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اإلسم
ابراهيم حامد رجاء الحربي
ابراهيم خليل بن ابراهيم القديم
ابراهيم صالح عيضه السواط
ابراهيم عبدهللا ابراهيم الفتوح
ابراهيم عبدهللا عبدالعزيز املغامس
ابراهيم عبيدهللا فهد الزويكي
ابراهيم علي فتحي ابو عرضين
ابراهيم ماض ي محمد العتيبي
ابراهيم مبارك فهد مطلق
ابراهيم محفوظ بن عبدهللا الغامدي
ابراهيم محمد بن حمد آل عثمان
ابراهيم محمد عبدالرحمن الالحم
ابراهيم محمد عبدالعزيز الدوسري
ابراهيم محمد كمهان البيش ي
ابراهيم هادي حمد دغري
احمد ابراهيم محمد الهاللي
احمد الحسن عبده املوس ي
احمد بحني علي الهندي
احمد بن محمد بن علوي الخضراوي
احمد جاسم بن صالح السعيد
احمد جبار بن هادي العنزي
احمد جمعان عيدان الزهراني
احمد حسن معدي ال فيه
احمد خلوفه فهاد الشهري
احمد خليف صالح املطيري
احمد سليمان مناكد العطوي
احمد ضيف هللا علي الحارثي
احمد عبدالرحمن بن عطاهللا الهذلي
احمد عبدربه احمد الثبيتي
احمد عبيد نداء العنزي
احمد علي بن حسين مغاوي
احمد فض ي جليدان العروي
احمد محمد احمد القرني
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اإلسم
احمد محمد عواد البلوي
احمد مقبول احمد أزيبي
احمد مقلز ابو طالب حمدي
احمد منصور عتيق القثامي
احمد يحيي حسن الناشري
اسامه ابراهيم رحيل الجنهي
اسامه محمد بن علي املحيميد
اسحاق زعل متعب الرشيدي
انس عايض ناصر القرني
انور سعد ابن سعيد الحربي
ايمن محمد بن براهيم الرشيد
أحمد ابراهيم عبدالرحمن اليعيش
أحمد بن عبدهللا بن احمد الرقيه
أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ
أحمد حسن عبده البركاتي
أحمد خليل بن ابراهيم املطيري
أحمد سالمه سالم الحويطي
أحمد سويد بن فارس املطيري
أحمد محمد مضيع سهلي
أسامة سعد خلف الشمري
أمبارك محمد راجح العبدلي
أنور محمد احمد حقوي
بدر حمود عبداملحسن العصيمي
بدر شارع محمد القحطاني
بدر صالح ابراهيم القثامي
بدر عبدهللا جريفان الرشيدي
بدر عبدهللا حجاج الحربي
بدر فهد بن عواض الشلوى
بدر مزيد زايد الحربي
بدر ناصر معال الزهراني
براهيم حمود جزاع الشمري
برجس محمد برجس السهلي
بكر حميد مقبل الرشيدي
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اإلسم
بلغيث حسن بن محمد الخيري
بلغيث عامر علي الرفيعي
بندر على ابراهيم جعفرى
بندر محمد عابد الطويرقي
بندر معوض بن فريح العنزي
تركي صالح مقبول السراني
تركي ناصر قمشع القحطاني
تميم زيد عبدهللا التميمي
ثامر ابراهيم عمر العمري
ثامر أحمد بن عليان الرويلي
جابر محمد جابر سحاري
جابر يوسف خنين الشهري
جاسر علي حسن الغامدي
جالل علي محمدعلي الصبحي
جمعان صالح بن سفر الغامدي
جمعه عياد عايد الجنهي
حاتم أحمد سليمان الصيدالنى
حبيب علي بن حسين الخليفه
حذيفه براهيم عبدالعزيز الرميحي
حسان عمر سعود العيد
حسن احمد حسن ابراهيم
حسن حسين بن طاهر املختار
حسن رض ي بن عبدهللا مهنا
حسن عطيه حاسن املالكي
حسن علي بن حسين البريمان
حسن علي مفرح الشهري
حسن محمد يحي حمدي
حسن ناصر حسن الدوسري
حسن هادي عبدهللا العبدلي
حسين احمد جمعان الغامدي
حسين بن علي بن محمد آل سويد
حسين بن ناصر بن ناصر الحمد
حسين عبدهللا بن سلمان الناصر
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اإلسم
حسين علي بن هادي شريفي
حسين يحي احمد املالكي
حمد روسان دعسان الشمري
حمد سند حمد املطيري
حمد عجاج بن الحجيفي الرويلي
حمد محمد بن سليمان اليوسف
حمزه محمد فرج الترجمي
حمود منور حمود املطيري
حمود نويجم بن ناجم السلمي
حيدر عبدالعزيز بن عبدهللا آل مبارك
حيدر عبدهللا بن صالح البراهيم
خالد ابراهيم موس ى معافا
خالد ابراهيم يحيى مرير
خالد خلف سليمان العنزي
خالد راشد عبدهللا ال رشود
خالد سلمان سالم ال هاشم
خالد عايض ناصر الدوسري
خالد عبدهللا ساعد الزهراني
خالد عبدهللا فرحان الشمري
خالد عيد خلف الجعيد
خالد محمد احمد القرني
خالد محمد شعالن الشهراني
خالد مسفر بن محمد العامري
خالد هالل دريبيس الحربي
خلف منير غريهيد العتيبي
خميس عبدهللا بن جمعان الزهراني
دبيان حمد محمد الفعيم
راجح حمد عبدهللا الفيصل
راجي علي بن ناصر الشريف
راشد سعود شويط السبيعي
راشد سعيد ذيب القحطاني
راشد غرم هللا عثمان الزهراني
راكان بن ابراهيم بن عبدهللا العواجي
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اإلسم
راكان عبد هللا محمد االبوعلي
رامز حسن بن علي الينبعاوي
رامي عبدالسالم رابح الرحيلي
رامي عثمان رديف طميحي
رايد محمد حسن ضعيف
رائد دخيل فرج هللا الرحيلي
رائد محمد بن علي الضحيان
رائد محمد علي الغامدي
رأفت بن عبدالجبار بن عبدهللا سالم
رياض طلعت محمد غراب
ريان خلف بن عيد الغراء
ريان محمد محمدحسن ميالد
زابن مطحس بادي الدوسري
زكي مرزوق بن مرشود الصاعدي
زياد بن محمد بن مسعود الردادي
زياد زبن بن عائض العتيبي
زياد عبدالعزيز عبدهللا العامر
زيد سعود عائض الحربي
زيد عباس بن علي املبارك
ساري عيس ى محياء الحربي
سالم ابراهيم عبدالرحمن البطي
سالم زايد بن منصر ال سليمان
سالم علي بن جمعان الدوسري
سالم علي حسن بايحيى
سامي فهد محمد الحربي
سامي مبشر سعود الحربي
سعد راكان مناحي الشهراني
سعد سالم شالح الرشيدي
سعد عبدالعزيز حمود الهاشم
سعود حمد عضيان الشمري
سعود عبدالعزيز محمد العريفي
سعود عبداملحسن بن عبدالحميد العسمي
سعود مشعان بن حنيان الشمري
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اإلسم
سعود مهمل عفنوش اليامي
سعيد حمدان ابن حامد الغامدي
سعيد سليمان حويل الهزيمي
سعيد عبيد بن سعيد املطيري
سعيد محمد جابر القرني
سعيد محمد صالح املالكي
سعيد ناصر شبنان الدوسري
سفيان محمد بن احمد الدوغان
سلطان بشير عيد العطوي
سلطان حمدان حسن املالكي
سلطان سلمان جابر القيس ي
سلطان سليمان سليم العضياني
سلطان ضيف هللا صالح الزهراني
سلطان عبد الرحمن محمد العرفج
سلطان علي ناصر ضامري
سلطان مفرح علي عسيري
سلطان مويس غديفل النفيعي
سلطان نهير هالل العلوي
سلمان جميل بن سليمان يتيمي
سلمان عبدهللا شايع الحارثي
سلمان عواد سعود العنزي
سلمان محمد ظافر الشهري
سليمان عبدهللا بن محمد عسيري
سليمان عبدهللا سليمان الصقير
سيف عثمان علي الشهري
شافي تريحيب بن ذويب املطيري
شاكر سلطان بن عبدهللا الشريف
شايع احمد علي الصحبي
صالح تراحيب غازي العتيبي
صالح ثويني ذياب الشمري
صالح سعد بن صالح الحدندن
صالح سعيد سلطان القحطاني
صالح عبدالعزيز صالح الفريح
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اإلسم
صالح فهد صالح الطويهر
صالح فهد منس ى الذويبي
صالح مبارك سالم الهمامي
صالح محمد بن سليمان العثمان
صالح محمد مسلم البلوي
صقر فارس مسحل العتيبي
صالح زايد ناهض العتيبي
ضاوي فهد الفي الحربي
طالل احمد غشوم عقيلي
طلحه حمزه بن زيني شلضوم
ظافر سعيد ابن محمد العامرى
ظافر عبدالرحمن علي الشهري
عادل سعد علي الشهري
عادل سليمان سالم الجوهري
عاصم حمود عبدهللا الصقر
عاصم سعيد بن جويبر السلمي
عامر رشدان بن محمد االسعدى
عايد مطر عايد الشمري
عايض سالم بن عايض الغامدي
عايض عبدهللا سعد الجدعاني
عايض مبارك فديع السبيعي
عبداالله زياد محمد الجرباء
عبداالله سلطان بن سلطان العواد
عبداالله عبدالعزيز محمد البريدي
عبداالله عيس ى بن حسين البالدي
عبداالله محمد عايض القرني
عبداالله محمد مبارك الذيبان
عبدالحكيم بن محمد بن عبدالرحمن الفالح
عبدالحميد حمود بن محمد امليموني
عبدالرحمن ابراهيم بن حميد االنصارى
عبدالرحمن احمد عبدهللا الشمراني
عبدالرحمن احمد عبده كليب
عبدالرحمن بن حمود بن محمد صميلي
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اإلسم
عبدالرحمن حماد صالح املالكي
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الرسيني
عبدالرحمن سلمان مطلق الدعجاني
عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الحصان
عبدالرحمن صالح فرحان العنزي
عبدالرحمن عبدهللا بن جمعان الزهراني
عبدالرحمن علي عبدهللا املبارك
عبدالرحمن عوده عيد الحويطي
عبدالرحمن محمد احمد عسيري
عبدالرحمن محمد سعود الحربي
عبدالرحمن محمد صيام العمري
عبدالرحمن محمد عبدهللا البييبي
عبدالرحمن محمدقاسم فضل كريم نور محمد
عبدالرحمن مديني ابراهيم البارقي
عبدالرحمن مشعمل أحمد الشهري
عبدالرحيم علي عبدهللا الشهري
عبدالسالم حسن بن جبران الفيفي
عبدالعزيز ابراهيم ادريس عسيري
عبدالعزيز أبو بكر احمد قوته
عبدالعزيز حماد بن منير العوفي
عبدالعزيز حميد بن مليح الرشيدي
عبدالعزيز خالد بن سعد الدعيج
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الشاللي
عبدالعزيز رشيد سالمه الجنهي
عبدالعزيز زيد مزيد الحربي
عبدالعزيز سعيد أحمد الحازمي
عبدالعزيز شيبه عبدالعزيز الخالدي
عبدالعزيز عالي رزيق املطيري
عبدالعزيز عبدالرحمن بن حسن العسيري
عبدالعزيز عبدالرحمن حمد التمامي
عبدالعزيز علي بن محمد الزهراني
عبدالعزيز عواض عوض املالكي
عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز املريخي
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اإلسم
عبدالعزيز مرشود حميد الحربي
عبدالعزيز هديبان مرزوق العوفي
عبدالكريم علي مهدي مروحي
عبدالكريم محمد ابن مسفر القحطاني
عبدهللا احمد بن عبدهللا الدليم
عبدهللا بن احمد بن سالم الغامدي
عبدهللا بن عبدالكريم بن سليمان البحيري
عبدهللا جابر احمد الناشري
عبدهللا حامد عبدهللا الحامد
عبدهللا حسن بن خليل آل عباس
عبدهللا حسين عبدهللا االحمري
عبدهللا حمد عبدهللا الخميس
عبدهللا دخيل هللا بن احمد الصبحى
عبدهللا دخيل دخيل هللا الصبحي
عبدهللا سالم بن علي الخليفه
عبدهللا سالم محمد الشهري
عبدهللا سعد محمد الشمراني
عبدهللا سليم مرشود الرحيلي
عبدهللا سليمان سالم املنصور
عبدهللا سليمان عبدالرحمن الالحم
عبدهللا شعيفان مذخر العتيبي
عبدهللا صالح بن عبدهللا الشمري
عبدهللا صالح محمد الراشد
عبدهللا ظافر بن عوض العمري
عبدهللا عابد حسين الخالدي
عبدهللا عايد دغيمان الحربي
عبدهللا عائض رشيد الرويتعي
عبدهللا عبدالباقي بن عبدهللا العرفج
عبدهللا عبدالحفيظ راجي الحربي
عبدهللا عبدالرحمن ابن احمد السويني
عبدهللا عبداملحسن عبدهللا املجنونى
عبدهللا علي حمزه الزبيدي
عبدهللا عيس ى بن ابراهيم الشريده
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اإلسم
عبدهللا عيضه مريس الحارثي
عبدهللا فريح شاهر الرفاعي
عبدهللا محمد بن ابراهيم التميمي
عبدهللا محمد بن عبدالكريم املحيميد
عبدهللا محمد منور الحربي
عبدهللا مديخل بن محمد الحربي
عبدهللا مرزوق شلوه الحربي
عبدهللا مسهوج دهام الشمري
عبدهللا يحى بن على نجمى
عبدهللا يحي محمد منى
عبدهللا يحيى بن محمد كريري
عبدهللا يوسف ابن عبدهللا األحمد
عبدهللا يوسف بن احمد الناصر
عبداملجيد حمد عبدهللا الشايعي
عبداملجيد دخيل هللا محمد سعيد الحميدي
عبداملجيد سعيد عبدالعزيز الحربي
عبداملجيد سليمان محمد الباتلي
عبداملجيد عبدهللا بن ماض ي العتيبي
عبداملجيد عبدهللا محمد الربيش
عبداملجيد محمد صالح الحربي
عبداملجيد محمد عويبد الحربي
عبدامللك سليمان صالح الغشام
عبدالواحد ساعد سعد الحارثي
عبده حسين عقيل الصالحي
عبيد شيحان شريده العنزي
عبيدهللا محمد بن حسن الشمرانى
عثمان عايل احمد خبراني
عدنان صالح مرزوق الحربي
عقيل محمد حسين فراج
علي احمد بن عيس ى الحبابي
علي احمد عبدرب الحسين ابوخليل
علي حسن عواض السيالي
علي حسن محمد سحاري

الهوية الوطنية
******3901
******0539
******0833
******1475
******7211
******4610
******6464
******6886
******7814
******9283
******5030
******0940
******2119
******9992
******0995
******9639
******9934
******1861
******3340
******1882
******9030
******4733
******0830
******0545
******7919
******3871
******9612
******4732
******7754
******5986
******0390
******4025
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اإلسم
علي رافت علي جمبي
علي سعيد علي الغامدي
علي سلمان محمد كعبي
علي عبدهللا عبدالرحمن املنتشري
علي عبدهللا مرعي العمري
علي عوض بن علي الزهراني
علي عيد هجاج الحربي
علي فايز علي ال سمره
علي محمد جابر النجعي
علي موس ى جرب الناشري
علي يحي احمد الجيزاني
عمار سالم معال الحربي
عمار سليمان عابد الحجيلي
عمار يحيى علي األغلط
عمر صادق بن مساعد السويهري
عمر عبدالعزيز ابراهيم أبوزيد
عمر عبداملحسن بن عبدهللا املغربي
عمر فائز أحمد الفالحي
عمر محمد عبدالعزيز املهيلب
عمر محمد فتحي محمد
عمر معيض بن سعيد الغامدي
عمر منير بن طالع العوفي
عوضه عثمان سعيد الزهراني
عيد محمد رافع الخواري
عيس ى محمد موس ي خبراني
غالب عبدالرحمن منور العوفي
غالي حويمد حميد السلمي
فارس على حسن الفيفي
فايد عطاهللا عواد الجنهي
فايز طالب بن صالح العنزي
فايز قبالن بن عابد املقاطي
فرحان عبدالعزيز فرحان الشمري
فالح عبدالعزيز بن دحيم العتيبي

الهوية الوطنية
******7078
******5771
******9479
******6965
******6399
******9043
******7756
******5981
******6298
******2284
******1861
******8830
******8957
******6786
******8455
******4623
******7627
******5705
******7782
******3212
******4783
******9170
******0138
******2875
******4775
******6658
******0676
******2381
******5773
******2884
******5306
******2599
******3550

اإلسم
فهد احمد محمد هزازي
فهد بالقاسم احمد الشهري
فهد سعود طماح العنزي
فهد عبدالعزيز عبدهللا البابطين
فهد عواض ناش ي املغذوي
فهد محمد بن ابراهيم العقيلى
فهد محمد قالط الحربي
فهد مسيفر عبدهللا السواط
فهد مفرح كهف الشمري
فؤاد هنيدي عيد املحمدي
فيصل سليمان سويلم البلوي
فيصل عبدهللا بن علي الهاللي
فيصل فهد غازي الحازمي
فيصل محمد ابن عبدهللا الهويمل
الفي مشعان عيد الحربي
ماجد دخيل وصيوص السلمى
ماجد سليمان احمد الفيفي
ماجد محمد عبدهللا حمدي
مازن علي محمد القرني
مبارك جازي بن علي الحربي
مبارك سعود بن عواد العنزي
متعب عبدهللا احمد عسيري
مجتبى علي بن محمد الطويل
محمد ابراهيم بن محمد القنام
محمد احمد علي عسيري
محمد بديع بن بنيه الحربي
محمد بن يوسف بن حسين الراشد
محمد حمد حسن الخيري
محمد حمد محمد الربع
محمد حمد ناصر السعدي
محمد حمدان ابن عواض القحطاني
محمد حمود غالي العوفي
محمد حميدان حمود العوفي
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اإلسم
محمد خالد سعد الشهراني
محمد خالد عبدهللا الحسون
محمد خالد محمد الصويلح
محمد دخيل هللا محمد الخيبري
محمد راشد حمد الطيار
محمد رشود محمد القويزاني
محمد سريع بن عبدالرحمن العسيالن
محمد سعد عيد الحربي
محمد سعود عوض الجعيد
محمد سليمان رشيد البلوي
محمد شاعي حسن عسيري
محمد شحيبان فالح العمري
محمد صالح بن محمد املكي
محمد صالح عبيدهللا الرفاعى
محمد عايض بن سالم العازمي
محمد عبدالرحمن بن صالح الغامدي
محمد عبدالسالم بن عويد الصاعدي
محمد عبدالعزيز بن محمد الفايز
محمد عبدالعزيز على املحويتى
محمد عبدهللا بن احمد الغامدي
محمد عبدهللا بن محمد العبداملحسن
محمد عبدهللا عبداملحسن الزامل
محمد عبدهللا محمد ال متعب
محمد عبدهللا محمد املتوزي
محمد عبدالهادي بن محمد الخليفه
محمد عبدالوهاب بن عوض الرشيدي
محمد عبدالوهاب بن محمد الصاعدى
محمد عبيد عوض السهلي
محمد علي بن عبدهللا الكلي
محمد علي طالق البلوي
محمد علي فهيد الحارثي
محمد علي محمد السميري
محمد علي محمد العرمان
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اإلسم
محمد علي وافي الهاللي
محمد عوده ابراهيم الحويطي
محمد فرج بن صامل املطيري
محمد فريح امبارك العتيبي
محمد فنيخ بركه الرشيدي
محمد فهد عبدالعزيز الرسيني
محمد فهد معضد املطيري
محمد فهد مناع آل لحيان
محمد فيصل بن احمد االنصاري
محمد مبارك عبيد الدوسري
محمد مبارك محمد الدوسري
محمد مخضور بن منيع هللا السلمى
محمد مسرع محمد السبيعي
محمد مصلح عماش العتيبي
محمد معتوق بن محمد السليماني
محمد مفرج عنايةهللا الحربي
محمد مفرح بن علي االسمرى
محمد ناصر بن محمد الشهراني
محمد ناصر بن محمد الغامدي
محمد ناصر عايض الدوسري
محمد نواف كريدي الظفيري
محمد ياسين حسين العمري
محمد يوسف عبدالعزيز الشبل
محمود فؤاد محمد سطيح
مرتض ى عبدالوهاب بن معتوق الدالوي
مرزوق جازي بن مرزوق العمري
مرزوق عالى بن عويض املسعودى
مرعي الحسين مرعي السيد
مرعي سعيد جابر القرني
مساعد غزاي عليثه الرشيدي
مشاري علي مفلح العتيبي
مشعل خالد سعيد الزبيدي
مصعب محمد عبدهللا القنيبط
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اإلسم
مطلق مثقال دغيم الشمري
مطلق محمد مطلق السبيعي
معاذ على عبدهللا الرشودى
معتز سعد ساعد القرش ي
مفرح عبدهللا غالي املحمدي
ممدوح سمير خلف الحربي
منصور سعود جبار الذويبي
منصور عمران بن علي الطياري
منير ناصر بن محمد العلي
مهدى حسين بن علي العوازم
مهند رديني عباس املهابي
مهند سعد بن عبدالرحمن الزايد
مهند سعيد ابن محمد الغامدي
موس ى ابراهيم عبدالرحمن املرحبي
موس ى حمود موس ى الشمري
موس ى صالح عبدهللا الكثيري
موس ى علي محمد عسيري
نادر سعد فهد الحربي
نادر عطاهللا علي العطوي
نادر منور بن هليل الحربي
ناصر احمد محمد الشريف
ناصر رحيم عبدالرحيم السلمي
نايف بن حسين بن مليحان العقيدي
نايف حسن يحي عكام
نايف عبدهللا فهاد الدوسري
نايف عبداملحسن عبدهللا املقحم
نايف الفي عمري املحمادي
نايف نافع عطاهلل الفايدي
نايف يحي علي النشمي
نائف سالمه هتيرس العطوي
نبيل صالح أحمد الزهراني
نواف زيد ملفي الرويتعي
نواف عبدهللا دغيليب العتيبي
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اإلسم
نواف علي مسفر الغامدي
نواف نامي عايض الحارثي
نواف نايف مهيزع العتيبي
هادي حسين هادي جديبا
هاني سلمان بن ناصر البشر
هشام عبدهللا محمد بن جديد
هشام منصور حسين وافي
هالل عواض مستور الحارثي
هيثم حامد علي العمري
وليد احمد دحمان الشهري
وليد غرم هللا بن احمد الغامدي
وليد كريم نافع الحربي
ياسر عبدهللا حنس املطيري
ياسر عبدهللا عبدالرحمن الحجي
ياسر عبدهللا نغيمش الجنهي
ياسر ناصر رميح الرميح
يحي احمد يحي الفيفي
يحي فايع احمد عسيري
يحي مفرح محمد غزواني
يزيد سعود ابن عبدالعزيز الهويمل
يزيد سعيد نجم العتيبي
يزيد منصور راجح الحازمي
يزيد يوسف عبدالعزيز الشريف
يوسف اسامه محمديوسف فلمبان
يوسف جمال بن محمدبشير الفزاني
يوسف رماح ناش ي القثامي
يوسف عيد محمد الشمري
يوسف منيخر فياض العنزي
يوسف يحيى احمد الناشري

