الهوية الوطنية االسم
******6435

البارق
احمد شبالن سالم
ي
ر
احمد عادل بن محمد الشيف

******1392

احمد عبدالرحيم بن محمد العامر

******5783

صبح ابوزحره
احمد منصور بن
ي

******1984

يح محمد كريري
احمد ي

******7912

أحمد ابن محمد ابن أحمد القوزي
ن
الحسي الخباز
عل عبدرب
أحمد ي
المظيبي
أدريس محمد مثيب
ر
ن
عل الحداد
أمي هاشم ي
أياد بن جعفر بن عبدالوهاب العطيه

******3742

بدر سعد سعدون الرشيدي

******1207

السبيع
ترك غنام فايز
ي
ي
ن
الزنات
الحسي أحمد
ثاقب
ي

******3448

الحارت
حاتم منصور محمد
ي
حسن عائض محمد القحطاتن
ي
حسي الزهر ن
ن
ن
ات
حسي احمد ابن
ي
ن
حح بن عبدهللا العقل
حسي ر ي
ن
عل بن عيىس آل فسيل
حسي ي
ن
عل بن محمد المسلم
حسي ي

******1251

حمود محمد صالح المببيك

******3557

حيدر طاهر بن احمد الحداد

******5662

الحرت
خالد بن رضيمان بن جريد
ري
حكم
خالد جبار عبده
ي
ن
الحليف
خبت باخت
ي
خالد ي
رض عبدالواحد بن ن
ن
رض الزاير
ي
ي

******5873

الحرت
رعد خالد جميل
ري
عل آل عباد
عل بن ي
زهب بن محمد ي

******7564

يح الخالدي
عل ي
سالم ي

******3978

العتيت
سعد ابن عزيز ابن حبيب
ري
سعد سعيد بن سعد الصاعدي
ن
الجهت
سعود مسعد صالح
ي
العتيت
سلطان بن زارع بن عايد
ري

******8939

جبان بن عبيه
سلطان سعيد ر

******9269

سلطان محمد احمد عسبي

******0107

عل العمري
سلطان معال ي
سمب سالم عابد اللقماتن
ي
العصيم
شداد شعيب ابن شداد
ي

******9521

صالح ابن سعيد ابن محبوب الغامدي

******9499

صالح بن عبدالعزيز بن عبدهللا الحماد

******7306

صالح عباس بن مجيد المويل

******5204

صقر هاجع صقر الشمرى

******4731

طارق عبدالرحيم محمد الغامدي
ن
العليات
عائض حماد بن عايض
ي
عبدالرحمن ثواب زيدان المطبي
ن
القرت
اه نارص
ي
عبدالرحمن ز ي
عبدالرحمن عبدهللا عبدالماجد ثابت

******3119

المالك
عبدالرحمن عطيه احمد
ي
عبدالرحمن فيصل عبدالوهاب حلواتن
ي
العبدل
عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن
ي

******4738

******3877
******4781
******3681
******2326

******9834
******6614
******9157
******5542
******2663
******1504

******2809
******2307
******6442
******3985

******8452
******1386
******6519

******8740
******0530

******7773
******8154
******3711
******2034
******5389
******3430

الهوية الوطنية االسم
******8010

التميم
عبدالرحمن محمد زيد
ي
الحجيل
عبدالرحمن مسلم بخيت
ي

******0478
******7068

عبدالعزيز عبدالرحمن بن محمد العميم

******5658

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز اليحياء

******2929

مكرم
يح
عبدالعزيز عبدهللا ي
ي
عبدالعزيز عصام صديق حافظ
صب ن ن
العبي
عبدالعزيز عطيه ر
ن
الجهت
عبدالعزيز محمد بن فري ح
ي

******5886
******6933
******8360
******6994

عبدالعزيز محمد مفرح عسبي

******8076

عبدالعزيز محمد نارص العبدهللا

******8377

عبدالكريم محمد عبدالكريم المعيوف
ن
ات
عبدهللا بن سعيد بن محمد الزهر ي
عبدهللا بن عبدالكريم بن سليمان البحبي
ن
السبع
حسي احمد
عبدهللا
ي
عبدهللا سعد محمد القحطاتن
ي
عبدهللا عادل عبدالمحسن الشمردل

******3661

عبدهللا عامر بن عبدهللا الدورسي

******7517

عبدهللا عائد فرج البلوي

******9127

الصبيح
عبدهللا عبدالعزيز سليمان
ي
عبدهللا عوده بن مطلق العطوي

******1457

الحرت
عبدهللا فالح بن معتق
ري
عبدهللا محمد ابن عل القحطاتن
ي
ي
عل العقل
عبدهللا محمد بن ي

******9262
******7072
******2141
******0858
******4699

******9457
******7841
******7533
******2303

عبدهللا محمد يوسف باشميل

******3236

العصيم
عبدالمجيد حسن سفر
ي
عبدالمحسن عبدالعزيز منصور المنصور

******0819

عبدالهادي محمد سليمان البلوي

******1945

الحازم
يح بن محمد
عل بن ي
ي
ي
عل حسن بن عبدهللا العلو
ي

******4566

عل سعيد بن محمد العسيف
ي
ن
حسي السلمان
عل عباس بن
ي
عل محسن حسن العبيدي
ي

******7703

عل مري ع محمد آل مري ع
ي

******3346

عمر سالم عابد الصاعدي

******3946

عمر صالح عبدالكريم الحجيالن

******3649

عل الغامدي
عمر عبدهللا ي

******8728

عمر عبدهللا محمد السليم

******8012

عمرو محمد عبدالعزيز العمرو

******0372

العتيت
عناد نايف فارس
ري
ن
حسي بن محمد الحمود
عيىس

******6159

النخل
فاضل عباس بن محمد
ي
فهد سبيتان عوض الرشيدي
ن
ات
فواز احمد بن صالح الزهر ي
فواز محمد بن عايش المطبي

******8871

فيصل دباس مانع الشمري

******2414

الغيت
ماجد بن عبدالرحمن بن عتيق
ي
ن
الجعيي
متعب سليمان حمد
ن
حسي بن حسن آل سعيد
محسن بن

******9186

محمد ابراهيم احمد صلوي

******6475

******8346
******7464
******8275

******9673
******6537
******5806
******1672

******8793
******5392

الهوية الوطنية االسم
******1227

محمد احمد عبده شقاره

******9111

الحازم
محمد بن عيد بن حطيحط
ي
الحرت
عل
ري
محمد جعيالن ي
ترك الشهري
محمد حزام ي
ر
ن
حسي بن صالح الشيف
محمد

******3709

ن
عل الخلف
محمد حسي بن ي

******8436
******0940
******4416
******9096

محمد خالد محمد العواد

******7169

محمد سعود شليه االحمدي

******6174

محمد سعيد محمد البلوي

******8748

محمد صالح براهيم العبودي

******7400

محمد عبدالرحمن عبدهللا الخزيم

******1419

محمد عبدهللا راشد المنيع

******4824

محمد عبيد محمد الدورسي
ن
القرت
عل محمد
ي
محمد ي
محمد فيصل بن حسن مطر
محمد نارص بن عل ر
الشيف
ي
ن
القحطات
محمد هادي عبدهللا
ي
مشاري دخيل عبيد ن ن
العبي

******6834

العتيت
مقرن محمد نجر
ري
الحرت
موىس فالح موىس
ري

******6004

نارص بن احمد بن نارص الحمود
ن
ن
المهيت
عل
ي
نارص حسي بن ي
نايف زايد حطيان الشمري

******6926

نايف عبدهللا ابراهيم التويجري

******6113

الرويل
نواف خلف قطن
ي
ن
الحرت
هات شاكر بن محمد
ري
عل عليان
هتان محمد ي

******5748

هشام عبدالرحمن احمد الغامدي

******3362

الطريف
هشام محمد بن فهد
ي
عل الغامدي
وائل سعيد ي

******1318

وسام عبدالعزيز صالح حافظ

******1856

وليد عبدالعزيز عبدهللا العمار

******9883

عل محمد شاجري
ي
يح ي
معب
عل
بن
محمد
يحت
ر
ي
بعيط
مهدي
يحت محمد
ي
ي

******9667
******0106
******2238
******2635
******2452
******1033
******9653
******7316

******2267
******4181

******0572

******2331
******0934

