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ابراهيم احمد ابراهيم معدي
عات
ابراهيم احمد احمد ي
ابراهيم احمد منصور الجنيدل
ابراهيم أحمد ابراهيم الصوينع
ابراهيم بنيان حمود آل حماد
ابراهيم حمد بن صالح العتيق
الحويط
ابراهيم سالمه عبدهللا
ي
الذبيات
ابراهيم رشيف عوض
ي
ابراهيم صالح بن ابراهيم الشاوي
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفقيه
أبانم
ابراهيم عبدالعزيز محمد
ي
ابراهيم عبدهللا بن راشد بوحسن
ابراهيم عبدهللا حمد الخالدي
ابراهيم عبدهللا محمد الفيصل
السلم
عبدالخي
ابراهيم عبدربه بن
ر
ي
الحرت
ابراهيم عبيد مناور
ي
ابراهيم عثمان بن ابراهيم السلوم
ات
ابراهيم غرم هللا سعد الزهر ي
الجهن
ابراهيم فايز سعيد
ي
ميمن
محمد
ابراهيم فريد
ي
خثام
ابراهيم محمد ابن ابراهيم
ي
ابراهيم محمد احمد الغامدي
ابراهيم محمد بن ابراهيم الحماد
ابراهيم محمد بن حمد الصالح
الثقف
ابراهيم مصلح عطيه
ي
العازم
ابراهيم مفلح زيدان
ي
يح محمد آل شيبان
ابراهيم ي
يح محمد آل عامر
ابراهيم ي
احمد ابراهيم بن محمد السماعيل
الحويط
احمد ابراهيم فري ج
ي
الحازم
حضيض
احمد بخيت
ي
الجهن
احمد بخيت مسلم
ي
القحطات
عل
ي
احمد بن سعيد بن ي
احمد بن يوسف بن ابراهيم المحيميد
الرويل
احمد جويي محيالن
ي
احمد حسن عبدهللا الصعب
ياسي العيىس
اض بن ر
احمد ر ي
احمد سالم مسلم الحميدي
ات
احمد سعد سعيد الشهر ي
احمد سعود عيىس الصمعان
احمد سعيد محمد الغامدي
عل الغانم
احمد سليمان بن ي
سمي ابن محمد غواص
احمد ر
ر
احمد سند ناش الجابري
احمد صالح حمد الغفيص
الحرت
احمد صالح سالم
ي
الرحيل
احمد صالح غانم
ي
ر
القرش
عبدالستار
احمد عبدالرحمن بن
ي
احمد عبدالرحمن محمد العيىس
الكبكن
عبدالعال بن كريم
احمد
ي
ي
ات
احمد عبدهللا ابن ابراهيم الزهر ي
احمد عبدهللا بن احمد الرويشد
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ات
احمد عبدهللا بن احمد الزهر ي
احمد عبدهللا بن أحمد الغامدي
احمد عبدهللا بن صالح الصيعري
العتين
احمد عبدهللا بن عويض
ي
المزين
احمد عبدهللا محمد
ي
احمد عبدهللا منور البلوي
احمد عبدالمجيد طه المرصي
عسيي
عل احمد
ر
احمد ي
الجهن
عل فالح
ي
احمد ي
احمد غازى بن عويش المحمادى
احمد غال حبيب الصاعدي
احمد فهد نارص اليوسف
اللقمات
احمد ميوك بن مهل
ي
احمد محمد بن ابراهيم الفرحان
شوج
احمد محمد بن احمد
ي
احمد محمد بن حامد الغامدي
احمد محمد بن عبدهللا الزبن
حكم
احمد محمد بن عبده
ي
ر
حسي الناشي
احمد محمد
ر
احمد محمد حميد الجهن
احمد محمد حميدي الشمري
الحرت
احمد محمد خليف
ي
المرحن
احمد محمد عبدهللا
ي
الرحيل
احمد محمد عبدالهادي
ي
الحرت
احمد محمد عوض
ي
مدين احمد االسمري
احمد
ي
احمد مرزوق نارص العمري
حسن الغامدي
احمد مزهود ابن
ي
الحرت
عل
ي
احمد معال ي
المزموم
عويل
احمد مفرج
ي
ي
احمد موش جيان صلوي
الحرت
احمد نارص خالد
ي
المالك
حسي
يح
ر
احمد ي
ي
عسيي
فايع
يح
ر
احمد ي
احمد يوسف احمد الوشيل
احمد يوسف بن احمد الفهيد
احمد يوسف عبدالعزيز المالك
الحسي
حسي بن سليمان
اديب
ر
ر
اسامه عبدهللا بن عبدالعزيز الفالح
اسامه عليثه عايد الجهن
عسيي
اسامه محمد احمد
ر
عل فقيه
اسماعيل جنيد ي
فقيى
اسماعيل محمد ضيف هللا ر
عل المساوى
اسماعيل ي
يح ي
الياء محمد رشود الجاش
الكحيل
عل
ي
الياء محمد ي
الحسن عمر الحسن العلوي
عل بن حسن الشهري
المعي ي
علم
حسي احمد
امجد
ر
ي
عل الحجيل
بن
اهيم
ر
انس اب
ي
انس ابراهيم محمد الدخيل
انس محمد حمد التويجري

الهوية الوطنية

اإلسم

******1700
******0346
******6110
******0403
******6064
******7490
******9690
******1603
******7855
******8932
******1147
******3879
******7200
******6091
******8574
******0358
******2842
******1935
******7895
******0788
******0751
******6691
******0492
******3853
******9976
******7753
******3238
******7597
******2238
******3160
******3705
******3101
******8516
******6880
******1563
******4820
******3971
******3124
******1313
******0862
******3313
******2685
******1436
******1010
******9594
******3266
******3602
******9603
******9136
******9854
******8050
******4300

انور عل بن قاسم الفيف
عسيي
ايمن حسن بن احمد
ر
امي خياط
ايمن معتوق ر
أبراهيم ضاهر عقالء الرشيدي
التميم
أحمد ابراهيم بن زيد
ي
الودعات
أحمد أسعد سلمان
ي
الودعات
أحمد جابر احمد
ي
أحمد جعفر بن صادق البوحسن
حسي بن عبدالكريم القايد
أحمد
ر
ضويح الشمري
حماد
أحمد
ي
الحرت
محمد
أحمد حمود
ي
السبيع
سلمان
بن
أحمد دغيم
ي
أحمد سعد عوض هللا األحمدي
أحمد سعد محمد الموش
الييدي
أحمد رشيز احمد ر
الهمام
أحمد ظافر نارص
ي
أحمد عبدهللا أحمد الشهري
العجيم
أحمد عبدهللا ضيف هللا
ي
الجبيي
عل أحمد
ر
أحمد ي
عل بن محمد الجيين
أحمد ي
أحمد مبارك سالم الشمري
أحمد ر
الهالل
معىس حازب
ي
ي
أحمد نارص بن خالد ر
الشيف
عل أبوشملة كريري
أحمد هادي ي
يح عبده هزازي
أحمد ي
أسامه ابراهيم عبدهللا القاسم
العتين
أمي عواض بن عايض
ر
ي
الربع
عل
ي
أنس معيوف ي
العتين
فيحان
أنور عبدهللا
ي
أنور قينان بن غرم هللا الغامدي
الحرت
الف
ي
أيوب فهيد ي
أيوب محمد عثمان الغامدي
شاف باتل الدوشي
باتل ي
سمي بن محمد الغليىس
باسل ر
سليمات
باسم احمد درويش
ي
المطيي
عل بن طائع
ر
باسم بن ي
باسم حنش عبدهللا الغامدي
الصبح
باسم سليم عويتق
ي
الحرين
هللا
باسم صامل عنيت
ي
الجهن
باسم عبدالرحمن سالم
ي
بداح فهد سعد الدوشي
بدر الحلو ساكت العيي
الهذل
ترك غبيش
ي
بدر ي
بدر سعيد عبدهللا الدوشي
بدر سليمان بن عبدالعزيز الداود
بدر صقر مليح العيي
بدر عايد عجالن الرشيدي
بدر عل جابر المالك
بدر عليان هليل الرشيدي
غال الجابري
بدر عوض هللا ي
العتين
بدر عوض بن ضاوى
ي
الحرت
بدر فالح بن عياد
ي
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الحرت
مني
بدر فهد ر
ي
العتين
بدر مرشد بن سوندى
ي
بدر مسلم مسلم اليحيوي
ات
بدر
مويىس موش الزهر ي
ي
ر
الحبيىس
بسام صالح مسلم
ي
التميم
مرض
بسام عبدهللا
ي
ي
الفيف
حسن
بسام مفرح
ي
بكر عبدهللا محمد الدكان
الحجيل
بالل رباح سفر
ي
الضويح
سعد
عل بن
ي
بالل ي
العتين
بندر بجاد محمد
ي
بندر ترك هزاع اليكات
بندر جميعان خليف الشمري
الحرت
مشن محمد
بندر
ي
ي
الحرت
اي
ز
غ
بن
منصور
بندر
ي
بندر نارص حسن األحمدى
مرقام
ترك احمد عيىس
ي
ي
ترك جزاع لصف الشمري
ي
عل الزبيدي
حسن
ترك
ي
ي
العتين
ترك زيد هالل
ي
ي
ترك طالل بن حسن ر
الشيف
ي
الحرت
عل
بن
عبدهللا
ترك
ي
ي
ي
الجهن
ترك عبدهللا سعد
ي
ي
ترك فهد بن عبدهللا المحارب
ي
العتين
ترك محياء خالد
ي
ي
مرع هادي العمري
ترك ي
ي
ترك مفرج صايل العيي
ي
ترك مقرن احمد العبدالمنعم
ي
ات
ر
البد
سالمه
منديل
ترك
ي
ي
ترك وارد بن شتيوي المعبدي
ي
عل العمري
ثامر حامد ي
ثامر خلف فيحان العيي
ثامر زعل مقبل الشمري
الحويف
ثامر سلطان بن جزاء
ي
العواج
ثامر سليمان محمد
ي
ثامر محمد جباره البلوي
المفض
ثامر محمد عبدالكريم
ي
الحارت
ثامر معيض بن جميل
ي
العتين
ثات عبدهللا سعد
ي
ي
عسيي
جابر عامر مسعود
ر
المطرف
جازي خلف بن جازي
ي
جيان شديد سلمان الدوشي
الحرت
جعفر صالح صالح
ي
اجح
جعفر عقيل بن سليمان الر ي
اللهين
جمال سلمان بن مسلم
ي
جمال مساعد متعب الصالح
المطيي
جمعان عيد عوض هللا
ر
العتين
حنيتم
جميل ربيع ابن
ي
جميل محمد محمود كوفيه
كات
جنيه ر
خيهللا احمد الي ي
سام بن عبدالعزيز السعيد
جهاد ي
ر
عياش
جهاد عثمان محمد
ي
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حسي بن محمد الجيان
جواد
ر
ر
القرش
محسن
حسن
حاتم
ي
العتين
دوج
حاتم حمود بن
ي
ي
عسيي
سعد
بن
حاتم سعيد
ر
عل الميالوي
حاتم صالح ي
عل سعد الغامدي
حاتم ي
حامد خالد حامد البار
ر
المنتشي
حامد عبدهللا عبدالرحمن
عسيي
عل
ر
حامد محمد ي
المغرت
حبيب
حبيب عبداالله
ي
حسام حامد حمود الدرعان
حسام خلف بن ابراهيم الغامدي
حسام زايد قرطان العيي
المالك
حسام سعد خرصان
ي
الحجيل
حسان عبدهللا عطيه
ي
حسن ابراهيم خرص المعيدي
حسن احمد هندي البلوي
الفاهم
حسي بن محمد
حسن
ر
ي
حسن خلف ردود المعلوي
سهل
حسن زاهر حسن
ي
حسن عاطف عبدهللا الشهري
الحرت
حسن عامر فهران
ي
عل بن حسن جميم
حسن ي
عسيي
عل محمد
ر
حسن ي
حسن مرزوق بن منىس الزهرات
يح حسن المسعودي
حسن ي
حسي بن عبدهللا بن حسن آل مبارك
ر
حح اسماعيل السماعيل
حسي
ر
ي
حسي خميس عبداللطيف المهناء
ر
الحرت
حسي سالم هديبان
ر
ي
اللهين
حسي
بن
شاكر
حسي
ر
ر
ي
حسي صالح بن هادي آل دويس
ر
الحرت
حسي
عل بن
ر
ر
ي
حسي ي
عل الشهري
عويظه
حسي
ر
ي
العبدل
عبدهللا
محمد
حسي
ر
ي
حسي مسعود بن مهدي آل خريم
ر
حسي قصادي
يح
حسي
ر
ر
ي
الحرت
حلوان
فهد
حلوان
ي
حماد جويي سداح العيي
حماد حجاب محسن الشمري
حماد معوض غالب البلوي
حمد بداح حمد الدوشي
حمد بدر حمد البدر
حمد حامد عيضه الهذل
حمد عبدالعزيز يحياء الصقيه
عل بن محمد الحمد
حمد ي
حمد عناد سعد العيي
الهذل
حمد عوض بن سلطان
ي
حمد محمد بن حمد المطرودي
حمد محمد بن صالح الهودار
حمد محمد بن عبدالرحمن الشاوي
الحرت
حمد محيل نويفع
ي
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المزموم
حمدان مخضور بن سليم
ي
حمدون محمد بن محمد االنصاري
ات
حمزه عبدالكريم بن احمد الزهر ي
الحح
حح
حمزه عبدالهادي بن
ي
ي
حمزه محمد حمزه الشهري
عل آل زمانان
حمزه مهدي ي
الحرت
عبدالهادي
حمود سعود
ي
المطيى
حمود صاهود حمود
ر
حمود عبيد عبيدهللا العيي
المطرف
عل خالف
ي
حمود ي
حميد قاسم بن ضفيدع الصاعدي
الحرت
حميدان حمود عامر
ي
المطيي
حميدان محمد حميدان
ر
حيدر حسن بن سلمان الزاير
المالك
خالد احمد جابر
ي
عل االسمري
خالد احمد ي
البلح
خالد احمد عمر
ي
خالد احمد محمد ر
مش يف
خالد بجاد حماد الشمري
خالد بن محمد بن عبدهللا النارص
الحرت
خالد ثارى ضحوى
ي
ات
خالد جيان ي
يح خي ي
ر
القرش
خالد جميل حمدى
الذبيات
خالد حاسن عطيه هللا
ي
عل
خالد حسن خرص ي
خالد حسن عل ر
معىس
ي
ي
الظفيي
غال
ر
خالد حمدان ي
خالد حمود عليان الفريدي
عل عباس
خالد حيدر بن ي
الثبين
خالد دخيل هللا محمد
ي
خالد دخيل عايض السلم
الحرت
خالد ذعار دخيل هللا
ي
العوف
خالد سالم مريزيق
ي
خالد سايل عل ر
الشاري
ي
المنيف
سليمان
خالد سعد
ي
خالد سعود ابن محمد الغامدي
خالد سعيد عياده العيي
خالد سليم غانم الحجوري
خالد سند ماطر الحرت
خالد صالح سليمان الحمد
العوف
خالد ضيف هللا فراج
ي
الزغين
اهيم
خالد عبدالرحمن ابر
ي
خالد عبدالرحيم بن محمد حدادي
الجهن
خالد عبدهللا عناز
ي
خالد عبدهللا فاضل العمري
خالد عشق وازع آل مخثله
المالك
خالد عطيه سعيد
ي
الحرت
خالد عناد حامد
ي
الحارت
عال
ي
خالد عوض ي
الصبح
سلمان
خالد عيد بن
ي
ات
خالد غرم هللا بن محمد الزهر ي
العوف
خالد فالح سعود
ي
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خالد فيصل عبده حمدى
عل الشهري
خالد فيصل ي
الحرت
خالد متعب فالح
ي
خالد محمد بطاح العيي
الصبيح
خالد محمد بن سليمان
ي
خالد محمد جراد الشهري
حسي الشلوي
خالد محمد
ر
خالد محمد حمدان الشمري
الحيسوت
خالد محمد حياء
ي
الثقف
رده
خالد محمد
ي
خالد محمد سليمان الخرص
خالد محمد سليمان الفضل
خالد محمد ميوك المعمر
عسيي
خالد محمد محمد
ر
خالد مرزوق متلع ال روق
الصبح
خالد مريشيد بن رشيد
ي
خالد نارص خرص الغامدي
العتين
خالد نايف زبن
ي
خالد يوسف حمد النقاء
عل الخلف
خلف احمد ي
خلف حمود عبدهللا السليمان
ات
خليل ابراهيم بن صالح الزهر ي
عل الغامدي
خليل محمد بن ي
الجلن
درويش محمد بلغيث
ي
الحسين
دهام عمار عويض
ي
مناج عبيد الشمري
دهام
ي
السبيع
ذعار سعد بن حمود
ي
راشد احمد هندي البلوي
راشد عجيان راشد العنم
السهل
عل بن راشد
ي
راشد ي
راكان طالل بن مسعد العتين
راكان عل بن فهد السهل
المطيي
راكان محمد منيع هللا
ر
الحرت
راكان مقبل شعوي
ي
حسي بشيبش الزبيدى
ام
ر
ر ي
رايد سعيد فهد الغامدي
رائد سلمان سليم الجهن
العتين
رائد فوزان بن بنيوس
ي
الحرت
سلمان
رائد محمد بن
ي
الخليف
رائد محمد سليمان
ي
الجهن
رائد مسلم بن مسعود
ي
رأفت بن عبدالجبار بن عبدهللا سالم
الحرت
رجاء بن حمدان بن عويض
ي
الحسن
رشيد ابراهيم محمد
ي
رشيد عبدهللا محمد الفوزان
رعد سليم بن سالم الهذل
الحرت
رمزي سليمان صالح
ي
رياض سعيد ابن احمد الغامدي
رياض عائض محمد الغامدي
ات
عل شفلوت الزهر ي
رياض ي
ريان عبدالرحمن صالح الغامدي
ريان محمد محمدحسن ميالد
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النفيع
ريان نايف محمد
ي
ريان يوسف عبدهللا األحمدي
زاحم سفر سويلم الجابري
عسيي
عل
ر
زايد احمد ي
عسيي
زايد حسن بن محمد
ر
البقم
مني
زايد سعد بن ر
ي
زايد فهيد جضعان الشمري
زبن باتل منيف الشمري
الصحن
عل ابوطالب
ي
زكريا ي
ات
الجي
صالح
عل
ر
ي
زك ي
ي
الرحيل
عوض
بكر
زياد
ي
زياد خالد بن احمد الفهيد
زياد صالح ثابت االحمدي
الجهن
زياد عايض فالح
ي
القرت
عبدهللا
عل
ي
زياد ي
العصيم
زياد فالح سعد
ي
ات
زياد محمد عيد العمر ي
زياد مفلح حمدان الجهن
المغامىس
زياد نواف عايد
ي
الحوط
عبدهللا
زيد ابراهيم
ي
زين عل بن زين العمرى
ات
سالم احمد سلوم الشمر ي
نعم
يح
سالم احمد ي
ي
سالم بركه محمد الرشيدي
ات
سالم بن محمد بن صالح الزهر ي
سالم حسن سالم الصيعري
الحارت
سالم حسن صالح
ي
سالم حسن صالح العيىس
المطيي
سالم زايد ميوك
ر
سالم زيدان غانم الرشيدي
البحيي
عل بن سالم
ر
سالم ي
القرت
عل بن معيض
ي
سالم ي
المطيي
سالم فايز سالم
ر
ر
القرش
سالم
سالم فهد بن
ي
سالم متعب عبدهللا الشهري
سالم محمد بن زايد ال معجبه
سالم محمد حسن المشدي
سالم معتق عتقه المحمدي
غزوات
سام احمد سلمان
ي
ي
ر
سام بريدان رشعان الشاري
ي
المطيي
سام ثويبت ابن عواض
ر
ي
الثقف
سام سعد بن مسفر
ي
ي
عسيي
سام محمد بن هادي
ر
ي
سام مطلع متعب الجابري
ي
ساير مخلف بن سماح الشمري
المطيي
سعد بن سعيد بن شمشول
ر
سعد بن عبدالرحمن بن سعد البلم
الحرت
سعد حامد عابد
ي
اج سعيد الشمري
سعد ر ي
سعد سعيد سعد الدوشي
البقم
سعد سلطان بن عايض
ي
سعد صالح بن عبدهللا الغامدي
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سعد صالح رفيع العمري
عل العمري
سعد صالح ي
القحطات
سعد صالح مهدي
ي
الحرت
سليمان
سعد ضيف هللا
ي
سعد عبدالرحمن براهيم الشي يم
السبيع
سعد عبدهللا بن فراج
ي
عل محمد بن صقر
سعد ي
ات
سعد غرم عبدهللا الشهر ي
سعد مبارك سالم ر
الشاري
ات
عل الشهر ي
سعد مبارك ي
القحطات
سعد محسن نشاط
ي
الزعاف
عبدهللا
سعد محمد
ي
السنات
سعد مسلم حامد
ي
المطيي
سعد مطلع عايد
ر
الحرت
سعدون
سعدون ناهس
ي
الصبح
سعود احمد مبارك
ي
سعود سعد سعود الدوشي
الحارت
سعود عبدالعزيز ابن عيىس
ي
سعود عبدالعزيز بن محمد العبيد
الحرت
سعود عبيد عواد
ي
المطيي
عل بن سلطان
ر
سعود ي
سعود غصيبه عوض الرشيدي
سعود ر
مدش صباح ر
الشاري
الحرت
سعود معتوق رزيق
ي
سعود نارص بن ابراهيم ابوبكر
العريات
عل
ي
سعيد احمد ي
طالف
سعيد بكر سعيد
ي
عل بن جار هللا ال حمران
سعيد بن ي
القرت
سعيد
حنش
سعيد
ي
سعيد خالد عبدهللا االحمري
الحارت
عل
ي
سعيد زائد ي
سعيد ساعد بن سعود المالك
سعيد سالم محمد الغامدي
ات
سعيد سعد محمد الزهر ي
ات
سعيد صالح سعيد الزهر ي
المالك
سعيد عبدالرزاق محمد
ي
ات
ر
الشه
عل
ي
سعيد عبدهللا ي
لبي
عل آل ر
سعيد عبدهللا ي
عل جمعان الغامدي
سعيد ي
عل سعيد الشهري
سعيد ي
عل سعيد الشيح
سعيد ي
ات
ر
الزه
احمد
بن
عوض
سعيد
ي
القحطات
عل
ي
سعيد عوض ي
ات
سعيد فالح مفلح الشهر ي
العريات
عل
ي
سعيد معيض ابن ي
ناج بن داود الحرز
سعيد ي
العوف
سلطان حسن بن عيد
ي
سلطان خالد بن سليمان الشمري
سلطان خالد بن محمد الساعدي
سلطان سالم نهابه العيي
يح آل عامر
سلطان سعيد ي
العتين
سلطان سفر بن ذوي خ
ي
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سلطان سليم محمد الشهري
سلطان سليم مسلم العطوي
سلطان سليمان ساجر العيي
سلطان سليمان صالح الثنيان
عل العيد
سلطان صالح بن ي
الحرت
سلطان طريسان مجدع
ي
العوف
سلطان عبيد صالح
ي
سلطان عثمان جمعان الغامدي
عل خليف العيي
سلطان ي
الدعجات
محمد
عل
ي
سلطان ي
سلطان عواد عبدهللا البلوي
المطيي
عل
ر
سلطان عوض ي
المطيي
سلطان فالح شديد
ر
العتين
سلطان محسن سلطان
ي
ات
ر
الشه
سلطان محمد سالم
ي
البط
سلطان محمد عبدالرحمن
ي
الحارت
عل
ي
سلطان محمد ي
سلمان خالد بن فهد البهالل
سلمان شبيب عبدهللا الدوشي
الحرت
سلمان عابد رهيدل
ي
عل بن سلمان الجارودي
سلمان ي
عل فهد العيىس
سلمان ي
سليم احمد سعيد الشهري
سليمان حمد سليمان السلوم
سليمان داود بن سليمان الدويش
سليمان عاصم عبدهللا العمران
القضين
سليمان عبدالرحمن بن سليمان
ي
سليمان عبداللطيف حمد الحيدان
القشعم
سليمان عبداللطيف عبدالرزاق
ي
سليمان عفاس نارص الطيار
عل عطاهللا العطاهللا
سليمان ي
سليمان محمد حمد مرض
سليمان محمد عطاهللا الردادي
االبوعل
سليمان محمد مبارك
ي
سمي مساعد مغيضب الهباد
ر
المالك
يح سلمان
ر
سمي ي
ي
الفهم
خضي
بن
اهر
ز
سند
ر
ي
السهل
سهل محمد فهاد
ي
الضويح
حمود
ضويح
سهيل
ي
ي
سويلم عبدالرحمن بن عمري الصاعدي
سويلم مرزوق سويلم البلوي
سيف خلف هللا صالح المالك
العوف
سيف سعد بن عاتق
ي
الحرت
سيف صالح فالح
ي
الروف
عمر
سيف محمد
ي
الحرت
سيف مساعد عيد
ي
العلوت
سيف مطلق جروان
ي
شاكر سالم فالح ر
الشاري
القحطات
شائع بن سعد بن شايع
ي
السحيم
شباب حامد بن عوض
ي
المطيي
شجاع محمد بن خليوي
ر
شمشول عزوز شمشول الشمري
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صالح براهيم بن صالح الربيش
مطي العيي
صالح بن عواد بن ر
صالح خرص سالمه العطوي
التميم
صالح راشد فهد
ي
الصقعن
صالح سعد بن صالح
ي
صالح سعد عباس الرشيدي
الحرت
صالح سعود بن صالح
ي
ر
صالح سعود سبيالن البشي
ات
صالح سعيد بن صالح الزهر ي
صالح صبيح صالح الصيعري
صالح عبدالرحمن سالم االحمدي
عبدالغن بن عبدهللا الرويشد
صالح
ي
المرداش
صالح عبدهللا بن صالح
ي
صالح عبدهللا سعد العامري
الحدين
صالح عبدهللا صالح
ي
صالح عبدهللا صالح الحماد
الرويل
صالح فهد فليح
ي
ر
الغبيىس
صالح محمد بلغيث
الهمام
عل
ي
صالح محمد ي
البكيي
سالم
صالح مطر
ر
صالح نارص محمد العمري
الحرت
صعب معال عسكر
ي
صقر عبدهللا بن عبيد المالك
العتين
دوج
صنت جمال
ي
ي
الحرت
عل طعيسان
ي
ضيف هللا ي
المالك
حامد
احمد
طارق
ي
الثبين
طارق عبدالرحمن عايض
ي
طارق فهد نهار العيي
المطيي
نام
ر
طارق ميك ي
طارق مفرح دغيم الرشيدي
المطيي
طارق نارص الحميدي
ر
طالب صالح بن محمد آل رزق
طالل صالح عليان الموش
السهل
طالل مقبل فنيس
ي
الفيف
يح موش
طالل ي
ي
اللحيات
طلق حاكم رديد
ي
السبيع
اشد
طماح مقيم ر
ي
الحارت
عادل حامد جابر
ي
عادل سلطان جدي العتين
عادل ضاوي بن محمد الغامدي
الظفيي
عادل ماطر مفلح
ر
عادل ر
مشع بن جابر المقاط
عادل مهدي محمد ال الحارث
الجهن
عارف عوض ميوك
ي
عاصم احمد عبدالعزيز اليحياء
عاصم سليمان عبدهللا الحبس
الجطيل
عاصم عبدالرحمن سليمان
ي
عاصم محمد احمد العمار
عاطف حمد الحميدي الرشيدي
السهيم
عاطف عبيد بن محسن
ي
الجهن
عامر محمد دخيل
ي
يح آل مقاضمه
عامر محمد ي
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عايس نافل مطر السعدي
عايش محمد بن سعود الجش
عل الشهري
عايض عبدالوهاب ي
ات
ر
الشه
عل
ي
عائض عبدهللا ي
عباد مطحس بادي الدوشي
عسيي
عبد هللا بن محمد بن عبدهللا
ر
عل الشهري
عبد المجيد معيض ي
عبداالله احمد بن حمد المعدي
عبداالله احمد سعود الدويش
الغفيل
عبداالله بن عبدالعزيز بن سليمان
ي
عبداالله حسن عبدهللا الشهري
عل الشايع
عبداالله
ر
حسي ي
عبداالله زياد محمد الجرباء
المطيي
عبداالله عايض جابر
ر
عبداالله عبدالعزيز براهيم الغفيص
ات
عبداالله محمد احمد الزهر ي
عبداالله محمد بن زيد آل خميس
العوف
عبداالله محمد حضيض
ي
الخطيف
عبداالله محمد سليمان
ي
عبدالباري طالع بن رشيد العلوي
عبدالحكيم بن محمد بن عبدالرحمن الفالح
عبدالحكيم سليمان ماطر القن
عبدالحكيم عبدالعزيز بن سليمان السكران
عل عبداللطيف السمحان
عبدالحكيم ي
عبدالحميد عايد غالب الشمري
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن العقل
عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا الدكان
عبدالرحمن احمد بن ابراهيم الغامدي
ات
عبدالرحمن احمد بن
ر
حسي خي ي
عبدالرحمن احمد بن عبدالعزيز البخيت
عبدالرحمن احمد محمد الشاح
الحرت
مضح
عبدالرحمن الحميدي
ي
ي
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن المسند
عل آل عبيه
عبدالرحمن بن ظافر بن ي
ر
الحبيىس
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مبارك
ي
الحميض
عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز
ي
الحرت
عبدالرحمن ثاري بن خالد
ي
حسي احمد البلوي
عبدالرحمن
ر
عل حمدي
حسي
عبدالرحمن
ر
ي
عبدالرحمن زيد حمود المهوس
عبدالرحمن سالم سليم الصاعدي
القرت
عبدالرحمن سعود أحمد
ي
الحويط
عبدالرحمن سليمان سليم
ي
ر
عبدالرحمن شاكر بن محمد الشيف
السبيع
عبدالرحمن شبيب بن محمد
ي
الحرت
شخي نماء
عبدالرحمن
ر
ي
الحرت
عبدالرحمن صادق احمد
ي
عبدالرحمن صالح ابراهيم الهندي
عبدالرحمن صالح بن سليمان السعوي
عبدالرحمن صياح عيد ر
الشاري
ضويح يوسف الفحام
عبدالرحمن
ي
العيىس
عبدالرحمن عاطف بن موش
ي
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عبدالرحمن عبدالسالم صالح الجارهللا
عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدهللا السيار
عبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز البديوي
عبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز الرشدان
ات
عل الزهر ي
عبدالرحمن عطيه بن ي
ات
عبدالرحمن عطيه بن محمد الزهر ي
ات
عل بن عبدهللا الزهر ي
عبدالرحمن ي
الحرت
عل عبدالرحمن
ي
عبدالرحمن ي
منيالدين
عل عبدالرحمن ر
عبدالرحمن ي
عل عبده حمدي
عبدالرحمن
ي
عل ناشب
عل
عبدالرحمن ي ي
القرت
محمد
عل
ي
عبدالرحمن ي
عبدالرحمن عمر بن عبدهللا هزازي
العميي
عبدالرحمن عواض بن غازي
ر
الحسين
عبدالرحمن عيد بخيت
ي
عبدالرحمن فايز محمد الحذيف
السميي
عبدالرحمن فري ج حمدان
ر
التميم
عبدالرحمن فهاد سعود
ي
عبدالرحمن محمد بن صالح الذوي خ
عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن السميح
ات
عبدالرحمن محمد بن عل الزهر ي
الحرت
عبدالرحمن محمد بن نافع
ي
السبيع
عبدالرحمن محمد صيتان
ي
ات
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزهر ي
عبدالرحمن محمد عبدالعزيز اللحيدان
القحطات
عبدالرحمن محمد فالح
ي
الحرت
عيىس
عبدالرحمن مطرب
ي
ي
المطيي
عبدالرحمن مطلق بن زيد
ر
عبدالرحمن مكازي محماس الحرت
عبدالرحمن نارص ابراهيم الغصن
اليمن
عبدالرحمن نارص عبدهللا
ي
الشعين
عبدالرحمن نبيه بن عبدالرحمن
ي
الحرت
عبدالرحمن نغيمش براهيم
ي
السهل
مني
عبدالرحمن نور بن ر
ي
عبدالرحمن هبه عبدهللا اسحاق
عبدالرحيم ابراهيم بن محمد السيد الهاشم
المالك
عبدالرحيم جارهللا بن سليم
ي
المالك
عبدالرحيم جمعان حامد
ي
عبدالرحيم حامد احمد خان
الحرت
عبدالرحيم حماد محمد
ي
عبدالرزاق عايد عقيل العيي
عبدالرزاق عبدالعزيز بن عبدالرزاق دباغ
عسيي
عل ابراهيم
ر
عبدالرزاق ي
عبدالرزاق مهاوش بن جخيدم العيي
الدباش
عبدالسالم محمد بن عبدهللا
ي
الحرت
عبدالسالم نجاء سمران
ي
ر
اش
عبدالعزيز ابراهيم بن عبدالرحمن الخر ي
عبدالعزيز ابراهيم بن عبدالعزيز الحبيب
عل الرزقان
عبدالعزيز ابراهيم ي
اض
ر
ال
عل
ي
عبدالعزيز احمد بن ي
الحسات
عبدالعزيز احمد سالم
ي
عبدالعزيز أبو بكر احمد قوته
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الحرت
عبدالعزيز حماد محمد
ي
عبدالعزيز حمد بن عبدالرحمن العيي
عبدالعزيز خالد حمزه سنبل
المالك
عبدالعزيز دويس دواس
ي
الجهن
عبدالعزيز رشيد سالمه
ي
الحارت
عبدالعزيز سالم سعد
ي
عبدالعزيز سعد بن محمد الشي يم
عبدالعزيز سعود بن مناع السلطان
القحطات
عبدالعزيز سعيد عبدالرحمن
ي
عبدالعزيز سلمان محمد بن عمر
عبدالعزيز سليمان بن عبدالعزيز السالمه
عبدالعزيز صالح بن عبدالعزيز البحر
عبدالعزيز صالح جوير الفراج
الحرت
عبدالعزيز صالح بن منور
ي
عبدالعال معال الصاعدي
عبدالعزيز
ي
عبدالعزيز عبدهللا ابراهيم العبودي
العوف
عبدالعزيز عبدهللا بن حضيض
ي
عبدالعزيز عبدهللا سند الرشيدي
ات
عبدالعزيز عثمان حمدان الزهر ي
عبدالعزيز عل محه غازي
ات
عل سعيد الزهر ي
عبدالعزيز ي
عل عبدالعزيز الحنايا
عبدالعزيز ي
العثيمي
اهيم
ر
اب
محمد
عبدالعزيز
ر
ات
عبدالعزيز محمد احمد الزهر ي
عبدالعزيز محمد بن بقان العيي
حسي
عبدالعزيز محمد سعود ال
ر
العصيم
عبدالعزيز محمد ضاوي
ي
عبدالعزيز محمد عبدهللا االسمري
العوف
عبدالعزيز محمد عبدهللا
ي
عبدالعزيز محمد عواك ضامري
الحارت
نفي
عبدالعزيز محمد ر
ي
عبدالعزيز معال بن حمدى الروين
اللهين
عبدالعزيز مهنا بشيبش
ي
السلم
مني
نام ر
ي
عبدالعزيز ي
ات
عبدالعزيز نداء بليعيس البدر ي
يح بن عبدالعزيز الصائغ
عبدالعزيز ي
عبدالغن حمدان بن دحمل العامري
ي
ثوين العيي
جربوع
عبدالكريم
ي
السلم
عبدالكريم سعيد سواعد
ي
حكم
عبدالكريم محمد عيىس
ي
عبدالكريم والف مسعود الرشيدي
يح عبدالكريم العلوي
عبدالكريم ي
عبدالكريم يوسف بن عبدهللا الشهاب
الشقي
عبداللطيف احمد عبدالعزيز
ر
عبداللطيف سعيد عتيق ال سبيت
عبداللطيف سليمان وادي العيي
عبداللطيف محسن بن فرحان العيي
السلم
عبدهللا ابراهيم عبدالرحمن
ي
عبدهللا ابراهيم محمد السنيدي
عبدهللا احمد بن متعب المالك
عبدهللا احمد حسن الصالح
الطريف
عبدهللا احمد حمود
ي
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عيىس صلوي
عبدهللا احمد
ي
عبدهللا احمد محمد الشهري
عبدهللا احمد محمد الفنيسان
عبدهللا احمد نارص الدويش
العسيي
عل
ر
عبدهللا أحمد ي
عبدهللا أحمد مغرم آبوجماء
عبدهللا بخيت غازي الرشيدي
الحرت
عبدهللا بط بن نغيمش
ي
عواج
عبدهللا بكري بن بكري
ي
القحطات
سعيد
حسي بن
عبدهللا بن
ر
ي
عبدهللا بن راشد بن عبدهللا السالم
اللحيات
ترك بن سالم
ي
عبدهللا ي
الحرت
عبدهللا حامد بن محمد
ي
العوف
عبدهللا حسن بن رافد
ي
المالك
عبدهللا حسن فرحان
ي
العنيان
عبدهللا حسن محمد ر
القحطات
عبدهللا حسن نارص
ي
عبدهللا حمد ابراهيم الفليج
عبدهللا حمد عبدالكريم الحركان
العصيم
عبدهللا حمود عبدهللا
ي
عبدهللا خالد بن فهد البهالل
عبدهللا خليفه بن فهد العبيد
أسط
عبدهللا زارع عبدالحميد
ي
عبدهللا زويد عبدهللا الزويد
عبدهللا سالم بن صالح الصيعري
عبدهللا سالم حميد المرى
الحسي
عبدهللا سعد عبدهللا
ر
اليمن
عبدهللا سعد نارص
ي
الحرت
شديد
عبدهللا سعود
ي
عبدهللا سعيد حسن آل وذيح
الحارت
عبدهللا سلطان بن سعد
ي
الحبات
عبدهللا سلمان بن عيىس
ي
عبدهللا سليمان بن عبدهللا الخليف
عل الفوزان
عبدهللا سليمان ي
ات
عبدهللا شايع عبدهللا الشهر ي
عبدهللا صالح بن عبدهللا آل عبيه
عبدهللا صالح بن محمد الغنام
اللحيات
عبدهللا صالح بن هنيدي
ي
القرت
عبدهللا صالح عايض
ي
عبدهللا صالح عبدالعزيز زيد
عبدهللا صالح عيضه السواط
ات
عبدهللا صالح يح الزهر ي
الحرت
عبدهللا طعيسان مطر
ي
عبدهللا عابد بن عبدهللا المعبدي
الحرت
عال عوض
ي
عبدهللا ي
الرحيل
عل
ي
عبدهللا عامر ي
عبدهللا عايد مرزوق الرشيدي
عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا المطوع
عبدهللا عبدالرحمن ابراهيم الهاجري
عبدهللا عبدالرحمن بن عبدهللا السالم
الضويح
عبدهللا عبدالرحمن حمود
ي
عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا السعيد
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عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا غلول
العبدالعال
عبدالعال بن ابراهيم
عبدهللا
ي
ي
البوعل
عبدهللا عبدالعزيز بن حمد
ي
الحبلي
صالح
عبدهللا عبدالعزيز بن
ر
ات
عبدهللا عبدالعزيز سعد الشهر ي
عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العباد
عبدهللا عبدالعزيز عثمان العثمان
عبدهللا عبدالعزيز محمد الربيش
العل
عبدهللا عبدالعزيز ممدوح
ي
الطحين
عبدهللا عبدالكريم عبدهللا
ي
عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا العيي
عبدهللا عبدالمحسن محمد الزامل
الزيلع
عبدهللا عبده حسن
ي
عبدهللا عبده عبدهللا حمدي
المالك
عبدهللا عبيد بن عبدهللا
ي
عل ابن حسن الزبيدي
عبدهللا ي
الصف
صف
ي
عل بن ي
عبدهللا ي
عل عبدهللا الزبيدي
عبدهللا ي
الزيلع
عل عبدهللا
ي
عبدهللا ي
عل عبدهللا الشايع
عبدهللا ي
ات
عل عبدهللا الشمر ي
عبدهللا ي
عسيي
عل محمد
ر
عبدهللا ي
عبدهللا عوض داحم العيي
عبدهللا عوض عبدهللا باعبيد
الرويل
عبدهللا عوض معيرص
ي
القحطات
عبدهللا عيد طاحوس
ي
الصبح
عبدهللا عيد عبيد
ي
عبدهللا عيىس احمد السليم
غرت مشعان الشمري
عبدهللا ي
عبدهللا غصاب مطر العيي
العتين
عبدهللا فارس سعد
ي
باف العيي
عبدهللا فالح ي
عبدهللا فالح سويلم البلوي
الحرت
عبدهللا فرح سعد
ي
عبدهللا فهد بن عتيق هللا الشيح
العتين
عبدهللا فهد حمود
ي
عبدهللا فيصل بن احمد الرشيدي
الجهن
عبدهللا فيصل بن حمد
ي
عبدهللا فيصل بن سليمان الحرت
الحرت
عبدهللا فيصل بن فالح
ي
القحطات
عبدهللا مبارك عبدهللا
ي
عبدهللا محمد احمد االحمري
القحطات
عبدهللا محمد احمد
ي
عبدهللا محمد بن جردي حمدي
عبدهللا محمد بن حسن الغامدي
عبدهللا محمد حمد السنيدي
عبدهللا محمد طالع العمري
عبدهللا محمد عبدهللا الياهيم
عبدهللا محمد عبدهللا الرميح
القحطات
عبدهللا محمد عبيد
ي
المطيي
ترك
ر
عبدهللا مرزوق بن ي
الصبح
محمدعل
عبدهللا مرزوق بن
ي
ي
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عبدهللا مرزوق عياش السنات
ر
القرش
عبدهللا مستور مرزوق
ي
عبدهللا مسفر عبدهللا الغامدي
السلم
عبدهللا معيش لويحق
ي
السحيم
مله عوض
عبدهللا ي
ي
الحرت
عل
ي
عبدهللا منصور ي
الجهن
عطاهللا
عبدهللا منور
ي
ات
عبدهللا
موش عبدهللا الزهر ي
ي
ات
عبدهللا نارص عبدهللا الشهر ي
الحرت
نشم بركه
عبدهللا
ي
ي
ر
القرش
عبدالغن
عبدهللا هديهد بن
ي
ي
يح عبده حمدي
عبدهللا ي
الخيي
عل ر
عبدهللا ر
يحن ي
عبدهللا يوسف بن سعد المحيسن
ات
عبدالمجيد احمد بن حسن الزهر ي
ات
عبدالمجيد احمد بن عبدالرحمن الزهر ي
الجهن
عبدالمجيد حامد شتيان
ي
ترك العيي
عبدالمجيد خلف ي
المطيي
عبدالمجيد سفر سويفر
ر
عبدالمجيد سالمه خلف العيي
عبدالمجيد سليمان ابراهيم الضالع
المالك
عبدالمجيد ضيف هللا عبدالمجيد
ي
الوهين
عبدالمجيد عبدالعزيز سليمان
ي
الربيع
عبدالمجيد عبدهللا حامد
ي
الحرت
عبدالمجيد عقال عقل
ي
القحطات
عبدالمجيد عون ظافر
ي
الجهن
مفض
عبدالمجيد عيد
ي
ي
السحيم
عبدالمجيد فرحان زبن
ي
عبدالمجيد محمد حمدان المدهللا
عبدالمجيد مساعد بن سعود الرشيدي
الحرت
عبدالمجيد معتق عائض
ي
ات
عبدالمجيد موش بن معيض الزهر ي
عبدالمجيد يوسف بن محمد السند
الييدي
حسي
عبدالمحسن
عاط ر
ر
ي
الحرت
عبدالمحسن حميد بن حميضان
ي
عبدالمحسن عبدهللا بن عبدالمحسن الحماد
المخلف
عبدالمحسن عبدهللا ماطر
ي
الف العيي
عبدالمحسن فايز ي
عبدالمعط محمد بن عبدالمعط شافع
ي
عبدالملك صالح بن احمد هوساوي
عبدالملك عبدهللا سليمان الدبيح
عبدالملك عبدهللا محمد ال عبود
عبدالمنان سليمان الطريس العلوي
عبدالمنعم خلف سويلم العيي
الحرت
عبدالهادي حماد محمد
ي
المطيي
عبدالهادي عتيق بن معوض
ر
القرت
عبدالهادي محمد خلف
ي
عل الحرصي
عبدالهادي مصطف بن ي
مطي مصلح العمري
عبدالواحد ر
عبدالوهاب حاظر عبدهللا الشمري
ات
عبدالوهاب خميس بن عبدهللا الزهر ي
المطيي
عبدالوهاب سعود بن سعيد
ر
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عبدالوهاب سعيد بن محمد الغامدي
الجهن
عبدالوهاب عياد بخيت
ي
عل جابر االحمري
عبده ي
صغي عبده ظافري
عبده محمد
ر
الصالح
عبده مدين عبده
ي
الصبح
عثمان سليم هللا سليم
ي
عثمان عيد سعيد الرشيدي
عل الشهري
عثمان محمد بن ي
المطيي
عسكر شعوي ثواب
ر
عطاهللا عبدهللا فرج العرادي
مرع سليمان العطوي
عطاهلل ي
عل بن محمد بوخرص
عقيل ي
عقيل عيد عقيل الشمري
مدخل
عالء ابراهيم محمد
ي
عبدالغن مبارك اللبدي
عالء
ي
عل ابراهيم احمد البخيتان
ي
عل ابراهيم بن محمد الهزيم
ي
عسيي
عل
بن
احمد
عل
ر
ي
ي
عل محرق
احمد
عل
ي
ي
ات
عل بن محمد بن سعيد الزهر ي
ي
عل بن منصور بن عبدهللا آل سيف
ي
عل الحمود
حسن
عل
ي
ي
القحطات
حسي سعيد
عل
ر
ي
ي
الذبيات
سليمان
رشيد
عل
ي
ي
الهمام
عل سالم نارص
ي
ي
المحدين
عل سعد محمد
ي
ي
عل سليمان بن عبدهللا البديوي
ي
عل سليمان بن عبدهللا المضيان
ي
عل سنان موش العمري
ي
عل ر
ات
ر
الشه
ظافر
ع
ي
ش
ي
ي
الحرت
عل صالح بعيجان
ي
ي
الجهن
صالح
بن
صويلح
عل
ي
ي
عال بن خرص المسعودي
عل
ي
ي
ات
عل عبدالرحمن بن ابراهيم الزهر ي
ي
عل عبدالرحمن بن عبدهللا العمار
ي
عل عبدالعزيز سليمان الصالح
ي
عل عبدهللا بن عيىس البوصالح
ي
عل السيد
عبدهللا
عل
ي
ي
عل الغامدي
عل عبدهللا ي
ي
عل عبده رشي محزري
ي
عل الزبيدي
عقيل
عل
ي
ي
عل عياده عوض العيي
ي
العيىس
عل
بن
عيدان
عل
ي
ي
ي
عل مانع سالم آل الحارث
ي
حسي المشهوري
عل محمد
ر
ي
عل الشاردي
محمد
عل
ي
ي
عل نسيب
عل محمد ي
ي
مرع عبدهللا االسمري
عل
ي
ي
عل مسفر بن عبدالرحمن العامري
ي
عل االسمري
عل مسفر ي
ي
الجهن
عل مقبول ميوك
ي
ي
الحرت
عل موش خليوي
ي
ي

الهوية الوطنية

اإلسم

******3554
******5553
******3118
******4301
******4592
******8330
******2559
******0364
******1882
******2356
******3496
******8209
******9185
******1762
******8469
******4351
******8613
******7873
******0281
******0262
******6528
******1950
******6560
******3145
******7422
******4169
******1139
******1465
******5061
******1202
******0529
******6388
******7925
******4246
******1028
******9141
******8906
******7103
******6887
******6192
******2850
******0237
******2200
******0209
******6532
******2826
******7853
******4590
******0699
******3594
******8930
******2470

ميزا بن سلمان آل سويد
عل ر
ي
عل نارص محمد الزبيدي
ي
عل هادي بن محمد عطوي
ي
يح احمد العمري
عل ي
ي
يحن جرادي عماري
عل ر
ي
المالك
يح
يونس
عل
ي
ي
ي
عماد حماد أحمد العيي
شاف طايع السعدي
عماد ي
الصحف
عماد عبدالعظيم احمد
ي
عماد عبدالمنعم بن سعد العبيد
المالك
عماد فيصل بن جارهللا
ي
عمار ابراهيم عمار مزيو
عمار احمد محمد العثيم
عمار رمزي سعيد الغامدي
عمار صالح ابراهيم المقبل
السهل
عمر احمد بن طريف
ي
عمر احمد بن عبدالرزاق المطوع
عمر بتال فالح الدوشي
عمر حمد بن حرب العوينان
الحرت
عمر دهيم خلف
ي
عمر راشد الحميدي الحميدي
يك
عمر سالم بن محمد الي ي
عمر سعد بن معيض الحرت
عمر سعد فهد العيي
الحرت
عمر سعود حمود
ي
الربيع
عمر سليم هليل
ي
عمر عبدالرحمن محمد الخريبيش
عمر عبدالعزيز بن صالح العبدالكريم
عمر عبدالعزيز محمد الي يك
خوتات
عمر عبداللطيف قمي
ي
الجهن
عمر عتيق مفرج
ي
الحرت
عمر عطاهللا سعيد
ي
عمر عل منصور منصورى
عل سليمان المطرودي
عمر ي
الحرت
عمر عياد فالج
ي
عمر فاضل فالح الشمري
الحرت
عيىس
عمر مخيمر
ي
ي
المطرف
عمر مسلم بن عويد
ي
المطيي
عمر نائض غازي
ر
شوع حمدي
يح
عمر ي
ي
ات
عمران
موش جابر خي ي
ي
عواد عيد حمدان الصاعدي
السهل
مرج رجاهللا
عواد
ي
ي
الصعيي
عواض محمد بن عواض
ر
الحرت
عوض راجح عوض
ي
العيىس
عوض مسحق عوض
ي
عيد بن محمد بن سعد الشمرى
عيىس ابراهيم ظاهر العيي
عيىس حاوي عيىس السعن
الذيات الرشيدي
داج سعود
ي
عيىس ي
الحرت
عيىس عبيد مناور
ي
الجهن
عيىس عجيل ظفر
ي
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الف
عل محمد ي
عيىس ي
عيىس فالح ظاهر الرشيدي
الف جابر العيي
عيىس ي
عل عبدهللا
محمد
عيىس
ي
عيىس هادي سالم سحاري
ر
القرش
عيضه جميل مبارك
ي
غازي احمد بن ظاهر الشمري
ات
غازي عبدالرحمن حسن الشمر ي
شط سعود الشمري
غالب
ي
عل بن محمد حامط
غالب ي
الحرت
سمي بن هالل
غانم ر
ي
المطيي
مذكر
مذيكر
غانم
ر
غريب سيار لينان الشمري
الحسين
فارس سالم بن شلوه
ي
غال بخيت الصاعدي
فارس ي
ر
فارس فهد بن صالح الشيف
فارس مبارك حزام الدوشي
ر ر
احيل
فارس محمد
حسي ش ي
فالح شبيب الفديع الدوشي
الييدي
فالح عقاص حماد ر
فايز سعد محمد الحرشن
القرت
فايز محسن محمد
ي
السحيم
فايز مسند دليش
ي
الحارت
فائز زيد بن عبدهللا
ي
المطيي
فراس عائض راشد
ر
السلم
نشم
فرج خليفه
ي
ي
فرحان عويد فرحان الشمري
فالح عبدالرحمن جماهر الدوشي
المطيي
فالح عمر مقبل
ر
المطيي
فالح نارص فالح
ر
عل اللحيدان
فهد ابراهيم ي
فهد بن محمد بن سالم بن جمعه
فهد ثاري عيفان الرشيدي
فهد حامد محمد الفايدي
صميل
حسي محمد
فهد
ر
ي
فهد حمدي عني العيي
الدغمات
فهد حمود عودة
ي
فهد حميد احمد الثقف
الحارت
فهد خلف سعد
ي
فهد رجاء بن مطلق الشمري
فهد سعد سعيد الحرت
فهد سعود بن جازع الجعيد
الحرت
عل
ي
فهد سعود بن ي
الثبين
فهد سلطان عيضه
ي
كات
الي
عوض
فهد سليمان ابن
ي
فهد صالح بن عبدالعزيز البوحيمد
السبيع
حسي
فهد عبدالرحمن بن
ر
ي
فهد عبدالعزيز بن سليمان السكران
فهد عبدهللا بن محمد بن ضبيعان
الذبيات
فهد عبدهللا غانم
ي
فهد عبيد عقيل الشمري
فهد عقيل محمد العطوي
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عل فهد الفاجح
فهد ي
عل محمد الشهري
فهد ي
فهد عوض بن محمد االسمري
فهد عيد بداي الجابري
اليوت
فهد عيد سند
ي
الحرت
فهد فهيد شداد
ي
عسيي
احمد
فهد محمد
ر
فهد محمد بن ابراهيم الغامدي
حسي االسمري
فهد محمد
ر
الطريف
حمود
محمد
فهد
ي
فهد محمد صالح العبيد
ات
فهد محمد ظافر الشهر ي
العتين
فهد محمد غزاي
ي
جوبح
فهد محمد موش
ي
ر
الحبيىس
فهد مريزيق بن ساعد
الرحيل
فهد معيض عايض
ي
فهد مهنا دريميح الرشيدي
فهد نارص سعيد االسمري
السلم
فوءاد عبدالعزيز حجاج
ي
عسيي
فواد هادي بن حمود
ر
الدلبح
ترك عوض
ي
فواز ي
الحرت
فواز عبدهللا حامد
ي
العتين
فواز عمور مطار
ي
جم
فواز عوض بن شليوي ح الي ي
فواز غضبان عبدهللا الشمري
الحرشن
عل
ي
فواز مبخوت بن ي
ر
عل بن فراج البشي
فؤاد ي
العصيم
ترك نارص
ي
فيحان ي
الربع
عل
احمد
فيصل
ي
ي
الحرت
ترك عبدهللا
ي
فيصل ي
العتين
شقي
اء
ز
فيصل ج
ر
ي
ر
فيصل حمدان بن مشع البشي
مني المسعودي
اض بن ر
فيصل ر ي
المطرف
محمد
سعيد
فيصل
ي
فيصل سليمان سالم المحمدي
اللهين
فيصل عبداالله بن عبدهللا
ي
القحطات
عل احمد
ي
فيصل ي
عل محمد ضحوي
فيصل ي
الجميل
محمد
بن
فيصل فهد
ي
الخريض
فيصل فهد عبدالعزيز
ي
ات
فيصل محمد ابن سعيد الزهر ي
مدخل
فيصل محمد بن حمد
ي
ر
البيىس
فيصل محمد مبارك
ي
المطيي
فيصل مشعل بن هويل
ر
العتين
فيصل مطلق حنس
ي
حسي ابن محمد العبداللطيف
قاسم
ر
السلم
يح احمد
قاسم ي
ي
ر
البلوش
هللا
كرم
بن
كرم محمد
ي
السابط
ماجد حسن احمد
ي
الحرت
صنت
ماجد سعود
ي
عل الغامدي
ماجد عبدهللا ي
ر
يح الشيف
عل ي
ماجد ي
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ماجد غايب عجالن الشمري
التميم
ماجد محسن عبدهللا
ي
ماجد محمدصديق بن صدقه قناديل
ماجد مطلوب عواد العطوي
ماجد منصور بن شعف الدوشي
الخضيي
مازن حامد بن محمد
ر
مازن صالح بن صالح العمري
المزين
مالك عبد العزيز سليمان
ي
ماهر عايش عطيه الجهن
الحرت
ماهر عبيد عريفج
ي
ر
القرش
ماهر مستور نارص
ي
القحطات
محمد
مبارك بن مسفر بن
ي
الهمام
عل محمد
ي
مبارك ي
عل ابن ميك الدوشي
ميك ي
ات
ر
الزه
موش
بن
احمد
متعب
ي
السبيع
متعب سعد بن محمد
ي
عل الجربوع
متعب سلمان بن ي
متعب صالح حامد الرشيدي
الحسات
عاط بن عطاهللا
متعب
ي
ي
الحارت
محمد
فالح
متعب
ي
مجل
آل
مجل عبدهللا بن عبدالرحمن
ي
ي
الهلمات
عوض
حسي
محسن
ر
ي
محمد ابراهيم احمد كعيت
يح
عل ال ي
محمد ابن حسن ابن ي
محمد احمد ابن حسن الغامدي
محمد احمد بن عبدالرشيد امام
النعم
محمد احمد بن عيىس
ي
محمد احمد صالح آل هيال
ر
اج
محمد احمد عبدهللا ش ي
العتين
محمد الحميدي هزاع
ي
ات
ر
الزه
عل
ي
محمد أحمد ابن ي
محمد أحمد بن مسفر الغامدي
محمد أحمد صالح المعتاز
قيىس
محمد أسعد حبوان
ي
الحرت
محمد بجاد جازي
ي
الجهن
بشي محمد
محمد ر
ي
الحرت
حسن
بن
خالد
محمد بن
ي
محمد بن رياض بن هزاع العيي
الطريف
محمد بن عبدهللا بن محمد
ي
محمد بن غازي بن محمد العيي
محمد بن منيخر بن ثقل الدوشي
الحكم
ترك بن سعود
ي
محمد ي
المالك
يح
محمد جابر ي
ي
عل الكري
محمد جمال ي
محمد حامد محمد الغامدي
محمد حجيالن عبدهللا الجش
عسيي
محمد حسن بن محمد
ر
المالك
محمد حسن فرحان
ي
المالك
محمد حسن فرحان
ي
محمد حسن محمد الحصان
السهيم
محمد حسن مسفر
ي
بيطل
حسي ابن عبدالرحمن
محمد
ر
ي
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المالك
حسي بن حامد
محمد
ر
ي
السبيع
محمد حطاب قطنان
ي
العجم
محمد حمد بن حماد
ي
محمد حمد بن نارص الوعله
محمد حمد عبدهللا الحمد
محمد حمدان خالد القارج
العتين
محمد خالد جدعان
ي
الحرت
محمد خلف رشيد
ي
محمد خلف ضيف هللا الجعيد
السهل
محمد خليف عوض
ي
القرت
درج محمد
محمد
ي
ي
الحقبات
ظافر
اشد
ر
محمد
ي
ياسي بوهويد
اض بن ر
محمد ر ي
محمد زاهر عبدهللا االسمري
السبيع
محمد سعد ابن محسن
ي
محمد سعد محمد الهويمل
ر
الحارت الشيف
حسي
محمد سعود ابن
ر
ي
محمد سعود بن خليوي اللقمات
الحرت
محمد سعود بن مسعود
ي
مطيان العيي
محمد سعود بن ر
محمد سعود عبدهللا البلوي
محمد سلطان محمد موزان
محمد سلمان محمد ال رشود
الروين
محمد سليم معال
ي
الصبح
محمد سليمان حميدان
ي
محمد سليمان عبدالرحمن الطواله
محمد سليمان محمد المحيميد
العتين
محمد شباب معدي
ي
محمد شداد سلمان الجهن
الجهن
شيان محمد
محمد ر
ي
محمد صالح بن محمد اللحيدان
محمد صالح بن محمد آل ناس
محمد صالح محمد الرشيد
محمد صالح محمد العيي
محمد صالح محمد اليابس
الحرت
محمد ضحوي هالل
ي
محمد ظافر محمد الشهري
الحرت
محمد عادي شداد
ي
الحرت
جريفان
محمد عامر
ي
محمد عايش بن عيىس االحمد
مني
عل ر
محمد عايض بن ي
الحرت
محمد عايض غالب
ي
محمد عباس بن مجيد المويل
الزهيي
محمد عبد هللا بن محمد
ر
محمد عبدالخالق بن احمد الغامدي
محمد عبدالرحمن صالح الصعب
محمد عبدالرحيم بن كمال خان
محمد عبدالعزيز بن حمود المطوع
محمد عبداللطيف محمد الجهن
الرفيع
محمد عبدهللا ابن حميد
ي
عل الغامدي
محمد عبدهللا ابن ي
القحطات
محمد عبدهللا بن ابراهيم
ي
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محمد عبدهللا بن ابراهيم رشيدي
عل محمد
محمد عبدهللا بن ي
محمد عبدهللا بن فهد الدوشي
محمد عبدهللا جمعه البوسعد
عسيي
محمد عبدهللا حبيش
ر
الطويرف
محمد عبدهللا صالح
ي
الحرت
طحيمر
محمد عبدهللا
ي
محمد عبدهللا عبدالمحسن المسعر
عل الشهري
محمد عبدهللا ي
ات
ر
الشه
عوظه
محمد عبدهللا
ي
ات
محمد عبدهللا مبارك الشهر ي
محمد عبدهللا محمد ال متعب
محمد عبدهللا محمد اليوسف
محمد عبدهللا منور البلوي
الذبيات
محمد عبدالهادي عويض
ي
محمد عبده سالم الشهري
العتين
عجم بن محمد
محمد
ي
ي
الحرت
مرشد
عزيز
محمد
ي
عل الخالدي
محمد عطيه ي
عل بن حمد عواف
محمد ي
عل بن زعل البلوي
محمد ي
عل بن صالح العمري
محمد ي
عل بن عبدالرحمن الشهري
محمد ي
الحويط
عل بن عوده
ي
محمد ي
الحرت
عل بن عوض
ي
محمد ي
العيىس
محمد
بن
عل
محمد ي
ي
عل حسن زموح
محمد ي
عل سلوم الشهري
محمد ي
عل عبدهللا الغامدي
محمد ي
الرفاع
عل عيد
ي
محمد ي
سبع
قاسم
عل
ي
محمد ي
عل محمد الراشدي
محمد ي
عل محمد العمري
محمد ي
محمد عمر عل ر
الناشي
ي
محمد عمر محمد القوزي
محمد عوض عبدالمنعم المحمدي
محمد عوض عمر الصيعري
ات
محمد عوضه محمد الشهر ي
محمد عيد عطاهللا البلوي
غال سعيد المغذوي
محمد ي
محمد غانم خلف العيي
العريف
محمد فارس محمد
ي
محمد فايز بن نارص المدرع
الحرت
محمد فالح ذرف
ي
السبيع
عبدهللا
محمد فهد بن
ي
العتين
محمد فيحان سفر
ي
المطيي
محمد فيصل محمد
ر
محمد مانع احمد اليام
الروف
محمد محماس شميسان
ي
محمد محمدحسن بن عبدالرحمن علوي
محمد مدهللا محمد المدهللا
المروات
محمد مساعد رشيد
ي
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محمد مساوي محمد حمدي
الفيف
يح
محمد مسعود ي
ي
الرحيل
محمد مسلم مسلم
ي
القرت
جارهللا
مشوه
محمد
ي
ي
محمد مفلح جهز الدوشي
محمد منصور بن أحمد المرهون
محمد مهدي بن محمد آل الحارث
محمد موش عبدهللا النقيدان
يتيم
موش بن سليمان
محمد
ي
ي
ات
ر
الشه
محمد
بن
نارص
محمد
ي
ات
محمد ي
عل الزهر ي
يح بن ي
القحطات
عل
يح
ي
محمد ي ي
محمد يوسف بن محمد النحوي
محمد يوسف صالح الخزيم
محمد يوسف عبدهللا الشهيل
القاض
محمد يوسف عبدهللا
ي
اللحيات
محمود حماد حميد
ي
محمود فهد بن محمود عوض
محمود محمد بن مهدي مغرت
الف العيي
مخلد ابراهيم ي
مخلد عثمان احمد سحاري
العوف
مراد معجب مفلح
ي
مرزوق بن نافع بن مطلق الشمري
ر
الحبيىس
مروان سلمان بن سالم
ي
مروان محمد بن حمد العرفج
مروان مرشود رشيد الصاعدي
المالك
مساعد احمد عل
ي
الحارت
مساعد سعيد ثامر
ي
مساعد سليمان بن محمد الجيي
مساعد محمد بن مساعد الشهري
مساعد محمد سعد الشمري
مسعود حمد بن مهدي ال فطيح
مسفر جارهللا مسفر الغامدي
ر
القرش
مسلم سالم محمد
ي
مشاري حبيب نومان الشمري
الهذل
مشاري سعود بن سعيد
ي
مشاري صالح بن عبدهللا المشاري
مشاري ضيف هللا مشاري بن ربيعان
العتين
مشاري عبدهللا بن سويلم
ي
مشاري مسلم عيد العطوي
المطيي
مشاري مناور بن عليان
ر
مشاري واصل مانع الصاعدي
مشعل حجاج فرحان الشمري
مشعل حميد بن احمد المحمادى
اض بن صالح الجابري
مشعل ر ي
الظفيي
مشعل راكان مطيع
ر
الحارت
مشعل عايض مرزوق
ي
مشعل عبدالعزيز بن سليمان السليمان
ملف الحسن
مشعل عويد ي
مشعل غياض بن محمد العيي
المزموم
مشعل محمد بن احمد
ي
الرويتع
مشعل محمد عطيت هللا
ي
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المالك
مشعل مهدي هادي
ي
حكم
مصطف ابراهيم محمد
ي
مصطف عامر محمد الشعشوع
يمات
مصطف عثمان موش ي
مصعب طارق محمد الخويطر
عبدالمعي بن محمود السبح
مصعب
ر
مصعب يوسف بن عبدهللا السلطان
المطيي
مصلح منصور مصلح
ر
ات
مطر احمد بن حسن الزهر ي
مطر عبدهللا خلف الشمري
معاذ بن سليمان بن فهد العوده
محمدحسي فلمبان
معاذ حسان بن
ر
حسي محمد الخربوش
معاذ
ر
معاذ سليمان محمد القزالن
عل بن عبدهللا العميم
معاذ ي
القليط
معاذ عمرو عبدهللا
ي
معاذ محمد بن احمد السبت
معدي ظاهر مفرح الشهري
صهيف
يح
مفرح جابر ي
ي
العتين
عبدهللا
مفرس فارس
ي
الحارت
عل ابن مبارك
ي
مفلح ي
المطيي
مقبل رحيم مطر
ر
ملف خلف رحيل العيي
ي
القحطات
القحص
بن
مفلح
مله
ي
ي
مليحان سعد رشيد المليحان
ممدوح سليمان خرص العطوي
المالك
ممدوح عبدالرحمن عبدالرحيم
ي
حسي بن خرص العمري
منصور
ر
الحارت
عباد
رده
منصور
ي
الحرت
منصور سعد بن سعيد
ي
منصور سعد بن محمد العييدي
كات
منصور عبدهللا ميوك الي ي
منصور عقيل خلف الشمري
العتين
منصور منشط ميوك
ي
مني خليفه عبدهللا الحجاب
ر
منيف عبدهللا مناور الرشيدي
مهل سليم سويلم الرشيدي
الحرت
حسي بن حامد
مهند
ر
ي
مهند خالد ابراهيم الطيب
الجهن
مهند ضيف هللا صالح
ي
عل بن محمد آل ابراهيم
مهند ي
القرت
محمد
مرع
ي
مهند ي
البعدات
موش أحمد صالح
ي
عل الشهري
موش عبدهللا ي
عسيي
موش محمد نارص ر
ات
موش مفرح ي
يح الشهر ي
موش محمد ابراهيم بكري
ي
مؤيد سالم مطلق المويس
مك المرشود
مؤيد مدن بن ي
ناجح ضحوي خلف الشمري
اليافع
عل
ي
نادر احمد ي
الحرت
نادر غازي جمعان
ي
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نادر متعب خويطان الرشيدي
ر
القرش
نارص جيان بن محمد
ي
القحطات
نارص حزام عبدهللا
ي
نارص خالد بن نارص الغنام
نارص سعد خلف الرشيدي
القحطات
نارص محمد ابن هادي
ي
السبيع
محمد
نارص مشعل ابن
ي
نايف حسن حاش زعله
ات
عل الزهر ي
نايف حسن ي
نايف حمد بن عبدالكريم الغزي
محمدعل خرصي
نايف خالد
ي
نايف رده فيصل ر
الشيف
المطيي
نايف رزين مصلح
ر
نايف سعيد منصور آل شوي
نايف سليم سلمان العلوت
ر
المنتشي
نايف صالح بن حمدان
نايف صالح جروان البلوي
نايف عادل محمد الشهري
السبيع
نايف عايض بن نايف
ي
المالك
عبدهللا
نايف عبدالرحمن بن
ي
نايف عبدهللا عقيل الشمرى
العصيم
نايف عبدهللا مبارك
ي
نايف عبيد بن فرج الحرت
الحرت
نايف عطاهللا مفرج
ي
القحطات
عل بن عوض
ي
نايف ي
الحرت
هجاج
عل
ي
نايف ي
الجهن
نايف محمد بن متعب
ي
غزوات
يح
نايف محمد ي
ي
الجهن
عوده
نايف مرزوق
ي
البقم
نايف مسلط عيد
ي
ر
القرش
محمد
نايف مشعل بن
ي
نايف مهنا مبارك المروات
نائف شحان بن عائض الغامدي
عل الثبين
نزار احمد بن ي
نصي عجيل عايد الجهن
ر
نواف رشيد جي الجهن
نواف سالم حامد البلوي
نواف صالح سماح العيي
العتين
نواف هيال بن وارد
ي
ر
المرعىس
نوح صامل صمايل
ي
الصالح
هادي حسن بن عمر
ي
هات بركات بريك المحلبدي
ي
الحرت
سليم
صالح
هات
ي
ي
هات عبدالرحمن عمشان الحسن
ي
هات يوسف بن حبيب الزاير
ي
هايف نايف مطلق الدويش
هتان فؤاد بن محمد قاروت
السبيع
هريسان محمد عبدهللا
ي
اج الصاعدي
هشام حميدان ر ي
المالك
عتيق
هشام عبدالرحمن
ي
هشام عبدالرحمن غصاب العيي
هشام يوسف محمد التويم
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الحرت
هالل بن حمدان بن هالل
ي
عل الشهري
هليل حسن ي
الجهن
همام عليثه عياد
ي
المطيي
معيض
وائل سعد بن
ر
وائل سنيد شاهر العمري
القحطات
وائل صالح عائض
ي
ر
الرويتع
محمدصالح
ناش بن
ي
وائل ي
وجدي محمد شاكر االحمدي
الوسم
وسم بن خميس بن صالح
ي
ي
ر
الخىس
هللا
عوض
سالم
وسيم
ي
المالك
وليد احمد عبدهللا
ي
ات
ر
الزه
وليد احمد مقبل
ي
وليد حامد احمد الشهري
المطيى
وليد ذايب ذياب
ر
وليد سالم بن سفان العيي
الحرت
وليد سعد بن عبدهللا
ي
المالك
عل
ي
وليد سعد ي
اللحيات
فرج
وليد سعد
ي
وليد صبيح عوده العطوي
المرحن
عل ابراهيم
ي
وليد ي
وليد محمد ابراهيم عباس
ياش بخيتان قريعط الحجورى
العتين
ياش جريبيع رشار
ي
ياش سالم سعيد الصيعري
العتين
ياش سعد بن دخيل هللا
ي
العييي
ياش سليمان فهد ر
الحرت
سمي صعيقر
ياش ر
ي
مدخل
ياش عبداالله بن عبدهللا
ي
ياش عبدالرحمن ابن عبدهللا التويجري
ياش عل بن عبدهللا االسمري
ياش غازي مالح الشمري
ياش محمد الرثيع المغذوي
ياش محمد بن احمد هزازى
الغزوات
ياش محمد قاسم
ي
الحريض
عل
ياش ي
يح ي
ي
الرتوع
يح عايد عيد
ي
العياف
أحمد
يح محمد
ي
القحطات
يح ابن حميد ابن مداوي
ي
ي
ات
ر
الزه
يح حسن احمد
ي
ي
البارف
يح عامر بن محمد
ي
ي
ات
ر
الشه
حسي
عل
يح
ر
ي
ي
ي
الحريض
يح متعب سلمان
ي
ي
اع
ز
الخ
عامر
بن
محمد
يح
ي
ي
عل بديوى الحمدي
ر
يحن ي
عسيي
عل محمد
ر
ر
يحن ي
العتين
عبدالرحمن
عبدهللا
يزيد
ي
القرت
يوسف احمد بن محمد
ي
يوسف بن نداء بن مرزوق الرشيدي
يوسف سليمان بن عبدهللا بن رضيان
الوايل
يوسف سليمان راشد
ي
المطيي
يوسف عبدهللا جبار
ر
يوسف عبدهللا دخيل الفهيد
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جغدم
عل
ي
يوسف عبدهللا ي
الحرت
مغيان
يوسف عبدهللا ر
ي
السهيم
عل بن عبدهللا
ي
يوسف ي
المطيي
عل مزيد
ر
يوسف ي
يوسف عويد حنيان الشمري
يوسف محمد ابراهيم الفقيه
يوسف محمد سليمان الدخيل
ات
يوسف مفرح بن سعيد الشهر ي

