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االسم

******3693

الشب يم
ابراهيم خالد محمد ر
الغفيل
ابراهيم عبدهللا ابراهيم
ي

******9231

كعب
عل حافظ ر ي
ابراهيم ي
ابراهيم عمر ابراهيم العبداللطيف

******3813

ابراهيم محمد بن براهيم النمر

******2642

احمد سعود عبدالرحمن السمحان

******2144

يح
احمد عايد بن عيد الرس ي
احمد عايد عويد الجابري

******8706

احمد عواد موىس االحمدي

******0572

السهيم
احمد محمد علوان
ي
الفالح
يح
ادريس احمد ي
ي
ن
امي ابراهيم احمد فقيه

******3840

أحمد سليمان عبدهللا الدهالوي

******5014

الحرب
أحمد عبدهللا محمد
ري
أحمد كاظم بن يوسف االحمد

******2981

العتيب
بدر سليمان دخيل هللا
ري
بدر عبدهللا عل الهندى

******6100

السهل
ترك أوسيود محمد
ي
ي
السلم
ثابت عتيق ثابت
ي

******4629

جارهللا مسند جارهللا الشمري

******4680

مكرىس
جبان ضعيف بن احمد
ر
ي
الصبح
حاتم سعد سليمان
ي
حسي عل رفعان القحطابن
ن
ي
ي
ن
المالك
يح احمد
حسي ي
ي
خالد ظافر بن عبدهللا القحطابن
ي
خالد محمد بن أحمد آل مداوي

******0237

العتيب
خالد مطر بن عبدهللا
ري
الحرب
ذعار مببيك غانم
ري

******8006

العتيب
ذيب شقب عسب
ري
رائد نارص محمد آل حديب

******0754

الحرب
رشيد محمد بن حمود
ري
ن
رمزى حاسن محمد الحسب

******9673

عل شعبي
رمزي محمد ي

******5914

رياض محمد مسفر الغامدي

******1856

الحرب
زياد عايد زبن
ري
زياد عبدهللا سبيل العمري
ن
الحسيب
سام رجاء حامد
ي
ي
سعد بدر سعد بن عقيل
سعد زعل ابن مضح ن ن
العبي
ي
حسي بن معيض القحطابن
ن
سعيد
ي

******5097

عل ظافر الشهري
سعيد ي
سعيد نارص سعد الشهرابن
ي
الحرب
سلطان بن سعد بن عبدهللا
ري
السبيع
سلطان سحم بن سلطان
ي

******6110

سلطان عبدالرحمن مبارك الزبيد

******1481

العتيب
سلطان محمد مطلق
ري
الحرب
سلطان مفرج سالم
ري

******0576

مجهل
سلمان احمد محمد
ي
سلمان محمد حسن موىس
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******5906

******7455
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******8993
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******5283
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******7056
******0486

االسم

ن
الحالف
سليمان عبدهللا محمد
ي
الحرب
سيف محمد بن عتيق
ري

******8084

عل الشهري
شار عمب ي
صادق محمد بن عبدالمحسن الحريب

******4851

صالح عبدهللا صالح الجدعان

******1070

صالح مسفر بن مداوي عيطان
ن
الجهب
صقر سليم مصلح
ي
صمعان محمد مشلح الدورسي

******1665

الحرب
طارق ابراهيم بن عيد
ري
السلم
عامر فهد عايض
ي

******4341

الحجيل
سلم
عبدالباري مسلم
ي
ي
الحرب
عبدالحكيم يوسف بن فالح
ري
عبدالرحمن حمد بن عبدالرحمن المسعود

******0228

سام بن سالم الينبعاوي
عبدالرحمن
ي
ن
العوف
مناور
بن
صالح
عبدالرحمن
ي
السحيم
عبدالرحمن صالح سعيد
ي

******0729

عبدالرحمن عبدهللا عبداللطيف الدريميح

******2331

الحرب
عبدالرحمن محمد بن حجيالن
ري
عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز الحميدي

******2383

عبدالعزيز نارص بن عبدهللا الجديع

******5865

العبس
عل
عبدهللا جابر ي
ي
ن
الحرب
صاط
حسي
عبدهللا
ري
ي
عبدهللا خليفه بن عبدهللا العباد

******8718

الرزف
عل
ي
عبدهللا عبدالخالق بن ي
الحرب
عبدهللا عبداللطيف عواض
ري

******1898

عل عبدهللا الشهري
عبدهللا ي

******9931

العصيم
عبدهللا عوض محمد
ي
العتيب
عبدهللا فهد حمود
ري

******0662

العتيب
عبدهللا قاعد محمد
ري
ن
واف
عبدهللا محمد عبده ي

******8710

الحرب
عبدهللا محمد نارص
ري
عبدهللا نافع مرزوق الجابري

******3572

يح بن عبدهللا الفقيه
عبدهللا ي
ن
العوف
عبدالمجيد عوض بن حمد
ي
ن
عثمان حجاج عبدهللا العريب

******7000

عثمان ماجد عبدالوهاب الرسيده
ن
الحرب
اض
ري
عدنان ابراهيم بن ر ي
القرىس
عدنان حميدان حماد
ي

******2179

النعم
عزالدين جابر احمد
ي
عل الشهري
عل عبدهللا ي
ي

******8204

خول
عل
ي
عل فارس ي
ي
عل محمد عبدهللا الخبي
ي
عمر ظافر عايض الشهر ن
اب
ي
عمر عبدهللا عوض باخريصه

******3835

عمر عل بن عمر باوشخه

******3744

عمران سعد بن عبدهللا الهويمل

******2806

العتيب
عواض نجر بن عبيد
ري
الحرب
عيد فيحان بن عبدهللا
ري

******7443

الحرب
عيس خليف الطريس
ري
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******0812

الحرب
عيس محمد حامد
ري
ن
الفيف
عيس يحب رسيف
ي
فيصل عاطف محمد القحطابن
ي

******2306

الحرب
فيصل نائف راشد
ري
الحرب
مازن سالم مرشود
ري

******1857

محمد احمد محمد مجثل
حسي القحطابن
ن
محمد حسن
ي
محمد رده رداد السفيابن
ي

******7151
******1233
******3212
******1458
******1043
******4170

محمد سعدي فيصل الشمري

******4283

ن
حسي الغامدي
محمد سعيد ابن

******0497

الحرب
محمد سويلم معال
ري
محمد رسي ع ظافر الشهرابن
ي
محمد عبدالسالم ابن سعيد بن شنضوف

******6336

يح العسبي
محمد عبدهللا ي
محمد عزيز بن عبدالرحيم الغامدي

******7998

عل براهيم الذياب
محمد ي

******7037

الجبان
عل بن عبدهللا ر
محمد ي
محمد عل طالع القحطابن
ي
ي
محمد غازى بن هجهوج الشمرى
محمد غانم سالم ن ن
العبي

******5122

الحارب
محمد فراحان غالب
ي
محمد مسيب بن أحمد العماري
ن
القحطاب
مناح
محمد نارص بن
ي
ي
محمد نوار معتق السلم

******6524

المحمدعل
محمود عيس بن عمران
ي
مراد هادي سالم الراشدي
ن
مصطف سليم سليم العلوي

******4766

الدعرم
مصعب محمد عثمان
ي
الغفيل
معاذ خالد عبدهللا
ي
ن
معب يحب هاشم مساوى

******0968

البقم
مليس مقعد مليس
ي
ن
الجهب
ممدوح عبدالعزيز سليم
ي

******8212

الحرب
مناور محمد مروي
ري
ن
ن
منيف عبدهللا سليمان العبي

******4192

الحرب
مهند صالح بن عويد
ري
الصبح
مهند مريزيق صويلح
ي
موىس يوسف عبدالرحمن الدويش

******1293

المظيبي
موىس محمد عبيد
ر
ي

******9901

الهمام
ناح حسن احمد
ر ي
ي
نحو بنيه نحو الشمري

******7519

حكم
هشام حمد محمد
ي
العازم
وائل غنيمان دعيبيل
ي

******4725

ر
الحجاح
وديع محمد بن سالم
وليد عبدالرحمن بن محمد الزهرابن
ي
الحازم
وليد فيصل بن ابراهيم
ي

******4317

وليد محمد حمود المقبل

******3144

اللهيب
يارس زيد جمعان
ري
واصل
يحب طيب بن احمد
ي

******3571

المالك
عل
ي
يوسف حسن ي
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******0000
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االسم

******7487

الحرب
يوسف محارب مرزوق
ري
يوسف محمدسالم رابح المغذوي

******8821

