد ضيف هللا 

 الرشيد

 بيشه
ابراهيم صالح محمد آل 

 عايض الشمراني

 بيشه
ابراهيم عبدهللا عبدالخالق  

 الخثعمي

 بيشه
احمد عوض سالم آل سالم 

 القرني

 بيشه
احمد مفرح تركي آل تركي 

 العلياني

 بيشه
ثامر محمد فهيد الحنيفي 

 الشهراني

 بيشه
آل حمود جفين سعود جفين 
 السعدي

 جمعان ظافر شافي  الحارثي بيشه



 بيشه
جويعد غيدان جويعد السعدي 

 االكلبي

 بيشه
حسن علي شيحان العطياني 

 البيشي

 حمد حماد عسير  الحارثي بيشه

 بيشه
حمود عيد حمود المسردي 

 القحطاني

 بيشه
حيدر حمد مشيح القحمي 

 الشهراني

 بيشه
خالد سعد مرعي آل سعييد 

 القرني

 خالد صالح يحي  الغامدي بيشه

 بيشه
خالد عبدالرحمن عبدهللا  

 الغامدي

 خالد عبدهللا سعد  بنيه بيشه

 بيشه
خالد عبدهللا غرسان آل 

 جروان القرني

 خالد علي سعيد  القرني بيشه

 بيشه
خالد محمد علي الليلحي 

 الشهري

 بيشه
دحيم عبدالعزيز عشق  

 القحطاني

 بيشه
سعيد شباب آل شباب دخيل 

 الواسي

 دخيل هزاع محمد  الحارثي بيشه

 بيشه
ذئب عايض مسفر فرحان 

 القحطاني

 بيشه
ربيعان بداح عبدهللا الداودي 

 القحطاني

 بيشه
سالم عبدالعزيز عشق  

 القحطاني

 بيشه
سالم فايز عبدالرحمن   آل 

 حالف

 سعد شعالن سابر  العلياني بيشه

 بيشه
آل فهد سعد ظافر مرزوق 

 الحارثي

 سعد عبدهللا سعد  بنيه بيشه

 بيشه
سعد علي محمد آل يتيم 

 القرني

 بيشه
سعد محمد سعد آل غرمان 

 القرني

 بيشه
سعد مزهر محمد آل مزهر 

 القرني

سعود بديع حامد آل زحام  بيشه



 الشهراني

 بيشه
سعود محمد عبدهللا  

 الشهراني

 بيشه
سعيد شائع جبران الحبابي 

 القحطاني

 سعيد ظافر شافي  الحارثي بيشه

 بيشه
سعيد ظافر مفلح العمودي 

 الشهراني

 بيشه
سعيد عبدهللا عايض آل 

 عضيه العلياني

 بيشه
سعيد علي عامر آل عامر 

 القرني

 بيشه
سعيد علي عبدالعزيز  

 الشمراني

 سعيد محمد شنان  االكلبي بيشه

 بيشه
سعيد محمد عبدهللا الحليسي 

 الشهراني

 سعيد مليح سعيد  الدعرمي بيشه

 بيشه
سعييد بطي عوضه آل 

 معزب العلياني

 سفر علي عبدهللا  الخثعمي بيشه

 بيشه
سلطان عبدالهادي نهار 

 العبيدي القحطاني

 بيشه
شعالن شارع مترك  

 الشهراني

 شعوا ذيب نايف  ابن عبود بيشه

 بيشه
ضيف هللا تركي مفلح  

 الشهراني

 بيشه
ظافر مفلح محمد آل قهيدان 

 البيشي

 بيشه
عادل عايض عبدهللا 

 القنيزعي الغامدي

 بيشه
عامر حسن ضيف هللا  

 العماري

 عامر سالم عامر  السلولي بيشه

 بيشه
عايض حامد ناصر آل حشر 

 الحارثي

 بيشه
عايض عسل حنيف  

 القحطاني

 بيشه
عايض مهدي عبدهللا  

 الحارثي

 بيشه
آل جمعه عائض محمد سعد 
 العمري

عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن  بيشه



 العقيبي البيشي

 بيشه
عبدالرحمن سعيد هشبل  

 الشهراني

 بيشه
عبدالرحمن عايض غفير  

 القرني

 بيشه
عبدالرحمن عبدهللا عساف  

 العلياني

 عبدالعزيز سيف سعد  الرافع بيشه

 بيشه
عبدهللا ابراهيم حسن  

 القحطاني

 بيشه
ظافر القحمي  عبدهللا جفين

 الشهراني

 بيشه
عبدهللا حمود ناصر آل حمود 

 العلياني

 عبدهللا خفير عبدهللا  الخثعمي بيشه

 عبدهللا سعد خلف  الخثعمي بيشه

 بيشه
عبدهللا سعد عبدهللا آل سعدي 

 القرني

 بيشه
عبدهللا سلطان عبدالرحمن  

 الدوسري

 بيشه
عبدهللا علي يحي المنبهي 

 الشهراني

 عبدهللا مناحي دليم  القحطاني بيشه

 بيشه
عبدهللا مناحي علي  

 الشهراني

 بيشه
عبدالهادي عبدالرحمن 
 عبدالهادي  الدوسري

 بيشه
عبيد هللا علوان سعد  

 الحارثي

 بيشه
عبيد عايض مسفر آل سعد 

 القحطاني

 علي حمد عظيمان  آل ناصر بيشه

 علي سعد مهرمس  الحالفي بيشه

 علي  البيشيعلي سعيد  بيشه

 بيشه
علي عبدالرحمن عبدهللا  

 الشهري

 بيشه
علي عبدهللا مغرم آل علوان 

 عسيري

 بيشه
علي عبدهللا مفرح الدحيمي 

 القرني

 بيشه
علي محسن صمان آل خفير 

 القرني

 بيشه
علي محمد سعيد آل مسفر 

 الميموني



 بيشه
علي محمد عبدالرحمن  

 القرني

 بيشه
خفيير علي محمد عبدهللا آل 

 القرني

 بيشه
علي مساعد مناع البطنين 

 الشمراني

 بيشه
علي مغرم فضل آل ليلح 

 الشهري

 عمير غالب فاهد  الحارثي بيشه

 بيشه
عوض سعيد عوض آل 

 غنيمه القرني

 بيشه
عوضه عائض مداوي  

 الشهري

 بيشه
عون مسفر فايز آل وردان 

 البيشي

 فاطمه عبيد ناصر  المعاوي بيشه

 فاطمه محمد مصلح  القرني بيشه

 بيشه
فالح عبدالهادي غتارآل عبود  

 القحطاني

 بيشه
فالح محمد عبدهللا العيسي 

 الحارثي

 بيشه
فايز عبدهللا محمل المكيحلي 

 السبيعي

 بيشه
فهد عبدهللا حنش الخبتي 

 الغامدي

 فهد علي فهد الجياهين البيشي بيشه

 بيشه
مانع فايز محمد السراري 

 الشهراني

 مبارك سالم خلف  الحارثي بيشه

 بيشه
مبارك محمد سالم العطياني 

 االكلبي

 بيشه
مبارك محمد مشرف آل 

 صخيف العمري

 مبروك سالم مبروك  البيشي بيشه

 بيشه
متعب فالح عبدالرحمن  

 الشهراني

 محمد احمد بخيت  الغامدي بيشه

 محمد تركي حجاب  المعاوي بيشه

 العليانيمحمد حاضر محمد   بيشه

 محمد خبتي حسن  الشمراني بيشه

 محمد سعد عبدهللا  السلولي بيشه

 بيشه
محمد سعيد عوض آل غنيمه 

 القرني

محمد سعيد محمد الخذامي  بيشه



 الشهراني

 بيشه
محمد عايض حسن  

 القحطاني

 بيشه
محمد عايض فالح  آل 

 عيسي

 بيشه
محمد عايض ناصر  

 القحطاني

 بيشه
  محمد عائض عادي

 الدوسري

 بيشه
محمد عبدالرحمن علي  

 الشهري

 بيشه
محمد عبدالرحمن محمد  

 الشهراني

 محمد عبدهللا سعد  القرني بيشه

 بيشه
محمد عبدهللا علي الرواجحه 

 الخثعمي

 محمد عبدهللا محمد  العمري بيشه

 بيشه
محمد عفتان عبدالرحمن  

 القحطاني

 محمد علي سالم  العمري بيشه

 بيشه
محمد علي عبدالخالق آل 

 سرور الشمراني

 بيشه
محمد غرسان ناشي 
 المصعبي الشمراني

 بيشه
محمد فالح محمد المليحي 

 الشهراني

 بيشه
محمد فهاد مناحي آل فطيح 

 القحطاني

 بيشه
محمد مسعود عبدالرحمن  

 الشهراني

 بيشه
محمد مسفر محمد آل 

 حويزب الخثعمي

 بيشه
 محمد معيض مبارك آل شبوه

 القحطاني

 بيشه
محمد مفلح محمد آل سعد 

 الحارثي

 بيشه
محمد منصور علي آل شبنه 

 القرني

 بيشه
مرضي سفير احمد آل عليان 

 الخثعمي

 بيشه
مرعي سعيد مرعي  

 الحارثي

 بيشه
مسعود بطي فهد  آل 

 العبدالقجطاني



 بيشه
مسفر محمد علي آل رويجح 

 الخثعمي

 بيشه
مشاري رفيع فرج المنبهي 

 الشهراني

 مشرع زيد محمد  الهاجري بيشه

 بيشه
مصلح محمد مساعد الحبي 

 العامري

 معيض يحي محمد  السلولي بيشه

 مفلح سعيد مفلح  الشهراني بيشه

 بيشه
مقبل علي مقبول آل عليان 

 الخثعمي

 بيشه
مقبول ظافر محمد آل قريه 

 القرني

 بيشه
منصور محمد عوظه  

 الشهراني

 بيشه
منيس المقيطيف  منيس فايز

 الجهمي

 بيشه
مهدي دخيل هللا عبدهللا 

 القرني

 بيشه
موضي عبدهللا ناصر  

 الشهراني

 بيشه
ناصر سعد محمد آل لجم 

 االسمري

 ناصر سعيد مشعل  الشهري بيشه

 بيشه
ناصر شبيب عبدهللا الحليسي 

 الشهراني

 بيشه
ناصر عائض محمد  

 الشهراني

 ناصر علي محمد  البيشي بيشه

 بيشه
ناصر فايز منيس المقيطيف 

 الجهمي

 بيشه
ناصر محمد عبدهللا الحليسي 

 الشهراني

 بيشه
ناصر محمد ناصر آل 

 مستوره القحطاني

 ناصر يحيي محمد  السلولي بيشه

 نائف محمد نايف  الشهراني بيشه

 بيشه
نجم عبدهللا ظويفر القحوم 

 الشهراني

 نوره يحي عون  الشهراني بيشه

 بيشه
هادي محمد هادي آل عاطف 

 القحطاني

 هجود محمد ناصر  الغامدي بيشه

 هياء عبدهللا ناصر  الشهراني بيشه



 بيشه
وازع عويظه سبك الخضران 

 الشهراني

 بيشه
يحيي محسن سعد الكريمي 

 العمري

 تبوك
ابراهيم سليمان سعيد  

 الحويطي

 ابراهيم عويض عوده  شامان تبوك

 مسلم  العطويابراهيم محمد  تبوك

 تبوك
ابراهيم مرزوق ابراهيم  

 العقبي

 تبوك
ابراهيم مرعي محمد  

 العطوي

 ابراهيم يحيي علي  قيسي تبوك

 احمد سليم عواد  العطوي تبوك

 تبوك
احمد عبدالرحمن   علي 

 القحطاني

 تبوك
احمد عبدهللا عبدالرحمن  

 العمري

 تبوك
احمد عبدالمحسن سليمان  

 البازعي

 احمد عواد احمد  العطوي تبوك

 احمد فرج سالم  الوابصي تبوك

 احمد محسن مهنا  الجهني تبوك

 احمد محمد عبدهللا  نجمي تبوك

 احمد محمد هادي  زبالي تبوك

 ايمن سليم سبيتان  الشامان تبوك

 بخيت منور فضي  الجهني تبوك

 تبوك
بدر عتيق عتيق الخضري 

 العطوي

 البلويبركات صالح عواد   تبوك

 بسمي محمد علي  البلوي تبوك

 بندر عطيه جبران  راجحي تبوك

 بندر عياد حمدان  العنزي تبوك

 تركي عايض سالم  آل سالم تبوك

 تبوك
تركي عبدالرحمن حسن  

 الزهراني

 جابر مفرح محمد  الحريصي تبوك

 جايز سعود العبيد  العنزي تبوك

 تبوك
حسن شوهان سروي  

 عسيري

 تبوك
حسين عطاهلل سالمه  

 الحويطي

 تبوك
حسين عوضه محمد  

 االسمري



 حسين عيد رفيع  الموسي تبوك

 حماد سليمان سليم  العطوي تبوك

 حمد سليم سليمان  العطوي تبوك

 حمزه ايوب صديق  حسين تبوك

 حمود مسعد سعيد  البلوي تبوك

 خالد سعود سليم  العنزي تبوك

 الحربيخالد سعيد مرعي   تبوك

 خالد علي احمد  الحازمي تبوك

 خزماء الفي منور  العنزي تبوك

 خضر عيد حماد  العطوي تبوك

 خضر محمد خضر  العطوي تبوك

 خضراء حماد عايش  البلوي تبوك

 خلف سعود حماد  العطوي تبوك

 تبوك
خلف ضيف هللا دخيل هللا  

 النمري

 رابح خلف رابح  العنزي تبوك

 تبوك
سليمان ضيف هللا راشد 

 البلوي

 راشد محمد عبده  البارقي تبوك

 رشيد محمد رشيد  البلوي تبوك

 زعل حماد فهيد  البلوي تبوك

 سالم سليمان ظويهر  البلوي تبوك

 سالم عوده مطلق  العطوي تبوك

 سالم محمد عفنان  الغنامي تبوك

 سعد ابراهيم محمد  الزهراني تبوك

 الرشيديسعد سعود سعيد   تبوك

 سعدعبدهللا فالح    البلوي تبوك

 سعود خويطر سليم  الشمري تبوك

 سعود ربيع شريان  الرشيدي تبوك

 سعود سعد سالم  الحربي تبوك

 سعود سلمان رشيد  العطوي تبوك

 سعود عيد حماد  العطوي تبوك

 سعيد عبيد بنيه  العطوي تبوك

 سعيد محمد عوده  العطوي تبوك

 معيض محمد  الزهرانيسفر  تبوك

 سالمه حماد سالم  العطوي تبوك

 تبوك
سالمه دعسان محمد  

 العمراني

 سلطان عيد حسين  العمراني تبوك

 سلمان حامد عفنان  الحويطي تبوك

 سلمان عيد خضر  العميري تبوك

 سلمان هويمل سالم  العزامي تبوك

 سليم سالم سويلم  العبيواني تبوك



 سالمه  الحويطيسليم محمد  تبوك

 سليم محمد سليم  الشمري تبوك

 سليم مرزوق سالمه  البلوي تبوك

 تبوك
سليمان خميس مشل  

 الرشيدي

 سليمان سفر عويض  العتيبي تبوك

 سليمان علي مسلم  البلوي تبوك

 تبوك
سليمان مطلق صالح  

 العطوي

 تبوك
صالح احمد عبدهللا  

 الزهراني

 البلويصالح جريبيع عوده   تبوك

 صالح صويلح صالح  البلوي تبوك

 تبوك
صالح عبدهللا محمد  

 الزهراني

 صالح عيد حامد  الشراري تبوك

 صالح فريج بنيه  العطوي تبوك

 صالح محمد احمد  الزهراني تبوك

 تبوك
صبحي سلمان خضر  

 العميري

 تبوك
ضيدان مصيبيح عواض  

 العتيبي

 تبوك
طليقه مطلق جدعان  

 العسوفي

 ظافر سعد حمدان  العمري تبوك

 ظافر غيثان جاري  العمري تبوك

 تبوك
ظافر محمد عون هللا 

 الخثعمي

 عابد عبدهللا سالمه  العطوي تبوك

 تبوك
عامر عوض سليمان  

 العطوي

 عايد سليمان نزال  العنزي تبوك

 تبوك
عايد عويض سليمان  

 العطوي

 عائض احمد حسن  الشهري تبوك

 تبوك
سليمان مقبول  عائض 

 العمراني

 تبوك
عائض علي مرضي  

 الزهراني

 تبوك
عبدالرحمن سالم قمحان  

 العمري

 تبوك
عبدالرحمن محمد عبده  

 العسيري

عبدالعزيز سالمه مطير   تبوك



 العنزي

 عبدهللا بريك سعد  القرني تبوك

 عبدهللا جابر حاسن  السفياني تبوك

 عبدهللا حسن علي  الحارثي تبوك

 عبدهللا حمود حمد  التيماوي تبوك

 تبوك
عبدهللا دخيل هديرس  

 العنزي

 عبدهللا شويش حمدان  البلوي تبوك

 عبدهللا صالح حسين  الغامدي تبوك

 عبدهللا عفنان فريج  العطوي تبوك

 عبدهللا علي شباط  العمراني تبوك

 تبوك
عبدهللا فارس عبدهللا  

 الشهري

 البلوي عبدهللا فارع محسن  تبوك

 تبوك
عبدهللا فرحان عطاهلل  

 التيماني

 عبدهللا محمد حسن  العمري تبوك

 عبدهللا محمد عتيق  العطوي تبوك

 عبدهللا مشبب محمد  ابومدره تبوك

 عبدربه حماد عوده  البلوي تبوك

 عتيق معيوف سليم  العزامي تبوك

 تبوك
عدالن محمد موسي  

 الخثعمي

 البلوي عساف ضويفي عوده  تبوك

 عطاهللا عوده مسعد  البلوي تبوك

 عطاهلل دميجان عيد  العطوي تبوك

 عطيه سعيد عطيه  الزهراني تبوك

 علي رفيع علي  العمري تبوك

 علي سعد جمعان  الزهراني تبوك

 علي عايد جمعه  الفقير تبوك

 علي عايض علي  آل مشافي تبوك

 تبوك
علي عبدالرحمن علي  آل 

 مبارك

 علي عبدهللا علي  الغامدي تبوك

 علي عبدهللا يحي  القرني تبوك

 علي محمد سعيد  الشهري تبوك

 علي محمد عبدهللا  الحربي تبوك

 علي محمد علي  القرني تبوك

 علي مشبب علي  العسيري تبوك

 علي مكروه علي  العماري تبوك

 عماد عبدهللا خلف  الدوخي تبوك

 العطويعواد خضر لويفي   تبوك

 عوده حمد عيد  العطوي تبوك

 عوده سالم جريبيع  الحويطي تبوك



 تبوك
عوض دخيل هللا سميحان  

 البلوي

 عوض عبيد محمد  العمراني تبوك

 عوض علي احمد  الشهري تبوك

 تبوك
عيد ثويبت عواض  

 المطيري

 عيد صالح سالم  البلوي تبوك

 عيد عفنان فريج  العطوي تبوك

 مطر صالح  الرشيديعيد  تبوك

 تبوك
عيسي رشيدان هويدي  

 المطيري

 عييده راشد عواد  العطوي تبوك

 غازي ماجد غازي  النفيعي تبوك

 تبوك
غرم هللا علي محمد 

 الزهراني

 تبوك
غزوي جمعان معوض  

 الندي

 فاطمه صالح سعيد  العمري تبوك

 فالح عائض عايد  البلوي تبوك

 تبوك
فالح هويدي سحمي  

 الشهراني

 فايز جاري مطالن  العنزي تبوك

 فائد ربيع دليم  العنزي تبوك

 فرج عتقان بركه  المطيري تبوك

 فرحان عويد عشوي  العنزي تبوك

 فريح سليمان عواد  الحويطي تبوك

 فهد سعد سعيد  االحمري تبوك

 فهد عبدهللا رشيد  العنزي تبوك

 فهد عيد راضي  العطوي تبوك

 مجهز عائض  البقميفهد  تبوك

 فهد محمد سليم  العطوي تبوك

 فهد محمد فهد  التويجري تبوك

 فهد مشعل ناصر  االيداء تبوك

 فهد مقبول صالح  الطلحي تبوك

 تبوك
فهد ناصر عبدالمحسن  

 العيسي

 تبوك
فيصل مبارك محمد  

 الدوسري

 قاسم احمد عبدهللا  الشهري تبوك

 العطويالفي محمد مغيض   تبوك

 ماجد رضا جابر  الرحيلي تبوك

 تبوك
مبروك عبدهللا مبخوت  

 الصيعري

محمد ابراهيم عبدهللا   تبوك



 العطوي

 محمد احمد سالمه  القاسمي تبوك

 محمد احمد محمد  الشمراني تبوك

 محمد جابر قاسم  الفيفي تبوك

 محمد جمعه ظاهر  الفايدي تبوك

 تبوك
محمد حسين سحمان  

 العطوي

 محمد حمود حسين  العمراني تبوك

 محمد سالم ريض  الشراري تبوك

 محمد سالم سعيد  الحارثي تبوك

 محمد سعد سالم  الحربي تبوك

 محمد سلمان سعيد  العطوي تبوك

 محمد سليم عوده  الحويطي تبوك

 محمد سليمان محمد  البوشي تبوك

 محمد شديد غنيم  الحربي تبوك

 مطلق  البلويمحمد صياح  تبوك

 محمد ظافر محمد  اليامي تبوك

 تبوك
محمد عبدالرحمن محمد  

 الريس

 محمد عبدهللا مانع  آل مريط تبوك

 تبوك
محمد عبدهللا محمد  

 القحطاني

 محمد عبده محمد  عسيري تبوك

 محمد عتيق زعل  العطوي تبوك

 محمد عثمان ظافر  العمري تبوك

 البلويمحمد عليان سليمان   تبوك

 محمد عوده فرج  البلوي تبوك

 محمد عوض محمد  الشهري تبوك

 محمد فريج سعد  العمراني تبوك

 محمد مفلح محمد  البلوي تبوك

 محمد يسلم سالم  باعظيم تبوك

 محمود سعيد عياد  العطوي تبوك

 تبوك
محمود سالمه سليمان  

 الحويطي

 تبوك
مخلد عتيق هللا بطي 

 المطيري

 مرزوق سالم حمد  البلوي تبوك

 مساعد سعد سالم  الحربي تبوك

 مسلم سليمان سعيد  الحويطي تبوك

 تبوك
مطلق عدوان طحيمر  

 العطوي

 مفرح ظافر مفرح  الشهري تبوك

 مفلح فرح منور  البلوي تبوك

 مليح هزاع معيان  العواجي تبوك



 تبوك
منصور خلف سرور  

 المطيري

 تبوك
منصور عويض مشعف  

 السلمي

 منيف بدر متعب  المطيري تبوك

 تبوك
مهدي سالمه سلمان  

 العطوي

 موسي علي محمد  عسيري تبوك

 ناجي درهوم عايض  العنزي تبوك

 ناحي فالح عوده  العنزي تبوك

 ناصر ابراهيم شايز  الفقيري تبوك

 نايف عباس فريج  العطوي تبوك

 نايل سليمان سليم  العمراني تبوك

 نبيل عبدهللا خلف  الدوخي تبوك

 نعيم جبر مهل  العنزي تبوك

 نواف فهد عبدهللا  العنزي تبوك

 نواف محمد علي  الشريف تبوك

 هاني شويش حمدان  البلوي تبوك

 هويمل سليم سليم  العطوي تبوك

 تبوك
هويمل عطيه نصار  

 العمراني

 وليد محمد حسين  موسي تبوك

 تبوك
عبدالرحمن  يحي عبدهللا 

 الشهري

 يحي عطيه علي  عقيلي تبوك

 تبوك
يوسف مسلم نصار  

 العمراني

 جازان
ابراهيم احمد ابراهيم محمد 

 عواجي

 احمد علي شوعي  فقيهي جازان

 جازان
احمد عمر ابراهيم محمد 

 قناعي

 احمد عوض محمد  عمر جازان

 جازان
احمد محمد علي محمد 

 مغفوري

 جازان
سعيد عسلوف اسماعيل علي 

 آل بير

 الحسن محمد حسن  خطار جازان

 انور محمد عبده  رفاعي جازان

 جبران علي يحيي  خبراني جازان

 جبران يحيي جابر  الشريف جازان

 حسن سالم حسن  عابدين جازان

 حسن علي محمد  سلطان جازان

 حسين علي حسين  جريبي جازان



 حسين محمد حسين  الحسني جازان

 حسين يحيي علي  عواجي جازان

 سعيد سعد ظافر  آل سالم جازان

 سويد مهدي سويد  طميحي جازان

 طاهر علي محمد  مسملي جازان

 جازان
عبدهللا موسي سلمان غالبي 

 غزواني

 جازان
عبدهللا ناصر عبدهللا  

 الصيعري

 علي احمد حسن  بصيلي جازان

 علي حسن عيسي  عائض جازان

 محمد  خرميعلي غلفان  جازان

 علي محمد حسن  مدبش جازان

 علي مفرح هامل  سحاري جازان

 علي ناصر علي  االحمري جازان

 عليان علي موسي  عنقي جازان

 عمر يحيى احمد  رزيق جازان

 فهد علي حسين  الحربي جازان

 جازان
ماجد الحسين ابراهيم  

 خواجي

 محسن محمد احمد  زعقان جازان

 شرفي  مطمي محمد احمد جازان

 جازان
محمد حسين محمد مخزم 

 دغريري

 جازان
محمد حمود هادي آل معجم 

 الحربي

 محمد سالم احمد  خواجي جازان

 محمد ضعافي محمد  شويهي جازان

 محمد علي صوعان  محنشي جازان

 محمد علي محمد  حمدي جازان

 محمد عوض محمد  عمر جازان

 جازان
محمد مرحوم بريك مرحوم 

 عبدالرحمن

 محمد يحيي احمد  خرمي جازان

 مساوي معبر محمد  معشي جازان

 موسي قاسم علي  خرمي جازان

 ناجع شوعي ماطر  الجابري جازان

 ناصر قاسم احمد  معافا جازان

 وحيد سالم احمد  خواجي جازان

 ياسر محمد عبده  الحربي جازان

 يحيي جابر احمد  عقيلي جازان

 علي محمد  مسملييحيي  جازان

 يحيي قاسم محمد  الغزواني جازان

ابراهيم عتيق هللا ناعم  جده



 المطيري

 ابراهيم علي احمد  شاكر جده

 جده
ابراهيم عيسي محمد  

 المحوري

 ابوبكر محمد يحي  حكمي جده

 احد يحي عبدالحميد  قطان جده

 احسان حسن عمر  ابوسيف جده

 احمد جهاد علي  الزهراني جده

 احمد حامد محمد  الحازمي جده

 جده
احمد دخيل هللا ابراهيم 

 العنزي

 جده
احمد درويش عبدالعاصي  

 المجنوني

 احمد سالم محمد  القرني جده

 احمد سعيد احمد  باكدم جده

 احمد سعيد عبدهللا  هيضه جده

 احمد سعيد عمر  مرتع جده

 احمد سفير عبدهللا  الميموني جده

 سليمان حامد  المروانياحمد  جده

 احمد شحات محمد  ابولبن جده

 احمد صالح علي  الصيعري جده

 احمد صالح محمد  العمري جده

 جده
احمد طيب مبارك علي 

 منشي

 احمد عالي دخيل  المالكي جده

 جده
احمد عبدالرحمن   علي 

 الشهري

 احمد عبدالكريم علي  القني جده

 جده
علم احمد عثمان معين الدين  

 الدين

 جده
احمد عطيه هللا عاطي 

 السلمي

 احمد علي محمد  القيسي جده

 احمد عمر احمد  باشراحيل جده

 احمد محمد احمد  الزهراني جده

 احمد محمد احمد  الغامدي جده

 احمد محمد احمد  المرحبي جده

 احمد محمد حسن  الزهراني جده

 احمد محمد سعيد  االحمري جده

 محمد سعيد  الغامدياحمد  جده

 احمد محمد سليمان  القرني جده

 احمد محمد عبدهللا  العطاس جده

 احمد محمد عبدهللا  جوحلي جده

احمد محمد عبدهللا  نصر  جده



 الدين

 احمد محمد عطيه محمد علي جده

 احمد محمد محمد  ابوطالب جده

 احمد محمد مرضي  الغامدي جده

 العتيبياحمد محمد وخاضر   جده

 احمد يحي حمدان  الشهراني جده

 احمد يسلم محمد  القثمي جده

 احمدبن حماد حامد  الجهني جده

 اسامه حسن علي  دفع جده

 جده
اسامه صالح عبدالحليم  

 صعيدي

 جده
اسماعيل جعري احمد  

 الزهراني

 اسماعيل ولي علي  الفيفي جده

 امل علي عبدالكريم  باز جده

 احمد طاهر  عاشورامين  جده

 انسي سليم سليم  االحمدي جده

 انور حماد محمد  الغانمي جده

 ايمن صدقه محمد علي حموه جده

 جده
ايمن عبدالعزيز عبدهللا  

 الضراب

 جده
ايمن عبدالوهاب محمد  

 ابوزيد

 جده
ايمن كريم عبدالكريم  

 الينبعاوي

 باخت بخيت نافع  السلمي جده

 الثعلبي  بخيت ساعد هاجد جده

 جده
بخيت علي خرصان الدموح 

 الغامدي

 بدر سليم سليم  االحمدي جده

 بدر محمد عيد حميد ابوعوف جده

 بدر ناجي معتق  العتيبي جده

 بركي سفر جابر  السلمي جده

 بندر داخل حماد  الحازمي جده

 بندر راضي عطيان  السلمي جده

 جده
بندر عبداللطيف علي  

 السليماني

 بندر عبدهللا محمد  الزهراني جده

 بندر ناصر عبدهللا  االحمري جده

 جده
تركي احمد عبدالسالم  

 عبدهللا

 ثامر عبدالقادر احمد  نصير جده

 جابر حسن محمد  الشهري جده

جآلل معوض بالود االحمدي   جده



 الحربي

 جده
جمال الدين عبد الرحيم محمد  

 حسن

 جده
جمال حمزه عبدالقادر  

 الوزنه

 جده
جمآل مصلح صالح    

 الزبالي

 جده
جمعان محمد عيسي  

 الغامدي

 جميل صالح ابراهيم  فادن جده

 جود هللا احمد محمد البارقي جده

 حاسن حسن حميدان  المالكي جده

 جده
حامد احمد مسفر عياض 

 الغامدي

 حامد خلف معيوف  البالدي جده

 جده
حامد عبدهللا محمد المشيخي 

 العمري

 حامد علي صالح  الغامدي جده

 حامد محمد علي  القحطاني جده

 جده
حزام سعيد عوض القرشي 

 الزهراني

 حسان محسن حامد  الغريبي جده

 حسن احمد عبيد  باعظيم جده

 حسن حسن محمد  الحربي جده

 حسن حمدان محمد  الفارسي جده

 حسن زيد حسن  الطبيشي جده

 الزهرانيحسن سعيد محمد   جده

 حسن عريمط علي  الثعلبي جده

 جده
حسن علي حسن العمري 

 الزهراني

 حسن محمد احمد  باقبص جده

 حسن محمد حسن  الزهراني جده

 حسن محمد حسن  القرني جده

 حسن محمد حسن  حموده جده

 حسن مصلح حامد  الثاللي جده

 حسن هاشم احمد  المالكي جده

 حسن هاشم علي  عقيل جده

 حسين ابوبكر احمد  باجمال جده

 حسين احمد هزاع  الزهراني جده

 حسين محمد احمد  الزهراني جده

 حسين محمد حسين  بابطين جده

 جده
حضيض عياده محمد  

 الغانمي

 حماد سعد لويح  الحارثي جده



 حماد طليق مطلق  العوفي جده

 حمد حماد محمد  الجهني جده

 حمد حميد بريك  الحربي جده

 حمد محمد ساعد  الجدعاني جده

 حمد محمد سليمان  الزبن جده

 حمد محمد محيش  يوسف جده

 حمدان احمد محمد  العوفي جده

 حمدي حامد شليه  العصالني جده

 حمود حامد حمود  الحربي جده

 جده
حمود علي حمود الجبيري 

 الشهري

 حمود علي محمد  الشمراني جده

 البقميحمود ماجد مرزوق   جده

 جده
حميد صمعون منور  

 المرعشي

 حميد محمد حمود  الجحدلي جده

 حميده حامد احمد  السريحي جده

 جده
حمييد محمد عوض  

 الصالحي

 خالد احمد محمد  االحمري جده

 خالد تركي حميد  العصالني جده

 خالد خلف حمود  الخلف جده

 خالد خليف محمد  الرايقي جده

 غرم هللا الميمونيخالد دخيل  جده

 خالد شباب محمد  الغامدي جده

 خالد صالح حسن  الزهراني جده

 خالد صالح سعد  الغامدي جده

 خالد عابد عبدهللا  المحمدي جده

 جده
خالد عبدالرحمن   محمد 

 الغامدي

 جده
خالد عبدالرحمن محمد  

 النشمي

 جده
خالد عبدالعزيز عبدالرحمن  

 العيسي

 جده
عبدهللا راجح العبدان خالد 

 الزهراني

 جده
خالد عثمان معين الدين  حليم 

 الدين

 خالد علي سعد  الغامدي جده

 خالد علي عزت  النجار جده

 خالد عمر حمد  الراجحي جده

 خالد عويض سعيد  الحربي جده

 خالد فيصل علي  الشريف جده

 خالد مبارك سعيد  الزهراني جده



 الزهرانيخالد محمد احمد   جده

 جده
خالد محمد عبدالقادر القاضي 

 اليماني

 خالد محمد محفوظ  النفيعي جده

 خالد محمد محمد  بخش جده

 جده
خالد مطيران سعيد الدبياني 

 الجهني

 خالد نزيه حمزه  ابو زيد جده

 جده
خالد وصل هللا راضي 

 الحارثي

 خلف اسيمر عرميط  الحربي جده

 الياسداود محمد شفيق   جده

 دخيل عمر دخيل  الثقفي جده

 جده
رامي محمد عبدالقادر  

 الرابغي

 جده
رايد راشد محمد الصياد 

 الزهراني

 جده
رائد شعيل زامل المحمدي 

 الشهراني

 رائد عبدهللا سالم  باديب جده

 رائد عطيه سعيد  الغامدي جده

 رجاء محمد علي  يوسف جده

 رشيد نايف شقران  السلمي جده

 جده
رضا عوض هللا عوض  

 المعبدي

 زاهر دخيل جندب  المالكي جده

 زاهر عمر عبده  مهنا جده

 جده
زين العابدين الحسن حسن 

 الشيخي

 جده
زيني عبدالجليل محمود  

 خليل

 سالم ذياب خلف  المطيري جده

 سالم ساعد عوض  المالكي جده

 سالم صفر حسن  الفهمي جده

 جده
سحاق سالم عامر سالم ال 

 الصيعري

 سالم عبدالرحمن محمد  كتبي جده

 جده
سالم مبارك شليويح  

 المحمدي

 سالم مثني ثنيان  الحربي جده

 سالم محمد سالم  باجهموم جده

 سالم هبه كليب  بدوي جده

 سامي احمد حميد  العوفي جده

 سامي باني شديد  الحازمي جده



 سامي سعد راجح  الحربي جده

 جده
شتيان درويش  سامي 

 البشري

 جده
سامي عبدالرحمن محيي 

 الدين  السليماني

 سامي عمر عالي  الصبحي جده

 جده
سامي محمد سالم رافد 

 المحمدي

 سامي مسلم عطيه  الغانمي جده

 سراج عمر صالح  الكثيري جده

 سريج حسين خلف  المالكي جده

 سريع مقبول مسفر  الخثعمي جده

 سعد  الشمرانيسعد ابراهيم  جده

 سعد جعد ناجي  العصيمي جده

 سعد ظافر سعيد  الشهري جده

 جده
سعد عطيه عبدالرحمن  

 الغامدي

 سعد علي عبدهللا  الزبيدي جده

 سعد مبارك عبيد  باداود جده

 جده
سعد محمد سعيد سعد 

 الحارثي

 سعد محمد عتيق هللا السلمي جده

 سعد معيض علي  آل ظاهر جده

 هالل عبدهللا  الغامدي سعد جده

 سعدو عباس عبدالقادر  بكر جده

 جده
سعدي معيض رويجح  

 السلمي

 سعود حامد حمدان  السلمي جده

 سعود سعد سعيد  النفيعي جده

 جده
سعود محمد وخاضر  

 العتيبي

 سعيد ابراهيم سعيد  الغامدي جده

 سعيد احمد محمد  االسمري جده

 الزهرانيسعيد احمد محمد   جده

 جده
سعيد صالح عبدهللا  

 الزهراني

 سعيد عبدهللا عايض  الغامدي جده

 سعيد عطيه غرم هللا الغامدي جده

 سعيد عمر سعيد  الزبيدي جده

 سعيد محمد سعيد  الشهري جده

 سعيد محمد قاحي  القحطاني جده

 سعيد مطر احمد  الشريف جده

 سعيد يحي سعيد  الزهراني جده

 سلطان شليه وصل  االحمدي جده



 جده
سلطان عبدالعزيز عثمان  

 الصحفي

 جده
سلطان علي عبدالرحيم  

 مفرح

 سلطان علي محمد  العيسي جده

 سلطان فائز علي  القرني جده

 سلطان محمد علي  المريزن جده

 جده
سلطان مزروع مبخوت 

 الهجيمي السلمي

 جده
سليم رجاهللا سويلم  

 العصالني

 محمود سليم  بويرق سليم جده

 جده
سليمان علي صالح  

 باخشوين

 سليمان يحي سليمان  فقيره جده

 سمير بكر حسن  حجب جده

 شرف محمد حسين  الشريف جده

 صالح ابراهيم علي  بخاري جده

 صالح جابر نكري  السلمي جده

 صالح حسن سعيد  الزهراني جده

 صالح حمزه احمد  ابويونس جده

 زايد عبدهللا  العمريصالح  جده

 صالح ساعاتي صالح  محمد جده

 صالح سعيد محمد  الغامدي جده

 صالح عبدهللا احمد  الغامدي جده

 صالح عبدهللا صالح  الغامدي جده

 جده
صالح عطيه سعد اليلي 

 الغامدي

 صالح عطيه محمد  السيد جده

 صالح علي احمد  الزهراني جده

 الغامديصالح علي صالح   جده

 صالح علي غرمان  العمري جده

 صالح علي وكيل  الشيخ جده

 صالح عمر صالح  الميموني جده

 صالح فهد احمد  الزهراني جده

 صالح محمد علي  الغامدي جده

 صفيه فاروق حمزه  صواف جده

 صالح احمد مهدي  المالكي جده

 جده
صالح هنيدي جويبر  

 اللحياني

 جده
  صندله محمد احمد

 الزهراني

 جده
صويلح صالح عبيد هللا 

 الجدعاني



 جده
ضيف هللا جمعان فالح  

 الحربي

 جده
ضيف هللا جود هللا عواض  

 النفيعي

 جده
طارق رابح عبدالعالي  

 الحربي

 طارق عمر احمد  باشراحيل جده

 طارق محمد حامد  الغامدي جده

 طالب راجح سعد  البالدي جده

 الحارثي طراد عيفان فهيد  جده

 جده
طآلل حسين عطيه    

 الحارثي

 جده
عابد عبدوه خنيفس  

 الجدعاني

 جده
عادل سويحل منيع هللا  

 السلمي

 جده
عادل عبدالرحمن   حامد 

 الصاعدي

 جده
عادل عبدهللا محمد  

 الدوسري

 عادل علي ابراهيم  الهالل جده

 عادل معال حسن  الحازمي جده

 شبكشيعاطف عمر سليمان   جده

 عاطف يحي محمد  بهكلي جده

 عالي حامد صالح  العمري جده

 عالي مسلم زايد  الجبيري جده

 جده
عامر حسن محمد علي 

 سمكري

 جده
عامر عبدالمجيد عبدالحفيظ  

 المغربي

 عامر علي مفرح  العسيري جده

 جده
عايض احمد مخضور  

 الصحفي

 جده
عايض جزاء عايش  

 المطيري

 جده
درويش عايض  عايض 

 الدوسري

 جده
عايض معيض عواض  

 الحربي

 عائش نائف سعد  العتيبي جده

 جده
عائض عمير عائض  

 الزهراني

 عبداالله علي زايد  الزهراني جده

عبدالرحمن   حامد علي  جده



 البرادعي

 جده
عبدالرحمن   حسن عمر 

 بادخن

 جده
عبدالرحمن   رجاح راجح 

 السفري

 جده
صالح عمر عبدالرحمن   

 الغامدي

 جده
عبدالرحمن   عبدهللا فارس 

 الزهراني

 جده
عبدالرحمن   محمد  كمآل 

 عسيري

 جده
عبدالرحمن احمد حسن  

 الشهري

 جده
عبدالرحمن احمد علي  

 العماري

 جده
عبدالرحمن رزق عبدالعزيز  

 السلمي

 جده
عبدالرحمن سفر خاتم  

 الحارثي

 جده
عبدالرحمن عبدالرحيم 

 عبدالحميد  السيد

 جده
عبدالرحمن عطيه محمد  

 المزمومي

 جده
عبدالرحمن علي احمد  

 الزهراني

 جده
عبدالرحمن علي احمد  

 الزهراني

 جده
عبدالرحيم علي بركات  

 الجعيد

 جده
عبدالرحيم مرشد بريك  

 الحربي

 جده
عبدالرزاق عبدالرحمن عون 

 هللا  السلمي

 المولدعبدالشكور عبدهللا ادم   جده

 جده
عبدالعزيز احمد غرم هللا  

 الغامدي

 جده
عبدالعزيز ثقبه عبدالرحمن  

 الشنبري

 جده
عبدالعزيز عائض نوار  

 الحارثي

 جده
عبدالعزيز عبدهللا احمد جميع 

 الغامدي

 جده
عبدالعزيز عبدهللا عبدالرحمن  

 القرشي

عبدالعزيز علي علي   جده



 البرعي

 جده
 عبدالعزيز عواض سعيد 

 الزهراني

 جده
عبدالعزيز محمد عبدالقادر  

 الشهري

 جده
عبدالعزيز محمد محمد  

 العصالني

 جده
عبدالعزيز مرزوق عبدهللا  

 البلوشي

 جده
عبدالقادر وصل هللا عابد 

 الصبحي

 جده
عبدالكريم حسين عبدالكريم  

 شيخو

 جده
عبدالكريم محمد عوض  

 الصالحي

 جده
عبدالكريم يحي سليمان  

 فقيره

 جده
عبدهللا احمد جمعان  

 الزهراني

 عبدهللا احمد سعيد  المربعي جده

 عبدهللا احمد عبدهللا  الثقفي جده

 عبدهللا احمد عبدهللا  العمري جده

 جده
عبدهللا احمد فرحان  

 الشهراني

 عبدهللا جابر نمي  السلمي جده

 جده
عبدهللا حضيض صالح  

 الجابري

 حمدان  المعبديعبدهللا حماد  جده

 عبدهللا سالم عمر  بامخير جده

 عبدهللا سعد احمد  الشكليه جده

 عبدهللا سعيد عبدهللا  العمري جده

 جده
عبدهللا صالح مزهر  

 الزهراني

 عبدهللا عابد حميدي  الشريف جده

 جده
عبدهللا عبدالعزيز يوسف  

 كشاري

 عبدهللا عبدالغني علي  القرني جده

 جده
علي عبدهللا   عبدهللا

 الحضرمي

 جده
عبدهللا علي عبدهللا العاصمي 

 عسيري

 عبدهللا علي محمد  الشمراني جده

 عبدهللا عوض احمد  علي جده

 عبدهللا عوض حمدان  الفقيه جده



 جده
عبدهللا عوض خلوفه  

 الشهري

 عبدهللا عيد عبدهللا  العلويط جده

 عبدهللا فرج احمد  الغامدي جده

 عبدهللا محمد حمد  االزوري جده

 عبدهللا محمد زاهر  العيافي جده

 عبدهللا محمد سعد  الحازمي جده

 جده
عبدهللا محمد عبدالرحمن  

 السعدان

 جده
عبدهللا محمد مبروك  

 الخثعمي

 جده
عبدهللا محمد مسفر  

 الزهراني

 جده
عبدهللا مزهر عبدهللا  

 الشهري

 عبدهللا مزهر محمد  القرني جده

 عبدهللا مسعد مبرك  السلمي جده

 عبدهللا مسفر بريك  السواط جده

 عبدهللا مفرح محمد  عسيري جده

 عبدهللا مهدي صالح  العمري جده

 عبدهللا هدآل عليان    العتيبي جده

 جده
عبدهللا هآلل عبدالرحيم    

 السفري

 عبدهللا يعن هللا سعيد الغامدي جده

 جده
 عبدالمحسن علي احمد 

 الدغيثر

 جده
عبدالمحسن محمد احمد  

 السيد

 جده
عبدالملك عوض حامد  

 الجهني

 جده
عبدالمنعم نواعم نعيم  

 السلمي

 جده
عبدالهادي احمد حامد  

 المالكي

 جده
عبدالهادي عبدهللا عبدالرحمن  

 عبدالدائم

 جده
عبدالهادي غويزي عايد  

 المطيري

 جده
عبدالوهاب محمد حسن  

 حموده

 عبدان حاتم بخيت  الزهراني جده

 عبده محمد عبده  الشهري جده

 جده
عبيد هللا عبيد محمد 

 العصالني



 عبيد حمود الحق  المطيري جده

 جده
عتيق عتيق هللا جبر 

 الجدعاني

 جده
عثمان عبدهللا عوض  

 الصخيري

 عزيز نايف احمد  حكمي جده

 عزيزه محمد فؤاد  احمد جده

 الشريفعصام يحي حمادي   جده

 عطيه جابر محمد  الزهراني جده

 عطيه علي احمد  الزهراني جده

 علي ابراهيم علي  عسيري جده

 جده
علي باخت فرحان الجعيد 

 العتيبي

 علي حسن ابراهيم  الشهري جده

 علي سراج ناصر  الحصيني جده

 علي سعد احمد  الشكليه جده

 علي سعد فايز  الشمراني جده

 سعيد  الزهرانيعلي طاهر  جده

 جده
علي عبدالحميد حمود 

 الشهابي الجهني

 جده
علي عبدالرحمن   علي 

 البهكلي

 جده
علي عبدالعالي علي  

 الصحفي

 جده
علي عبدهللا احمد شداد 

 الغامدي

 علي عبدهللا علي  الشهري جده

 جده
علي عبدهللا مبارك  

 القحطاني

 علي عبده علي  الشيخي جده

 علي  القرنيعلي عبيد  جده

 علي عمر محمد  الغامدي جده

 علي عوض مريع  القحطاني جده

 علي عيسي علي  محمودي جده

 علي محمد احمد  الغامدي جده

 علي محمد عمر  برناوي جده

 علي محمد فاضل  العمري جده

 علي محمد مساعد  العتيبي جده

 علي محمد موسي  الزهراني جده

 الصحفيعلي مسعد ابراهيم   جده

 علي مسفر علي  الزهراني جده

 علي معال علي  االحمدي جده

 علي ناصر سليمان  المالكي جده

 علي واصل داخل  السهلي جده



 علي يحي قاسم  غزواني جده

 عليان علي حميد  السلمي جده

 جده
عليوي محمد ساري  

 الخثعمي

 جده
عمر شيخ علي عبدالقادر 

 سيت

 الرايقيعمر عطيه حامد   جده

 عمر مسيعد مذيخر  السلمي جده

 عواد عوده محسن  المحياوي جده

 عواد مرشود عواد  الحازمي جده

 جده
عواض سعيد عواض  

 الحارثي

 عوض احمد سعد  النفيعي جده

 عوض احمد محمد  القرني جده

 عوض عويض محمد  الثقفي جده

 جده
عوض محمد عوض  

 الغامدي

 الحربيعيد مخضور معيلي   جده

 جده
عيسي صالح موصل  

 الصبحي

 جده
عيسي عوده عبدهللا  

 المحلبدي

 جده
غازي عبدالعزيز محمد  

 السليماني

 غازي علي عباس  بخاري جده

 غازي مستور حامد  الشعيبي جده

 غازي معيوض عفين  الجعيد جده

 غاليه علي فايع  المحوري جده

 غراز صالح عطيه  المالكي جده

 هللا سعد احمد  الغامديغرم  جده

 جده
غرم هللا علي محمد  

 الشهراني

 فايز احمد عبدهللا  العولقي جده

 فايز متروك خليف  السناني جده

 فائز عواد بركه  المخلفي جده

 فائق منيف خليوي  المطيري جده

 فرج عريمط نفاع  السلمي جده

 فريد عبدهللا سعد  الحطامي جده

 جده
مفلح  فطوم عبدالرحمن 

 الحربي

 فناء حمود حسين  السلمي جده

 فهد جميل غالب  العتيبي جده

 فهد حميد بريك  الحربي جده

 فهد رغيان دهيس  العنزي جده



 جده
فهد سعيد علي مظائق 

 االسمري

 فهد سلمان علي  الجهني جده

 فهد سيف مطلق  العتيبي جده

 فهد شريد خالد  المطيري جده

 عبدهللا  باموكرهفهد علي  جده

 جده
فهد عوض عوض هللا 

 البالدي

 فهد محمد سعيد  االسمري جده

 فهد محمد عوده  الصبحي جده

 فهد مخضور    فتاءالسلمي جده

 فهد منصور عبدهللا  النويقي جده

 فهيد حمدي حمد  العتيبي جده

 فهيد حمود الحق  المطيري جده

 فواز حميد بريك  الحربي جده

 فواز سالم محمد  الحربي جده

 فواز صبر مزيد  السلمي جده

 فوزي محمد حامد  الشيخ جده

 فيصل سعيد عمر  سلمان جده

 فيصل سليم مسلم  الجهني جده

 فيصل عبدهللا سعيد  باقطيان جده

 فيصل عبدهللا محمد  عوض جده

 فيصل محمد احمد  الحارثي جده

 فيصل محمد مسلم  الشطيري جده

 جده
فيصل مفرح خضران  

 الزهراني

 جده
فيصل مفرح مسعود خالد 

 المالكي

 كامل علي محمد  حماله جده

 جده
كمال احمد جحيريب  

 الحربي

 الفي عايد عبيد  المطيري جده

 ماجد حامد صالح  الحارثي جده

 ماجد حامد عبدهللا  النهاري جده

 ماجد حسن مصطفي  بدح جده

 جده
 ماجد مصطفي بدر الدين

 فلمبان

 جده
ماجدمحمد يونس محمد  

 قزدر

 جده
مبارك ضيف هللا موسي 

 الزهراني

 مبارك عابد شليويح  الزنبقي جده

 جده
مبارك عوض عايض  

 االحمدي



 جده
متعب عائض محمد  

 المطيري

 متعب عمر حسن  المالكي جده

 متعب مطر سعيد  الزهراني جده

 جده
محمد ابراهيم سلطان  آل 

 سلطان

 جده
محمد ابراهيم محمد  

 الزهراني

 محمد احمد علي  الشمراني جده

 محمد احمد علي  علوي جده

 محمد احمد فرحان  العامري جده

 محمد احمد محمد  الزهراني جده

 محمد احمد مسفر  الغامدي جده

 محمد باني عابد  الحارثي جده

 محمد جابر زايد  االسمري جده

 القحطانيمحمد جابر عبدهللا   جده

 محمد حامد حميد  الجدعاني جده

 محمد حسن عبدهللا  العمري جده

 محمد حمد علي  السميري جده

 محمد حميد هليل  الجابري جده

 محمد خضر محمد  الراشدي جده

 جده
محمد دخيل هللا دخيل 

 المطري

 محمد راجح رابح  الجدعاني جده

 محمد راشد محمد  الزهراني جده

 زين علوي  بلخيمحمد  جده

 جده
محمد سعد عبدالرحمن  

 الشبرمي

 محمد سعد عبدهللا  الزهراني جده

 محمد سعد عبيد  المالكي جده

 محمد سعد محمد  الحميدي جده

 محمد عاطي عيد  الصاعدي جده

 جده
محمد عايش حمدان 
 المحمادي الحربي

 محمد عايض محمد  عسيري جده

 جده
محمد عبدالرحمن   محمد 

 بابدر

 جده
محمد عبدالرحمن صالح  

 الحائطي

 جده
محمد عبدالفادر حسين  

 السمكري

 محمد عبدهللا حاسن  الغامدي جده

 جده
محمد عبدهللا عايض  

 شهراني



 محمد عبدهللا عبيدهللا  المالكي جده

 محمد عبدهللا عيفان  السلمي جده

 محمد عبدهللا غديف  العلياني جده

 عباس  محمد عبده عمر جده

 جده
محمد عبيد محمدصالح  

 الجهني

 جده
محمد عطيه محمد علي 

 االنصاري

 محمد علي احمد  العمري جده

 محمد علي سالم  الناخبي جده

 جده
محمد علي عبدالرحمن  

 الغامدي

 محمد علي محمد  آل قريش جده

 محمد علي محمد  زهراني جده

 محمد علي مسفر  المالكي جده

 معيض  الشهري محمد علي جده

 محمد علي هديه  الشمراني جده

 محمد عوده مسعود  الجهني جده

 جده
محمد غرمان حسين  

 الشهري

 محمد فايز شكري  الشهري جده

 محمد فيحان موسم  المفرجي جده

 جده
محمد مبروك حمود  

 المحمدي

 جده
محمد متعب شراوي  

 العرياني

 محمد مخصور جبر  الحربي جده

 محمد مرضي محمد  القرني جده

 محمد مرعي محمد  الشهري جده

 محمد مسهر ماطر  المطيري جده

 محمد مفرح راضي  الغامدي جده

 محمد هجاد احمد  الخثعمي جده

 محمود محمد علي  الغامدي جده

 جده
مختار عبدهللا مارك  

 الكنيدري

 مراد حمدان نافع  المرامحي جده

 شعراويمرشد محمد علي   جده

 جده
مساعد عبدهللا صالح الحويه 

 المالكي

 جده
مساوي عبدالباري محمد  

 زيلع

 مسرب خلف عبدهللا  الغامدي جده

 مسعد سعيد ابراهيم  السفري جده

مسفر محسن مشني محسن  جده



 الشراوي

 مسفر محمد سفران  العلياني جده

 مسفر محمد عواض  اليوبي جده

 اليوبيمسلم بريك مبارك   جده

 مسيب حسين احمد  الزيلعي جده

 مشرف علي عبدهللا  الغامدي جده

 مشعل عبدهللا احمد  الغامدي جده

 مشعل عبدهللا مناحي  البقمي جده

 مشهور حافظ ناصر  مسعود جده

 مصلح صويلح هاجد  الجعيد جده

 مطر عبدهللا عابد  الثبيتي جده

 جده
مطر مرزوق زويهي  

 العتيبي

 مطيلق هليل بخيتان  الحربي جده

 معتصم بدر خالد  الكلشي جده

 جده
معتق منصور محمد  آل 

 معتق

 جده
معتوق خميس عبدهللا  

 الغامدي

 جده
مفرح شريف حسين الرائدي 

 الفيفي

 جده
ممدوح مستور مبارك  

 الحارثي

 جده
منصور عاطي  عطيه هللا  

 الحربي

 جده
منصور عبدهللا عطيه  

 العرباني

 جده
منصور عطاهللا احمد  

 الجغثمي

 جده
منير جمهور مرزوق  

 العتيبي

 منير محمد نور عبده فتيني جده

 جده
مهدي علوان مهدي الفقيه 

 الجميعي

 جده
موسي سعيد موسي  

 الزهراني

 جده
موسي محمد موسي  

 الزهراني

 موفق محمد حامد  عزاية جده

 نادر علي عبدهللا  الجيزاني جده

 ناصر احمد حسن  االسمري جده

 ناصر حميد فيحان  المقاطي جده

 ناصر سعد محمد  االسمري جده

ناصر عبدالوهاب ابراهيم   جده



 الجبهان

 ناصر فايز رويجح  القثامي جده

 نافع محمد نافع  القريقري جده

 نايف عاطي منيف  اليزيدي جده

 نايف عبدهللا صالح  الضبيبان جده

 دعيسان  البلوينايف علي  جده

 جده
نايف نايض خضران 

 الميموني المطيري

 نبيل حسين عايض  الحارثي جده

 نبيل عايد عطيه  الشماسي جده

 جده
نبيل عبد المصلح عبدهللا  

 الخالدي

 نبيل محمد عبدهللا  الغامدي جده

 نواف صالح رشيد  العمر جده

 نواف عبدهللا محمد  الشريف جده

 مناور  الجهنينوره علي  جده

 نياف عبدهللا نايف  العون جده

 هاشم عقيل هاشم  عقيل جده

 هاشم قاسم هاشم  السليماني جده

 هاني محمد عيد حامد بقيران جده

 هشام حامد حسين  اكبر جده

 جده
هآلل علي احمد رمضان  

 الزهراني

 هليل طلع عويد  الجابري جده

 هند عبدالرحمن   الياس كتبي جده

 جده
هيآل خضير بشير    

 المطيري

 هيثم عبدالقادر احمد  كردي جده

 جده
واصل عقل ضيف هللا 

 السلمي

 وائل علي محمد  باسالم جده

 جده
وجدي بريك مبارك  

 المحمدي

 وليد علي مفرح  العسيري جده

 وليد محمد عيد حامد بقيران جده

 ياسر احمد سعيد  اليوبي جده

 جده
عبدالعزيز  ياسر احمد 

 الينبعاوي

 ياسر حسن صادق  اللحام جده

 جده
ياسر شمس الحق عبدالرشيد 

 مياجي

 جده
ياسر محمد سعيد عايد 

 االحمدي

 ياسر محمد موفق  النونو جده



 يحي سعيد احمد  الزهراني جده

 يحي سلفان احمد  العيسى جده

 يحي موسي يحي  شتيفي جده

 يوسف سعود سعيد  اليحيوي جده

 يوسف صالح محمود  خميس جده

 جده
يوسف عبدهللا حمدان  

 الزهراني

 يوسف محمد راشد  النافعي جده

 يوسف محمد عوده  الصبحي جده

 جده
يوسف محمد عيد صالح 

 الخطابي

 احمد غازي عبدهللا  العتيبي حائل

 حائل
الحميدي غياض سالم  

 العنزي

 بادي سعدي زيد  البقعاوي حائل

 خليف سالم  الشمريبحله  حائل

 بدر محمد فدغوش  رشيدي حائل

 بدر محمد فالح  الرشيدي حائل

 بدر مسلم مغيص  الشمري حائل

 بدر ناهض مرعيد  الشمري حائل

 بسام مسلم مغيص  الشمري حائل

 بندر مقرن براهيم  الشبرمي حائل

 حائل
بندر ناصر عبدالكريم  

 الروضان

 الرشيديحمود صالح نافع   حائل

 حائل
حمود عبدالرحمن   نهار 

 العنزي

 خلف االسمر فاهد  الشمري حائل

 خلف دعسان فرحان  العنزي حائل

 حائل
خلف سالم منسي مهيمزي 

 الرشيدي

 خميس حميد جزاع  الشمري حائل

 حائل
خويلد سالم عويد الويباري 

 الشمري

 دهام فرحان فريح  الشمري حائل

 البقعاوي راشد احمد راشد  حائل

 راشد مسند ناشي  الرشيدي حائل

 راشد مطلق محمد  الراشد حائل

 حائل
زمل صحن سارح العمودي 

 الشمري

 حائل
سامي سعود سليمان  

 العويصي

 سعد علي شنيبر  الرشيدي حائل

 سعد غانم زيد  العنزي حائل



 سعداء عبده مطلق  الالفي حائل

 سعود جميل وقيان  الشمري حائل

 سعود خلف سالم  التميمي حائل

 حائل
سعود سليمان عويض  

 الرشيدي

 سعود عبدهللا محمد  الشبلي حائل

 سعود فيحان غريب  الشمري حائل

 سند فريح شامي  الشمري حائل

 حائل
صالح عبدالرحمن   صالح 

 الميمان

 حائل
صخري فالح صخري  

 الشمري

 حائل
صالح منصور سالمه  

 الشمري

 حائل
عبدالعزيز محمد العلي عادل 

 الدوسري

 حائل
عبدالرحمن عبدهللا جارهللا  

 السلطان

 حائل
عبدالعزيز متعب فرحان  

 العنزي

 حائل
عبدالعزيز مريبد عوض  

 العنزي

 حائل
عبدهللا حمود صالح  

 السويطي

 عبدهللا خلف سالم  الرشيدي حائل

 عبدهللا سالم عبدهللا  السلطان حائل

 حائل
سليمان عبدالعزيز  عبدهللا 

 البليهد

 عبدهللا عواد غنيم  الشمري حائل

 عبدهللا محمد صالح  الخرينق حائل

 عبدهللا محمد عبدهللا  النجم حائل

 حائل
عبدالمحسن عبدالرحمن 

 حليان  الفهاد

 حائل
علي سليمان محمد  

 العبدالقادر

 علي عبدهللا علي  الحريداوي حائل

 الطاللعلي فرج سليمان   حائل

 حائل
عياد مطير فهيد القنياوي 

 الشمري

 حائل
عيسي راشد فهد الراشد 

 التميمي

 حائل
غازي سليمان عويض  

 العازمي

 فاحي سالم معلث  الرشيدي حائل



 حائل
فاطمه سطم صنيتان  

 الشمري

 فاطمه عوده نهير  الشمري حائل

 فايز مريبد عوض  العنزي حائل

 الحربيفرح صالح سدحان   حائل

 فريح محمد فريح  الحربي حائل

 فالح سمران خلف  الشمري حائل

 حائل
فهاد حمود سلمان الوهبي 

 الحربي

 فهد بليطيح براهيم  الشمري حائل

 فهد حمود سلمان  الحربي حائل

 فهد راضي ناصر  الشمري حائل

 فهد عبدالعزيز عوده  العوده حائل

 فهد هليل سعد  الحربي حائل

 فهده مبارك رويكد  الشمري حائل

 فواز حامد محمد  الشمري حائل

 حائل
فيصل عبدهللا راضي  

 الشمري

 حائل
ماجد عبدالعزيز عوده  

 البقعاوي

 حائل
مبارك عبدالمحسن عبدهللا  

 الشمري

 حائل
مبارك عبدالمحسن مبارك  

 الشمري

 حائل
مبروك مصلح مهناء  

 الرشيدي

 متعب سعيد دراج  الشمري حائل

 متعب عبدهللا منيس  الشمري حائل

 حائل
محمد حماد منور الدحيالن 

 الشمري

 محمد سالم محمد  الشمري حائل

 حائل
محمد عبدالعزيز    هآلل 

 الشمري

 محمد كريم غثي  الرشيدي حائل

 محمد محمد غازي  السيف حائل

 مسفر عقيل عتيق  الشمري حائل

 حائل
مشاري سالم صالح  

 المشاري

 مشعل لويفي ثامر  الرشيدي حائل

 حائل
مطرب عسوج حضيري  

 الشمري

 مطير ناجم بشير  الشمري حائل

 مفلح مبارك راضي  الشمري حائل

 مناع عتيق سميحان  الشمري حائل



 حائل
مهوس غازي مهوس  

 الشمري

 حائل
مونس منور سليمان  

 الشمري

 مياح شعير مروي  الشمري حائل

 حائل
براهيم  ناصر مقرن 

 الشبرمي

 نافل حماد غالي  الشمري حائل

 نايف خلف نايف  الشمري حائل

 نايف سالم شميالن  العنزي حائل

 حائل
نصار منصور خضر  

 الرشيدي

 نهار نهير مفرج  الشمري حائل

 نواف حسني حماد  الشمري حائل

 نوف صحن مذود  الشمري حائل

 هايل مضحي خلف  الشمري حائل

 هياء ممدوح خلف  العنزي حائل

حفر 
 ابراهيم جدي دبيان  العنزي الباطن

حفر 
 ابراهيم محمد علي  بكر الباطن

حفر 
 احمد حلو معيبر  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

احمد حمود عواض  
 المطيري

حفر 
 احمد حميدي محمد  العنزي الباطن

حفر 
 احمد راهي شافي  الشمري الباطن

حفر 
 عبدهللا هالل  العنزياحمد  الباطن

حفر 
 احمد عبيد علي  الشمري الباطن

حفر 
 احمد عسم منور  الشمري الباطن

حفر 
 احمد عماش عزيز  الشمري الباطن

حفر 
 احمد عوض حوران  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

احمد مرزوق رمثان  
 المطيري

حفر 
 احمد مطيلق محمد  الصلبي الباطن

 درعان  الشمرياحمد نزل حفر 



 الباطن

حفر 
 الباطن

الحميدي مخلف عبيد  
 العنزي

حفر 
 الشامي عبدهللا هليل  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

الكفيل عبدهللا صالح  
 عبدالرحمن

حفر 
 انور عناد سالم  العنزي الباطن

حفر 
 بدحه جزاع داغر  الظفيري الباطن

حفر 
 بدر حمد علي  الصلبي الباطن

حفر 
 رشيد مرشد  المطيريبدر  الباطن

حفر 
 بدر نهار محمد  العنزي الباطن

حفر 
 بندر صغير رباح  المطيري الباطن

حفر 
 تركي بركي علي  النفيعي الباطن

حفر 
 الباطن

تركي خالد تركي  بن 
 بصيص

حفر 
 تركي نايف دريب  الشمري الباطن

حفر 
 ثامر فهد صالح  الرجاء الباطن

حفر 
 الباطن

  جبري صياح شرعان
 العنزي

حفر 
 الباطن

جعيدان محمد موطان  
 العتيبي

حفر 
 حامد زياد صاهود  الشمري الباطن

حفر 
 حامد عيسي عطاء  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

حبيب وائل طعيسان  
 الشمري

حفر 
 حجاب ثروي سالم  الشمري الباطن

حفر 
 حماد حلو حضيري  العنزي الباطن

حفر 
 القحطانيحمد فراج شافي   الباطن

حفر 
 حمد لوفان حواس  الشمري الباطن



حفر 
 حمود منور خالد  العنزي الباطن

حفر 
 حميد محمد صالح  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

حنتوش نغيمش نويديس  
 العنزي

حفر 
 خالد بنيان علي  الحربي الباطن

حفر 
 خالد حسن سالم  المطيري الباطن

حفر 
 الحربيخالد سفاح خالد   الباطن

حفر 
 خالد شبيب عبدالعزيز  الفغم الباطن

حفر 
 خلف حسين خلف  العنزي الباطن

حفر 
 خلف شحاذه عقيل  الشمري الباطن

حفر 
 خليفه رشيد عيد  الجميلي الباطن

حفر 
 الباطن

خميس رمضان عبدهللا  
 العنزي

حفر 
 الباطن

خميس صباح حمدان  
 العنزي

حفر 
 الباطن

خيران رزقان معوم  
 الرشيدي

حفر 
 راضي فياض زعير  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

رائد عبدهللا مرزوق  
 الصالحي

حفر 
 رداد حسن احمد  المالكي الباطن

حفر 
 رشيد عبدهللا سالم  الرشيد الباطن

حفر 
 زبن خليف علي  الشمري الباطن

حفر 
 زيد خلف حمدان  الشمري الباطن

حفر 
 الباطن

ساكت صاهود طلب  
 الشمري

حفر 
 سالم زيدان خليف  الشمري الباطن

حفر 
 سالم محمد رحيل  العنزي الباطن

 سامي تركي نايف  الشمريحفر 



 الباطن

حفر 
 الباطن

سطام زبيدي شامان  
 الشمري

حفر 
 سعد حمد علي  الصلبي الباطن

حفر 
 سعد رجاء سفر  المطيري الباطن

حفر 
 سعد سند فهيد  الشمري الباطن

حفر 
 سعد شداد بداح  المطيري الباطن

حفر 
 سعد علي مسعد  الشمراني الباطن

حفر 
 سعد فليطح سلطان  الشمري الباطن

حفر 
 سعود حمد علي  الصلبي الباطن

حفر 
 سعود سنيد خليفه  الشمري الباطن

حفر 
 العنزي  -----سعود عيسى  الباطن

حفر 
 الباطن

سعود مسعود فليحان  
 المطيري

حفر 
 الباطن

سعيد صنهات سعيد  
 المطيري

حفر 
 الباطن

سلطان حربي مخلف  
 الشمري

حفر 
 سلطان علي احمد  القرني الباطن

حفر 
 سلطان غثوان نوفل  الشمري الباطن

حفر 
 الباطن

سلطان محمد موطان  
 العتيبي

حفر 
 سلطان ملبس بندر  الدويش الباطن

حفر 
 سلمان محمد يحيي  الجابري الباطن

حفر 
 سلمان مطر عايد  الظفيري الباطن

حفر 
 سليمان جاسم الفي  العنزي الباطن

حفر 
 سليمان حماد رحيل  العنزي الباطن

حفر 
 سليمان عقيل نزال  العنزي الباطن



حفر 
 سنيد خليفه زيدان  الشمري الباطن

حفر 
 سويد عوده مطرب  الشمري الباطن

حفر 
 سيف فاتل سمران  الرويلي الباطن

حفر 
 الباطن

شبنان محسن علوان  
 السهيمي

حفر 
 شجاع بجاد كايد  الحربي الباطن

حفر 
 شالش منور دلي  الشمري الباطن

حفر 
 صالح حميدي محمد  العنزي الباطن

حفر 
 صالح سيلي عطا هللا الشمري الباطن

حفر 
 صالح عايض نزال  العنزي الباطن

حفر 
 صالح علي بريك  الشمراني الباطن

حفر 
 محمد بادي  العنزي صالح الباطن

حفر 
 صالح محمد حباب  السويلم الباطن

حفر 
 صايل غانم الفي  الشمري الباطن

حفر 
 الباطن

صلف جدعان برجس  
 المطيري

حفر 
 ضافي مقبل رثيع  الحربي الباطن

حفر 
 الباطن

ضحوي حلو حضيري  
 العنزي

حفر 
 الباطن

ضويمي مرعيد سردي  
 العنزي

حفر 
 الباطن

فرحان  ضيدان تركي 
 الشمري

حفر 
 الباطن

طآلل احمد محسن    
 الشمري

حفر 
 ظاهر غافل حسن  العنزي الباطن

حفر 
 عادل علي عبدهللا  المطيري الباطن

حفر 
 عارف سالم غنام  العنزي الباطن

 عايد خزيم عمير  الشمريحفر 



 الباطن

حفر 
 عايد شافي عايد  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

غثوان نوفل عبدالرحمن   
 الشمري

حفر 
 الباطن

عبدالعزيز احمد حسين  
 المسلمي

حفر 
 الباطن

عبدالعزيز حامد    هذآل 
 العنزي

حفر 
 الباطن

عبدالعزيز معوض معيض  
 المطيري

حفر 
 الباطن

عبدالعزيز منور جار هللا 
 الشمري

حفر 
 الباطن

عبدالقادر سالم مساعد  
 عدينان

حفر 
 الباطن

حصنان  عبدالكريم محمد 
 العنزي

حفر 
 الباطن

عبدالكريم ناصر فدين  
 العنزي

حفر 
 الباطن

عبدهللا حمود عواض  
 المطيري

حفر 
 عبدهللا خلف عبار  الظفيري الباطن

حفر 
 عبدهللا سالم ابراهيم  النفيعي الباطن

حفر 
 عبدهللا سعود خلف  البناقي الباطن

حفر 
 عبدهللا صالح بقيل  الشمري الباطن

حفر 
 الباطن

عبدهللا عايش مرجي  
 الحربي

حفر 
 عبدهللا عماش ثالب  الشمري الباطن

حفر 
 عبدهللا فالح صالح  الغامدي الباطن

حفر 
 عبدهللا مريع سعيد  سليمان الباطن

حفر 
 عبدالمجيد عبيد عابد  المالكي الباطن

حفر 
 الباطن

عبدالمطلوب عثمان 
 عبداللطيف  الحربي

حفر 
 ظاهر وهيب  الشهرانيعبيد  الباطن

حفر 
 الباطن

عبيد عبدهللا عوض  
 المطيري



حفر 
 عبيد نزآل محمد    العنزي الباطن

حفر 
 عديم سالمه خلف  الشمري الباطن

حفر 
 عذآل جفآل عتيق العنزي      الباطن

حفر 
 عزبه ثروي سالم  الشمري الباطن

حفر 
 عزيز نياف صنيدح  العتيبي الباطن

حفر 
 الباطن

هللا عوض منادي  عطا
 المطرفي

حفر 
 عقيل خالف هنيدي  العنزي الباطن

حفر 
 علي عبدهللا فاهد  االسمري الباطن

حفر 
 علي محمد يحي  احمدي الباطن

حفر 
 علي معدي فهد  القحطاني الباطن

حفر 
 عماد محمد احمد  القاضي الباطن

حفر 
 الباطن

عواد ضحوي حسن  
 الشمري

حفر 
 الفي  الشمريعواد غانم  الباطن

حفر 
 عواد مزعل حامد  الشمري الباطن

حفر 
 الباطن

عواد مناور رضيمان  
 الحازمي

حفر 
 الباطن

عوض هللا خضير الهويمل  
 المطيري

حفر 
 عوض سيجر عواد  العنزي الباطن

حفر 
 عويد قريطع معزي  العنزي الباطن

حفر 
 عياد عبدهللا عياد  الرشيدي الباطن

حفر 
 الباطن

معتق رويضي  عياد 
 الرشيدي

حفر 
 عيده عبدهللا هزاع  المطيري الباطن

حفر 
 عيسي رشيد ضاهر  العنزي الباطن

 عيسي صالح هليل  الحربيحفر 



 الباطن

حفر 
 عيسي علي ناصر  حريصي الباطن

حفر 
 غثوان نوفل دريب  الشمري الباطن

حفر 
 الباطن

غريب عبدهللا عبدالقادر  
 العامري

حفر 
 الباطن

غضبان نواش غضبان  
 النومسي

حفر 
 الباطن

غيثان عبدهللا شابن  
 الشمراني

حفر 
 فارس راهي شافي  الشمري الباطن

حفر 
 فاطم نزآل مطير    المطرفي الباطن

حفر 
 فالح بجاد ضيف هللا السميري الباطن

حفر 
 فالح بزون عنكوش  الشمري الباطن

حفر 
 فالح حمد هليل  الشمري الباطن

حفر 
 فالح شرقي متعب  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

فالح مرزوق خضر  
 المطيري

حفر 
 الباطن

فايح محصان منور  
 المطيري

حفر 
 فايز دحام نحيطر  العنزي الباطن

حفر 
 فايز الفي مسعود  الجعيد الباطن

حفر 
 الباطن

فايز مطلب تريحيب  
 المطيري

حفر 
 فرج كياد مبرد  العنزي الباطن

حفر 
 فرج محمد ضفيدع  العنزي الباطن

حفر 
 فرحان صياح محمد  الخالدي الباطن

حفر 
 فرحان عواد خليف  الشمري الباطن

حفر 
 فريح مناور مدلول  الشمري الباطن

حفر 
 فالح خليف غياض  العنزي الباطن



حفر 
 الباطن

فالح مسعود هادي  
 القحطاني

حفر 
 فهد جديع ميس  العنزي الباطن

حفر 
 فهد حثالن عبدهللا  السهلي الباطن

حفر 
 فهد زعيزع خنجر  العنزي الباطن

حفر 
 فهد عاشق وادي  العنزي الباطن

حفر 
 فهد عايد حطاب  الشمري الباطن

حفر 
 فهد عايد سلمان  الرويلي الباطن

حفر 
 فهد علي حميدان  الشمري الباطن

حفر 
 فهد عوض محمد  المطيري الباطن

حفر 
 محمد صغير  الشمري فهد الباطن

حفر 
 فهد محمد فهد  المطيري الباطن

حفر 
 فواز خليفه فرج  الشمري الباطن

حفر 
 الباطن

فواز مطلب تريحيب  
 المطيري

حفر 
 الباطن

فيحان ابراهيم مشوح  
 العنزي

حفر 
 فيصل جاسم الفي  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

فيصل شطي مسباح  
 الشمري

حفر 
 عبدهللا راشد  الغوينمفيصل  الباطن

حفر 
 الباطن

فيصل محمد سلطان  
 الشمري

حفر 
 فيصل هالل حيران  العنزي الباطن

حفر 
 قاسم ثروي سالم  الشمري الباطن

حفر 
 قاسم محمد زوين  الشمري الباطن

حفر 
 كريم عوير طويرش  العنزي الباطن

 كريم مرعي حسن  العنزيحفر 



 الباطن

حفر 
 ظاهر  العنزيماجد عطيه  الباطن

حفر 
 ماجد محمد عبدهللا  الشمري الباطن

حفر 
 مبارك جاسم الفي  العنزي الباطن

حفر 
 مبارك حمود منور  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

مبارك شطي مسباح  
 الشمري

حفر 
 مبارك ماجد راشد  القحطاني الباطن

حفر 
 الباطن

مبارك مطر سعدون  
 الحسيني

حفر 
 الباطن

سويدان   متعب مسعود
 الخالدي

حفر 
 محارب حماد رحيل  العنزي الباطن

حفر 
 محمد حامد سعود  المطيري الباطن

حفر 
 محمد حلو معيبر  العنزي الباطن

حفر 
 محمد حماد ماطر  الشمري الباطن

حفر 
 محمد رجاء عواد  العنزي الباطن

حفر 
 محمد زايد عواد  الحربي الباطن

حفر 
 الشمريمحمد سند فهيد   الباطن

حفر 
 الباطن

محمد صالح سليمان  
 الشمري

حفر 
 محمد صايل محمد  العنزي الباطن

حفر 
 محمد طراد راكان  الشمري الباطن

حفر 
 الباطن

محمد عبدالرحمن محمد  
 الغامدي

حفر 
 الباطن

محمد عبدهللا عويجان  
 النومسي

حفر 
 الباطن

محمد عوض محمد  
 المطيري

حفر 
 الباطن

شارع  محمد عيسي 
 المطيري



حفر 
 محمد غازي محمد  الحربي الباطن

حفر 
 محمد غائب جفين  المطيري الباطن

حفر 
 محمد غربي جرو  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

محمد غرم هللا موسى  
 الزهراني

حفر 
 محمد كردي عوده  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

محمد مرزوق رمثان  
 المطيري

حفر 
 محمد  الحربيمحمد مزيد  الباطن

حفر 
 الباطن

محمد مطلق    مثآل 
 المطيري

حفر 
 محمد معدي فهد  القحطاني الباطن

حفر 
 محمد مفلح فالح  العتيبي الباطن

حفر 
 محمد نايف شيحان  الشمري الباطن

حفر 
 محمد هآلل عبدهللا    العنزي الباطن

حفر 
 محمد يوسف بادي  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

عبدهللا سلطان  مخلف 
 العنزي

حفر 
 مرعيد عويد سالم  العنزي الباطن

حفر 
 مريفه منور سليم  الحربي الباطن

حفر 
 الباطن

مزيد جهيمان الحميدي  
 الظفيري

حفر 
 مساعد عايد سلمان  الرويلي الباطن

حفر 
 الباطن

مساعد عبدالهادي براز  
 المطيري

حفر 
 مسير مناور طالع  المطيري الباطن

 حفر
 الباطن

مشاري مصلح صالح  
 الصفياني

حفر 
 مشعل يوسف محمد  العنزي الباطن

 مطلب خاتم لباد  الشمريحفر 



 الباطن

حفر 
 مطني هباس سعود  الشمري الباطن

حفر 
 معتق محمد حسن  الرزقي الباطن

حفر 
 الباطن

معيوف مدلول خلف  
 الشمري

حفر 
 الباطن

مفرج عبدهللا رضيمان  
 الشمري

حفر 
 مفرح الفي مهاوش  العنزي الباطن

حفر 
 مفضي جابر صياح  العنزي الباطن

حفر 
 مقبل جبر غثوان  العنزي الباطن

حفر 
 مقبل مياح عضيب  العنزي الباطن

حفر 
 الباطن

ممدوح مناحي نومان  
 العنزي

حفر 
 الباطن

منصور سليمان سعد  
 الجالس

حفر 
 الباطن

منصور عوض سوسان  
 العنزي

حفر 
 الباطن

منصور الهوب مسلط  
 الظفيري

حفر 
 الباطن

موطان غليفص موطان  
 العتيبي

حفر 
 ناصر راضي فواز  العنزي الباطن

حفر 
 نايف جري محمد  المطيري الباطن

حفر 
 نايف عايد عباس  العنزي الباطن

حفر 
 نايف عناد سالم  العنزي الباطن

حفر 
 نواف خلف حمدان  الشمري الباطن

حفر 
 نواف خلف شرعان  العنزي الباطن

حفر 
 نواف صالح بقيل  الشمري الباطن

حفر 
 هريس محسن هليل  الشمري الباطن

حفر 
 هزاع ثروي محمد  الشمري الباطن



حفر 
 هليل سويد فروان  العنزي الباطن

حفر 
 هليل شداد بداح  المطيري الباطن

حفر 
 يحيي غرامه علي  آل سعيد الباطن

حفر 
 الباطن

يوسف االسود زبار  
 الظفيري

خميس  
 مشيط

عبدهللا جابر عبدهللا آل نهار 
 الشهراني

خميس  
 مشيط

عبدهللا محمد مبارك آل جبار 
 القحطاني

 ابراهيم حمد شالش  الصالح سكاكا

 سكاكا
احمد بشير االشدف  

 الشراري

 احمد عزيز خيرهللا  البخيت سكاكا

 احمد عطا خميس  السياط سكاكا

 سكاكا
الحميدي نداء عبدهللا  

 الشمري

 امين عطا خميس  السياط سكاكا

 بندر محسن ثاني  الرويلي سكاكا

 سكاكا
تيسير محمد الحميدي  

 الدرعان

 سكاكا
جازي فدغاش عليق  

 الشراري

 جايز مغثي قميش  الشراري سكاكا

 حبيب مران ماهل  الشمري سكاكا

 حسن ابراهيم خليف  السطام سكاكا

 حسن شندل مهنا  العنزي سكاكا

 حسن وادي خلف  العنزي سكاكا

 سكاكا
حسين شندل مهنا السبيعي 

 العنزي

 حسين نجدي مفلح  الشراري سكاكا

 حمد عبدهللا مهنا  التميم سكاكا

 حمود زايد الهزيل  الشراري سكاكا

 خالد ابراهيم محمد  العقل سكاكا

 خالد عبدالكريم كريم  الكريم سكاكا

 خالد عبدهللا محمد  السويلم سكاكا

 خالد متعب صالح  العنزي سكاكا

 سكاكا
خضر راجي منديل  

 الكويكبي

 رجاء انور فتح الباب  حامد سكاكا

 رضاء حجاج مطر  الشمري سكاكا

 رفعه عبدهللا الدايس  المرعي سكاكا



 زكاريا يوسف ذياب  الخالدي سكاكا

 سكاكا
الكويكبي سامي البناوي حامد 

 الرويلي

 سامي فرحان نبط  الرويلي سكاكا

 سعد جماش بوشي  الشمري سكاكا

 سعود زيد عبدهللا  الرشود سكاكا

 سعود محمد نهار  الغالب سكاكا

 سالمه عقاب مطلق  الشمري سكاكا

 سكاكا
سلمان عافت مناحي  

 الرويلي

 سلمان عطاهللا زايد  الحبوب سكاكا

 خلف  الطرادسلمان ناصر  سكاكا

 سليمان جمعه سليمان  العلي سكاكا

 سكاكا
سليمان زبن سليمان  

 السرحاني

 سويلم حبيب عبيد  الرويلي سكاكا

 سكاكا
شريفه عبدالكريم حويكم  

 الكريم

 صدام مدهللا فالح  الرويلي سكاكا

 سكاكا
صالح راضي مناحي  

 الشمري

 صالح منصور منزل  العوذه سكاكا

 سكاكا
هللا سالمه ظاهر ضيف 

 العازمي

 سكاكا
ضيف هللا قابل محيميد 

 الشراري

 سكاكا
ضيف هللا مريبد سويلم 

 الشراري

 طراد جمعه راجي  الخمعلي سكاكا

 عادل ابراهيم خليف  السطام سكاكا

 عادل عطا خميس  السياط سكاكا

 سكاكا
عادل عوض معيطان  

 الرويلي

 عادل فالح ناصر  المحيميس سكاكا

 سكاكا
عاطف بشير مسعد  

 الشراري

 سكاكا
عبد المهدي مساعد نعمان  

 الرويلي

 سكاكا
عبدالرحمن   عيد حمدان 

 الشراري

 سكاكا
عبدالسالم حمدان عطا  

 المعين

 عبدهللا احمد    نزآل البيالي سكاكا

 عبدهللا ثاني سعود  الشراري سكاكا



 عبدهللا زيد عبدهللا  الرشود سكاكا

 سكاكا
عبدهللا سماح رحيل  

 الشراري

 سكاكا
عبدهللا الفي دخيل هللا  

 الشراري

 عبدهللا محمد شمدين  القادر سكاكا

 سكاكا
عبدالناصر عبدالمصلح فهد  

 الكايد

 سكاكا
عبدالناصر منصور ذياب  

 الخالدي

 عبيد فرحان جدوع  العنزي سكاكا

 سكاكا
عدوان غريس فنيخر  

 الشراري

 فضاله  الرويليعشبه محل  سكاكا

 سكاكا
علي مسيب طحيطر  

 الشراري

 علي مفطر علي  العلياني سكاكا

 سكاكا
عمشاء فهاد المطرفي  

 الشمري

 سكاكا
عواد عبدالعزيز عواد  

 الحمير

 عواد مصبح بييد  الحازمي سكاكا

 عوض عايد زايد  الفهيقي سكاكا

 عويد فرحان عجاج  الرويلي سكاكا

 دوباك  الرويليعيد خشم  سكاكا

 عيد عياده عواد  الشمري سكاكا

 غانم سبتي جوفان  الحازمي سكاكا

 سكاكا
غضيان حمود مبارك  

 الشراري

 فرحان السحيل فرج  الرويلي سكاكا

 سكاكا
فرحان خطار هدروس  

 الرويلي

 فهد عبدهللا محمد  السويلم سكاكا

 فهد كميان سالمه  الشراري سكاكا

 مبارك هطبول  الشراريفهد  سكاكا

 فهد محمد عبدهللا  الثويني سكاكا

 فهد محمد عشوي  الحازمي سكاكا

 فيصل عبدهللا محمد  السهو سكاكا

 فيصل عبيد حسن  الزهراني سكاكا

 فيصل هآلل محمد    الجوفي سكاكا

 كريم هتاش مجاوب  الرويلي سكاكا

 كساب شايم هليل  الفهيقي سكاكا

 سكاكا
عطاهللا لعيبان  لعيبان 

 الشمري



 ماجد سليم عقال  السليم سكاكا

 ماجد عايد حميد  الخلف سكاكا

 ماجد عايد سويلم  الشراري سكاكا

 ماجد مدهللا الهزيل  الشراري سكاكا

 مبارك بركه بشير  الدرباس سكاكا

 محمد احمد مسلط  الدربي سكاكا

 محمد الخالوي قليل  الرويلي سكاكا

 سكاكا
القوضي سمر   محمد

 الرويلي

 محمد بثول سامح  الرويلي سكاكا

 محمد جمعه سليمان  العلي سكاكا

 محمد حماد الربع  الدرعان سكاكا

 محمد خليف سعيد  الفهيقي سكاكا

 سكاكا
محمد دحيالن كاسب  

 الشراري

 محمد رزق فارس  الروضان سكاكا

 سكاكا
محمد سعيد هطبول  

 الشراري

 سكاكا
عبدالكريم ناجي  محمد 

 الحربي

 محمد عتيق حمدان  الرويلي سكاكا

 سكاكا
محمد غضيان سردي  

 الرويلي

 محمد فريح عوض  الرويلي سكاكا

 محمد مطر زعل  العنزي سكاكا

 محمد مطلق منزل  الرويلي سكاكا

 محمد ناصر محمد  الحبالني سكاكا

 سكاكا
مرخي فدغاش سويلم  

 الشراري

 هليل خالد  العنزيمرشد  سكاكا

 مريم شاكر مجلي  الشمري سكاكا

 سكاكا
مزعل شاري خنيفس  

 الصخري

 مساعد عيد حمدان  الشراري سكاكا

 مصلح نايل خويطر  الرويلي سكاكا

 سكاكا
مفرح معيوف دغفق  

 الرويلي

 سكاكا
مفضي سويلم خميس  

 الشراري

 مقبل سليمان عقال  الشراري سكاكا

 سعود غافل  الشراريمقبول  سكاكا

 سكاكا
مقبوله مفضي فالح  

 الشراري

مونس شحده رحيل   سكاكا



 الشراري

 ناصر فالح منيع  الحبالني سكاكا

 ناهي خشم دوباك  الرويلي سكاكا

 نايف جزاع جوبان  الرويلي سكاكا

 سكاكا
نايف عبدالكريم عبدان  

 العنزي

 سكاكا
نزآل حمدان االطرم    

 الشراري

 سكاكا
نواف عبدالكريم ربيع  

 المتيبن

 نوره موسي تركي  السهو سكاكا

 وليد خالد عبدهللا  الدرعان سكاكا

 احمد صياح زيد  العنزي عرعر

 احمد عقيل دحلي  العنزي عرعر

 احمد علي منصور  الحازمي عرعر

 احمد محسن عزران  العنزي عرعر

 عرعر
ايتام سالم مفرح سليمان 

 الحازمي

 بسمه علي عوض  الرويلي عرعر

 بندر احمد مونس  العنزي عرعر

 بندر عبدهللا بندر  الشمري عرعر

 تركي فيصل بدر  الشمري عرعر

 عرعر
حابس عبدالرحمن   عقايل 

 الحازمي

 عرعر
حامد مطرود بصيص  

 الحازمي

 حمدان عطاهلل هليل  الهزيمي عرعر

 حمده يتيم عيد  العنزي عرعر

 مناور  العنزيحمود علي  عرعر

 حميد سالم مطنى  الشمري عرعر

 حميد سالمه سلمان  الصلبي عرعر

 حميد وادي دليمي  العنزي عرعر

 دحام دخيل مطيران  الصلبي عرعر

 عرعر
دحام سعدون حمدان  

 الشمري

 عرعر
راضي هابس مطيران  

 الشمري

 راهي سالم االسمر  الصلبي عرعر

 زايد صياح هزاع  العنزي عرعر

 زبن ثاني شمران  العنزي عرعر

 زعل رياض عزاب  الرويلي عرعر

 سعد غانم درع  القحطاني عرعر

 سعود وادي تبيني  العنزي عرعر

صادق ابراهيم عمران   عرعر



 الحماد

 صالح خليل صالح  العنزي عرعر

 طارق حمدان رشيد  الصلبي عرعر

 طراد محمد ثناء  الشعالن عرعر

 عرعر
سويدان  عاصي خلف 
 العنزي

 عايد مفرح االسود  العنزي عرعر

 عرعر
عبدالحميد راكان ظاهر  

 العنزي

 عبدهللا مدشر يتييم  االشجعي عرعر

 عبدهللا نومان عبيد  الشمري عرعر

 عرعر
عبدالهادي دهمش اللويح  

 العنزي

 عرعر
علي درزي معيذف  

 الحازمي

 علي سعيد علي  البناقي عرعر

 حمدان فريح  الصلبيعواد  عرعر

 عوده خلف فريح  العنزي عرعر

 عيد الزوين رقاد  الرويلي عرعر

 غانم عواد هويشل  الرويلي عرعر

 غنيم خميخم غنيم  العنزي عرعر

 عرعر
فريح شمشول عوفان  

 الشمري

 فواز كريدي علي  الشمري عرعر

 فيصل سعود فالح  الحربي عرعر

 العنزيلباد عتيق عبدهللا   عرعر

 عرعر
ليلي فهيد ليلي الجنيدي 

 الشمري

 ماجد قدر عمر  الحازمي عرعر

 محمد شافي معاشي  العنزي عرعر

 محمد عبدهللا علي  الصالل عرعر

 عرعر
مخلف مسيفر مركي  

 الرويلي

 عرعر
مرضي ليلي حريثان  

 االشجعي

 عرعر
مسيب شليويح فلجي  

 الشمري

 عرعر
مشعل عايض الدعمي  

 العنزي

 عرعر
مصلح معاضب مرشاق  

 الرويلي

 مطيره منور رشيد  العنزي عرعر

 مناور ترمان مطلق  العنزي عرعر

 منديل علي منديل  الصلبي عرعر



 هالل محمد عبيد  الحازمي عرعر

 هليل حميد هليل  العنزي عرعر

 ابكر قاسم محمد  مساوى فرسان

مكه 
 المكرمه

ابراهيم محمد زهرالدين  
 التركستاني

مكه 
 احمد جابر طالع  االسمري المكرمه

مكه 
 احمد حسين عبده  الخبراني المكرمه

مكه 
 المكرمه

احمد دخيل هللا معيضد 
 الطلحي

مكه 
 احمد رداد مطيلق  القرشي المكرمه

مكه 
 احمد طاهر نعمان  انديجاني المكرمه

مكه 
 احمد عبدالرحمن   ضيف هللا المكرمه

مكه 
 المكرمه

احمد عبدالستار هادي  
 الميمني

مكه 
 المكرمه

احمد عبدالمعطي عوده  
 الحازمي

مكه 
 احمد علي صالح  الزهراني المكرمه

مكه 
 احمد عوض عليان  الحازمي المكرمه

مكه 
 احمد محمد صالح  الزهراني المكرمه

مكه 
 المكرمه

احمد يحيي محمدنور  
 حلواني

مكه 
 اسامه بكر عثمان  قزاز المكرمه

مكه 
 المكرمه

اسعد عبدهللا معيوض  
 الحربي

مكه 
 المكرمه

اسماعيل عبدهللا امين حداد 
 بخاري

مكه 
 اشرف محمد سعيد  باداود المكرمه

مكه 
 البراء حسن حسين  شرفو المكرمه

مكه 
 المكرمه

انوار عبدالعزيز عبدالرحمن  
 قاره

مكه 
 المكرمه

ايمن ضيف هللا سلطان  
 النمري

مكه 
 ايمن محمد علي  الحربي المكرمه



مكه 
 بسام حسن الدين  منديلي المكرمه

مكه 
 بكر عمر محمد  فالته المكرمه

مكه 
 بندر سعد غرمان  الشهري المكرمه

مكه 
 بندر عوض عبدهللا  الغامدي المكرمه

مكه 
 بندر مسفر نماس  العبود المكرمه

مكه 
 تركي احمد شريق  الحربي المكرمه

مكه 
 بخيت عويبد  اللهيبيتركي  المكرمه

مكه 
 المكرمه

تركي حسين ساعد  
 الطويرقي

مكه 
 تركي سامي عبدهللا  عرب المكرمه

مكه 
 تركي سعد مبارك  العصيمي المكرمه

مكه 
 تركي سعيد محمد  الزهراني المكرمه

مكه 
 توفيق صافي سلمان  سراج المكرمه

مكه 
 جابر رده مقبول  الياسي المكرمه

مكه 
 جبر طايع محمد  السلمي المكرمه

مكه 
 المكرمه

جميل منير مسعود  
 المحمادي

مكه 
 المكرمه

جواز محمد حوزان  
 القحطاني

مكه 
 حامد بسان عبدهللا  الزهراني المكرمه

مكه 
 حامد رداد شماس  السفياني المكرمه

مكه 
 حسن سعود بركات  الجعيد المكرمه

مكه 
 حسن عبدهللا حسن  الزهراني المكرمه

مكه 
 المكرمه

حسن غريب عبيدهللا  
 العمري

مكه 
 حسن معيض حسن  القرني المكرمه

 حسن منسي قليل  الزهرانيمكه 



 المكرمه

مكه 
 حسين احمد حسن  الزهراني المكرمه

مكه 
 حسين عبدهللا امين  فوده المكرمه

مكه 
 حسين عبده عبدهللا  كريري المكرمه

مكه 
 المكرمه

حسين محمد ابوطالب  
 العبدلي

مكه 
 حماد محمد جمعان  الثمالي المكرمه

مكه 
 حمد مديني حمد  الناشري المكرمه

مكه 
 المكرمه

حمدان حسين دخيل هللا 
 الغامدي

مكه 
 المكرمه

حمدان عوض بساس  
 المحمودي

مكه 
 حمود حميد حمدان  الزايدي المكرمه

مكه 
 حمود سعد معيض  النفيعي المكرمه

مكه 
 فالح مبارك  اللقمانيحمود  المكرمه

مكه 
 المكرمه

حويتان عمرو دليميك  
 الحارثي

مكه 
 المكرمه

خا لدعبدالقادر محمود  
 ميران

مكه 
 خالد حمدان احمد  الصبحي المكرمه

مكه 
 خالد سعد عيظه  الجعيد المكرمه

مكه 
 خالد صالح احمد  الزبير المكرمه

مكه 
 خالد صالح طاهر  بوقس المكرمه

مكه 
 خالد علي محمد  باعقيل المكرمه

مكه 
 خالد محسن علوان  الوذناني المكرمه

مكه 
 خالد محمد احمد  الزهراني المكرمه

مكه 
 خالد محمد صديق  الزمزمي المكرمه

مكه 
 خالد معتق معتوق  المقاطي المكرمه



مكه 
 خالد نوار سليم  المقاطي المكرمه

مكه 
 دخيل هللا عايد  هللا المكرمه

مكه 
 دخيل هللا مطر محمد اليزيدي المكرمه

مكه 
 المكرمه

دخيل هللا معيض رداد 
 المالكي

مكه 
 المكرمه

راشد ابراهيم عبدالخالق  
 الغامدي

مكه 
 رايد مكني حاسن  الفهمي المكرمه

مكه 
 رائد حسن احمد  مصباح المكرمه

مكه 
 المكرمه

رجب عبدالحكيم عبدالرحمن  
 بريسالي

مكه 
 رزيق حبير كعيت  البجالي المكرمه

مكه 
 رفعت محمد امين  زمخشري المكرمه

مكه 
 المكرمه

زكي ابراهيم عبدالعزيز  
 مالكي

مكه 
 زهير شجاع احمد  الحجاجي المكرمه

مكه 
 زين عوض عوض  القرني المكرمه

مكه 
 ساعد دخيل هللا حمد الصبحي المكرمه

مكه 
 سالم رجب سالم  الزهراني المكرمه

مكه 
 سالم محمد سعيد  فقيه المكرمه

مكه 
 سالم مسلم سالم  الحتيرشي المكرمه

مكه 
 سامي حميد حامد  العصيمي المكرمه

مكه 
 سامي دخيل سليم  المطرفي المكرمه

مكه 
 المكرمه

سرحان حربي رده  
 المطرفي

مكه 
 سعد حامدي حمود  الثقفي المكرمه

مكه 
 المكرمه

سعد رزيق سعد اللهيبي 
 الحربي

 سعد ظافر خصفان  القرنيمكه 



 المكرمه

مكه 
 سعد عايش دخيل  القرشي المكرمه

مكه 
 المكرمه

سعود عبدالعزيز عبدالغني  
 الهندي

مكه 
 سعيد حسن محمد  الزهراني المكرمه

مكه 
 سعيد حسن مليح  المالكي المكرمه

مكه 
 سعيد رجب سالم  الزهراني المكرمه

مكه 
 الصاعديسعيد سليم سلمي   المكرمه

مكه 
 سعيد عيسي احمد  الزهراني المكرمه

مكه 
 سعيد محمد    هآلل الطويلي المكرمه

مكه 
 سلطان زاهر عبدهللا  الثقفي المكرمه

مكه 
 سلطان مساعد تركي  السلمي المكرمه

مكه 
 سلمان عزيز مغرم  الغامدي المكرمه

مكه 
 سنوسي محمد سراج  بوقس المكرمه

مكه 
 احمد فطيس  الحارثيشاكر  المكرمه

مكه 
 صالح احمد حامد  اللهيبي المكرمه

مكه 
 صالح احمد عبيد  الزهراني المكرمه

مكه 
 صالح حامد عتيق  الحازمي المكرمه

مكه 
 صالح حسن محمد  جبر المكرمه

مكه 
 صالح خلف شرهان  العتيبي المكرمه

مكه 
 صالح عطيه حميد  الثقفي المكرمه

مكه 
 المكرمه

محمد بريك  صالح 
 االنصاري

مكه 
 صالح محمد صالح  المالكي المكرمه

مكه 
 المكرمه

صالح محمد عيسي  
 الزهراني



مكه 
 المكرمه

صالح مساعد تليلح  
 الزهراني

مكه 
 المكرمه

صالح مساعد مسعود  
 الحربي

مكه 
 المكرمه

صالح مصلح حمدي  
 المطرفي

مكه 
 صقر عباد عبدهللا  الطلحي المكرمه

مكه 
 المكرمه

طآلل ضيف هللا عايش  
 الغريبي

مكه 
 المكرمه

طلق صالح مستور  
 المسعودي

مكه 
 طه محمد عبدهللا  الغامدي المكرمه

مكه 
 المكرمه

طيب عبدالقادر اسماعيل  
 عبداللة

مكه 
 المكرمه

عابديه حسين مسعود  
 الحسني

مكه 
 عادل احمد عمر  باعارمه المكرمه

مكه 
 هللا الصبحي عادل زيد ضيف المكرمه

مكه 
 عادل عابد صالح  الدماس المكرمه

مكه 
 المكرمه

عادل عبدهللا عوض  
 الحارثي

مكه 
 المكرمه

عادل عبدالمعطي عوده  
 الحازمي

مكه 
 عادل فيصل حامد  الشريف المكرمه

مكه 
 عادل محمد داوود  فطاني المكرمه

مكه 
 المكرمه

عادل محمد عباس محمد 
 رضوان

مكه 
 المكرمه

عارف عطيه طوير  
 الناصري

مكه 
 عامريه محمد محمد  سفياني المكرمه

مكه 
 المكرمه

عبدالحليم عبدالرحيم 
 عبدالرحمن  محبوب

مكه 
 المكرمه

عبدالخالق حسن عطيه  
 المالكي

مكه 
 المكرمه

عبدالرحمن   علي محمد 
 المهتدي

عبدالرحمن   عواض سلطان مكه 



 الحصيني المكرمه

مكه 
 المكرمه

عبدالرحمن   معلث بشيبش 
 الرحيلي

مكه 
 المكرمه

عبدالرحمن شفيق الرحمن 
 منير هللا  سفير الدين

مكه 
 المكرمه

عبدالرحمن محمد 
 عبدالرحمن  فيزو

مكه 
 المكرمه

عبدالرحمن معيض 
 عبدالرحمن  الثقفي

مكه 
 عبدالعالي حامد عليان  الشيخ المكرمه

مكه 
 المكرمه

عبدالعزيز حسن سعيد  
 الهندي

مكه 
 المكرمه

عبدالعزيز محمد عبدهللا  
 المفرجي

مكه 
 المكرمه

عبدالعزيز يحيي محمدنور  
 حلواني

مكه 
 المكرمه

عبدالقادر عبدهللا سالم  
 العطاس

مكه 
 المكرمه

عبدالكريم حميد محمد  
 الزايدي

مكه 
 المكرمه

عبدالكريم سعد هندي  
 الزهراني

مكه 
 المكرمه

عبدالكريم  عبدالكريم كريم 
 المصباحي

مكه 
 عبدهللا جابر محمد  الزهراني المكرمه

مكه 
 المكرمه

عبدهللا حامد محيسن  
 العصيمي

مكه 
 عبدهللا حسن يزيد  الفيفي المكرمه

مكه 
 المكرمه

عبدهللا خلف هللا محمد  
 النمري

مكه 
 عبدهللا سالم حامد  النمري المكرمه

مكه 
 الهذليعبدهللا سالم مغبش   المكرمه

مكه 
 المكرمه

عبدهللا سلمان محمد  
 االحمدي

مكه 
 عبدهللا صالح عبدهللا  العلي المكرمه

مكه 
 عبدهللا عبيد شاهر  الشريف المكرمه

مكه 
 عبدهللا علي ذايب  العتيبي المكرمه



مكه 
 عبدهللا محمد احمد  الغامدي المكرمه

مكه 
 عبدهللا محمد سعيد  الغامدي المكرمه

مكه 
 عبدهللا محمد طاهر  حامد المكرمه

مكه 
 المكرمه

عبدهللا محمد علي آل محيسن 
 الغامدي

مكه 
 عبدهللا مسفر سعيد  الزهراني المكرمه

مكه 
 المكرمه

عبدهللا معتوق عواض  
 الحارثي

مكه 
 المكرمه

عبدهللا يوسف عالي  
 الزهراني

مكه 
 المكرمه

عبدالمحسن حسن دخيل هللا 
 االزوري

مكه 
 المكرمه

عبدالهادي عبدالمجيد 
 عبدالكريم  حافظ

مكه 
 المكرمه

عبدالوهاب سليمان احمد  
 مؤمنه

مكه 
 المكرمه

عبدربه محمد معيض  
 السلمي

مكه 
 عبده محمد عبده  االسمري المكرمه

مكه 
 المكرمه

عزيزه عثمان علي  
 زبرماوي

مكه 
 المكرمه

عصام محمد عبدهللا  
 عامودي

مكه 
 سعيد عطيه  المالكيعطيه  المكرمه

مكه 
 علي احمد عبدهللا  باشماخ المكرمه

مكه 
 علي جاسر محمد  البيشي المكرمه

مكه 
 علي حسين ابراهيم  جمال المكرمه

مكه 
 علي حماد احمد  المالكي المكرمه

مكه 
 المكرمه

علي زايد عبدالخالق  
 الغامدي

مكه 
 علي زايد وتار  الجعيد المكرمه

مكه 
 سعيد سعيد  الزهراني علي المكرمه

 علي سفر عوض  اللهيبيمكه 



 المكرمه

مكه 
 علي عتيق عبدهللا  المسعودي المكرمه

مكه 
 علي عثمان سفر  الثبيتي المكرمه

مكه 
 علي علي مطر  السهيمي المكرمه

مكه 
 المكرمه

علي منصور محمد  
 ابوطالب

مكه 
 عمار عمر بتيع  السلمي المكرمه

مكه 
 المكرمه

جمآل عبدالرزاق    عمر 
 بدوي

مكه 
 عمر عثمان عمر  باعثمان المكرمه

مكه 
 عمر هزاع سعد  الشنبري المكرمه

مكه 
 المكرمه

عواض عيضه حويان  
 المالكي

مكه 
 المكرمه

عوض سلطان عبدالرحمن  
 الغامدي

مكه 
 المكرمه

عيد دخيل هللا الحق 
 المسعودي

مكه 
 عيد عيضه مبارك  الجعيد المكرمه

مكه 
 عيضه صالح عطيه  المالكي المكرمه

مكه 
 المكرمه

عيضه عبداله عثمان  
 خزاعي

مكه 
 غازي جابر رجب  النمري المكرمه

مكه 
 غازي حسن محسن  الحارثي المكرمه

مكه 
 فارس سعد صالح  القحطاني المكرمه

مكه 
 فارعه احمد عيد  المجنوني المكرمه

مكه 
 فايز حماد حمدان  الحسني المكرمه

مكه 
 فايز حمود معيض  الحارثي المكرمه

مكه 
 فايز علي غالب  الجعيد المكرمه

مكه 
 فايز محمد سليم  العمري المكرمه



مكه 
 المكرمه

فريد محمدعباس يعقوب  
 سمكري

مكه 
 فهد سرحان قنيفذ  العتيبي المكرمه

مكه 
 فهد سعيد عبدربه  الصاعدي المكرمه

مكه 
 السلميفهد عسكر سعدي   المكرمه

مكه 
 فهد علي محمد  الحربي المكرمه

مكه 
 الرحمن*فهد محمد عزيز   المكرمه

مكه 
 فواز حميد فويران  اللهيبي المكرمه

مكه 
 فواز رشيد حجيج  الصاعدي المكرمه

مكه 
 فوزي حسين سليمان  ازبك المكرمه

مكه 
 فوزي سالم عبدهللا  الحربي المكرمه

مكه 
 المكرمه

بريكان فيصل ضيف هللا 
 القثامي

مكه 
 المكرمه

فيصل عبدهللا مرزوق  
 الصاعدي

مكه 
 فيصل محمد حمود  السهلي المكرمه

مكه 
 فيصل مسفر نماس  العبود المكرمه

مكه 
 ماجد صالح يحيي  الغامدي المكرمه

مكه 
 ماجد عويد عوده  الصبحي المكرمه

مكه 
 ماجد ناهض عائض  البقمي المكرمه

مكه 
 صالح احمد  المطرفيماطر  المكرمه

مكه 
 المكرمه

ماهر عبدالحميد ابراهيم  
 العمري

مكه 
 متعب محمد مسفر  الحارثي المكرمه

مكه 
 محسن سعد دبيان  الوذيناني المكرمه

مكه 
 محمد حسين علي  مباركي المكرمه

 محمد حميد فويران  اللهيبيمكه 



 المكرمه

مكه 
 محمد سعد عبدهللا  الغامدي المكرمه

 مكه
 المكرمه

محمد عبدالرحمن   محمد 
 الزهراني

مكه 
 محمد عبدهللا احمد  الشريف المكرمه

مكه 
 محمد عبدهللا محمد  العماري المكرمه

مكه 
 محمد علي محمد  فران المكرمه

مكه 
 محمد عوض سعد  االحمدي المكرمه

مكه 
 محمد عيد فضل هللا المولد المكرمه

مكه 
 العتيبيمحمد فيحان محجي   المكرمه

مكه 
 محمد مرزوق عيد  السهلي المكرمه

مكه 
 محمد معال محمد  الحازمي المكرمه

مكه 
 المكرمه

محمد موسي علي الجندبي 
 عسيري

مكه 
 محمد نويمي مفلح  السلمي المكرمه

مكه 
 محمود محمد محمود  فالته المكرمه

مكه 
 مسفر احمد مسفر  الغامدي المكرمه

مكه 
 المكرمه

محمد   مشعل مساعد
 الحارثي

مكه 
 المكرمه

مشهور عبدهللا معيش  
 القرشي

مكه 
 المكرمه

مصطفي عبدهللا محمد غشام 
 البارقي

مكه 
 المكرمه

مصلح تراحيب مشخص  
 العتيبي

مكه 
 مقبل عطيه صالح  الثقفي المكرمه

مكه 
 مقيت عبيدهللا مقيت  اللحياني المكرمه

مكه 
 المكرمه

ملحق مبارك محسن  
 الحارثي

مكه 
 منصور مانع عبدهللا  العنزي المكرمه



مكه 
 المكرمه

مهدي عبدالرؤوف 
 عبدالرزاق  بخاري

مكه 
 مهنا دخيل بسيبس  الشريف المكرمه

مكه 
 المكرمه

موسي سليم عبدربه  
 المسعودي

مكه 
 نايف حميد جابر  السفياني المكرمه

مكه 
 نايف عبدهللا احمد  القرشي المكرمه

مكه 
 حامد    هآلل السلمينائف  المكرمه

مكه 
 نزيه سعيد احمد  باعيسي المكرمه

مكه 
 نهايه سعد سعيد  العمري المكرمه

مكه 
 المكرمه

نوره عبدالمعين بخيت  
 المسعودي

مكه 
 هادي سويلم سليم  القرشي المكرمه

مكه 
 هاني سراج محمد  فراش المكرمه

مكه 
 هالل رداد بخيت  المطرفي المكرمه

مكه 
 هالل مهلل هليل  السلمي المكرمه

مكه 
 المكرمه

هآلل كريم عبدالكريم    
 المالكي

مكه 
 المكرمه

وارد عايش عويش  
 المسعودي

مكه 
 وارد نامي وارد  العتيبي المكرمه

مكه 
 وائل سعيد دخيل هللا الحارثي المكرمه

مكه 
 وديع محمود محمد  حلبي المكرمه

مكه 
 وليد حميد احمد  اللحياني المكرمه

مكه 
 المكرمه

وليد محمد عزيز الرحمن  
 عزيز الرحمن

مكه 
 وليد منير مسعود  الحربي المكرمه

مكه 
 المكرمه

ياسر محمدحسن محمد  
 غفوري

ياسين عبدالغني محمد مكه 



 عصمت المال المكرمه

مكه 
 يحيي علي حسين  جريبي المكرمه

مكه 
 المكرمه

يوسف اسماعيل فضل الكريم 
 منشي

مكه 
 المكرمه

يوسف سلمان محمد  
 االحمدي

مكه 
 يوسف فريج سلمان  الحربي المكرمه

مكه 
 المكرمه

يوسف فيحان معيض  
 المقاطي

 نجران
ابراهيم حسن ابراهيم  

 الصيعري

 نجران
ابراهيم محسن علي  

 المكرمي

 نجران
ابراهيم محمد ابراهيم  

 الحجيري

 احمد حسين احمد  الحارثي نجران

 علوي  جنداناحمد صالح  نجران

 احمد محمد محمد  العاطفي نجران

 احمد مصلح عمر مقبول فقيه نجران

 نجران
احمد معيض جاهل  آل 

 صالح

 اسماعيل هادي محمد  اليامي نجران

 نجران
بداح دعيرم ثواب آل مريح 

 الشهراني

 نجران
بدر عبدالرحمن امير  

 الشريف

 بدر علي عبدهللا  المالكي نجران

 نجران
يحي حسين آل زبر بدر 

 الدوشان

 بندر سياف زامل  الشهراني نجران

 بندر محسن صالح  آل مريح نجران

 جابر جبران احمد  المالكي نجران

 جابر حسن سعد  آل رشدان نجران

 جابر مسعود يحي  الخالدي نجران

 جابيه محمد ربان بني هميم نجران

 جاسر سعد مانع  آل راكه نجران

 حسين علي  الياميجبر  نجران

 جعمل علي جعمل  اليامي نجران

 حاسن سعد مصلح  الشمراني نجران

 حامد علي حامد  الغامدي نجران

 حسن علي جويرهللا  اليامي نجران

 حسن مانع هادي  آل قراد نجران



 نجران
حسن محماس حسن  آل 

 عامر

 حسن محمد حصين  اليامي نجران

 نجران
حسن محمد حمد تركي آل 

 دغرير

 حسين احمد صالح  آل رشه نجران

 حسين احمد مبارك  الخبي نجران

 حسين سالم احسن  اليامي نجران

 حسين سعود حمد  البيشي نجران

 نجران
حسين ظافر حسين  آل 

 مخلص

 حسين مهدي مانع  آل مهري نجران

 حسين هادي جنبان  آل فطيح نجران

 نجران
حالص علي حسين النهاري 

 القحطاني

 حمد احمد مهدي  لسلوم نجران

 نجران
حمد حسين حمد شليم 

 الصقور

 حمد سالم وبران  اليامي نجران

 حمد صالح حمد  آل منصور نجران

 حمد علي حسين  اليامي نجران

 حمد علي صالح  آل منصور نجران

 حمد محمد صالح  زبيد نجران

 نجران
حمد مهدي حمد آل قريع 

 لسلوم

 حمد  آل صالححمد هادي  نجران

 خالد سالم احسن  اليامي نجران

 خالد سعيد صالح  الصيعري نجران

 خالد ظافر مبارك  آل فطيح نجران

 نجران
خالد يحي صالح الشميلي آل 

 مقبول

 خامسه مطلق حمود  الوايلي نجران

 نجران
خميس ناصر صالح  

 الهمامي

 نجران
راشد فالح محماس محمد آل 

 عامر

 سعيد مقبل  الصيعريربيع  نجران

 زابن هادي مانع  آل زمانان نجران

 نجران
زايد صالح زايد آل فروان 

 الوادعي

 نجران
زعقي مقود جاهل  آل 

 هديسان

 ساره غريب عبدهللا  العجمي نجران

 سالم جابر علي  آل ذيبان نجران



 سالم حماد سالم  اليامي نجران

 نجران
سالم مبارك حتروش  

 البريكي

 سالم محمد حسين  آل قريشه نجران

 نجران
سالم محمد حسين زيدان آل 

 مطلق

 سالم محمد سالم  آل عمر نجران

 سالم محمد مانع  اليامي نجران

 سالم مهدي حسين  الوعله نجران

 نجران
سالمين سعيد صالح  

 الصيعري

 سعد حسن زعكان  الغامدي نجران

 سعد حسن علي  آل سالم نجران

 سعد علي محمد  آل سليم نجران

 نجران
سعد مرعي محمد احمد 

 عالقي

 سعيد حمد خدام  اليامي نجران

 سعيد سعد سعيد  االحمري نجران

 سعيد صالح سالم  آل ذيبه نجران

 سعيد عايض فهران  عقشان نجران

 سعيد فهيد معوضه  آل العبد نجران

 سعيد محمد سعيد دكام لسلوم نجران

 نجران
فالح حسين  آل سعيدان 

 مخلص

 نجران
سليمان محمد مصطفي  

 اليامي

 سمحه سعيد عامر  آل مطلق نجران

 نجران
سمره سعيد شلهوب  آل 

 رشيد

 سيار مانع محمد  اليامي نجران

 سيده حسين علي  الهمداني نجران

 نجران
شرفي الحسن عبدهللا هاشم 

 المكرمي

 صالح حامد راشد  ال دغيش نجران

 نجران
صالح حسين صالح  آل 

 شرمه

 صالح حمد ناصر  الكربي نجران

 نجران
صالح سالم ناصر  آل 

 مخلص

 صالح علي خميس  الهمامي نجران

 نجران
صالح علي صالح سايمه آل 

 منصور

 صالح مبارك علي  الكربي نجران

صالح مبخوت مبارك   نجران



 الصيعري

 نجران
صالح محمد جبران  آل 

 بحري

 مسفر ظافر  اليامي صالح نجران

 نجران
صالح مسفر محمد  آل 

 الحارث

 نجران
صالح مشبب علي  آل 

 منصور

 صالح يحي قحاط  آل قحاط نجران

 نجران
طارق عبدهللا عبدالقادر  

 الصيعري

 طارق عيضه محمد  اليامي نجران

 نجران
ظافر صالح حبصان حفول 

 آل سعد

 نجران
ظافر محسن مسعود  آل 

 فطيح

 عائض بديع حامد  الشهراني نجران

 نجران
عبدالرحمن   علي مانع 

 القحطاني

 نجران
عبدالرحمن سعيد عبدهللا  آل 

 جراد

 نجران
عبدالرحمن صالح محمد  

 الشريف

 نجران
عبدالرحمن ضاوي محمد 

 شريف الشريف

 نجران
عبدالرحمن محمد مانع  

 اليامي

 نجران
عبدالرحمن مسفر هادي  آل 

 سليم

 عبدالرحيم علي احمد  مدخلي نجران

 نجران
عبدالعزيز عيظه علي  

 الصيعري

 نجران
عبدهللا احمد مهدي  آل 

 درمان

 نجران
عبدهللا صالح محمد  آل 

 فروان

 عبدهللا علي حمد  اليامي نجران

 عبدهللا محمد سالم  الصيعري نجران

 نجران
عبدهللا هادي عريج دوشان 

 آل قفله

 عسيري  عبده مديني حنش نجران

 عبيان محمد عبيان  اليامي نجران

 عشيمه ناصر عشيمه  السلوم نجران

 علي احمد صالح  آل رشه نجران



 علي احمد علي  الشهري نجران

 علي احمد محمد  البياع نجران

 علي حمد حسين  اليامي نجران

 نجران
علي حمد علي ملهي آل 

 كليب

 علي خميس علي  الهمامي نجران

 علي ذيب محسن  آل رزق نجران

 علي زراب حامد  القحطاني نجران

 علي سليمان احسن  المكرمي نجران

 علي صالح علي  الصيعري نجران

 علي صالح علي  اليامي نجران

 علي صالح محمد  الصيعري نجران

 نجران
علي صالح مهدي صومان 

 آل الحارث

 علي عوض حمد  آل سالم نجران

 نجران
آل   علي محمد حسين

 منصور

 نجران
علي محمد حسين حيسي آل 

 عباس

 نجران
علي محمد عبدهللا آل سعيد 

 القرني

 نجران
علي محمد علي السفياني 

 الشهري

 علي محمد مانع  اليامي نجران

 علي محمد مانع  آل سالم نجران

 علي محمد موسي  عسيري نجران

 علي معيش محمد  الشهري نجران

 آل فروان علي ناصر علي  نجران

 نجران
علي نجر علي عمير آل 

 فطيح

 نجران
عمر اسحاق محمد  

 الصيعري

 نجران
عنقان ضاوي محمد  

 الشريف

 عوض مسفر يحي  اليامي نجران

 عيسي محمد عبدهللا  مباركي نجران

 نجران
غفينه فارس حمد  آل 

 منصور

 فاروق مسعود علي  اليامي نجران

 الياميفرحان مفرح جديعان   نجران

 نجران
فهد سعسد عبدربه  آل 

 زعفران

 نجران
فهد سعيد سعد آل دعرم 

 الشهراني



 نجران
فهد محمد صالح مانع آل 

 هتيله

 قاسم عيسي محمد  شامي نجران

 قايد فهيد حسين  الحارثي نجران

 قطران حسين محمد  اليامي نجران

 لجبان مهدي فهيد  الفطيحي نجران

 نجران
عبدهللا الكناني ماجد مبارك 

 الشهري

 مانع حمد حسين  اليامي نجران

 مانع علي محمد  آل رغيب نجران

 مانع لجبان مهدي  آل فطيح نجران

 نجران
مانع محمد حسين حيسي آل 

 عباس

 مانع محمد حصين  اليامي نجران

 مانع محمد مانع  اليامي نجران

 مانع محمد مصطفي  اليامي نجران

 زايد  اليامي مانع منصر نجران

 مانع مهدي مانع  آل مهري نجران

 مانع ناصر سعيد  آل حريد نجران

 مبارك علي محمد  القشانين نجران

 نجران
مبارك محمد عايض كلوان 

 آل فطيح

 نجران
مبخوت سالم عبدهللا  

 الصيعري

 مبخوت سالم ناصر  الهمامي نجران

 مبخوت علي حمد  الصيعري نجران

 نجران
صالح مسفر  آل محسن 

 مخلص

 نجران
محسن علي حسن آل مردف 

 اليامي

 محسن عيظه محسن  البديدي نجران

 محسنه مانع شتيوي  آل سالم نجران

 محمد بالخير علي  بالعبيد نجران

 نجران
محمد جبران صالح  آل 

 بحري

 نجران
محمد حسن سليمان  

 الصيعري

 محمد حسين حمد  الصقور نجران

 نجران
حسين حمد عباجه آل محمد 

 مستنير

 نجران
محمد حسين هادي وبران آل 

 كليب

 محمد دشن محمد  آل مهري نجران

 محمد سالم محمد  آل سالم نجران



 نجران
محمد صالح الحويك  آل 

 شرمه

 محمد صالح محمد  الشريف نجران

 نجران
محمد صالح محمد  آل 

 فروان

 نجران
محمد عايض كلوان  آل 

 فطيح

 نجران
محمد عبدالرحمن حسين  

 الشهري

 محمد عبدهللا صالح  اليامي نجران

 محمد عبدهللا علي  الصيعري نجران

 محمد عبدهللا علي  آل خاطر نجران

 نجران
محمد عبدهللا غصنان  

 المكاييل

 محمد علي سعيد  ابومضرس نجران

 نجران
محمد علي عجيان جابر ال 

 رزق

 محمد علي محمد  مدخلي نجران

 نجران
محمد علي محمد آل مسعود 

 العسيري

 محمد فائع عامر  عسيري نجران

 محمد مرزوق علي  آل كليب نجران

 محمد مسفر مبارك  اليامي نجران

 محمد مسلم علي  آل سليم نجران

 مخفور عوض حمد  اليامي نجران

 مخفور مانع محمد  اليامي نجران

 مرضي صالح مانع  آل عقيل نجران

 نجران
مسفر معيض محمد  آل 

 عامر

 مسفر مفرح جديعان  اليامي نجران

 مسفره عوض علي  آل ساعد نجران

 مسلم سعد محمد  اليامي نجران

 مشعل علي عويضه  اليامي نجران

 مشعل مسفر علي  القشانين نجران

 نجران
معيض علي مبارك  

 القحطاني

 معيض مسفر مبارك  اليامي نجران

 نجران
منصر  آل منصر محمد 

 الحارث

 نجران
منصر ناصر منصر  آل 

 صليع

 منصور محمد مهدي  فاضل نجران

 نجران
منصور مداوي منصور 

 مسعود اليامي



 نجران
منصور هادي مفرح  آل 

 خرصان

 مهدي حسين سالم  آل سالم نجران

 مهدي حسين مسفر  آل سالم نجران

 مهدي ظافر مبارك  آل فطيح نجران

 محمد مهدي  آل رزقمهدي  نجران

 نادر سالم حمد حويل آل سالم نجران

 ناصر سالم عامر  السلولي نجران

 نجران
ناصر عواش مسفر آل عون 

 الوادعي

 نجران
ناصر مانع محمد القشوني 

 اليامي

 نجران
ناصر هادي معيض الحبابي 

 القحطاني

 نايف حسين حسن  الزبادين نجران

 نجران
نايف محماس حسن  آل 

 عامر

 نجران
هادي حسن محمد  آل 

 منصور

 هادي حسين جروان  اليامي نجران

 هادي علي حمد  اليامي نجران

 هادي محمد حسين  اليامي نجران

 هادي محمد حصين  اليامي نجران

 نجران
هادي محمد عايض كلوان آل 

 فطيح

 نجران
هادي مسعود هادي  

 النجراني

 واصل جابر محمد  آل زبيد نجران

 يسلم علي ذبالن  الصيعري نجران

 نجران
يوسف سالم علي عامر آل 

 خريم

وادى 
 الدواسر

جمآل عبدهللا عبدالرحمن    
 آل مطرف

وادى 
 الدواسر

حنيان مبارك حنيان  
 الحناتيش

وادى 
 الدواسر

خالد جلوي فرحان  آل 
 حنيش

وادى 
 خلف متعب خلف  قويد الدواسر

وادى 
 الدواسر

معيكل  ذيب عبدهللا 
 الحرارشه

وادى 
 سالم محمد سالم  آل ضرمان الدواسر

 سعد عبدهللا ابراهيم  المحمودوادى 



 الدواسر

وادى 
 الدواسر

سعود سلطان عبدالرحمن  
 المطرف

وادى 
 سعيد فرحان سعيد  آل حنيش الدواسر

وادى 
 شالح محمد مطلق  الدويخ الدواسر

وادى 
 الدواسر

عبدالرحمن عبدهللا 
 عبدالرحمن  الجوبان

وادى 
 الدواسر

عبدهللا حصوان عبدهللا  
 الدوسري

وادى 
 الدواسر

عبدهللا عبدالهادي محمد  آل 
 براز

وادى 
 الدواسر

عبيد محماس عبيد  
 المصارير

وادى 
 الدواسر

عشوان محمد ناصر  آل 
 عشوان

وادى 
 فهد مبارك سعيد  زبران الدواسر

وادى 
 سعد  الدوسريمبارك عبدهللا  الدواسر

وادى 
 الدواسر

مبارك محمد فهد العطوان 
 الدوسري

وادى 
 الدواسر

مبارك محمد مبارك  آل 
 مسيب

وادى 
 الدواسر

محمد حطاب فيحان  
 الدوسري

وادى 
 محمد سمره شديد  آل حميد الدواسر

وادى 
 محمد ظافر هادي  الجماعين الدواسر

وادى 
 الدواسر

محمد عبدالعزيز شجاع  
 الرجبان

وادى 
 محمد عبدهللا حنيف  الدرعان الدواسر

وادى 
 محمد علي محمد  المهدي الدواسر

وادى 
 محمد فاضل محمد  الضويان الدواسر

وادى 
 محمد مترك فهيد  آل حزيم الدواسر

وادى 
 محمد مسفر محمد  المخاريم الدواسر

وادى 
 الدواسر

محمد ناصر عايض  آل 
 مبارك



وادى 
 منير  آل بوسباعمنير شجاع  الدواسر

 ابراهيم ابراهيم عبده  جلي ينبع

 ينبع
ابراهيم حامد شديد الرفاعي 

 الجهني

 ابراهيم سليم رفيع  الحمدي ينبع

 ينبع
احمد جريبيع عبدهللا  

 السميري

 احمد حضيري عيد  الفايدي ينبع

 احمد سالمه جديد  المحياوي ينبع

 ينبع
امين طآلل ين صالح  

 الصبحي

 بدر محمد غثيان  الصياح ينبع

 بندر محمد علي  الحافظي ينبع

 ينبع
جابر عياده عيد الذبياني 

 الجهني

 ينبع
جابر مساعد عمير الرفاعي 

 الجهني

 ينبع
جمعه سالم احمد المعيقلي 

 البلوي

 حامد احمد سالم  الجهني ينبع

 ينبع
حبيب محمدعلي كيماوي  

 محمود

 ينبع
حسن صالح عبود النزاوي 

 الجهني

 حمد محمد زايد  الحارثي ينبع

 حمد محمد نفاع  الحربي ينبع

 خالد حامد حمد  اللهيبي ينبع

 ينبع
خالد راشد عطية هللا  

 الشماسي

 ينبع
خالد عبدالعزيز محمد  

 ابوزايد

 خالد علي محمد  الجهني ينبع

 خالد محمد سعد  الجهني ينبع

 ينبع
ساعد مرشود صالح  

 الحبيشي

 سالم سالمه حمد  الرهيف ينبع

 سامي نامي فيحيمان  الحمدي ينبع

 سعد جابر سعد  الجهني ينبع

 ينبع
سعود عبدالعزيز محمدفرج  

 الصبحي

 سعيد مبارك براك  الرفاعي ينبع

 ينبع
سعيد معتق سالم الرفاعي 

 الجهني



 ينبع
سلطان فالح فالح الشويلعي 

 الرشيدي

 ينبع
سلطان محمد بخيث المرواني 

 الجهني

 سلمان سالم سويلم  الحمدي ينبع

 ينبع
سلمان سعد سلمي الحبيشي 

 الجهني

 ينبع
سلمان محمد سليم الهليباني 

 العلوني

 ينبع
سليم سالمه حماد القرعاني 

 الحويطي

 ينبع
سليم مسلم محسن الفزي 

 الجهني

 ينبع
سليمان عوده محمد رفاده 

 البلوي

 سليمان مبارك سالم  الحربي ينبع

 ينبع
سليمان محمود مبارك 

 الفايدي الجهني

 ينبع
سويلم تركي حسين الحبيشي 

 الجهني

 صالح طويلع عيد  الحويطي ينبع

 ينبع
صالح عايش عبدالعزيز 

 الحبيشي الجهني

 ينبع
صالح راشد سالم الذبياني 

 الجهني

 ينبع
طويلع ساعد سليم الفايدي 

 الجهني

 ينبع
عادل احمد حمدان المشعلي 

 الجهني

 عادل سليمان سالم  االحمدي ينبع

 ينبع
عايد رهيدن سالمه الكتيني 

 الجهني

 ينبع
عايش سلطان عايش  

 الحمدي

 ينبع
عبدالرحمن   رضي راضي 

 الشماسي

 ينبع
عبدالرحمن   سعد سالم 

 الحبيشي

 ينبع
عبدالرحمن   سعد سعيد 

 العرادي

 ينبع
عبدالرحمن   عوده وقيتان 

 السناني

 ينبع
عبدالرحمن   مبرك بركه 

 الفايدي



 ينبع
عبدالرحمن   مساعد حمود 

 المستحي

 ينبع
عبدالرحمن   مسلم عايد 

 السميري

 ينبع
عبدالرحمن سعيد دخيل هللا  

 المحمادي

 ينبع
عبدالرحيم محمد سالم  

 الحجوري

 ينبع
عبدالعزيز  شويط  عبدان  

 الخلوي

 ينبع
عبدالعزيز جابر سليمان  

 الرفاعي

 ينبع
عبدالعزيز عطاهللا عبدهللا 

 مكازي الوحيشي

 ينبع
عبدالعزيز مفضي بريك  

 الرفاعي

 ينبع
عبدهللا حماد محمد العرادي 

 البلوي

 ينبع
عبدهللا حمدان سند العرادي 

 البلوي

 عبدهللا راشد سليم  العنمي ينبع

 عبدهللا سويعد ساعد  الحربي ينبع

 عبدهللا محمد زويبن  الرويثي ينبع

 ينبع
عبيدهللا عبدهللا عشيش  

 الحربي

 عتيق محمد عاتق  الحربي ينبع

 ينبع
عطاهللا مطلق صالح 

 السميري الجهني

 ينبع
علي احمد علي الصافي 

 الغامدي

 ينبع
علي حامد محمدسعيد  

 الدرمسي

 علي حسن رشيد  المحمادي ينبع

 علي عوده سلمان  الذبياني ينبع

 ينبع
القرعاني علي عياد عيد 

 الحويطي

 علي ناصر سالم  الحبيشي ينبع

 ينبع
علي هليل هندي الوابصي 

 البلوي

 عمر رجاء سعيد  الميلبي ينبع

 ينبع
عمر سريحان عامر الميزاني 

 المطيري

 عواد مبارك عزيز  الجهني ينبع

عوده سالم سليم السميري  ينبع



 البلوي

 عوض سويرح علي  البلوي ينبع

 ينبع
حمدان مقبول  عويض 

 الحويطي

 ينبع
عياد عواد جبران العلوني 

 الجهني

 عيد لعيفان بديوي  الجهني ينبع

 ينبع
عيد محمدصالح سالمه  

 الحمدي

 عيد ناصر سالم  الحبيشي ينبع

 ينبع
عيد وصيوص سلمان  

 المرواني

 ينبع
عيسي دخيل معوض 

 الحجوري الجهني

 فهد سليمان قاسي  المرواني ينبع

 ينبع
فهد صياح سويعد السميري 

 الجهني

 فهد عبدهللا معتوق  الثقفي ينبع

 فهد محمود عبدهللا  الجهني ينبع

 فواز عيد مسلم  الرفاعي ينبع

 فيصل خلف عوده  الحبيشي ينبع

 فيصل رباح احمد اال حمدي ينبع

 ينبع
كريم حامد مبارك الرفاعي 

 الجهني

 ماجد عتيق حمدان  الجهني ينبع

 ماهر محمد عبيد  الحازمي ينبع

 محمد احمد محمود  الجعفري ينبع

 ينبع
محمد جعفر موسي ناجي 

 النخلي

 ينبع
محمد حضيري حمدان 

 الحصيني الجهني

 ينبع
محمد حمدان حمود المعيقلي 

 البلوي

 ينبع
محمد حمدان محمد  

 السميري

 محمد دويسان محمد  العنيني ينبع

 ينبع
محمد زرجان حزام الملوح 

 السبيعي

 محمد سالم ثنيان  الكبيدي ينبع

 محمد سعد عوضه  الشداني ينبع

 محمد سالمه عطاهللا  العلوني ينبع

 ينبع
محمد سلمي سالمه السناني 

 الجهني

 محمد شتيان شحاد  الذبيله ينبع



 ينبع
محمد عبدهللا حمود الفايدي 

 الجهني

 ينبع
محمد عقيل معوض الكشي 

 الجهني

 علي محمد  الرشيدانمحمد  ينبع

 ينبع
محمد عويضه محمد الفزي 

 الجهني

 ينبع
محمد عياد براك الحجوري 

 الجهني

 محمد لويفي الفي  المحياوي ينبع

 ينبع
محمد مبروك عيد الحبيشي 

 الجهني

 ينبع
محمد مبيريك مبارك  

 الحبيشي

 ينبع
محمد محمود دخيل هللا 

 الرفاعي

 محمد مسعد سعيد  السهيف ينبع

 ينبع
مرزوق مريزيق معيوف 

 السناني الجهني

 ينبع
مسعود ناهض نافل المحياوي 

 الجهني

 ينبع
مصيليح عبدهللا فرج  

 الحمدي

 ينبع
مقبل مسلم سالم الفايدي 

 الجهني

 ينبع
منصور حضيري حمدان 

 الحصيني الجهني

 منصور علي عبدهللا  حامدي ينبع

 موسي حسن شريف  العبدلي ينبع

 سالمه فهيد  الحمدينايف  ينبع

 ينبع
نايف سليمان صالح الوابصي 

 البلوي

 ينبع
نعيم انور حمزه آل الفقهاء 

 الجهني

 ينبع
نواف علي نافع الشويلعي 

 الرشيدي

 ينبع
وليد انور حمزه آل الفقهاء 

 الجهني

 ينبع
ياسر عبدهللا حميدي  

 باسودان

 يوسف سويعد ساعد  الحربي ينبع

 ينبع
بركه العالطي يوسف محمود 

 الجهني

 



 
 
 
 
 
 
 

 


