
 المرشحين )ذكور(

 االسم الهوية الوطنية ت
1 

 سلطان علي عبدهللا الشهري 1153******

2 
 يزيد بن سليمان بن ابراهيم الميمان 2045******

3 
 عبادي بن عابد بن سليمان الحربي 2705******

4 
 محمد بن احمد بن علي آل عواني 8161******

5 
 فهد سعود عبدالرحمن الصالح 3170******

6 
 فايز شالح دفيلج الحربي 4152******

7 
 عباس حسين بن علي العباس 1588******

8 
 توفيق بن طاهر بن حسن الدهنين 7534******

9 
 حسين بن جعفر بن حسين المناسف 0697******

10 
 نايف خالد عقيل الشمري 9860******

11 
 محمد بن عياده بن عايد العنزي 3409******

12 
 عبدهللا بن مكي آل ابراهيممحمد بن  0882******

13 
 علي الحميدي بن حمود المطيري 8751******

14 
 عبدهللا احمد معيبر العنزي 4566******

15 
 محمد طالب محمد عبدالحفيظ 0871******

16 
 احمد محمد ابراهيم آل حزيمي 3489******

17 
 سعد عبدالرحمن سعد بن غرير 5939******

18 
 عايض بن مسفر الشمرانيمحمد بن  1770******

19 
 عبدهللا ابراهيم عبدهللا الدويش 6265******

20 
 يعقوب علي بن عبدهللا الصفار 9296******

21 
 ماجد بن كمال بن ابراهيم الخضراوي 9792******

22 
 محمد حامد حامدي الثقفي 4085******

23 
 صقر محمد احمد الغامدي 0859******

24 
 سعود حمود العصيميمحمد  3603******

25 
 سعيد هادي معيض القحطاني 9165******

26 
 عيسى ناصر بن محمد الجزيري 6287******

27 
 عبدهللا على بن عبدهللا بوجباره 5038******
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28 
 محمد عبدالرزاق بن طاهر آبوزيد 5467******

29 
 صويلح بن فرحان بن جرمان العنزي 8963******

30 
 عبدالعزيز بن ناصر الحمدانمحمد  4342******

31 
 انس عوض عمر بغلف 1072******

32 
 صالح عبده محمد ال المشائخ 1644******

33 
 عبدالعزيز صعفق صكب العنزي 6682******

34 
 محمد عبدهللا بن عبداللطيف الحملي 8858******

35 
 مصطفى بن محمد بن حسين الكسار 7069******

36 
 محمد بن علي ال سرارحمد بن  2543******

37 
 موفق سعيد بن محمد مودان 7812******

38 
 عبدهللا ملفي مرسال السلمي 0719******

39 
 فيصل مقبل عبدالهادي الحربي 9399******

40 
 عبدالرحمن فؤاد صالح الدين رمضان 7602******

41 
 نواف حسين بن حمود اللهيبي 4545******

42 
 بن محمد القديحي علي بن عباس 6473******

43 
 عبدالرحمن معتوق بن شريده االحمد 6208******

44 
 ابراهيم ابن محمد ابن محرق الزيلعي 6144******

45 
 محمد حامد حميدان الغانمي 9997******

46 
 علي ابن سعيد ابن عبدهللا القحطاني 8398******

47 
 يحيى عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر 0037******

48 
 يوسف بن احمد بن طاهر السالمين 4430******

49 
 عبدهللا عبداللطيف بن عبدالرحمن العصفور 7518******

50 
 فيحان فارس صالح العتيبي 3099******

51 
 مرتضى علي بن عبدهللا بوصبيح 5543******

52 
 مثنى عبدالرحيم ابن عبدهللا السالمي 5373******

53 
 محمدعلي عليمحمد اسحاق  5756******

54 
 خالد سعد بن وصيوص الحربي 2733******
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55 
 احمد عبدهللا علي الشيخي 5595******

56 
 بندر سعد عبدهللا المالكي 9581******

57 
 خلف مفرح عبدهللا الحربي 4881******

58 
 جمال بن عواد بن داموك الرشيدي 5520******

59 
 سالم محمد بن سالم العجمي 4432******

60 
 يوسف محمد بن دباج الزهراني 6719******

61 
 احمد سالم حماد العنزي 3784******

62 
 انس عبدالعزيز عبدالمحسن السريبي 0451******

63 
 تركى أمجد حمدي أمان 4687******

64 
 بدر عليان مسلم المطيري 2701******

65 
 حسين صالح بن احمد المهناء 0408******

66 
 محمد مفرس بن ماجد العتيبي 2179******

67 
 عبدالحميد مسعد بن عايد الجهني 7476******

68 
 سعيد محمد بن عبدهللا العبكري 7702******

69 
 حامد مصلح علي المالكي 6787******

70 
 عطيه حمود مطر البالدي 4876******

71 
 محمد بن بشير بن خلف المزيني 3283******

72 
 احمد طالبياحمد حسن  9301******

73 
 محمد بخيت مرزوق الحربي 8827******

74 
 غازي حمد حميد الرفاعي 8284******

75 
 علي بن حسن بن احمد القرني 6898******

76 
 حاتم عبدالفتاح بن حسين بن صديق 1813******

77 
 تركي مشرف ذاكر الغامدي 3407******

78 
 محمد غازى حامد العصيمى 6163******

79 
 ناصر بدر ناصر الفهد 2373******

80 
 فارس سعيد فائز االسمري 8464******

81 
 بدر احمد عبدهللا المحوري 4527******
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82 
 سامي عبدهللا رهيدل المطيري 0208******

83 
 حمد ابن محمد ابن حمد القحطاني 0231******

84 
 عبدهللا بن ابراهيم بن منصور الشمراني 9507******

85 
 مفرح حسن مفرح المالكي 7380******

86 
 نزار عوده عواد الجهنى 4062******

87 
 عبدالرحمن عوض هليل العنزي 7295******

88 
 عادل بن علي بن حسين المالكي 4983******

89 
 سعيد عوض بن سعيد القحطاني 1448******

90 
 فهد بن امبارك بن محمد الزهراني 4326******

91 
 رامي محمد سعد الزهراني 6249******

92 
 محمد بن هادي بن محمد القحطاني 7529******

93 
 مسفر حمدون حامد السفياني 2241******

94 
 عبدالحميد جمال عبدالحميد ابوعصيده 4978******

 


