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******9429
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اإلسم
ابراهيم احمد محمد طالع
ابراهيم بن دخيل بن حميد الحربي
ابراهيم سمران عطيه الجراري
ابراهيم عبدهللا سعد دعجم
ابراهيم عبدهللا علي املعارك
ابراهيم عبدرب النبي بن محمد العبدالعال
ابراهيم محمد احمد ضيف هللا
ابراهيم محمد سحمى القحطانى
ابرهيم الحسين محمد بهشان
احمد امين بن محمد الساده
احمد بكر احمد عبدالكريم
احمد سعيد ظافر الخثعمي
احمد صعفق دهيمان الشمري
احمد عارف محمد صالح الجنهي
احمد عبدالحي احمد السبحي
احمد عبدهللا بن صالح الغامدي
احمد عبدهللا علي الشمراني
احمد عصام عبداملحسن ناصر
احمد فدغوش بن خليفه العتيبي
احمد قاسم مونس الرويلي
احمد محمد علي آل درويش
احمد منصور محمدزين الشنقيطي
احمد موس ى علي الحازمي
احمد يحي احمد الزهراني
احمد يوسف بن احمد البالدي
اسعد صالح محمد رضوان
اسماعيل محمد اسماعيل رضوان
البراء نبيل حسن بازيد
الحسن خالد سليمان الصيعري
الوليد فهد حمود التيماني
أحمد حمد احمد هادي
أحمد سعود بن سعيد املطيري
أحمد سماح عبدالهادي العنزي

م
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

الهوية الوطنية
******6196
******0990
******8520
******9869
******6358
******8096
******3403
******5794
******2104
******4368
******7528
******6370
******8208
******7630
******3530
******2467
******6497
******8579
******5362
******8482
******9142
******1397
******3298
******3102
******4023
******3188
******3375
******7142
******1918
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اإلسم
أحمد عبدهللا بن صالح العبدي
أحمد عبدالهادي بن مكي املزين
أحمد منور بن شريد املطيري
أديب عبدالروؤف بن سلمان املرزوق
أسامه خالد احمد سلمان
أيمن سعود بن محمد العسكر
باسم عدنان بن عمر بابكير
بدر ابراهيم علي عسيري
بدر عبيدهللا سالم الخزاعي
بدر محسن بدر العتيبي
بالل عبدالواسع بن عبدالقادر قوقندي
بندر خالد محمد املطيري
بندر عبدهللا عبداملحسن العتيبي
تركي حمزه احمد احمد
تركي علي عايض القرني
جابر فهد نهار الصقر
حامد علي بن سعود آل علي
حامد علي حامد ال يحي
حسام عمر سعيد الفقيه
حسان عبدهللا بن محمد خياط
حسن خضران حسين الزهراني
حسن سعيد حسن الزهراني
حسن عبدهللا بن عبداملحسن الخليفه
حسن عبدهللا حسن االسمري
حسن علي بن ابراهيم السبيعي
حسن علي بن عبدالهادي املسلم
حسن محمد سعيد العضاض ي
حسن محمد محمد ابوعلي
حسين عبدالحميد عبدهللا آل افريج
حيدر علي بن احمد الوصيبعي
خالد سعد بن خزام آل حويزي
خالد سليمان محمد الطريري
خالد شريف ابن حسين آل عباس

م
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

الهوية الوطنية
******5659
******2009
******7607
******9864
******0908
******8075
******9248
******8896
******7836
******4423
******2435
******9837
******6487
******1311
******1138
******6535
******4369
******0394
******8693
******8146
******2767
******3419
******4510
******1576
******0270
******7822
******3886
******8723
******1286
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اإلسم
خالد صالح ريس بامحفوظ
خالد عبدهللا بن علي الغامدي
خالد فهد سالم غندوره
خالد قاعد سيف العتيبي
خالد محمد سعيد ابونخاع
خزام محمد معجب الشهراني
خلف عبدالرحمن خلف السيف
خليل سعيد محمد الغامدي
راكان علي صالح الطارف
راكان ندا حمود العتيبي
رامي ابراهيم احمد عسيري
رامي بن فهد بن محمد الشعوان
رايد علي خرمان الزهراني
رائد حمد حسن رياني
رائد عبدالرحيم بن حسن آل محمدحسين
رائد علي ابراهيم سعيدي
رائد عيد هليل السلمي
رائد محمد حسن الربيعي
رائد محمد طاهر العبيدان
ربيع عبدالعزيز بن عبدالرحمن السليمانى
رشاد عبدهللا بن محمد عسيري
رضا مهدي بن علي آل مهنا
ريان احمد عبيد القريان
ريان سمير منير حلبي
زهير سالم مسفر الغامدي
زياد عبدالسالم قاسم سكمباجي
زياد معوض بخيت الجنهي
سامي سعيد بن محي الشهراني
سامي صالح عبدهللا الربيعي
سعد صالح عقيل الغنيمي
سعد ظافر عوظه الشهري
سعد عبدهللا عوضه االحمري
سعد عوض علي القحطاني
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اإلسم
سعد محمد بن حسن الزهراني
سعد محمد دره الطواله
سعود فهد عبدالعزيز بن عبدالواحد
سعيد احمد محمد الزهراني
سعيد بن عيس ى بن حسين آل عبدرب النبي
سعيد علي منصور القحطاني
سلطان حسن يحي عسيري
سلطان خالد عناد الخمعلي
سلطان ليلي بن رشيد الهزيمي
سلطان محمد محمد نامس
سلطان مساعد بن مشبب الغامدي
سلمان عبدالرحمن عبدهللا الكالبي
سليمان محمد سليمان الطريقي
سيف احمد محمد الشيخي
سيف سيد ابراهيم عزت
شرفي عبدهللا بن محمد الصقور
شعيفان عبدهللا شيبان الدوسري
صالح أحمد معيض الوادعي
صالح عبدهللا سالم الحربى
صالح موفق صالح عالف
صقر شباب سعيد الغامدي
ضرغام منصور بن سعيد الصفار
طارق صالح ابن صغير الزهراني
طيف محمد عبدالواحد قدس ي
عادل بن صالح بن فهد العقيلي
عادل ناصر عبدهللا عسيري
عارف محمد عارف الثبيتي
عايد مصلح ضيف هللا الحربي
عايض بخيت عشيش الغامدي
عبادى عبدهللا عثمان حكمي
عبداالله الجيالني محمداملختار فال
عبداالله راشد عوض الرشيدي
عبداالله عتيق مطلق السلمي
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الهوية الوطنية
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******1904
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******9683
******6279
******6764
******2388
******6660
******4846
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******0703

اإلسم
عبداالله محمد شاهر البلوي
عبدالجواد سالم بن سلمان الحربي
عبدالرحمن جمعان دحمان ابوهبشه
عبدالرحمن حسن اسعد عيس ى
عبدالرحمن حسن عوض ميزان
عبدالرحمن خالد عبدهللا الهزاع
عبدالرحمن خالد علي الزهراني
عبدالرحمن راشد بن صالح العنزي
عبدالرحمن سعيد عبدهللا النهدي
عبدالرحمن صالح عبدالرحمن النصرهللا
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن السويد
عبدالرحمن عبداللطيف بن محمد البليهي
عبدالرحمن محمد بن ناجي املحمادي
عبدالرحمن مسعد عيد الجنهي
عبدالرحمن ناصر فالح الشهراني
عبدالرحمن ناصر محمد محرق
عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن النصيان
عبدالرحيم عبدهللا بن محمدعبدهللا الشنقيطي
عبدالعزيز ابراهيم محمد حبادى
عبدالعزيز اسامه يوسف التميمى
عبدالعزيز جمعان حمدان الزهراني
عبدالعزيز جميل عبدالعزيز العطا
عبدالعزيز سعيد محمد االسمري
عبدالعزيز عايض ابن معيض آل جازع
عبدالعزيز عبدهللا راشد املبارك
عبدالعزيز علي محمد الكهموس
عبدالعزيز محمد عثمان عمير
عبدالعزيز موس ى محمد ثالث الهوساوي
عبدالعزيز يحي سعيد عائض
عبدالغني مصلح عواض الحربي
عبدالقادر عبداالله عبدالقادر أبوالحمايل
عبدالكريم احمد عيد العوفي
عبدالكريم احمد مبارك القرني

م
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

الهوية الوطنية
******5916
******9109
******3957
******4173
******3078
******0237
******1902
******0056
******3546
******7473
******7368
******8555
******3060
******8268
******4228
******5843
******7700
******5623
******9357
******2888
******3453
******2238
******1337
******1698
******8774
******4802
******2771
******5749
******6880
******8714
******7896
******0658
******5744

اإلسم
عبدالكريم عبداملحسن بن عبدالهادي القحطاني
عبداللطيف غازي عبدهللا الرشيدي
عبدهللا ابراهيم عبدهللا الشعالن
عبدهللا احمد بن علي عقيلي
عبدهللا حامد عايض القثامي
عبدهللا حسين بن عبدهللا آل شهاب
عبدهللا حسين عبدهللا الذيب
عبدهللا خالد عبدهللا عطيوي
عبدهللا سعيد احمد الغامدي
عبدهللا سلطان بن عبدهللا الشهري
عبدهللا سليمان بن سليم هللا الرحيلي
عبدهللا سليمان محمد العمرو
عبدهللا طلميس صالح املنتشري
عبدهللا علي بن سعيد اليامي
عبدهللا علي ذوقان الشعالن
عبدهللا عيد دغيمان الحربي
عبدهللا عيظه بن سعد البديدي
عبدهللا محمد احمد كعكي
عبدهللا محمد رشاد بياري
عبدهللا هيثم بن عبدهللا بوقس
عبداملجيد احمد يحي دايلي
عبداملجيد براهيم بن فهد الفريح
عبداملجيد عبدالرحمن عبدهللا الجبر
عبداملحسن كاظم بن عبداملحسن الجش ي
عبدامللك محمد سعد املانع
عبداملنعم محمد يحي سودي
عبدالوهاب محمد بن احمد الزهراني
عجالن شفاقه بن عجالن الشمري
عدنان محمد كامل واصل ناصر
عدي محمد بن حسين الباهلي
عصام عبدالرحمن بن مسلم املرواني
عصام محمد جابر الفيفي
عصام مطران محمد حربي
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اإلسم
عطاهللا محمد منزل العنزي
عقال بشر بن عقأل الشمري
عقيل محمد عقيل املهدلي
علي ابراهيم علي ال البيه
علي احمد بن ابراهيم الحسن
علي خديش محمد مقري
علي سليمان بن علي الحربي
علي سمير علي البندر
علي صالح احمد الغامدي
علي عبدهللا بن علي الشهري
علي عيس ى بن حسن الجعفر
علي فهد بن سعيد اليامي
علي محمد بن حبيب الرشيد
علي محمد بن عبدهللا الشهري
علي مهدي صالح ال عطوه
عمرو احمد بن سليمان العمرو
عمرو يحي علي خرمي
عواجي علي حسن مجرش ي
عوض احمد ابن احمد القحطاني
فارس محمد بن على الشريف
فهد حزام بن رحيل الشمري
فهد راشد فهد الهذال
فهد عبدالرحمن عبدالعزيز االحيدب
فهد محمد بن شينان الهاللي
فهد محمد سحلي املطيري
فهد محمد صالح العمري
فواز مانع سالم آل زليق
فواز مبارك محمد ال هداف
فؤاد سعد حضرم العمري
فيصل عبدالرحمن بن حامد العمر
فيصل عبدهللا متروك القثامي
فيصل فرج نومان العنزي
فيصل فيحان بن جبير املطيري
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اإلسم
فيصل محمد بن حسن بن شلهوب
فيصل محمود سالم الشهري
فيض هللا مجدي بن فيض هللا تورس
قاسم فالح بن محمد الدجانى
ماجد جزاء بن عبدهللا البرازي
ماجد سعيد بن خليل البطران
مازن خليفه خلف هللا الخالدي
مبارك عبدهللا مبارك القثمي
مبارك علي مبارك ال شائع
محسن محمد بن صالح آل زمانان
محمد احمد بن حسن الغامدي
محمد احمد علي قاض ي
محمد أحمد محمد التركستاني
محمد بكر محمد بازيد
محمد بن عبدهللا بن هادي الشهراني
محمد حسنى بن محمد عزيزالرحمن
محمد خليفه بن محمد الحربي
محمد راشد حسين آل ساري
محمد سالم بن سعيد البلوي
محمد سالم سعد القرني
محمد سعد محمد الفريدي
محمد سعود تاج خوج
محمد سعود عوض الرشيدي
محمد عابد دخيل ربه املطرفي
محمد عبدالعزيز بركه التميمي
محمد عبدالكريم محمد الشهري
محمد عبدهللا بن عبدالرحمن القحطاني
محمد عبدهللا بن عبداملحسن السلمان
محمد عبدهللا محمد عيدوه
محمد عبدهللا مطير الحويطي
محمد عبده علي خريزي
محمد عضيد مدهللا النصيري
محمد علي حسن الحازمي
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اإلسم
محمد علي حسين حكمي
محمد عواض معوض الرحيلي
محمد عويض عوض الحربي
محمد مبارك رشيد الدوسري
محمد مساعد عبدهللا الزهراني
محمد منصور نامي الوذناني
محمد هزاع بن عبدهللا الشمراني
محمود عباس محمد حقي اسكندارنى
محمود يحي جابر املسرحي
مخلد عبدهللا سعيد الجعيد
مرتض ى داود بن سلمان املوس ى
مشرف عبدهللا عبدالرحمن الشهري
مشعل حسين بن محمد آل معمر
مشعل محمد صالح الطلحه
معتز مبارك محمد العتيبي
معجب محمد علي اليامي
منصور عبدهللا منصور الخلف
مهدي مكي بن مهدي الشهري
مهند جابر يحي الوادعي
مهند سلمان سعد الجمعان
مهند عبدهللا خلف الدوسري
موس ى جديد سعود العنزي
موس ى محمد حميد الرفاعى
موس ى محمد عبدالخالق القرني
مؤيد حسن بن عبداللطيف االربش
ميهاط حمد بن معيض آل هديسان
ناصر مسفر سفر الحارثي
نايف عايض راجح االكلبي
نديب محمد حامد الرشيدي
نزار أحمد صالح الطامى
هانى بن دخيل بن رويشد الحربي
هالل جارهللا محمد الحارثي
هيف بن محمد بن فرحان القحطاني
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******7100
******9732
******5602
******4965
******7221
******5493
******3580
******2052
******3567
******0203
******0332
******1946
******1374
******4348
******7894
******8574
******6412

اإلسم
وائل عبدهللا عبدالعزيز آل هالل
وائل عوض بن سليمان الحجيلي
وائل هليل محمد الثبيتي
وسام رشاد عبدالرحمن داعوس
والء علي نواوى فلمبان
وليد خالد خميس الشرقاوي
وليد ماجد عبدالعزيز املرشدي
ياسر بن سعيد بن محمد الزهراني
ياسر خالد عبدالرحمن الغامدي
ياسر صالح محمد العليقي
ياسر ظافر بن علي الشهراني
يحي محمد عبده ابوطالب
يزيد علي عبدهللا الصنيع
يعقوب يوسف بن عبدهللا العطيه
يوسف ابراهيم عياد الحربي
يوسف احمد ابراهيم معدي
يوسف عبدالعزيز محمد اخميمي
يوسف عبيد مانع الدعرمي

