
المقراالسمالهوية الوطنية
الرياضاحمد عزيز احمد مظفر2689******

الرياضوليد جميل محمد الشهري7402******

الرياضمازن نوار ناصر البقمي6189******

الرياضمحمد صالح حامد الشربي9354******

الرياضسيف االسالم خالد سعيد باسالم3832******

الرياضعبدالعزيز احمد بن فايز السبيعي7772******

الرياضعمرو ضيف هللا عبدهللا القرشي9487******

الرياضزكريا يحي عمر العطاس3444******

الرياضعثمان علي عثمان عجيبي6194******

الرياضصخر حامد عطيه الزهراني9555******

الرياضسالم ابراهيم بن نحيت العنزي4607******

الرياضحسام نبيل عبدالرزاق الدالي2882******

الرياضحسن عبد الرحمن بن محمد عبدلي8694******

المدينة المنورةحاتم هادي محمد آل عائض6859******

المدينة المنورةحسان نزار صديق بخاري خان3476******

المدينة المنورةعلي عبدهللا صقر العمري5297******

المدينة المنورةابراهيم توفيق بن عبدالرحمن العماني1130******

ابهاعبدالهادي على ابن جار هللا القحطانى4798******

ابهاأحمد علي احمد مباركي4388******

الدمامسالم محمد سالم سحاري1266******

الدمامفيصل راشد محمد ابوصيده6927******

الدمامعبدالرحمن هادي بن عايض القحطاني4839******

الدماماحمد حسين بن عبدهللا آل دأوود3302******

الدماممساعد مهدي بن مطر العنزي5304******

الدمامفاضل حسن بن احمد آل خميس6204******

مكة المكرمةعبدالحى عيسى عبدالقادر تركستانى9931******

مكة المكرمةصالح حامد صالح العمري4249******

مكة المكرمةرامى محمد احمد الجابرى1972******

مكة المكرمةعلى محمد احمد دحيقي9628******

مكة المكرمةزياد عبدالرحمن عبدالحميد الحربي3554******

مكة المكرمةثامر ممدوح عبدالرحمن سليماني5870******

الرياضدخيل مرزوق عبدهللا الحمد4637******

الرياضعبدالكريم عايض سلمان العنزي7139******

الرياضماجد شار عبدالرحمن الشهري0853******

المدينة المنورةسامي غازي خنيفر الرشيدي9154******

المدينة المنورةمحمد سعيد بن علي الغامدي4722******

ابهاريان عبدالعزيز بن صالح العثمان4817******

مكة المكرمةآالء خالد عبدهللا عطيوي0427******

الرياضنداء فريد محمديوسف فلمبان3826******

الرياضبلقيس محمد بن عبدهللا الماطر0308******

الدمامليلى علي بن حسن التركي4303******

مكة المكرمةأبرار عبدالحي يوسف كاجه9784******

مكة المكرمةابتسام بنت خالد بن سالم العطاس4738******

المدينة المنورةلجين فهد علي غمري7979******

الرياضحنين مدهللا رجاء الدرباس0490******

المدينة المنورةأبرار غازي بن احمد بافرج2978******

المدينة المنورةبشاير عايض طلوح المطيري2733******

المدينة المنورةرندا عبدالقيوم مشتاق حنيف8537******

المدينة المنورةفاطمه علي عمر علوي0955******



الرياضانهار عبدهللا بن علي الرويضان3692******

الدمامامل حبيب بن عيسى الصفواني2401******

الرياضدانيه بكر عبدالقادر عابد4744******

الرياضهتون حسن مدني العلي0407******

الرياضرغد رشيد جديع البردي5541******

الرياضحنين فايز بن صالح الحازمي2859******

الرياضأحالم عبيد سليمان البلوي0620******

الرياضساره خالد صالح بن خميس5089******

الدمامدعاء معتوق بن احمد العبدهللا4772******

الدمامأبرار بنت ابراهيم بن حسين الخليفه3708******

مكة المكرمةابرار سعيد بن تركي القحطاني9385******

مكة المكرمةعنود عايض حمود العبادي4961******

ابهاامينه غازي عايض القثامي8829******

الرياضشروق فيصل محمد الحازمي2893******

ابهافاطمه منصور بن حسن ال عواد0834******

الدمامابرار عبدهللا بن حبيب البحراني7698******

الرياضاريج عبدالرزاق ابن عبدالرحيم قماش0412******

الرياضدعاء ابراهيم بن هاشم بخاري9147******

الرياضوالء عبدالعزيز قاري محمدصادر5436******

الرياضمشاعل احمد بن علي باخذلقي9495******

الرياضسجى جزاع مسبل العنزي3813******

الرياضيقين محمد بن صالح الشماسي9773******

ابهاسميه عيد مبيريك الحربي4559******


