اخلسجيني َٔ ايدفع ١ايطادضٖ1428 /1427 ١ـ
1

إبساٖ ِٝصاحل عُس بادحدح

2

إبساٖ ِٝعدْإ أمحد محٛد٠

3

إبسآَٖ ِٝصٛز عبد ٙايكدضٞ

4

إبساْٖ ِٝاٖض إبساٖ ِٝايْٓٛٛ

5

أمحد أب ٛبهس أمحد بأمحدٜٔ

6

أمحد إمساع ٌٝحطني بٔ غٕٛٗٝ

7

أمحد إمساع ٌٝحمُد ش ٜٔمجيب

8

أمحد دبري دابس اجلابسٟ

9

أمحد ضعد حمُد ايدٚضسٟ

10

أمحد ضٝف حطٔ اخلريٟ

11

أمحد صاحل َبازى بٔ حٝدز٠

12

أمحد صاحل حمُد زضٛإ

13

أمحد صبخ ٞحمُد احلستاْٞ

14

أمحد عبدايسمحٔ حمُد باعبٛد

15

أمحد عبدايعصٜص عبداملًو زادٜٔ

16

أمحد عبدايكادز محص ٠ايصٜٛؼ

17

أمحد عبد ٙأمحد ضالَٞ

18

أمحد عً ٞضعد زافع ١ايػاَدٟ

19

أمحد يؤ ٟأمحد ٚشإ

20

أمحد حمُد أمحد ايفدعاْٞ

21

أمحد حمُد عبداهلل ايصبإ

22

أمحد حمُد عبٝد ايصبخٞ

23

أمحد حمُد عً ٞايطكاف

24

أمحد حمُد َبازى ايٓٗدٟ

25

أمحد حمُد َه ٞحم ٞايد ٜٔايصٛاف

26

أمحد ٖػاّ َعاي ٞأمحد ضالَ١

27

اغسف خايد َصطف ٢شزناْٞ

28

انسّ صاحل حمُد ايعُٛدٟ

29

ايرباء مجاٍ اَني ٜٛضف

30

أْظ أب ٛاملعاي ٞعبدايًطٝف عبداهلل

31

أْظ خايد بهس ايعاَٛدٟ

32

أْظ حمُد ضامل بامسح

33

أْظ حمُد عبداهلل غعٝب

34

إٜاد حمُد ْب ٌٝغفٝل ايٓػٛاتٞ

35

امئ عبدايسمحٔ حمُد غامن

36

امئ فٗد عبدايػين َكً١ٝ

37

باضٌ عبٝد بسنات االحٟٛٝ

38

بدز خايد حطني ايػفري

39

بدز حمُد عبداخلايل ايػاَدٟ

40

بدز حمُد حمطٔ ايضاٟٚ

41

بد ٟٜٛحمُد بد ٟٜٛاحلُٝاْٞ

42

بساء حمُد َبػس حمُد قطاّ

43

بطاّ َٓصٛز محٝد األمحدٟ

44

بٓدز خايد أمحد باضًِ

45

بٓدز ضعد عً ٞاحملسش ٟاملايهٞ

46

تسن ٞثٛاب َٓٝف ايطبٝعٞ

47

ثائس ضس ٟضٝف ايد ٜٔبسنات

48

ثاَس صاحل عاي ٞايػػُسٟ

49

دٗاد مسري عٝد طٛطح

50

دٗاد حمُد عبٛد بٔ عفٝف

51

دٗني شٖري عبداهلل طٝب

52

حطإ عبداهلل حمُد خبازٟ

53

حطٔ عاٜض حطٔ ايكخطاْٞ

54

حطني إحطإ حمُد ناظِ

55

حطني حطٔ صاحل ايعُٛدٟ

56

حطني حمُد حطني بطْٞٛٝ

57

محص ٠عبداهلل أمحد بافك٘ٝ

58

محصَٓ ٠رز َصطف ٢اهلًٝظ

59

محص ٠دمٝب حطٔ باَػُٛع

60

خايد أضعد عبدايسح ِٝاألْصازٟ

61

خايد داخٌ عاٜض األمحدٟ

62

خايد عبدايسمحٔ عبداهلل مياْٞ

63

خايد عبداهلل َبازى باقطٝإ

64

زائد زغاد حمُد َسقٛغٞ

65

زانإ حمُد صاحل زقبإ

66

زاَ ٞمسري ٜٛضف َالٟٚ

67

زضٛإ عبدايػفٛز عبدايفتاح قازٟ

68

زٜإ أمحد ضعٝد ايػاَدٟ

69

زٜإ أمحد عط ١ٝايػاَدٟ

70

زٜإ دٛد ٠عبداهلل أمحد

71

زٜإ عبدايسمحٔ حمُد ايصبخٞ

72

شٜاد عبداهلل محٛد ايًٗٝيب احلسبٞ

73

ضعد مسري ضعد أب ٛدباز٠

74

ضعد حمُد فائل ضعد ايد ٜٔايػسٜف

75

ضعٛد عبدايعصٜص َٛض ٢عاغٛز

76

ضعٝد خايد ضعٝد بادعفس

77

ضعٝد خايد ضعٝد باْب١ًٝ

78

ضعٝد عً ٞضعد ايػاَدٟ

79

ضعٝد حمُد ضامل باقالقٌ

80

ضًطإ إبساٖ ِٝضًطإ َٗٛع

81

ضًطإ حاَد أمحد ايربناتٞ

82

ضًطإ عبداهلل صاحل بٔ مجٌٝ

83

ضًطإ فٝصٌ عً ٞغساب

84

ضًطإ حمُد حمطٔ ايعٛيكٞ

85

ضًُٝإ عبدايسؤٚف عبدايهس ِٜفدا

86

ضٝف صايف حمُد َفيت

87

غاٖس ضعد فسجيإ ايسبٝعٞ

88

غعٝب عبدايسمحٔ بٔ غٕٛٗٝ

89

صاحل أمحد صاحل ايعًٝاْٞ

90

صاحل حطني حمُد احملٓيب

91

صاحل حمُد عً ٞصاحل قسقٛز

92

صفٛإ أضاَ ١صادم طٝب

93

صالح ايد ٜٔايعٝاغ ٞايصادم فداد

94

صٗٝب أمحد عبداهلل باٚشٜس

95

صٗٝب عبدايسمحٔ أمحد َهاٟٚ

96

طازم عبداهلل حمُد ايرتنٞ

97

طالٍ صاحل حي ٢ٝايعً ٞايصٖساْٞ

98

ط٘ حطني عبداحلافظ بٔ غٕٛٗٝ

99

ط٘ طًعت حمُد غٝح

100

ظافس حمُد ظافس آٍ ٜعً ٢ايكسْٞ

101

عاَس حمُد عبداهلل ايػاَدٟ

102

عبداإلي٘ أمحد عبداهلل باَعظ

103

عبدايسمحٔ أمحد أب ٛبهس اخلطٝب

104

عبدايسمحٔ أمحد عباع عدع

105

عبدايسمحٔ أضعد أمحد َالئه١

106

عبدايسمحٔ أْٛز ٜٛضف غسبتًٞ

107

عبدايسمحٔ حطٔ عبداهلل ضًُٝإ

108

عبدايسمحٔ خايد عبدايعصٜص غػِ

109

عبدايسمحٔ شنسٜا عبداخلايل اجلازٚغ١

110

عبدايسمحٔ ضعد أمحد حٓاٟٚ

111

عبدايسمحٔ عً ٞمحدإ ايعُسٟ

112

عبدايسمحٔ عً ٞضعٝد بطخِ

113

عبدايسمحٔ فٝصٌ عبدايٖٛاب حًٛاْٞ

114

عبدايسمحٔ حمُد عبداهلل نبٖٛا

115

عبدايسمحٔ ٜاضني بٛضٜ ٛاضني

116

عبدايعصٜص ضًُٝإ حمُد بٔ ٜٝٗب

117

عبدايعصٜص عبداهلل ايدٚضسٟ

118

عبدايعصٜص عُس عً ٞبٔ حمفٛظ

119

عبدايعصٜص حمُد حطٔ باْاصس

120

عبدايعصٜص حمُد عً ٞايعُٛدٟ

121

عبدايفتاح أضاَ ١حمُد احلستاْٞ

122

عبدايكادز عجُإ حادَ ٞصطف٢

123

عبداهلل أمحد عبداهلل ايعٝط٢

124

عبداهلل حاَد حضٝض ايعٜٛضٞ

125

عبداهلل خايد ش ٜٔبامجاٍ

126

عبداهلل خايد عبداهلل ايكخطاْٞ

127

عبداهلل شٜاد أمحد َفيت

128

عبداهلل ضعٛد فٛاش ايفاٜص

129

عبداهلل ضعٝد عبداهلل ظٗسإ

130

عبداهلل صابس حطني بٔ غٕٛٗٝ

131

عبداهلل صاحل عً ٟٛبٔ عُس

132

عبداهلل عبدايعصٜص إبساٖ ِٝشازع

133

عبداهلل عبدايعصٜص قاضِ باغس

134

عبداهلل عدْإ حمُد عبدايفتاح

135

عبداهلل عُس ضعٝد أب ٛحطإ

136

عبداهلل غسّ اهلل حمُد ايعُسٟ

137

عبداهلل حمطٔ عبداهلل بازّٚ

138

عبداهلل حمُد عابد عبداهلل خبازٟ

139

عبداهلل َطفس ضعد ايعتٝيب

140

عبداهلل ْاصس اَني عٜٛض١

141

عبداهلل ٜاضني عبداهلل اجلفسٟ

142

عبداملًو حطٔ عبدايكادز قدٜس

143

عبداملٓعِ أمحد حمُد اجلٗين

144

عبدايٖٛاب ضعٝد عبداهلل ايػاَدٟ

145

عبدايٖٛاب حمُد عبداهلل غسبٞ

146

عدْإ طالٍ عبداهلل احملُدٟ

147

عدْإ طالٍ َطًط ايػسٜف

148

عالء ايد ٜٔعبداملٓعِ قسايف حمُٛد

149

عً ٞحطني أمحد أب ٛطايب

150

عًٖٝ ٞجِ صاحل احلُريٟ

151

عُاز عبداهلاد ٟعُس األدَاٟٚ

152

عُاز عً ٞأمحد بادغٝؼ

153

عُاز َٓري مج ٌٝعطًٞ

154

عُاز ْاد ٞقاٜد ايعفٝف

155

عُس أمحد ضعٝد َستع

156

عُس عبدايعصٜص عبداهلل اجلفسٟ

157

عُس عبداهلل عُس باحطني بافٌٝ

158

عٛف عبدايسمحٔ حمُد ايٓٗدٟ

159

غطإ أمحد ْٜٛظ حمُد ضٝاَو

160

غطإ عٝط ٢أمحد حهُٞ

161

فساع عبداهلل زغاد ناتب

162

فساع ْب ٌٝحمُد مسبا٠ٚ

163

فسج حطٔ فسج غخبٌ

164

فٗد عبداهلل حمُد ايػٗسٟ

165

فٝصٌ ضعد عًٝج ١احلاشَ ٞاحلسبٞ

166

فٝصٌ عبدايصُد عًَٗ ٞديٞ

167

فٝصٌ عبداهلل حاَد األمحدٟ

168

فٝصٌ عبداهلل عً ٞاملكبٌ

169

فٝصٌ عبداهلل حمُد أب ٛف١ّٝ

170

فٝصٌ حمُد حمُد عبد ٙاخلديف

171

فٝصٌ ْافع ْاٜف احلسبٞ

172

يطف ٞطازم يطف ٞاخلطٝب

173

َادد طالٍ حمُد املدْٞ

174

َادد حمُد أَني َسغالْٞ

175

َاشٕ عًَٓٗ ٞا اجلسد ٠اجلٗين

176

َاٖس عً ٞحمُد باْٜٛظ

177

َجٓ ٢فٛاش حمُد ْاصس

178

حمُد إبساٖ ِٝمحص ٠ضًِٝ

179

حمُد أمحد اَبازى ايفٛشإ ايصٖساْٞ

180

حمُد بػري ٜٛضف اهلًٝظ

181

حمُد مج ٌٝضًُٝإ دماز

182

حمُد حطني حمُد ايعُٛدٟ

183

حمُد زاغد أمحد آٍ جبٝد األمحسٟ

184

حمُد زاض ٞحاَد اجلٗين

185

حمُد شٜاد محص ٠أب ٛغساز٠

186

حمُد ضامل عً ٞباَسعٞ

187

حمُد ضامل حمطٔ ايكسغٞ

188

حمُد ضعد زافد احملُادٟ

189

حمُد ضعٝد عً ٞايكخطاْٞ

190

حمُد ضعٝد حمُد آٍ ثابت

191

حمُد ضًُٝإ محٝد احلٓٝطٞ

192

حمُد ضًُٝإ حمُد االْصازٟ

193

حمُد عباع عصُت اهلل غانس

194

حمُد عبدايباز ٟعبداجملٝد َاشٟ

195

حمُد عبدايسمحٔ داخٌ املٛيد

196

حمُد عبدايطتاز حمُد ْٛز ٚيٞ

197

حمُد عبدايطالّ أمحد ايعاَٛدٟ

198

حمُد عبدايعصٜص حمُد ايػسٜف

199

حمُد عبدايكادز حمُد ضعٝد

200

حمُد عبداهلل حمُد بازبٝع

201

حمُد عجُإ حمُد ايٓٗدٟ

202

حمُد عصاّ حمُد عطاع

203

حمُد عك ٌٝحمُد ايطُٗٞٝ

204

حمُد عً ٞصاحل عصٝدإ ايػاَدٟ

205

حمُد عُس حمُد باداٚد

206

حمُد عٝد زداء ايػًٟٛ

207

حمُد فاضٌ حمُد صاحل نُاٍ

208

حمُد فتخٜٛ ٞضف اخلطٝب

209

حمُد فسٜد صاحل ايٓٗدٟ

210

حمُد فٝصٌ صاحل ايٓٗدٟ

211

حمُد فٝصٌ عبٛد باٚشٜس

212

حمُد َاشٕ خضس اهلًٝظ

213

حمُد َبازى حمُد ايػٗساْٞ

214

حمُد َصطف ٢عبدايعظَ ِٝصطف٢

215

حمُد ممدٚح َايو َطعٛدٟ

216

حمُد ْب ٌٝفضٌ احلل عبداهلل

217

حمُد ٖٝصع حاَد ايربناتٞ

218

حمُد حي ٢ٝشنسٜا عصفٛز

219

حمُد ٜٛضف َبازى خٛد١

220

حمُد ٜٛضف حمُد زبٝع احلاج

221

حمُد عادٍ عبدايكادز طٛبٝؼ

222

َسٚإ حمُد محٛد ايٛصابٞ

223

َػعٌ حمُد عتٝل ايسمحاْ ٞايبكُٞ

224

َػعٌ َطفس َبازى ايصٖساْٞ

225

َصعب أمحد عالٕ ٖٝذإ

226

َصعب حبٝب اهلل ايرتنطتاْٞ

227

َعاذ عبداهلل ضامل بٔ حمفٛظ

228

َعاذ حمُد عبدايعصٜص باٚازخ

229

َعتص طازم أمحد باَهسٜد

230

َعٔ خايد إبساٖ ِٝايُٝاْٞ

231

َٗٓد أمحد أمحد ايكسْٞ

232

َٗٓد حطٔ حمُد حطني ايعذٛش

233

َٗٓد خايد ضعٝد ايعٜٛضٞ

234

َٗٓد خايد عبداهلل ايػسٜف

235

َٗٓد فٝصٌ اَني ٜٛضف

236

َٛض ٢عبداهلل عً ٞبٔ حمفٛظ

237

ْاٜف حمُد عً ٞعٛادٞ

238

ْصاز عُس عبداهلل ايسفاع ٞاجلٗين

239

من ٞمجاٍ إبساٖ ِٝعٓاْٞ

240

ْٛح إمساع ٌٝحطني بٔ غٕٛٗٝ

241

ٖػاّ حمُد طالٍ عبداحل ٞخمدّٚ

242

ٚضاّ خايد عبداهلاد ٟصائب

243

ٚضاّ شٜين عبداهلل فاضٌ

244

ٚيٝد حطٔ حمفٛظ ايبهسٟ

245

ٚيٝد عبدايسمحٔ صاحل ايصٖساْٞ

246

ٚيٝد عُس ضامل بٔ َٗٓا

247

ٜاضس حطني حمُد ايعُٛدٟ

248

حي ٞصدٜل َٛض ٢ايػٗسٟ

249

ٜصٜد صػري حاَد ايعساد ٟايبًٟٛ

250

ٜصٜد حمُد ايبدز احلطاَٞ

251

ٜٛضف ضعٝد ايطبٝع بادحدح

