
XXXXXX06012ابراهيم جمعه محمد كريمي

XXXXXXX3788سعد صالح سعد الربيع

XXXXXXX4427عبدالرحمن محمد ابراهيم البليهي

XXXXXXX1565فهد سعود فهد القحطاني

XXXXXXX4757بدر بن حاسر بن زبيدي كعبي

X.XXXXXX9572ناصر ظافر صالح العمري

XXXXXXX4391عبدهللا فرحان مفلح الشمري

XXXXXXX2940محمد عبدهللا عبدالرحمن الجالل

XXXXXXX7348سالم صالح ناصر العمري

XXXXXXX7971احمد سعيد صالح الغامدي

XXXXXXX7372تركي مطلق تركي العتيبي

XXXXXXX9071عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الفواز

XXXXXXX1993ابراهيم محمد عبدالرحمن اليحيى

XXXXXXX3908احمد عيد صعهدان العتيبي

XXXXXXX1824خالد عبدالرحمن زيد الجميل

XXXXXXX3203سعود محمد معدي العتيبي

XXXXXXX3176عبدالعزيز محمد خميس املحيش

XXXXXXX5764نواف سعد عبدهللا التويم

XXXXXXX9232ناصر محمد عائض القحطاني

XXXXXXX9029زيد سعد علي العجالن

XXXXXXX9572ابراهيم سهد ابراهيم القعيد

XXXXXXX0337عبدهللا فايز عبدهللا الشهري

XXXXXXX3593احمد عبدهللا حمد الشهراني

XXXXXXX3791عنان مناحي مفرج الدوسري

XXXXXXX7720سعد عبود نصيب الوعل

XXXXXXX6241سعود فهد صويلح الجعيد

XXXXXXX0922سعود فيصل فهد الشبرمي

XXXXXXX4679علي علي آل مرجع العرجاني

رقم الهوية االســـــــــــــــــــــــــــم



XXXXXXX6859عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا العصيلي

XXXXXXX7026مسفر محمد مسفر الدوسري

XXXXXXX6924ابراهيم حسن محمد الناشري

XXXXXXX2170سلطان نافع ناصر الحربي

XXXXXXX7957خالد عبدالرحمن قميشان املالكي

XXXXXXX1663عوض عشوي سبيل العنزي

XXXXXXX3955احمد محمد علي الغامدي

XXXXXXX7540عبدالرحمن خالد عبدالعزيز الحمود

XXXXXXX6033عمار محمد مشرف الشهري

XXXXXXX2317موس ى محمد زيد النعمي

XXXXXXX6313بدر مشعان ناصر العنزي

XXXXXXX5125صالح عبدالعزيز سعد الحقباني

XXXXXXX1022طالل شافي جزاع العنزي

XXXXXXX6941خالد عيس ى حسن زعله

XXXXXXX5690عبداملجيد راشد حسين ال عثمان

XXXXXXX3731محمد فهد راشد الضبيب

XXXXXXX1937خالد صالح محمد الهذيلي

XXXXXXX0619سعد محمد عايد املطيري

XXXXXXX2649عبدالرحمن عبدهللا سعد الفيصل

XXXXXXX3085سامي راشد أحمد السلطان

XXXXXXX7714نايف محمد حماد الخمعلي

XXXXXXX9820مصلح محمد وبران العجمي

XXXXXXX8003عبدهللا عبدالرحمن عبدالكريم الداغر

XXXXXXX3181مروان سعد عبدالعزيز العباد

XXXXXXX7192رياض ماجد عبدالقادر الشيخ

X.XXXXXX5450سعود عبدالعزيز علي الهزاني

XXXXXXX3330مشرف محمد مشرف الشهري

XXXXXXX4051ذيب زيد مفلح الكبرى

XXXXXXX7768بدر عبداملحسن صالح العمري

XXXXXXX2157حسون عبدهللا حمد الحسون



XXXXXXX0535خالد عبدهللا صالح الشمراني

XXXXXXX1679راكان محمد سعود العجمي

XXXXXXX2124سلطان سليم سالم العميري

XXXXXXX7387عامر سعيد خاطر الزهراني

XXXXXXX5555عبدالرحمن محمد عبدالهادي الشهري

XXXXXXX2159عبيد بن عبدالعالي بن بطيحان العتيبي

XXXXXXX1265عيس ى مقبول زين املطيري

XXXXXXX7395محمد سعيد خاطر الزهراني

XXXXXXX8964محمد مسفر حسن الوادعي

XXXXXXX1302مطير ابراهيم الرشدي

XXXXXXX3297ياسر عادل عبدالعزيز الهزاني

XXXXXXX5337يزيد عبدالعزيز علي الهزاني

XXXXXXX3231هاني سالم سلمان الحارثي

XXXXXXX8416عبدالرحمن محمد احمد االسمري

XXXXXXX6012احمد محمد قنزع العلياني

XXXXXXX9560محمد عبدهللا عبدالرحمن املعقيل

XXXXXXX9122محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشمراني

XXXXXXX5224محمد طريد قرطان العنزي

XXXXXXX5871عبيد محمد عواد الشمري

XXXXXXX2003عبدالرحمن علي محمد هزازي

XXXXXXX4928عبداملحسن فهد عبدالرحمن السماري

XXXXXXX4079خالد ضيف هللا حسن الزهراني

XXXXXXX4589ابراهيم موس ى ابراهيم االسمري

XXXXXXX1341سعيد سالم سعيد املري

XXXXXXX1078خالد عبدهللا محمد املرقاش

XXXXXXX2978عبدالعزيز محمد ناصر الشقاري

XXXXXXX5247عبدهللا محمد عبدهللا الخضيري

XXXXXXX8479عبدهللا صالح حسن املزيعل

XXXXXXX9947ناصر عبدهللا عبيد الصاطي

XXXXXXX8257حمد ماجد عبدالقادر الشيخ



XXXXXXX6622محمد عبدهللا محمد العقل

XXXXXXX5712رائد احمد الخيزي

XXXXXXX9203سعد عبدالعزيز سعد الشهراني

XXXXXXX5609راشد عمر رشيد التميمي

XXXXXXX6543يحيى حسن علي حنتول

XXXXXXX1617ظافر عبدالرحمن ظافر الشهري

XXXXXXX1590ناصر محمد الشريف

XXXXXXX4905محمد عايد عياد الصيدالني

XXXXXXX3499راكان عبدهللا محمد البجاد

XXXXXXX7237سعد علي محمد القحطاني

XXXXXXX540سلطان سالم عبدالرحمن الزريقي

XXXXXXX9549عبدهللا صالح حسن الزهراني

XXXXXXX2382مزيد زايد مزيد الحربي

XXXXXXX0915محمد عبداالله احمد حسان

XXXXXXX8572عبدالرحمن عمر علي الزغيبي

XXXXXXX6883عبدهللا عبداملحسن عبدالرحمن القفاري

XXXXXXX2801مازن سلمان حمدان املحمادي

XXXXXXX4152طارق عمر سعيد النهدي

X.XXXXXX1663بندر فهد عبدالرحمن السمحان

XXXXXXX2905فهد علي هاشم املالكي

XXXXXXX0744حسن حامد عبدهللا طالب

XXXXXXX9403محمد علي محمد الشهراني

XXXXXXX7689بدر محمد الحربي

XXXXXXX6518عبدالعزيز علي محمد الشهري

XXXXXXX9929محمد عبدهللا عبداالله الشريف

XXXXXXX6576بندر فالح املطيري

XXXXXXX6630حسن علي ابراهيم الحميض ي

XXXXXXX5369معالء فهد غازي العتيبي

XXXXXXX8019عادل عبدهللا عبدالرحيم الغامدي

XXXXXXX6995ناصر محمد مبارك الحركان



XXXXXXX1999ابراهيم سعد عبدهللا التويم

XXXXXXX2329عبدهللا صبار سمر العنزي

XXXXXXX2571محمد عبدالعزيز سليمان الراشد

XXXXXXX4594ضاوي غريب ضاوي البقمي

XXXXXXX6151عبدالرحمن محمد صالح الشهري

XXXXXXX2294محمد ابراهيم محمد الفهيد

XXXXXXX9459سليمان محمد منصور فارس

XXXXXXX1076سلطان سعيد سلطان القحطاني

XXXXXXX7625ماجد صبار سمر العنزي

XXXXXXX3701هشام ثامر صالح املالكي

XXXXXXX0151خالد علي سعد قعيد

XXXXXXX8949ياسر ابراهيم احمد عسيري

XXXXXXX6646ابراهيم محمد رشيد الرشيد

XXXXXXX7191عبدالرحمن محمد ابراهيم العواد

XXXXXXX5450وليد نواف حماد العنزي

XXXXXXX6653مرزوق سالمه البلوي

XXXXXXX7591ابراهيم يحى سروي الجوبي

XXXXXXX4730احمد علي احمد خضيري

XXXXXXX7911فهد عوض جظر العنزي

XXXXXXX1990عبدهللا شايع علي الشايع

XXXXXXX6370سالم مشعان ناصر العنزي

XXXXXXX6035عبدهللا محمد ال شدقان

XXXXXXX2512عبداملجيد فرحان البلوي

XXXXXXX5668فايز نفيع الحربي

XXXXXXX0366مرشد منور العنزي

XXXXXXX8646حسن محمد عوضه العمري

XXXXXXX8918حسن علي أحمد الزهراني

XXXXXXX7100سالم محمد سالم البعيجان

XXXXXXX8895محمد عابد مسعود الحجوري

XXXXXXX2488محمد صالح حسن الحسون



XXXXXXX4026يزيد عبدالعزيز عبدهللا الشعالن

XXXXXXX2018سليمان صالح عبدهللا الهبدان

XXXXXXX7458عبدهللا داوود سليمان العطيوي

XXXXXXX6999عساف علي منصور العواجي

XXXXXXX2497علي ابراهيم محمد الشايع

XXXXXXX0253احمد على محمد الغامدي

XXXXXXX2371عبدالرحمن خلف زعل العنزي

XXXXXXX9305عبدهللا مبارك ناصر الشامري

XXXXXXX6192عبدهللا سعد محيا الدوسري

XXXXXXX4674حسن علي عبدهللا مجرش ي

XXXXXXX4638بكر مجزع مرزوق الشمري

XXXXXXX9427مبارك براك محيميد العتيبي

XXXXXXX4999بجاد دخيل هللا ضيف هللا التميمي

XXXXXXX6739عبدهللا محمد عقيل جعفري

XXXXXXX5169ابراهيم عبدالعزيز صالح الحميد

XXXXXXX0724يوسف محمد عبدهللا العتيق

XXXXXXX0408عبدهللا محمد مجول الدوسري

XXXXXXX5605حمود سعيد زميع الشهراني

XXXXXXX8490توفيق جمعان مجحود الغامدي

XXXXXXX9000رشيد سعيد محمد ال ملفي

XXXXXXX9640إبراهيم عبدهللا محمد الهندي

XXXXXXX8455عايض محمد عايد السعدوني املطيري

XXXXXXX4825سعد محصان مهيران الشيباني

XXXXXXX0558عبده مرعي محمد النجعي

XXXXXXX2584فلحان فهد حربي العضياني

XXXXXXX5205سعد إبراهيم عبدالعزيز الفايز

XXXXXXX3240محمد صالح محمد العليان

XXXXXXX1608محمد علي باخت اللهيبي

XXXXXXX6207عبدالرحمن احمد سعدي خثيم الغامدي

XXXXXXX6504عاصم سعد مسفر مدشوش



XXXXXXX3899محمد عادل عبداللطيف النعيم

XXXXXXX3118سالم ضيف هللا عقيل املليحان

XXXXXXX6161عبدهللا غالب دهيران الهجله املطيري

XXXXXXX3453ابراهيم موس ى حمد العليان

XXXXXXX4290حسن عواض ضيف هللا الثبيتي

XXXXXXX7356يوسف علي محمد ال حواله الشمراني

XXXXXXX5515عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال ضيف هللا العمري

XXXXXXX6041عمر محمد مشرف الوليدي الشهري

XXXXXXX5860فهد احمد فهد الذايدي

XXXXXXX9484عبدهللا علي عبدهللا  املطرود

XXXXXXX2367محمد يحيى محمد آل سالمان

XXXXXXX3166عوضه حافظ عبدالرحمن الغامدي

XXXXXXX0230مشعل نايف نماس السميري العتيبي

XXXXXXX3083سعود قطيم سعيد الشهراني

XXXXXXX2036عبدهللا فهد راشد الضبيب

XXXXXXX8795علي بن محمد بن حمد العيس ى

XXXXXXX4307عبدالرحمن محمد فهد النغيمش ي

XXXXXXX4851دخيل هللا محمد سعد املالكي

XXXXXXX5553عبدهللا احمد سعيد بابصيل

XXXXXXX8452عبدالرحمن محمد سعد الزمامي

XXXXXXX9593صالح احمد صالح ال يعال

XXXXXXX3761علي عبدهللا سعيد القحطاني

XXXXXXX6658فيصل عبدالرحمن عبدالكريم املسلم

XXXXXXX2147هزان زامل راشد الهزاني

XXXXXXX2646علي جمال علي الشهري

XXXXXXX2971ريان ناصر صالح الوطبان

XXXXXXX8653منصور محمد إبراهيم املزروع

XXXXXXX8772علي سعد علي شيحان

XXXXXXX1267بدر مساعد احمد املالكي

XXXXXXX3281معاذ ابراهيم عبدهللا الثقفي



XXXXXXX0158عبدهللا صالح عبدهللا الراجحي

XXXXXXX4393حمزه محمد حمزه مويس

XXXXXXX6576بندر بن فالح املهلكي املطيري

XXXXXXX2937بندر بن علي بن سلطان العوني

XXXXXXX4707سعد بن محيسن بن صنات الشطيطي املطيري

XXXXXXX3262سهل بن محمد بن سعد القدس ي

XXXXXXX7980سعد بن فالح بن مشحن العضيلة املطيري

XXXXXXX4512عمر عويد غازي املطيري

XXXXXXX1107منصور بن عايض بن حمدان الحارثي

XXXXXXX5641سعيد خريف محمد الشمراني

XXXXXXX8295فهد بن محمد بن سعيد الصبحي

XXXXXXX8714ماجد بن بتال بن وديد املطيري

XXXXXXX0414سلطان بن صالح بن ناهس العوني املطيري

XXXXXXX7205خالد بن عبدهللا بن سليمان املطيري

XXXXXXX7249عادل بن نايف العقص

XXXXXXX6761عقيل بن جبر بن نويفع الهجله

XXXXXXX6840عوض بن عبيد بن سندان البنيد

XXXXXXX9450محمد بن مسهر بن ماطر القميش ي

XXXXXXX6851خالد بن زكريا بن عبدهللا املولد

XXXXXXX1334عبدالحليم بن عشوي بن سبيل العنزي

XXXXXXX9151عبدالهادي بن نايف بن عجل الشاطري

XXXXXXX1489سعود بن سعد بن وحار الحريص

XXXXXXX4011علي خضير علي السويدي الزهراني

XXXXXXX1937خالد صالح محمد الهذيلي

XXXXXXX6050عيس ى محمد عيس ى شاجري

XXXXXXX0619سعد محمد عايد املطيري

XXXXXXX3381خلوفه محمد عبدهللا ال خميس الشهري

XXXXXXX6504عاصم سعد مسفر مدشوش

XXXXXXX3330مشرف محمد مشرف الشهري

XXXXXXX8455عايض محمد عايد السعدوني املطيري



XXXXXXX0373موس ى محمد احمد الربعي

XXXXXXX9747تركي حمود محمد الشثري

XXXXXXX9675حمود ابراهيم حمود الشثري

XXXXXXX8369خالد عبدهللا محمد الحرير

XXXXXXX8462محمد علي محمد الشهراني

XXXXXXX0431عمر علي محمد الشهراني

XXXXXXX0657خالد عبد العزيز احمد الحمود

XXXXXXX0889سعيد محمد سعيد الحاج علي

XXXXXXX7550محمد ناهض عبيد الدوسري

XXXXXXX0732خالد محمد احمد عسيري

XXXXXXX6748علي محمد حشيش الحالفي

XXXXXXX7789عبدهللا صالح عبدالرحمن القنيطير

XXXXXXX2508ناصر علي ناصر الهزاني

XXXXXXX9729ايهاب علي عبدهللا أخضر

XXXXXXX7216محمد سعيد عبدهللا املالكي

XXXXXXX9610سامي ضيف هللا محمد املحياني

XXXXXXX9754بندر حمود محمد الشثري

XXXXXXX1530محمد بن عادل بن فيصل الشريف

XXXXXXX605سعود صالح سعود الفالح

XXXXXXX0346عبداللطيف عمر سليمان العمري

XXXXXXX4276محمد صالح عبداملحسن العواد

XXXXXXX9597مشاري خالد محمد املرشود

XXXXXXX7175سلمان طنف اقبال الغضباني العتيبي

XXXXXXX2378عبدالعزيز محمد سليمان الفهيد

XXXXXXX0236ابراهيم محمد سليمان الفهيد

XXXXXXX9493يوسف سعيد يوسف الدوسري

XXXXXXX734عبدالرحمن محمد علي السبعي

XXXXXXX5529عبدهللا علي عبدهللا القحطاني

XXXXXXX4982وليد خالد احمد ال مشني الغامدي


