
اسم المتقدمماسم المتقدمماسم المتقدمم

ي1 ي18نارص غانم ساير الحرب 
 
وك المسعودي35ابراهيم عبدالوهاب صالح الزهراب عبدالعزيز حميد مب 

سليمان صالح مطب  الجناح36أحمد ابراهيم حسي   خويري19ندى محمد رشيد السليمي2

ي3 ي37ساره عبدالعزيز عبدهللا السبيعي20منصور سعود عليان المطب  عبدالعزيز إبراهيم يحي عسب 

ي38عبدهللا بن شيخ قطب21علي عبدهللا محمد العقيل4
عبدهللا موىس علي الفيف 

عبدالعزيز فايز عوض االسمري39فاطمه إبراهيم محمد القبيسي22فهد محمد صالح النافع5

ي23احمد هديان سماح الرويلي6 صالح علي ساعد الغامدي 40ندى يحي محمد عسب 

ي7 ي41عبدالمجيد نارص عبدهللا العاصم24احمد محمد غازي الحرب  عبدهللا صالح عبالن الحرب 

ي8 ي25بندر سعود رشيد الحرب 
 
ي عبدالرحمن الشمري42فيصل محمد فيصل الزهراب

ي ثوين 
 
تهاب

مي عبدهللا ابراهيم العمر43احمد عبدالعزيز ابراهيم الجريد26رحيل محمد رحيل البلوي9

ي44مؤيد خلف عبدهللا العديلي27يحن  محمد أحمد العبدلي10
 
عبب  عايض فرج القحطاب

محمد حمد محمد الزير45أري    ج حمد عبدهللا المقرن28بدر عواد صالح الشمري 11

ي12 مهند فواز عبدالعزيز المسعد46فايز محمد عبدالرحمن الشهري 29عائض حسن هادي آل الثواب 

وليد ظافر سلمان العمري47نرسين مهناء جليميد الدورسي30علي محمد عبدهللا اليابس13

ي48سعد راشد سعد قعيضب31عبدالعزيز حميد عايض العصيمي14
 
عبدهللا حمود مسلم العمراب

وك القثامي 15 ي 32محمد سلمان مب 
 
علي صالح علي النجيمي49علي عبدهللا علي القرب

خالد احمد نارص الموىس50عبدهللا سعد عبدهللا السليم 33محمد حسن محمد األسمري16

نايف سلطان فهد ال حسي  51ثامر عبدهللا فواز الرشود34سلطان عبدالعزيز احمد البدر17



اسم المتقدمماسم المتقدمماسم المتقدمم

صالح فهد صالح المقبل86نايف سعود محمد السبيعي69حسن علي عبدهللا العرفات 52

ي53
ان فيف  عبدالعزيز عبدهللا محمد الوزان 87سعد صالح سعد الصميت70منصور ابراهيم جب 

ي54
ي88درع محمد صالح درع71ماجد أحمد علي مجرىس 

 
عبدهللا نارص عبدهللا السحيباب

ي72محمد ضيف هللا العمري55 ي89رقية حسن عيس الخيب  فاضل صالح مزعل العب  

ي90علي ابراهيم علي القعود73عبب  عبدهللا نارص العقيل56 راجح سالم طلع المطب 

ي91عماد سامي سعيد اليامي 74عمر محمد حمد المسفر57
 
نامي محمد مطلق العضياب

ي58 ي بريت الصقري75أحالم علي عماش العب  
عبدهللا حمود ناجم السلمي92محمد الليف 

سعد عبدهللا محمد الزاحم93محمد إبراهيم عباس الخباز76نوره علي عبدهللا التميمي59

ي 60 ي 77خالد ابراهيم عبدهللا العسب 
 
ديمة عبدهللا محمد الركبان94يحي محمد يحن  القحطاب

ي95احمد محمد عالهللا حكمي78حمد محمد حمد العساف61
 
سارة سعيد سعيد القحطاب

ي62
 
فيصل ضيف هللا مذكر96عبدالعزيز عبدهللا صالح المسلم79علي تركي علي القحطاب

ي80عبدهللا براهيم عبدهللا المطوع63
 
صالح ابراهيم عمر مبارك97هتان بن سمب  المدب

عثمان سعود صالح الظرف98رانيه سعود عبدالعزيز النشمي81احمد حسن احمد الزبيدي64

ي65
 
ي82عبدهللا حمود مفلح الحارب

 
ي99أنس سالم سفر الشهراب

 
يوسف بسيس مقبول السفياب

ي83سعد غارم عبدالخالق العمري66 علي سلطان صالح الشهري100عبدهللا محمد عبدهللا السواج 

ي 84يحي معب  يحن  الذروي67
 
ي101سعد عبدالرحمن محمد الشهراب

 
عيس سحمان عيس العلياب

ي ال سالم 68 سلطان محمد سعيد األحمري102محمد فهد محمد المعثم85سلمان محمد حاب 

فيصل محمد احمد ابوثامره103


