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اإلسم
تركي عبدهللا سعود الصفيان
سعيد بن سالم بن سعيد الحبيل
عبدهللا جابر عبدالمحسن الهاجري
فهد سعود صويبر العتيبي
عبدالعزيز بن مناور بن جاعف العنزي
ماجد عيضه حامد الحارثي
هانى بن هشام بن عبدالعزيز بانه
عادل محمد عبدهللا الطويل
رائد عبدالعزيز عبدالرحمن الحرقان
عبدهللا محمدفؤاد تاج خوج
محمد فارس عبدهللا الشهري
مصطفى بن جواد بن حسين ال طاهر
جارهللا محمد سالم التميمى
سالم سعيد سالم بابكير
حسام بن يوسف بن حسن حقى
عيسى صالح بن محمد الصليح
ماجد محمد صالح الزهراني
احمد بن حسين بن احمد الحمد
محمد بن موسى بن تركي المويس
علي بن عبدهللا بن عبدهللا العقل
عبدالحكيم بن عبدهللا بن احمد المالكى
ياسر غرم هللا بن احمد الزهراني
عبيدوه سعد صويلح الجثه
احمد ابن صالح ابن احمد الحارثي
علي صالح محمد الشهري
مشعل هديان مبارك العتيبي
صالح بن حسن بن محمد الخزعل
علي حبيب بن محمد الخلف
هتان حسن بن مصطفى غزولى
مصطفى احمد بن عبدهللا االحمد
طالل عبدهللا محمد الحربي
علي بن عبدهللا بن عبدالرحمن الزبيدي
سلطان عبدهللا حسين القحطاني
حسين محمد بن احمد آل عطيه
احمد جعفر بن سلمان العبدالحي
زكي رضي بن علي الساده
حبيب بن علي بن محمد الميرزاء
يوسف حسين بن عبدهللا المشهد
صالح حسين حسين المالكي
عبدهللا صالح عيد البلوي
محمد منصور محمد الزهراني
ابراهيم علي ابراهيم الرثيع
عبدهللا حمد ابراهيم الدوسري
محمد احمد محمد البارقي
زكريا بن احمد بن ابراهيم آل ابن الشيخ
عصام علي حباس القرني
توفيق ابن علي ابن عبدهللا الكلي
عقيل حسين بن علي المنيان
علي حسين علي القحطاني
فائد بن كريم بن غثي الرشيدي
نايف محمد بن حمد آل بوغبار
احمد بن حامد بن محمد زرنوقي
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اإلسم
معبر غبيري هادي شاجري
جزاء بن مبارك بن محمد الشمري
عطاهللا عبدالرحمن حسيان العنزي
طاهر بن علي بن علي الجبيلي
عبدهللا بن علي بن رضي آل محمود
فاضل بن علوان بن مكي الفلفل
مهند بن مصطفي بن محمد شلضوم
ناصر بن محمد بن حوران العنزي
بندر حميد حمدان القثامي
عادل الحق سعيد اليزيدي
بندر علي عبدالرحمن الحجي
راغب سالمه سليمان السرحاني
علي جواد بن عبدهللا العبدهللا
جعفر عبدهللا علي الدباب
اكرم بن علي بن ناصر الخلف
احمد بن عبدالبديع بن احمد الفيومي
عبدهللا بن محمد بن علي الشريف
ظافر مسفر احمد االسمري
محمد ابراهيم مجول العتيبي
فارس سعد عبدالرحمن السبيعي
عقيل عيسى بن عبدهللا المبارك
فهد علوش محمد الهديب
ياسر سعد عوده الردادي
حسين بن علي بن حسين الحجي
ماجد هادي بن علي آل سليم
عبدالعزيز خميس مقنع المالكي
رائد بن سعد بن عبدالعزيز الخريجي
وليد بن دخيل بن عبدهللا الدخيلي
محمد فريح معيلي الرشيدي
الحسن احمد بن محمد المرضي
محمد بن عبدالهادي بن حسين العيسى
ضيف هللا فهيد ضيف هللا الشمراني
خالد ابن علي ابن محمد أل عقيل
خالد حفري االسود العنزي
احسن عبدهللا بن يوسف المكرمي
سعيد علي سعيد االسمري
متعب سعود مساعد السريحي
سلطان علي عليان الرحيلي
احمد محمد بن يوسف الهوساوي
مانع صالح بن حمد آل عباس
عبدالرحمن فالح فويران الحربي
محمد عبده محمد شيعاني
شاكر يوسف بن عبيد الرحيلي
صالح زنان سعيد الزهراني
محمد بن فهد بن عيد العازمي
علي غرم هللا عبدهللا الغامدي
حسين أحمد بن عبدهللا العيسى
حسن محمد حسن القحطانى
عبدهللا حمد بن محمد اليامي
خالد بن غالي بن عبدهللا الهويش
صالح عبدهللا صالح بن مشعان
ماجد حيدر ناصر جبريل
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اإلسم
مساعد محمد يحى الزهراني
عبدالعزيز مهنا محمد المهنا
ماجد مليح بن مسعود المطيري
مشاري معزي صالح الحربي
محمد فيحان بن عايض الغامدي
بندر بن دخيل هللا بن عمير القثامي
عماد بن محمد بن رشيد الرشيدي
عبدالرحمن طالل عبدالرحمن الحجيالن
احمد ناصر علوش القحطانى
نواف فهد بن احمد اللهيبى
احمد صالح احمد الغامدي
محمد سعد سعيد العتيبي
بدر خليفه منيع الخليوي
فارس بن علي بن عبدهللا آل منصور
عبدهللا محمد علي كيالني
سراج سعيد ابن محمد ردفان
صدام بن حسين بن ناصر اليامي
سعد عوض زهيان العتيبي
محمد احمد شوكان حمدي
سالم مشعان ناصر العنزي
احمد هادي احمد مريعي
محمد احمد سليمان النصيف
فالح عبدهللا ثعيل الحارثي
عبدالعزيز بن عبدهللا بن سعيد الزهراني
محمد سالمه خلف الحويفي
عبدهللا احمد بن علي ال مويس
جابر حسن مفزع ودعاني
محمد بن فاضل بن محمد الفاضل
ابراهيم عبدهللا محمد البصيص
مرزوق بن مصلح بن نافع الرشيدي
سعيد سعد مساعد الجهني
عبدالوهاب احمد ابن صالح العبدالقادر
سليمان محمد عبدالرحمن الزويد
ياسر بن أحمد بن علي الشهراني
مسعود سعيد بن علي القحطاني
حيدر بن محمد بن علي فرحان
عبدالعزيز مريشيد رشيد الحربي
الفي بن عياد بن حمدان الجهني
هشام عبدالجبار صالح القوسي
سامي بن عوض بن نزال العنزي
تركي طالل عبدهللا االطرم
مهدي ابراهيم عيد العمراني
عبدهللا سعيد بن حمدان الشهري
محمد مسعود علي العيسى
سامي بن عبدالكريم بن خيران الحربي
احمد عبدالرحمن احمد حداد
عبدالرحمن عوضه ناصر السبيعي
احمد عبدهللا بن حضيض العوفي
مسلط بن محمد بن فايز السبيعي
عادل بن ماطر بن هليل الحربي
نايف سالم عبيد الشيخ
طالل عمر محمدصالح العتيبي
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اإلسم
فهد عبدالعزيز طه محمدشيخ
احمد عويضه بن جاري الشمراني
فواز حمود مجلوب الهذال
عامر هليل فالح الجهني
رائد مرزوق عيد المشدق
احمد عبدهللا صالح الزهراني
عبدالعزيز علي سعيد الشهري
عبدهللا صالح عبدهللا الشهري
حازم حسن بن محمد الحكمي
عبدهللا سليمان أحمد المكرمي
محمد كريم معازر الفهيقي
ماجد بن صقر بن محماس المطيري
سعيد صالح محمد القرني
محمد مبارك علي الحربي
هياف ابن عبدهللا ابن جريب الشهراني
أحمد محمد بن موسى الحواج
محمد بن عبدهللا بن الفي الصاعدي
عارف بن عويد بن سعود الشمري
خالد ابن محمد ابن علي حربي
محمد منيف نايف المطيري
عبدالمجيد مثيب ثواب الجعيد
علي عبدهللا بن حبيب الناظري
عبدهللا عيد بن دخيل الشمري
حسين عواجي بن عبده حمدي
موسى محمد بن صالح الخاطر
سالم عبدهللا سالم بن جوهر
سليمان علي شعتور الحربي
عبدالعزيز وليد عبدهللا بن خميس
عبدالعزيز نشمي عتيق الشمري
عبداالله اسامه محمدعلى مقلد
ابراهيم سالم مسلم الحميدي
مسلط عبيد بن عبدهللا العتيبي
جعفر حسين بن صالح آل ضاحي
حسن ابن علي ابن حسن الفقيه
محمد ربيع بن محمد عاتي
رياض سليمان بن مسعود المطير
عبدهللا بن حسين بن حمد آل سرار
ماجد ضيف هللا بن عبدهللا المالكي
سليم سالم محمد الثبيتي
عواض معاوض عواض السلمي
حماد رميض بن جضعي الشمري
حسين محمد بن مرضي الشكره
محمد عمر محمد الرحيلي
ماجد خضير هليل الحربي
حسن سالم حسن الشهري
محمد ساير بن مثني العنزي
منصور محمد محمد الشهري
خالد عبدهللا بن عبدالرحمن آل الشيخ
عبدهللا ابن مشيهف ابن وحي القرني
عبدهللا علي مرعي العمري
أحمد علي بن ناصر ال قحيصان
عياد غائب مسعود المطيري
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اإلسم
عبدهللا ابراهيم محمد التويجري
عوض مضحي عوض الحارثي
محمد سعد محمد العواد
محمد مصطفى محمود ابوعصيده
عبدالرحيم يحيى عبدالرحيم المتحمي
خالد مساعد رابح الحربي
محمد نايف بن نياف العتيبي
سلطان محمد عبدهللا القحطاني
تركي عبدالقادر سلمان بدوي
دهام محمد بن عشوي الشمري
حسام محمد عبدهللا دخيل هللا
ريان عيد علي الطرياني
جابر سعد مفرح عسيري
زهير محمد زهير الشمراني
الحميدى مبارك جازع القحطاني
جدعان عبيدهللا جدعان الحربي
فيصل معال بن عليان الصبحي
بندر حماد عوده الحويطي
عبدهللا سعد ابن مناحي المقاطي
عدي أحمد بن عبدهللا التركى
ابراهيم بن سالم بن عبيدربه الصاعدي
سامي شديد محمد العتيبي
رائد احمد بن علي الصبياني
عبدالعزيز سالم سعد القرني
حسن عبدرب الرضاء بن طاهر العلوي
وليد جمعان علي الغامدي
عبدهللا ابن مشعوف ابن علي القحطاني
محمد ناصر محمد جغدمي
صالح احمد محمد الوزان
عبدهللا عبدالرحمن غرمان البكري
خالد فيصل ابن علي فاضل
عزام ضيف هللا شرار العتيبي
علي محمد حسن مباركي
محمد الحميدي بن محمد البدراني
آدم كاظم بن علي الجابر
نواف عبدهللا ابراهيم الزهراني
خالد اختر محمد سلطان
عبدهللا خالد بن عبدهللا الدرويش
محمد قادي صحن الشمري
عبدالعزيز رديده خبيتان الصاعدي
مبارك عقيل جعفر الربعي
راجح عقيل جعفر الربعي
رائد احمد عبداللطيف تمار
عبدالرحمن شائع على االصقه
احمد جمعان بخيت الزهراني
ابوطالب بن محمد بن احمد البارقي
محمد عياضه عوض هللا السهلي
سلوم عبداللطيف سلوم السلوم
فهد راشد محمد الدوسري
حمد ناصر بن حمد الصقور
علي احمد امحمد عسيري
موسى يحي موسى مسلط
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اإلسم
زياد صالح ابراهيم الصبحاوي
مهدي محمد بن فهيد القحطاني
عبد الملك حمد محمد البريدي
عبدالرووف فهد سعيد آل عازب
سلطان محمد سعيد سليمان الصبحي
عبداالله عبدالعزيز محمد الغامدي
تركي عايض عوض الحارثي
عبدهللا محمد علي عبيه
عبدهللا حسن بن علي الزهراني
كمال فالح جازي العتيبي
شجاع معتق بن سهل المطيري
طالل براك محمد الشمري
محمد أديب بن محمد الراشد
محمد عثمان محمد الخضير
احمد هيازع موسى البارقي
موسى ابراهيم بن موسى الدهيمان
فيصل غازي عبدهللا الرويلي
محمد سعود سليمان العراجه
عبدهللا صنهات بن هادي المطيري
نايف معيض بن باني العنزي
يحي عبدالكريم يحي الحارثي
عبدالرحمن فليح رجعان الرويلي
أحمد عامر حسن آل عامر
علي عبدهللا احمد القحطاني
فهد عبدهللا جامل الفزي
اسامه منصور بن محسن الحجيلي
محمد عبدالحكيم علي بديوي
سالم عدنان سالم خشوين
سالم محمد بن سويلم الرشيدي
عافت مرعي حران الرويلي
بدر حمد عبدهللا الصخيبر
احمد صالح محمد الشمراني
حسين مكي بن شبر علي
تركي سعدي سعد االحمدي
فهد مشعل سالم العتيبي
حمد مانع بن سالم آل قراد
احمد عبدهللا محمد النمري
احمد سليمان محمد الدهام
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم ال عامر
رائف عبدالخالق عبدالكريم سالم
نايف سعود عزيز المولد
مسفر بن موسى بن مشبب آل كردم
ماجد عبدالرحمن محمد المهوس
عبدالعزيز علي بن عبدالوهاب الحمد
زيد صالح زيد المسلم
يزيد نومان عجيريف الحسن
فيصل عبدهللا محمد البراك
فهد مزكي شباط الشراري
نايف علي حسين كاملي
ماجد سوادي جبران احمديني
برجس علي سليمان الشراري
فهد محمد عطيه الزهراني
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314
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316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
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336
337
338
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340
341
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343
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346
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350
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352
353
354
355
356
357
358
359
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******6674
******0644
******5190
******4442
******3993
******5147
******4775
******3092
******3942
******4311
******7681
******5393
******4175
******2878
******7487
******3912
******6982
******5225
******5898
******1777
******5745
******0878
******2316
******3285
******1903
******1787
******6976
******6916
******4207
******0993
******6720
******6029
******4157
******7245
******5264
******2726
******7361
******6123
******0206
******9985
******6769
******2179
******2527
******6638
******2995
******1945
******5814
******2391
******1325
******2545
******5636

اإلسم
سعد عبدهللا مشبب الشهراني
فهد سلطان عبدالعزيز بن ضويحي
مبارك محسن بن محمد اليامي
فهد محمد بن فهد الحريص
يوسف عبد هللا بن يوسف الحسن
ذعار علي بن عوض الحربي
محمد مسفر ضيف هللا المطيري
فهد عيد بن عبيد الصبحي
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بن عاصم
فهد محمد نزال الشراري
عبدهللا شاكر عبدهللا الشريف
محمد عباس بن حسين المكرمي
فيصل عبدالعزيز سعد الحازمي
عبدالكريم حمد بن عبدهللا العوشن
سلطان سليمان محمد الجوير
عبدالواحد خليفه بن عبدهللا الجابر
محمد علي احمد آل مداوي
عبدالرحمن براهيم عبدهللا المرشد
احمد عبدهللا احمد االفندي
تركي عبدالعزيز ناصر السياري
عبدالمحسن صالح علي الزبن
متعب سعد مطلق الرويس
عبدالرحمن محمد علي الشهري
عوض عبدهللا دحل البلوي
سعود محمد بن جابر المالكي
أحمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز العمران
عبد الرحمن محمد حمود الزغران
رائد محمد سعيد المالكي
سليمان دخيل صالح العيد
محمد عبدالرحمن بن محمد أباحسين
فيصل بن سعد بن محمد الزهراني
محمدبن علي بن موسى عسيري
عبدهللا سعود بن عبدهللا التميمي
عبدالرحمن ملفي عريميط الحربي
عبدالعزيز حمد علي الصانع
خالد غازي معيض الحارثي
وليد هاشم بن سفيل المطيري
بدر عقاب غرم هللا المالكي
غازي سهل بن غازي العتيبي
حاتم حماد نحيطر الشمري
زحام صفوق بن سعود العنزي
خالد مساعد جريس المدهش
محمد أحمد بن محمد الفريهيدي
احمد دخيل صنيتان العرماني
حاتم ابراهيم بن حسن مباركي
عبدهللا سعيد محمد القحطاني
علي بن يحي بن محمد الحازمي
اسامه بن عمر بن محمد بارجاء
زياد مرشد بن ابراهيم المرشد
عبدهللا مشلش سعد المظيبري
ثامر سليمان علي السلمان
هايف فالح حاكم الدويش
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******4008
******0739
******8583
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******4980
******3937

اإلسم
طالع سعود طالع الهذلى
عماد أحمد حمدان ذياب
بدر احمد جرادان الزهراني
حمد صالح حمد العنزي
عبدهللا ساري سعيد العنزي
ياسر عجرم سمير العنزي
سليمان محمد مبشوت العنزي

