
 

 

 

 ـ: والمواطنين الذين شملتهم هذه الدفعة هم 

 
 العريفي عبدالرحمن محمد ابتهآل

 غوا قاسم الحسن ابراهيم

 العتيبي الظريف ابراهيم بدر ابراهيم

 العطوي سالم بشير ابراهيم

 الحقباني فالح هللا جار ابراهيم

 الحسن احمد حسن ابراهيم

 القحطاني حالص حسن ابراهيم

 القحطاني عيد حسن ابراهيم

 الجهني بركه حمدان ابراهيم

 الموينع راشد زيد ابراهيم

 القحطاني شايع سعد ابراهيم

 الزهراني علي سعد ابراهيم

 الشدوي محمد سعيد ابراهيم

 الحجوري سلمان سليم ابراهيم

 العريني ابراهيم صالح ابراهيم

 الجهني العلوني محمد عايد ابراهيم

 االحمدي سعيد عايض ابراهيم

 الجابري فويزان عائض ابراهيم

 الحسون حمد عبدالرحمن ابراهيم

 ابولحيه سعود عبدالرحمن ابراهيم

 العليان سليمان عبدالرحمن ابراهيم

 الحوشان علي عبدالرحمن ابراهيم

 السويحان علي عبدالرحمن ابراهيم

 الراشدي ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم

 الداعيج حمد عبدالعزيز ابراهيم

 الخطيب محمد عبدالعزيز ابراهيم

 القاسم محمد عبدالعزيز ابراهيم

 اللميلم محمد عبدالعزيز ابراهيم

 الدخيل خليل عبدالكريم ابراهيم

 الغامدي جمعان عبدهللا ابراهيم

 هوساوي حسين عبدهللا ابراهيم

 الحميد عبدالعزيز عبدهللا ابراهيم

 الثمالي عبدالهادي عبدهللا ابراهيم

 الجويزي علي عبدهللا ابراهيم

 عسيري علي عبدهللا ابراهيم

 البيشي قبالن عبدهللا ابراهيم

 السهو محمد عبدهللا ابراهيم

 العباد محمد عبدهللا ابراهيم

 طوطيه علي محمد عبده ابراهيم

 العويرضي علي عتيق ابراهيم



 نامس حسن محمد عثمان ابراهيم

 القنيصي ابراهيم علي ابراهيم

 بالحارث حليالن علي ابراهيم

 الربع سليمان علي ابراهيم

 الطويل عبدالرحمن علي ابراهيم

 شويرد عبدهللا علي ابراهيم

 الزهراني عصبي علي ابراهيم

 الغثيمي محمد علي ابراهيم

 الزهراني مرضي علي ابراهيم

 الجهني العرادي مرزوق عوض ابراهيم

 المطيري مطر عويد ابراهيم

 العطوي مسعد عيد ابراهيم

 الكناني الرضواني علي قوزي ابراهيم

 ابوشقير احمد في ال ابراهيم

 هجري الحاضري ابراهيم محمد ابراهيم

 عسيري احمد محمد ابراهيم

 عداوي حربي حسن محمد ابراهيم

 الجمعيه صالح محمد ابراهيم

 البحيري عبدالعزيز محمد ابراهيم

 الشيخي الحوساني عبدهللا محمد ابراهيم

 الحارثي عطيه محمد ابراهيم

 الحار علي محمد ابراهيم

 الثمالي عوض محمد ابراهيم

 المحرج فوزان محمد ابراهيم

 جعفري آل عبيد مهدي محمد ابراهيم

 العصفور ناصر محمد ابراهيم

 السحيمي فوران مخضار ابراهيم

 عتودي ابراهيم مديني ابراهيم

 العتيبي خالد مرشد ابراهيم

 الجهني العلوني جابر مسند ابراهيم

 المحمدي عيد مضحي ابراهيم

 الحربي اللهيبي نامي مطلق ابراهيم

 الشراحيلي علي مقبول ابراهيم

 معشي محمد منصور ابراهيم

 العافا عبدهللا ناصر ابراهيم

 الحازمي بشيتان نزال ابراهيم

 الهزاع محمد هزاع ابراهيم

 الزهراني عبدهللا ابراهيم احمد

 العوشن محمد ابراهيم احمد

 البوناصر ناصر ابراهيم احمد

 قيسي مبروك احمد احمد

 الكرشمي حمود الحميدي احمد

 ابوحربه قاسم امين احمد

 مجرشي احمد جابر احمد

 مالكي عبدهللا هللا جار احمد

 الشهري احمد حامد احمد

 الرشيدي شالي حامد احمد

 الضميري شفق حامد احمد



 الشريف عرمطه حامد احمد

 الشابحي عمري حامد احمد

 الحبيب عايش حبيب احمد

 الحسن علي حبيب احمد

 العتيبي الغنامي نايف حجاب احمد

 معشي آل احمد حسن احمد

 البكري سالم حسن احمد

 صالحي محمد حسن احمد

 الشهري الحسيني مرشد حسن احمد

 المزاح يحي حسن احمد

 المصعبي بخيت حسين احمد

 المحمد صقر حسين احمد

 العمراني فرج حسين احمد

 دغريري مخزم محمد حسين احمد

 العرفج عبدالرحمن حمد احمد

 الفايدي شبيرق حميد احمد

 العجمي محمد حميد احمد

 الحلواني محمود حنفي احمد

 الشمري الفي خالد احمد

 الجهني هللا عطيه خضر احمد

 الزهراني هللا غرم خميس احمد

 الزهراني الطفيلي احمد دبيس احمد

 الدخيل ابراهيم دخيل احمد

 اللقماني بخيت دغيليب احمد

 االنصاري حامد رباح احمد

 المالكي مصلح رده احمد

 الذيبي سعيد سالم احمد

 عفقي سعيد سالم احمد

 بامقا عبود سالم احمد

 العلياني عيسي آل محمد سحمان احمد

 الحازمي ابراهيم سعد احمد

 القحطاني احمد سعد احمد

 الحربي بخيتان سعد احمد

 الغامدي حنش سعد احمد

 العتيبي نوار سعد احمد

 ضاوي احمد سعيد احمد

 الزهراني صالح سعيد احمد

 الزهراني محمد سعيد احمد

 الفايدي عبدهللا سالمه احمد

 المالكي محمد سلمان احمد

 الضبيعي عبدالعزيز سليم احمد

 الشمري صعفق سليمان احمد

 مشيخي قاسم سليمان احمد

 الرحمه محمد سليمان احمد

 العتيبي معيض سويلم احمد

 العنزي زعل شليل احمد

 الغامدي احمد صالح احمد

 المشعان حماد صالح احمد



 الجهني رجاء صالح احمد

 الغامدي عبدهللا صالح احمد

 القرني حسنان آل عبدهللا صالح احمد

 المالكي عوض صالح احمد

 العنزي فنخان صالح احمد

 الذيب فهد صالح احمد

 الطيور محمد صالح احمد

 الغامدي محمد صالح احمد

 الموينع موسي صالح احمد

 الهمامي هادي طالب احمد

 المحيميد حسون عباس احمد

 العبدان عبدالرحمن احمد

 باخشوان محمد عبدالرحمن احمد

 الحايك سليمان عبدالعزيز احمد

 الخريصي صالح عبدالعزيز احمد

 المالكي عبدالرحمن عبدالعزيز احمد

 اللميلم محمد عبدالعزيز احمد

 الشمري محيسن عبدالعزيز احمد

 البقشي محمد عبدالعظيم احمد

 السلمي نافع عبدالكريم احمد

 الزهراني احمد عبدهللا احمد

 الزهراني القنعه احمد عبدهللا احمد

 صفر آل احمد عبدهللا احمد

 العتيبي حمد عبدهللا احمد

 المطيري رزيق عبدهللا احمد

 القرني زهير آل ظافر عبدهللا احمد

 عباس آل عباس عبدهللا احمد

 الخميس عبدالعزيز عبدهللا احمد

 الدروبي علي عبدهللا احمد

 الشمري فرحان عبدهللا احمد

 العباد محمد عبدهللا احمد

 الحمد احمد عبدالهادي احمد

 العباسي احمد عبدربه احمد

 الجوفي جدوع عقيل احمد

 المدخلي ابراهيم علي احمد

 الزهراني احمد علي احمد

 العليان احمد علي احمد

 الغامدي احمد علي احمد

 الموسي احمد علي احمد

 االسمري هشآل آل احمد علي احمد

 عسيري احمد علي احمد

 الضبيعي براهيم علي احمد

 المطوع حسين علي احمد

 الياسين حسين علي احمد

 العضب صالح علي احمد

 الغامدي صالح علي احمد

 اعبيد آل علي علي احمد

 الفقيه عمر علي احمد



 الفيفي قاسم علي احمد

 البومجداد محمد علي احمد

 الزهراني محمد علي احمد

 الطامي محمد علي احمد

 الرشيدي معتق علي احمد

 ليف آل ناصر علي احمد

 البراك احمد عمر احمد

 الجمل سعيد عمر احمد

 باخشوين عبدهللا عمر احمد

 الشهري محمد عوض احمد

 الشراري عليان عياده احمد

 حجازي ابراهيم عيد احمد

 الشمري جدوع عيد احمد

 المطيري نويفع عيد احمد

 الزهراني محمد عيدان احمد

 العبدهللا احمد عيسي احمد

 الزهراني موسي عيسي احمد

 الغامدي سعد هللا غرم احمد

 العنزي مرعي فليح احمد

 البهالل احمد فهد احمد

 الشريف سعود فهد احمد

 الودعاني سالم قاسم احمد

 سيف عبده قايد احمد

 المطيري الهجله مليح مثيب احمد

 مقبول ال احمد محسن احمد

 الشاجري ابراهيم محمد احمد

 علوي ابراهيم محمد احمد

 الزهراني احمد محمد احمد

 الزهراني احمد محمد احمد

 القحطاني احمد محمد احمد

 القنوت احمد محمد احمد

 المحسن احمد محمد احمد

 ربعين احمد محمد احمد

 شراحيلي احمد محمد احمد

 الرفاعي جليوي محمد احمد

 حكمي حسن محمد احمد

 مجثل حسن محمد احمد

 الجهني حسين محمد احمد

 الحربي داعر محمد احمد

 المرواني رميزان محمد احمد

 العديلي سليمان محمد احمد

 التويجري صالح محمد احمد

 المالكي صالح محمد احمد

 المرعشي صالح محمد احمد

 الوهيبي صالح محمد احمد

 الحربي عايض محمد احمد

 االزوري عبدالرحمن محمد احمد

 الزهراني عبدهللا محمد احمد



 الدريع علي محمد احمد

 عسيري علي محمد احمد

 جحاف محمد محمد احمد

 حازمي يحيي محمد احمد

 العنزي عبيد مخلف احمد

 العوفي هللا فرج مرزوق احمد

 الزهراني تليلح مساعد احمد

 السفياني مرزوق مطر احمد

 العتيبي راضي مطيع احمد

 السعيد احمد مفضي احمد

 بوصالح صالح موسى احمد

 الشهري علي موسي احمد

 اليماني احمد ناجي احمد

 موفق آل احمد ناصر احمد

 الحسينان حسين ناصر احمد

 الثويني عبدالكريم ناصر احمد

 الزهراني محمد هآلل احمد

 الحربي حسين واصل احمد

 عسيري احمد يحي احمد

 الزيداني محمد يحي احمد

 يوسف احمد يحيي احمد

 رباعي جابر يحيي احمد

 الجاسم عبدهللا يوسف احمد

 المبارك فهد مبارك اديب

 الراشد محمد ابراهيم اسامه

 الحربي سلمان سالم اسامه

 السياري سعود محمد اسامه

 مله عمر محمد اسامه

 االندنوسي اسحاق شاذلي اسحاق

 راجح محمد شامي اسعد

 الحاجي عبدالمحسن طاهر اسماء

 لسلوم سمران علي اسماء

 عبيد حسين محمد اسماء

 الشلبي علي عبدالجليل اسماعيل

 السماعيل اسماعيل علي اسماعيل

 المكرمي يوسف اسماعيل محمد اسماعيل

 عيد حسين حسن اشرف

 محضر علي سعيد اشرف

 السويلم ربيع مفرح اشرف

 العنزي ثميل عامر االقرط

 الزير عيسي عبدهللا البندري

 الجويبر محمد عبدالكريم الجوهره

 المهداوي عبدالعزيز احمد الحسن

 المهداوي محمد علي الحسن

 ابوالقاس ابراهيم احمد الحسين

 بكاري محمد احمد الحسين

 الزهراني بنيان عبدهللا الحسين

 العازمي عايد الطرقي الحميدي



 رمال حمود جايز الحميدي

 الحربي مناور هللا ضيف الحميدي

 السبيعي الحميدي محمد الحميدي

 الحربي فرحان زيد الدريعي

 الرويلي صليبي عقيل الريض

 الشمري سالم بشير الليفي

 الدغماني مصبح حمود الهيه

 الشمري هليل حماد امل

 مهدي محمد علي امل

 العبيدن محمد محمد امنه

 البلوي عبدالكريم محسن امير

 الدهنين عبدهللا محمد امير

 الرحيلي حمدان فايز اميره

 بنون سراج ابراهيم امين

 اللقماني مبروك مليك امين

 الشمري عايد جهاد انور

 االمير عبدالعزيز سعيد انور

 العنزي خلف سالم انور

 الهيري يوسف عباس انور

 الحربي سعد محمد انور

 الشمراني عبدهللا محمد انور

 الجهني جابر محمود انور

 العنزي دخيل نايف انور

 العنزي ثويني نداء انور

 صوان عبدهللا يحي انور

 الحسيني محمود عثمان اياد

 البارقي مديني موسى علي ايتام

 العلوان سالم احمد ايمن

 رشوان عبدالمحسن احمد ايمن

 الشهري فائز عاطف ايمن

 الحداد محمود عبدالعزيز ايمن

 مطر سعيد محمد علي ايمن

 السياري سعود محمد ايمن

 العوفي مشعل منور ايمن

 الثقفي عبدهللا محمود ايهاب

 القحطاني السحيمي مبارك حمد خالد / أيتام

 العطوي سالمه يتم سالم أيتام

 العتيبي الغبيوي مبارك غايب عبدالرحمن أيتام

 القحطاني العوازي آل عايض محمد عبدهللا /أيتام

 العباد عبدالمحسن علي آدم

 الضويان مسفر مبارك بادي

 الغامدي سعد آل محمد عثمان باسل

 النخيالن ابراهيم محمد باسل

 الخطابي سالم محمد باسم

 الشريده عبدالعزيز محمد باسم

 اورنلي مصطفي محمد باسم

 العنزي خلف سطم بتآل

 المرحبي بحني علي بحني



 الزهراني محمد حسين بخيت

 الجهني عياد خنيفس بخيت

 الغامدي سعيد سعد بخيت

 الحربي الجابري سويلم شنع بخيت

 الصيعري علي محمد بخيت

 الشهراني الحرسان بداح حمود بداح

 السبيعي ناصر دسم بداح

 الغانم عبدهللا احمد بدر

 البخيتان حسن حبيب بدر

 الخالدي محيسن حسين بدر

 السبيعي ضيدان خالد بدر

 المطيري الوحي خشيم بدر

 الشمري قازي زاكي بدر

 الحربي جريذي سعود بدر

 الربيش صالح سليمان بدر

 العلوي عاتق عائض بدر

 الدويش صالح عبدالرحمن بدر

 المخيمر عبدالكريم عبدالرحمن بدر

 الحربي خالد عبدهللا بدر

 الدبياني عوده عبدهللا بدر

 عيسى محمد عبدهللا بدر

 المطيري محمد عبدالمحسن بدر

 المطرفي عايد عكاش بدر

 البدر احمد علي بدر

 المدني عبدهللا علي بدر

 العتيبي مسلط عليان بدر

 العنزي ابراهيم عواد بدر

 الغامدي علي عوضه بدر

 العنزي مغير عيسي بدر

 العيد عيد فهد بدر

 العصيمي حمود محمد بدر

 البريكاني ربيع محمد بدر

 المطيري ربيعان محمد بدر

 الحربي سالم محمد بدر

 الخليفه سعد محمد بدر

 دحيم سعد محمد بدر

 العديلي سليمان محمد بدر

 المطيري سليمان محمد بدر

 السلمي هللا عتيق محمد بدر

 الحربي عيد محمد بدر

 الحربي فالح محمد بدر

 العنزي كردي محمد بدر

 الحربي مبارك محمد بدر

 العتيبي اسماعيل مساعد بدر

 الظفيري عوض مشرف بدر

 المحمدي براك مقبل بدر

 المطيري عيد مناور بدر

 الجميلي سالم نزآل بدر



 الرشيدي عوض نوران بدر

 الحربي ل هال هديبان بدر

 الحازمي سالم قريطان بدري

 الهاللي محمد محمد براهيم

 العجمي الشامري سعد سعود برغش

 القرني العماري محمد عبدهللا بركات

 البريدي عبدالرحمن بسام

 العبيري عيد عوده بسام

 السديري علي محمد بسام

 الرشيدي ثامر ساير بشير

 الحربي نماء ضافي بشير

 الجهني بشير محمد بشير

 العازمي دويمان محمد بشير

 العنزي صياح ملوح بشير

 المشعلي محمد شارع بطي

 القحطاني بطي عائض بطي

 الزايدي بكر محمد بكر

 عبيدان علي محمود بكر

 المشعان عبدهللا محمد بليغ

 المطيري بدر بدير بندر

 العنزي خليف بشير بندر

 البلوي عواد تركي بندر

 الرويلي حميد جوآل بندر

 العتيبي عبود حمود بندر

 العمري سالم سعد بندر

 المطيري معيض سفر بندر

 القعود عبيد سالمه بندر

 الحربي نغيمش سلطان بندر

 الزايدي سليمان سلمان بندر

 الجودي سلطان سليمان بندر

 الرشيدي صاهد سماح بندر

 البقعاوي طالع صالح بندر

 الشهراني عتيق عبدالرحمن بندر

 الحميد عون عبدالرحمن بندر

 الشوشان عبدالرحمن عبدالعزيز بندر

 سردار علي زاهد عبدالقادر بندر

 الشهري خلوفه عبدهللا بندر

 القرني المدائره زهير عبدهللا بندر

 الزهراني سعدي عبدهللا بندر

 الصالح محيسن عبدهللا بندر

 القرافي عبدالوهاب عبدالمحي بندر

 العطوي عتيق عتيق بندر

 الزهراني معجب علي بندر

 الغليت منير علي بندر

 اللويتعي عتيق عواد بندر

 المالكي حسن عوض بندر

 الرحيمان راشد عيد بندر

 السحيمي مطر فرحان بندر



 التويم تويم فهد بندر

 الجريوي عبدهللا فهد بندر

 الزهراني عيسان مبارك بندر

 العتيبي براك محسن بندر

 العنزي عطاهللا محسن بندر

 المعيذر عبدالعزيز محفوظ بندر

 القاسم حمد محمد بندر

 ابالخيل صالح محمد بندر

 السلمي هللا عتيق محمد بندر

 ربيع مشبب محمد بندر

 الرخيمي القوين مدهللا بندر

 القثامي فارع مرزوق بندر

 ي البقعاو نزآل مطر بندر

 المطيري مسحل معلث بندر

 القليطي محمدعلي منصور بندر

 المرواني قيضي نافل بندر

 العتيبي مرزوق هجرس بندر

 الحربي هآلل هديبان بندر

 العتيبي ساري هوشان بندر

 العجمي محمد آل بين فالح بين

 الغباري هادي محمد تاليه

 المطيري فارع شارع ترحيب

 المطيري هللا عوض عويض ترحيب

 العوهلي احمد ابراهيم تركي

 الغريب غريب ابراهيم تركي

 العنزي ابراهيم احمد تركي

 الدلبحي ذعار الغفيلي تركي

 الحجي احمد سعد تركي

 الدريع عبدهللا سعود تركي

 العتيبي سفير سفر تركي

 المطيري راشد سمير تركي

 المطيري الهيلم طالع تركي

 الصبحي عتيق عبدالرحمن تركي

 المطيري ذويبان عبدهللا تركي

 التريكي عبدالعزيز عبدهللا تركي

 الشعيفي علي عبدهللا تركي

 الوشيقري محمد عبدهللا تركي

 الحربي عابد عبيدهللا تركي

 حمدي اال حمد عواد تركي

 العنزي قبيل عويض تركي

 القحطاني محمد ماجد تركي

 قطيم آل محمد ماجد تركي

 المنعمي احمد محسن تركي

 العفتان الحميدي محمد تركي

 القرني ظافر محمد تركي

 الشراري مقبول محمد تركي

 المطيري مناور محمد تركي

 الذروي يحي محمد تركي



 العتيبي زبن مسفر تركي

 الصاعدي هللا دخيل ناجي تركي

 االحمري محمد علي تركيه

 النومان حمد عبدالرحمن توفيق

 العبدهللا حسن محمد توفيق

 المسعود عبدالعزيز احمد تيسير

 المطيري راجح حمد تيسير

 المالكي احمد عبدهللا ثابت

 العجاجي صالح عبدهللا ثاقب

 العتيبي زارع حزام ثامر

 الوافي حمدان حمدي ثامر

 العبيد محمد سليمان ثامر

 الغيث عبدهللا عبدالرحمن ثامر

 الربدي عبدهللا عبدالعزيز ثامر

 المرشود عبدالعزيز عبدهللا ثامر

 الصاعدي عبدالعزيز عمير ثامر

 المحيسن عبدهللا محمد ثامر

 العنزي ثويني فويضي ثاني

 الجهمي ثواب فارس ثواب

 علي هادي جابر جابر

 رشيد نور محمد سعد جابر

 الشمري شالش صغير جابر

 مخلص آل بنجر محمد جابر

 الفيفي جابر محمد جابر

 المكثري جابر محمد جابر

 الشهري سعيد محمد جابر

 البقمي سامل مسلم جابر

 الشمري المنتشري تركي هادي جابر

 الفيفي اسعد يحيي جابر

 المريف جارهللا صالح هللا جار

 المالكي سعد حسن جارهللا

 الشيباني مارق حمدان جازع

 العفري فويران سعد جازي

 معجبه آل علي عوض جاسر

 السلطان احمد محمد جاسم

 الدوسري راشد محمد جاسم

 الرشيدي مفلح نجر جامع

 الحربي البدراني محمد جزاء جايز

 غزواني جابر حسن جبران

 تليدي عايض مسفر جبران

 الفقيهي علي يحي جبريل

 الربيعي جحران مرعي جحران

 العبدالقحطاني آل معوضه محمد جربوع

 المطيري سعيد راشد جزاء

 السبيعي جزاء قطيم جزاء

 العتيبي معيض عبدهللا جزاع

 مسبح آل علي احمد جعفر

 السيهاتي جواد حسن جعفر



 المزيعل احمد علي جعفر

 القمر علوي علي جعفر

 جليغم آل شايع سعود جفين

 الجالجل عبدهللا عبدالمحسن جالجل

 العنزي مفرح خشان جآلل

 الزهراني احمد خضران جمال

 الخمسان عثمان صالح جمال

 العلي سلطان احمد جمآل

 المطيري شارع شعوف جمآل

 الفزاني محمد بشير محمد جمآل

 العديلي سليمان محمد جمآل

 الذبياني حسين رده جمعان

 المالكي حاسن عبيد جمعان

 الزهراني احمد علي جمعان

 الزهراني احمد علي جمعان

 الرشيدي دغيم ماطر جمعان

 الزهراني العمري عبدهللا محمد جمعان

 الحارثي سعد هاجد جمعان

 المالكي سعيد حسين جمعه

 البلوي فارس سالم جميل

 الهندي عبدالرزاق عبدالرحمن جميل

 العنزي عوده فالح جميل

 الجهني الحبيشي مبروك مبيريك جميل

 الزهراني بسان احمد جميله

 الحربي البدراني جهز خالد جهز

 الرشيدي بديان سريحان جهز

 العتيبي عيد سيف جهز

 بوصالح ناصر صالح جواد

 سالم آل عسكر حمد جوخه

 الغامدي المنصوري حمود احمد حاتم

 العمري مرزوق حامد حاتم

 العتيبي محمد عامر حاتم

 مجرشي صالح محمد عبدالعزيز حاتم

 الحربي عايض معزي حاتم

 سالمه محمد عدنان حازم

 حمدي عبده احمد حاسر

 حاضرالرويس سعد سعود حاضر

 المالكي حماد احمد حامد

 العنزي خليف بطاح حامد

 الغامدي حامد جماح حامد

 الشهراني القربي فرحان ذيب حامد

 السلمي عتيق سحاب حامد

 العنزي حمود سليمان حامد

 العنزي مبارك سويدان حامد

 الثمالي حمدان عابد حامد

 الحسيني عيد عايد حامد

 المزروعي محمد عبدالرحيم حامد

 الخثعمي خلوفه آل محمد عبدهللا حامد



 الشراري هالل عفران حامد

 العنزي عوض عويجان حامد

 القرشي محمد كليب حامد

 الغامدي احمد محمد حامد

 القحطاني مجلب آل علي محمد حامد

 المالكي مسفر محمد حامد

 العتيبي وخاضر محمد حامد

 الرشيدي حمدي مسلم حامد

 الرويلي غريب مناور حامد

 الدوسري حضرم مطر حبيان

 البويدي علي ابراهيم حبيب

 الشمري دغشي بشير حبيب

 الصالح سلمان عبدهللا حبيب

 الصفار صالح علي حبيب

 شويهين عبدالكريم علي حبيب

 الحربي خويلد غريب حبيب

 الجمعان عبدهللا ماجد حبيب

 جميع آل دخيل محمد حبيب

 الرويس سلطان برجس حجاب

 القصيباوي مطير عياده حجاب

 جعفري احمد احمد حجري

 العقيلي صالح محمد حجي

 الصبحي عطاوي جميعان حجيج

 الشمري راضي فرحان حربي

 القحطاني تركي آل عبدهللا سعد حزام

 السبيعي حباب عويد حزام

 المطيري عواض هجهوج حزام

 صديق زيني صالح حسام

 المال محمد عبداللطيف حسام

 الحيدر عبدهللا ابراهيم حسن

 المنتشري بادي احمد حسن

 عريشي حسن احمد حسن

 مهنا دالك احمد حسن

 الناصر سلمان احمد حسن

 بحري صائم احمد حسن

 الشريف حسين آل علي احمد حسن

 الزهراني محمد احمد حسن

 الشهري محمد احمد حسن

 الثوابي مفرح الحسين حسن

 المالكي سلمان جابر حسن

 الفيفي مفرح جابر حسن

 العباد حسن حسين حسن

 الشافعي موسي حسين حسن

 اليامي علي حمد حسن

 الشهري حسن داحش حسن

 العنزي رزاق داخل حسن

 الشهراني سعد زنيفر حسن

 الخميسي صالح ساعد حسن



 الصيعري عبدهللا سالم حسن

 الفيفي محمد سالم حسن

 العجمي المحفوظي ناشي سعد حسن

 الجويد عواد سليم حسن

 القحطاني مقبل سويد حسن

 القرني حسن صالح حسن

 امام حسن صديق حسن

 القفاص حسن عباس حسن

 المسحر علوي عباس حسن

 الثمالي صويلح عبدالرحمن حسن

 الشهري محمد عبدالرحمن حسن

 الهوسه عبدالسالم عبدالكريم حسن

 اسكندراني صدقه عبداللطيف حسن

 الصفار ابراهيم عبدهللا حسن

 الهلماني احمد عبدهللا حسن

 الزهراني حسن عبدهللا حسن

 حريري حسن عبدهللا حسن

 السناوي محمد عبدهللا حسن

 شراحيلي محمد عبدهللا حسن

 باداود يسلم عبدهللا حسن

 دهل علي عبده حسن

 المطيري مرزوق عجب حسن

 العمري فاضل عزيز حسن

 زويكي ثائب علي حسن

 القرني حسن علي حسن

 كدم حسن علي حسن

 االمير شبيلي عبده علي حسن

 الحبيب محسن علي حسن

 القحطاني محمد علي حسن

 الزيداني احمد محمد حسن

 منصور ال حسن محمد حسن

 الزهراني حسن محمد حسن

 الشهري حسن محمد حسن

 المالكي صالح محمد حسن

 الساعدي عيد محمد حسن

 عسيري محمد محمد حسن

 العريش علي مريع حسن

 الحارثي مستور ملفي حسن

 الشاعر محمد موسي حسن

 الياسين ياسين ناصر حسن

 الخماش حاسن هللا وصل حسن

 السنان باقر احمد حسين

 السالم عبدهللا احمد حسين

 طالب آل علي احمد حسين

 العوفي محمد احمد حسين

 قذان آل احمد اسحاق حسين

 الشمري نايف تركي حسين

 خبراني ابراهيم جابر حسين



 المريخي سودان جمعان حسين

 العصيمي مقبول حامد حسين

 البادر علي حبيب حسين

 جرولي احمد حسن حسين

 عيد حسين حسن حسين

 زبد صالح حسن حسين

 المالكي عبدهللا حسن حسين

 الزهراني عطيه حسن حسين

 بالل محمد حسن حسين

 المطوع محمد خليفه حسين

 اليامي صالح سالم حسين

 العنزي معاند سالم حسين

 االسمري احمد سعد حسين

 سرحان فهد سعد حسين

 الهفالن فاهد سعيد حسين

 القحطاني محمد سعيد حسين

 المطيري نويشر سفر حسين

 الزبيدي حسين صالح حسين

 السلطان علي صالح حسين

 معتق آل معتق صالح حسين

 البراهيم طاهر طاهر حسين

 الحجر محمد عبدالكريم حسين

 االحمد احمد عبدهللا حسين

 بوحليقه احمد عبدهللا حسين

 البصراوي جاسم عبدهللا حسين

 العمري زويد عبدهللا حسين

 القحطاني سعيد عبدهللا حسين

 القحطاني صالح عبدهللا حسين

 القحطاني علي عبدهللا حسين

 الياسين علي عبدهللا حسين

 الشريده عيسي عبدهللا حسين

 العباد محمد عبدهللا حسين

 عاشور آل معتوق عبدهللا حسين

 صالح الشيخ احمد علي حسين

 المالكي احمد علي حسين

 القحطاني حسين علي حسين

 اوال عباس علي حسين

 ابوديب عبدهللا علي حسين

 الخميس عبدهللا علي حسين

 الصائغ علوي علي حسين

 الناصر محمد علي حسين

 المبارك علي عون حسين

 الخلف احمد عيسي حسين

 الشهراني السراري شارع فايز حسين

 الدوسري حمد مبارك حسين

 الشريف هاشم محسن حسين

 الغامدي احمد محمد حسين

 فوال حسبن محمد حسين



 القحطاني حسين محمد حسين

 المبارك حسين محمد حسين

 النجراني حسين محمد حسين

 عيبه آل عون حسين محمد حسين

 الشهراني سعد محمد حسين

 المكاييل عبدالرحمن محمد حسين

 حياص عبدهللا محمد حسين

 النجار عبدهللا مرزوق حسين

 الحارث آل مصلح مشبب حسين

 البارقي ابراهيم مفرح حسين

 الرزقوي نويفع نافع حسين

 دعالن آل علي هادي حسين

 كاظم السيد آل سلمان هاشم حسين

 عمودان ناصر هامل حسين

 المحمادي محمدناجم يحي حسين

 النعمي ابراهيم يحيي حسين

 خشيم ابو ناصر سلطان حصه

 المطيري شعاب عبدهللا حصه

 القحطاني حمود واسم حصه

 السهلي خفران وهق حصه

 الزغيبي محمد سليمان حكمت

 الصواط حميد عبيد حلتم

 المالكي عبدالرحمن احمد حماد

 الشمري هذآل العبيد حماد

 الرويلي مطر صفوق حماد

 العبيواني عايد عوده حماد

 الفايز حماد فايز حماد

 الحربي جويعد فهاد حماد

 الدوسري عبدالعزيز ابراهيم حمد

 الصالحي حمد احمد حمد

 الحيردي محمد الغفيلي حمد

 قبولي محمد براهيم حمد

 العتيبي سالم بركه حمد

 الصقور شريف آل حسين حسن حمد

 المطيري عبيريد حميد حمد

 القحطاني غراب آل سعود دهيم حمد

 العوفي منير راشد حمد

 عبدهللا آل سعد زيد حمد

 القحطاني سويدان آل محمد سالم حمد

 العتيبي ناشي سجدي حمد

 الصفراني عيسى صالح حمد

 المطيري محمد عائض حمد

 الحسون حمد عبدالرحمن حمد

 العسكر حمد عبدالعزيز حمد

 القحطاني مهدي آل سعييد عبدهللا حمد

 الشيحي حمد عبدالمحسن حمد

 الخضير صالح علي حمد

 السويلم محمد علي حمد



 القحطاني محمد علي حمد

 الدوسري ناصر علي حمد

 مساعد آل هتفر علي حمد

 الدوسري محمد فرحان حمد

 الزعفران فهد مبارك حمد

 الفهادي جابر محمد حمد

 المطر حسن محمد حمد

 عباس آل حيسي حسين محمد حمد

 الحويل خالد محمد حمد

 ابالحارث صالح محمد حمد

 البراك عبدهللا محمد حمد

 القحطاني مسفر مسعود حمد

 السبيعي حمد منصور حمد

 المطيري الرحيمي الفي هللا منيع حمد

 الحربي معوض موسي حمد

 العتيبي مقبل ناشي حمد

 القحطاني علي ناصر حمد

 القحطاني العاصمي مبارك ناصر حمد

 الغامدي سعيد احمد حمدان

 العنزي فرحان بشير حمدان

 الحربي يحي جريد حمدان

 الحربي حمود حمد حمدان

 االكلبي سعد خضر حمدان

 الظفيري فدان دخيل حمدان

 المنتشري حمدان صالح حمدان

 العنزي حجاب عائض حمدان

 السهلي حمدان عتيق حمدان

 الحربي هزاع فراج حمدان

 الجميلي باطح محمد حمدان

 البقمي عبدهللا محمد حمدان

 السناني محارب محمد حمدان

 البقمي خليوي نوار حمدان

 الغامدي حمود عبدهللا حمده

 ني الصيدال حامد احمد حمدي

 الجهني المحياوي صالح حميد حمدي

 احمد عبدالخالق احمد حمزه

 الصاعدي زاكي زكي حمزه

 القديم محمد ابراهيم حمود

 الحارثي العضياني جبر جابر حمود

 العمري جزاء جهز حمود

 الشهري حمود حسن حمود

 الشمري ماجد حمدي حمود

 البايح سليمان خلف حمود

 البكر ناصر راشد حمود

 العنزي مناحي زبن حمود

 الغامدي حامد سعد حمود

 العتيبي مزيد سعيد حمود

 الشمري سرحان شحاذه حمود



 العنزي حمد شطي حمود

 الهاجري محمد شعيل حمود

 الجعيدي حمود صالح حمود

 الشهراني عتيق عبدالرحمن حمود

 العنزي معاشي عويد حمود

 المطيري حامد فالح حمود

 الحربي صنيتان فرج حمود

 الفريدي محمد فهد حمود

 االحمدي وصل مبارك حمود

 القحطاني محمد محسن حمود

 العطوي جريبيع محمد حمود

 قاعدالسليس محمد حمود

 المشوح سليمان مشوح حمود

 المطيري هللا دخيل نانايف حمود

 الفهيقي علي الحبيب حميد

 الزهراني الحساب حارث حميد

 السالمي حميد حامد حميد

 المبارك علي حسين حميد

 المغامسي احمد حمود حميد

 السلمي هنيدي حويمد حميد

 الرويتعي عتيق خلوي حميد

 الحربي مصلح صالح حميد

 البدراني عبيدهللا ظاهر حميد

 الهذلي هللا عبيد عبيدان حميد

 الثقفي عيضه عطيه حميد

 العتيبي هريسان عواض حميد

 العلوي عواض عوض حميد

 الجهني حمدان فالح حميد

 العنزي رجيع معيوف حميد

 الظفيري حويدر هزاع حميد

 البركاتي علي محمد يحيي حميد

 الشهري ناصر سعد حميدي

 العنزي صلبي عبيد حميدي

 الخالدي علوش عوض حميدي

 عسيري مقاضمه آل احمد علي حنش

 الشاماني قطيمه حمد حويمد

 العمري سعد ناصر هللا حي

 القرني محسن آل حياهللا محمد حياهللا

 االحمد احمد حسين حيدر

 سالم آل محمد حسين حيدر

 الفريده احمد ابراهيم خالد

 الحميد عبدهللا ابراهيم خالد

 سلوم محمد ابراهيم خالد

 الثقفي علي محمد ابراهيم خالد

 المفرح حسن احمد خالد

 سحاقي خالد احمد خالد

 الضاحي عبدالرحمن احمد خالد

 الغامدي عبدهللا احمد خالد



 العمري المالعصه عزيز احمد خالد

 الراشدي البدر محمد احمد خالد

 الفويرس محمد احمد خالد

 العنزي مناور الدحو خالد

 العتيبي هميجان باجد خالد

 القحطاني محمد بداح خالد

 المطيري حامد بدر خالد

 الجعوان حمد بدر خالد

 الزهراني عايض تهامي خالد

 الدوسري المصبح راشد جاسم خالد

 اللهو عيسي جاسم خالد

 الصبحي دخيل حامد خالد

 الذيابي عتيق حامد خالد

 فران صالح حسن خالد

 الهويمل عبدهللا حسن خالد

 بوحمل ابراهيم حسين خالد

 خيايا محمود حسين خالد

 الدرعان الربع حماد خالد

 هبيكان عوده حمود خالد

 العنزي عكاش خلف خالد

 الحارثي جمعان داخل خالد

 العتيبي مبارك دليم خالد

 القحطاني محمد ذعار خالد

 الرحيلي عاتق راشد خالد

 باوزير احمد سالم خالد

 الموسي حمد سالم خالد

 بامقدم محمد سالم خالد

 العطوي هويمل سالم خالد

 الفهيد عبدهللا سعد خالد

 العضياني مطرب سعود خالد

 الصاعدي دخيل سعيد خالد

 الذيب آل شايع سعيد خالد

 الشهري عبدهللا سعيد خالد

 العساف عساف سعيد خالد

 المطيري عبدهللا سعيدان خالد

 الفايدي عبدهللا سالمه خالد

 سليطين بن عبدهللا سلطان خالد

 الخالدي حمود سلمان خالد

 العوفي خضر سليمان خالد

 باسعد عبدهللا سليمان خالد

 الصالحي حمد سويلم خالد

 المطيري شامان شريد خالد

 البدري احمد صالح خالد

 حمدي اال سعيد صالح خالد

 البلوشي علي صالح خالد

 التركي عيد صالح خالد

 الجهني كريم صالح خالد

 الحجيالن محمد صالح خالد



 القدوم ناصر صالح خالد

 حله عبدالرحمن ظافر خالد

 االسمري علي ظافر خالد

 االحمري عبدهللا عازب خالد

 العنزي دايود عايد خالد

 المبلع عبدهللا عايد خالد

 الحربي لقي عايد خالد

 المطيري سمران عايض خالد

 المطيري رجاءهللا عائش خالد

 ابوهجرس يوسف عباس خالد

 المطيري دهيكل عبدالرحمن خالد

 الشهراني سعيد عبدالرحمن خالد

 السديس عبدهللا عبدالرحمن خالد

 السليم صالح عبدالعزيز خالد

 العبدالقادر صالح عبدالعزيز خالد

 الراجح محمد عبدالعزيز خالد

 الغانم عبدهللا عبداللطيف خالد

 النخيالن ابراهيم عبدهللا خالد

 يمين احمد عبدهللا خالد

 اللهيبي بخيت عبدهللا خالد

 الحميدي حمد عبدهللا خالد

 البلوي حمدان عبدهللا خالد

 السلمي زياد عبدهللا خالد

 الدوسري سعيد عبدهللا خالد

 القحطاني سعيد عبدهللا خالد

 القحطاني سعيد عبدهللا خالد

 السلمي صالح عبدهللا خالد

 مشعان صالح عبدهللا خالد

 الدحيالن عبداللطيف عبدهللا خالد

 المالكي عبيد عبدهللا خالد

 الحرابي علي عبدهللا خالد

 الشهري الجهضمي فايز عبدهللا خالد

 الربيعان ماصي عبدهللا خالد

 الخميس محمد عبدهللا خالد

 السلطان محمد عبدهللا خالد

 السمحان محمد عبدهللا خالد

 محمدالعمار عبدهللا خالد

 الزهراني يحي عبدهللا خالد

 الصباوي بريك عبدالمحسن خالد

 الخرافي حمد عبدالمحسن خالد

 المشامع ابراهيم عبدالواحد خالد

 الحربي الفريدي عتاق عبيدهللا خالد

 اللهيبي سمران عطيه خالد

 السليم احمد علي خالد

 النتيفي احمد علي خالد

 المروتي حمود علي خالد

 المحمادي سليمان علي خالد

 العوده عبدهللا علي خالد



 الغامدي عبدهللا علي خالد

 الفناخ محمد علي خالد

 جابر آل معيض علي خالد

 السفياني معيد عوده خالد

 عفقي سعيد عوض خالد

 القرشي احمد عويضه خالد

 الصبحي سلطان عيد خالد

 النعمي غالب عيسي خالد

 الحمياني بادي غازي خالد

 عبدهللا مهيوب غالب خالد

 المطيري عيدالميزاني غزاي خالد

 الشمري حزوم فريح خالد

 الجيزان سعد فهد خالد

 التميمي سليمان فهد خالد

 العتيبي نهار فهد خالد

 العتيبي عارف فيحان خالد

 المرواني عواد مبارك خالد

 بلخي حسن محسن خالد

 العتيبي مشعان محماس خالد

 خرعان ابراهيم محمد خالد

 سفيران ابراهيم محمد خالد

 الزيد باسط محمد خالد

 الصقر براهيم محمد خالد

 صقه حبيب محمد خالد

 العتيبي حسين محمد خالد

 الحطيطيب حمد محمد خالد

 المطرفي حويمد محمد خالد

 السريحي راشد محمد خالد

 اللقماني شلوه محمد خالد

 الحارثي عبدالعالي محمد خالد

 التركي عبدالعزيز محمد خالد

 الحلوان عبدالعزيز محمد خالد

 الدرع عبدالعزيز محمد خالد

 الشهري الليلحي عبدهللا محمد خالد

 الهذلي عبيدهللا محمد خالد

 الحارثي عطيه محمد خالد

 الزهراني علي محمد خالد

 خليفه عيسي محمد خالد

 الجابري مروعي محمد خالد

 دعيث آل مطلق محمد خالد

 القحطاني معدي محمد خالد

 العنزي ناصر محمد خالد

 الهويمل ناصر محمد خالد

 اليوسف ناصر محمد خالد

 الصبحي نامي محمد خالد

 الجوفي عبدهللا محيسن خالد

 العلوي حسن مرزوق خالد

 العتيبي الذيابي شبيب مرزوق خالد



 المطيري مرشود مرشد خالد

 خميس عبدالعزيز مساعد خالد

 الثبيتي عايض مسفر خالد

 اليحيوي مسلم مسلم خالد

 صياد آل هللا ضيف مشبب خالد

 الرشيدي الصدهي مشيلح خالد

 العتيبي زبن مطلق خالد

 الحربي شداد معيض خالد

 عاطف ال علي معيض خالد

 الجعيد عبدهللا معيوض خالد

 العتيبي حمود مفرس خالد

 القحطاني ذعار مقبل خالد

 المطيري عايد منور خالد

 الجابري ابراهيم منير خالد

 العنزي صالح مهجع خالد

 العنزي عبدهللا موسي خالد

 الحيدر احمد ناصر خالد

 الحمدان عبدهللا ناصر خالد

 العمري رشيد نافع خالد

 العتيبي صالح نشاط خالد

 السلمي نافع نشاط خالد

 القحطاني مصتور هصام خالد

 يماني حسن ابراهيم خديجه

 عسيري حسن احمد خديجه

 الناشي محمد هاشم خديجه

 مخلص ال سراج هادي حمدان خرصان

 النجراني مهدي علي خرصان

 الحارثي المريري عوظه عواض خزماء

 العمري عبدهللا حسين خزنه

 الياسي جابر جبير خضر

 السواط محمد حميد خضر

 العنزي احمد قعيد خضر

 الحربي ساير فهد خضير

 العنزي راضي شيحان خالف

 العتيبي عبيد بالود خلد

 المطرفي صالح جازي خلف

 العتيبي حمود حمدان خلف

 العتيبي الدلبحي خلف حمدان خلف

 العتيبي عساف حمدان خلف

 العنزي عبدهللا رمضان خلف

 الخلف خلف سالم خلف

 الشراري راضي سالمه خلف

 العازمي سليمان سلمان خلف

 الجهني عيد سليمان خلف

 الحارثي شافي ظافر خلف

 الحربي االجامره مزهر معيض خلف

 المطيري سريع نور خلف

 العنزي ديسان صلبوخ خلفه



 العامري جايز آل سعيد شينان خلوفه

 موكلي حسن خلوي خلوي

 الخالدي خليف حامد خليف

 العنزي عياد دخيل خليف

 الحربي عايد عوض خليفه

 العنزي عطوان فالح خليفه

 الواكد خليفه مبارك خليفه

 الشمري مفضي مطر خليفه

 الحمدان عبدهللا احمد خليل

 الخميس خميس ابراهيم خميس

 الخميس محمد عبدهللا خميس

 الحمدي بخيت مرزوق خميس

 المالكي عوض حامد خؤاد

 الزهراني خيران ادم خيران

 بوحلق يوسف سلمان داود

 العنزي فريح رحيل دحام

 البيشي محمد ناصر دحيم

 الحارثي حمد حماد هللا دخيل

 الغامدي احمد حمود هللا دخيل

 العلياني دخييل خلف هللا دخيل

 الحويطي حمدان سبيتان هللا دخيل

 السهلي عبدهللا ناصر هللا دخيل

 الفايدي حميد رجاءهللا دخيل

 الطريفي حسين عبدهللا دخيل

 الزبالي صالح محمد مبروك دخيل

 القحطاني دخيل مشعان دخيل

 الغامدي دخيل مناحي دخيل

 الدوسري محمد تميم درمان

 الحربي خليف مفرح دعيس

 الودعاني معجب علي دالل

 الهذلى بخيت سليم دهيران

 العتيبي دهيس علي دهيس

 الحارثي فايز سلطان دوخي

 الحارثي ذعار دويخ ذعار

 القحطاني حويل عايض محمد ذعار

 البقمي محمد علي ذكار

 الرويلي ظاهر حمد ذياب

 الجابري مريزيق حمد ذياب

 المطيري مصلح صالح ذياب

 الصاعدي حجيج عايد ذياب

 المطيري قيصان فهم ذياب

 القحطاني محمد سعيد ذيب

 سعد آل محمد ذيب علي ذيب

 القحطاني بيوض آل عايض محمد ذيب

 القحطاني عايض موسى ذيب

 االكلبي الجيهاني ذئب فالح ذئب

 الشمري رابح عبدالعزيز رابح

 السبيعي الملحي ثواب عايض راجح



 الشريف ابوبكر عبدالرحمن راجح

 النفيعي رفاعي خريص راجي

 البقمي راجي فرج راجي

 العازمي مناور الحميدي راشد

 الخطيب صالح حمد راشد

 الخالدي الشاوي راشد راضي راشد

 الششيلي راشد سالم راشد

 الشبرمي عبدالرحمن سعد راشد

 الدوسري عايض شافي راشد

 العنزي دواس عايد راشد

 السبيعي سعد عبدهللا راشد

 شريه آل زنيم محمد علي راشد

 المطيري راشد عوض راشد

 سليم آل محمد غفين راشد

 القريني الطويل راشد فهد راشد

 ثور آل صالح محمد راشد

 العوج آل هللا جار معيض راشد

 السبيعي عبدهللا منيجل راشد

 العمؤي سرور عائش راضي

 السلمان محمد ناصر راضي

 عبدالعاطي معتوق عيسى رافت

 العمري عواض علي رافع

 مطر عبدهللا احمد راكان

 فلمبان عبدالملك زيني رامي

 يماني صالح سعيد رامي

 منشي مصطفي عبدالعزيز رامي

 باعبدهللا عمر محمد رامي

 الرحيمان محمد احمد راني

 البقشي محمد جعفر رائد

 راجحي علي حافظ رائد

 الحياره صالح خالد رائد

 العتيبي هللا ضيف سعود رائد

 الخليفه محمد صالح رائد

 التميمي صالح عبدهللا رائد

 العسكر عبدالعزيز عبدهللا رائد

 العطوي عيد سليم ربيع

 السويلم ربيع مفرج ربيع

 الحربي رجاء سليمان رجاء

 المطيري محسن غازي رجاء

 العنزي مفضي غازي رجاء

 الحربي مهدي فريح رجاء

 الجهني علي الفي رجاء

 الرشيدي الشويلعي عوض صالح رخي

 الجعيد سلوم سفر رداد

 القرني ردعان سعيد ردعان

 المسعودي رداد رده رديد

 الشراري حمدان خليف رسام

 البقمي مشرع كميخ رسنا



 ني العصال مبروك حامد رشيد

 المظيبري رشيد دريع رشيد

 الحربي فرحان غازي رشيد

 السحيمي عوض عويض رشيدان

 صبيبعي اال محمد صالح رضا

 النخلي فواز عبدهللا رضا

 االنصاري حسن فياض رضا

 الحربي فهاد محارب رضاء

 الجنبي احمد حسن رضي

 البقمي الدغفلي رفاعي عيد رفاعي

 اليامي حسن علي رفعان

 اليامي صالح علي رفعه

 الدوسري مالود فارس رفعه

 الشهري رفيدي ياني رفيدي

 الخضير صالح براهيم رقيه

 الجهني فريج فرج رمان

 الرويلي حسيان مضحي رمضان

 صفطه احمد اسماعيل رويد

 الجابري رويشد نويفع رويشد

 الجعفري محمد عبدالرحمن رياض

 داغستاني محمود محمد رياض

 الشمري شاوي مرزوق رياض

 الرويلي حسن مفلح رياض

 داغستاني حسين فخري ريان

 الشمري محمد داخل زامل

 القرني عبدالرحمن عباد زاهر

 االسمري سعد عبدهللا زاهر

 الرويس محمد علي زاهر

 الصالحي محمد قاسم زايد

 الحربي زبن سند زبن

 الصيعري عبدهللا احمد زكريا

 الشوارب علي احمد زكريا

 االحمدي سليمان امبارك زكريا

 برناوي محمد رمضان زكريا

 البليهي سلمان عبدهللا زكي

 الخميس عبدالكريم صالح محمد زكي

 السهلي الظهران خشيبان عبدهللا زنعاف

 المطيري زهيان زاهي زهيان

 مناع محمد عبدهللا زهيد

 العلقم احمد حسن زهير

 بومره علي عبدهللا زهير

 القرناس محمد احمد زياد

 الخالدي ابراهيم صالح زياد

 فهد آل حسن محمد زياد

 العروس سالم صالح زيد

 الحربي وصل عوض زيد

 زيد آل علي محمد زيد

 الخالدي عوض مرعي زيد



 العتيبي محسن مزيد زيد

 الشمري الغفيلي سرهيد عقل زيدان

 الداودي رشيد حسين زينب

 الدسري محضار حامد ساره

 المطيري غراب غازي ساره

 السهيمي علي احمد ساري

 الحارثي حامد سعيد ساعد

 العلوان سالم احمد سالم

 شفي سالم احمد سالم

 العنزي عشوي الطرقي سالم

 السناني هريس بخيث سالم

 القيسي جبار علي جابر سالم

 البياع بالبل آل صالح جارهللا سالم

 مناع آل شتوي حزام سالم

 الشراري حامد حماد سالم

 العطوي سليمان حماد سالم

 التيماني فارس خلف سالم

 اللقماني مسلم سلمي سالم

 القحطاني سعيدان صميح سالم

 الحويطي نويفل ضاحي سالم

 الشيباني مهدي ضاوي سالم

 القحطاني عاطف آل محمد عايض سالم

 الغامدي سالم عبدهللا سالم

 الموسى سالم عبدهللا سالم

 الشهري العميري سعيد عبود سالم

 القحطاني زايد آل جويرهللا علي سالم

 شريه آل حطروم هادي علي سالم

 عوضه عبدهللا عون سالم

 العطوي محمد عيد سالم

 الحربي رضيمان غضبان سالم

 الدوسري ناصر فايز سالم

 الرشيدي شمهليل مبارك سالم

 الشرافاء متلع متلع سالم

 السكيبي سالم محمد سالم

 الغامدي مقنع سالم محمد سالم

 الحويطي سالمه محمد سالم

 القرني ظافر محمد سالم

 مطلق آل سحيم علي محمد سالم

 الدوسري فهاد محمد سالم

 اليوبي حمدان مرزوق سالم

 العمري عليثه مرزوق سالم

 الظفيري عايد مطر سالم

 الظفيري سالم مطيع سالم

 الغباري حميالن مهدي سالم

 النجراني محمد مهدي سالم

 الرحيلي مسفر مهل سالم

 اللقماني حمدان هتيمي سالم

 القحطاني شايب آل سالم وسام سالم



 الصيعري صالح عوض سالمين

 حلواني يحيي ياسين سامر

 البلبيهد عبدهللا ابراهيم سامي

 المهناء سعد سعد سامي

 الزيد احمد عبدالرحمن سامي

 السهيل سهيل عبدالعزيز سامي

 الجوهر سعد عبدهللا سامي

 الحازمي عويلي علي سامي

 شامي يحي فاروق سامي

 السعدي بهدل فريح سامي

 العميرين عبدهللا فهد سامي

 السالم علي محمد سامي

 الثبيتي محسن محمد سامي

 الجدعاني مسلم محمد سامي

 الثبيتي هللا دخيل مسفر سامي

 الجوفي عبدهللا منصور سامي

 العتيبي جازع طلق ساير

 الرشيدي سالم مصلح ساير

 الشمري محسن مناور ساير

 العيلي عيضه ضيفاهلل سراج

 الشمري مخلف فريح سراي

 الحويطي عيد خضر سرحان

 االسمري مفرح عبدهللا سعد سرحان

 السهلي محمد غدفان سرحان

 القحطاني سريع عيد سريع

 السبيعي فراج حمد سطام

 الرشيدي فالح صالح سطام

 الموح سليمان عبدالرحمن سطام

 العتيبي غريب محمد سطام

 معبرو بلغيث بخيت سعاده

 الزهراني موسي سعبدحسن

 المحيميد سعد ابراهيم سعد

 الجحدري عبدالرحمن ابراهيم سعد

 الخطيفي علي ابراهيم سعد

 المقرن مقرن ابراهيم سعد

 المالكي عوض احمد سعد

 العتيبي بجاد تركي سعد

 القرني مقبل آل سعد جاري سعد

 الغامدي احمد حامد سعد

 المسعودي حسن حامد سعد

 الرشيدي راشد حامد سعد

 الحربي محمد حامد سعد

 جبران آل ناصر حامد سعد

 السبيعي خالد حمد سعد

 الدرعان الربع دخيل سعد

 الحارثي المذاهبي مقبول دويخ سعد

 الشمراني فلتان ال علي رافع سعد

 الحجوري مسلم رهيدن سعد



 المطيري هللا دخيل زبن سعد

 العاطف سعد سالم سعد

 الرشيدي صنيتان سالم سعد

 الطاهر علي سالم سعد

 الجوهري عوده سالم سعد

 المالكي مطلق سالم سعد

 الضبعان ناصر سعود سعد

 حطاب آل احمد سعيد سعد

 الرشيدي حامد سعيد سعد

 المظيبالي سعد سعيد سعد

 اليوبي عامر سعيد سعد

 الفهر محمد سعيد سعد

 العرياني علي آل منصور سعيد سعد

 الحارثي عبدهللا شرف سعد

 الجهني حميد صالح سعد

 الزياد محمد صالح سعد

 العتيبي عواض صقر سعد

 العازمي فرج صمهود سعد

 الشمراني عبدالرحمن هللا ضيف سعد

 الدوسري مبارك هللا ضيف سعد

 البلوي سعيد ق طال سعد

 الهزري مزعف عايض سعد

 المطيري عويتق عائش سعد

 المقاطي سليمان عباد سعد

 العميري عبدهللا عبدالعزيز سعد

 الشمراني احمد عبدهللا سعد

 بالحسن آل بادي عبدهللا سعد

 الشهري سالم عبدهللا سعد

 الشهراني سعد عبدهللا سعد

 دهام بن سعد عبدهللا سعد

 منشط سعد عبدهللا سعد

 السبيعي سفر عبدهللا سعد

 القرني صيفي آل عوض عبدهللا سعد

 الكودي فهد عبدهللا سعد

 سلطان فهد عبدهللا سعد

 قدان آل محمد عبدهللا سعد

 السهلي نضاد عبدهللا سعد

 السبيعي عبدهللا عبيد سعد

 الدوسري بجاد عساف سعد

 العنزي عقيل عشوي سعد

 الغامدي سعيد علي سعد

 نصار آل نصار سعيد علي سعد

 الشهراني عبدهللا علي سعد

 عسيري ابوقحاص محمد علي سعد

 الرفعي مشني علي سعد

 الشمري نمش علي سعد

 الحاثي المسيلي سعد عمران سعد

 الشمري سعد عواد سعد



 المنصوري سعد هللا عوض سعد

 العتيبي صويان عوض سعد

 الجهني محمد غريح سعد

 المطيري صويلح غنيمان سعد

 البقمي مقعد فالح سعد

 العبالن سعد فهد سعد

 هميم عبدالرحمن فهد سعد

 المسلم محمد قاسم سعد

 الدوسري محمد مبارك سعد

 الودعاني مسفر مبارك سعد

 مبروك الواحد عبد عتيق مبروك سعد

 الحنابجه برغش محمد سعد

 البقعاوي حامد محمد سعد

 الشمري رحيل محمد سعد

 القرني سعد محمد سعد

 الهاجري سعد محمد سعد

 الهويمل سعد محمد سعد

 الدوسري سويد محمد سعد

 الشهري علي محمد سعد

 القحطاني محمد محمد سعد

 الحربي مرزوق محمد سعد

 القرني ناصر آل مستور محمد سعد

 المطيري حاجي مدله سعد

 الغامدي سعد مسفر سعد

 االحمري عبدهللا مشبب سعد

 المالكي قحير معيض سعد

 الغامدي شليويح مفلح سعد

 قريش آل وديح مفلح سعد

 القحطاني محمد مقيت سعد

 المالكي ابراهيم موسي سعد

 االسمري سعيد ناصر سعد

 العتيبي سعد نافل سعد

 البقمي ذكار نايف سعد

 الشمري سالم ثروي سعدون

 السلمي نفاع سليمان سعدى

 الصبحي صغير حامد سعدي

 الحربي الخضراني كديمس عيسي سعدي

 الشمري مدلول صقر سعران

 الزهراني عبدهللا ابراهيم سعود

 العطوي صبحي احمد سعود

 القحطاني محمد حسين سعود

 العتيبي سعد حصيبان سعود

 العطوي مطلق حماد سعود

 المطيري ضافي خالد سعود

 الجوف عبدالعزيز خالد سعود

 الحربي مبارك خالد سعود

 المطيري عميش ذعار سعود

 القثامي بخيتان رزيق سعود



 بنجر محمود سالم سعود

 الحربي نعيمان سالم سعود

 السبيعي شويمي سعد سعود

 الشمراني مسفر سعد سعود

 المطيري راشد سمير سعود

 الحسناني حمد صالح سعود

 الحربي ناقي صنت سعود

 الحارثي مشاري ضاوي سعود

 القحطاني سعيد ظافر سعود

 الشلوي سعد عايض سعود

 الخميس عبدالعزيز عبدالرحمن سعود

 العواد احمد عبدالعزيز سعود

 هويمل سعود عبدالعزيز سعود

 الحماد عبيد عبدالعزيز سعود

 الردادي غنام عبدالعزيز سعود

 الكون عثمان عبدهللا سعود

 الحقباني علي عبدهللا سعود

 العنزي علي عبدهللا سعود

 الرشود مبارك عبدهللا سعود

 مدهش محمد عبدهللا سعود

 الدوسري مفلح عبدهللا سعود

 الشبانات ابراهيم عبدالمحسن سعود

 العتيبي مناحي عبيد سعود

 الظفيري سليمان عشوي سعود

 الضويحي فرحان علي سعود

 المطرفي عويض عوض سعود

 اللحياني مبروك فازع سعود

 المورعي سعيد فائز سعود

 البقمي راجي فرج سعود

 الحربي عواد فهد سعود

 العنزي جديع محمد سعود

 الحربي دبيان محمد سعود

 الرويلي صلف محمد سعود

 السلمي هللا عتيق محمد سعود

 ضبعان آل محسن محمد سعود

 القحطاني النهاري مريع محمد سعود

 البلوي سعيد مساعد سعود

 الحارثي عويض معيوض سعود

 المطيري نخيالن منير سعود

 العتيبي عبدهللا نجر سعود

 هالل ابراهيم ابراهيم سعيد

 االحمدي سعيد احمد سعيد

 الغامدي دحمان آل سعيد احمد سعيد

 ناشع آل عبدالرحمن احمد سعيد

 عقران عبدهللا احمد سعيد

 هقه علي احمد سعيد

 الغامدي يحيي احمد سعيد

 عتمه آل جبران جارهللا سعيد



 الشهراني سعيد جبران سعيد

 التحو ياسين جواد سعيد

 القرني حزمي حزام سعيد

 يحي آل سلطان حسن سعيد

 مانع عميس حسن سعيد

 النحوي علي حسين سعيد

 الدوسري سعيد حمدان سعيد

 الدعجاني حسن دخيل سعيد

 القحطاني سعد دليم سعيد

 القحطاني سريع آل سعيد دليم سعيد

 الغامدي جمعان دوخي سعيد

 فنيس عايض ذيب سعيد

 القحطاني شفلوت ربيعان سعيد

 الشهري القشيري علي رجاء سعيد

 الزهراني علي سراج سعيد

 االسمري سعيد سعد سعيد

 مشبب آل سعيد سعد سعيد

 الشهراني عبدهللا سعد سعيد

 الثبيتي عويد سعد سعيد

 الزهراني نصيب سعيد سعيد

 الشهراني سعيد سفر سعيد

 الفايدي ابراهيم سليمان سعيد

 الزهراني سعيد سليمان سعيد

 الشهراني بران شايع سعيد

 العمور سعيد شايع سعيد

 الغامدي علي شائق سعيد

 القحطاني النطعان شبنان ضيف سعيد

 الحارثي فهد آل مرزوق ظافر سعيد

 الشهراني عون عايض سعيد

 الغامدي احمد عبدهللا سعيد

 الدالحبه حمدان عبدهللا سعيد

 القرني المدائره زهير عبدهللا سعيد

 الغامدي ساعد عبدهللا سعيد

 العضاضي سعد عبدهللا سعيد

 الشمراني بركي آل محمد عبدهللا سعيد

 علي آل محمد عبدهللا سعيد

 الغامدي احمد علي سعيد

 المري راشد علي سعيد

 الغامدي سفر علي سعيد

 الحارثي سلطان آل سلطان علي سعيد

 قصام آل عبدالرحمن علي سعيد

 قضان آل عبدهللا علي سعيد

 القمر علوي علي سعيد

 الغامدي علي علي سعيد

 منعه آل محسن علي سعيد

 مشاري محمد علي سعيد

 الزهراني مقبل علي سعيد

 القحطاني سوده آل ناصر علي سعيد



 باوزير كرامه عمر سعيد

 الزهراني سعيد عوضه سعيد

 المالكي محمد عيد سعيد

 العمري محمد هللا غرم سعيد

 الشمري مناحي فالح سعيد

 خان بخش فقير سعيد

 القحطاني علي فهد سعيد

 القحطاني سالم مانع سعيد

 ضويان آل مسفر مبارك سعيد

 الزهراني احمد محمد سعيد

 الحارثي زايع محمد سعيد

 الغامدي سعيد محمد سعيد

 الزبيدي شداد محمد سعيد

 االسمري عايض محمد سعيد

 القحطاني شفيع عبدهللا محمد سعيد

 الربيعي علي محمد سعيد

 الهرش علي محمد سعيد

 مشني علي محمد سعيد

 الزهراني حسين مرزوق سعيد

 لسلوم جابر منصر مرزوق سعيد

 سليم آل علي مسفر سعيد

 غبار آل محمد مشبب سعيد

 السلمي دحمان مشخص سعيد

 شيبان آل سالم ناصر سعيد

 العمري سعد ناصر سعيد

 الشهراني سعيد ناصر سعيد

 الشهراني فهد ناصر سعيد

 الشهراني مرعي ناصر سعيد

 ابوظهير مسفر ناصر سعيد

 اليزيدي الحق يحي سعيد

 سليم آل مسفر علي سعيدان

 القرافي سالم هللا سعيددخيل

 القحطاني علي سعيدعبدهللا

 بريك آل ردعان جمي سفر

 البقمي سعدي حسن سفر

 العموده عبدهللا سعد سفر

 القحطاني علي محمد سفر

 الخثعمي علي محمد سفير

 البلوشي علي عبدالكريم سكينه

 القحطاني محمد بداح سالمه

 العنزي سمير رحيل سالمه

 العطوي صباح سالم سالمه

 الحجوري راشد سليمان سالمه

 السهلي شداد هللا ضيف سالمه

 الجهني دبيان عايش سالمه

 الرويلي سالمه ليلي سالمه

 العطوي رشيد محمد سالمه

 التيماني سالمه محمد سالمه



 العطوي سالمه محمد سالمه

 العمري سلطان احمد سلطان

 العبدالكريم حميدي برجس سلطان

 المطيري منور بشير سلطان

 المطيري شليه بندر سلطان

 الحربي مقبل ثامر سلطان

 العتيبي هللا عون جهجاه سلطان

 المطيري محمد حمود سلطان

 الحربي نابي حمود سلطان

 الشمري حواس خليف سلطان

 القحطاني سعد دليم سلطان

 القحطاني العبيد زيد سلطان

 الحارثي معيض سعد سلطان

 العويدي ناصر سعد سلطان

 السهلي بطحي شداد سلطان

 العنزي رحيل صالح سلطان

 السلوم سليمان صالح سلطان

 البقعاوي طالع صالح سلطان

 السلمي محمد صالح سلطان

 العتيبي راجح صنت سلطان

 العتيبي عاسم هللا ضيف سلطان

 الشميمري صالح عبدالعزيز سلطان

 العيد عيد عبدالعزيز سلطان

 التريكي عبدالعزيز عبدهللا سلطان

 الحربي عبيد عبدهللا سلطان

 البقمي فايز عبدهللا سلطان

 المحمدي عبدالباري علي سلطان

 الضويحي فرحان علي سلطان

 القرني محمد علي سلطان

 خارج محمد علي سلطان

 المالكي رده عوض سلطان

 العوفي سعيد عوض سلطان

 العتيبي مدعج عوض سلطان

 الحربي عوض غازي سلطان

 الجابري مغلي غويلي سلطان

 الزبالي سلطان فرج سلطان

 العفيصان عبدالعزيز فهد سلطان

 المريبض ناشي فهد سلطان

 القحطاني حصين فهيد سلطان

 السبيعي حسن فيحان سلطان

 المسعودي علي مبارك سلطان

 الجابر جابر متعب سلطان

 عسيري احمد محمد سلطان

 الجودي برعوص محمد سلطان

 المرواني رميزان محمد سلطان

 الشهري سعيد محمد سلطان

 عريج آل سلطان محمد سلطان

 الحربي طامي محمد سلطان



 السلطان عيسي محمد سلطان

 البرغش ناصر محمد سلطان

 الثبيتي عابد مستور سلطان

 القمي رحيان مسلط سلطان

 الحربي مجري مهناء سلطان

 السلمي هجيان نوار سلطان

 العتيبي عديس بجيد سلمان

 البطي راشد بطي سلمان

 الحربي عاتق جهز سلمان

 العمري سعيد حنش سلمان

 المالكي خضر خضران سلمان

 العتيبي ضاوي سالم سلمان

 المطيري ناشي صغير سلمان

 فهد حسين عايض سلمان

 العامر عبدهللا عبدالعزيز سلمان

 المهوس صالح عبدهللا سلمان

 المطيري صنيدح عبدهللا سلمان

 الدار محمد الرسول عبدرب سلمان

 اليماني سالم علي سلمان

 العمري سلمان علي سلمان

 الجهني عبدهللا عليثه سلمان

 المطيري حمدان غريب سلمان

 العازمي نامي فالح سلمان

 الشراري خريصان فنخير سلمان

 العبود مبارك فهد سلمان

 المطيري سيف متعب سلمان

 السبيعي ابراهيم محمد سلمان

 العصفور ابراهيم محمد سلمان

 الغنام خلف محمد سلمان

 سليمان آل راشد محمد سلمان

 الغامدي احمد مسفر سلمان

 السويلم ربيع مفرح سلمان

 المالكي سلمان مفرح سلمان

 الرشيدي قاعد صنيدح سلوم

 حسن زكي عبدالقادر سلوي

 الجهني سليم حامد سليم

 الحربي مسعد نافع سليم

 الشريده سليمان ابراهيم سليمان

 الخميس عبدهللا براهيم سليمان

 الحربي حامد حسن سليمان

 العنزي خليف حوران سليمان

 الردادي جابر خضر سليمان

 الشمري خلف سالم سليمان

 الغالبي سليمان سعد سليمان

 الصيعري صالح سعيد سليمان

 الصاعدي سالمه سليم سليمان

 العوفي نويشي شلوه سليمان

 السناني سلمان شويط سليمان



 عسيري محمد صالح سليمان

 الشبرمي سعد عبدالرحمن سليمان

 العمري عباس عبدالرحمن سليمان

 السواجي محمد عبدهللا سليمان

 الجهني ناجي عبيد سليمان

 الخريف محمد علي سليمان

 البالدي دليل لويفي سليمان

 الخطيفي سليمان مبارك سليمان

 العطوي رشيد محمد سليمان

 العطوي سويلم محمد سليمان

 الصنات صالح محمد سليمان

 الخالدي صديق محمد سليمان

 ابوسن عبدهللا محمد سليمان

 الشهري عبدهللا مزهر سليمان

 الفايدي عوده معاوض سليمان

 المظيبري ذويخ ملحي سليمان

 العباس سليمان ناصر سليمان

 الحمد محمد ناصر سليمان

 الهبك مسلم لويفي سليمه

 المطيري زايد فيصل سمتاء

 البلوي اسعد اسيمر سمير

 المرامحي نافع حمدان سمير

 الكنيدري ابراهيم سالم سمير

 عاشور جمآل علي سمير

 الدوشان احمد عيظه سمير

 النفيعي غازي هادي سمير

 المطيري سند عبدهللا سند

 العتيبي شباب محمد سهيل

 الحربي العلوي سالم علي سويلم

 الرشيدي مناور مران سويلم

 الشهراني القربي حنيف ناصر سياف

 الشمري زبار سالم سيد

 فطيح آل سيف صالح سيف

 الشهراني سيف فالح سيف

 الدوسري ناصر مهدي سيف

 الحازمي محسن فالح شادي

 الشهري عبدهللا عاطف شار

 برناوي محمد ادريس شاكر

 فالته عبدالقادر بشير شاكر

 الشهري العميري عوضه خلوفه شاكر

 محروس شاكر نعيم شاكر

 الحربي سواد عبدهللا شالح

 البشري حميد عبدالحميد شاهر

 المطيري ثويلي حمد شايد

 القحطاني محمد سعيد شايع

 الزعفران فهد مبارك شايع

 القحطاني علي مهدي شائع

 الرشيدي عايض حييان شباب



 العتيبي القسامي زنعاف محمد شباب

 الرميثي دعيج مخلد شباب

 الدوسري شبيب خلف شبيب

 الشيباني جزاء مرزوق شبيب

 القحطاني مهدي عاطف شديد

 السبيعي علي آل حدران فالح شديد

 القحطاني قرواش يحي شرعا

 الحربي خليف سليمان شريان

 المطيري بدر عويضه شريد

 فلوس طاهر محمد شقراء

 الدوسري شليويح محمد شليويح

 البعيمي ابراهيم عبدهللا شمه

 الحارثي عبدهللا حسن شيخه

 العتيبي عبدهللا عقاب شيخه

 شيف آل علي ابراهيم صادق

 حولدار عبدالخالق صديق صادق

 المهنا احمد عبدهللا صادق

 القطان عبدهللا علي صادق

 العنزي سليم ابراهيم صالح

 الشمري الهديرس صالح ابراهيم صالح

 الزهراني حمود احمد صالح

 القرني سعد احمد صالح

 الساعدي صالح احمد صالح

 الميهدبي صبر احمد صالح

 البريكي لسود احمد صالح

 صعدي آل مانع احمد صالح

 الحيمود محمد احمد صالح

 الغامدي محمد احمد صالح

 الغامدي محمد احمد صالح

 محفوظ بن محمد احمد صالح

 الزهراني يوسف احمد صالح

 العتيبي عقاب بجاد صالح

 العوفي رويشد بدر صالح

 العنزي معيوف جريذي صالح

 الشراري جفيران حامد صالح

 العازمي عبدالعالي حماد صالح

 الجمعه ابراهيم حمد صالح

 الشمراني صالح حمدان صالح

 الظفر سلمان خليفه صالح

 سنان آل رفيل داحن صالح

 اللقماني سعد سالم صالح

 بامنيف محمد سالم صالح

 السليمي مرضي سالم صالح

 الشراري مقبول سالم صالح

 الشهري هياس سالم صالح

 الحربي بالود سعد صالح

 المكاييل حريش سعود صالح

 الغامدي صالح سعيد صالح



 الجهني مفضي سعيد صالح

 الشراري خميس سلمان صالح

 البلوي مخيلي سلمان صالح

 الحويطي سعيد سليمان صالح

 الجهني محمد شتيان صالح

 المالكي صالح شراز صالح

 العمري عزيز شيبان صالح

 السواط صالح صامل صالح

 الجهني عواد صايل صالح

 الدرويش عبدالرحمن صالح

 المديني صالح عبدالرحمن صالح

 اللحياني عطيوي عبدالرحمن صالح

 بخاري رمضان عبدالعزيز صالح

 الزايد زايد عبدالعزيز صالح

 العمرو محمد عبدالعزيز صالح

 الغامدي احمد عبدهللا صالح

 الخميس براهيم عبدهللا صالح

 الطريفي حسين عبدهللا صالح

 البلوي سالم عبدهللا صالح

 الدغيم صالح عبدهللا صالح

 الفنتوخ عبدالرحمن عبدهللا صالح

 العوده علي عبدهللا صالح

 الغامدي علي عبدهللا صالح

 البقمي محمد عبدهللا صالح

 الدعيجي محمد عبدهللا صالح

 الزهراني محمد عبدهللا صالح

 الغامدي محمد عبدهللا صالح

 الغامدي محمد عبدهللا صالح

 دعمه آل محمد عبدهللا صالح

 الحربي مشيط عبدهللا صالح

 المطيري مغلي عبيد صالح

 العريني حمد عثمان صالح

 العنزي قاسم عشوي صالح

 الغامدي صالح عطيه صالح

 الجابري عبدالوكيل عطيه صالح

 الزهراني حسن علي صالح

 المفرح حسن علي صالح

 العوفي سويعد علي صالح

 الدغيم صالح علي صالح

 فطيح آل مبارك ظافر علي صالح

 الشراري عايد علي صالح

 الغامدي عبدالرحيم علي صالح

 الحامد عبدهللا علي صالح

 اللقمان عبدهللا علي صالح

 العطاء علي علي صالح

 الباشه عيسي علي صالح

 العمري باحص آل محمد علي صالح

 الشريف صالح عواد صالح



 الحارثي محمد عواض صالح

 القحطاني مرعي آل عبدهللا عوض صالح

 المهجري محمد عوض صالح

 القحطاني جهيم آل منصور عوض صالح

 العمري محمد فارس صالح

 الرفيعي مرشود هللا فرج صالح

 طلحاب آل محمد فهد صالح

 المريخي سعد فهيد صالح

 الزهراني عيسان مبارك صالح

 المطيري حامد محمد صالح

 الشمراني زهير محمد صالح

 القرني سعد محمد صالح

 المالكي سليمان محمد صالح

 السويح صالح محمد صالح

 المسفر صالح محمد صالح

 المغيدي عبدهللا محمد صالح

 الزهراني عطيه محمد صالح

 الجلعود علي محمد صالح

 الفالح علي محمد صالح

 اليامي شرمه آل علي محمد صالح

 المطيري البس محمد صالح

 الزهراني مسفر محمد صالح

 الغامدي سعد آل مسفر محمد صالح

 الفحام يوسف محمد صالح

 القحطاني معيض محي صالح

 العريعر ساكت مسفر صالح

 القحطاني صالح مسفر صالح

 هتيله آل معشي حسين مهدي صالح

 الحسيني عوده ناجي صالح

 اليامي علي هادي صالح

 قراد آل كاشر عويظه هادي صالح

 الزهراني سعد يحي صالح

 العتيبي مطلق خالد صاهود

 الشمري حمد صقر صباح

 عاشور آل علي احمد صبحي

 التميمي سمران سعد صبر

 احمد حزام عبدالهادي صبري

 الشيخي صديق بحني صديق

 سليم آل عبدهللا منصور صغيره

 الهوساوي علي يوسف صفيه

 العتيبي ثمر معيش صقر

 الجميعه يوسف احمد صالح

 الحيدري ابراهيم عبدالعزيز الدين صالح

 الشمري عقيل خالد صالح

 العنزي نزآل خلف صالح

 العنزي تركي عايد صالح

 العوض عبدهللا عبدهللا صالح

 االسمري علي عبدهللا صالح



 النهدي االين بدر عمر صالح

 خليفه البخاري يحيي مظهر صالح

 اللحياني عبدالمحي عبدالحميد صليح

 الشهري احمد عوض صمي

 الكويكبي مطران مصيول صنبعان

 العتيبي شائر فيحان صنهات

 المري حمد خميس صيته

 الغامدي عطيه احمد ضايف

 الضحيان عبدهللا محمد ضحيان

 القحطاني عايض سالم ضويحي

 المطيري عيد فالح ضويحي

 العباد حسن عبدهللا ضياء

 العامري هللا ضيف احمد هللا ضيف

 العنزي خلف حيزان هللا ضيف

 الحصيني هللا وصل هللا دخيل هللا ضيف

 الجايري مريع زاكي هللا ضيف

 الرقابي محمد سالمه هللا ضيف

 المطيري مطر عبدهللا هللا ضيف

 االكلبي منيس علي هللا ضيف

 الرويتعي عويض عوض هللا ضيف

 الزهراني سعيد محمد هللا ضيف

 الشمراني عبدالرحمن محمد هللا ضيف

 السيالي سليمان مسفر هللا ضيف

 المخاريم علي مسفر ضيف

 الثمالي عبدهللا ضيفاهلل

 الثبيتي عواض عيضه ضيفاهلل

 الشمري خلف مشعل طارش

 الجبيالن جبري ابراهيم طارق

 الصالح محمد احمد طارق

 الغامدي صالح عبدالرحمن طارق

 الرويلي معاشي عطا طارق

 الشنيفي عبدهللا علي طارق

 السلطان جارهللا عمرو طارق

 السلوم سعد فهد طارق

 الجهني مبروك محسن طارق

 العتيبي مسفر مطر طارق

 القضيب احمد سلمان طالب

 الحاجي حسين صادق طالب

 العمران علي عبدالعزيز طالب

 سالم آل مزوق حسن عبدهللا طالب

 الجميلي سالم نزآل طالب

 الجاري احمد علي طاهر

 الشيبلني خزام عمر طراد

 البلوي حماد حميد ل طال

 الرحيلي سالم علي ل طال

 البقعاوي طالع صالح طالع

 الزهراني العدواني مفرح جمعان طالل

 التويم تويم فهد طالل



 الفيفي احمد حسين طآلل

 القرشي حميدان حسين طآلل

 الجهني المشدق صالح سالم طآلل

 الدريويش دريويش سعود طآلل

 عاليه آل محمد سعيد طآلل

 سنبل صالح محمد طاهر طآلل

 الفارسي عطاهللا عاطي طآلل

 الجهني محمد عبدالرحيم طآلل

 الحميدان صالح عبدهللا طآلل

 القحطاني حزام علي طآلل

 الشطيري مسلم محمد طآلل

 السبيعي جخدب ظافر طلب

 الرشيدي غنام فضي طلب

 السندي صدقه صديقه طلعت

 السلمي بريك ستر طلق

 السبيعي سالم سويد طويمي

 القرني حنطان آل محمد احمد ظافر

 االسمري شاهر رافع بريص ظافر

 السهلي زيد سعيد ظافر

 القحطاني ظافر صالح ظافر

 القرني مخفور آل عبدهللا عائض ظافر

 الشهري محمد عبدهللا ظافر

 ماجد آل عبدهللا ماجد ظافر

 اليامي حمد محمد ظافر

 القحطاني ظافر محمد ظافر

 مجلب آل محمد مسفر ظافر

 الكاسي سليمان مشبب ظافر

 القرني دايل آل علي مصلح ظافر

 سليم آل حمد مهدي ظافر

 الهمامي صالح ناصر ظافر

 العجمي علي ناصر ظافر

 الحربي مقبل فايد ظاهر

 الحربي هللا ضيف ماجد ظاهر

 القرني عامر آل محمد مبارك ظاهر

 العطوي سالمه محمد ظاهر

 الجمله سليمان داود ظريفه

 الغامدي حميد علي هللا ظيف

 العمري محمد يحيي عابث

 القرفان محمد سعد عابد

 الزلفي عبدهللا عباد عابد

 الطعيمي جابر عبدهللا عابد

 القرشي سفر عبيد عابد

 السعدي هللا ضيف عبيد عابد

 الرشيدي عيد عناد عابد

 العمري فرحان حامد عاتق

 السعيدي نويمي عتيق عاتق

 اللهيبي معتاد عواده عاتق

 الدوسري جمعان ابراهيم عادل



 العبيلي سعد ابراهيم عادل

 السعادات عبدهللا ابراهيم عادل

 الشعيبي سعود احمد عادل

 الناصر سلمان احمد عادل

 الغامدي محمد احمد عادل

 القرناس محمد احمد عادل

 العبدالوهاب احمد جواد عادل

 المحمادي حاسن حامد عادل

 السبكي عبدهللا حمزه عادل

 الدرويش ابراهيم خليل عادل

 المطيري معجل رشيد عادل

 الدريويز احمد سالم عادل

 االحمدي مساعد سعدون عادل

 السياري حمد سعود عادل

 الصواط زصل سلطان عادل

 الربيعان عبدهللا صالح عادل

 الرحيلي علي عامر عادل

 الدهنين عبدهللا عبدالعزيز عادل

 الزين المهدي عبدرب عبدالعزيز عادل

 الفندي جاسم عبدهللا عادل

 الرفاعي حميد عبدهللا عادل

 بنجر نصري عبدهللا عادل

 براشي حسن عدنان عادل

 الغامدي عبدالرزاق علي عادل

 العتيبي مشعان عماش عادل

 بافياض عبدهللا عمر عادل

 العباسي عبدالقيوم هللا لطف عادل

 عردان درزي متعب عادل

 الدوسري جريم محمد عادل

 النزهه صالح محمد عادل

 الدحيالن عبدهللا محمد عادل

 الفوزان عبدهللا محمد عادل

 خيرهللا عبدهللا محمد عادل

 العقيلي عبدهللا ناصر عادل

 الطالب جاسم هآلل عادل

 الهالل جابر يوسف عادل

 الجهني عوده يوسف عادل

 الصيعري حمد عبدهللا عارف

 العميري هليل مشعل عارف

 عقل اسعد احمد عاصم

 الحجيلي محمد عبدهللا عاصم

 كاين عبدهللا فاضل عاصم

 الشهراني محمد عبدهللا عاض

 المنعمي احمد حمزه عاطف

 المطيري عواض عايض عاطف

 ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا عاطف

 اسماعيل عبدهللا علي عاطف

 الخالدي صياح فرحان عاطف



 الحمود حسين محمد عاطف

 حيب سلمان محمود عاطف

 الخلوي معوض عوض عالي

 المطيري عبدالعزيز منير عالي

 العدواني حمود حامد عاليه

 الضاحي عبدالرحمن احمد عامر

 الزهراني البحيري محمد علي عامر

 الدوسري ردعان مبارك عامر

 العتيبي الدلبحي عجل محمد عامر

 الظفيري حدري نادي عامر

 العنزي عواد حوران عايد

 المطيري خليف رجاء عايد

 المطيري عايد زايد عايد

 المطيري سعيد سعد عايد

 العتيبي هللا عوض سعد عايد

 الرشيدي دليم صعيب عايد

 الرشيدي حميد عبدهللا عايد

 الرويلي حمدان عتيق عايد

 حسنه آل غنيم علي عايد

 العنزي حوران عوض عايد

 الرحيلي بريك عيد عايد

 الحربي سميحان محمد عايد

 العتيبي ماشع مطلق عايد

 الصاعدي عائض معيض عايد

 الروينعي قوبفان نفاع عايد

 العنزي ربيع راضي عايش

 القرشي عبيد عباد عايش

 الهذلي عليوي مطر عايش

 رفده آل فايز رفده ه عايش

 العطوي سالم محمد عايشه

 القجطاني عبود آل عويطفي ابراهيم عايض

 العلوي محمد خليوي عايض

 نويقله فهد دخيل عايض

 القحطاني جمعان راشد عايض

 العتيبي شلواح سعود عايض

 مهي زاير سعيد عايض

 القحطاني محمد سلطان عايض

 العلياني سحمي سيف عايض

 العتيبي هللا منيع صهدان عايض

 الدغيلبي عفار طعس عايض

 الخشعمي عايض عبدهللا عايض

 القرني هادي آل علي عبدهللا عايض

 العازمي بايش عوض عايض

 الحميداني عبدالرحمن فهيد عايض

 القحطاني عايض مانع عايض

 البقمي الجنيبي سالم محمد عايض

 عسيري غرامه محمد عايض

 القحطاني المشعلي ناصر مذكر عايض



 القرني شليل آل عايض مقبول عايض

 مطلقه دحيم موفي عايض

 العتيبي عايض هليل عايض

 المطيري مصري عيد عائد

 العنزي عايد هادي عائد

 المظيبري مزيد عائد عائش

 الثبيتي شحيبان معيوف عائش

 العروي علي منور عائش

 الشهري ابراهيم عبده عائشه

 عسيري عبدهللا محمد عائشه

 الحارثي مسعود حمود عائض

 الشهراني سالم سعد عائض

 الغامدي سحيم سعيد عائض

 الحارثي شافي ظافر عائض

 القحطاني مبارك عبدهللا عائض

 الشهراني عائض علي عائض

 القحطاني عائض علي عائض

 الغامدي محمد علي عائض

 القحطاني جلعد فهد عائض

 الشلوي مرزوق مبارك عائض

 العمري صخيف آل سالم محمد عائض

 الحارثي دهيران مطلق عائض

 االسمري محمد مفرح عائض

 القحطاني جالله مصتور هصام عائض

 الحمد احمد عبدالهادي عباد

 البقمي عيد عايض عباس

 ابوالنجا الدين عالء محمد عباس

 غداف قاسم يوسف عباس

 السويلم ربيع مفرح عبالعزيز

 البشر محمد احمد هللا عبد

 القحطاني مسفر سالم هللا عبد

 العباسي محمد حسين عبداالله

 العثيمين احمد عبدالرحمن عبداالله

 الرويشد راشد عبدالرحمن عبداالله

 النبي عبدرب آل حسين عيسي عبداالله

 الحزيمي عبدهللا محمد عبداالله

 السياري عبدهللا محمد عبداالله

 الحربي مرشد محمد عبداالله

 العباد عبدالمحسن محمد عبدالجليل

 الغامدي عبدالحافظ عبدالغني عبدالحافظ

 الجهني عبدالحق عبدالرحمن عبدالحق

 الضبعان عبدهللا عبدالمحسن عبدالحكيم

 زهير بن راشد ناصر عبدالحكيم

 لبان صديق حسين عبدالحليم

 الحربي البدراني هذآل حبشي عبدالحميد

 بري مامون عبدالغني عبدالحميد

 عمري ثائب علي عبدالحميد

 عتيق عبدالرحمن محمد عبدالحميد



 اليزيدي حامد حمود عبدالحي

 اللحياني عبدالحي محمد عبدالحي

 الغامدي عبدالخالق محمد عبدالخالق

 البهكلي عبدهللا ابراهيم عبدالرحمن

 المجادعه مدهش ابراهيم عبدالرحمن

 يوسف مختار ابوبكر عبدالرحمن

 الضاحي عبدالرحمن احمد عبدالرحمن

 العمري عبدالعزيز احمد عبدالرحمن

 الغامدي علي احمد عبدالرحمن

 الغامدي علي احمد عبدالرحمن

 المقهوي مبارك احمد عبدالرحمن

 الحمدي عبدالخير باخت عبدالرحمن

 المطيري ربيعان بركي عبدالرحمن

 عوض عبدالرحمن حسن عبدالرحمن

 الشهري علي حسن عبدالرحمن

 البنيان علي حسين عبدالرحمن

 العمودي محمد حسين عبدالرحمن

 الشهراني مشبب حسين عبدالرحمن

 السحيباني عبدالرحمن حمد عبدالرحمن

 الرشيدي تركي حمدي عبدالرحمن

 الرفاعي سليم حميد عبدالرحمن

 الغامدي احمد خالد عبدالرحمن

 العتيبي دريميح خلف عبدالرحمن

 الغامدي احمد درويش عبدالرحمن

 البوني حمدان راشد عبدالرحمن

 الزبالي صادر هللا رزق عبدالرحمن

 الحربي جزاء سعد عبدالرحمن

 سعران بن محمد سعد عبدالرحمن

 القوت ظافر سعيد عبدالرحمن

 المطيري فهد سعيد عبدالرحمن

 المالكي محمد سفر عبدالرحمن

 الجهني بركات سليمان عبدالرحمن

 الفرهود محمد سليمان عبدالرحمن

 المطيري عبدالحميد سيف عبدالرحمن

 الحربي باقي شالح عبدالرحمن

 الدوسري الحماد ناصر شريان عبدالرحمن

 العلوني سلمان شيران عبدالرحمن

 الزهراني احمد صالح عبدالرحمن

 الجنيدل عبدالرحمن صالح عبدالرحمن

 العلي عبدالرحمن صالح عبدالرحمن

 كستبان ال عبدالقادر علي صالح عبدالرحمن

 احمد ضيف عبدالرحمن

 حبيب سعيد طارق عبدالرحمن

 الشريده العلي عبدالعزيز عبدالرحمن

 القرشي عزيز عبدالعزيز عبدالرحمن

 العثمان محمد عبدالعزيز عبدالرحمن

 اللميلم محمد عبدالعزيز عبدالرحمن

 الدريهم ناصر عبدالعزيز عبدالرحمن



 الغامدي جمعان عبدهللا عبدالرحمن

 الرشيدي حسن عبدهللا عبدالرحمن

 العقيل سعد عبدهللا عبدالرحمن

 القرشي سفر عبدهللا عبدالرحمن

 الحربي عبدالهادي عبدهللا عبدالرحمن

 المعيلي علي عبدهللا عبدالرحمن

 اللحياني عياش عبدهللا عبدالرحمن

 الوهبي مقبل عبدهللا عبدالرحمن

 النعيم ناصر عبدهللا عبدالرحمن

 االحمدي هللا دخيل عبدالمحسن عبدالرحمن

 المقاطي مشلش عبدالمحسن عبدالرحمن

 العمري شايق عبدالهادي عبدالرحمن

 ابوطالب احمد علي عبدالرحمن

 الوهيبي سليمان علي عبدالرحمن

 القحطاني سيف علي عبدالرحمن

 الشهراني صالح علي عبدالرحمن

 الجهني صريعب علي عبدالرحمن

 الوهيبي عبدالرحمن علي عبدالرحمن

 االكلبي الجياهين فهد علي عبدالرحمن

 الغنام فهد غنام عبدالرحمن

 الشهري علي فايز عبدالرحمن

 العنزي مفلح فرحان عبدالرحمن

 عبدالفتاح ابوبكر محمد عبدالرحمن

 الشمراني احمد محمد عبدالرحمن

 االسمري زهوان محمد عبدالرحمن

 العوفي صالح محمد عبدالرحمن

 الدوسري عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

 السلولي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

 الغامدي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

 الزيد عبدهللا محمد عبدالرحمن

 عواجي عبده محمد عبدالرحمن

 الشهري علي محمد عبدالرحمن

 العتيبي غريب محمد عبدالرحمن

 القريع قاسم محمد عبدالرحمن

 اليوسف ناصر محمد عبدالرحمن

 الموسى يحي محمد عبدالرحمن

 القحطاني هللا يعن محمد عبدالرحمن

 القرشي احمد محيميد عبدالرحمن

 الرمثي دعيج مخلد عبدالرحمن

 المخلفي محمد مرزوق عبدالرحمن

 الحربي مسلم مسلم عبدالرحمن

 العنزي الشمالني وصيص مفرح عبدالرحمن

 الشيبان عبدالعزيز ناصر عبدالرحمن

 الشمري دهيرب نعس عبدالرحمن

 الوسمي صالح وسمي عبدالرحمن

 العيسى عبدالرحمن وهيب عبدالرحمن

 الشهراني حمدان يحي عبدالرحمن

 الطويرقي جابر خلف عبدالرحيم



 العنزي هليل ضبيان عبدالرحيم

 القرني علي عبدهللا عبدالرحيم

 الشهري محمد فايز عبدالرحيم

 العباسي عبدالقيوم هللا لطف عبدالرحيم

 الدعجاني عبدهللا محمد عبدالرحيم

 السلمي مزيد محمد عبدالرحيم

 االحمدي سالم مهنا عبدالرحيم

 فالته بكر ادم عبدالرزاق

 غنيم عبدالرزاق جيل عبدالرزاق

 القليطي صالح خليفه عبدالرزاق

 القحطاني عامر آل حسين طفاح عبدالرزاق

 العوفي هديهد علي عبدالرزاق

 العبدهللا حسن محمد عبدالستار

 الحربي سعد علي م عبدالسال

 الملق ناصر صالح عبدالسالم

 الحربي هآلل سائر عبدالصمد

 الحربي ماشي آل عمر علي عبدالعالم

 السلمي هللا عون طلق عبدالعالي

 الصحفي علي مرعي عبدالعالي

 الحبيب عبدهللا ابراهيم عبدالعزيز

 اللهيب محمد ابراهيم عبدالعزيز

 سلوم محمد ابراهيم عبدالعزيز

 الجهني الرفاعي مساعد جابر عبدالعزيز

 الغامدي سعيد جمعان عبدالعزيز

 المالكي عبدهللا حامد عبدالعزيز

 الزهراني عبدالعزيز حسن عبدالعزيز

 الحسن عبدهللا حمد عبدالعزيز

 الثقفي رجب ذياب عبدالعزيز

 الرويس علي رشيد عبدالعزيز

 الحربي سليمان سالم عبدالعزيز

 الفهيقي لويفي سعد عبدالعزيز

 الشقيران محمد سعد عبدالعزيز

 السلمي عبدهللا سعدون عبدالعزيز

 الدواد عبدالعزيز سعود عبدالعزيز

 الحارثي سعد سعيد عبدالعزيز

 العريفي عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز

 الزهراني موسي سعيد عبدالعزيز

 الحسين عبدهللا سلطان عبدالعزيز

 شديد عبدهللا سلمان عبدالعزيز

 الغانم علي سليمان عبدالعزيز

 الشمري معارك سيار عبدالعزيز

 الخالدي ابراهيم صالح عبدالعزيز

 الزهراني عبدهللا صالح عبدالعزيز

 العايش عبيد صالح عبدالعزيز

 السالم مرشد صالح عبدالعزيز

 الشاوي علي طاهر عبدالعزيز

 اشي محمد عبدالجليل عبدالعزيز

 الجحدلي عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز



 المطيري سفر عبدالرحمن عبدالعزيز

 القلعي عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز

 العقيق عبدهللا عبدالرحمن عبدالعزيز

 العيبان عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالعزيز

 الغامدي احمد عبدهللا عبدالعزيز

 الغامدي جمعان عبدهللا عبدالعزيز

 عامر بن راشد عبدهللا عبدالعزيز

 الغرابي سعد عبدهللا عبدالعزيز

 ابوعوه عائض عبدهللا عبدالعزيز

 المسعود عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز

 الغامدي هللا غرم عبدهللا عبدالعزيز

 ابوداهش محمد عبدهللا عبدالعزيز

 الدعيجي محمد عبدهللا عبدالعزيز

 الصبيحي محمد عبدهللا عبدالعزيز

 العصيمي مسعود عبدهللا عبدالعزيز

 القرني مفرح آل مفرح عبدهللا عبدالعزيز

 العتي ناصر عبدهللا عبدالعزيز

 سيف ناصر عبدهللا عبدالعزيز

 الجهني محمد عبدالمعطي عبدالعزيز

 الخضيري محمد عبدالوهاب عبدالعزيز

 الزين عبدهللا الرسول عبدرب عبدالعزيز

 العزب احمد علي عبدالعزيز

 عسير براهيم علي عبدالعزيز

 سعيد صالح علي عبدالعزيز

 االبوعلي محمد علي عبدالعزيز

 الوهاوده سعيد عوده عبدالعزيز

 المطيري صويدر عيد عبدالعزيز

 الجحدلي عايد عيد عبدالعزيز

 السليطين عبدهللا فهد عبدالعزيز

 الشيخ فورازان مبيريك عبدالعزيز

 الزهراني عيد محسن عبدالعزيز

 السريهيد ابراهيم محمد عبدالعزيز

 الزامل زيد محمد عبدالعزيز

 الشهري العميري سعيد محمد عبدالعزيز

 االشقر صالح محمد عبدالعزيز

 حموض آل عبدالرحمن محمد عبدالعزيز

 التركي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

 الحميد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

 الوصيفر عبداللطيف محمد عبدالعزيز

 الحربي عبدالمغيث محمد عبدالعزيز

 الفالح فالح محمد عبدالعزيز

 القحطاني مبارك محمد عبدالعزيز

 القحطاني مشبب محمد عبدالعزيز

 الحربي الهويملي معتق محمد عبدالعزيز

 اليوسف ناصر محمد عبدالعزيز

 بخاري عبدالعزيز محمود عبدالعزيز

 الفحطاني شعله ال قبالن مسفر عبدالعزيز

 الغامدي مسفر مسفر عبدالعزيز



 الحربي عوض مشعل عبدالعزيز

 الدوسري راشد منصور عبدالعزيز

 القحطاني حسن موسي عبدالعزيز

 االسمري صايم سعيد ناصر عبدالعزيز

 العسكر عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز

 البلوي سلمان نغيمش عبدالعزيز

 الربيعي عوض هليل عبدالعزيز

 الوقداني ناجي هليل عبدالعزيز

 العنزي تبيني وادي عبدالعزيز

 هزيم محمد سعيد عبدالعظيم

 العباس جاسم عبدهللا عبدالعظيم

 جابر ابراهيم محمد عبدالعظيم

 عاشور محمد محمود عبدالغفور

 اشقر عبدالمجيد احمد عبدالغني

 العواد حسين براك عبدالقادر

 منفلوطي عبدالقادر صالح عبدالقادر

 الشهري عبدالقادر محمد عبدالقادر

 زبيد علي راشد عبدالكريم

 الجهني عابد سالم عبدالكريم

 الغامدي عبدهللا عائض عبدالكريم

 الصقعبي ناصر عبدالرحمن عبدالكريم

 االحمري محي آل احمد عبدهللا عبدالكريم

 الزهراني احمد عبدان عبدالكريم

 حيمد ابو عبدالعزيز علي عبدالكريم

 الثبيتي عبدهللا عويض عبدالكريم

 الحسني ابراهيم محمد عبدالكريم

 الجابر عبدالكريم محمد عبدالكريم

 الهاجري حسين موسي عبدالكريم

 المطيري محمد نور عبدالكريم

 السناني عياش سالم عبداللطيف

 السحيمي ن همال شحات عبداللطيف

 الالحم عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف

 سنه بو علي عبدالمحسن عبداللطيف

 العوده عبدالرحمن قاسم عبداللطيف

 بوعبيد علي محمد عبداللطيف

 بوحمد حسين ناشي عبداللطيف

 مجاهد صالح هاشم عبداللطيف

 عبيد حمد ابراهيم عبدهللا

 البكر عبدهللا ابراهيم عبدهللا

 الجارودي عبدهللا ابراهيم عبدهللا

 القحطاني عبدهللا ابراهيم عبدهللا

 الدوسري طريفان آل عبدهللا ابراهيم عبدهللا

 الضبيبي علي ابراهيم عبدهللا

 عون علي ابراهيم عبدهللا

 اللويم محمد ابراهيم عبدهللا

 الزويد موسي ابراهيم عبدهللا

 اللغبي جابر احمد عبدهللا

 الحيدري حامد احمد عبدهللا



 الضحيه حمدان احمد عبدهللا

 االحمري عبدهللا احمد عبدهللا

 الغامدي علي احمد عبدهللا

 مضواح آل محمد احمد عبدهللا

 صياد محمد احمد عبدهللا

 سندي يوسف احمد عبدهللا

 عبدلي اسعد اسعد عبدهللا

 المومن علي امين عبدهللا

 السبيعي حمود بجاد عبدهللا

 المطير بدر بدير عبدهللا

 العلوني جويبر بن سلمان بن عبدهللا

 المليفي احمد تركي عبدهللا

 الرعوجي محمد تركي عبدهللا

 الشمري صميط ثامر عبدهللا

 البقمي سالم جازي عبدهللا

 القرين علي جاسم عبدهللا

 الزهراني حسن جراد عبدهللا

 الحربي عياده جعيثن عبدهللا

 العتيبي مرزوق جمهور عبدهللا

 العنزي عويجان حامد عبدهللا

 الحربي سماح حسن عبدهللا

 العريني صالح حسن عبدهللا

 العمري مناع آل صالح حسن عبدهللا

 الدوسري عبدهللا حسن عبدهللا

 العمري عبدهللا حسن عبدهللا

 العبدلي علي حسن عبدهللا

 الحازمي محمد حسن عبدهللا

 خراز علي محمد حسن عبدهللا

 الفيفي يحي حسن عبدهللا

 الجعفر احمد حسين عبدهللا

 القرافي خليل حسين عبدهللا

 لعجي عبدهللا حسين عبدهللا

 الزهراني عساف حسين عبدهللا

 مشحم آل علي حسين عبدهللا

 المصارير فرج حسين عبدهللا

 العباسي محمد حسين عبدهللا

 المشيخي محمد حسين عبدهللا

 ثابت محمد حسين عبدهللا

 السبيعي خالد حمد عبدهللا

 الكربي ناصر حمد عبدهللا

 البلوي الوابصي حماد حمدان عبدهللا

 الرفيعي حمادي حميد عبدهللا

 الشيخ علي حميد عبدهللا

 المطيري صنت خالد عبدهللا

 الزهراني يحي خضر عبدهللا

 المالكي عيظه خضران عبدهللا

 نويقله فهد دخيل عبدهللا

 التميمي محمد دوخي عبدهللا



 الحربي هللا ضيف ذعار عبدهللا

 العتيبي مشاري ذياب عبدهللا

 جراد آل سعيد راجح عبدهللا

 الهاجري السمحاني راشد راشد عبدهللا

 المطيري بريك راشدان عبدهللا

 العتيبي ناجم رجاء عبدهللا

 الزهراني عيضه رجب عبدهللا

 البلوي عليان رشيد عبدهللا

 الرشيدي رشيد رشيدان عبدهللا

 الشمراني زهير آل صالح زهير عبدهللا

 الصبياني قاسم سالم عبدهللا

 الحمادي محمد سالم عبدهللا

 الرشيدي هديرس سرور عبدهللا

 الجريد جريد سعد عبدهللا

 الحربي عبدهللا سعد عبدهللا

 السعيد عبدهللا سعد عبدهللا

 السليمان عبدهللا سعد عبدهللا

 الشبانات عبدهللا سعد عبدهللا

 الغامدي عبدهللا سعد عبدهللا

 الماص عبدهللا سعد عبدهللا

 المعمر عبدهللا سعد عبدهللا

 الهويمل عبدهللا سعد عبدهللا

 عالن عبدهللا سعد عبدهللا

 الحارثي علي سعد عبدهللا

 الزهراني هندي سعد عبدهللا

 المالكي سعيد سعدي عبدهللا

 قعوان آل صالح سعود عبدهللا

 الملحم عبدالعزيز سعود عبدهللا

 العسكر عبدهللا سعود عبدهللا

 االحمدي مسعد سعود عبدهللا

 الجهني منور سعود عبدهللا

 الشهراني حسن سعيد عبدهللا

 القحطاني ظويفر سعيد عبدهللا

 الزهراني عبدهللا سعيد عبدهللا

 الغامدي عبدهللا سعيد عبدهللا

 الغامدي عثمان آل عبدالهادي سعيد عبدهللا

 الغامدي علي سعيد عبدهللا

 الغامدي علي سعيد عبدهللا

 االكلبي السمري فهم سعيد عبدهللا

 رفيدي آل مريع سعيد عبدهللا

 المطيري حمود سلطان عبدهللا

 البيشي النمران عفشان سلطان عبدهللا

 القحطاني مشبب سلمان عبدهللا

 السرحاني سليمان سليم عبدهللا

 العمري ظافر سليم عبدهللا

 الحويطي عطيه سليم عبدهللا

 الحربي سبيل سند عبدهللا

 العتيبي سدر شباب عبدهللا



 العتيبي عبدهللا شباب عبدهللا

 المطيري شامان شريد عبدهللا

 بوقس رمكالو الدين شمس عبدهللا

 رده ابراهيم صالح عبدهللا

 محيص احمد صالح عبدهللا

 التويم سعود صالح عبدهللا

 الغامدي عبدهللا صالح عبدهللا

 المديني عبدهللا صالح عبدهللا

 مطر آل عبدهللا صالح عبدهللا

 الغامدي علي صالح عبدهللا

 النصيان علي صالح عبدهللا

 الجهني عيد صالح عبدهللا

 الحميداني محمد صالح عبدهللا

 السعيد محمد صالح عبدهللا

 هديب بن محمد صالح عبدهللا

 المطيري الهجله فالح صويلح عبدهللا

 الدغيلبي عيد ضاوي عبدهللا

 البقمي شباب طايل عبدهللا

 العنزي راضي ظاهر عبدهللا

 العتيبي عويض عاضه عبدهللا

 العنزي طرجم عامر عبدهللا

 الحربي منور عايض عبدهللا

 شبيب سعيد عائض عبدهللا

 الطلحي عبدهللا عباد عبدهللا

 القرني عبدالرحمن عبدالخالق عبدهللا

 القرشي طلق عبدالخير عبدهللا

 المطيويع ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

 الخضر سليمان عبدالرحمن عبدهللا

 الصفار سليمان عبدالرحمن عبدهللا

 المطيري عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

 بالعرج عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

 حلوان عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

 فايز آل مناع عبدالرحمن عبدهللا

 نفيسه بن ابراهيم عبدالعزيز عبدهللا

 الجاسر جاسر عبدالعزيز عبدهللا

 الطواله سعود عبدالعزيز عبدهللا

 العثمان عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا

 الشعالن عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا

 الوهيبي عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا

 العجالن محمد عبدالعزيز عبدهللا

 الونيان محمد عبدالعزيز عبدهللا

 المالكي هللا دخيل عبدالكريم عبدهللا

 الشواكر احمد عبدالمحسن عبدهللا

 االحمدي هللا دخيل عبدالمحسن عبدهللا

 الشيباني سعيد عبدالمحسن عبدهللا

 الضبعان عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا

 المعتق عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا

 العبدالكريم عثمان عبدالمحسن عبدهللا



 الغامدي احمد عبدالهادي عبدهللا

 الحربي عليان عبيد عبدهللا

 العطوي سالم عتيق عبدهللا

 العمري العضيدي محمد عزيز عبدهللا

 المطيري جعيثن عسم عبدهللا

 الرحيلي عوتيق عطاهلل عبدهللا

 المطيري منقي عقاب عبدهللا

 ابوعالمه احمد علي عبدهللا

 العقيلي احمد علي عبدهللا

 القرني احمد علي عبدهللا

 بديوي اسماعيل علي عبدهللا

 الفايز حسين علي عبدهللا

 الوشمي سالم علي عبدهللا

 البطي سليمان علي عبدهللا

 العنزي شحاذه علي عبدهللا

 العتيبي ضاوي علي عبدهللا

 الصعيدي عامر علي عبدهللا

 الربدي عبدالعزيز علي عبدهللا

 السويلم عبدالعزيز علي عبدهللا

 الجدعاني عبدهللا علي عبدهللا

 الشهراني الحنيفي عبدهللا علي عبدهللا

 الغامدي عبدهللا علي عبدهللا

 المرشد عبدهللا علي عبدهللا

 شقير عبدهللا علي عبدهللا

 المرهون قاسم علي عبدهللا

 الجميعه محمد علي عبدهللا

 الشراري عطاهلل عليان عبدهللا

 الدويله يحي عمر عبدهللا

 العنزي قاضب عواد عبدهللا

 اليوبي عواد عوده عبدهللا

 العوفي ضويحي عوض عبدهللا

 الحارثي الطهيفاني معيض عوض عبدهللا

 الحربي نامي عوض عبدهللا

 الحويطي هللا نصر عياده عبدهللا

 المطيري صويدر عيد عبدهللا

 الزقيحان عبدهللا عيد عبدهللا

 درويش آل احمد عيسي عبدهللا

 العويض فهد عيسي عبدهللا

 الهيري يوسف عيسي عبدهللا

 الغازي نغيمش غازي عبدهللا

 العواجي علي غالب عبدهللا

 مساوي علي غالب عبدهللا

 القحطاني حزام غانم عبدهللا

 العنزي شمسي غانم عبدهللا

 الخثعمي ظافر هللا غرم عبدهللا

 الغامدي علي غريس عبدهللا

 المزروعي محمد غيث عبدهللا

 الحربي شديد فازع عبدهللا



 العتيبي المالح مجول فالح عبدهللا

 السبيعي حديجان فايز عبدهللا

 الشهري علي فايز عبدهللا

 الشهري مردوم فايز عبدهللا

 الغامدي هللا ضيف فرحان عبدهللا

 العنزي علي فرحان عبدهللا

 المطيري مطلق فريج عبدهللا

 الشمري بنيه فهد عبدهللا

 القحطاني سالم فهد عبدهللا

 الحشر سعود فهد عبدهللا

 القحطاني مبارك فهد عبدهللا

 الدوسري الشكره محسن فهد عبدهللا

 سميح بن محمد فهد عبدهللا

 البقمي شباب فيصل عبدهللا

 الحسينان غازي فيصل عبدهللا

 سعيد عبدهللا قدسي عبدهللا

 العنزي رمضان لعيبان عبدهللا

 العتيبي هديف ماجد عبدهللا

 الدوسري العسل دحيم مبارك عبدهللا

 السليم عبدهللا مبارك عبدهللا

 بريك بن عبدهللا مبارك عبدهللا

 العمور فهد مبارك عبدهللا

 الغامدي مرزوق متعب عبدهللا

 العنزي عطاهلل محسن عبدهللا

 الجابر ابراهيم محمد عبدهللا

 الزيد باسط محمد عبدهللا

 محبوب ثنيان محمد عبدهللا

 الغامدي جمعان محمد عبدهللا

 العنزي حمود محمد عبدهللا

 الحويل خالد محمد عبدهللا

 العتيبي رازن محمد عبدهللا

 حلزاء راشد محمد عبدهللا

 المطرف ردعان محمد عبدهللا

 الحصان زيد محمد عبدهللا

 الزهراني سالم محمد عبدهللا

 الشمري سالم محمد عبدهللا

 الحراجين سعد محمد عبدهللا

 الكاموخ سعيد محمد عبدهللا

 الخضيري سليمان محمد عبدهللا

 هوشان بن شهيل محمد عبدهللا

 الزومان صالح محمد عبدهللا

 القرني ظافر محمد عبدهللا

 البيشي عايض محمد عبدهللا

 اكسامي عبدالرحمن محمد عبدهللا

 الحمد شيبه عبدالقادر محمد عبدهللا

 المرشود عبدالكريم محمد عبدهللا

 االسمري عبدهللا محمد عبدهللا

 الزهراني عبدهللا محمد عبدهللا



 الزيد عبدهللا محمد عبدهللا

 الشهراني عبدهللا محمد عبدهللا

 الشهراني عبدهللا محمد عبدهللا

 العقيلي عبدهللا محمد عبدهللا

 المكرمي عبدهللا محمد عبدهللا

 فرحان آل عبدهللا محمد عبدهللا

 البشر علي محمد عبدهللا

 المقبل علي محمد عبدهللا

 الصبحي عوده محمد عبدهللا

 الشهراني عوض محمد عبدهللا

 العلوي فهد محمد عبدهللا

 المالكي ماسي محمد عبدهللا

 ترسن محمد محمد عبدهللا

 العتيبي مطلق محمد عبدهللا

 البقمي معدي محمد عبدهللا

 القحطاني قير آل مقيت محمد عبدهللا

 الزهره مهدي محمد عبدهللا

 عميش قطابري موسي محمد عبدهللا

 الصبحي سليمان محمدسعيد عبدهللا

 الصالح ياسين محمود عبدهللا

 العتيبي ذياب محميد عبدهللا

 العمري شاهر مرزوق عبدهللا

 الشهراني ظافر مرزوق عبدهللا

 فطيح آل محمد مسعود مرزوق عبدهللا

 العمري عيسي آل محمد مرعي عبدهللا

 العتيبي لفا مريزيق عبدهللا

 المزيد محمد مزيد عبدهللا

 القرشي محمد مساعد عبدهللا

 البلوي محمد مسعد عبدهللا

 المطيري سعد مسفر عبدهللا

 الجيزاني يوسف مسفر عبدهللا

 الثمالي جابر مسلم عبدهللا

 العطوي خضر مسلم عبدهللا

 الزهراني عطيه مشرف عبدهللا

 الشاعر محمد مشرف عبدهللا

 المطيري مبارك مشعان عبدهللا

 الغامدي سعيد مطر عبدهللا

 االحمد شريده معتوق عبدهللا

 الشهراني الحنيفي عبدهللا معجب عبدهللا

 المالكي الدهيسي علي معيوف عبدهللا

 البقمي شافي مناحي عبدهللا

 القحطاني علي منصور عبدهللا

 المقاطي مسحل منير عبدهللا

 الرشيدي عبدهللا مهجع عبدهللا

 العنزي عوده مهل عبدهللا

 الزهراني الخزمري مرضي موسي عبدهللا

 الحديبي ابراهيم ناصر عبدهللا

 الكثيري رشيد ناصر عبدهللا



 العمري سالم ناصر عبدهللا

 الشمري سليمان ناصر عبدهللا

 سليمان آل عبدالرحمن ناصر عبدهللا

 الدريهم عبدهللا ناصر عبدهللا

 المشاري عبدهللا ناصر عبدهللا

 السريع مشبب ناصر عبدهللا

 المقاطي مطلق ناصر عبدهللا

 لسلوم هادي صالح هادي عبدهللا

 شيبان آل محمد هامل عبدهللا

 النعمي الحسين يحي عبدهللا

 حامد آل حامد عبدهللا يحي عبدهللا

 الزيداني محمد يحي عبدهللا

 فائع آل محمد يحي عبدهللا

 عسيري محمد يحي عبدهللا

 هادي آل محمد يحيي عبدهللا

 بارشيد عوض يزيد عبدهللا

 الفيفي مفرح جابر عبدالمجيد

 البلوي سليم راشد عبدالمجيد

 الفقير متعب عبدالرزاق عبدالمجيد

 الزبن عبدالرحمن عبدهللا عبدالمجيد

 ابوبكر حسين محمد عبدالمجيد

 الثبيتي خضر محمد عبدالمجيد

 الحبيب صالح محمد عبدالمجيد

 الصالح صالح معتوق عبدالمجيدبن

 العيبان عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالمحسن

 الحسينان ناصر عبدالعزيز عبدالمحسن

 الملحم عبدالعزيز عبداللطيف عبدالمحسن

 العتيبي بندر عبيد عبدالمحسن

 العنزي الفدعاني عطاء عبيد عبدالمحسن

 المحمادي سليمان علي عبدالمحسن

 العتيبي هبيد قاعد عبدالمحسن

 قلفاح رزن محمد عبدالمحسن

 المهدي علي محمد عبدالمحسن

 العمري شاهر مرزوق عبدالمحسن

 الجهني واصل معال عبدالمحسن

 المطيري محمد هآلل عبدالمحسن

 سالم عبدهللا ابراهيم عبدالملك

 الهذلول صالح حسين عبدالملك

 اليوسف عبدهللا سليمان عبدالملك

 المبارك محمد حسين عبدالمنعم

 الفناخ محمد علي عبدالمنعم

 زيد ابو يوسف علي عبدالمنعم

 المرعشي عمير عميره عبدالمولي

 الكبكبي عبدالهادي عبدالعزيز عبدالناصر

 بيما حسين ابراهيم عبدالهادي

 الشهري بالخير احمد عبدالهادي

 سوار آل قرعان علي سعيد عبدالهادي

 المطيري مرزوق سفر عبدالهادي



 الرفاعي محمد عبدالحميد عبدالهادي

 المسمى رجاء عبدهللا عبدالهادي

 الطويرقي عبدهللا عبدهللا عبدالهادي

 الشهري احمد محمد عبدالهادي

 حرار سعيد محمد عبدالهادي

 القحطاني هادي مهدي عبدالهادي

 الحجيلي سفران ناشي عبدالهادي

 الدباب علي ياسين عبدالهادي

 بوعامر عبدالوهاب احمد عبدالوهاب

 العمري رافع سعد عبدالوهاب

 الغامدي سعيد عبدالرحمن عبدالوهاب

 الزهراني حسين هللا غرم عبدالوهاب

 الصبياني هاشم محمد عبدالوهاب

 القريقري راجح احمد عبدربه

 السلمي العبيدي مزيد مفلح عبدربه

 نمازي اسماعيل احمد عبده

 الفقيه احمد حسن عبده

 االسمري محمد عبدهللا عبده

 الدهربي احمد محمد عبده

 هزازي هادي محمد عبده

 المهداوي عبده يحي عبده

 الحربي نافل عايض عبدي

 الشمري مطر مشور عبره

 العتيبي عبدهللا وازن عبود

 الزهراني يحي احمد عبيد

 العنزي السبيعي منقل الدهري عبيد

 العتيبي حامد حمدان هللا عبيد

 القثامي ناصر سراج هللا عبيد

 الشمري المسعودي صميط ثامر عبيد

 السهلي عبيد جمعان عبيد

 الشهراني سالم حسن عبيد

 الشمري خلف حسين عبيد

 العنزي عبدهللا رحيل عبيد

 العتيبي جزل سايف عبيد

 الدوسري حسين سعد عبيد

 المطيري سعود عبيد

 العتيبي عايد صنيدح عبيد

 الحارثي عايض عبدهللا عبيد

 قدان آل محمد عبدهللا عبيد

 المطيري سافر عوض عبيد

 العنزي شمسي غانم عبيد

 المطيري عايد قبيان عبيد

 الجماعين جمعان محمد عبيد

 العلياني سعدي محمد عبيد

 القحطاني سعيد محمد عبيد

 الشهراني الحليسي عائض محمد عبيد

 الزهراني صالح منشي عبيد

 الحربي ماطر ح صال عبيدهللا



 البلوي عيد عايض عبيدهللا

 حمدي اال حامد عبدهللا عبيدهللا

 الزهراني المقبلي عبيدهللا عطيه عبيدهللا

 العنزي عبدهللا علي عتبان

 الغامدي جمعان جمعان مسفر عتيبي

 العطوي عبدهللا شتيوي عتيق

 الفريجي عثمان ابراهيم عثمان

 المجرشي موسي ابراهيم عثمان

 سيد محمد حسن عثمان

 الغامدي عثمان سعيد عثمان

 الورثان عثمان عبدالعزيز عثمان

 المطيري حزام مرزوق عثمان

 الخلوي عمران هديبان عثمان

 المطيري معجب طايع عجاب

 المطيري سريحان عطاهللا عجب

 الدوسري الشكري مسعود محمد عجب

 الشمري ثامر عدنان عجيبه

 القرناس محمد احمد عدنان

 البخيت عبدهللا سالم عدنان

 البراهيم طاهر طاهر عدنان

 بافياض عبدهللا عمر عدنان

 الساده نعمه ماجد عدنان

 بسام عبدهللا محمد عدنان

 سيد محمد محمود عدنان

 المرامحي هللا وصل واصل عدنان

 الدوسري بادي مطحس عده

 الشقاري عبدالعزيز محمد عزام

 الثقفي عوض هللا دخيل عزه

 العنزي ظاهر ثخلف عزيز

 الثقفي رابع جارهللا عزيز

 المرواني الفايدي ابراهيم سليمان عزيز

 العنزي صقار سليمان عزيز

 مليسي راجح محمد عزيز

 الخالدي مناور نايل عزيز

 الحربي عساف سعود عساف

 الحربي مرزوق عوض عساف

 العتيبي سرحان صالح عسر

 لسلوم مهدي احمد عسكر

 السبيعي مسفر دسمان عسل

 العباد حسن حسين عصام

 بندقجي حسين علي عصام

 الفايز علي محمد عصام

 المحمدي محمدصالح مصلح عصام

 اللحياني منور ناير عصام

 الرويلي سالم ابراهيم عصمان

 الحازمي شرعان بلهان عصيد

 االحمري احمد محمد عضوان

 العنزي فليحان رمضان عطاهللا



 العطوي صباح سالم عطاهللا

 المزروعي محمد عبدالرحيم عطاهللا

 الرشيدي حسن عبدهللا عطاهللا

 المطيري الميموني عليان مدعج عطاهللا

 العنزي ساير رقاص عطاهلل

 القرشي عبدهللا عيد عطاهلل

 المحمادي سليم خليل عطيه

 الظفيري منادي صويان عطيه

 الزهراني احمد هللا ظيف عطيه

 الجهني السناني سعد عايد عطيه

 الغامدي احمد علي عطيه

 المالكي مسفر محمد عطيه

 الزهراني محمد يعقوب عطيه

 الذيابي سويلم مرزوق عقاب

 العرماني العواء اعيوض عقالء

 العتيبي مشعل سمران عقله

 العطوي سعيد عوده عقله

 الوادعي المحضي محمد حسن عقيل

 الخالدي راشد راضي عقيل

 الشبعان حسن عبدهللا عقيل

 المطيري نامي غالي عقيل

 الغامدي عقيل هللا غرم عقيل

 الحسن عبدهللا محمد عقيل

 الصاعدي فرحان مهنا عقيل

 الغافلي عبدالمحسن جواد عالء

 الصخابره علوش عبدهللا علوش

 العتيبي عامر مشعان علوش

 مغربي هاشم علي علوي

 العضب احمد ابراهيم علي

 الزهراني الفهمي احمد ابراهيم علي

 البويدي علي ابراهيم علي

 عسيري علي ابراهيم علي

 العاقل ابراهيم احمد علي

 سنان آل باقر احمد علي

 عسير محرقاء آل حسن احمد علي

 ابوالعزه حسين احمد علي

 عبدالرزاق آل حسين احمد علي

 السويلم سويلم احمد علي

 ابوهلكه عباس احمد علي

 العسيري عبدهللا احمد علي

 القمري علي احمد علي

 عسيري علي احمد علي

 عسيري معدي احمد علي

 فقيهي يحي احمد علي

 فرحان آل يحيي احمد علي

 الزهراني حسن بخات علي

 حمود آل احمد براهيم علي

 المحيميد عبدالعزيز براهيم علي



 الجلعود رشيد تركي علي

 الهاجري علي تركي علي

 خبراني ابراهيم جابر علي

 الطائف علي جميل علي

 االحمد احمد حبيب علي

 المطيري طانع حبيليص علي

 الفيفي احمد حسن علي

 المجنوني ربيع حسن علي

 االسمري سعيد حسن علي

 الزهراني طوير حسن علي

 الصليبي عبدهللا حسن علي

 السعيد عبدالوهاب حسن علي

 الياسين مبارك حسن علي

 علي محمد حسن علي

 مجرشي ناصر حسن علي

 الرشيد احمد حسين علي

 البراهيم طاهر حسين علي

 رضوان آل كاظم حسين علي

 القحطاني محمد حسين علي

 كليب آل هادي حسين علي

 العطوي سعيد حماد علي

 الهاجري حصين حمد علي

 السبيعي خالد حمد علي

 الرويلي فالح حمدان علي

 الحربي عبدهللا حمود علي

 الحربي علي حمود علي

 الشمراني علي حنش علي

 العتيبي نايف خالد علي

 النجراني علي خرصان علي

 العصيمي علي خزعل علي

 محزري مفرح خلوفه علي

 مبارك آل مشبب دغثم علي

 العنزي صعفق راضي علي

 العضب علي راضي علي

 العنزي عقال ربيع علي

 الزهراني هندي رجب علي

 الحربي العلوي خليف سالم علي

 القنفذي سليم سالم علي

 الحسيني عليان سالم علي

 العوبثاني عمر سالم علي

 العلياني حمود سعد علي

 الحارثي عيسان آل سالم سعد علي

 الغامدي طاحوس سعد علي

 الثقفي فاضل سعد علي

 الصبياني فرج سعد علي

 الزهراني محمد سعد علي

 الزهراني ل جعبو سعيد علي

 الشهري سالم سعيد علي



 صميع آل صميع سعيد علي

 الغامدي علي سعيد علي

 ثواب آل علي سعيد علي

 الزهراني هللا غرم سعيد علي

 االحمري محمد سعيد علي

 الشهري مفرح سعيد علي

 العمري سليمان آل رافع سفر علي

 الفندي احمد سلمان علي

 الناصر ناصر سلمان علي

 الشمري فيحان سلوم علي

 الحربي خالد سليمان علي

 العنزي فهاد سليمان علي

 الزيني محمد سهيد علي

 الشمري عوده سويد علي

 المطرفي محمد شايع علي

 قيسي علي شوعي علي

 الجدد آل محمد شينان علي

 الحليل ابراهيم صالح علي

 الغامدي العطاف جابر صالح علي

 العطوي سليمان صالح علي

 الهديب فهد صالح علي

 اليامي خضير محمد صالح علي

 الحربي كليب صنت علي

 الحارث آل مانع ضحوي علي

 بونيمان محمد طاهر علي

 عسيري محمد عامر علي

 العجمي العرجاني شايع عايض علي

 الشهراني القحمي محمد عايض علي

 عسيري محمد عايض علي

 القحطاني مسدر عايض علي

 الحربي حضير عائض علي

 الشهراني هاشم آل سعد عائض علي

 السويحان علي عبدالرحمن علي

 جابر محمود عبدالسالم علي

 الحبيب عبدالكريم عبدالعزيز علي

 المسلماني عبيد عبدالكريم علي

 الحجر محمد عبدالكريم علي

 العمري احمد عبداللطيف علي

 معمر آل جبران عبدهللا علي

 الغامدي جمعان عبدهللا علي

 مهندر آل حسن عبدهللا علي

 الزامل زامل عبدهللا علي

 منصور سعيد عبدهللا علي

 الشمراني الفزعي سليمان عبدهللا علي

 العبكري صالح عبدهللا علي

 الشهراني عايض عبدهللا علي

 الخميس علي عبدهللا علي

 السهلي علي عبدهللا علي



 الشهري علي عبدهللا علي

 القحطاني علي عبدهللا علي

 منصور آل علي عبدهللا علي

 الغامدي ضرمان علي عبدهللا علي

 االسمري محمد عبدهللا علي

 الشمراني محمد عبدهللا علي

 الشهري محمد عبدهللا علي

 الغامدي محمد عبدهللا علي

 الناصر محمد عبدهللا علي

 القرني سالم آل محمد عبدهللا علي

 القنور ناصر عبدهللا علي

 صمع يحي عبدهللا علي

 الصالح علي عبدالوهاب علي

 المطيري غالي عبيريد علي

 الشهري محمد عسير علي

 الحويطي العميري خضر عطاهللا علي

 المالكي احمد عطيه علي

 الزهراني عليان آل عبدهللا عطيه علي

 الغامدي السحيم علي عطيه علي

 ضائحي عبدهللا علي علي

 عسيري علي عواض علي

 الحربي عليان عوض علي

 المري علي عويضه علي

 الطويرش علي عيد علي

 النجراني ناجي عيضه علي

 الصيعري عمر عيظه علي

 العنزي مبارك غالي علي

 االسمري علي غرامه علي

 القحطاني جالس غنام علي

 القحطاني علي فايز علي

 العقالء علي فريج علي

 السهلي مبارك فهد علي

 العنزي رضيمان قويعان علي

 الشمراني سعد مبارك علي

 البيشي علي مبارك علي

 الشهري القشيري وزن مبارك علي

 مرير ابراهيم محمد علي

 المطيري الهجله براك محمد علي

 الفيفي الثويعي جابر محمد علي

 الخلف جعفر محمد علي

 الغامدي حاسن محمد علي

 عقيلي حسين محمد علي

 النخلي حمزه محمد علي

 الحربي سالم محمد علي

 القحطاني مكر آل سعد محمد علي

 الزومان صالح محمد علي

 منصور آل صالح محمد علي

 الشهري عبدهللا محمد علي



 الدوسري علي محمد علي

 الزهراني علي محمد علي

 الشهراني علي محمد علي

 الشهري علي محمد علي

 الشيحه علي محمد علي

 الغامدي علي محمد علي

 المري علي محمد علي

 المعيلي علي محمد علي

 اليامي علي محمد علي

 الدوسري بوعلي آل علي محمد علي

 غزال آل علي محمد علي

 عسيري علي محمد علي

 الفقيه عمر محمد علي

 العاصي محمد محمد علي

 الرمثي مسعر محمد علي

 الحازمي منصور محمد علي

 الجربوع ناصر محمد علي

 الشمري هطل محمد علي

 ضايحي يحيي محمد علي

 العمري صالح مرعي علي

 دماس علي مروعي علي

 العنزي هديرس مزعل علي

 الشمراني علي مسفر علي

 عاطف آل علي مسفر علي

 اليامي عامر مبارك مسفر علي

 مجلب محمد مسفر علي

 الوادعي مغري مشبب علي

 االحمري محمد مضيح علي

 الحربي الفريدي محمد مفلح علي

 العتيبي حجرف مقحم علي

 القرني عبدهللا منصور علي

 اليامي سعود مهدي علي

 الزناتي صالح مهدي علي

 هزازي احمد موسي علي

 الحارث آل مسفر ناجي علي

 الخالدي صبيح علي نهار علي

 سليمان آل حسين مهدي هادي علي

 الرحيلي مفور هديب علي

 العنزي السبيعي رشيد هالل علي

 سالم آل ابوساق مانع يحي علي

 الزهراني امبارك يحيي علي

 مباركي محمد يحيي علي

 الرشيدي مهل براهيم عليان

 العنزي عسكر محمد عليان

 الحربي الثبيتي محمد مطر عليان

 الغامدي احمد فرحه عليه

 القحطاني عليوي جزاء عليوي

 العبيدي صالح هللا ضيف عليوي



 المخايطه عبدهللا ابراهيم عماد

 الضاحي عبدالرحمن احمد عماد

 حافظ عبدالقادر زهير عماد

 الغامدي تومان آل ساعد سعيد عماد

 الموسي عقيل طارق عماد

 البحراني موسى جواد عمار

 السحيباني محمد ابراهيم عمر

 المطرفي محمد بريك عمر

 الحربي عضيور جفران عمر

 المطيري حامد حمود عمر

 العتيبي عميش زايد عمر

 الردادي راشد سالم عمر

 الزهراني عيفان سعد عمر

 العمودي حسن سعيد عمر

 الجابري عمر سعيد عمر

 العامودي محمد سعيد عمر

 المطيري نافع سعيد عمر

 الحميدان عبدهللا صالح عمر

 العتيق محمد عبدالرحمن عمر

 القويزاني محمد عبدهللا عمر

 الشومر صالح عبدالمحسن عمر

 الزهراني العمري محمد علي عمر

 الكلبي عبيد عوض عمر

 المطيري قبل عوض عمر

 الحجيلي مبارك مبروك عمر

 الصريحي رجاهللا محمد عمر

 السياري سعود محمد عمر

 الطريف عبدالرحمن محمد عمر

 الحازمي وصل محمد عمر

 جامي علي محمدامان عمر

 سحاحيري محمدعمر عمر

 ادم الباشا مقبول عمر

 الشمري عيد نزآل عمر

 السلمي عمران صقر عمران

 العمري رافع عثمان عمرو

 العتيبي عايض عمر عمرو

 الهواوي عبيد ناصر عمشاء

 الشمري عمير سليمان عمير

 العنزي حليمان عوض عمير

 الشراري مسايل عقال عناد

 العنزي عذاب عويد عناد

 العماني علي مرزوق عنتر

 العنزي سالم حماد عواد

 الشمري عبدهللا دخيل عواد

 الجهني عواد صايل عواد

 العنزي سند محمد عواد

 العنزي صويلح محمد عواد

 المطيري هندي جزاء عواض



 الحارثي شافي مستور عواض

 الرويلي عوده عارف عوده

 الشمري فرحان عياده عوده

 العطوي سلمان فراج عوده

 العطوي علي نزآل عوده

 العمراني مسعد نصار عوده

 عمر عبدالرحمن هللا عوض

 القرني عوض حسن عوض

 اليامي مانع حسن عوض

 غازي آل عوض حمد عوض

 العتيبي عوض حمود عوض

 الشمري مقبل حميدي عوض

 الذبياني راجح هللا دخيل عوض

 البلوي عواد هللا دخيل عوض

 السعدوني نمران دويالن عوض

 الشهري يحي سالم عوض

 الحربي مبارك سعدي عوض

 سلطان آل سلطان سعيد عوض

 القحطاني مفرح سعيد عوض

 المطيري مشعل شباب عوض

 الحربي نافع هللا ضيف عوض

 الشمراني احمد عبدالرحمن عوض

 ابوسحبه سعد عبدالرحمن عوض

 القحطاني سعيد عبود عوض

 الحربي عبدهللا عتاق عوض

 المالكي عتيق عتيق عوض

 القحطاني عوض علي عوض

 القحطاني قداح علي عوض

 الشهري محمد علي عوض

 مرضاح عوض عمر عوض

 الحربي الفريدي شيمان عواد عوض

 المطيري كديميس عويد عوض

 الغوازي سالم محمد عوض

 القحطاني عبدهللا محمد عوض

 الزهراني عوض محمد عوض

 الجهني العلوني غوينم مرزوق عوض

 القحطاني سعيد مرعي عوض

 العمري كعب صالح مرعي عوض

 الصيعري حبراس مساعد عوض

 الحسناني مبارك هللا مطيع عوض

 السنماني مسفر مفرح عوض

 المطيري جبر منور عوض

 مكاييل آل محمد علي مهدي عوض

 عمر آل محمد هادي عوض

 السبيعي زعيد هللا دخيل عوضه

 القرني عسير عبدهللا سعيد عوظه

 الشهري سعيد محمد عوظه

 الحارثي عوظه محمد عوظه



 القرني مشرفه آل احمد محمد عون

 العنزي ساير رقاص عويد

 الحربي عوض خالد عويض

 المطيري علي هللا ضيف عويض

 العرجاني محمد فهاد عويض

 العتيبي عدوس قبالن عويض

 العتيبي معيض قثار عويض

 المطيري رشيد مسعد عويض

 اليامي عويظه علي عويظه

 العنزي الطلع محمود احمد عياد

 الحويطي عواد ربيع عياد

 العتيبي مسفر زهيان عياد

 الشمري عيسي جروان عيد

 الحربي صالح سعد عيد

 الحربي الفريدي دغيم ضحوي عيد

 العنزي طويرش طهيم عيد

 الحبيشي عواده عطيه عيد

 العبيواني سلمان عفنان عيد

 العطوي خضر عليان عيد

 المطيري مشعان عويض عيد

 العنزي علي فرحان عيد

 العيد سعد فهد عيد

 البقمي عيد محسن عيد

 الحالفي علي محمد عيد

 الحربي صالح مخلد عيد

 المظيبري عيد مشحن عيد

 الشهري محمد مهدي عيدهللا

 الرشيدي ساير عابد عيده

 الحازمي شطي عايد عيده

 السبيعي هذآل مشوط عيده

 العفر رزق نصيب عيده

 عسيري الحامدي جابر علي عيس

 الجويره هللا جار ابراهيم عيسى

 المجرشي ابراهيم عثمان عيسى

 الحربي عوض منور عيسى

 مغفوري حمد جبران عيسي

 الهاشم عبدهللا جواد عيسي

 السليم علي حسين عيسي

 القاسم عبدالرحمن سليمان عيسي

 العلي محمد علي عيسي

 الطيري مطرب عوض عيسي

 العنزي عيسي محزم عيسي

 البوخميس صالح محمد عيسي

 العاصمي علي محمد عيسي

 المطيري بريكيت منيع عيسي

 الزهراني علي صالح عيضه

 الزهراني البيضان عبدهللا عطيه عيضه

 الصيعري رناح مبخوت عيظه



 الشمري راجي جزاع غازي

 العتيبي الروقي سعود حجي غازي

 البشري واصل سعد غازي

 النومسي سعد سعود غازي

 البقمي ابراهيم سفير غازي

 الطويرقي سالم عبدهللا غازي

 الرشيدي سلمان عيد غازي

 العتيبي عيد مبارك غازي

 الجهني الفايدي بركه مبرك غازي

 العنزي سويد محمد غازي

 العنمي حمدان مسلم غازي

 االسمري طويش منصور غازي

 المطيري بليم هللا منيع غازي

 مزعل سليمان غالب

 السقياني غالب محمد غالب

 الرويلي الضيبع مضحي غالب

 الصبحي صالح معيتق غالب

 دواس آل محمد ناصر غالب

 المنجومي زايد عيد غالي

 الغامدي سعيد عبدهللا غاليه

 الجهني غانم ي خضير غانم

 الدوسري محسن سعد غانم

 الزهراني حسين مسعود غبيش

 الزهراني يحي احمد هللا غرم

 الزهراني حسن احمدبن هللا غرم

 الزهراني محمد جمعان هللا غرم

 الغامدي احمد علي هللا غرم

 الفهادي مهدي فالح غريب

 مظفر ابراهيم محمد غريب

 العتيبي الحافي سواد عبيد غزاي

 السبيعي جفين محمد غزوي

 الدلبحي ضاوي علي غزيل

 صليع آل جابر مرزوق غزيل

 حكيم علي محمد غسان

 العتيبي مسفر دغيم غصاب

 العنزي مطر نحاء غصنه

 الشمري رمضان دعسان فارس

 العصيمي مصلط رده فارس

 المرواني مرزوق رشيد فارس

 الظفيري سمير سلطان فارس

 العمور سعيد شايع فارس

 الحارثي حاسن عبدهللا فارس

 اليامي سالم آل منصور مداوي فارس

 العتيبي غيث منير فارس

 مهدي آل فارس ناصر فارس

 جان حيدر خان حسين فاروق

 العامر محمد احمد فاضل

 الرضاء العبدرب طاهر عباس فاضل



 الشهري فاضل عبدهللا فاضل

 العنزي حمد عيسي فاضل

 الجباره محمد احمد فاطمه

 عمرو علي بالخير فاطمه

 الدرويش عبدالكريم عبدالعظيم فاطمه

 االحمد احمد علي فاطمه

 المصارير فرج حسين فالح

 السبيعي خالد حمد فالح

 البلوي مطلق حمود فالح

 السبيعي فالح راشد فالح

 المطيري مطلق عايض فالح

 الجهني واصل علي فالح

 السبيعي سالم فيحان فالح

 الرويلي حشاش هآلل فالح

 يسر صالح مبارك فايد

 الشمري خلف حمدان فايز

 الشمري مطلق راشد فايز

 الجهني علي مه سال فايز

 العمري محمد عامر فايز

 المالكي سعد عبدهللا فايز

 الشهري العميري سعيد عبود فايز

 المطيري عواض عبيد فايز

 رشيدي ابراهيم فهد فايز

 اللهيبي حميد فويز فايز

 الشمراني عبدهللا محمد فايز

 الحربي المجارمي مثقآل محمد فايز

 اللقماني بريك مريع فايز

 االحمري ظفير سعيد مشبب فايز

 الصيعري عبدالقادر صالح فايزه

 الشهري علي حنش فائز

 المالكي محمد سعد فائز

 الثبيتي عويض هللا ضيف فائز

 االسمري محمد عوض فائز

 خوجه امين محمد فائز

 العسيري يحي علي فائع

 عوام آل جبريل علي فائق

 الهدالء حمودفهيد فتيخه

 السبيعي فراج سعد فراج

 الدوسري حمد سفر فراج

 الخراصي عادي فرازدعيكان

 الجهني جويبر بخيت فرج

 االسمري علي سعد فرج

 العنزي هويس سلطان فرج

 المخاريم سهل محسن فرج

 الحقطاني العليان حسن مناحي فرج

 العنزي خالد جبر فرحان

 الشمري جمعان جميعان فرحان

 العنزي برغش رحيل فرحان



 تميم آل عقاب رزاح فرحان

 العنزي سعيد شرقي فرحان

 الشمري نداء صالح فرحان

 العنزي عبيد ضحوي فرحان

 العنزي عابر عاصي فرحان

 العنزي عائش عبدالرحمن فرحان

 العنزي هللا فضل كريم فرحان

 الدوسري فرحان متلع فرحان

 العنزي صلبي مساهج فرحان

 القحطاني المهيري سعد ثابت فردان

 الرمان فريج شلعان فريج

 البلوي سالمه عبيد فريج

 الشمري عقالء خلف فريح

 الشمري فريح عبدهللا فريح

 المالكي عوضه حامد فريد

 الدريهم راشد زيد فريد

 طوخي حسن عابد فريد

 الدوسري راجح عثمان فضه

 مجاني اال صالح علي فضي

 الرويثي عواد مساعد فطيمه

 الفالج رشيد عبدالرحمن فالج

 السبيعي ناصر جازع فالح

 البيشي الجبيري الفرد حزام فالح

 العنزي عوض خلف فالح

 القحطاني جالس فالح فالح

 صقر آل مبارك احمد فلوه

 العمور فيصل محمد فلوه

 الرشيدي راشد غانم فليح

 الضحيان فهاد محمد فهاد

 اللهيب محمد ابراهيم فهد

 الزهراني الجندي زيد احمد فهد

 المالكي معيض احمد فهد

 القرشي حمود امبارك فهد

 بخيت عبدهللا بخيت فهد

 الحربي السليمي علي تركي فهد

 المطيري سليم ثعيل فهد

 القحطاني معيض جابر فهد

 الحصيني براك جزاء فهد

 الرشيدي عبدي جهاد فهد

 الحربي عاتق جهز فهد

 الشمري راجي حاشم فهد

 اللهيبي محمد حامد فهد

 زهراني سعيد حسين فهد

 جباري عيسي حسين فهد

 السلمي حمدان حماد فهد

 الفالج براك حمد فهد

 الحربي المخلفي فالح حمد فهد

 الربيع ناصر حمد فهد



 العنزي فرحان حمدي فهد

 المنعمي احمد حمزه فهد

 المطيري عواض حمود فهد

 عسيري ثوبان آل محمد حيدر فهد

 السبيعي ضيدان خالد فهد

 المطيري حمود خلف فهد

 العنزي فرحان دالش فهد

 العتيبي مهنا رويعي فهد

 باوزير احمد سالم فهد

 العمراني حسين سالم فهد

 الحربي حمود سبيل فهد

 الشهري حنش سعد فهد

 المطيري عبدهللا سعد فهد

 المعمر عبدهللا سعد فهد

 الجعيد معيش سعد فهد

 القحطاني مناحي سعد فهد

 المناسف احمد سعود فهد

 المطيري الميموني عبدهللا سعود فهد

 باحبيشي احمد سعيد فهد

 حمدان علي سعيد فهد

 العتيبي الشيباني فاضى سعيد فهد

 الشايع عبدهللا سليمان فهد

 التميمي السلمي محمد سليمان فهد

 الشهري سعد شار فهد

 الحربي فهد شباب فهد

 الصيعري جريبه صالح فهد

 العتيبي سرحان صالح فهد

 العنزي فنخان صالح فهد

 السحيمي الحميدي صياح فهد

 الشمري نواف صياح فهد

 المنير مبارك ضاوي فهد

 المطيري بندر ضيدان فهد

 العتيبي فيحان طلق فهد

 القحطاني علي ظافر فهد

 السلمي محمد ظافر فهد

 الحارثي خشمان عايش فهد

 الدغيليبي طلمس عايض فهد

 الضويحي مرزوق عباس فهد

 العتيبي سعود عبدالرحمن فهد

 العيبان عبدالمحسن عبدالرحمن فهد

 الزمامي ابراهيم عبدالعزيز فهد

 النمشان عبدالرحمن عبدالعزيز فهد

 الحمدان محمد عبدالعزيز فهد

 المالكي هللا دخيل عبدالكريم فهد

 القني علي عبدالكريم فهد

 البخيتي براهيم عبدهللا فهد

 العامدي جميع عبدهللا فهد

 البطاح حماد عبدهللا فهد



 التريكي عبدالعزيز عبدهللا فهد

 شامان بن علي عبدهللا فهد

 الجعيد عواض عبدهللا فهد

 العتيبي عواض عبدهللا فهد

 الغامدي محمد عبدهللا فهد

 المطرف مطرف عبدهللا فهد

 الحربي الفريدي مفلح عبدهللا فهد

 االحمدي عبدالرحمن عبدالمطلب فهد

 الشهري العميري محمد عبدالولي فهد

 الحربي هللا عطيه عطاهلل فهد

 المالكي عبدهللا عطيه فهد

 الهاجري عبدهللا علوش فهد

 العنزي ربيع علي فهد

 الضفيان سعد علي فهد

 الرشودي صالح علي فهد

 القرشي عتيق عواض فهد

 المطيري غريب عوض فهد

 الرشيدي باجان عيد فهد

 الميموني عبدالرزاق عيسي فهد

 الخلوي سمران غضيان فهد

 الرويلي عنيزان غضيان فهد

 الشهري الرياعي منصور فايز فهد

 العنزي عايف فالج فهد

 الفيروز محمد فيروز فهد

 السهلي سعود الفي فهد

 يسر صالح مبارك فهد

 الدوسري عبدهللا مبارك فهد

 متعب آل فهد مبارك فهد

 العنزي سليم متعب فهد

 السبيعي سعد مجالد فهد

 العمري مسفر مجلي فهد

 الجابر ابراهيم محمد فهد

 باعبدهللا احمد محمد فهد

 الحويل خالد محمد فهد

 الدوخي خميس محمد فهد

 الجهني سالم محمد فهد

 الشهراني سعيد محمد فهد

 االقنم سلمان محمد فهد

 القحطاني شافي محمد فهد

 الحربي الحصيني صالح محمد فهد

 النفيعي عباس محمد فهد

 الجهني الفزي علي محمد فهد

 القحطاني فهد محمد فهد

 العنزي مراوغ محمد فهد

 الشمري مزعل محمد فهد

 الحجاب موسي محمد فهد

 الشنيفي ناصر مشاري فهد

 الثوعي جابر محمد مفرح فهد



 الدوسري حزام مفلح فهد

 العتيبي حزام ملفي فهد

 الشمري مطلق مناحي فهد

 الغامدي غرسان ناصر فهد

 البالجي احمد يحي فهد

 القحطاني جابر يحي فهد

 الجمعه حمد ابراهيم فهدبن

 الهدهود ابراهيم عيسي فهمي

 الشمري فهيد تركي فهيد

 اليامي فهيد سعيد فهيد

 الجهني علي سلمان فهيد

 الحمود رحيل صالح فهيد

 القحطاني مسعود عزيز فهيد

 الشمري فهد فالح فهيد

 الدعجاني سلطان محمد فهيد

 العوفي رويشد ملفي فهيد

 الرشيدي منزل نصار فهيد

 العنزي فالح ابراهيم فواز

 مليباري علي حسن فواز

 الزهراني محمد حسن فواز

 المالكي سعيد ختام فواز

 العنزي عذآل خلف فواز

 العتيبي مسفر دغيم فواز

 العنزي فواز راضي فواز

 المطيري بعيجان سعد فواز

 العماري سفر سعود فواز

 المطيري معيض سفر فواز

 الغامدي احمد علي فواز

 الفايز محمد علي فواز

 هتيله آل حسين مهدي علي فواز

 الثبيتي قابل عيضه فواز

 العنزي عوض مريبد فواز

 الدلبحي مسحل مضحي فواز

 السهلي فواز ناصر فواز

 الرشيدي شحاد عوض فوزاز

 المشرف محمد راشد فوزي

 الهذلي عطيهاهلل ناير فوزي

 اليامي مانع حسن فوزيه

 اليزيدي حسين محمد فوزيه

 المزعل حسين احمد فؤاد

 العصاري بادي سليمان فؤاد

 البوعلي عبدالحميد عبدالمحسن فؤاد

 الخالدي غوار حسن فياض

 العنزي دعسان دغيم فياض

 العتيبي شالح علي فيحان

 المطيري مزعل عنزان فيحان

 وثيله آل جماهر فهد فيحان

 الدعجاني فالح مقحم فيحان



 الخرجي عبدهللا ابراهيم فيصل

 الدوسري لملوم آل مطلق ابراهيم فيصل

 المطيري مشلش ثعيل فيصل

 السلمي بادي حبيب فيصل

 العنزي سليمان حسن فيصل

 العجمي علي حمد فيصل

 االحمدي محمد حمد فيصل

 الغامدي احمد حمدان فيصل

 العنزي ندى خلف فيصل

 الشيباني معيض ذيب فيصل

 الفايدي حميد رجاءهللا فيصل

 باوزير احمد سالم فيصل

 الغامدي عبدالخالق سالم فيصل

 الحطاب سعيد سعد فيصل

 الحربي هللا دخيل سعود فيصل

 القريني سعد سعود فيصل

 العمري سليمان صالح فيصل

 بانواس عمر صالح فيصل

 البيشي محمد عائض فيصل

 الدويش نايف عبدالرحمن فيصل

 الضعيفي حسن عبدالعزيز فيصل

 الزهراني محمد عبدالعزيز فيصل

 الهويش ابراهيم عبدهللا فيصل

 المطيري سويد عبدهللا فيصل

 الشهري صمان عبدهللا فيصل

 االسمري فاهد عبدهللا فيصل

 الوشيقري محمد عبدهللا فيصل

 السلمي سعدي عسيكر فيصل

 بافقيه محمد علوي فيصل

 الضويحي فرحان علي فيصل

 العمري محمد علي فيصل

 الزهراني مضيخر علي فيصل

 الحبسي سالم عواض فيصل

 المعيقلي شاكر عوده فيصل

 العنزي برغي عوض فيصل

 الرفاعي عطاهللا عيد فيصل

 جمعه بن سعد عيسى فيصل

 الهاجري القروف محمد فالح فيصل

 الدوسري سالم فرحان فيصل

 الشويقي ابراهيم فهد فيصل

 السماعيل احمد فهد فيصل

 سليم بن ناصر فهد فيصل

 كريمه احمد محمد فيصل

 الوهيبي سعد محمد فيصل

 الصنات عبدهللا محمد فيصل

 القحطاني فيصل محمد فيصل

 العنزي مسبط مطر فيصل

 البقمي عيد معيش فيصل



 السبيعي الملحي ثواب معيض فيصل

 السبيعي هاجد مناحي فيصل

 المهناء محمد مهنا فيصل

 القنور هللا دخيل ناصر فيصل

 الشمراني منصور ناصر فيصل

 الشهري موسي ناصر فيصل

 المطيري ضري نايف فيصل

 الشمري شالش ذعار فيضه

 القاسم محمد عبدالعزيز قاسم

 العتيبي نقا عقاب قاعد

 ناصر آل عظيمان حمد ن قبال

 فطيح آل ضبان مبارك ن قبال

 الوعله حفاش مانع قبالن

 القرني متعب محمد قشمير

 البلوي سالم سليمان فرحان قصار

 الغزوي علي عبدهللا قصي

 الحمادي ضاوي ثعيالن قطنابنت

 العتيبي نقاء عقاب قعدان

 العصيمي حبيليص قاعد قعيد

 العنزي هندي عبدهللا قهد

 الشامي محمود عبدالعزيز كاتب

 العنزي الجعفري سميحان محمد كاسب

 الشريف محمد عمر كايد

 الشيباني ضاوي حمدان كتاب

 العنزي مخلف محمد كريم

 الصيعري سعيد محمد كريمه

 الصبيحان هآلل عيد كمايل

 البسام ابراهيم عبدهللا كمآل

 الصادق يوسف علي كميل

 الالحم عبداللطيف عبدهللا الحم

 المطيري فائز عايد الفي

 العنزي محمد عبدهللا الفي

 المطيري عايض غازي الفي

 العنزي رشيد منور الفي

 الشمري قنيفذ السعيد لزام

 المعيدي حسن علي لطيفه

 الشمري خليف عمير لفاء

 المطيري راشد رشدان لفى

 الفريان صالح عبدالرحمن لميا

 البقمي هميل مفرح كر م

 معافا عبده ابراهيم ماجد

 الغامدي محمد احمد ماجد

 المحمدي محمد احمد ماجد

 الغامدي حامد جماح ماجد

 النخلي موسي حسن ماجد

 العبوش زيد حمود ماجد

 العتيبي برجس رابح ماجد

 الجعيد عويض راقي ماجد



 العتيبي مقعد سالم ماجد

 الحربي مرزوق سبيتان ماجد

 القرني النخالي علي سعيد ماجد

 الجهني مرزوق طعيمه ماجد

 الرويثي مديرس عايد ماجد

 العيدي صالح عبدالرحمن ماجد

 المسند عبدهللا عبدالرحمن ماجد

 الحربي يوسف عبدالرحمن ماجد

 العماري بريك عبدهللا ماجد

 الحربي سعد عبدهللا ماجد

 الزهراني سعدي عبدهللا ماجد

 الطويل سليمان عبدهللا ماجد

 الزهراني عيدان عبدهللا ماجد

 الراشد محمد عبدهللا ماجد

 الغامدي محمد عبدهللا ماجد

 العون ناصر عبدهللا ماجد

 الحربي نافع عبدهللا ماجد

 السحيمي ماشع عبيد ماجد

 الفايد عبدهللا عتيق ماجد

 الحافظي مرزوق عطيه ماجد

 السبيعي ماجد علي ماجد

 جواد آل ماجد علي ماجد

 الذيب محمد علي ماجد

 المسبح محمد علي ماجد

 السبيعي حباب عويد ماجد

 اللقماني بغيت عيد ماجد

 العتيبي سواد عيد ماجد

 العنزي زيد غالب ماجد

 السبيعي بصيص فراج ماجد

 العتيبي كتاب فيحان ماجد

 المطيري سعود الفي ماجد

 الخابور قياض مبارك ماجد

 الشمري ابراهيم محمد ماجد

 بادحدح احمد محمد ماجد

 القحيز حسين محمد ماجد

 العمري حمد محمد ماجد

 الرويلي خشمان محمد ماجد

 العديلي سليمان محمد ماجد

 الزامل عبدالرحمن محمد ماجد

 العنزي هليل محمد ماجد

 العتيبي شبيب مرزوق ماجد

 االحمدي سلم مسلم ماجد

 الحربي السالمي سرور مصلح ماجد

 السلمي عتيق نافع ماجد

 السقياني ماجد نافل ماجد

 السماني عبدهللا نماي ماجد

 العنزي خليف ماجدبشير

 العتيبي نايف فيحان مارق



 الكناني محمد احمد مازن

 الجهني العنيني برجس بن سنيد بن مازن

 الغامدي الطليقي صالح محمد مازن

 المطرفي دعيل مسفر مازن

 العصيمي الحق عبدالرحمن ماطر

 الحربي ماطر عبيد ماطر

 رهن آل منصور حسن مالك

 العباد محمد عبدهللا مالك

 عباس آل دلعبه حمد صالح مانع

 المالكي مسرع صقران مانع

 االسمري سعيد عبده مانع

 العلياني مانع فالح مانع

 العسيري مانع محمد مانع

 دمنان آل حسين فهيد مانعه

 الفايدي عايض سعد ماهر

 القطان احمد طاهر ماهر

 الكردي ابويكر عبدهللا ماهر

 غال حسين عمر ماهر

 الجهني النزاوي عواد عيد ماهر

 حجي آل شعيفان بخيت مبارك

 الحربي الهويملي محمد بنيدر مبارك

 القحطاني العاصمي مبارك حزام مبارك

 الصالحي معيض حسين مبارك

 الفهيد راشد حمد مبارك

 الدوسري فايز حمد مبارك

 المشرف محمد راشد مبارك

 الشمري صلبي رمثان مبارك

 الغامدي مسفر سحمي مبارك

 الحربي الهويملي فالح سالف مبارك

 الشمري عماش سلمان مبارك

 السهلي سداح شنار مبارك

 الهمامي احمد صالح مبارك

 المطيري الجبيل بركه صالح مبارك

 الصيعري جريبه صالح مبارك

 الشهراني الظهور ظهر ظافر مبارك

 حجي آل مبارك عائض مبارك

 الرشودي مبارك عبدهللا مبارك

 الدوسري عبدهللا عبود مبارك

 الشمري زيد عقال مبارك

 الرشيدي زيدان عوض مبارك

 المتعب مبارك فهد مبارك

 الدوسري فهد محسن مبارك

 الصفيان ابراهيم محمد مبارك

 اليامي حمد محمد مبارك

 الدوسري عبدهللا محمد مبارك

 الدوسري مبارك محمد مبارك

 القحطاني مانع آل مسفر مسعود مبارك

 السلمي معيض مفرح مبارك



 الودعاني محمد مهدي مبارك

 السهلي فريج ناصر مبارك

 القحطاني محمد هادي مبارك

 الصيعري جراب صالح مبخوت

 الصيعري بالهيشره عيظه مبخوت

 الرشيدي دباس ب دغيمان مبروك

 الزهراني عيضه دمنان مبروكه

 القحطاني عبود آل عويطفي ابراهيم مترك

 السبيعي مترك بسيس مترك

 الطوال ريمان ناصر مترك

 السليمي محسن ابراهيم متعب

 الحربي طوقان خضيران متعب

 المهوس عبدالعزيز عبدهللا متعب

 المطيري عيد عياد متعب

 الودعاني راشد فرج متعب

 عجله بو سعيد فيحان متعب

 الرويلي عياط قابل متعب

 الزامل زيد محمد متعب

 الوهيبي عبدهللا محمد متعب

 عقدي مجلي محمد متعب

 المطيري نخيالن محمد متعب

 العتيبي سائر مطر متعب

 المرامحي هللا وصل واصل متعب

 القحطاني الفهري ماضي سعد متلع

 البقمي صاوي شبيب مثيب

 العسكري محمد احمد محمد مجاهد

 الجهني هللا دخيل حميد مجد

 المطرفي علي نافع مجدي

 الحربي عبيد محسن مجول

 الحربي الحنيني محارب عبدالهادي محارب

 الحربي مرشد محمد محارب

 السحيم عواد سالمه محاسن

 القحطاني المسردي مسعود حبيب محسن

 الظهواني عتيق حسن محسن

 اللهيبي حمدان حميد محسن

 الرشيدي مبارك سالم محسن

 االسمري محسن سالم محسن

 العنزي معاند سالم محسن

 الرويس الحميدي عبدهللا محسن

 الزهراني محسن عبدهللا محسن

 الحربي عبدهللا علي محسن

 اليامي منصور آل عويظه علي محسن

 الهمامي مبارك علي محسن

 العمري محسن علي محسن

 مسعود آل فيصل مسفر محسن

 عبدالكريم محمد احمد محفوظ

 الزهراني محمد سعيد محفوظ

 العتيبي محماس متعب محماس



 العريفي عبدالعزيز ابراهيم محمد

 الجبيري محمد ابراهيم محمد

 العسيري محمد ابراهيم محمد

 محمدالحزيم ابراهيم محمد

 صالح آل هادي ابراهيم محمد

 الحربي المحمادي جريبيع احمد محمد

 الشهابي حسن احمد محمد

 المخلوطي حسن احمد محمد

 مبارك حسن احمد محمد

 دريبي حمد احمد محمد

 الخليفه خليفه احمد محمد

 العلوي سالم احمد محمد

 عسيري سعد آل سعد احمد محمد

 الزهراني سعيد احمد محمد

 عامرعسيري احمد محمد

 االسمري عبدالرحمن احمد محمد

 رفيع آل عبدالرحمن احمد محمد

 العماري عبدهللا احمد محمد

 المالكي عبدهللا احمد محمد

 الغانم عبدالمحسن احمد محمد

 العطاء علي احمد محمد

 عامري آل علي احمد محمد

 االحمري محمد احمد محمد

 االسمري محمد احمد محمد

 يامي الزاهر محمد احمد محمد

 الغامدي محمد احمد محمد

 الغامدي محمد احمد محمد

 الغامدي الفقيه محمد احمد محمد

 عبدهللا محمد احمد محمد

 عسيري محمد احمد محمد

 الزهراني مفرح احمد محمد

 مشيخي موسي احمد محمد

 الشخص هاشم احمد محمد

 االحمري يحيي احمد محمد

 الحباش مبارك اسماعيل محمد

 القرني محمد الحسن محمد

 الحربي فالح الحميدي محمد

 الشمري قنيفذ السعيد محمد

 عبدالمجيد عبدالرزاق امين محمد

 المؤمن علي امين محمد

 الحربي عماش بداي محمد

 الهطالني حمد براهيم محمد

 الشهري عبدهللا بركات محمد

 الجابري مبروك بركي محمد

 اليوبي مبروك بريك محمد

 الشمري القسمي بشير محمد

 الفاهمي حمد جابر محمد

 الغبيشي علي جارهللا محمد



 العلياني محمد جارهللا محمد

 المطيري فيحان جاسر محمد

 الفيفي قاسم جبران محمد

 زبنه آل سلمان جدبان محمد

 الحربي عليثه جزاء محمد

 المظيبري سند جميعان محمد

 الحربي عاتق جهز محمد

 اللقماني حسين حاسن محمد

 الحارثي هللا دخيل حامد محمد

 الرشيدي عيد حامد محمد

 خردلي احمد حاوي محمد

 يداء اال ابراهيم حتمل محمد

 العنزي غثوان حجي محمد

 الزهراني احمد حسن محمد

 الشهري احمد حسن محمد

 زياد آل احمد حسن محمد

 الزهراني راشد حسن محمد

 البسيسي سنيان حسن محمد

 االشرم علي حسن محمد

 الحربي عيد حسن محمد

 الشهري محمد حسن محمد

 سفياني محمد حسن محمد

 الصوالن حسن حسين محمد

 عالءالدين ركن حسين محمد

 الحمد عبدهللا حسين محمد

 السبيعي عبدهللا حسين محمد

 العمراني عبدهللا حسين محمد

 الحارث آل علي حسين محمد

 المصارير فرج حسين محمد

 غرسين آل فهد حسين محمد

 الذياب محمد حسين محمد

 القحطاني جليد ال مسعود حسين محمد

 الصويتي محمد حضرم محمد

 السناني عبيان حضيري محمد

 فقيهي عبدهللا حفظي محمد

 الثمالي حمدان حماد محمد

 الجمعه ابراهيم حمد محمد

 السحيمان سليمان حمد محمد

 الجاسر عبدهللا حمد محمد

 العرفج عثمان حمد محمد

 الصريخ محمد حمد محمد

 الغامدي مسفر حمدان محمد

 السفري عوده حمزه محمد

 البدراني حماد حمود محمد

 الحصين شايع حمود محمد

 الحربي هديرس حمود محمد

 الحربي حميد حميد محمد

 السرحاني منور حويطي محمد



 المحنشي علي حيدر محمد

 الشهاب سعد خالد محمد

 السبيعي ضيدان خالد محمد

 الرويس عبيد خالد محمد

 الحربي البدراني رثعان خضير محمد

 بوجليع محمد خليفه محمد

 الحجي خليل خميس محمد

 الموينع محمد خميس محمد

 العنزي حسن دخن محمد

 ابوسبعه حسن درويش محمد

 الغامدي عبدهللا درويش محمد

 الحربي عياد دغيمان محمد

 الرشيدي سعد دوفان محمد

 المطيري مويس ن دويال محمد

 الحربي عليان دويهيس محمد

 العتيبي مشاري ذياب محمد

 القحطاني عبدالهادي ذيب محمد

 الذيب محمد ذيب محمد

 القحطاني محمد ذيب محمد

 المري الغيثاني سالم راشد محمد

 الدبيان عبدالعزيز راشد محمد

 البيشي الشعيثي سالم ربيعان محمد

 الغريبي عبدهللا رده محمد

 المالكي محمد رده محمد

 الرويلي سعيد رضا محمد

 الهاجري الحمراني فهيد رميح محمد

 العنزي عايض رميد محمد

 المشني علي زايد محمد

 غبوش مانع زايد محمد

 الجابري رشدان زبن محمد

 العنزي مناحي زبن محمد

 الدريهم راشد زيد محمد

 البلوي زايد زيدان محمد

 السحيمي حضرم سالم محمد

 الحربي رده سالم محمد

 الشهري سعيد سالم محمد

 العمري محمد سالم محمد

 ابوسالم آل محمد سالم محمد

 مرواص محمد سالم محمد

 الرشيدي جليدان ساير محمد

 العوفي ن شميال سبيل محمد

 رحيله خلف سراج محمد

 الهبيري احمد سروي محمد

 الرصيص ابراهيم سعد محمد

 العمري رافع سعد محمد

 القحطاني الدعمه سعيد سعد محمد

 القحطاني نصار آل عائض سعد محمد

 عالن عبدهللا سعد محمد



 مالح آل محمد سعد محمد

 الحارثي مطلق سعد محمد

 العويدي ناصر سعد محمد

 البليهد حماد سعود محمد

 السبيت عبدالعزيز سعود محمد

 العمر عبدهللا سعود محمد

 الجهني عوض سعود محمد

 البيشي الشعشاعي محمد سعود محمد

 العتيبي محمد سعود محمد

 الشمري هزيم سعود محمد

 الزهراني حسين سعيد محمد

 القحطاني عائض سعيد محمد

 الحارثي عيسان آل عائض سعيد محمد

 القحطاني عبدهللا سعيد محمد

 جبيل آل علي سعيد محمد

 مقيص علي سعيد محمد

 اليامي عيضه سعيد محمد

 العرياني فايز سعيد محمد

 الزهراني محمد سعيد محمد

 الصاعدي محمد سعيد محمد

 الودعاني محمد سعيد محمد

 مسحل آل محمد سعيد محمد

 باحويرث محمد سعيد محمد

 شريه آل عبدهللا سفر محمد

 العتبي مقيم سفر محمد

 المعاوي عقشان سلطان محمد

 المظهور محمد سلطان محمد

 الغانم علي سلمان محمد

 اليامي فروان آل محمد سلمان محمد

 الحجيلي هللا دخيل سليم محمد

 الحربي سعد سليم محمد

 الهاشل عبدهللا سليمان محمد

 الزعاق علي سليمان محمد

 العباد عيسي سليمان محمد

 بحير محمد سليمان محمد

 العضياني مقبل سهو محمد

 القحطاني جلده آل حسن سيف محمد

 القحطاني محمد سيف محمد

 القحطاني عبدالرحمن شاهر محمد

 الشهراني فراج شبيلي محمد

 الزهراني محمد شهوان محمد

 الشاوي محمد صادق محمد

 العمري احمد صالح محمد

 الصيعري جريبه صالح محمد

 التمام رجاء صالح محمد

 الطعيمي سليمان صالح محمد

 العمري عبدهللا صالح محمد

 جارهللا عبدهللا صالح محمد



 النبي العبدرب علي صالح محمد

 الحربي عياد صالح محمد

 الشمري فالح صالح محمد

 الجعيدي محمد صالح محمد

 الخليوي محمد صالح محمد

 الربدي محمد صالح محمد

 مشري محمد صالح محمد

 راجح مصطفي صالح محمد

 العنكي منصور صالح محمد

 العتيبي الروقي فاهد صقر محمد

 اليامي دمنان آل صنيج صنيج محمد

 النفيعي مسعود ضاوي محمد

 العتيبي ضاوي ضويان محمد

 المطيري معوض ضويحي محمد

 الهوساني شيبان طالع محمد

 بونيمان محمد طاهر محمد

 العلوي موسى طاهر محمد

 القرشي مطلق طلق محمد

 شمالن حمد طيب محمد

 العجمي سعد ظاقر محمد

 عزام آل حضرم عازم محمد

 الزهراني حبيب عاشور محمد

 الحازمي سماري عايد محمد

 السهلي عبدهللا عايد محمد

 الكلبي محمد عايد محمد

 العلي عبدهللا عايش محمد

 االكلبي ثنيان عايض محمد

 االكلبي سعد عايض محمد

 القرني عبدهللا عايض محمد

 الشمراني مستور عائض محمد

 السبيعي طويمي عبداهللا محمد

 الغامدي احمد عبدالحالق محمد

 الحسين ابراهيم عبدالرحمن محمد

 العويس ابراهيم عبدالرحمن محمد

 الحسون حمد عبدالرحمن محمد

 العتيبي حوال عبدالرحمن محمد

 المعاوي ركبان عبدالرحمن محمد

 المطيلق زيدان عبدالرحمن محمد

 الشمراني عبدالخالق عبدالرحمن محمد

 الربيعه عبدهللا عبدالرحمن محمد

 العتيق عبدهللا عبدالرحمن محمد

 الصبحي هللا عتيق عبدالرحمن محمد

 السويحان علي عبدالرحمن محمد

 المقرن فهد عبدالرحمن محمد

 الحربي يوسف عبدالرحمن محمد

 الحسن حمد عبدالعزيز محمد

 السليم صالح عبدالعزيز محمد

 الخنين محمد عبدالعزيز محمد



 العبدالرحيم محمد عبدالعزيز محمد

 العمرو محمد عبدالعزيز محمد

 المرداسي محمد عبدالعزيز محمد

 سليم محمد عبدالعزيز محمد

 سندي محمد عبدالغفور محمد

 جيرو اوجين عبدالكريم محمد

 الرفاعي شاكر عبدالكريم محمد

 الخميس عبدهللا عبدالكريم محمد

 الخميس ابراهيم عبدهللا محمد

 الغامدي احمد عبدهللا محمد

 الفايز احمد عبدهللا محمد

 المهداوي احمد عبدهللا محمد

 مسملي احمد عبدهللا محمد

 الفلقي امان عبدهللا محمد

 القحطاني العاصمي حزام عبدهللا محمد

 الشبعان حسن عبدهللا محمد

 العلي حسن عبدهللا محمد

 التويجري حمد عبدهللا محمد

 الجيزاني ذعيب عبدهللا محمد

 العتيبي سعد عبدهللا محمد

 الشهراني سعيد عبدهللا محمد

 الشهراني سعيد عبدهللا محمد

 العمري شافي عبدهللا محمد

 االحمري عبدالرحيم عبدهللا محمد

 الجليفي عبدالعزيز عبدهللا محمد

 الصوله عبدالعزيز عبدهللا محمد

 حسين آل عبدالعزيز عبدهللا محمد

 الدحيالن عبداللطيف عبدهللا محمد

 الضمدي عبده عبدهللا محمد

 التريكي علي عبدهللا محمد

 التميمي علي عبدهللا محمد

 الشراري علي عبدهللا محمد

 العيدروس عمر عبدهللا محمد

 الزهراني هللا غرم عبدهللا محمد

 العتيك فهد عبدهللا محمد

 القحطاني مبارك عبدهللا محمد

 البلوي متعب عبدهللا محمد

 ابوعبدهللا محمد عبدهللا محمد

 االسمري محمد عبدهللا محمد

 التميمي محمد عبدهللا محمد

 الحناكي محمد عبدهللا محمد

 الدوسري محمد عبدهللا محمد

 السبيعي محمد عبدهللا محمد

 السمحان محمد عبدهللا محمد

 الشهري محمد عبدهللا محمد

 العباد محمد عبدهللا محمد

 القرني محمد عبدهللا محمد

 الهديلي محمد عبدهللا محمد



 الوشيقري محمد عبدهللا محمد

 فاضل آل محمد عبدهللا محمد

 منيع آل محمد عبدهللا محمد

 قميري محمد عبدهللا محمد

 سكر محمود عبدهللا محمد

 الغامدي مطلق عبدهللا محمد

 الوايلي مقرن عبدهللا محمد

 سيف ناصر عبدهللا محمد

 الرويس هزاع عبدهللا محمد

 الهيكل هيكل عبدهللا محمد

 البكري يحي عبدهللا محمد

 المطيري عواض عبدالمحسن محمد

 الشريف ثالب عبدالمعين محمد

 الغامدي اليحمد عبدالغني عبدالوهاب محمد

 النزر محمد عبدالوهاب محمد

 الكعبي طالع عبدربه محمد

 فقيهي حسن عبده محمد

 العمري عبدهللا عبيد محمد

 الجهني عليثه عبيد محمد

 البلوي محمد عبيد محمد

 القحطاني مزهر آل مبارك عتران محمد

 العنزي مشهور عشوي محمد

 المطرفي حمود عطاهلل محمد

 الجعيد مقبول عطاهلل محمد

 الحربي جويبر هللا عطيه محمد

 البجالي معطي عطيه محمد

 الحمودي ابراهيم علي محمد

 ركه ابراهيم علي محمد

 بوصالح احمد علي محمد

 محمد احمد علي محمد

 الشهري جابر علي محمد

 كعبي حسن علي محمد

 الشيتي حسين علي محمد

 الهاشم حسين علي محمد

 الخثعمي رويجح آل رويجح علي محمد

 جبار ال سالم علي محمد

 الزهراني سالم علي محمد

 الشامي سعد علي محمد

 الجهني الفايدي سعد علي محمد

 الغامدي سعدي علي محمد

 المنصور سليمان علي محمد

 العنزي شنوان علي محمد

 بالعبيد صالح علي محمد

 العيسي مقبول آل ضايف علي محمد

 بجوي ضعيف علي محمد

 المري طالب علي محمد

 الشهراني عبدهللا علي محمد

 الشهري عبدهللا علي محمد



 الخطاف عمر علي محمد

 القحطاني عوض علي محمد

 الجعيد غالب علي محمد

 الشهري فائز علي محمد

 عامر آل محماس علي محمد

 الشهري محمد علي محمد

 الجهني الفايدي محمد علي محمد

 المالكي محمد علي محمد

 دوكر آل محمد علي محمد

 شهري وليد آل محمد علي محمد

 مجاهد محمد علي محمد

 البقمي ناصر علي محمد

 العوفي هديهد علي محمد

 المقرقش يوسف علي محمد

 بنجر احمد عمر محمد

 البلوي دعسان عمر محمد

 السحيمي ن شميال عواد محمد

 العرادي عطاهلل عواد محمد

 الصيدالني هللا عطية عواد محمد

 الشمري غدير عواد محمد

 العتيبي تركي عواض محمد

 الغامدي سالم عواض محمد

 الزهراني احمد عوض محمد

 الحربي الحنيني حمود عوض محمد

 البارقي عبدهللا عوض محمد

 القحطاني عادي ال محمد عوض محمد

 الصيعري محمد عوض محمد

 المالكي محمد عوض محمد

 البلوي العرادي مرزوق عوض محمد

 الشمراني عبدهللا عوضه محمد

 البيشي صقيع عون محمد

 الحربي عقيل عويض محمد

 الوذيناني هاضل عويض محمد

 المطيري حمدي غازي محمد

 يوسف علي غالب محمد

 الهبيره هادي غانم محمد

 العنزي الديري غديف محمد

 الكردي احمد هللا غرم محمد

 العنزي عيسى غضبان محمد

 الشبوي جلوي فالح محمد

 رشيد آل مسفر فرج محمد

 السويلم سليمان فرحان محمد

 العمراني سليم فالح محمد

 العريفي جلوي فليح محمد

 المري عبدهللا فهاد محمد

 الشبرمي فهد فهاد محمد

 الهيم حمد فهد محمد

 العنزي دلقم فهد محمد



 الدوسري مجهاد آل دوخي فهد محمد

 العتيبي عبدالرحمن فهد محمد

 العجمي غصاب فهد محمد

 الشمري محمد فهد محمد

 القحطاني محمد فهد محمد

 سميح بن محمد فهد محمد

 الرويس محمد فهيد محمد

 عواجي ظاهر قاري محمد

 الترجمي عمير قريميص محمد

 القحطاني راشد مبارك محمد

 الشمري ساير مبارك محمد

 العريمه سعد مبارك محمد

 الضفيان فهد مبارك محمد

 الشمراني سعد مبروك محمد

 المجرشي حسن محسن محمد

 حجيج منير محمد محمد

 الموسي حسين موسي محمد محمد

 مبارك آل حسين مدن محمد

 راجح محمد مرزوقي محمد

 القحطاني طراد آل منصور مرعي محمد

 المولد زويد مريزيق محمد

 الشهري عبدهللا مزهر محمد

 العتيبي حميد مساعد محمد

 الطريري محمد مساعد محمد

 زيلع محمد مساوي محمد

 العوفي سعود مسعد محمد

 الروقي عبدهللا مسفر محمد

 سليم آل مهدي علي مسفر محمد

 الغامدي غاصب مسفر محمد

 القحطاني محسن مسفر محمد

 الغامدي محمد مسفر محمد

 الغامدي الغنام مسفر مسفر محمد

 البلوي سليمان مسلم محمد

 اللحياني محمد مسلم محمد

 السهلي برغش مشاري محمد

 االسمري صبيح مشاري محمد

 القحطاني عازب آل محمد مشبب محمد

 مصلي محمد مصطفي محمد

 العليان سحمان مصلح محمد

 الحربي كريزي مصنت محمد

 الشمراني محمد مضحي محمد

 العنزي عبيد مطر محمد

 الشلوي هللا دخيل مطلق محمد

 الرويلي مصافق معاشي محمد

 المرواني واصل معال محمد

 المالكي سعيد معيض محمد

 العتيبي هميالن معيوض محمد

 ابوالسيل حسن مغبش محمد



 الحربي مشفق مغدن محمد

 االسمري سعد مفرح محمد

 الفايدي عواد مفضي محمد

 الجهمي ثالب آل علي مقبل محمد

 القرني شليل آل عايض مقبول محمد

 السلمي مرسآل ملفي محمد

 الشهراني المنبهي عايض ملهي محمد

 الدوسري هادي مناحي محمد

 العنزي فرحان منغي محمد

 البقمي شعوان منير محمد

 العنزي منزل مهاوش محمد

 الجنبي محمد مهدي محمد

 ته فال بكر موسي محمد

 الحربي مناور مينر محمد

 الهزاع احمد ناصر محمد

 زهير بن راشد ناصر محمد

 العمري سالم ناصر محمد

 الدوسري الحييلي سعد ناصر محمد

 السميري صالح ناصر محمد

 المبرد صالح ناصر محمد

 الطريفي محمد ناصر محمد

 العتيبي مضحي ناصر محمد

 رديني موسي ناصر محمد

 الشهراني الحرسان وازع ناصر محمد

 الصاعدي نغيمش نافع محمد

 الرويلي مجلي ناير محمد

 العتيبي فيحان نايف محمد

 الحربي مطر نخيالن محمد

 السليمان خليفه نزآل محمد

 المطرفي مطير نزآل محمد

 السبيعي سعد نوار محمد

 المطرفي عبيد نويران محمد

 سليم آل احمد هادي محمد

 القحطاني زابن هادي محمد

 حكمي علي هادي محمد

 المالكي احمد هاشم محمد

 البارقي علي هيازع محمد

 العنزي دليمي وادي محمد

 الحمرون غضبان وادي محمد

 الزهراني عبدهللا يحي محمد

 عسيري عبدهللا يحي محمد

 ابوهادي علي يحي محمد

 الحميدي غنام يحي محمد

 الزيداني محمد يحي محمد

 الفيفي مسعود يحي محمد

 العباد محمد يوسف محمد

 الغامدي محمد محمدسرحان

 خيايا محمود حسين محمود



 مخلص آل مطرف مسفر صالح محمود

 السفر حمد فهد محمود

 محمود آل عبدهللا صالح محمد محمود

 المبدل راشد عبدهللا محيسن

 الشمري العمودي سارح صحن محيميد

 البراهيم طاهر حسين مختار

 الحربي صالح دخيل مخلد

 المطيري عقاب سعد مخلد

 العتيبي سعدون سعيد مخلد

 العتيبي رازن علي مخلد

 الحازمي سويد ظاهر مخلف

 الفهيقي عبدهللا صالح مدهللا

 الشراري مقبول عشوي مدهللا

 الدوسري المجادعه مدهش ابراهيم مدهش

 العتيبي مذكر موسي مذكر

 العتيبي منصور عايد مذود

 الرشيدي فالح مفلح مرجي

 االحمدي ناهض محسن مرزوفه

 العبيدي مسفر حاسن مرزوق

 الرشيدي الشويلعي مضيان رجعان مرزوق

 السلمي عبدالعزيز رزق مرزوق

 السلمي حمود سعد مرزوق

 العوفي العفين سليم مرزوق

 العنزي خضير شطي مرزوق

 الرشيدي مرشد عايد مرزوق

 الحربي فاضي عواض مرزوق

 الهيضل سلطان عيران مرزوق

 المرشدي طنف مطر مرزوق

 المطيري غازي منيف مرزوق

 الرشيدي المهيمزي شامان غنيمان مرشد

 الفايدي معوض حميد مرشود

 الرحيلي عتيق معيض مرشود

 العنزي رزاق داخل مرضي

 مضحي آل محمد عبدهللا مرضي

 الرشيدي المهيمزي هدمول عبدهللا مرضي

 السليمي معوض علي مرضي

 الفيفي حسن احمد مرعي

 الصيعري صالح سالم مرعي

 شعيب صالح غازي مروان

 برزنجي العابدين زين فيصل مروان

 العماري علي مشاري مروان

 القحطاني مريع سعيد مريع

 القحطاني جلده آل حسن سيف مريع

 العنزي المضياني حمدان مطر مريف

 العوفي حمدان حضيرم مريم

 البقمي محمد عبدهللا مريم

 يتيمي داحش محمد مريم

 الشهراني عبدهللا محمد مزرور



 المطيري خلف جارهللا مزيد

 الصويتي محمد حضرم مزيد

 العتيبي مزيد هللا دخيل مزيد

 الضاحي عبدالرحمن احمد مساعد

 الخثعمي سعد بلهان مساعد

 عوادالرفاعي سعد مساعد

 الذبياني مفتاح ضفيدع مساعد

 المقرن سعد عبدالرحمن مساعد

 المالكي محمد عبدهللا مساعد

 العتيبي سعود عبيد مساعد

 القريني راشد فهد مساعد

 القحطاني فالح فهد مساعد

 العلياني حسن مبارك مساعد

 العنزي ضحوي محمد مساعد

 السهلي مطلق منور مساعد

 الرشيدي عواض نشمي مساعد

 الزهراني احمد حسن مستور

 الحارثي عايض سعد مستور

 الحارثي خميس عيضه مستور

 الشيباني عبدالمحسن صالح مسحل

 المطيري عتيق هللا دخيل مسعد

 الرشيدي حامد سعيد مسعد

 الشهري المادوعي عبدهللا محمد مسعد

 العتيبي علي محمد مسعد

 الصبحي سلوم جميعان مسعود

 القحطاني هادي حسن مسعود

 القريني علي سالم مسعود

 العتيبي رده غازي مسعود

 القحطاني محمد مبارك مسعود

 صمعه آل ناصر محمد مسعود

 الحارثي مسعود مفلح مسعود

 الغامدي جمعان آل محمد احمد مسفر

 المعاوي نمشان ثايب مسفر

 القحطاني مسفر حسين مسفر

 اليامي فهاد آل مسفر حمد مسفر

 المخلص مسفر حمدان مسفر

 فهاد آل علي حويش مسفر

 الغامدي احمد سعد مسفر

 الحالفي علي آل هضبان سعد مسفر

 القحطاني مدهش آل مشبب سعيد مسفر

 الزهراني عبدان هللا ضيف مسفر

 العامري ظفير لي عا مسفر

 جريد عبدالرحمن مسفر

 قدان آل محمد عبدهللا مسفر

 القحطاني مسفر عبدهللا مسفر

 لشعث ال محمد علي مسفر

 شريه آل هادي علي مسفر

 القحطاني عبدهللا عوض مسفر



 القحطاني يحي عوض مسفر

 عيفان آل عايض مبارك مسفر

 البقمي الحميدي متروك مسفر

 الخثعمي عبدهللا محمد مسفر

 الدوسري عبدهللا محمد مسفر

 الغباشين مسفر محمد مسفر

 االحمري عبدهللا مشبب مسفر

 مطلق آل تركي معيض مسفر

 النفيعي مسفر نوار مسفر

 الهاجري مسلط مسعر مسلط

 البلوي سالمه حمود مسلم

 الردادي سليمان سالمه مسلم

 الشلوي حمد معيض مسلم

 المرواني سلمان وصيوص مسلم

 الجش ماطر رشيد مسند

 الحربي صالح سود اال مشاري

 المطيري عيد خلف مشاري

 الصميله سعد عبدالعزيز مشاري

 السقيان محمد غالب مشاري

 الحربي بدوك فيصل مشاري

 الرميزان عبدالعزيز عبدهللا مشاعل

 معتق آل محمد احمد مشبب

 الخثعمي الوهيط ظافر دشيش مشبب

 القحطاني مشبب سعيد مشبب

 ابوعشي محمد عبدهللا علي مشبب

 الشهراني مليح سيف فالح مشبب

 االكلبي النشوي مشبب مدشوش مشبب

 الحارثي ناصر مرعي مشبب

 االسمري سعيد ناصر مشبب

 العنزي زوبع عوض مشرف

 الدوسري سويد محمد مشعاء

 المرواني غفايان احمد مشعل

 المالكي جارهللا جارهللا مشعل

 الرويلي حميد جوال مشعل

 الظفيري نزآل حميد مشعل

 العتيبي عبدالرحمن دليم مشعل

 الراجح عثمان راشد مشعل

 العنزي غنام سرحان مشعل

 الحربي خلوي سعد مشعل

 السبيعي فراج سعد مشعل

 المطيري سفر مشعل

 العتيبي مشعل شارخ مشعل

 الجعيدي حمود صالح مشعل

 الشمري جبر صعفق مشعل

 السلمي فارع عايض مشعل

 الحربي طلق عبدهللا مشعل

 الوقداني محمد عبدهللا مشعل

 المطيري معيض علي مشعل



 الجعيد عمار عوض مشعل

 الرشدان خلف فهد مشعل

 الرويلي خشمان محمد مشعل

 الرحيلي عتيق معيض مشعل

 العتيبي مقبول ثالب مشهور

 علي آل ممدوح عبدالعزيز مشهور

 العماري بريك عبدهللا مشهور

 مشور حسن محمد مشهور

 الرويلي نحيطر عديلي مصافق

 العنزي ظاهر فرحان مصبح

 الحجي خليل خميس مصطفى

 المسلم علي عبدالوهاب مصطفى

 الخميس خميس ابراهيم مصطفي

 الشهاب محمد ابراهيم مصطفي

 الضيفي جبران سليمان مصطفي

 الدباب علي طاهر مصطفي

 النشمي عبدهللا علي مصطفي

 العطاس سالم محسن مصطفي

 الهاشم حسن محمد مصطفي

 صالح محمد آل حسن محمد مصطفي

 الجراش ناصر محمد مصطفي

 الحزامي نجم عبداللطيف مصعب

 العنزي عقال حمود مصلح

 المالكي هللا جار شداد مصلح

 الحرشني دميح صالح مصلح

 الغامدي محمد عبدهللا مصلح

 القرني سالم آل محمد عبدهللا مصلح

 العصيمي حمد عويض مصلح

 الغامدي سعيد زايد مضف

 مهناء دالك احمد مطاعن

 الذبياني مصلح سليف مطر

 الحربي سعيد شحاد مطر

 الحربي عبيد صالح مطر

 المظيبري سند مسند مطر

 الثقفي عواض معتوق مطر

 المطيري العوني معيوف هذآل مطر

 الكعبي احمد حسين مطلق

 العتيبي شريان حمد مطلق

 الحارثي مطلق زبار مطلق

 السبيعي عبدالمحسن عبدالرحمن مطلق

 العتيبي علي عيد مطلق

 المهناء موسي فرج مطلق

 العصيمي حباب قاعد مطلق

 الجهني السميري مسلم سعيد مطير

 الرويلي مطير غضيان مطير

 عبيد حمد ابراهيم معاذ

 المشفي قريطان زيد معتز

 المقرن سعد عبدالرحمن معتز



 الجهني عتيق عبدالرحيم معتق

 زرقي حسن حمدان معتوق

 العصيمي معجب صقر معجب

 العرجاء آل حمد معجب علي معجب

 جعفر آل عبيد مهدي محمد معجب

 الدوسري الحراجين شداد فنيس معدي

 العنزي معزي مناور معزي

 الغامدي عبدهللا معتق معطش

 المطيري قعدان فيحان معال

 المطيري صالح مصلح معالء

 الجهني الفايدي معوض حامد معوض

 العنزي معوض نشمي معوض

 الزنبقي بريك حميد معيتق

 هتاني معيد محمد معيد

 القحطاني معيد هديان معيد

 القرشي سليمان سليمان معيش

 قاسم علي محمد جبران معيض

 المالكي مسيفر جمعان معيض

 المالكي عبدهللا حمدان معيض

 النفيعي معيض غازي معيض

 القرشي معيش معيوض معيض

 الربيعي عوض هليل معيض

 الهويدي علي عبدالعزيز معين

 عسيري سعيد آل سعيد محمد مغرم

 السبيعي ضيدان خالد مفرج

 الزهراني غائب عبدهللا مفرح

 السبيعي شاهر عساف مفرح

 االسمري محمد عوض مفرح

 العنزي فهد عياش مفضي

 العنزي دحيالن محمد مفضي

 الشراري عايد طبيش مفلح

 العنزي فياض قاسم مفلح

 السلمي زياد مقبل مفلح

 الشيباني هليل ملوح مفلح

 السبيعي مفلح ناصر مفلح

 المطيري عايد راشد مقبل

 الشمري زبار سالم مقبل

 المطيري شحيتان علي مقبل

 القحطاني السحيمي مسمار محمد مقبل

 البقمي محمد عايض مقبول

 السهلي قبآل معيض مقبول

 الشراري حيان ناصر مقبول

 الظفيري حامد سليمان مقبوله

 العتيبي دغيليب فهد مقرن

 الشمري عوض فهيد مقرن

 العتيبي حماد فوزان مقعد

 زبارالسلمي هللا دخيل مقنع

 دعبل ابراهيم خليل مكي



 المنصور علي عبدهللا مكي

 القحطاني محسن فهيد ملحم

 المطيري عواض حمدان ملفي

 درع آل شايع عايض ملفي

 المطيري الفي فالح ملفي

 الحربي ابراهيم احمد ممدوح

 الظاهري محمود راشد ممدوح

 الرويثي بادي عايض ممدوح

 العنزي هريسان عايض ممدوح

 المالكي عبيد عبدهللا ممدوح

 البخاري عبدالعزيز محمود ممدوح

 العنزي نزآل نواف ممدوح

 الخالدي ذياب يوسف ممدوح

 المطيري شليه عايش مناحي

 الهاجري ناصر غشام مناحي

 القحطاني عبدهللا ناصر مناحي

 الشمري سعدون صنيتان مناع

 المناع عبدالرحمن محمد مناع

 العنزي خليف مقبل مناع

 الرويقي عواد عسير مناور

 العلوي مناور غازي مناور

 الرويلي خميس محمد مناور

 السرحاني ماضي مظهور مناور

 الغامدي حمدان احمد منسي

 حسين احمد منصور

 القرني عوض احمد منصور

 الحميضي عبدهللا ايراهيم منصور

 معوض منصور بن عاشور بن منصور

 الحارثي محمد جردان منصور

 هزازي احمد حسن منصور

 اليامي عمودان آل مانع حسن منصور

 العتيبي شباب حصيبان منصور

 المحمادي مرشد رشيد منصور

 المحيميد عبدهللا سليمان منصور

 المولد سالم صالح منصور

 كفيل الحويطان محمد صالح منصور

 العليقي محمد صالح منصور

 خضر محمد صالح منصور

 الشمري محدي عبدالرحمن منصور

 محمد خآل عبدالغفور منصور

 المطيري الديحاني حمود عبدهللا منصور

 السيف عبدالعزيز عبدهللا منصور

 الجهني معوض عبيان منصور

 الرقيبه سليمان علي منصور

 الوهيبي سليمان علي منصور

 الحربي عطاهللا غديف منصور

 الحربي المخلفي ناصر غنيم منصور

 الحربي صنهات فهد منصور



 الحربي الضبعان ضاري فهد منصور

 النفيعي محمد ماطر منصور

 الوذعاني شايع محمد منصور

 خوجه الدين جالل ناجي محمد منصور

 حميضان آل سعيد مسفر منصور

 العتيبي طارش ناجي منصور

 العرجاني محمس ناصر منصور

 العصيمي مسلم هآلل منصور

 الزهراني منقاش رده منقاش

 الخالدي عوض حميدي منور

 العلوي عايد خضير منور

 الظفيري طبيل عابر منور

 الرويلي المرعضي جفال ركيان منير

 القطان محمد سلمان منير

 هوساوي محمد طاهر منير

 ساعد سعيد هللا عبيد منير

 العتيبي العصيمي فراج مشعان منير

 المسعودي حاسن نجا منير

 العتيبي المقاطي منير هذآل منير

 صالح الشيخ احمد ياسين منير

 الزامل محمد ابراهيم منيره

 القحطاني محمد حسين منيره

 القحطاني سالم حمود منيره

 القحطاني مسفر سالم منيره

 الدوسري محمد سعد منيره

 خلف بن حماد عبدهللا منيره

 االحمري تركي محمد منيره

 الحميد حميد محمد منيره

 البيشي ناصر محمد منيره

 القرني منيع آل منيع علي منيع

 الحربي مفلح الحميدي منيف

 الشمري غازي فرحان منيف

 العتيبي دغيم وربك منيف

 النخلي مهدي احمد مهدي

 علوي محمد ثابت مهدي

 العمري محمد حاضر مهدي

 مالط مسعود حمد مهدي

 اليامي لسلوم علي سالم مهدي

 العمري احمد سعيد مهدي

 الزناتي علي صالح مهدي

 الحارث آل محمد عبدهللا مهدي

 القحطاني جارهللا مبارك مهدي

 اليامي مهدي ناصر مهدي

 العتيبي سليمان هديب مهدي

 الدوسري المصارير هجاج سرحان مهل

 الرشيدي المظيبري سند جميعان مهلي

 الحربي سعد بخيت مهنا

 الدوسري عيسي صالح مهنا



 اليابس محمد عبدهللا مهنا

 الصلبي عيد حمدان موان

 الظمين ابراهيم محمد موسى

 المطوع سليمان محمد موسى

 المالكي صالح ابراهيم موسي

 النخلي موسي احمد موسي

 الغنيم ناصر احمد موسي

 عسيري سيد بطيلي حزام موسي

 التميمي محمد حسين موسي

 الزهراني جمعان عطيه موسي

 ابويد محمد علي موسي

 العنزي سكبيب مبارك موسي

 الشراري سماح مبارك موسي

 حامظي ناشب حسن محمد موسي

 الزبيدي عبدهللا محمد موسي

 الغانمي علي محمد موسي

 القحطاني عيسي محمد موسي

 العنزي قطيم مرعي موسي

 الهاجري صالح معتوق موسي

 الجابري مقبل معيض موسي

 العنزي عبدهللا منزل موسي

 الفيفي احمد هادي موسي

 الدوسري عبدهللا مرضي موفي

 السرحاني عليوي عطاهلل موقفه

 العنزي ضبيان بخيت مونس

 الشراري حمدان خميس ناجح

 الشراري خويران سمر ناجح

 الدوسري الرميح سعيد حمدان ناجي

 االحمدي صالح صالح ناجي

 سليم آل مهدي علي مسفر ناجي

 المزعل هللا ضيف راشد نادر

 القرشي عطيه سعود نادر

 الدريويش عبدالرحمن عبدالكريم نادر

 العتيبي عوض ماشع نادر

 العتيبي قائل ماشع نادر

 المطيري سعود مزن نادر

 المطيري محمد هزاع نادر

 الرويلي ثغير مليح نادي

 المسلمي ابراهيم ابراهيم ناديه

 عواجي عبده محمد ناديه

 العتيبي مرزوق سليم مزاح ناشي

 العصيمي معجب ابراهيم ناصر

 الجهني رهيدن بخيت ناصر

 الصاعدي حامد تركي ناصر

 الغامدي نائش جبار ناصر

 الهاشم احمد جواد ناصر

 البيشي عبدالرحمن حسن ناصر

 الشهري سعود حمد ناصر



 اليامي فهاد آل مسفر حمد ناصر

 اليامي منصور حمد ناصر

 القحطاني حمد حمود ناصر

 الحربي فضي حمود ناصر

 الزهراني الزروق ابراهيم خضران ناصر

 الحربي ضواي دهاس ناصر

 الزهراني عطيه سالم ناصر

 اليامي مهدي سالم ناصر

 الغامدي قذان علي سعد ناصر

 الفهيد فهد سعد ناصر

 شينان محمد سعود ناصر

 الدوسري ركان ال ناصر سعود ناصر

 السهلي زيد سعيد ناصر

 الناصر محمد سليمان ناصر

 المطيري حميد شلوه ناصر

 الهزازي احمد شوعي ناصر

 الفرحان سعد صالح ناصر

 العلياني معيض صالح ناصر

 السهلي محمد طلق ناصر

 المقاطي مشعان عامر ناصر

 الوحيدي عبدالرحمن ناصر

 عبدالواحد عبدهللا ناصر

 الغامدي ناصر عبدهللا ناصر

 القحطاني مزهر آل مبارك عتران ناصر

 الشوكان حسن علي ناصر

 القعيمي عيدهللا علي ناصر

 زمانان آل غوجه محمد علي ناصر

 المزيني سالم عوض ناصر

 الحربي رجاءالسليمي عيسي ناصر

 القحطاني عبدهللا فهد ناصر

 البقمي سائر مبارك ناصر

 الشهراني ناصر مبارك ناصر

 السبيعي سعد مجالد ناصر

 العتيبي ناصر محارب ناصر

 معدي آل احمد محمد ناصر

 السهلي دهيم محمد ناصر

 طامي آل عايض محمد ناصر

 القحطاني عبدهللا محمد ناصر

 المطوع عبدهللا محمد ناصر

 خديش آل مشبب محمد ناصر

 اليامي خريم ناصر محمد ناصر

 السبيعي زبن محيل ناصر

 العوفي هللا فرج مرزوق ناصر

 السبيعي فالح مطلق ناصر

 المطيري بطحي ل مع ناصر

 البلوي سالم معتق ناصر

 بيصاع ناصر معتق ناصر

 المطيري هللا دخيل معال ناصر



 الشهراني ناصر مفلح ناصر

 العتيبي عمر منيف ناصر

 القحطاني سالم نايف ناصر

 الشمري التومان سليمان نداء ناصر

 البقمي خليوي ل هال ناصر

 الحربي زيد حجي نافع

 العطني نافع عبدهللا نافع

 العنزي شطيط مهلهل نافل

 المطيري محمد حامد ناهس

 البقمي هليل خليوي ناير

 الرشيدي حسن سويهي ناير

 المقاطي حصيني حصن نايف

 القثامي عطاهلل دخيل نايف

 البقعاوي نافل رشيد نايف

 المطيري نفاع هللا سعد نايف

 المطيري عقاب سعد نايف

 الخضير علي سعد نايف

 الحمدي سليمان سلمان نايف

 العمراني سالم سليم نايف

 الحربي عوض سليمان نايف

 الحسيني حق ال سليمان نايف

 القحطاني سعيدان شجاع نايف

 العتيبي مستور عامر نايف

 المطيري دغيليب عبدهللا نايف

 المالكي محمد عبدهللا نايف

 النهدي محمد عبدهللا نايف

 الحربي عسكر عبيد نايف

 العتيبي شباب عتيق نايف

 الرويلي برد عطوي نايف

 العتيبي قاعد علوش نايف

 عامر آل محماس علي نايف

 جرمان مشبب علي نايف

 الشراري مفضي علي نايف

 العتيبي مطلق غانم نايف

 العتيبي الشيباني عائش فرج نايف

 الخالدي خليفه فرحان نايف

 الدوسري نادر فهاد نايف

 العتيبي القوين فهد نايف

 الظفيري رشيد فهد نايف

 القدران الصالح عبدهللا فهد نايف

 القحطاني مترك ماجد نايف

 النهدي صالح مبارك نايف

 المهري ذعار متلع نايف

 الحربي راشد محسن نايف

 الحربي صخيبر محمد نايف

 الحوال عبدهللا محمد نايف

 العتيبي عتيق محمد نايف

 البلوي عقلى محمد نايف



 السلوم فهد محمد نايف

 العتيبي كميخ محمد نايف

 الجهني حامد مدهان نايف

 مساعد آل مساعد مسفر نايف

 العنزي الطرقي مطر نايف

 الرفاعي عاتق معتق نايف

 الحارثي مشرف منسي نايف

 العتيبي عمر منيف نايف

 العنزي الغضوري شاعف نهار نايف

 الحميدي غنام يحي نايف

 الغامدي عبدهللا سعيد نائف

 البلوي عواد صالح نائف

 العوفي عويض عبدالهادي نائف

 العنزي فراج غازي نائف

 الهذالي هللا عطيه ناير نائف

 النبهاني احمد حمزه نبيل

 الفرشوطي احمد عبدالغني نبيل

 اليوبي عبدالمعطي عطيه نبيل

 الكنوبي بكر علي نبيل

 الصبحي مبروك محمد نبيل

 العباس محمد معتوق نبيل

 الحارثي مصلح عياد نجر

 القريقري حامد عطيه نجيب

 الحربي عاتي محسن ندا

 الشمري خليف زيد نداء

 الشمري جبر صعفق نداء

 الغنامي عبدهللا عشق نشمي

 السهلي محمد سعود نضاد

 السهلي نضاد عبدهللا نضاد

 لسلوم دوس محمد نعمه

 االمام عبدالرحمن عبدالرشيد نعيم

 حمدي اال محمديحي محمد نعيم

 الحربي العلوي نغيمش ساير نفاع

 عبدهللا حسن درويش نمر

 الحارثي عيد عائض نوار

 البقمي الكريزي نوار محسن نوار

 البلوي زعل حباس نواف

 العنزي شخيتان حسين نواف

 العتيبي اقبال حمد نواف

 السريحي هللا دخيل دخيل نواف

 العتيبي مسفر دغيم نواف

 الصاعدي عبدالعزيز زايد نواف

 المطيري مسعد سعود نواف

 الشريف زامل سند نواف

 الحربي عبيد عبدهللا نواف

 الفرحان محمد عبدهللا نواف

 السالم موسي عبدهللا نواف

 المطيري مسيفر عبدتالمعنم نواف



 العميرات رزق عمر نواف

 البلوي معزي عوض نواف

 العتيبي مفرح عوض نواف

 العتيبي مسفر فالح نواف

 الرشيدي فيحان فواز نواف

 العنزي جزاء محمد نواف

 القبيسي راشد محمد نواف

 العتيبي عتيق محمد نواف

 الظفيري زهيان مخلف نواف

 الحارثي سودان مشعل نواف

 العنزي عايد هادي نواف

 المدلج محمد عبدهللا نوآل

 العواد ابراهيم حسين نوح

 المطيري فالح صالح نوح

 الرشيدي المهيمزي ثاري عوض نوران

 الصيعري صالح حموده نوره

 الصفيان ابراهيم عبدالرحمن نوره

 العتيبي غالب عبيسان نوره

 الدوسري عبدهللا محمد نوره

 القحطاني عيد مسفر نوره

 القحطاني سعد محمد نوضاء

 الحازمي عليان مدهللا نوف

 القثامي في ال عائض نياف

 الغامدي محمد سحيم هاجد

 جحفلي عبدهللا حسن هادي

 كليب آل صالح حسين هادي

 الشمري عايد حميدي هادي

 الحجيالن عبدهللا هللا دخيل هادي

 العنزي هادي رخيص هادي

 غاصب آل مسفر سعيد هادي

 المطيري الحبيل بركه صالح هادي

 الحربي الفريدي زويد عفتان هادي

 مدخلي عمير محمد علي هادي

 غبير آل هادي علي هادي

 اليامي منصور آل هادي مانع هادي

 عامري عبده محمد هادي

 سالم علي محمد هادي

 شايب آل هادي محمد هادي

 منعه آل هادي مشبب هادي

 فطيح آل حمد جهير مهدي هادي

 مسعود فرج عبدالكريم هاشم

 الغامدي عبدالخالق عبدهللا هاشم

 غبان عبدربه علي هاشم

 األحمد محمد ناصر هاشم

 الشريف محمد نصار هاشم

 الحجازي مصطفي ابراهيم هاني

 المدني عبدالمنعم عبدالخالحق هاني

 قطان محمدنور عبدالرحيم هاني



 غنام محمدعلي عبداللطيف هاني

 النخلي فواز عبدهللا هاني

 الغربي محمد عبدهللا هاني

 صالح محمود محمد هاني

 الشريف محمد نصار هاني

 البقمي راجي فرج هباس

 مطر عبدهللا حسين هتان

 الحافي مجهز حمدي هجاء

 العنزي شخير بشير هجيج

 الخالدي محمد صياح هجيج

 الجنوبي محمد عبدالرحمن هدي

 العتيبي هديف ماجد هديف

 قحطاني مبارك عبدهللا هذال

 بريك آل محمد عبدهللا هذال

 السبيعي المكيحلي فالح محمد هذآل

 الوثيله محمد ناصر هذآل

 االحمدي طلق عائد هشام

 الحمدان محمد عبدهللا هشام

 الغربي محمد عبدهللا هشام

 غبان عبدربه علي هشام

 بوقري محمود يوسف هشام

 الجاري احمد محمد هالل

 السعدي عريفج النشمي هآلل

 الثقفي النبي جار ذيبان هآلل

 الزهراني علي عبدالمجيد هآلل

  البقمي هآلل مفرح هآلل

 الحربي حميد هليل هآلل

 الشهري جراد احمد هليل

 المطيري سالم خزيم هليل

 المنصوري هنود فالح هليل

 الفريجي جمعه مهدي هليل

 صادق رجب محمد همام

 العتيبي شديد مسفر ن همال

 منصور محمد علي هنيف

 عبدربه محمود عبدالقادر هنيه

 هران آل هادي ظافر هويج

 القحطاني عقاب مناحي هي

 العتيبي سامل مبارك هيا

 العمر عمر تركي هياء

 البيشي بديع تومان هياء

 المدبل علب حمد هياء

 الدوسري سفر عيدان هياء

 هللا الجار عبدهللا هللا جار هيثم

 بديوي محمد علي هيثم

 المويلغي باقر محمد هيثم

 المطيري مناور سند هيفاء

 الشمري فالح علي وادي

 زبيد آل صالح حسين واصل



 البقمي الحميدي ذعار وافي

 عويضه عتيق خالد وائل

 سروجي منصور عبدالرحمن وجدي

 باحطاب علي عمر وجيه

 شيخو عبدالكريم حسين وحيد

 كشار علي عبدهللا وحيد

 الحازمي ماضي هللا ضيف وداد

 المولد عبدهللا سند وديع

 البالدي ابراهيم محمد وديع

 الشهري القشيري ظافر عوضه وزن

 صديق زيني صالح وسام

 الحارثي صالح سعد هللا وصل

 الهرف صلبي الحميدي وضحاء

 السعيدان محمد سعد وضحاء

 العتيبي علي محمد وضحى

 الدوسري حسن مشنان وقيان

 عكاش حسن احمد وليد

 سقطي ال حسن امين وليد

 الجويسم عبدالرحمن خالد وليد

 تويم آل محمد خالد وليد

 العباس احمد صالح وليد

 الوابلي علي صالح وليد

 سعيد حميد عاشور وليد

 المغال عبدالعظيم عبدالرحمن وليد

 العلي محمد عبدالرحمن وليد

 االنصاري عبدالغفار عبدالرشيد وليد

 السلوم صالح عبدهللا وليد

 البلهان عبدالرحمن عبدهللا وليد

 الزير علي عبدهللا وليد

 الفرحان عيسي عبدهللا وليد

 الثاني محمد عبدهللا وليد

 القرافي صالح عليشه وليد

 جان محمد عمر وليد

 مريعاني عبدهللا عيسي وليد

 سمباوه عباس محمدسعيد وليد

 السبيعي حمد منصور وليد

 السوداني ناصر ناصر وليد

 المطيري مبشر ناعم وليد

 بخيت محمد حامد ياسر

 بنوي يوسف حسن ياسر

 المطيري مرزوق خويلد ياسر

 الرحيلي هللا ضيف هللا دخيل ياسر

 النفيسه عبدهللا سليمان ياسر

 العتيبي سعيد سويد ياسر

 الزهراني جارهللا صالح ياسر

 خوج اسماعيل صدقه ياسر

 الوادعي محمد عبداله ياسر

 الثمالي محمد عبيد ياسر



 الهبوب محمد علي ياسر

 المربعي سعيد عمر ياسر

 العوده عبدهللا فهد ياسر

 سعيد آل عبدهللا قدسي ياسر

 الصبحي محمد محسن ياسر

 الراشد راشد محمد ياسر

 محروس صالح محمد ياسر

 السويلم ربيع مفرح ياسر

 الزهراني ريحان ناصر ياسر

 الحازمي بشيتان نزآل ياسر

 الحجيلي محمدعلي يوسف ياسر

 بخيت محمد حامد ياسين

 البياع حسين عيظه ياسين

 مطهر شرف محمد ياسين

 الفيفي سلمان احمد يحي

 معتبي علي احمد يحي

 حكومي احمد حسن يحي

 عسيري احمد حسن يحي

 هزازي علي حسن يحي

 غماري آل عبدهللا حسين يحي

 هزازي يحي حسين يحي

 الحارث آل مهدي حمد يحي

 عسيري يحي حمياص يحي

 الزهراني طالع ان خضر يحي

 عوض آل عبدهللا صالح يحي

 القحطاني سعيد ظافر يحي

 المطوع محمد عايش يحي

 عجيم يحي عبدهللا يحي

 حكمي الكرشمي موسي عبده يحي

 مزعال عميش علي يحي

 اليحياء فهد فارس يحي

 هادي آل عبدهللا محمد يحي

 الشديدي عميش محمد يحي

 العمري يحي محمد يحي

 جرادي يحي محمد يحي

 اليامي الشهي مهدي هادي يحي

 عاتي محمد ابراهيم يحيي

 الزهراني يحيي ابراهيم يحيي

 بكري سلطان احمد يحيي

 زائري عيسي احمد يحيي

 العسيري يحيي احمد يحيي

 الحقوي محمد حسن يحيي

 االهدل يحيي حسن يحيي

 العمري ثامر رافع يحيي

 طرابلسي يحيي محمد يحيي

 حامظي محمد موسي يحيي

 عاني محمد موسي يحيي

 ذياب محمد علي يزيد



 بورسيس علي يوسف يعقوب

 الغامدي دوبح احمد هللا يعن

 الغامدي احمد علي هللا يعن

 الفالح عثمان سليمان يندر

 الخماش عايض ابراهيم يوسف

 السويلم يوسف ابراهيم يوسف

 الصندل علي احمد يوسف

 العطاء علي احمد يوسف

 المسعود علي احمد يوسف

 الحمود محمد احمد يوسف

 العلي حسين جواد يوسف

 البجحان صباح جواد يوسف

 العواد ابراهيم حسين يوسف

 المزيني بشيبش حمزه يوسف

 الصفيان علي سعد يوسف

 الشمري ساير سعيد يوسف

 الحربي حسين صالح يوسف

 القضيبي محمد صالح يوسف

 البخيتان ابراهيم طاهر يوسف

 الشعالن خالد عبدالعزيز يوسف

 المسعود محمد عبدالعزيز يوسف

 القريناوي علي عبدهللا يوسف

 الحربي فالح عبدهللا يوسف

 الجاسم محمد عبدهللا يوسف

 عسيري آل عبدهللا عبده يوسف

 الزهراني احمد عطيه يوسف

 الغامدي محمد علي يوسف

 الحربي عنيزان غالب يوسف

 الضبيعي صالح فهد يوسف

 العوده عبدهللا فهد يوسف

 عبدالكريم بن حمد فياض يوسف

 الرشيدي فرحان كريم يوسف

 الحربي دبيان محمد يوسف

 القفيدي علي محمد يوسف

 زاهري علي محمد يوسف

 الشهري فايز محمد يوسف

 الصيفي مفلح مصيليح يوسف

 الحسينان عبدهللا ناصر يوسف

 المطيري فهد نداء يوسف

 الخلف علي محمد يونس

 
 


