
االسمالهوية الوطنية
ابراهيم سعود عبدهللا التميمي3424******

ابراهيم عبدالعالم حميدان السلمي7917******

ابراهيم عثمان محمد اليحياء1245******

ي1021****** ابراهيم علي يحي العسير

ابراهيم عوض بن مهدي اليامي3965******

ابراهيم محسن احمد متوم5369******

ابراهيم محمد زيد التميمي0591******

ابراهيم نارص ابراهيم العمر5792******

احمد بشيبش سليمان المحمادي1655******

احمد بن محمد بن علي بن شعالن3738******

ي8948******
احمد خليف هادي الصفيان 

احمد رياض بن احمد الفرحان3004******

احمد سعود بن حسن الشمري3091******

احمد سالمه سليمان البلوي3899******

ي6446******
احمد عبدالرحمن محمد القرن 

احمد عبدهللا احمد حكمي4399******

احمد عبدرب الرسول مهدي أبو السعود7792******

احمد عوض حمد شمالن2364******

احمد غازي علي قاسم8004******

احمد فواد احمد باصىه3372******

احمد ماهر بن ابراهيم المرهون1766******

ي0306******
احمد محمد جميل كش 

احمد محمد عبده عقدي6530******

احمد محمد علي الرفيدي1769******

احمد محمد عوض آل عنير8583******

احمد محمدسعيد سالم باقاىس1512******

احمد مزهود ابن محمد الغامدي4873******

احمد منصور حميدان الحميدان1128******

ي8135****** احمد يحي بن الحق عسير

احمد يحير بن احمد آل عقيل8968******

اسامه عبدالغفور بن عبدالكريم عبيد1272******

اسامه موىس حامد المزروعي2372******

ي1762******
اسماعيل عطيه غرم هللا الزهران 

ي9800****** اء احمد فتحي جريير الير

اء عبدهللا محمد آل مشحم7998****** الير

الوليد محمد عايد المجالد1728******

امجد طاهر عباس مساوى2118******

انس اسامه برهان الدين شحاده8392******

ي1377******
انس محمد سالم الزهران 

انس محمد عتيق سيدنوازيش حسير  وارىسي5842******

كي7637******
أحمد تركي بن احمد الير

ي2829****** أحمد زبن ضعيان الحرنر

أحمد علي بن حسن غواص4170******

ي4665******
أحمد مخفور علي القرن 

ي8520****** يد المطير أحمد منور بن ش 

أديب نبيل عبدهللا آل يوسف7074******

أسامه عبدالعزيز بن ابراهيم الدايل9251******

أمجد سعيد سالم الشهري9762******

أنس محمد علي الحسون4900******
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أنور أسيود عيد الرشيدي0692******

أيمن خليل ابراهيم العاقول7651******

باسل حسن محمد كاتب4062******

ي7060****** باسم دليل فال ح العتيير

باسم عبدهللا بن غرم هللا الغامدي7414******

ي7914****** بسام مشعل بن حمدان المطير

بندر سعد عبدهللا الرشيدان6582******

ي8307******
بندر عبدهللا ابن سعيد القحطان 

بندر علي محمد حسان 7740******

ي5857******
تركي خالد علي الجهي 

تركي سليمان صالح الخليوي1877******

تركي عبدهللا محمد آل عزيز2117******

ي7187******
جهاد سامي بن عايش السنيي 

ي6846****** جواد عبدهللا بن علي الظفير

ي0431******  محيميد الحرنر
حاتم حسير 

ي2051******
حاتم علي ضيف هللا الزهران 

حجاب عوض بن باذر الرشيدي0055******

ي عيد3842******
 
حسام احمد الف

حسام محمد ابراهيم الرزقان2252******

ي2193****** حسان سليمان بن هالل المطير

حسن احمد بن حسير  مساوى7423******

ي8711******
حسن حمدان نافع الجهي 

ي6104******
حسن سعيد عبدهللا الشهران 

حسن عبدالوهاب بن علي المومن6090******

حسن محمد بن عبدالوهاب البوصالح4708******

حسن محمد صالح الشهري4820******

حسير  بن سعيد بن حسير  بن مقبل3787******

ي9001******
ر
حسير  هيازع عبدهللا البارف

حمد محمد عبدالرحمن الهذيلي7361******

ي8398******
حمزه عامر علي الشهران 

ي2499****** حمود عويض عوض المطير

حيدر غالب بن زهر العىط هللا0496******

ي1322******
خاطر عوضه خاطر الزهران 

ي4562******
ي الشيح 

خالد ابراهيم بحي 

خالد حمود خنيفر الرشيدي0131******

خالد حمود عبيد المهيىهي4752******

ي8238****** خالد سليمان فالح العي  

ي8809******
خالد عبدالعزيز عبدهللا القحطان 

خالد عقالء مطلق الشمري2910******

ي محمد جمالي6492****** خالد عواجر

ي7645****** خالد غازي عيد العبير

ي0790****** خالد محمد احمد العسير

خالد محمد رازم قعموص2986******

دحيان ابراهيم بن دحيان اليامي7532******

يف5854******  علي الش 
راكان الحسير 

ي9411******
ر
راكان جميل نارص السحاف

ي8256******
راكان حسن محمد مرغالن 

ي1083****** راكان زابن مناور العتيير

ي8321****** راكان محمد زيد خواجر
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ي2435****** رامي ابراهيم احمد عسير

احيلي6641******
رامي مري    ع بن عبده ش 

ي6876******
رائد عوض سعيد الحارن 

ي4640****** رائد فايح بن وسيمر المطير

رائد قنيفذ جعيي   الشمري2668******

رائد متعب سالم الرشيدي8214******

رشاد عبد هللا سمران السلمي2079******

رضا حسن جميل سبحي0246******

ريان ابراهيم بن راجح الرحيلي2505******

ي7363******
زامل مفلح محمد الشهران 

زايد محمد بن زايد آل المظلمه8206******

زياد خالد محمد الضبيب8662******

زياد عبيدهللا عابد الصقير5294******

سالم خلف سالم البلوي7996******

سامر الحسن عبدهللا صلوي حمدي5692******

ي2031******
سامر عبدالرحمن صالح السليمان 

سامي سالم مثبت العسمي6082******

ي2557******
سامي عدنان عبدهللا السليمان 

ي9699****** سامي عطاءهللا جحيش الحرنر

ي8225******
شاقه جعفر بن سليمان رمان 

سطام سعد بن ابراهيم الشعيل3545******

سطام عبدالعزيز حماد الجلعود3598******

ي3391******
سعد حسن سعد الجدران 

ي6842****** سعد عبداللطيف بن براهيم العي  

سعد عطيه سعد السهلي2430******

سعد فالح علي آل فاضل8140******

سعد مقبل عبدالعالي الشلوي2160******

ي3353******
سعود خالد هدايةهللا الصمدان 

ي2220****** سعود سعد بن هميجان المطير

ي1106******
سعيد فالح سعيد الشهران 

ي3673******
وك بن عطيه الزهران  سعيد مير

ي0391****** سعيد يحي سعيد عسير

يك6671****** سلطان احمد مبارك الير

ي8259****** سلطان حسن يحي عسير

ي8838******
سلطان مطر بن عوضه الزهران 

سليمان زايد سليمان العمري9837******

سليمان صالح سليمان العقيل8179******

ي9940******
سليمان محمد بن علي الزهران 

سليمان محمد عبدالرزاق النارص2619******

ي8999******
سمير رده حامد الحارن 

ي4196******
سند سعد محمد الحارن 

ي9066****** سهل بطاح بن عويد المطير

سياف عبدهللا محمد نجمي3854******

سيف محمد سعد العمري7462******

شادي محمد يحير خرمي9438******

شائز محمد معيض آل حسير 3046******

صالح احمد سعد الخثعمي9451******

ي5737****** صالح حسن عبدهللا المنتش 

صالح حمدان برجس الشمري2094******
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صالح محمد عبدهللا الدواس6423******

ي9973****** طالل خالد عبدهللا العي  

عادل عبدهللا معيض آل حوبان1424******

عادل محمد بن عبدهللا بن سلطان3451******

ي6231******
عاصم حماد عقال التيمان 

ي1665****** عامر بركي براك العتيير

ي الغمالس1174******
عامر مشاري عبدالغي 

عائض عبدهللا عايض آل جحرش1124******

عائض عبود محمد ابوجافله0425******

عبداالله سليمان صالح الميمان5466******

عبداالله علي بن صالح السبيعي7901******

هللا4449****** عبداالله علي بن محمد الخير

عبدالحميد اسامه عبدالحميد االعم2355******

ي1801****** عبدالحميد حسن محمد عسير

عبدالحميد عبدالنعيم بن عبدالباري الصائغ9950******

يف7519****** عبدالرحمن احمد سلمان الش 

عبدالرحمن جابر يحي حكمي6699******

عبدالرحمن حسن سعيد الغامدي3859******

عبدالرحمن حمد زيد الخثالن5333******

عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز العمير8297******

عبدالرحمن خالد عواد الرشيدي4319******

ي0752******
عبدالرحمن سالم براك المزيي 

عبدالرحمن سعد عبدالرحمن البخيت6126******

ي5932******
عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن القحطان 

ي2244******
عبدالرحمن سعيد عبدهللا القحطان 

ي5051******
عبدالرحمن سعيد عبدهللا القحطان 

ي6754******
عبدالرحمن سعيد محمد الميمون 

عبدالرحمن عبدهللا ابن صالح الغامدي4485******

عبدالرحمن عبدالواسع بن عبدالباري الصائغ4150******

عبدالرحمن علي عبدهللا العمري8223******

عبدالرحمن علي عبدهللا الغامدي7459******

عبدالرحمن فهد صالح الدغيي 8438******

عبدالرحمن مبارك بن مشبب االحمري2065******

ي0769******
عبدالرحمن محمد بن سالم القرن 

عبدالرحمن محمد بن علي البادي7724******

عبدالرحمن محمد بن عمر بصفر3073******

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الرشودى8932******

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السيف7736******

عبدالرحمن محمد عبدالرحيم اليحياى8142******

ى3332****** عبدالرحمن منصور بن احمد البش 

عبدالرحمن يوسف بن محمد الخليفه0040******

عبدالسالم براهيم بن عبدهللا المقبل7559******

عبدالسالم علي ابن صالح الغامدي6790******

عبدالعزيز ابن عبدالحي ابن محمد الغامدي3797******

عبدالعزيز ايمن بن عبدالكريم نيازى1259******

عبدالعزيز بندر فهد السويلم7554******

عبدالعزيز حمدان علوش العازمي7592******

ي9538****** ي العي  
 
عبدالعزيز حمود الف

عبدالعزيز سليمان بكر امام5897******
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ي6756****** عبدالعزيز عاطي عطاهللا الحرنر

ي5094******
عبدالعزيز عايض بن عبدهللا الشهران 

عبدالعزيز عبدالرحمن بن خليفه العودة3531******

عبدالعزيز عبدهللا بن عبدالعزيز العبدالقادر4613******

عبدالعزيز عطيه محمد قيشي2243******

ي3090******
عبدالعزيز محمد بن شهوان الزهران 

عبدالعزيز محمد سالم الحداد6223******

عبدالعزيز نارص بن عبدالعزيز الدوشي9065******

ي7199******
عبدالكريم فهد مرعي القحطان 

ي7535******
عبدالكريم مبارك فالح الشهران 

عبدالكريم مجزع سكر الرويلي6650******

عبداللطيف الحسن الحسير  فتحي3772******

عبدهللا احمد بن بشير الغامدي3692******

عبدهللا حسن بن محمد الحرملي8921******

عبدهللا خالد زويد السواط3535******

ي2927****** عبدهللا سعود بن عبدالرحمن العتيير

عبدهللا سعيد بن سعود اليامي4490******

عبدهللا سليمان بن محمد الشمري6792******

عبدهللا سمير احمد باسبع6078******

ي3673******
عبدهللا سند سالم الرويي 

عبدهللا شخص بن محمد الغامدي7054******

عبدهللا صالح ابراهيم المحيميد2807******

عبدهللا عادل احمد ميمش4429******

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الخويتم1674******

عبدهللا عبدالعزيز فهد العامر4869******

ي4136****** عبدهللا عبدالمحسن بن عبدالحي آل عبدرب النير

ي0954******
عبدهللا عبدالوهاب نجم الدين الصيي 

ي9218******
عبدهللا علي محمد القرن 

عبدهللا عوضه مرعي آل دايل8153******

عبدهللا فهد بن عبدهللا المريسل9330******

ي4650****** عبدهللا فهد محمد الخضير

ي4412****** عبدهللا فهيد غزاي العتيير

ي9529****** عبدهللا فؤاد بن علي الححر

ي الرشيدي9376******
عبدهللا قبالن فض 

ي1892******
عبدهللا محمد بن أحمد الشمران 

عبدهللا محمد ظافر ال جلفان1454******

عبدهللا محمد عبدهللا الباللي5370******

ي4222****** عبدهللا محمد علي عسير

عبدالمجيد علي عبدهللا الرشيد9868******

ي8455****** ي العي   عبدالمجيد قاعد بن الصير

عبدالمجيد محمد عبدالرحمن ال الحسن5495******

ي4055****** عبدالمجيد محمد علي عسير

عبدالمجيد موىس بن سعود الحرنر7580******

عبدالمحسن عبدالعزيز عبدهللا السلمان3057******

عبدالمحسن عبدهللا بن مبارك الجزيري6649******

عبدالمحسن محمد عارف محمد5718******

عبدالملك احمد ابن عبدهللا الغامدي8658******

عبدالملك سعد عبدهللا الطخيس2102******

عبدالوهاب صالح بن عبدالوهاب الموىس9924******
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ي3147****** عبدالوهاب عبدالعزيز سليمان الوهيير

ي4905******
عبدالوهاب عبدهللا بن محمد الزهران 

عصام عبدهللا ابراهيم الغامدي3233******

يل محه العبدلي4354****** عطيه جير

ي6387****** عقيل طالل عقيل الخير

عقيل محمد عقيل المهدلي0201******

عالء جميل بن اسحاق زمان4259******

علي جعفر بن علي التحو8139******

علي حسير  بن محمد االمير3078******

علي حمود حيدر موكلي6981******

علي خالد علي الخالدي9367******

اهيم4003****** علي سامي بن علي الير

علي سامي بن علي السنان4816******

علي صالح بن علي الغامدي1414******

علي غانم بن علي آل مسعد6788******

علي محمد احمد آل رايق7904******

علي مفرح بن سلمان مشيح 9675******

علي منصور بن طاهر الهودار7232******

ي8638******
علي هاشم موىس الزهران 

عليان شقير عليان الرشيدي5142******

عمار علي بن سليمان بوحليقه1994******

ي7847******
عمر دخيل سالم الجهي 

ي6719******
عمر سعيد بن عريمط الزهران 

عمر عبدهللا محمد بن عبدالدائم0349******

ي2044****** عمر عزيز عبدهللا الحرنر

عمر مريش حسن الخياط9176******

عناد عبدهللا بكر العبادي7217******

عوده سيد عوده العطوي8466******

عيد حمود عيد الخالدي6518******

عيد مفلح صالح البلوي6998******

ي6491****** عيش سعد مطلق الحرنر

غيث عبدهللا محمد المالكي1491******

فادي بن حسن بن منصور آل رب  ح3220******

فارس عبدهللا سعد الكردي0187******

ي1280******
فهد حسن ابن عبدهللا القحطان 

فهد حمود مناجي الدوشي0083******

ي0321******
فواز عبدالوهاب بن سعد الجهي 

فيصل دبيان غلب الشمري5657******

فيصل عبدالرحمن ابراهيم الداود9247******

فيصل نجم كريم العطوي3894******

ي1409******
قاسم علي يحي عريش 

 علي العسكري1943******
كميل حسير 

ي7241****** مازن جزاء مرزوق العتيير

ي7978******
مبارك فيحان جفير  الدعجان 

ي6136****** مبارك محماس مبارك العتيير

ي8099******
محمد احمد بن باتل الطريقر

ي5989****** محمد احمد علي الصحير

محمد اياد فهد نارص0995******

محمد أحمد عبدالرحمن الفياض3570******



االسمالهوية الوطنية
محمد أحمد عيش دراج8009******

ي5810******
محمد بن مشبب بن عبدهللا القحطان 

محمد حسن سعيد باعلي5498******

ي6020******
كانر محمد حسن محمد الير

ي9195******
م جربوع الشهران  محمد حض 

محمد حماد عوده المعير 8267******

محمد حمزه عيد الراشدي6624******

محمد زكي محمد الزمعي8471******

ي2841******
محمد سعد محمد الشهران 

محمد سلطان جلوي القرناس0860******

ان المالكي7033****** محمد سلمان جير

محمد سمير بن عثمان ابراهيم9024******

محمد صادق بن محمد الغزال7841******

محمد صالح علي الشهري6741******

محمد عبدالرحيم محمدعرفان عرفه1538******

محمد عبدالعزيز بن رديف الغامدي2758******

ي محمد القاسمي9851******
محمد عبدالغي 

ي5388****** محمد عبدهللا بن محمد الكثير

ي المحمادي3694****** محمد عبدهللا بن ناجر

محمد عبدهللا عمر باسندوه1775******

محمد عبدهللا مرزوق الهادي6650******

محمد عبدهللا نارص الدوشي2521******

محمد عبدالمحسن بن عبدالرحمن الصالح7889******

محمد عبدالهادي بن جواد الحسن7711******

محمد عبده محمد عبدالمتعالي1289******

محمد علي أحمد دغريري4662******

ي3924******
محمد علي عائض القحطان 

ي8194****** محمد علي يحي العسير

محمد عمار عليان المعبدي8459******

ي6474******
محمد عوض علي القرن 

محمد عيش محمد الحميد3649******

محمد فالح بن حمد الصاعدي1938******

محمد فواد احمد باصىه3364******

ي9851******
محمد فوزي بن حسير  قسير

ي6856******
محمد فؤاد احمد قضمان 

محمد فيحان خريص النفيعي5698******

محمد فيصل عوض البلوي6901******

محمد قاسم محمد الهاجوج9719******

محمد محبوب رزين العتيير1231******

احيلي3276******
محمد مفرح عبدهللا ش 

محمد مونس نخيالن الرويلي4455******

محمد يوسف بن محمد باعبدهللا7189******

محمود عبدالعزيز عبدالقادر شاطر3444******

مرتض  عبدهللا بن عبدالعزيز العبدالعزيز4097******

مرتض  نبيل بن نارص الفايز4644******

ي سالمه7198******
ر
ي عبدالعزيز مرزوف

ر
مرزوف

ي5313******
مسفر عبدهللا علي القحطان 

ي1570****** ي العي  
مشعل فالح مفض 

مشعل فهد بن نواب علي خان4998******



االسمالهوية الوطنية
مشهور عايض حسير  ال لجهر5744******

 بن مصلح مباركي9178******
مصلح حسير 

معاذ ابراهيم عباس الغامدي0351******

معاذ حسن ابراهيم نجمي5282******

ي8990******
  سعيد ابن حسير  القحطان 

معير

مفرح السحيل فرج الرويلي7011******

مقبل ساير مقبل الشمري0993******

منتض عبدالوهاب محمد المنصوري9909******

ات0536****** منصور الحسن احمد آل خير

منصور سلطان بن منصور الرويلي8619******

ي3211****** منير مفلح بن منير المطير

ي3108******
منيع محمد منيع القرن 

منيف منصور منيف الدوشي9695******

ي1345******
مهند سالم فاهد الجهي 

مهند صالح بن علي العواد1529******

مهند محمد مطر الغامدي5450******

ي2224******
ميثم جعفر بن احمد الكويير

ي7863****** نادر شاهر بن عويض المطير

نارص احمد بن عطيه العمري6304******

نارص عبدهللا نارص مقبول0145******

نارص عوض بن سعيد الشهري3728******

نايف سعود بن عبيد البديري0335******

ي2983******
نايف سعيد حارص  القرن 

نايف سليمان بن عبدهللا المطرودي2648******

نايف محمد عاشور عثمان8706******

نائف دحمان عبدهللا الشهري4506******

نضال بن منصور بن حسن آل نارص1926******

ي5355****** نواف مرزوق عبدهللا الحرنر

ي0326****** ي صالح غالي الحرنر
هان 

هشام محمدعبدهللا علي محمد الهندي1348******

هيثم حسن براهيم الخياط1119******

ي7708******
وائل علي بن محمد الزهران 

وائل علي محمد عطيف7195******

ي1320******
وليد خالد محمد مارديي 

وليد عبدهللا عبدالرحمن الغامدي4242******

ي8335****** ياش بن صالح بن عبدالعزيز الصقعير

ياش خالد عبدالرحمن الغامدي2052******

ياش فهد عبدالعزيز المديميغ7084******

يحي بن عمر بن علي هزازي8920******

يحي علي محمد حشيش 7615******

ي2904******
ي بن حسير  بن سعد القحطان  يحير

ي6495****** يزيد احمد ابراهيم عسير

ي6137******
يوسف سعيد بن محمد الزهران 

ي6379******
يوسف محمد مهدي القحطان 


