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966506404899ابراهيم مرزوق خضر العطوي1

966503022204ابراهيم مسعد البلوي2

966557774082احمد بن عبدهللا العنزي3

966555360150احمد حسن يوسف الصائغ4

966548892207احمد رزق محمد العطوي5

966565038315احمد سمير حمدان الحربي6

966554972270احمد علي بحني الشيخي7

966569665521احمد محمد علي البوشي8

966592855535البراء سامي عبد الرزاق العالوي9

966566649471إبراهيم علي محمد السفياني10

966555598504أكرم بن علي سالم العنزي11

966567331833أمجد عبد الرزاق محمد العالوي12

966558008098أيمن أحمد  الحجيري13

966540852644ثامر مرزوق نويجع العطوي14

966505370743حاكم محمد حمد البلوي15

966509752901حسن جميل يوسف الصائغ الجهني16

966505372092حسن رفاع حامد المطيري17

966538088617حسن شامي حسن جعفري18

966506595510حسين رفاع حامد المطيري19

966580250869حسين منيرعوض المصعبي20

966508166365حسين يحيى سليمان الدفري الفيفي21

966540773271حمزة عبدالرحمن صالح الحواس22

966504764055خالد راجح علي المشيخي23

966559940585خالد عبد هللا عبد العزيز الجفن24

966509958911خالد محمد الشهري25

966555370614خضر بن زيد فرج العطوي26

966500867725راكان منصور سمران العنزي27

966503580626سالم بن عودة سالم العطوي28

966554555632سالم محمد سالم العنزي29

966596168822سامي عايد البلوي30

966504553035سامي عبد الرزاق محمد العالوي31

966554555193سعد هويدي سالم الرويس32

966569645551سعود بن محمد ابراهيم السيف33

966559261116سلطان بن محمد عبدالرحمن الشهري34

966566024215سلطان محمد ابراهيم السيف35

966503991679سلطان مريعد صالح العنزي36

966566408004سلطان مقبل سلمان العمراني37

966509122722سليمان صالح عياد الحويطي38

966548755215شامي بن محمد شامي الشيخي39

966544211192شاهر فريج الوحيشي البلوي40

966506401949صالح بن خضر عيد العطوي41

966504559872صالح محمد عبد هللا السهيمي42

966506589835صبحي فريج سالم العطوي43

966555993113صالح علي سالم العنزي44



966503585951طارق علي عوده البلوي45

966555371525طارق فايز موسى االسمري46

966547913036ظاهر خلف البلوي47

966569844040عادل صالح محمد الشهري48

966553528551عامر عبدهللا العنزي49

966535556404عايش سعد رجاء البلوي50

966598311455عبد الرحمن بن صالح العنزي51

966547818420عبد الرحمن بن عايد ظاهر البلوي52

966590029766عبد الرحمن بن عبد هللا الجابر53

966555375105عبد الرحمن دخيل علي العنزي54

966566242007عبد الرحمن عايش نويجع العطوي55

966557372737عبد الرزاق سامي عبد الرزاق العالوي56

966590998987عبد العزيز بن بشير الجذلى البلوي57

966550320154عبد العزيز عواجي آل علي المدخلي58

966553745600عبد الكريم بن صالح علي العنزي59

966543240006عبد هللا بن حماد محمد البلوي60

966555373771عبد هللا ظاهر عودة البلوي61

966551845000عبد هللا محمد رحيل البلوي62

966569176694عبد هللا محمد هادي حمدي63

966504767300عبد هللا يحيى سليمان الفيفي64

966507972698عبد المجيد سعد صياح البلوي65

966544414724عبد المجيد هليل على العطوي66

966593135169عبد المحسن عطاهلل على العطوي67

966552711354عبدالرحمن بن حسين علي عسيري68

966506599908عبدالرحمن بن حمدان البلوي69

966503355681عبدالرحمن بن رحيل العنزي70

966581186871عبدالرحمن بن صالح الحواس71

966507379877عبدالرحمن بن علي البلوي72

966548999810عبدالعزيز احمد الحمدي73

966549485766عبدالعزيز محمد عيد العطوي74

966506596367عبدهللا بن احمد العرادي75

966505373277عبدهللا بن علي العنزي76

966569384457عبدهللا سعد عبيد البلوي77

966569461622عبدهللا صالح محمد الشهري78

0000000000عبدهللا عواد عيد العطوي79

966504765583عبدهللا محمد ابو حوسة80

966597407630عبدهللا محمد حمد عواجي81

966543778627عصام سمير حمدان الحربي82

966553548478عطاهلل راشد عطاهلل العطوي83

966503571757عطاهلل عبد هللا سليم العنزي84

966506210081علي ابراهيم حواس غزواني85

966595199597علي احمد علي الجابر86

966537070660علي بحني صديق الشيخي87

966544544425علي بن احمد عواد البلوي88

966556555448علي صالح علي العنزي89

966507774509علي عيد قويران العوفي90



966540018180علي محمد احمد عسيري91

966500969437علي محمد مساوى حدادي92

966545668483علي مقبول علي العمراني93

966500923331عمار سامي عبد الرزاق العالوي94

966536814261عمر بن صالح علي العنزي95

966599055061عمر بن عائد ظاهر الجذلي96

966593734270عمر عبدالرحمن صالح الحواس97

966506591878عواد بن محمد مرزوق البلوي98

966555371303عودة صياح الحميدي السحيمي99

966567242422عوض حافظ عوض المصعبي100

966505368658عويض حمود حمدان العطوي101

966556213789غازي بن عواض منيع المطيري102

966551299000فارس بن ابراهيم البعيجاني103

966550687221فالح بن عايد محمد البرقي104

966583403139فايز فرحان عواد العطوي105

966500129331فهد رزق محمد العطوي106

966507655229فهد عايد محمد البرقي107

966504559418فهد عبد الرزاق محمد العالوي108

966548997201فهد عبدهللا العنزي109

966503126445فهد عبد هللا غريب العنزي110

966590902902فهد عواد العطوي111

966549279705فهد مرزوق خضر العطوي112

966568154715فواز عبدهللا لباد العطوي113

966500779709فواز فرحان عواد العطوي114

966509421165فيصل سليمان عائد الحويطي115

966544007003قاسم حمود البلوي116

966501035904قاسم مرزوق خضر العطوي117

966591530604ماجد خضر سليمان العطوي118

966566666666ماجد محمد ابراهيم السيف119

966538992225مازن علي محفوظ الشهري120

966552832216مبارك حافظ عوض المصعبي121

966533150566محمد ابراهيم عايد البلوي122

966537338343محمد ابراهيم عثمان القعير123

966538392286محمد بشير ظاهر الجذلى البلوي124

966506565668محمد بن اكرم علي العنزي125

966500978688محمد بن سليمان سالم العطوي126

966567909909محمد بن عبدهللا العنزي127

966503354824محمد حافظ عوض المصعبي128

966541737495محمد حمود سليم البلوي129

966508666988محمد سالم ربيع الحويطي130

966544113933محمد سالمه حمد الخمسي العطوي131

966592727027محمد سليمان الفيفي132

966563580191محمد سمير ابراهيم الجهني133

966561011113محمد صالح علي العنزي134

966555498239محمد عبد هللا محمد قرمادي عسيري135

966598915160محمد عبدالعزيز عبدالمطلب الشريف136



966555371170محمد عبدهللا عباس السحلي137

966568018550محمد علي أحمد قيسي138

966504550034محمد عليان مسلم البلوي139

966566251288محمد عواد ظاهر الجذلى البلوي140

966556592002محمد فالح حماد البلوي141

966554461834محمد محمد الشهري142

966557045900محمد منير عوض المصعبي143

966501221563مسعد عيد سعد العطوي144

966583911428مشهور عائد ظاهر البلوي145

966536036110معاذ عبد الرزاق العالوي146

966541155083مفلح عيد البلوي147

966548140114ممدوح مهدي عيد العطوي148

966554238120مهند شرف رده العتيبي149

966559514042ناجي زارع احمد حمزة ابو دريهم150

966580090029نادر سعد سالم البلوي151

966505376660نادر عبدهللا المنصور152

966566354755نادر عطا هللا علي العطوي153

966534270762ناهي جويعد مهجع النومسي154

966503589732نايف بن ناصر صالح الطويهر155

966549298420نايف فواز العنزي156

966551835526نايف مسلم الجهني157

966503575660وليد ابراهيم عبد الرحمن الجهني158

966538032249ياسر فهد صالح البلوي159

966502227153ياسرعلي محمد البلوي160

966504766765يحيى بن موسى الزهراني161

966599945445يحيى محمد علي سالمي162

966582986189يوسف جميل يوسف الصائغ الجهني163

966538623929يوسف رزق محمد العطوي164

966505373454يوسف صالح العالوي165

966566449859يوسف عبدهللا يوسف الجهني166

966530049949يوسف علي محمد البلوي167

966542233547يوسف مرزوق خضر العطوي168

966505615816يونس عثمان احمد قرموش169

0501568838تركي عيد فالح البلوي170


