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 ِـ77/17/7328 التارٖذ 9          األحد الًٕٗ 9صباحًا       71     الٕقت9

 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ِدٖاُ وٕيف عبداحملصَ الدٔشرٙ 7173725414  726

 عىر شعٗد عاٖض العتٗيب 7188252772  727

 عبداهلل جّٗي فاحل العٍسٙ 7122374365  728

 أمحد عكٗن وعٕٗف العٍسٙ 7132516244  721

 راكاُ وٍأر ظاطر املطريٙ 7182184761  727

 عبد اهلادٙ خالد عبد الرمحَ العجى٘ 7182715882  722

 حمىد شعٕد عم٘ العجى٘ 7176423223  722

 حمىد طٕٖح وعسٙ احلرب٘ 7126481377  723

 العٍسٙخالد عارف خمف  7182727443  724

 وععن عٗداُ فّد الدٔشرٙ 7177521122  725

 شعٗد حمىد فاحل العىارٙ 7122533326  726

 شعد شعٗد شعد احلىاد 7713244756  727

 وبارك ٌاج٘ شامل الدٔشرٙ 7124753618  728



 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 حمىد شعٕد ٌاصر الرقٗب 7187667768  731

 ٌاصر متٗي شٗف الدٔشرٙ 7175556224  737

 واِر أمحد حمىد البارق٘ 7166111312  732

 عبداهلل شعٕد عبداهلل بَ حكالُ 7121177484  732

 عم٘ عبدالعسٖس عم٘ بَ درّٖي 7182183832  733

 عبداهلل فّد شعد العجالُ 7164735418  734

 شمٗي شعد دخٗن الدٔشرٙ 7182287232  735

 عبدالرمحَ حمىد عبداهلل آه وبارك 7152728131  736

 حمىد متٗي شٗف الدٔشرٙ 7176171871  737

 وٍاح٘ حصَ الدٔشرٙعبد اهلل  7713256131  738

 وّدٙ عبداهلل وّدٙ الكربٝ 7711272725  741

 حمىد عبد اهلل فّد اه وطرٓ 7176671437  747

 صاحل خمٗفْ وصمي السعري 7172788467  742

 ترك٘ ذٖب شٕداُ الكرباٞ 7172337577  742

 فٗصن وٍٗدر بتاه الدٔشرٙ 7156462662  743



 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فّد ٌاٖف ذٖب الكخطاٌ٘ 7166747453  744

 حمىد شامل العبداهلادٙ شامل 7187882347  745

 صدٖل أمحد عبدٓ وصرح٘ 7155321818  746

 محد خالد عبداهلل اجملخد 7135752822  747

 بادٙ حمىد عم٘ املصاعرٓ 7177834178  748

 خالد محٕد عاٖض احلرب٘ 7165572776  751

 عم٘ ظاٖع ابراِٗي خبٗتاُ 7185317282  757

 عبد اهلل وبارك مجعاُ السِراٌ٘ 7145126266  752

 فرحاُ رجعاُ عكن العٍسٙ 7127331471  752

 بٍدر شعد ٌاصر اهلمٗن 7164482628  753

 فّد ٌاصر حصَ اجلدٔع 7136446287  754

 زٖد إبراِٗي شعد العبداهلل 7172124464  755

 فارط عٕدٚ األشٕد العٍسٙ 7138473364  756

 عىر حمىد عبداهلل ورٖر 7124762145  757

 عبداهلل عبدالعسٖس ٌاصر ِمٗن 7164228225  758



 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 عبدالرمحَ ٌاصر صاحل بَ صمٗح 7156471333  761

 شعٕد حمىد شعٕد الكبريٙ 7173147231  767

 فّد عبداهلل إبراِٗي املصمي 7187345576  762

 ٌاصر وٍصٕر شمٗي العضٗاٌ٘ 7165556287  762

 أمحد حصَ عم٘ السِراٌ٘ 7187478737  763

 حصَ شعٗد ضٗف اهلل الكربٝ 7172838676  764

 الدٔشرٙظافر شعد فاٟس  7712272257  765

 فاحل محٕد ٌاصر الدٔشرٙ 7187546713  766

 عبدالعسٖس عٕٖد شّٗن العٍسٙ 7158622224  767

 شعٕد عرار شعد الدرعاُ 7173767222  768

 عبداهلل وبارك وسٖد العتٗيب 7158344521  771

 عبداجملٗد جساٞ ابراِٗي احلرب٘ 7177762781  777

 ٖٕشف وبارك ابراِٗي جدٖع 7172242785  772

 شعدٙ وتعب العتٗيب وتعب 7162623744  772

 عٕض حمىد شعد ظفري 7152218767  773



 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 عبداهلل عبدالعسٖس حمىد املتعب 7185557578  774

 ٌاصر فّد حمىد العىارٙ 7166772277  775

 ممدٔح حصَ ترك٘ الرٖٔم٘ 7162346324  776

 شعد عطْٗ شعٗد املٍتعرٙ 7151543682  777

 ترك٘ عبداهلل فّد اه شباع 7183782422  778

 عبداهلل شعٕد حمىد املٍٕٖع 7164232778  781

 العٗص٘ عبداهلل یحمىد وٕط 7154322531  787

 حصَ حمىد حصَ الدٔشرٙ 7154547886  782

 وفمح ذٖب وعجب الكربا 7172213441  782

 فٗصن حمىد عٕضْ االمسرٙ 7176347517  783

 عبدالمطٗف حمىد عم٘ وعافا 7123828313  784

 عبداهلل عاٟض شفر املرزٔق٘ 7144776223  785

 عاٖض ظبٗب عاٖض الدٔشرٙ 7162273254  786

 عبداهلل شامل صاحل الصٗعرٙ 7167368572  787

 عم٘ شمٗىاُ عم٘ البٗيب 7176274746  788



 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فّد عبداهلل حمىد السٌاُ 7187272774  211

 فّد غازٙ ٌاصر العتٗيب 7153225727  217

 شمطاُ محد غثٕاُ العٍسٙ 7142231762  212

 فّد خالد فّد أباحلصَ 7165367753  212

 عبدالرمحَ ٌاصر حمىد جخفم٘ 7166125272  213

 شعٕد خمف ثاٌ٘ العٍسٙ 7157565316  214

 وٍصٕر وفمح عٗد العٍسٙ 7141265178  215

 وصفر شعد حمىد العرجاٌ٘ 7127428772  216

 فمخاُ عبٗد فمخاُ الصبٗع٘ 7121677622  217

 عبداهلل ظافر حمىد الكخطاٌ٘ 7156716478  218

 حمىد احلكباٌ٘عبدالعسٖس عبدالرمحَ  7172856244  271

 شمٗي حمىد وفمح الدٔشرٙ 7157216342  277

 عبداهلل حمىد شعد العمٕاُ 7166735328  272

 خالد حمىد عٗادٓ العجى٘ 7145844366  272

 ادٖب شعٕد عبدالعسٖس السٖر 7162772622  273



 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 عبداهلل شعد راظد املعٗم٘ 7164722126  274

 عبداهلل مخٗض خمف اهلباد 7177285535  275

 عبداهلل شعٗد احلكباٌ٘زٖاد  7173473722  276

 حمىد ثارٙ وصفر العكرٓ 7162457725  277

 وٍصٕر ابراِٗي حمىد الصخٗباٌ٘ 7137288442  278

 عبداهلل احلرٖر زرٖب اه أبٕ شباع 7154237127  221

 بٍدر أمحد حمىد املٕشٜ 7155213177  227

 زٖد فّد راظد الٕادٙ 7173162267  222

 حمىد شعد خمٕٗٙ العتٗيب 7137156444  222

 أمحد عم٘ أمحد عصريٙ 7162221422  223

 عىر بٍدر حمىد الكثى٘ 7172732132  224

 خالد شعد فاحل احلكباٌ٘ 7164247138  225

 حٕٖسٙ غامن حمىد اه وبارك 7143535587  226

 عبداهلل شعد راظد العرطب 7187742722  227

 حمىد عم٘ عبداهلل الدٔشرٙ 7155756762  228



 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 شمطاُ وكبٕه عجب العمٕٙ 7164182776  221

 حمىد غصاب رجاٞ العٍسٙ 7162157277  227

 وبارك حمىد ورض٘ احلبعاُ 7186647824  222

 عبدالعسٖس عبداهلل حمىد الكاشي 7146787334  222

 حمىد شٕادٙ امحد جمرظ٘ 7154224643  223

 ٖٕشف عبداهلل راظد الربٖك 7125226375  224

 ٌٕاف خالد حمىد الكخطاٌ٘ 7713226717  225

 الدٔشرٙ حامت عبد الرمحَ راظد 7131474578  226

 عبدالعسٖس عبداهلل حصني الكخٗس 7174823235  227

 ظاٖع عبٗد ظاٖع الدٔشرٙ 7184437147  228

 عبدالرمحَ رظٗد حمىد اه وٕشٜ 7156785427  231

 عبداهلل حمىد زٖد الدكاُ 7167427513  237

 حمىد شعد زِري الكرٌ٘ 7153628712  232

 شمىاُ فّد عبداهلل العصرج 7166878628  232

 امحد وصعٕد ِرٔب٘وفرح  7171766235  233



 االشي الرباع٘ رقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ابراِٗي شعٗد شعد الدٔشرٙ 7165347773  234

 وعارٙ ردٖف بطٗخاُ العتٗيب 7167262683  235

 عبدالكرٖي خمٗفٛ أمحد العبادٙ 7132543726  236

 صاحل عبداهلل حمصَ الدٔشرٙ 7137455627  237

 حمصَ شعٗد عم٘ الفدعاٌ٘ 7721742776  238

 ٖاشر عصري عاٟد العتٗيب 7152853443  241

 حمىد عبداهلل ٌاصر الصفٍْ 7182275287  247

 خالد ورشن عبدالرمجَ العرجاٌ٘ 7181638422  242

 حمىد ملعاُ حمىد الدٔشرٙ 7153247134  242

 


