
9018*****الحسن ابراهيم عبده عسيري

8080*****عبدهللا علي بن ناصر الكاظم

0180*****احمد عبدالرحمن هليل الصخيري

0000*****حسام عطيه علي دومري

5781*****احمد حسن احمد الغامدي

3468*****تركي محمد قاعد المطيري

3835*****فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقيلي

6773*****علي حسين بن علي المحمدعلي

7842*****سلطان عيد خضير الحربي

3567*****عبدهللا هالل مذكر العصيمي

9784*****هيثم عويضه محمد الجهني

4676*****محمد حسن بن محمد الجميع

6228*****عبدهللا علي مطني الحربي

6713*****عبدالمحسن حسن مرشد الطيب

9840*****مشاري عيد بركه المطيري

9711*****مهند عبدهللا ناشي العتيبي

4616*****راكان خالد بن محمد الشريف

8518*****حسن سعد بن سعود ال مردف

0500*****حمد ملفي فهد العنزي

1897*****عبدالرحمن صالح مسفر القحطاني

0291*****فيصل حميدي بن هليل الحازمي

6606*****حمزه صالح عبدهللا آل رشه

9636*****سيف مصلح بن محمد ال سويدان

8605*****عبدالعزيز عبدالحميد بن طويرش العنزي

9731*****ناصر أحمد ناصر محبوب

5985*****جاسر عبدالرحمن غازي المحمدي

3921*****عصام ابراهيم علي خرمي

9033*****معاذ محمد ابراهيم مباركي

1901*****خضير علي خضير الرشيدي

4031*****متعب محمد عبدالعزيز الشيبان

8731*****عيسى سلمان عوض الشمري

2120*****معاذ سامي محمد الشمري

9225*****محمد حسين محمد القحطاني

1361*****عمر سليمان احمد العمري

7407*****فرحان مرعيد فرحان الشمري

1861*****نايف سعد بن عايض القحطاني

1378*****عبدالوهاب عمر عايض العصيمي

0376*****حسين رضاء عبدالكريم الهاجوج

8061*****عبدهللا فهد حمد العياف

4183*****فيصل احمد محمد الشهري

6945*****خالد سعد عتيق المالكي

7588*****محمد سعد محمد الرويس

5426*****فؤاد سعيد بن مزيد المطيري

9197*****سعود سعد بن مخلد العتيبي

6182*****محسن حسن قشمور البحيري

7533*****عبدالمجيد محمد عبدهللا بن جريس

1788*****فيصل سعد سراج الحارثي

6184*****عبدالعزيز سلمان حامد المزيني

7205*****عبدالمجيد عبدهللا فهد الشمري

1860*****عبدالسالم عايض عوض  هللا المطيري

6896*****ذياب عبدالعزيز حمد الذياب

3586*****حبيب يعقوب بن حبيب المبارك

7438*****علي هادي بن فنيس ال شريه

9189*****هزاع ضويحي معتاد المطيري

3975*****عبدهللا محمد علي الشمراني



1587*****عمار علي عبدهللا الخلف

7815*****هذال عادل سليمان الخليفي

9869*****حسن محمد عيسى الدار

5259*****ضياء سعيد بن عيسى الهاشم

8121*****محمد عطيه محمد الحارثي

6263*****حاتم احمد مستور القرشي

9394*****محمد عبدهلل محمد المالكي

2134*****عبدالهادي حسن بن حمد لسلوم

8389*****ابراهيم شامان بن مرزوق الروقي

8660*****عمار غائب مدحم الحربي

5278*****نواف محمد مطر العتيبي

5309*****بندر فرحان قيران الرويلي

6386*****تركي شايش نديوي العنزي

1678*****عبدالرحمن عساف عبداللطيف الغامدي

4599*****نايف سفر عبدهللا العتيبي

5064*****محمد طالل عوض العنزي

3288*****عبدالعزيز عبدالرحمن بن منصور السليمان

5228*****طالل عيد جلعد القحطاني

4695*****مبارك مهذل فالح القحطاني

6385*****مصطفى جميل بن عبدالكريم الدبوس

6397*****ابراهيم حييان عبيد الرشيدي

9976*****احمد حسن بن علي المسيلم

3187*****نادر محمد عبدهللا العسيري

8351*****عثمان محمد عثمان الخيبري

8583*****محمد سعيد عايض االسمري

8667*****مطر حمود عايد العنزي

7636*****ريان محمد صالح الباحوث

5387*****نايف عبدهللا ابراهيم الثقفي

2331*****صالح يحيى صالح العماري

5182*****فهد صالح محمد القرني

0352*****مجدي هليل نفاع الحربى

0430*****فيصل ناصر زبن العتيبي

4548*****فيصل عبدهللا حاسن الشهري

4492*****متعب مسلط بن عبيد البقمي

7715*****عبدالرحمن حمد ناصر المناع

8659*****عبدالكريم عبدالرحمن محيا الشهري

9716*****معاذ جابر بن عثمان الطيار

0444*****عماد سعود صقر المخلفي

8286*****محمد أحمد سنوسى أبوبكر

1401*****مساعد بدر متعب الحربي

5150*****مصطفى عبدهللا بن علي الدجاني

9089*****حمود سليمان بن صالح الفعيم

4048*****ياسر يوسف بن صالح البوسرور

2349*****مخلد حمدان عبدالهادي العصيمي

2117*****حاتم محمد العفري العنزي

6368*****عبدهللا ابراهيم عبدهللا الفيصل

5864*****عادل سلطان عبيد النفيعي

3275*****منيف عبيد بن مطلق العتيبي

9594*****حاتم عيد محمد العطوي

4749*****محمد عطيه سالمه العديساني

5583*****نايف عبدالرحمن أحمد الزهراني

8363*****أمجد سعيد احمد الزهراني

3017*****احمد عوضه عطيه الزهراني

8053*****خالد عبدالرحمن علي المغيص

1602*****مازن محمد عبده عسيري



7323*****ممدوح سليم سليمان المحياوي

9041*****عمار محمد ابراهيم مباركي

5492*****عبدالرحمن عبدهللا عوض السواط

6346*****حسين محمد احمد نجمي

4194*****عبدهللا مانع بن عواد العنزي

0857*****علي حزام احمد الشهري

2893*****احمد سعد بن علي الحربي

0718*****منير عبدهللا بن جاسم العبدالعال

7577*****عبدالمحسن علي محسن الغشمري

4502*****سعود محمد مغنام الرويلي

4198*****عابد عوض اسماعيل المطيري

3561*****سعود مهجع مرزوق العنزي

1306*****نايف عطيه بن احمد الزهراني

0480*****سلطان مسعود بن معيض حزمان

0497*****راكان عيد محمد الغامدي

0130*****خالد عبدهللا بن سعود بن شقير

2760*****خالد محمد بن عبدهللا الحيالن

0898*****سلطان ناحي بن سعيد القحطاني

7107*****تركي سليمان صالح السالمه

7911*****خالد دخيل دخيل هللا العتيبي

8119*****عبدالوهاب ماضي بن ذيب الحربي

0140*****عبدالعزيز صالح بن صالح الجهني

6221*****سعد خالد سعد العريفى

8256*****الوليد نايف بن ابراهيم الفوزان

7666*****محمد عبدهللا بن علي الجباره

6685*****يحي حسن حاسن القرشي

6026*****عبدالهادي جعفر علي القحطاني

5101*****مشعل راكان القوين الرخيمي

3484*****علي موسى بن حسين المضوي

2480*****صالح محمد بن احمد ال رشه

0559*****عادل حسن جابر الشيخي

4116*****غالب عايد حبيب الشمري

7384*****راشد فهد بن راشد آل رشه

1550*****مهند سعيد جابر العمري

6785*****محمد عادل بن مهدي آل فتيل

1605*****عوض متعب عيد الحربي

8985*****شجعان شعوان ذعار العتيبي

8760*****عمار حمدان بن حامد المغذوي

4337*****عبدهللا محمد عبدهللا ال يحي

6986*****فهد محمد جليدان العنزي

6146*****يوسف حامد بن حماد الجهني

5683*****عبدالعزيز حسن عبدهللا نهاري

9904*****ابراهيم عبدالرحمن ناصر الجميعي

4630*****عبدالعزيز عبدهللا فيصل العتيبي

6425*****يوسف محمد بن سعيد الزهراني

8078*****محمد عبدهللا محمد العتيبي

9273*****هاشم عبدهللا عابد قشقرى

6605*****فواد جمعه سالم العنزي

7400*****فيصل محمد شجاع العتيبي

7978*****أنس عبدالواسع محمود عطار

8344*****محمد عبدهللا احمد باريان

8362*****غازي حمود ناصر العتيبي

6986*****محمد مسفر بن مشلح الشكره

5983*****حسن علي بن حسن الخميري

4024*****ريان منصور بن حسن القرشي



8498*****سامي سعد احمد الزهراني

2151*****زاهد احمد عبدالرحيم محمود

2805*****أحمد جعفر بن احمد الجنبي

9657*****عبدالعزيز حنيف محسن العتيبي

4837*****سلطان محمد عاتق المطيري

7154*****عبدالرحمن مفرح جابر الجابري

8638*****يوسف ضيف هللا سراج القرشي

9306*****محمد حميد محمد السواط

7772*****مساعد عاضه عواض العتيبي

3816*****طارق مسعود بن بجاش الحداد

8260*****مروان سليمان عتيق المالكي

6982*****فؤاد محمد ناصر سالمي

0509*****محمد حسين بن حسن المحمدعلى

4671*****ابراهيم سعد محمد الغامدي

7737*****نواف فالح حسن المطيري

7184*****فهد ابراهيم موسى عسيري

6053*****غازي ميشع مجيول العتيبي

4544*****عبدالعزيز عبدهللا محمد الموسى

4831*****الوليد الحميدي بن فالح الشمري

3946*****نادر عليان عوض الحربي

7922*****عبدالرحمن سعيد بن سعد الصاعدي

7097*****متعب عامر ضيف هللا الشمري

8075*****عبدالرحمن ناصر ابن سعد العتيبي

6390*****ريان عمر عبدالمعطي المساوى


