االسم

الهوية الوطنية

االسم

الهوية الوطنية

الحرب
خالد سعد بن سعيد
ري
المزموم
خالد سعد بن عريمط
ي

******2507

البيدي
ابراهيم حمد عبدالعزيز ر

******6310

******4545

الخثعم
خالد سعيد ظافر
ي
المطبي
خالد غالب سماح
ر

الحرب
ابراهيم خالد بن عطيه
ري
ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم السكاكر

******1905

******4642

خالد فرحان بن هديبان الرشيدي

******0411

العرك
خالد محمد عبدالوهاب
ي
خالد محمد عبده قحل

******2497

الحوشاب
ابراهيم عبدهللا بن ابراهيم
ي
ابراهيم عبدهللا بن احمد فلمبان
ابراهيم محمد احمد ر
الشيف

******3437

******0104

ابراهيم محمد نارص العطوي

******5733

راشد صالح سالمه العطوي

******0621

مهرعل
رافت عبدهللا حكيم
ي
الفهيق
راكان قاسم مبارك
ي

******8680

الجب
احمد خالد احمد ر
عسبي
عل
ر
احمد خلوفه ي

******9296

******1809

احمد سعيد احمد العمودي

******8621

السهيم
رائد حمد احمد
ي
الحمياب
رضا محمد ابن دخيل هللا
ي

******7912

احمد شويمان بن ابراهيم الشويمان

******9505

******5843

صاف بن سليمان صفطه
احمد
ي

******8413

ريان محمد بن سعد الجالل

******7845

احمد عبدالرحمن عبدهللا حمدتو

******4019

اب
زايد
ر
حسي محمد النجر ي
عل الحواج
ر
زهب احمد بن ي
سالم صالح بن مهدي حرفش

******3529

اب
احمد عبدهللا صالح الزهر ي
احمد عمر سالم باخشوين

******8099
******4760

******4454

احمد فهد عبدالهادي الغامدي

******1712

التيماب
سام صالح نارص
ي
ي
سام عبدالعزيز فهد الجماز
ي

******8770
******2039

الحرب
احمد فيصل ضيف هللا
ري
اب
احمد محمد بن عبدهللا الزهر ي

******5063
******6472

مبزا العباد
سجاد فاضل بن ر

******7174

حضبي
احمد محمد حسن
ر

******7441

سطام محمد بن فهد بن محيا

******8490

اسامه عمر بن شليوي ح الحيالن

******8516

العتيب
سعد ضيف هللا جهز
ري
سعود عبدالهادي بن غازي الرويس

******4278

امي بن عبدهللا بن عبدهللا العباد
ر

******4242

******9681

سعيد احمد عطيه الغامدي

******4073

القحطاب
حسي
سعيد بن عائض بن
ر
ي
سعيد محمد بن عثمان العامودي

******1096

العوف
أحمد حاسن حزاب
ي
الحرب
أحمد غزاي دخيل هللا
ري
العقيل
أحمد محمد بن عيىس
ي

******5199

******6815

العل
أحمد محمود ابن محمد
ي
أحمد هليل عسكر العبي

******1177

******8105

باسل محمد نارص الرشيد

******1070

******2806

الشيوخ
بدر بن موىس بن طاهر
ي
ر
الطبيىس
بدر عبدهللا راشد
ي
عل بوصالح
بندر بن عطيه بن ي

******9416
******6916

******9708

بندر بن محمد بن سالم حامد

******8140

اب
صالح احمد عبدهللا الزهر ي
صالح عبدهللا صالح العيد
صالح محمد صالح رشيباط

******1883

بندر عبدهللا ابوبكر باحطاب

******3093

******7491
******9379

ضاوي رشيم بن سعد الغامدي

العتيب
بندر عبدهللا بن نائف
ري
الطحيب
ترك صالح بن محمد
ي
ي

******7388

******4194

الياىس
طارق صالح بن خض
ي
طارق صالح عبدهللا الموينع

******0106

الحرب
ترك عتقان عيد
ري
ي
المطبي
جراح عبدهللا بن فاتن
ر

******7838

طالل ابراهيم محمد الجعفري

******0661

عادل ادريس بن يوسف مكاوي

******2476

الفيق
يح
جعفر احمد ي
ي
حح الغشام
جمال بن محمد بن ر ي
عل بن محمد بوحلج
جواد ي

عامر خالد بن خليل الفهيد

******0975

عامر محمد عبدهللا كردى

******4346

الحازم
عبداالله محمد هالل
ي
الرحيل
هادي
عبدالحكيم بن مناور بن
ي
عل الكليب
عبدالرحمن احمد ي

******3620

حاتم غاىل بن حاسن الهذىل
ر
القرىس
حازم مرزوق حماد
ي
الباهيم
عل بن ابراهيم ر
حسن ي

******3624

اب
عبدالرحمن بخيت سعيد الزهر ي
عبدالرحمن جابر هادي جعفري

الغافل
حسي
حسي توفيق بن
ر
ر
ي
العقيل
عبدالعال
بن
عبدهللا
حسي
ر
ي
عل بن سلمان الهالل
ر
حسي ي

******0117

عبدالرحمن حنش شماس الغموي

******2808

الجهب
حماد عوض بن حماد
ي
اليام
حمد محمد بن صالح
ي

******1234

عبدالرحمن سعد مسن الدوشي

******4518

حمود محمد عبداللطيف السمحان

******6808

الثبيب
عبدالرحمن عبدهللا احمد
ي
عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن السالمه

******5999

عل المعيان
حيدر جميل بن ي

******3565

******1971

الجهب
خالد حمدان نافع
ي

******6289

المالك
سلطان حميد محسن
ي
سلطان ربيع عمر النهدى
العصيم
سلطان سعود محيسن
ي
سلمان محمد سلطان الغموي
الصبيح
عل بن عبدهللا
ي
سليمان ي
صالح احمد صالح الحماد

******4913

******2011

******4227

******0660
******8552

******9961
******9179

******3543
******0467
******1826

******5653

******3106
******8667
******5170

******3120

******9153
******9534
******0512
******0193
******3253
******7610
******5959
******3829
******8114
******8828
******5818
******3477
******8828

االسم

الهوية الوطنية

االسم

الهوية الوطنية

فراس محمدسعود بن ابراهيم سقاط

******4855

عل قحل
عبدالرحمن محمد ي

******8374

القثام
فهد حمدان حامد
ي
فهد سعد فهد البقعاوي

******2421

الصبح
عبدالرحمن محمد عيد
ي
عبدالرحمن مهدى بن عبده شمسه

******4196

الحرب
فهد سعد معال
ري
فهد عبدالعزيز بن محمد العيدي

******3100
******9532

الحرب
عبدالرحيم احمد خلف
ري
اف
عبدالسالم بن صالح بن ابراهيم القر ي

المطبي
فواز طلق مثيب
ر

******2739

فيصل راض سالم الضويح

******5389

العتيب
فيصل عايض بن محماس
ري
فيصل نبيل صالح الربيع

******1441

التكروب
عبدالعزيز حسن محمد
ي
الفديغم
عبدالعزيز سليمان راشد
ي
ر
اىس
عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الخر ي
العمب
عل عبدالرحمن
ر
عبدالعزيز ي

******2614

حكم
عل
ي
ماجد احمد بن ي
ماجد بن عبدهللا بن منصور الهويشل

حكم
عل عيىس
ي
عبدالعزيز ي
الثقق
سليم
فيصل
عبدالعزيز
ي
اليام
عبدهللا احمد بن عبدهللا
ي

******1044

******4881

عل ال مويس
عبدهللا احمد بن ي

******9569

سمب حسن محروس
ماجد ر

******1439

عبدهللا احمد مدين الشهري

******8600

الحرب
ماجد شامان بن هالل
ري
ماجد محمد بن موىس بوقس

******0737

عبدهللا بن صالح بن مبارك العليان

******3203

******7173

العسبي
مازن احمد بن عثمان
ر

******6596

عبدهللا حامد بن عواض المسعودى
عبدهللا حمود محمد ر
الشيف

******8770
******5557

مازن عبدهللا بن منصور آل الحارث

******2627

عبدهللا سعد ابن مقبل آل عادي

******2452

ماهر بن محمد بن سلمان بوجليع

******9682

عبدهللا سعود بن عايش الرشيدي

******0336

اب
مبارك عبيد
مزه الشمر ي
ي
المنهاىل
مبخوت البخيت بن الرويىع
ي
مجدى محمدصالح عوض هللا ر
البشي

******3081

عبدهللا سعيد سعد العمري

******3342

******1074

عل اللحيدان
عبدهللا صالح بن ي

******7671

******3892

عبدهللا ظافر غرمان الشهري

******7292

مجدي خالد فالح العبي

******3538

الصعبي
عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا
ر

******3298

محمد ابراهيم بن عبدهللا القرعاوي

******9563

عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم الشتوى

******9342

الباهيم
عل ر
محمد ابراهيم بن ي

******5793

عبدهللا عل بن عبدهللا بوجباره

******5038

محمد ابوطالب حسن القطام

******0621

محمد احمد بن محمد الغامدي

******5468

المالك
عل احمد
ي
عبدالمجيد ي
عل بن حسن العلوي
عبدالمحسن ي

******1386
******6164

اب
محمد بن عايض بن مسفر الشمر ي
محمد بن عبدهللا بن محمد العبالن

******1770

عبدالملك مبارك بخيت المدرع

******5517

******4842

عبدالهادي خميس خليف العبي

******7807

محمد حامد بن محمد الحامد

******7121

عل عبدهللا أبومغدي العمري
عبدالوهاب ي

******6983

محمد حماد محمد النمري

******3562

عثمان مقبول احمد الغامدي

******4604

محمد خلف عيد الشمري
ر
محمد سعد بن دخيل هللا القرىس

******0038

عدنان بن هاشم بن جعفر الخضاوي

******5341

******8010

محمد صالح بن عبدهللا القرعاوي

******2112

الفهيق
عشوي معتق عشوي
ي
عصام ابراهيم بن محمد القرناوى

******8223
******6430

محمد طالب محمد عبدالحفيظ

******0871

عل بن مبارك النظام
عقيل ي

******8131

عل السلمان
محمد عبدهللا بن ي

******4656

السلم
محمد عبدهللا مرزوق
ي
الجهب
محمد عبدالمحسن مساعد
ي

******3540

االندنوىس
عالء عبدالحميد عبدهللا
ي
دخاخب
عالء عبدالفتاح احمد
ي

******0202
******1096

******7408

عسبي
عل احمد محمد ر
ي

******7326

محمد عطاهللا فرحان البلوي

******0017

عل عبده الشهري
محمد ي

******1332

القديح
عل بن عباس بن محمد
ي
ي
عل بن محمد بن احمد الشقاق
ي

******6473
******9016

عل محمد الفرهود
محمد ي

******6005

عل السالمه
عل سليمان بن ي
ي

******9853

فضيل
عل محمد
ي
محمد ي
محمد عيد عبدهللا العبي

******7597

عل عبدهللا فراج الشهري
ي

******9352

******9298

عسبي
عل
ر
عل مري ع ي
ي

******4164

******4683

معي بن هوي ج آل صليع
عل ر
ي

******3830

******2751

عماد خضان بن محمد الغامدي

******4885

العتيب
محمد مبارك بن خلف
ري
حسي قاروب
محمد مروان
ر

******7035

عمر احمد محمدعادل بصنوي

******5691

******4634

مبه
مروان طارق محمد ر

******8962

الحرب
مساعد حمود بن سعود
ري
الحرب
مشاري مسعود سعد
ري

******4410

العتيب
عناد سعد خليفه
ري
الحرب
خلف
غالب بن طليحان بن
ري
غيدان ظافر شويل آل حثيث

******8369
******3763

******4754

فاروق فريد حسن كلكتاوي

******5323

محمدعل
كميل احمد حبيب آل
ي
ليل نهار بن حمد المسيب

سليماب
محمد فهد محمد
ي
محمد فؤاد بن محمدسعيد دمنهوري

******2311

******1613
******7334
******9777

******7396
******2728
******3861
******3422
******3732
******5031
******2882
******6280
******6711

******1989

االسم

الهوية الوطنية

مشهور صالح األسمر العبي

******7108

مصعب احمد ابراهيم الغامدي

******9964

الضويح
مصعب عيد خليف
ي
حسي مؤمنه
معب بن عبدالوهاب بن
ر

******5890
******1221

عسبي
مفرح محمد مفرح
ر

******6509

مؤيد محمد نضالدين محمود الهوساوي

******9776

عل العبدي
ميثم ابراهيم بن ي

******4651

نادر حمود محمدراشد الحازم

******0960

نادر مفرح سالم الرشيدي
ر
حسي سعود ر
الشيف
ناىس
ر
ي

******3847
******2922

نارص راشد عبدهللا السالم

******3955

العلياب
نارص سالم جابر
ي
نظبعالم جان
نظب عدنان بن ر
ر
اب
نواف شاج بن محمد الزهر ي

******6031
******5022

هاشم شاكر بن علوي الهواشم

******6150

هاب ابراهيم بن عبدهللا الناجم
ي

******1379

هاب عبدالرزاق بن عبدالعزيز العوض
ي

******7714

هشام مصطق بن عبدهللا المسلم

******7108

السهل
وائل سلمان سليمان
ي
وديع عبدهللا بن محمد مال هللا

******6938

الحرب
عل
ري
وراد أحمد ي
وليد ابراهيم بن عبدالعزيز المشيقح
الجهب
ياش عبدالعزيز محمد
ي
فص
ياش عثمان بن ر
امي ي
العوف
ياش محمد حمدي
ي
يوسف هادي بن احمد الخباز

******1028

******8055
******3501
******4557
******5302
******1478
******4130
******6338

