
 اسم المتقدم

  موسى علً عوض عسٌري

  عبد هللا زاٌد عبد هللا عسٌري

  احمد محمد حسن االسلمى

  هارون احمد عاٌض عسٌري

  سفر ناصر صالح ال الشرٌف القحطانً

  سعٌد محمد عبدهللا الشهرانً

  ناٌف احمد محمد ال عامر

  عبدهللا ظافر محمد آل سلٌم

  حسن على حسن اسلمى

  إبراهٌم عامر عوض الشهري

  عوض محمد مفرح الشهري

  علً محمد حسٌن القحطانً

  بندر مصلح معٌض الغوازي

  علً  محمد  علً الغبٌشً 

  ابراهٌم  امحمد حسن عسٌري

  رامً حسن علً آل المطري عسٌري

  عبدالرحمن محمد الحسن عسٌري

  علً فاٌع احمد عسٌري

  براهٌم عامر صالح الشهري

  مشبب محمد مشبب االحمري

  زاٌد أحمد محمد عسٌري

  سلطان محمد احمد عسٌري 

  محمد  ظافر  معٌض القحطانً

  عبدالكرٌم علً عبدالرحمن الشرٌف

  عبد العزٌز عاٌض سالم الشهرانً

  عمر محمد حسن عسٌري

  معٌض  محمد  معٌض  القرنً

  ٌاسر عواض عوض القرنً

  خالد  عبدهللا  علً  الشهري

  سلطان علً محمد عسٌري

  بسام سعٌد علً الغامدي

  عبدالرحمن خلوفه عبدهللا العمٌري الشهري

  فارس ابراهٌم علً عسٌري

  علً مجدوع علً القرنً

  عبدالرحمن محمد علً عسٌري

  صقر سعد علً القحطانً

  سامً سعد عبدهللا األسمري

  عبدالرحمن فاٌز محمد الحذٌفً

  عبدهللا  أحمد  عبدهللا  عسٌري

  عبدهللا حسن محمد الشهري

  عبدهللا علً عبدهللا عسٌري

  محمد سعد عبد هللا آل حصان

  سالم ابراهٌم جابر ال مزنم عسٌري

  فهد محمد مسفر الوادعً

  علً جابر فاٌع الشدٌدي عسٌري



  عبدهللا ٌحً سلمان الغزوانً

  عبدهللا مهدي عثمان مسملً

  الحسٌن  مغربً  علً  عسٌري 

  عبده  حسن  عبده  الهاللً 

  عبدالرحمن علً محمد مواسً

  عامر علً حسن الضوان

  محمد مفرح عبدهللا عسٌري

  ٌحً محمد مانع الشهري

  أحمد محمد عبدهللا الشمرانً

  عامر فٌصل  عامر الشهري

  محمد  مفرح محمد  عسٌري

  خالد محمد أحمد عسٌري

  خالد محمد ابراهٌم عسٌري

  محمد مرعً الوثٌق الشهري

  علً ابراهٌم احمد عسٌري

  فواز أحمد محمد الفاهمً

  رشٌد بن عبدهللا بن رشدى المازنً

  عبدالكرٌم علً زاٌد آل مرٌح

  علً محمد  علً البارقً

  ابراهٌم عبدهللا احمد ال معٌض عسٌري

  عبدهللا حسن محمد األسمري

  محمد حسن علً آل عامر

  عبدالعزٌز أحمد سعٌد الشهري

  نواف علً عبدالرحمن الشهري

  عبدهللا مرعً أحمد االحمري

  سعد عبدهللا محمد الشهري

  علً سالم علً الشهري

  ابراهٌم جهمان حزمً القرنً

  عامر محمد أحمد عسٌري

  محمد احمد محمد عسٌري

  محمد عبدهللا ابراهٌم القرنً

  عمر  علً  محمد  النامس 

  عبدهللا  عبدالعزٌز محمد البارقً عسٌري

  غازي علً جابر  الشهري

  محمد زاهر محمد البارقً

  حسن مفرح حسن ال مهمل

  احمد ابراهٌم محمد النعمً

  علً ٌحً غازي البارقً

  عبدالرحمن محمد علً عسٌري

  محمد ابراهٌم احمد عسٌري

  غازي  زهٌر  محمد الشهري

  طارق ْابراهٌم محمد المحفش

  ابراهٌم الحسٌن محمد عسٌري

  الحسٌن حسن عٌسى عسٌري

  حسن عبدهللا علً العماري

  محمد عبدهللا احمد عسٌري



  خالد ابراهٌم محمد ال مصٌلح

  غانم محمد احمد ال زٌاد

  سعود صالح معٌض الشهري

  مانع  علً هٌازع الشهري

  ٌحٌى علً ٌحٌى عسٌري

  ٌحٌى طالع علً المنجحً

  احمد  ٌحً غازي البارقً

  ابراهٌم احمد الحسن عسٌري

  خالد فاٌز محمد ال مارد

  فاٌز علً صوٌع القحطانً

  أنس علً محمد الشهري

  مطلق احمد ناصر حثول

  مازن مسعود محمد القحطانً

  علً خلوفة سعٌد االحمري

  ظافر  سعٌد عبدهللا  ال صنٌج 

  سالم محمد احمد االحمري

  حسٌن علً هادي الحبابً

  محمد عبدهللا مبشر األسمري

  نافع محمد نافع الهاللً

  سعد سعٌد مبارك الشهرانً

  احمد علً امحمد عسٌري

  عبدهللا  شاٌع  عائض  القحطانً 

  زاهر احمد مرعً الربعً

  عادل  سعٌد عبد اللطٌف الشهرانً

  علً فاٌز علً آل سمره

  عبدالعزٌز علً سلمان العمري

  ثابت محمد فالح الشهرانً

  عابد محمد قاسم عٌساوي

  خالد علً عبدهللا القحطانً

  عبدالعزٌز  علً عبدهللا عسٌري

  احمد سعٌد دبسان ال حسن

  محمد علً محمد القحطانً

  براهٌم  علً سلٌمان الصبٌحً

  علً  ٌحٌى  حسن عسٌري

  سلمان  جابر أحمد الشٌخ

  محمد علً  محمد سودان

  عبدالرحمن عطٌة بركات القرنً

  محمد شاٌع محمد الشبوي

  شرٌف عبده أحمد الفٌفً

  محمد جبران سعٌد القحطانً

  عبدالرحمن عبدهللا محمد المخٌط العماري

  عثمان عبدهللا عوضه الشهرانً

  نائف على سعد القثانٌن

  سعود عائض حالص القحطانً

  محمد الحسٌن مروعً عسٌري

  دلٌم حنٌن مفرح المالكً



  سعٌد محمد حسن الشهرانً

  عمار إبراهٌم ٌحٌى كدوان

  محمد موسى علً  الربعً

  حسٌن  سعد حسٌن  القحطانً 

  بدر موسى عاٌض عسٌري

  خالد عاٌض علً ال مداوي

  سعٌد محمد عوضة ال حسن

  معاذ عبدهللا محمد ال صالح

  محمد  قاسم سلمان  غزوانً

  عبدهللا محمد عاٌض القحطانً

  خالد محمد محمد العسٌري

  عبدالرحٌم عبدهللا محمد القحطانً

  علً  احمد علً  الضباح

  عوض حامد عسكر القحطانً

  ٌحً علً شوعان  السلمً الرٌثً

  محمد بن محمد  بن محمد  ال محمد

  عبد العزٌز علً محمد الغامدي

  علً محمد علً أبو القاسم

  احمد سعٌد راشد الزهرانً

  سلٌمان مصلح  سلمان الحربً

  محمد حمود علً القحطانً

  ناٌف عوض صالح بن محً

  عبدهللا ظاهر ادٌغم الجهنً

  جابر علً حسٌن الشهرانً

  ابراهٌم نفاع هلٌل الصاعدي

  خالد مرٌزٌق سوٌلم الجهنً

  عبد المجٌد  ثابت  سعد  المورانً 

  عبد الرحمن عبد هللا احمد القرنً

  سوٌلم مرزوق سوٌلم البلوي

  إبراهٌم عبدهللا سعد الدوسري

  عبدهللا صالح عبدهللا محً

  حمود سالم سعٌد الرشسدي

  مروان طالع مرٌزٌق الحربً

  عبدالباري مسلم سلمً الحجٌلً

  فؤاد مقبول أحمد حكمً

  صالح حمدان سوٌحان اللقمانً

  شامً ابراهٌم جابر الهاللً

  رائد عٌد بطً  الجابري

  أحمد سعد مشعان الموقد

  خالد محمد جابر الشهري

  مشعل سعود صالح الجهنً

  مشعل سعود صالح الجهنً

  ملفً فالح صالح الحربً

  عصام سعد سعٌد الرفاعً

  هالل عبدالرحمن سالم الجهنً

  محمد علً محمد الشهري



  عبدالرحمن ربٌع شدٌد الرشٌدي

  معجب عبد هللا دلٌم القحطانً

  ملفً محمد معٌض آل مجلب

  عمر جابر سمران الرفاعً

  عبد الرحمن هدٌبان رهٌدل العوفً

  صالح مبارك سالم  الهمامً

  داهش عبدهللا حامد الغامدي

  تركً حسٌن حسن الفٌفً

  مخلد عثمان أحمد سحاري

  علً بخٌت وصٌوص الفاٌدي

  صالح سعد عباس الرشٌدي

  تركً سعود صالح الجهنً

  بندر عبدهللا محمد الشهري

  محمد فالح عبدهللا الشهرانً

  محمد مبروك حضٌري الجهنً

  عبد المحسن سهل  هاجد العتٌبً

  حمزه زاهد محمد حوٌس

  احمد علً جبعان آل البواحً عسٌري

  إبراهٌم محمد علً الدارقً

  محمد جبران مسعود التلٌدي

  محمد علً سالم ال بسام

  ابراهٌم ٌحً محمد ال شٌبان

  أحمد عبدهللا مبارك آل مهدي

  محمد مشبب سعٌد مرعً 

  حسن  علً  محمد آل سهٌل 

  موسى محمد موسى عسٌري

  معدي حسن علً المرٌفً

  عبدالرحمن علً محمد الهاللً

  فارس عبدالرحمن احمد الشهرانً

  ٌحٌى محمد سعٌد القحطانً

  عبدالمجٌد عبدالرحمن محمد آل عطٌف

  علً عوض راشد القحطانً

  عٌسى محمد مقبعً عسٌري

  عٌسى محمد مقبعً  عسٌري 

  ٌاسر علً ٌحٌى الحٌانً عسٌري

  عبدهللا محمد عبدهللا ال عاٌض

  ناصر  حسن ناصر العسٌري

  محمد علً عٌسى عسٌري

  محمد عبد الرحمن  سعٌد ال سٌف

  فهد علً دغش القحطانً

   قاسم مسعود قاسم الفٌفً

  حسن عبدهللا سودان الٌحٌاوي الهاللً

  سعد عبدهللا محمد األحمري

  علً جمعان احمد صهٌفً

  خالد احمد محمد ال شعٌفه

  عبدهللا الحق محمد عسٌري



  عبدهللا ٌحى سلمان لغبً

  عبد الرحمن موفً  فهد الفاران

  مشعل خالد شرٌده الروٌلً

  أحمد جنٌد أحمد خواجً

  ابراهٌم حمٌدان مفرح المطٌري

  محمد سعٌد محمد العمري

  موسى حسن محمد الحاذق

  احمد ناشب احمد الصبحً

  عبدالحمٌد محمد حرٌث العنزي

  سالم  زاهر  سالم  اللغبً

  مجتبى ٌوسف علً القطٌفً

  خالد علً عمر الفاهمً

  وائل عمر ابراهٌم  شوٌهً

  زكرٌا احمد محمد محزري

  بنٌان منصور سعد الصفٌان

  محمد فالح مبارك الدوسري

  صالح سالم احمد العامري

  ولٌد احمد حمد عاتً

  خالد عاٌض عمر العرٌانً

  علً عبدهللا إبراهٌم حمدي

  علً ابراهٌم أحمد األسمري

 


