
الصادر رقماالسمالمدينه

96570سفران مقبول بن حسين بن ابراهيمالرياض

95930البابطين ابراهيم سليمان ابراهيمالرياض

96099الشتيري علي عبده ابراهيمالرياض

97003المحيش عبدهللا بن احمد بن احمدالرياض

95919البارقي زاهر حسن احمدالرياض

100180الشهرى زامل آل ناصر حنش احمدالرياض

76094الغامدي علي آل علي سالم احمدالرياض

99370العامر محمد عبدالعزيز احمدالرياض

97135الغامدي سالم عثمان احمدالرياض

96749القرني عبدهللا آل عبدهللا سعد بريكالرياض

96150العتيبي المقاطي بدر جويعد بندرالرياض

96775القحطاني العوج آل مسفر بن هادي بن جارهللاالرياض

96010حريصي سلمان مفرح جمعانالرياض

100299الوصابي محمد علي حافظالرياض

96845الشهرانى بيصاع ال محمد عبدهللا حسنالرياض

97056اللهيمي صالح سليمان حصهالرياض

99982الرشيديه مزيد شعيل حصهالرياض

99499السويدان منصور عثمان حصهالرياض

99175العنزي الجعفري عوده سالمه حمادالرياض

96483التميمي حريمل آل محمد بن سعود بن حمدالرياض

95986المطيري الميموني مبارك صقر حمدانالرياض

95598الدعجاني قصاص بن عواض بن خالدالرياض

96020الصقير عبدهللا بن محمد بن خالدالرياض

99374العنزي السبيعي مهلع زعل خالدالرياض

99983المسعود محمد عبدهللا خالدالرياض

96822المزيد محمد مزيد خالدالرياض

87443عسيري خوذان علي خضراءالرياض

7966العنزي عبدهللا عقيل خلفالرياض

74856الدغيثر دغيثر عبدالكريم دغيثرالرياض

96087النتيفي مدهش صاهود دهمهالرياض

95552الصفيان راشد بن ابراهيم بن راشدالرياض

81959الدعيجي صالح محمد رمضانالرياض



95917السبيعي القريشي علي محمد زاملالرياض

96282جمعان بن عبدهللا محمد زيدالرياض

95881حمود ابراهيم محمد سارهالرياض

95615الخريف سعود بن راشد بن سالمالرياض

97904دليم آل يحي عبدالرحمن سالمالرياض

97405الدوسري الشكره ناصر عبدهللا سالمالرياض

97361الثبيتي عطيه بانى سالمهالرياض

99824العروان عبدهللا ابراهيم سعدالرياض

91445صالح آل محمد صالح سعدالرياض

97892الهزاني سعود راشد سعودالرياض

96431العنزي السبيعي قبيل سند سعودالرياض

96440الدوسري مسلم آل سعيد محمد سعيدالرياض

99147القحطاني علي محمد شاهرهالرياض

96123المطيري العوني سليم مسلم شريدالرياض

96522القحطاني جمعان ال فيصل فهد شعفهالرياض

96683عبدالمحسن ال عبدالرحمن محمد شماءالرياض

الرياض

 قانص آل معدي ابن مفرح ابن صالح

97968القحطاني

100157الطحيني حمد سليمان صالحالرياض

96182الغامدي الخثيمي احمد علي صالحالرياض

100227النمير فهد محمد صالحالرياض

96070العصيمي مشذي حسن صبحهالرياض

99428العنزي السبيعي نجيب بن رويشد بن ضحويالرياض

97358الحربي الحنيني زويد صالح هللا ضيفالرياض

96363الريس محمد حمد طرفهالرياض

96416العتيبي النفيعي عبدالرحمن مزيد ظافرالرياض

6564الغامدي حامد محمد عادلالرياض

96554الشهري جميل ال عامر شاهر عامرالرياض

96347العمري سعد محسن عائضالرياض

18194الماجد ناصر الكريم عبد هللا عبدالرياض

93032الجدائل ابو سنوسي معاويه عبدالحكيمالرياض

96040الخريف عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالرحمنالرياض

96614الفليح عبدهللا صالح عبدالرحمنالرياض

76964الحظيف صالح عبدهللا عبدالرحمنالرياض



73938الجمعه عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمنالرياض

97160القحطاني صالح بن مبارك بن عبدالرزاقالرياض

97367المقحم مقحم بن محمد بن عبدالعزيزالرياض

97377الغماس صالح عبدالرحمن عبدالعزيزالرياض

97890الماضى عبدالرحمن محمد عبدالعزيزالرياض

13529النوح عبدهللا ابراهيم عبدهللاالرياض

90378عثمان بن عبدهللا بن فهد بن عبدهللاالرياض

97406صويان آل عبدهللا بن نفل بن عبدهللاالرياض

92008الصفيان عمر حسن عبدهللاالرياض

78870قيسي احمد شوعي عبدهللاالرياض

89207المطلق عبدهللا عبدالرحمن عبدهللاالرياض

99778القحطاني الفهري عبدهللا فهيد عبدهللاالرياض

96456الصقعي عبدهللا محمد عبدهللاالرياض

97323القحطاني الفهري ظافر مفلح عبدهللاالرياض

10414اباحسين عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسنالرياض

99437الجارهللا صالح محمد عبدالمحسنالرياض

96250السبيعي ابوثنين مطر بن محمد بن عبيدالرياض

95519الودعاني عبيد سعيد عبيدالرياض

95807العنزي الخمعلي مغيران يتيم عذالالرياض

99980دريس بن محمد ناصر عصامالرياض

96532العجيري عبدالعزيز بن صالح بن عليالرياض

85499البراك حمد سعيد عليالرياض

96355المطيري الميزاني محمد شجاع عليالرياض

97335الشهراني البجادي علي فالح عليالرياض

95737التمامي عمر عبدهللا عمرالرياض

96583العنزي السبيعي شويرب بن خلف بن عنادالرياض

100316الزهراني الخزمري محمد ابن أحمد ابن عيدانالرياض

97243العتيبي النفيعي كليب بين غازيالرياض

96051الجوكر محسن ابن سعد ابن فضاءالرياض

97610العتيبي المرشدي عويمر هميجان فهادالرياض

97689المحاسن العبدالمحسن الحمود فهدالرياض

99962الشريده عبدالرحمن بن يحيا بن فهدالرياض

96883مغيره ال حمود بن علي حمود فهدالرياض

95712البواردي عبدالعزيز علي فهدالرياض



13993الفهد عبدهللا محمد فهدالرياض

96504السبيعي الصميلي فهيد بن فهد بن ماجدالرياض

90196سليمان بن عبدهللا سعد بن مباركالرياض

99718الودمان راشد بن عبدهللا بن مباركالرياض

13591الشمري الجرواني ذياب جزاع مباركالرياض

97918عجالن محسن اسماعيل محمدالرياض

84150الزنيدي عبدهللا بن سليمان بن محمدالرياض

96445المساعد مساعد بن سيف بن محمدالرياض

97365اليحيى ابراهيم بن عبدهللا بن محمدالرياض

93400غنام آل صالح بن علي بن محمدالرياض

100096المعدي راشد بن غنام بن محمدالرياض

97006مهنا علي حسين محمدالرياض

96573البطاح علي بن حماد محمدالرياض

100228الصقعبي عبدهللا حمد محمدالرياض

96280المشاري علي راشد محمدالرياض

96252القحطاني الكودري هللا دخيل سعد محمدالرياض

97521الحسين عبدهللا سعد محمدالرياض

96811الزهراني الكناني ابراهيم عبدهللا محمدالرياض

96121الغامدي القبيص محمد عبدهللا محمدالرياض

87004البحيري قصاص حسن علي محمدالرياض

96194القريني اباالروس محمد علي محمدالرياض

99213القحطاني عاطف آل بديعه فهد محمدالرياض

97383حكمي صغير محمد محمدالرياض

99285القحطاني الشبوي عايض بن مناحي محمدالرياض

96427الصبيحي ابراهيم ناصر محمدالرياض

97631العنزي السبيعي جدعان نيتول محمدالرياض

97542البرديسي علي محمد محمدسعيدالرياض

96007العتيبي المقاطي علي سلوم مسفرالرياض

97108الكثيري عيسى آل سعيد رافع مصلحالرياض

97366السبيعي يديه ابو ضويحي مضحي مضحيالرياض

97210عييد حسين محمد منصورالرياض

99463الحظيف صالح ابراهيم منيرهالرياض

99462الهجرس هجرس سعد منيرهالرياض

97344العزمان عزمان عبداللطيف منيرهالرياض



96656الضراب عبدهللا بن عبدالرحمن بنت موضيالرياض

96479سالم آل عالس بن محمد بن مسفر بن ناصرالرياض

80857الشريده ناصر عيسى ناصرالرياض

100307الدغيلبي بداح عبدالرحمن نوافالرياض

96202القحطاني مسعوديه غانم بن حمد بنت نورهالرياض

96620هويدي ناصر بن عبدالعزيز بنت نورهالرياض

96369الوايلي ابراهيم سعد نورهالرياض

99149الحربي زايد هليل نوماالرياض

96885العتيبي الغضباني فاهد مقبل نويرالرياض

95665المطرودي عبدالمحسن بن صالح بنت هياءالرياض

96251عثمان آل عبدهللا بن راشد بنت وضحىالرياض

87870بيضي حسن غلفان يحيىالرياض

95713الصنيدح عبدهللا صالح يوسفالرياض

99120برناوي عبدهللا محمد يوسفالرياض

97115عسيري ماطر آل عيسى علي أحمدابها

98097جبل ال خويتم سعد حسينابها

91851القحطاني الهاجري محمد عبدهللا سعيدابها

95841محي آل عوض ابن مفرح ابن شائعابها

99494عسيري يحي منصور شريفهابها

96278الغبيري محمد عامر احمد عامرابها

95555الحارثي علي خلوفه عايضابها

89448عسيري ناحي آل محمد سعيد عبدهللاابها

89232العسيري فاضل آل يحي بن عبدالوهاب عبدهللاابها

95847أنقز سعيد محمد عبدهللاابها

91213االحمري عبيه آل هادي محمد بن عليابها

97144زهير آل عوضه سعيد عليابها

96874االسمري غرامه ال محمد سعيد عليابها

99821العمري ظافر بن عبدهللا بن محمدابها

83430ضبعان محمد بن علي بن محمدابها

97339المحجاني عايض حسن محمدابها

87525عود آل عبدهللا عامر محمدابها

96746عسيري زوعه ابو مريع صالح مريعابها



97456بوعيبه آل سعيد بن معيض بن منصورابها

91900عايض بن ال عايض سعيد يحيابها

97749دهل محمد علي احمدعريش ابو

88593دريس علي محمد احمدعريش ابو

95153الخثعمي مفرح ال محمد مسفر عليعريش ابو

96897صايغ احمد ابوالقاسم محمدعريش ابو

96799زقيل احمد بن علي بن محمدعريش ابو

79725عطيف عبدالرحمن محمد عليالمسارحة احد

97863كناد ال حيدان بن حسن سعيدرفيده احد

92367مانع ناعمه ال محمد علي عبدهللارفيده احد

88546القحطاني غباش آل علي عبدهللا محمدرفيده احد

92558القحطاني محمد عبدهللا محمدرفيده احد

100004عسيري موسى ال موسى علي محمدرفيده احد

97011القحطاني الحق ال عبدهللا حسين مشببرفيده احد

95663الغريب عثمان احمد امنهاالحساء

97061المهناء محمد بن علي بن توفيقاالحساء

79354المؤمن حسين علي حسيناالحساء

94775المري العذبه حمد بن طالب بن حمداالحساء

80548العرفه عبدهللا بن احمد بن سعداالحساء

96028الجربوع حسن بن محمد بن سعداالحساء

95730الحليبي سعيد محمد سعيداالحساء

99486المخالل عبدهللا احمد عبدالرحمناالحساء

100271الغشام سلمان صالح عبدهللااالحساء

97734سعييد بن سعيد محمد عبدهللااالحساء

95740النويصر سعد بن حبيب بن علياالحساء

91899بونجم صالح بن محمد بن علياالحساء

95765العبدهللا عبدهللا عبدالمحسن علياالحساء

79841الشغب علي محمد علياالحساء

96167العتيبي الدعجاني سلطان بن مسلط بن محسناالحساء

5832العتيق ابراهيم احمد محمداالحساء

97238الملحم العمر صالح بن عبدهللا بن محمداالحساء

85964المسبح حسن بن علي بن محمداالحساء

95893الصبيحه احمد علي مكيهاالحساء

84416المري الخفيف مهدي بن حمد بن ناصراالحساء

95805العجمي الضاعني فهد مبارك وضحىاالحساء



99290الحربي البدراني سعد بن شريم بن سليماالرطاوي

95607الصبيحي عبدهللا بن عبدالكريم بن عبدهللااالرطاوي

4159المطيري فهم عيد فالحاالرطاوي

96865القحطاني الخنفرى مفلح بن رزن بن حويزىاالرطاويه

97299الفهيد محمد تركي حموداالسياح

96937الحربي الظاهري مجدع فهد عبدهللااالسياح

78003الحربي الفهيدي عويد عايد عيداالسياح

14629البشر عبدالعزيز مسفر عسالءاالفالج

17797الدوسري براك آل علي مبارك محمداالفالج

100162الحبشان مرضي راشد مرضياالفالج

100002الزين آل سالم سعيد ميثاءاالفالج

97429القحطاني لحاف ال محمد بن فهيد نورهاالمواه

73927الزهراني شهوان محمد رفيعهالباحة

99392الغامدي الزهيري سالم محمد عبدهللاالباحة

99357العتيبي النفيعي سعيد بن مستور بن فالحالبجادية

93605النفيعي زائر محمد مطلقالبجادية

95886الغراء سليمان عيد خالدالبدائع

97553المطيري الهجله عويبد شمسي سليمانالبدائع

96985المطيري العضيله خليوي بن عمار عفارالبدائع

97197المطيري الظبيطي جبرين طليع الفيالبدائع

96192العريني عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمدالبدائع

86004المسعودي محيسن بن علي بنت حمدهالبدع

7338العميري الفريجات سليم رفيع رفيعةالبدع

92097العميري البداينه سليمان نأفل سليمالبدع

99291المسعودي اللبيدي علي سليمان عيدالبدع

96245العليانى مضحى آل صالح بن محمد بن حمدانالبشائر

95581العلياني صافي آل عبدالرحمن مسفر سعدالبشائر

74596الشمراني سعيد هللا غرم عبدهللاالبشائر

95973الحالفي العليبي هللا دخيل مدشوش عليالبشائر

البشائر

 مسعد آل مصلح ابن عبدهللا ابن عوض

97098العلياني

80017أبالخيل محمد سليمان حمودالبكيريه

95985الحربي المرواني محمد بن عبدهللا سعدالبكيريه



94541الحربي الحنيني معتق عايض عبدهللاالبكيريه

83483الخثعمي قهيب آل علي هللا دخيل عليالبكيريه

95669الراجحي عبدالرحمن عبدهللا ناصرالبكيريه

96307الزهراني القارزي صالح يحي سعيدالجائزة

22708الثابت عبدالعزيز سليمان ثابتالجبيل

97887شريم ال سنان محمد حمدالجبيل

95021الخاطر احمد بن يوسف بن سلمانالجبيل

99230الراجحي مطلق محمد عبدالعزيزالجبيل

99412الخالدي المجدل سليمان مجدل هياءالجبيل

96921العياده مطلق عبدهللا سفيانالجفر

97036المهدي احمد بن عبدهللا بن طاهرالجفر

3083الجعفر حسين حسن عبدهللاالجفر

82427الحبابي ناصر بن احمد بن ناصرالجفر

100323المرشدي راجح صلف جوزاءالجمش

96224العتيبي العازمي شفق مسرع عبيدالجمش

99729العتيبي الدلبحي عصاي شريم فيحانالجمش

97224العتيبي الصبيحي صويبر بن ثمر بن سعودالجموم

100175البشرى حمدان بن نفاع بن عليالجموم

97648العتيبي المقاطي بخيت غازي غويزيالجموم

95535الحربى اللهيبى سليمان بن مسعد بن محمدالجموم

91536القحطاني لصلع آل ناصر علي سعيدالحرجه

97077القحطاني زاهر آل مغثي هادي سعيدالحرجه

100207القحطاني راقع ال راشد سعود عبدهللاالحرجه

95576القحطاني الشريف آل صالح بن سفر بن عليالحرجه

93561القحطاني عمران آل سلمان هادي محمدالحرجه

79949القحطاني سعد آل علي محمد معوضهالحرجه

96254القحطاني سليمان آل محمد مفرح هاديالحرجه

95584القحطاني عواض آل عواض جابر يحيالحرجه

92499التميمي مبارك آل محمد بن سعد بن زيدالحوطه

96406موينع بن محمد بن عبدالرحمن بن سعدالحوطه

89325المصلط مصلط بن ابراهيم بنت نورهالحوطه

21183الشثري السهل محمد بن ابراهيمالخبر



الخبر

 عفراء آل عبدالمعين بن احمد بن صالح

96156السهيمي

99156الجراده عبدهللا بن سعد بن عيسىالخبر

81257الدعيج سعد عبدالعزيز فهدالخبر

92562العتيبي المقاطي بدر بن فيصل بن متركالخبر

99137عايض بن مسفر بن فهد محمدالخبر

9168القشانين محمد علي مسفرالخبر

99448المطيري سفر اوحيضر مسفرهالخبر

97972الصالح صالح يعقوب معاذالخبر

98033العباد محمد مهنا منيرهالخبر

94964القرني سابر آل سابر سعيد مهديالخبر

97076الفهيد عبداللطيف عبدالرحمن نبيلالخبر

96840المال عيسى بن عيسى بن يوسفالخبر

99380الشهري القرزعي حمدان عجالن احمدالخرج

99467الدوسري الودعاني بشر محمد بشرالخرج

96294العنزي شيحان صبار حمدهالخرج

99691الدوسري المقابله عبدهللا محمد سعدالخرج

97461الزيد محمد عبدهللا عبدالعزيزالخرج

89045الثويني علي عبدهللا عليالخرج

97359القحطاني الضوره مانع محمد مانعالخرج

97570الشهراني المزارقه حسن بن سعد بن محمدالخرج

96145العصيمي العليجي عيد سعد محمدالخرج

99739السرحان مبارك عبدالرحمن ناصرالخرج

97165العرجاني حمد عامر نورهالخرج

96012السليمان يوسف عبدالعزيز يوسفالخرج

97539الدوسري محمد فالح دليلالخرمة

22965السبيعي فواز مطلق نورهالخرمة

97424الظفيري الذراعي مجلي فالح حسينالخفجي

95534الخالدي العمور شبيب بن مفرج بن خالدالخفجي

4984الرويلي فهد بردي عزارهالخفجي

79995الشمري الخمسان خلف بديوي فرحانالخفجي

96243عدوان علي محمد عليالدرب

99323الشهراني ظافر عبدهللا نوضاءالدرعيه

97728العلكمي النجيمي يحي حسن يحيالدرعيه

96336السويلم محمد مبارك سعدالدلم



99264القحيز حسين عبدهللا عليالدلم

97675الحربي الحنيني شبيكان بن فريح فرحانالدليميه

100116الغامدي العسيس علي سعيد ابراهيمالدمام

95626الحوراني قاسم بن طه بن احمدالدمام

97771الزهراني طلحه آل علي سعيد احمدالدمام

96285ابالعالء جزاء بن ماجد بن جزاءالدمام

99174الهاجرى العذب هادى بن مسلط بن جسارالدمام

88189الزهراني البيضاني جمعان بن محمد جمعانالدمام

90432الجويسم عبدالعزيز احمد حصهالدمام

96284الجريان محمد بن علي بن خالدالدمام

94605القحطاني عيفان آل محمد حمد رثعاءالدمام

96945الراشدي البدر محمد عبدهللا سالمالدمام

88968الجناحي جعفر هللا عبد شرينالدمام

93174اليامي فروان آل مبارك بن علي بن عايضالدمام

89062القحطاني عدال آل مشبب بن مبارك بن عليالدمام

الدمام

 الزبيري آل عوض بن سعيد بن عوض

97534القحطاني

96082الحربي الطريسي لويبان هديبان عوضالدمام

97579الغامدي عوير آل ابراهيم ابن احمد ابن محمدالدمام

96292القحطاني قذله بن محمد عبدهللا محمدالدمام

99148شهري خضر عبدالهادي محمدالدمام

96140القو عبدهللا بن محمد بن منصورالدمام

الدمام

 حيدان بن محمد بن عبدالوهاب بن ناصر

96619القحطاني

96172الزين حسن بن سليم بنت نعيمهالدمام

80437الصنيخ ابراهيم عبدالرحمن نورهالدمام

94519العمران احمد محمد نوريهالدمام

95644جعره آل محمد بن مسفر بن هيجانالدمام

95677الجريس جريس محمد حصهالدوادمي

100276العتيبي الرويس حمود بن محمد بن هللا دخيلالدوادمي

95683العتيبي المغيري هللا دخيل مناجى دخيلالدوادمي

96674الشيباني فهود بن سفر بن عبدهللاالدوادمي

85652الرشيدي الخميلي غايب بن مقعد عبيدالدوادمي



97925العتيبي العصيمي عبيد بن حمدان بن غزايالدوادمي

96222المقاطي عنيبر طلب لطيفةالدوادمي

96359النمر عوض مبطي نوارالدوادمي

91973الحافي زايد مضحي نويرالدوادمي

99194اليحيان ابراهيم عبدالرحمن هيلةالدوادمي

97617السلمي الدملوكي فالح بن مبروك بن خالدالرس

95527الخليفه خليفه ثواب خليفهالرس

17153الحربي خلف سالم سليمانالرس

95911الحربي السليمي عيد سليمان صالحالرس

5586الجدعي صالح بن علي بن عبدهللاالرس

97352الخربوش سليمان بن حسن فاطمهالرس

96229الحربي البيضاني حجاج سعود فالحالرس

96446القبالن عبدالسالم ناصر محمدالرس

97700المطيري الميمونى وصان سالم موسىالرس

90146الرداحى تركي بن صالح هياءالرس

95968المطيري الخويطري خليل نافع عبدهللاالرفيعة

99473المطيري المويهي برجس بن محمد لطيفهالرفيعة

97763العاطف صليم سعد سالمالرين

96571الفراج جوير بن حمود بن جويرالزلفي

97087الغنام حمد بن عبدالعزيز بن حمدالزلفي

95547الشايع احمد محمد حمودالزلفي

97690العليق عبدالرحمن زيد صالحالزلفي

99386الغزي حمد جارهلل عبدهللاالزلفي

97394الرشيد رشيد محمد نورهالزلفي

96049الغامدي الجنادبه صالح بن حسين بن عليالزناد

97409الودعاني عبدهللا معيظ حمدالسليل

97239الدوسري الجماعين ظافر مفلح سالمالسليل

93926الدوسري الودعاني عمره بن عبدهللا سعيدالسليل

13362الدوسري محمد هادي عليالسليل

95781الدوسري محيش آل فهد محمد غالبالسليل

95625الدوسري هميل آل مرزوق مهدي مباركالسليل

97072الدوسري رزين آل محمد علي محمدالسليل

95688الزهراني الحريري تركي بن دمنان بن عبدهللاالسند



100250الثبيتي عنيبر هللا دخيل سعيدالسيل

99466الحربي الغرابي رجاء بن مليحان مقبلالشماسية

96025الشمرى االسلمي عبدهللا جارهللا لطيفهالشنان

94107الزهراني الكناني احمد جمعان احمدالطائف

99375الشمراني شريفه ال سالم محمد احمدالطائف

99136زيلعي احمد محمد حسنالطائف

85561القثامي بصيص الحق حميدالطائف

85910القثامي بعيجان ضاوي دغثورالطائف

95920المالكي المحمدي احمد موسي راشدالطائف

97655العتيبي المقاطي ناشي قليل سالمالطائف

94030بادي احمد ابن محمد ابن سعيدالطائف

96639الثبيتي سليم سفر سفرالطائف

97173الثقفي مسعود ال خاتم حسين سلطانالطائف

96562العماري عبدهللا صالح سليمانالطائف

97268النفيعي سليم مسعود ضاويالطائف

96026الثقفي عبدالرحمن عبدهللا عابدهالطائف

97504الثبيتي محمد سعد عبدالرحمنالطائف

97701الحارثي الهميلي يحي هريس عبدالرحمنالطائف

97207الحارثي العمراني حماد حمدان عبدالرحيمالطائف

96805المالكي احمد بني جمعان حسن عبدهللاالطائف

95691الثبيتي هللا عوض عايض عبدهللاالطائف

97448الشمراني فرحه ال علي فرحه عبدهللاالطائف

8916العتيبي ساير محمد عبيدالطائف

88609المالكي السعدي ابراهيم سعيد عطيهالطائف

95097الغامدى مصلح آل عوض عبدهللا عوضالطائف

96466القثامي محمد صويمل غويليالطائف

91809الثبيتي خضر ابن عطيه ابن محمدالطائف

96574الجعيد بركات سعود محمدالطائف

99105الزهراني الطفيلي احمد عطيه محمدالطائف

96501العتيبي العصيمي محمد مطلق محمدالطائف

99454الجعيد عيد بنيه مصلحالطائف

97627العتيبي العصيمي ربيع ناشر مقبلالطائف

99450الداموك سعيد خضران منصورالطائف

95201السفياني العمري مقبول عبدهللا ناجمالطائف

96604العتيبي العصيمي ناصر عبدهللا ناصرالطائف

95651العطاوي شليويح ابن قاعد غالب نداءالطائف



96602البارقي عبدالرحمن ال علي حسن هيازعالطائف

95670فران احمد سليمان يوسفالطائف

79512القحطاني جلبه ابو علي شايع سعدالعرين

96170القحطاني الجرابيع قشيم علي محمدالعرين

97209الغامدي ناهض مدشوش بيضاءالعقيق

90668الشويكان محمد صالح احمدالعال

87442القبلي احمد عطاهلل احمدالعال

96128البلوي الهلباني محسن عياد سالمالعال

77548العنزي ثاني عوض مهلهالعال

95771الشمري الشالقى فضي بن محمد بن مرانالعويقيله

94885الحربي العلوي مبارك احمد عبدهللاالعيون

97393الوهيب محمد عبدالرحمن ناصرالغاط

97216الحربي البشري خليف بن دليم بن صالحالفواره

99433الحربي السالمي مطلق عبيد محمدالفواره

96038الحربي نحيت بن شبالن هليل محمدالفواره

96946الشراري الزبن فالح بن خلف بن جمالالقريات

99910العنزي االيداء سند جزاع خالدالقريات

8534الرويلي شبك فرحان بن دخيلالقريات

99984الشراري السنيد حماد عتيق سالمالقريات

96716الشراري خرصان سالم عفتهالقريات

78433الحربي السليمي فواز طحمور عليالقرين

100242المعتر علي بن حسن بن احمدالقطيف

96242الصفار رضي بن محمد بن جعفرالقطيف

96216الهاشم ابراهيم بن محمد بن حسنالقطيف

96370الصفوان صالح علي حسينالقطيف

94451العبدالرزاق جاسم بن احمد بن عبدالعظيمالقطيف

97283الشاعر حسن بن عبدالعزيز بن عبدهللاالقطيف

99176الهمل صالح بن علي بن عبدهللاالقطيف

93390الغريافي مكي بن حسن بن عليالقطيف

99244بوحليقه زيد بن محمد بن عليالقطيف

77514البراهيم محسن عبدهللا فوزيالقطيف

96578مغيزل آل محمد بن صالح بن محمدالقطيف

96171زواد آل محمد عبدهللا محمدالقطيف

89883الدرويش مكي بن محمد بن مكيالقطيف

97687البشراوي محمد بن جعفر بن موسىالقطيف



96154العلوي ناصر بن حسن بن نبيلالقطيف

95788السيد شامي بن شاكر بلغيثالقنفذه

96102الفقيه عوده آل علي حسن حمدالقنفذه

97266شحيتان-  عبدهللا فهدالقنفذه

7930الفقيه العقيلي أحمد محمد حامدالقوز

100181القوزى الجلبى عبده بن عايض بن عبدهالقوز

10578العمري الشقيبي يحيى بن شامي بن محمدالقوز

99502الناشري احمد آل مبغور محمد منصورالقوز

74014الشيباني خويتم خريص ثمرالقويعيه

6193النتيفى سليمان بن محمد بن سليمانالقويعيه

95650العصيمى الركيبى عايض مضحى عايضالقويعيه

96351القحطاني عاطف آل هيف ابن حمد ابن محمدالقويعيه

القويعيه

 الجروي ضويحي ابن قبالن ابن وهف

96319القحطاني

97370الحربي الغرابي خلوي عائض صنتاهالقيصومه

16311السلمي االذيني بين بن عياد بن مخضورالكامل

97120البركاتي مبارك ال بلقاسم فايع عمرالليث

99116الثبيتي خلف بن سعود بن طلقالمجمعه

96470المطيري الميموني عياد بن دابان بن عبدهللاالمجمعه

96444الثميري عبدهللا بن احمد بن يوسفالمجمعه

96067الزهراني العمري صالح بن سعيد بن احمدالمخواة

99293الزهراني العمري حسن بن حسين بن حسنالمخواة

97395الغامدي اللحماني عالي بن مشني بن عاليالمخواة

96305العمري شلوه آل عبدهللا بن سعيد بن محمدالمخواة

75825الجريسي يوسف سعيد احمدالمنورة المدينة

80772حسين علي درويش الهدى امالمنورة المدينة

97732العوفي مبارك مناور باديالمنورة المدينة

96861السميري مسعد سعيد بخيتالمنورة المدينة

95700العقيلي دمياطي عبدهللا بن حسن بن حسينالمنورة المدينة



91653البالدي سليم مبخت حمودالمنورة المدينة

95676الحربي الجابري نامي مريزيق راشدالمنورة المدينة

95799الحربي الردادي بخيت مضحي سالمالمنورة المدينة

96792الرحيلي مريزيق سالمه سالمهالمنورة المدينة

100053الرحيلي عاتق سليم سالمهالمنورة المدينة

90230المطيري العزيزي عواض ثائب سلطانالمنورة المدينة

95357الصاعدي دخيل خضر سنيدالمنورة المدينة

96600الرشيدي المضيبري عويد معيتق شدادالمنورة المدينة

96221الحازمي سعد عواد شليهالمنورة المدينة

99835الجابري رشيد بن رشاد بن صالحالمنورة المدينة

96605الرشيدي الذيابي مزيد عايض صالحالمنورة المدينة

99424الرشيدي الذيابي سلمان مصلح صالحالمنورة المدينة

88278المطيري العضيله عويض بن مثيب بن صياحالمنورة المدينة

89707الرشيدي العازمي زبن عائض عاتقالمنورة المدينة

89196البالدي مسيب نخيالن عايضالمنورة المدينة

95722أبونوره عبدهللا عواد عائشهالمنورة المدينة

89109حمرون مصطفى محمد عباسالمنورة المدينة

95795العنزي الربيلي سلمان ابراهيم عبدالكريمالمنورة المدينة

95890النخلي عباس محمد عبدالمحسنالمنورة المدينة

97064الحجيلي الفي بن دخيل بن عبدالهاديالمنورة المدينة

96544مود محمد االخضر عليالمنورة المدينة

96800الصبحي عوده عياد عودهالمنورة المدينة

93701الصاعدي ناقي عنيزان عويضهالمنورة المدينة

100029الحربي الحويفي الحميدي هزاع عيسىالمنورة المدينة

96110الرحيلي ناجم فراج فرجالمنورة المدينة

23284النقيري محسن عباس فطيمهالمنورة المدينة

99697الحجيلي هللا ضيف محمدصالح فهدالمنورة المدينة

95637الرحيلي رويشد بن مقبل بن قبالنالمنورة المدينة

97907العتيبي المقاطي هللا ضيف تركي ماجدالمنورة المدينة

99954الهيري ابراهيم بن رشيد بن محمدالمنورة المدينة

99408الجهني الدبيسي سنيد سالم محمدالمنورة المدينة

96420السبيعي العمير السليمان صالح محمدالمنورة المدينة

95884العلي خليل علي عيد محمدالمنورة المدينة

99988المحمدي غالب فارس محمدالمنورة المدينة

97172الحجيلي عطيه معلث محمدصالحالمنورة المدينة

99196القحطاني مساعد آل عبدهللا ناصر مشعلالمنورة المدينة



83132الجهني السناني عياد صالح مصلحالمنورة المدينة

96610الحازمي حمد عابد نورهالمنورة المدينة

96480مغربل حامد محمود بن محمد بن هيثمالمنورة المدينة

92000فضل عبدالقادر حسين وليدالمنورة المدينة

19227العتيبي منير دعيج ونسالمنورة المدينة

100253خريص ظاهر حسين يوسفالمنورة المدينة

المذنب

 الحميداني علوش بن حمدان بن تركي

97423المطيري

99271المطيري الكميهاني مصلح بن زايد بن سليمالمذنب

95892الخضير خضير بن صالح بن عبدالرحمنالمذنب

99464العتيبي المقاطي سنان فواز بندرالمزاحمية

97976المقاطي رفيدان بن جفين بن ذعارالمزاحمية

96917السبيعي الجبري محمد عبدهللا سعودالمزاحمية

100124العتيبي الشيباني عائض حنيتم فالحالمزاحمية

95692الدوسري ابوراس ال محمد فهد محمدالمزاحمية

98076الجهمي معنز فراج مذكرالمزاحمية

97476القحطاني لبده ابن عبيد ابن عبدهللا ابن ناصرالمزاحمية

97355القحطاني زيدان ال هادى مبارك قبيلالمضه

22356الزهراني الخزمري كعمان مباركالمندق

90570المطيري الشاطري فاتن بن مناور بن سنيدالمهد

93999العتيبي الخراص سليم قراش سالمالمويه

97643الروقي مطلق شبيب مرزوقالمويه

97777الرشيدي المظيبري محمد نايف نافعالنبهانية

96105العتيبي الغنامي حامد بن حمود بنت صيتهالنعيريه

95577الحسيني محمد بن عبدالمحسن بن غازيالنعيريه

76392المطيري الغنيم محمد بن حسين بن مطلقالنعيريه

96396المطيري الهدباني خويلد ين غازي نورهالنعيريه

95756العازمي التويمي فالح هويدى هويدىالنعيريه

94123العمري فايز مرعي حمدهالنماص

96761الشهري دايل محمد عائشهالنماص

97480القحطاني سرحان آل ظافر موسى عليالواديين

الوجه

 القرعاني سالمه بن سلمان بن أبراهيم

96106الحويطي

8897البلوي مرشد عبيد سليمانالوجه



96705البلوي ابراهيم بن حسين غيثهالوجه

الوجه

 العبيواني سليمان بن سالم بن فحيمان

97682الحويطي

75013البلوي ساعد حمدان فضيهالوجه

91686الصيدالني عطيه محمد حامداملج

98069الفايدي فهيد سلمان سالمهاملج

97047الحمدي عاتق عواده هللا عتيقاملج

99703المرواني مسند سند كريماملج

8779الشريف نامي راجح محمداملج

96503غزواني الصروى قاسم سالم جابربالغازي

93860القرني مزهر ال علي محمد سعدبالقرن

97287القرني حاضر آل عبدهللا سعيد عبدهللابالقرن

96126القرني بيضان آل غرمان عبدالرحمن غرمانبالقرن

7599الحارثي سالم آل سالم سليم مناحيبالقرن

97180السعودي عبدالعزيز محمد احمدبريده

86685الرشيدي الوهداني فالح مانع ثويمربريده

90990العتيبي العازمي زايد بن عبدهللا بن سعدبريده

95845الحربي العمري مناع جزاء سعودبريده

96525اليوسف الرحمن العبد يوسف شمىبريده

96796الفوزان عبدهللا ابراهيم صالحبريده

99707الراضي راضي بن سليمان بن صالحبريده

96288المشيقح العزيز عبد محمد العزيز عبدبريده

90964العجالن سليمان محمد عبدالرحمنبريده

99265المهنا محمد بن مهنا بن عبدالعزيزبريده

96543الزايدي عبدالعزيز حمد عبدالعزيزبريده

95835المحيميد عبدهللا محمد عبدالعزيزبريده

85300الحامد عبدهللا حمد عبدالكريمبريده

99572المحيميد ابراهيم عبدالعزيز عبدالكريمبريده

97105الجاسر جاسر بن جاسر بن عبدهللابريده

75933الحواس عبدالرحمن سليمان عبدهللابريده

96262الرشيدي المظيبري زايد بن مزيد بن عتيقبريده

98030السمحان عبدالرحمن بن عبدهللا بنت فاطمهبريده

97654االحمد صالح بن احمد بن محمدبريده



96322المحيميد صالح بن عبدهللا بن محمدبريده

96680المحيميد العبدهللا سليمان محمدبريده

97213السواجي محمد صالح محمدبريده

95885الصمعاني عبدالكريم علي محمدبريده

99131الغنيم صالح فهد محمدبريده

97337الحربي القصيري خالد عبدهللا معيبدبريده

100095هللا الدخيل سالمه بن محمد مقبلبريده

99193الشريم ناصر بن ابراهيم بن ناصربريده

96502الحميدي فهد عبدالعزيز نورهبريده

95675الحجيالن حجيالن بن عبدهللا بنت هيلهبريده

84904البقعاوي شرعان فهد فالحبقعاء

96037الحربي الفريدي صبيحي بن تركي بن مهلبقعاء

81329الشمري الحسيني نافل معاشي هجاجبقعاء

98007المري المطوع سالم سعيد محمدبقيق

97766الكاظم كاظم عيسى محمدبقيق

97249الغامدي سند آل احمد هجاد شريفهبلجرشي

75240االحمري سعد سعيد سعدبلسمر

96650االسمري ناشع ال مفرح عبدهللا عليبلسمر

99543عكيري غبيش عجيمان محمدبيش

97201الشهراني الذيب آل صقالن الحق حزامبيشه

97637القحطاني الداوودي حشان ذيب دليمبيشه

96784البيشي العامري عنيزان حميد سالمبيشه

99152القحطاني الجروي عائض سعد سالمبيشه

96100البيشي الحكيم عبدهللا ناصر سرحانبيشه

93441الحارثي عديف آل سليم بن مفلح بن سعدبيشه

99353الشهراني الدرعاني عايض محمد سعدبيشه

97599السلولي النصحاء عبدهللا مسفر سعيدبيشه

97877المعاوي حضيرم ال فارس سعود سيافبيشه

100286البيشي الطلقي فهد عبدهللا عايضبيشه

100222االكلبي سمره آل عايض هضول عايضبيشه

96129الكيتب علي عبدالرحمن عائشهبيشه

96357السعدي عوظه آل عبدهللا فائز عبدهللابيشه

99222القرني الدحيمي عبدهللا مفرح عبدهللابيشه

97574البيشي الشعشاعي عايض حسن عليبيشه

99484الشهراني حسن ال عون حسن عميرهبيشه



100013الشهراني الرمثي فيصل ناصر فيصلبيشه

99483سمره ال شري سعود محمدبيشه

89790الحارثي المهداني دغش علي محمدبيشه

96162القرني عثمان آل عثمان علي محمدبيشه

98055القرني مخفور سعد مفلحهبيشه

96948القحطاني فرحان محمد منيسبيشه

96237الشهراني نايف حزام نايفبيشه

17020الرشيدي سلمان زايد هياءبيشه

97336البلوي الهرفي سالم محمد احمدتبوك

79472العطوي السعيداني عليان هللا دخيل بشيرتبوك

96878العطوي الرماضين سالمه رشيد بنيهتبوك

95870العقبي سليم بن حسن بنت جازيهتبوك

97199العطوي السليمي محمد سالمه حمادتبوك

79604العطوي العليين محمد غضيان حمادتبوك

90630الشمري الضبعان معتق جرمان خويطرتبوك

96772مكي محمد عبدهللا سعودتبوك

100075العطوي النواقي جميعان جدعان سليمانتبوك

75555البلوي حمدان مسعد سليمانتبوك

80272العطوي السليمي سليم سالم شتيويتبوك

96457حميد مطير سالم عادلتبوك

92380المطيري العزيزي معجب ماشع عائشتبوك

92458الشهري ايالل عامر حسين عبدالرحمنتبوك

84958سندي سليمان ناصر عبيدتبوك

81523العطوي السليمي سلمان سليمان عطيهتبوك

99535العمري محمد سعد عليتبوك

99266البلوي الميهوبي علي بن معيصير بن غازيتبوك

97555الرشيدي العرعري سعد سعيد فالحتبوك

97244العطوي المدمي عواد حمود محمدتبوك

96157العمري عائش ال محمد عبدهللا محمدتبوك

98042جادالكريم محمد غزالي محمدتبوك

84811البلوي الحمري علي فراج محمدتبوك

99563العطوي النشاري مسلم سليم مرزوقتبوك

22817العطوي سليم بن وراد بن مشحنتبوك

99103القحطاني علي مشبب حسناءتثليث

95819القحطاني عيفان آل عروان محمد مباركتثليث



97143البقمي السمي شجاع صاهد حمودتربه

95926السهلي المحانيه سعد محمد سعدسدير تمير

95551المغامس مغامس بن عبدهللا بن عليسدير تمير

87634الشهري الرياعي علي شار خالدتنومه

97902الشهري دحمان ال عبدهللا سعيد عبدهللاتنومه

99893العتيبي المقاطى عويد بن ذاهن بن عليتيماء

95990العنزي المضياني صخيان حمدان مطرتيماء

99854العنزي العواجي سعود فارس نويفهتيماء

96119العتيبي العصيمي فطحان بن شبيب بن عبيدثادق

99344صليع ال هران حسين صيدهثار

76373اليامي راكه ال غريب بن عمير ناصرثار

94549اليامي مخلص ال مريج محمد هاديثار

97606الشهري لعالء ال عامر محمد عبدهللاالمنظر ثلوث

96536طامي مروعي احمد عباس احمدجازان

92173حكمي شطيفي احمد علي احمدجازان

100231أبكر رزيق احمد أبكرجازان

95909خردلي علي عرار محمد يحيجازان

97198ابوهادي حسن يحي يحيجازان

89919حكري حسن منصور ابراهيمجدة

96715المالكي الشوقبي زاحم سالم احمدجدة

89294الغامدي راشد آل احمد سعيد احمدجدة

97276القرني عايض محمد تمرهجدة

99402المطيري الشالحي مطر خضير جويبرجدة

77194فيرق يعقوب محمد حامدجدة

97410بهكلي عبدالرحمن اسماعيل حليمهجدة

93960االحمدي محمد بن غانم بن حمدانجدة

89073الشهري مغلف ال محمد غرمان سالمجدة

96490برديسي محمدصالح عبدالرحمن ساميجدة

99847باقعر عوض سليمان سلمانجدة

98059عبداللطيف سليمان ابن سعيد ابن سليمانجدة

جدة

 دربين ال احمد ابن صويلح ابن صالح

96505الشمراني

17751الحربي العمري صالح سعد صالحجدة

97940الزهراني الحريري محمد مسفر صالحجدة

80058االحمري سعيد محمد ظافرجدة



90623باحكيم محمد سعيد عبدالجليلجدة

99190مفرح آل احمد بن سعد بن عبدالرحمنجدة

100308الهوساوي زكي سليمان عبدهللاجدة

97496الحصيني محمد صالح عبدهللاجدة

100273الشهري الشريحي عبدهللا علي عبدهللاجدة

99122الشيخ عبدالمعين عبدالمجيد عبدالملكجدة

97758عبدربه محمد عبدالرحمن عدنانجدة

92719السهيمي سعيد محمد عقيلجدة

89057السيود عمر عبدهللا عليجدة

96565الزهراني المقبلي سعد يحي عليجدة

87932المرواني عالم اسعد فاطمهجدة

95262السعداني مسلم عليثه فاطمهجدة

77306الحرشني مبارك محمد مبروكجدة

97163الزهراني الكناني عتيبي عبدهللا مجحودجدة

96547السليماني عباس احمد محمدجدة

96181موسى محمد احمد محمدجدة

86021الزهراني العمري سعيد بن دباج بن محمدجدة

96506الجلسي سليمان حامد محمدجدة

96350زامل عبدهللا حسن محمدجدة

98093الصعنون صالح مبارك محمدجدة

97512الروقي الذيابي معتاد نهار مفرحجدة

96044الشهريه الذهيبي هللا عبد عوضه منيرهجدة

97680النصبي محمد حسن نبيههجدة

97482السلمى الحجيرى زنيور نويفع وازنجدة

99138الشمري ماطر خليف بريكهحائل

96081الشمري السويدي الوعيلي غضبان جوزاءحائل

96246الشمري حمود عبدهللا حسنهحائل

99576الشمري محمد نائف حصهحائل

94864الشمري المفضلي شامان بن غردق بن دريعانحائل

99901عنزي خمعلي صبر عبيد سالمحائل

93357الظاهر حمد بن متعب بن سعودحائل

97517الهديرس شالش محمد شماءحائل

95705الشمري السنجاري سالمه سعيد عصفورحائل

96698الشمري األسلمي سعود بن عبدهللا بن عوادحائل



99165الشمري الغيثي عواد محمد فريححائل

100280الشمري الغيثي خليفه فائز فضيحائل

96537الزبني حليلي عادي ماجدحائل

96337الحشر سالم فهد محمدحائل

81022العبوش السعد حماد مرشدحائل

79112السعدي زيدان ذعار منصورحائل

94430الشمري فداغي محمد عميش نزالحائل

97477الشمري الهمزاني مفوز نهار نزالحائل

99281الشمري الرمال عواد مبارك نويرحائل

99987القشانين غانم بن سعد بن مهدي بن سعدحبونا

96803العجمي مخلص آل علي بن محمد بن عليحبونا

92835صليع ال سعيد علي هياءحبونا

95221المري العرق جابر بن محمد بن صالححرض

96829الحسينان ناصر حسن صالححريمالء

95824الهذال برجس صفوق بنيدرالباطن حفر

100221الشمري سلمان محيل ثمامهالباطن حفر

99350الظفيري السويط شهيل عجمي جروهالباطن حفر

96449الجربوع محمد عثمان زيادالباطن حفر

95759الشمري الجرذاني صلفيق بن خلف بن سلطانالباطن حفر

97301العنزي الحبالني عقيل حمدان صباحالباطن حفر

96328الشمري الخشرم راجي حاشم عبدهللاالباطن حفر

89911العنزيه الجعفري مناور سعود فاطمهالباطن حفر

93301الشمري العرادي جارهللا سعود فرحانالباطن حفر

97034الحربي الفريدي حسن بن حسين بنت هدواءالباطن حفر

97753العمرانى الزيادين حميد عيد حميدحقل

97124العمرانى السويلميين عتيق خضر فرجحقل

95559المويس عبدالعزيز عبدالمحسن خالدسدير حوطة

99286الراشد حمد ناصر لولوهسدير حوطة

96906المغربي محمدسعيد بن عبداللطيف بن احمدخليص

95791الصبحي حامد بن عبيد بن حامدخليص

22980المغربي حسن محسن سلطان حسنخليص

95638الصحفي حمد حميد حميدانخليص



94418الجلسي صالح صويلح طليبهخليص

93066الصحفي محمد بن حمد بن محمدخليص

20168الحمراني علي الحسين احمدمشيط خميس

95561قحطان صليم بن سحمان عائض بخيتهمشيط خميس

100260الفيفي عمري علي حسين جابرمشيط خميس

97465لدنه ابن سعيد بن سعد بن جمعانمشيط خميس

80709عسيري يحي آل محمد سعيد حسينمشيط خميس

96430سبره محمد سعيد حمامهمشيط خميس

97235المعاوي سيف عائض رفعهمشيط خميس

مشيط خميس

 سلمان آل سعيد ابن عبدهللا ابن سعيد

97305القحطاني

95696القحطاني عرفج آل علي عبدهللا سعيدمشيط خميس

90716القحطاني ناصر آل ناصر ابن علي ابن شايعمشيط خميس

96618القحطاني عواض آل مفلح قشيم عايضمشيط خميس

96417القرني زايد آل مفرح سعيد عبدهللامشيط خميس

99384االسمري عائض محمد عبدالرحمن عبدهللامشيط خميس

99132الشهري الحسيني عبدهللا محمد عبدهللامشيط خميس

96463القحطاني سلطان ال علي بن محمد بن علىمشيط خميس

96096ابونخاع علي سعيد عليمشيط خميس

94545القحطاني هتالن آل هتالن صالح عليمشيط خميس

99396االحمري الطليب آل محمد ظافر عليمشيط خميس

96781حكمي هادي ثابت غادهمشيط خميس

97211الخضران عبدهللا محمد فالحمشيط خميس

97332مباركي عبدهللا احمد محمدمشيط خميس

100163الراشدي الشهاوين محمد حسن محمدمشيط خميس

99446جبار محمد سالم محمدمشيط خميس

99391دبيس بن حمد عبدهللا محمدمشيط خميس

75152العمري محمد عبدهللا محمدمشيط خميس

96606الشهراني الظهري محمد مفلح محمدمشيط خميس

96696القحطاني غرامه آل صالح بن شايع بن مرعيمشيط خميس

88179القحطاني مسرع آل محمد عبدهللا مسرعمشيط خميس

95852موسى ال علي محمد مسفرمشيط خميس

96579القحطاني علي جابر محمد موسىمشيط خميس



96852الشهراني سند ال علي ظافر سعيدالجنوب خيبر

22979الرويلي الفريح هطيبل حمدهالجندل دومة

96218الهديب فهد عبدهللا خالدالجندل دومة

100153الشراري حمدان صعيقر سميحهالجندل دومة

93737المفرج سليمان ناصر عبدهللاالجندل دومة

96078الشراري العاقله سليمان دخيش عتيقالجندل دومة

91304الشمري الغوينم جروح بن عبدهللا هاللهالجندل دومة

80237الصبحي محمدسعد سعد راشدرابغ

81897الصبحي غالي ابن عايض ابن محمدرابغ

92581العوفي السليهبي ملك ابن عبيد ابن مسلمرابغ

77594البوعينين عيسى مبارك عيسىتنوره رأس

99109الجيزانى عوض عيسى محمدتنوره رأس

97454مغلف ال مزحف عبده محمدالمع رجال

95724الشمري العركي عقيل شيال ذيابرفحاء

96358الشمري المصطح علي مطلق سعيدرفحاء

99969الشمري الوبيري سلمان ماطر مباركرفحاء

97037الشمري المفضلي حماد شويش مرزوقرفحاء

95609العروج مناحي سليمان مناحيرفحاء

97695السبيعي الصيفي سالم فهيد خالدرماح

96718السبيعي المشعبي مكدي عبدهللا سعدرماح

97307المري اللواء محمد بن علي بن عبدالهاديرماح

96677الحربي الهويملي هريسان بن سالم بن محمدرماح

96462السبيعي العوام عبدهللا سعود محمدرماح

97313السبيعي المجمعي سعد سياف سعدرنيه

95667السبيعي المكيحيلي ماضي هذال سويرهرنيه

99498السبيعى السودة عبدهللا هزاع ناصررنيه

94152المحسن محسن بن سليمان بن عبدالرحمنالعرض رويضة

83606السهلي الضويحي عبدهللا بن محمد بن عليالعرض رويضة

97533الشبوي ثنوي بن محمد صهيب محمدالعرض رويضة

96148الحربي الطريسي مطيع بن عميش ابراهيمالخبراء رياض

74011الحربي مزعل عبدهللا صالحالخبراء رياض

93332خميس بن خميس الفي بن عبدهللاالخبراء رياض

99434القضيبي العبدهللا سليمان علىالخبراء رياض



94018البشري طريف بن حجي ماطرالخبراء رياض

95613الكرشمي طلق تركي ايمنساجر

96188العتيبي الحافي مطلق سحيلي عقابساجر

77660العتيبي الحنتوشي عبدهللا بن عيد بن ناصرساجر

100321القحطاني شخير آل مانع ابن احمد ابن حسينعبيده سراة

99480القحطاني القيري سعيد بن عبدهللا سعيدعبيده سراة

91494القحطاني زارب آل محمد مدشوش مسفرعبيده سراة

96289محي آل محمد ابن عوض ابن مفرحعبيده سراة

95913الشمري الرمالي مذود عتيق تيههسكاكا

95693السرحاني المطرود نهار صالح زيادسكاكا

100035الفهيقي الغالوين سالم حمدان شريدهسكاكا

100182السويلم الهديان عبدالمصلح عبدالكريمسكاكا

6329الرويلي خضير وازي فنخورسكاكا

90013حسين احمد سليمان فهميهسكاكا

96597الرويلي نصير بن ضافي فرحان متعبسكاكا

96138النصيري البنيه حمدان خلف محمدسكاكا

95916الشمري سحيم جفران مليحهسكاكا

96725البلوي حماص علي محمود نصرسكاكا

88531السميري حسن بن بكري احمدشروره

87867الصيعري عون عبدهللا ال غنام عبدهللا حمدشروره

100258الصيعري صليع بن محمد بن سليمانشروره

94261بالعبيد البريكي صالح بن مبارك صبرهشروره

90862الصيعري ليث محمد ال علي عبدهللا عادلشروره

شروره

 ليث بن محمد ال يسلم خميس عبدهللا

96954الصيعري

95587المحيميد سليمان بن محمد بن سليمانشقراء

74048العتيبي مسحل ناصر هللا ضيفشقراء

شقراء

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

96207السنيدي

99913القصير عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبدهللاشقراء

96780المطيري المحنا مشعل بن مرزوق بن عبدهللاشقراء

96798الحيالن عبدهللا بن شليويح بن ناصرشقراء



96459الحارثى الجياشى سحمان بن نايض بن هندىشقراء

97882الناجم محمد عبدالرحمن هيلهشقراء

98065حمدي عواف صديق بن حاسر بن حسينصامطه

74031حمدي محمد عبده عليصامطه

100219الحازمي عبدالرحمن احمد ابراهيمصبياء

99646الشيخ حسن عيسي حسنصبياء

96611شتيفي يعقوب محمد عائشهصبياء

95729الحازمي محمد حسين محمدصبياء

96439قيسي سيد طيب عبدهللا محمدصبياء

97237الفقير مسلم محمد حمادضباء

22482العتيبي سبيع هالل سعودضرماء

95923الشراري الضبعاني نومان عقالء حامدطبرجل

96436الشراري الحزالمه ظاهر عوده عايدطبرجل

82115الشراري العزامي الضريمان سليم حمير مرزوقطبرجل

95711الشراري الحليسي ماضي طحيطر مسيبطبرجل

99121الدغمي طناء عربي سعدطريف

96875الصلبي الهزيمي عليان صبح ضحيهطريف

97069الجميلي سليمان محمد عبيدطريف

75132الرويلي رقاد حامد قياضطريف

100087الصلبي البناقي مطر بن هالل بن مطرطريف

97149الحازمي العماوي شفلح ملفي نزلهطريف

97096العتيبي المورقي رايد لفا بدرظلم

82820العتيبي الفراهدي شعاف غالي شعيانظلم

95640العنزي السويلمي رحيل مبارك الصخنيعرعر

21904الشمري الرمالي سحيم خضيرعرعر

97372الرويلي الفريجي كاجوت بن مرهق بن خليلعرعر

95838الرويلي القعيقعي سحيل حمد رشيدعرعر

78496الحازمي الشرهه مطلب بن صبحان بن سالمعرعر

94526الشمري الغفيلى عبدهللا معاشى محاربعرعر

95786النجيدي اسعود عبود محمدعرعر

100305الحازمي العجالني عيد مرزوق مدلفعرعر

98024العنزي عوده حسين هاللهعرعر

96706المقاطي زهيميل مرزوق جوزاءعروى

96969الرقاص المزيني بن سجدي بن خالدعسيله



94883العتيبي العالي غانم معيض خالدعفيف

100309العتيبي حجرف نايف شاههعفيف

95721العتيبي العازمي رزين مسفر صابرعفيف

97403العتيبي هللا دخيل القوين وضحهعفيف

76832الحربي الشعبي مثال بن غزاي بن عيسىالصقور عقلة

96371الخزيم ابراهيم عبدهللا ابراهيمعنيزه

97434الغميز رشيد عبدهللا حصهعنيزه

97137الباهلي عبدهللا بن حمد سلمىعنيزه

عنيزه

 الحميداني عويد بن حمود بن هللا ضيف

100136المطيري

97455العقيل صالح بن ابراهيم بن عبدهللاعنيزه

86094الحامد محمد بن صالح بن محمدعنيزه

97650الجخيدب علي بن ناصر بنت منيرهعنيزه

97507العليان صالح عبدهللا نادرعنيزه

99470الرشيدي البراك رشيد مهياء عبدهللاغزاله

96914الجناني هجاج عبيد محمدقريه

90124المطيري دغش منديل هديبهقريه

95111الحربي الظاهري ثبيت بن علوش بن غالبقصيباء

89042الزهراني الطفيلي علي احمد زايدقلوه

97459الزهراني الخزمري موسى بن حسن بن محمدقلوه

16560الزيلعي ال ابراهيم احمد عليمحايل

94039العتيبي البرقاوي سمار بن شجعان بن زبنمرات

90909البارقي فارس ال زاهر بن عبده بن احمدالمكرمة مكة

99202هوساوي محمد بن علي بن احمدالمكرمة مكة

97193اليمانى حسن سالم احمدالمكرمة مكة

97731الزهراني البشيري حسين عبدهللا احمدالمكرمة مكة

المكرمة مكة

 نورالحسن مياجان عبدالحفيظ اسماعيل

99097مياجان

97481األبيرقي جلوى عبدهللا جلوىالمكرمة مكة

95849الحسنى حمدان بن حماد بن حاسنالمكرمة مكة

98036الزهراني العلوي علي بن عبدهللا بن حسنالمكرمة مكة

97679فيرق نوح عبدهللا حسنالمكرمة مكة

97399مكاوى عبده بن محمد بن حمزهالمكرمة مكة

97562العصيمي عابد علي حمودالمكرمة مكة



15277السلمي البسيسي معتاد محمد حميدانالمكرمة مكة

95981االمير الهاشمي عطيه عبيدهللا خالدالمكرمة مكة

81908الزهراني الحسني احمد بن عبدهللا بن خضرالمكرمة مكة

90405الحربي اللهيبي مسلم بن رجا بن سالمالمكرمة مكة

99966المعطاني عويمر بن حمدان بن سعودالمكرمة مكة

82997الغامدي دماس محمد احمد سعيدالمكرمة مكة

75709السليماني موسي بن عبدهللا بن طاللالمكرمة مكة

97428المقاطى حميد بن ثويبت بن عابدالمكرمة مكة

14981الدعدي حمدان جابر عاليالمكرمة مكة

100172فطاني داود ابراهيم عبدالحميدالمكرمة مكة

96300سليمان احمد بن العشماوي بن عبدالرحمنالمكرمة مكة

95859ناقرو عبدالخالق بن سعيد بن عبدالرحيمالمكرمة مكة

95748كلنتن محمد بن عبدهللا بن عبدالصمدالمكرمة مكة

99571الشنبري الدخيلي احمد بن رضا بن عبدهللاالمكرمة مكة

97427العصيمى عطيه بن عبدالعزيز بن عبدهللاالمكرمة مكة

96161الزبيدي درويش بن محمد بن عبدهللاالمكرمة مكة

المكرمة مكة

 المفضلي ابراهيم بن معيض بن عبدهللا

97790الزهراني

100234عاشور احمد الرسول عبدرب عبدهللاالمكرمة مكة

13805الحربي الرحيلي سليمان سليمان عبدربهالمكرمة مكة

96514االسمري ابوفحم آل عبدهللا علي عبدهالمكرمة مكة

23019العتيبي شرار بن فاضي بن عجيرانالمكرمة مكة

90508الزهراني الخزمري عطيه سعيد عليالمكرمة مكة

96657السلمي البناتي عون بن زياد بن عمارالمكرمة مكة

98012فلمبان عمر بن هارون بن عمرالمكرمة مكة

93785الجهني الرفاعي عتيق بن حذيفه بن عيدالمكرمة مكة

97162تكروني سليمان بن محمد بن عيسىالمكرمة مكة

94786الثبيتى عيضه عواض عيضهالمكرمة مكة

99348اليامي الربيعي حسين حيان غانمالمكرمة مكة

99916الجاوى يتيم عبدالعزيز فاطمهالمكرمة مكة

93514الشهري حالل ال محمد عبدهللا فايزالمكرمة مكة

80725غباشى حامد عبدهللا فكريهالمكرمة مكة

95662الزايدي هللا دخيل بن صبحي بن فهدالمكرمة مكة

94659الديري احمد خالد فيصلالمكرمة مكة



96916مغربي عبدهللا عبدالقادر مباركالمكرمة مكة

97699الحارثي جياشي عايض ابن صالح ابن مجيديرالمكرمة مكة

95898العيافى الفرقى محمد ابن ناصر ابن محمدالمكرمة مكة

96542القرشي الفهيدي مفتن بن افندي بن محمدالمكرمة مكة

84756القثامي العماري شويمي بن حبيليص بن محمدالمكرمة مكة

91833حامظي مصلح حسن محمدالمكرمة مكة

93803كعبي قاسم آل محمد عثمان محمدالمكرمة مكة

95927الحارثي الحسيكي جندب عطيه محياالمكرمة مكة

97760الصاعدي سلمان بن سالم بن مرزوقالمكرمة مكة

97381الحربي الرويثي عواد بن عباد بن مسلمالمكرمة مكة

96261الحرم نائب محمد على نظميهالمكرمة مكة

96814اليماني عبدهللا بن عبدهللا بن يحيالمكرمة مكة

96939بري محمد بن حسن بن احمدنجران

92556العمورات مريفه بن صالح أحمدنجران

96264الدوسري دويل ال محمد بن محسن بن بخيتنجران

99179ياسين حمد بن حسن بن علي بن حمدنجران

81207الياميه غربان ال عجيم حسن حمدهنجران

97673زمانان ال حوف بن محمد بن عبدهللا بن راشدنجران

97020عباس ال مهدي مسعود رزقهنجران

99468مسعد ال منصور بن علي ريحان سالمنجران

99851عباس ال مهمل محمد سبعهنجران

97975الشهراني هتان ال عبدهللا علي سعدنجران

96433منصور ال رخيم صالح سعدىنجران

95654عباس ال محمد بن مرزوق بن حمد بن صالحنجران

6510بالحارث علي صالح بن صالحنجران

97473منجم آل هادي حسين طامرهنجران

97909حيدر آل عبدهللا بن حمد عبدهللانجران

87827الزحوف محمد بن علي عبدهللانجران

96934القحطاني يصبا آل محمد علي عبدهللانجران

99689زمانان آل محمد بن علي بن علينجران

89288منصور آل جفيش راشد علينجران



78320لسلوم هميم بني جرمان محمد علينجران

96515القحطاني طراد محمد علينجران

93442ضويعن ال حسان حسين فاطمهنجران

95964قفله ال حسن محمد فايقنجران

96265بشر ال علي محمد فائعنجران

95714عباس آل صالح بن حمد بن محمدنجران

83471القحطاني دمخان آل علي بن عائض بن محمدنجران

97697النجراني المكرمي صالح بن علي بن محمدنجران

97188فطيح ال فجيحه بن مهدي بن محمدنجران

87278منصور ال شامان صالح محمدنجران

98085اليامي هادي آل حسين بن هادي محمدنجران

99139بوغبار أل علي بن محمد مسعدهنجران

95030الغبر ال مهدي بن صالح بن مهدي مسعودنجران

97271عباس آل يحي بن مهدي بن ناصرنجران

100114فاضل ال حسن علي نعمهنجران

97622سويد ال محمد منصور نعمهنجران

97443العازمي المغيليثي ضاوي بن صالح بن مصلحنفي

96681العتيبي الروقي تركي هللا ضيف نورهنفي

87732الدوسري جنبان ضاوي رجساءالدواسر وادي

96464القحطاني مخثله آل عايض علي فهدالدواسر وادي

15475الدوسري خميس آل عبدهللا خليفه مباركالدواسر وادي

98037الدوسري محمد ناصر مباركالدواسر وادي

97242الدوسري حزيم آل حابوط ناصر متركالدواسر وادي

82111الدوسري وثيله آل مبخوت شباب مسفرالدواسر وادي

100285الدوسري بالحسن آل نزهان هذال مشعاءالدواسر وادي

88592الدوسري مطيره آل منصور بن محمد بن منصورالدواسر وادي

97782الدوسري حنيف آل مبارك عبدهللا منصورالدواسر وادي

100115هميس سعد محمد سعدهشبل بن وادي

99679الشهراني حمود حسن عليهشبل بن وادي

80553فطيح آل علي بن قيم بن محمد بن جذنانيدمه

96894القشانين علي بن ناجي بن مهدييدمه

96304اوسطه صالح محمد احمدينبع

94726الجهني العلوني مسفر بن ناير بن جميعانينبع

96033الجهني العنمي حامد هللا دخيل حميدينبع



97328المطيري القميشي هللا عون سهيل خالدينبع

96203الحربى الصبحى مبارك غيث عبدهللاينبع

81717الجهضمي سعيد عبدهللا عمرينبع

97148السلمي العلياني ثالب متعب فالحينبع

85287الذبياني أبومازن عبدالرحيم محمدينبع

الصندوق مراجعةالمهوس عبدهللا علي ابراهيم

الصندوق مراجعةدرويش حسين بن علي بن احمد

الصندوق مراجعةبالخير علي بن محمد بن احمد

الصندوق مراجعةالدحيم عبدالعزيز سعود احمد

الصندوق مراجعةالشطيري الطاهي علي محمد احمد

الصندوق مراجعةالغامدي ناصر ال صالح ناصر احمد

الصندوق مراجعةالتركي خالد شكري آمنه

الصندوق مراجعةالدعجاني شبيب بن محمد بن بدر

الصندوق مراجعةالمطيري الحميداني متعب شليويح بدر

الصندوق مراجعةالقضيبي عبدالرحمن محمد براهيم

الصندوق مراجعةالرقاص مطلق بن فيحان بن بندر

الصندوق مراجعةمحمد سبتي عبدالرزاق ثابت

الصندوق مراجعةغزواني مشرفي قاسم يحي جابر

الصندوق مراجعةالماجدي سميان بريكان جادل

الصندوق مراجعةالرويلي الدغمي عمان دهيمان جراد

الصندوق مراجعةالناصر حسين بن محمد بن جعفر

الصندوق مراجعةالزهراني الحسني جمعان محمد جمعان

الصندوق مراجعةالحربي الغرابي صخيبر محمد جمعان

الصندوق مراجعةالشليان علي بن محمد بن جواد

الصندوق مراجعةالشهراني غشمي ال مشيلح عبدهللا حزام

الصندوق مراجعةالغزوي مهدي احمد حسن

الصندوق مراجعةمظهر حسين حافظ حسين

الصندوق مراجعةالعذيقي العاطفي سعنون محمد حسين

الصندوق مراجعةالدايل عبدهللا بن ابراهيم بنت حصه

الصندوق مراجعةالجفن المنصور عبدالعزيز حصه

الصندوق مراجعةالمريخي خدعان مسلط حصه

الصندوق مراجعةالناصر ابراهيم يوسف حصه

الصندوق مراجعةحميد بن محمد ابن عبدالرحمن ابن حمد

الصندوق مراجعةوطيان بن حمد سعد حمد

الصندوق مراجعةاألحمدي مصلح موسى حمدان

الصندوق مراجعةالمغيص سليمان علي حمود



الصندوق مراجعةابوعيسى علي محمد عبدالرحمن حميد

الصندوق مراجعةالرويلي الدغماني مفرح خلف حواس

الصندوق مراجعةفلفالن صالح ابن سنوسي بنت خديجه

الصندوق مراجعةالحارثي عويش آل مسفر حبيب دلموك

الصندوق مراجعةاالسمري محمد دينه

الصندوق مراجعةالعنزي الدهمشي خلف ذيبه

الصندوق مراجعةالصبحي مرشود بن عقيل بن راشد

الصندوق مراجعةصليح بن سعد بن صالح راشد

الصندوق مراجعةالغيثيه الناصر عيد رثعه

الصندوق مراجعةالرويلي القعيقعي حريس صلبي رشيد

الصندوق مراجعةالحربي العلوي شبيكان بن خلف بنت رفعه

الصندوق مراجعةالشهري زاهر علي زاهر

الصندوق مراجعةالعمري المريبطي محمد زيدان زيد

الصندوق مراجعةالشكره زيد عبدهللا زيد

الصندوق مراجعةالصومالى محمد علي زين

الصندوق مراجعةالقحطاني زبنه آل سلمان ابن محمد ابن سالم

الصندوق مراجعةشقيح آل عزان بن حمد بن سالم

الصندوق مراجعةالمالكي العبدلي احمد دماس سعد

الصندوق مراجعةالمولد مساعد رجب سعد

الصندوق مراجعةاالحمري قاسم ال قاسم علي سعد

الصندوق مراجعةالقحطاني بوجمعه آل جابر محمد سعد

الصندوق مراجعةالعلياني حريش ال عبدهللا ابن عبيد ابن سعيد

الصندوق مراجعةالقحطاني سعد ال عبدهللا بن عبدهللا بن سعيد

الصندوق مراجعةالزهراني الحسني عطيه بن محمد بن سعيد

الصندوق مراجعةالقحطاني قنفذ ال علي حالص سعيد

الصندوق مراجعةدرع آل شايع عايض سعيد

الصندوق مراجعةمعرفج آل صمعان محمد سعيد

الصندوق مراجعةالزهراني الحسني عبدهللا محمد سعيد

الصندوق مراجعةالسالم سالم بن سعد بنت سالمه

الصندوق مراجعةالبقمي الهميلي محمد عبدهللا سلطان

الصندوق مراجعةغزوي حسن بن أحمد بن سلمان

الصندوق مراجعةالنخلي عبدربه مصلح سلمه

الصندوق مراجعةالرشودي فهد بن صالح بن سليمان



الصندوق مراجعةالعراجه عبدالعزيز عبدالرحمن سليمان

الصندوق مراجعةالبقمي دهبش زيد شاخه

الصندوق مراجعةالشهري علي معيض شاكر

الصندوق مراجعةالبليهد محمد سليمان شايعه

الصندوق مراجعةالشمراني شرف آل شرف بن هادي بن شرف

الصندوق مراجعةالمزيدي عبدهللا بن عبدالوهاب بن صادق

الصندوق مراجعةالفالح صالح بن عبدالرحمن بن صالح

الصندوق مراجعةالحربي الربيقي صالح بن مناور بن صالح

الصندوق مراجعةالصوينع الحمد حمد صالح

الصندوق مراجعةالشراري الحليسي عطاهللا عليان صالح

الصندوق مراجعةالجهني الذبياني سعد نافع صالح

الصندوق مراجعةعسيري مجم آل حسن محمد صفيه

الصندوق مراجعةالرشيدي النومسي عايد خلف ظاهر

الصندوق مراجعةالمطر حسن بن محمد بن عباس

الصندوق مراجعةالحساني حمد بن حمود بن عبدالرحمن

الصندوق مراجعةالخضير علي بن خليفه بن عبدالعزيز

الصندوق مراجعةالحمادي عاشور بن رضي بن عبدالعزيز

الصندوق مراجعةالسليمان عبدهللا بن عبدالعزيز

الصندوق مراجعةالمقحم ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيز

 المنافيخ منشار بن مقباس بن عبدالعزيز

الصندوق مراجعةالزهراني

الصندوق مراجعةالحديثي عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز

الصندوق مراجعةالهويدي محمد عبدهللا عبدالعزيز

الصندوق مراجعةالعنزي الخمعلي سليمان فهد عبدالكريم

الصندوق مراجعةالشيخي عمر احمد عبدهللا

الصندوق مراجعةالعتيبي مفيز حمود عبدهللا

الصندوق مراجعةالرشيدي العجوني حمود بن راشد عبدهللا

الصندوق مراجعةالجهني الذبياني نايل سهيل عبدهللا

الصندوق مراجعةالغامدي حمدان فائز عبدهللا

الصندوق مراجعةحالي آل علوان محمد عبدهللا

الصندوق مراجعةاالسمري خالد ال عبدالرحمن مفرح عبدهللا

الصندوق مراجعةالثعلبي العسله حمزه عبدالعزيز عزيز

الصندوق مراجعةالحواشي مكرزي محمد بن على

الصندوق مراجعةالصحبي الصليبي حسن ابراهيم علي



الصندوق مراجعةمجرشي اسماعيل احمد علي

الصندوق مراجعةالشاردي حسن آل مجبر احمد علي

الصندوق مراجعةجبالوي محمود احمد علي

الصندوق مراجعةالقرين علي بن احمد بن علي

الصندوق مراجعةالعتيبي المقاطي شعالن بن ضحيان بن علي

الصندوق مراجعةالقحطاني مشهور سعيد علي

الصندوق مراجعةحطاب آل حطاب عبدهللا علي

الصندوق مراجعةالنعمي زين عبدهللا علي

الصندوق مراجعةالعتيبي الدهاسي نهار فالح علي

الصندوق مراجعةحكمي ابراهيم علي محمد علي

الصندوق مراجعةالخضره علي مسفر علي

الصندوق مراجعةالشمري الشميلي دويهم مضحي علي

الصندوق مراجعةالحازمي علي حمادي عمر

الصندوق مراجعةفالته عبدهللا موسى عمر

الصندوق مراجعةالشمرى الشريهي عيد خميس عواد

 متعب ذوي راشد بن عوض بن عواض

الصندوق مراجعةالمطيري

الصندوق مراجعةالرويلي الفريجي زامل صياح عيده

الصندوق مراجعةالهندي عبدالرحيم عبده غازى

الصندوق مراجعةبخارى محمود على غازى

الصندوق مراجعةالعتيبي نويمي بن رويجح بن غريب

الصندوق مراجعةالجهني الجديع فالج مناور غريب

الصندوق مراجعةالغامدي عثمان بن شعتور بنت غلباء

الصندوق مراجعةالغنام حسن محمد غنام

الصندوق مراجعةعمران آل علي بن معدي بنت فاطمه

الصندوق مراجعةالوسمي الحسن حسين فاطمه

الصندوق مراجعةنويبت بن سعد محمد فاطمه

الصندوق مراجعةالنفيسه محمد موسى فاطمه

الصندوق مراجعةالحربي السهلي حمدان بن فيحان بن فالح

الصندوق مراجعةالبناقي علي حطاب فايز

الصندوق مراجعةعبدالمنعم بن نوح مكه محمدنوح فائقه

الصندوق مراجعةالفرج محمد بن علي بن فرج

الصندوق مراجعةالعازمي الخرفشي قنور بن جديع فالح

الصندوق مراجعةالشمري الوبيري شنو حمود فالح

الصندوق مراجعةالحارثي الشدادي ماضى مصلح فالح



الصندوق مراجعةالدوسري وثيله آل فهد بن مصيبيح بن فهد

الصندوق مراجعةخنين بن عبدالعزيز عبدالرحمن فهد

الصندوق مراجعةالميمان عبدهللا محمد فهد

الصندوق مراجعةهنيدي محمد عثمان فؤاد

الصندوق مراجعةديوان عبدهللا اسحاق فيصل

الصندوق مراجعةالرويلي الشبيبه دوجان الراوي قسمه

الصندوق مراجعةالحسيني عبدهللا ابراهيم لطيفه

الصندوق مراجعةالشمري العلوى على شعالن مازن

الصندوق مراجعةالعبدهللا محمد بن احمد بن ماهر

الصندوق مراجعةالدوسري عثمان آل ناصر سعيد مبارك

الصندوق مراجعةالحربي اللقماني سعد سعيد مبروك

الصندوق مراجعةالغامدي دميس آل عبدهللا ابن حامد ابن محمد

الصندوق مراجعةالشهري الزور ال عبدهللا احمد محمد

الصندوق مراجعةالرويلي الفريجي سودان اللميع محمد

الصندوق مراجعةالراشدى العميري سالم بن احمد بن محمد

الصندوق مراجعةنجدي محمد بن أحمد بن محمد

الصندوق مراجعةالشراري السرهيد سليمان بن محيل بن محمد

الصندوق مراجعةسناري بدرالدين محمد جابر محمد

الصندوق مراجعةبحيري محمد حامد محمد

الصندوق مراجعةالبقعاوي خلف حمد محمد

الصندوق مراجعةالعتيبي الثبيتي عبدهللا حمد محمد

الصندوق مراجعةالعنزي المضياني رشيد عبدهللا محمد

الصندوق مراجعةالناصر محمد عبدالرحمن مساعد

الصندوق مراجعةالقحطاني ملداح بن احمد ابن محمد ابن مشبب

الصندوق مراجعةالطرفاوى سليمان هليل مطيران

الصندوق مراجعةالصانع حماد عبداللطيف منيره

الصندوق مراجعةالخاطر مهدي بن احمد بن مهدي

الصندوق مراجعةالعتيبي الغنامي رشيد حجرف نادر

الصندوق مراجعةالحربي العلوي محمد عبيد نايف

الصندوق مراجعةالشمري االسلم مدلول زياد نواف

الصندوق مراجعةالغامدي شمسه آل احمد سعد نور

الصندوق مراجعةالدوسري حاضر تميم نوره



الصندوق مراجعةالعازمي الوقيتان سالم بن مسعود بن هديرس

الصندوق مراجعةالدوسري حنيف سعيد مبارك هياء

الصندوق مراجعةالصحفي احمد بن هللا عنيت بنت وصول

الصندوق مراجعةقحل عبده حسن يحي


