الهوية الوطنية

االسم

******1334

احمد سعود براز المعلوي

******2896

احمد صايل بن سالم الرشيدي

******9184

الحازم
عل عبدهللا
ي
احمد ي
احمد محمد عبيدهللا الصواط

******9769

ايمن خالد دخيل هللا الصاعدي

******4632

أحمد حبيب ظاهر الشمري

******3337

أسامه خالد بن عبدالرحمن الحمد

******9083

القثام
أيمن منصور محمد
ي
الجهن
بدر ثبيت مسعد
ي

******4221

ترك ذعار حمود الدورسي
ي

******0729

عل الزبيدي
ر
جبيل محمد ي

******6875

حمد ربيع بن مانع آل قريشه
ر
العبدل الشيف
حمدان ماجد بن سلطان
ي

******3429

الحرب
خالد عل بن مرزوق
ري
الجهن
رائد ابراهيم بن ظاهر
ي

******8390

مرض خليف الشمري
رشيد
ي

******0341

زياد عبدهللا احمد باسميح

******1209

سداح مشلح سعيد الدورسي

******3684

الحرب
سعود ضيف هللا بن سعود
ري
المالك
سلطان مصلح حسن
ي

******0491

الفيف
سليمان أسعد احمد
ي
شاكر عيد بن شاكر العبدل

******1212

الحرب
عادل عوض عائض
ري
المطبي
عادل مرزوق ضيف هللا
ر

******0801

عبدالرحمن اسماعيل عبدهللا السماعيل

******9489

الحويط
عبدالرحمن عيد سالمه
ي
عل الرفيدي
عبدالرحيم هالل ي

******8844

عبدالعزيز حمود هدمول العبي

******0370

الحرب
عبدالعزيز سعد دخيل هلل
ري
الحرب
مببيك
عبدالعزيز سند ر
ري
عسبي
عل عضوان
ر
عبدالعزيز ي

******1123

عبدالعزيز محمد حمزه المشائخ

******4519

عبداللطيف خليف بن عقالء العبي

******5177

البارق
عل
ي
عبدهللا احمد ي
الحرب
عبدهللا بادي بن عوض
ري

******7525

الدندب
تيسب عبدهللا
عبدهللا
ر
ي
البليه
عبدهللا حمد محمد
ي
عبدهللا سحىم عبدهللا العصيىم

******4022

عبدهللا صالح بن مرشد المرشد

******7897

عبدهللا عبدالكريم بن عبدهللا الخميس

******6486

عبدهللا فهد نارص الدورسي

******7401

مرع العبي
عبدالمجيد فالح بن ي

******8652

عل بخيت بن محمد الغامدي
ي

******3019

عل الزبيدي
عل بلغيث ي
ي

******0698

******4061

******1137
******9198

******0777
******0805
******1142

******0120

******2093
******6903

******9764
******1612
******6407

******9447

عمار احمد عمار العمار

******5861

عل محمد العمري
عمر ي

******7873

الحرب
عيىس فرحان جارهللا
ري
الفهىم
فرج محمد حمد
ي

******0806

الحسي
فهد بن صالح بن عبدالرحمن
ر

******9072

الهوية الوطنية

االسم

******6777

شغب هطبول ر
الشاري
فهد ر

******9231

اب
فهد محمد بن هادي الشهر ي
ماجد احمد بن محمد الغنام

******0556

اب
محمد حسن سويد الزهر ي
المنيف
محمد عبدهللا بن سليمان
ي

******4721

محمد عبدهللا بن عبدالوهاب الصالح

******3849

محمد فالح بن رده المتعاب

******1827
******7559

******9533

محمد يوسف بن صالح الخلف

******6372

الرحيل
معاذ عبدالرحمن صالح
ي
القحطاب
منصور مضواح بن عبيد
ي

******0010

البجال
نارص عقاص تويم
ي
هتان عبدالوهاب عباس عبدالجبار

******9136

القحطاب
هيف ابن سعد ابن هيف
ي
وليد حميد بن حامد السلىم

******8425

الحرب
وليد سعد عبدهللا
ري

******2492
******1146
******2130

