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 تاريخها  مصدرها  رقم الهوية  العنوان  االسم  م

د.إبراهيم عبدهللا التدالوي   1
 البلوي 

 هـ 4/2/1405 الطائف   1011446661 تبوك

 هـ  27/7/1395 تبوك 1043755063 تبوك محمد علي محمد الطويلعي  2

د.عباهلل عبدالخالق السيد   3
 يوسف

 هـ 1412 تبوك 1065886432 تبوك

د.طالل عبدالرحمن محمد   4
 الكندي

 هـ 28/10/1399 جدة 1030536450 تبوك

 هـ 11/10/1399 ضباء  1023630799 تبوك د.سالم أحمد محمد ضاحي  5

 هـ 6/1/1411 تيماء  1034722999 تبوك د.فهد رفيد مرشد العنزي  6

د.أماني علي سبيتان   7
 الشامان 

 هـ  17/9/1432 تبوك 1029560065 تبوك

أ.حسن عبدهللا إبراهيم أبو  8
 ظهير 

 هـ  13/8/1407 تبوك 1027012747 تبوك

 هـ 6/5/1386 تبوك 1001556917 تبوك علي الحمودي 9

 هـ  17/2/1389 تبوك 1001181925 تبوك محمد عفنان العطوي 10

 هـ 12/3/1403 تبوك 1023332784 تبوك أ.علي بن قاسم علي الفيفي  11

سالم عيد سليمان الضبع  12
 العطوي 

 هـ 7/7/1391 تبوك 1029926886 تبوك

 21/12/1402 تبوك 1006606758 تبوك الفي مفلح السحيمي   13

 هـ 16/1/1431 تبوك 1015127614 تبوك عبدهللا كريم زعل العطيات  14

 هـ 18/4/1435 تبوك 1029560073 تبوك د.أميرة بنت علي الشامان  15

 30/3/1408 الوجه  1026681443 تبوك د.طارق علي البلوي  16

 هـ 24/12/1407 تبوك 1010856845 تبوك د.هيازع محمد الشهري  17

 هـ 15/8/1400 تبوك 1002326237 تبوك أ.خالد عبدالعزيز الحجيري   18

أ.عبالخالق بن عبدالعزيز   19
 الوكيل 

 هـ 21/6/1400 تبوك 1010703633 تبوك

 هـ 28/11/1400 تبوك 1031113259 تبوك أ.عبد هللا علي عيد   20

أ.سليمان علي سليمان أبو  21
 ذراع البلوي 

 هـ 11/1/1409 تبوك 1010697777 تبوك

معيض عويضه عبدهللا   22
 البلوي  

  24/12/1405 تبوك 1004474738 تبوك
 هـ

د.مناحي عبيد طامي   23
 السبيعي  

 هـ  16/6/1409 مكة المكرمة   1051692117 تبوك

د.محمد رحيل حمدان   24
 البلوي  

 هـ  11/6/1408 تبوك 1007415175 تبوك

د.مانع محمد سعيد   25
 القحطاني  

 هـ  22/5/1428 تبوك 1032264648 تبوك

د.سالم عويض حمدان  26
 البلوي  

 هـ  29/1/1411 تبوك 1002076196 تبوك

د.محمد بن حنيضل   27
 عبدالرحمن الجماز 

 هـ 6/8/1402 تبوك 1014108284 تبوك

د.يوسف صالح عزو   28
 العالوي 

 هـ  12/7/1409 تبوك 1017569672 تبوك

 11/4/1416 تبوك 1007410036 تبوك أ.عباهلل عبدالرزاق الحربي   29

أ.عطاهلل محمد سليمان   30
 العمراني 

  29/11/1409 تبوك 1003623830 تبوك
 هـ

طارق عبدالرحمن حمزه  31
 السحلي  

 هـ  8/10/1417 تبوك 1007515941 تبوك
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أ.محمد عواد سالمة   32
 العطوي 

 هـ 27/1/1413 تبوك 1045934393 تبوك

د.علي محمد إبراهيم  33
 عبدالقادر  

 هـ 1399 ضباء  1051785721 تبوك

د.عبدهللا سليمان سلمان  34
 العطوي 

 هـ 19/9/1412 تبوك 100295137 بئر بن هرماس 

أ.زهور صالح عواد  35
 البلوي 

 هـ 15/10/1432 تبوك 1000535151 تبوك

أ.خالد عوضه حسن  36
 الزهراني  

 هـ 20/1/1413 المندق  1022787657 تبوك

أ.عبدالعزيز حسن   37
 المطيري  

 هـ 23/11/1410 تبوك 1001483872 تبوك

طالل عبدهللا صالح  38
 عبدالكريم  

 هـ2/9/1398 ينبع 1004115133 تبوك

عزيز علي ضيف هللا   39
 العنزي 

 هـ 10/4/1408 تبوك 1037141965 تبوك

أحمد ياسين إبراهيم   40
 الحجيري 

 هـ 19/12/1403 تبوك 1016214387 تبوك

ناصر خليفه هجهوج  41
 الدهاش 

 هـ 19/1/1420 تبوك 1099053629 تبوك

 هـ 13/8/1434 تبوك 1045221759 تبوك عليا معتق سالم البلوي   42

أنور محمد إبراهيم   43
 عبدالقادر  

 هـ1/8/1400 تبوك 1013276652 تبوك

عبدالقادر فهد عبدالعزيز  44
 الشمري 

 هـ 3/11/1409 تيماء 1032387696 تبوك

عبدالكريم سليمان عبيد   45
 العنزي 

 هـ 21/9/1400 تبوك 1014185399 تبوك

الصريبطي  منصور محمد  46
 البلوي  

 هـ 25/8/1385 النشيفة  1011699871 تبوك

 هـ1/9/1398 تبوك 1047238058 تبوك موسى حامد محمد الحربي   47

محمود عاشور محمد أبو   48
 هاشم  

 هـ 25/6/1402 تبوك 1002204624 تبوك

 هـ 18/2/1434 تبوك 1058848944 تبوك سوسن محمد سعد البلوي  49

فيصل محمد خليل أبو  50
 ظهير 

 هـ 21/9/1408 تبوك 1001105244 تبوك

 هـ2/2/1411 تبوك 1015481730 تبوك سعد مشحن عيد البلوي   51

 


