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املرتبةاإلسمم
عةسيف ح بن مغ الدعدى١ الرا
ري٢ عةامجد فيصل سعد ا الرا
امسةنورن محمداكرم جان محمد٣ ا
ذ٤ امسةصا بن منور بن مبارك ال ا
ذ٥ ب بن حمود ال السادسةفواز بن مث
السادسةمنصور سلمان برك العقي٦
ري٧ يم ا السادسةاحمد سعيد ابرا
دي احمد محمدع رجب٨ السادسةم
ي٩ السادسةساميھ عون بن ماطر الث
ي١٠ السادسةسامي رشيد بن سليم الل
ري١١ السادسةفواز بن نوري بن ي ا
السادسةايمن جمال احمد النجار١٢
السادسةمرم خليل احمد الشاعري ١٣
ى١٤ يم بن ظيف هللا بن عبدهللا الشمرا السادسةابرا
ن١٥ لن السادسةعبدااللھ بن سليمان بن عبدالرحمن 
السادسةوليد عايد عبيد الشمري ١٦
ي بن صا بن رشاد جمل١٧ عةرا السا
عةناصر حسن ع األم١٨ السا
يم حيدر١٩ عةاحمد جميل ابرا السا
ا عبدهللا حسن القر٢٠ عةم السا
ذ٢١ عةخالد بن مرزوق بن حميد ال السا
عةفواز جازي عبدهللا الشرف٢٢ السا
عةحسن عبدالصمد بن حسن عليوه٢٣ السا
ي٢٤ را عةمحسن ع محسن الز السا
ى صدقھ مبارك٢٥ عةموفق ز السا
عةمع احمد خليل زرن٢٦ السا
عةاحسان عثمان يوسف فالتھ٢٧ السا
س٢٨ عةنايف كرم بن عتيق ا السا
عةعاطف عبدهللا اسماعيل املعلم٢٩ السا
عةصا سعدى ع الغامدي٣٠ السا
الثامنةعماد حسن بن احمد الثقفي٣١
ي٣٢ بان الشمرا الثامنةرحمھ دحمل ش
ي٣٣ را الثامنةماجد غرم هللا بن محمد الز
ي السل٣٤ ھ رزق بر الثامنةصا



املرتبةاإلسمم
الثامنةخالد محمد داود املطرف٣٥
الثامنةمحيا بن عيضھ بن جمعان القر٣٦
ت٣٧ ر عبدالستار مو مرش الثامنةما
الثامنةعديلھ عبدالقادر احمد صا٣٨
ابري ٣٩ د بن عابد ا ي ف الثامنةاما
الثامنةاحمد محمد احمد القري٤٠
الثامنةساري ناصر مصطفى الشرف٤١
الثامنةسالم بن ع بن مص البق٤٢
دي٤٣ الثامنةشادي محمد عبدالرحمن بام
الثامنةنوف حمود محمد الرو٤٤
اق٤٥ الثامنةحمدان بن سعد بن حمدان ال
طيب٤٦ الثامنةفواز بن عبدهللا بن ع ا
الثامنةفراج مفرح مخضور املزمومي٤٧
الثامنةمنصور احمد بن محمد باوزر٤٨
ي٤٩ سا الثامنةدينھ حري بن صا ا
الثامنةايمن صا ثابت ع٥٠
الثامنةعبدهللا سعود عبدهللا املسعود٥١
ازمى٥٢ الثامنةمحمد عبيد بن عابد ا
اشم عبدالقادر السقاف٥٣ غام  الثامنةا
يل محمد عبيد٥٤ الثامنةحسام ن
ابرى ٥٥ الثامنةفيصل منصور عامر ا
ي بن عبدهللا بن عبدالرحيم نور ٥٦ الثامنةا
يميل الرحي٥٧ ي بن سليمان بن ز الثامنةا
ان حسن احمد عماش٥٨ الثامنةج
الثامنةرائد عابد عبدالكرم سندى٥٩
الل العتي٦٠ الثامنةاالء عبدهللا 
ى ٦١ الثامنةحازم بن سعد بن سعود العم
زاع الر٦٢ الثامنةاسامھ عاطى بن 
الثامنةخالد احمد بن عبدهللا العرمطي٦٣
الثامنةخالد سند محمد الصاعدى٦٤
ي٦٥ الثامنةسلطان سليمان مسلم اللقما
ي٦٦ يم السليما الثامنةلھ خليل بن ابرا
ن عبدهللا ابوالرش٦٧ الثامنةاحمد ام
الثامنةصا بن عبدالرحمن بن صا الدحيم٦٨
ك٦٩ الثامنةحازم حسن بن محمد ا
ابرى ٧٠ د بن صا بن مفرج ا الثامنةف



املرتبةاإلسمم
ي٧١ الثامنةطارق بن محمد بن حمدان الل
التاسعةافراح عبدهللا بن محمد مليباري ٧٢
امل بن حسن م٧٣ التاسعةوالء 
اق صا الشي٧٤ شھ ا التاسعةعا
التاسعةيثم ي بن حامد االحمدى٧٥
التاسعةمحمد بن سالم بن ع باحمادى٧٦
ن القر٧٧ التاسعةمندل سعيد مف
ري٧٨ التاسعةعادل معوض حميد ا
ى٧٩ التاسعةغا فاروق بن جوده با
التاسعةعبدهللا بن عصام بن حمزه بصنوي ٨٠
التاسعةسرع بن احمد بن ع باحشوان٨١
التاسعةمحمد بن حسن بن محمد باخ٨٢
التاسعةحنان حامد بن عبدالفتاح فقيھ٨٣
ميد السيد٨٤ التاسعةممدوح بن عبدالرحيم بن عبدا
ي بن صدقھ بن مو عطار٨٥ التاسعةا
العاشرةمرام محمد احمد نواوى ٨٦
العاشرةمشاعل مصطفي بن عبدالواحد حولدار٨٧
العاشرةامينھ عبدالرحيم بن محمد االنصارى ٨٨
ري٨٩ د ا د ان بن  العاشرةيوسف بن سم
العاشرةمازن بن ادرس بن طالب املغري٩٠
العاشرةرائد بن مصطفى بن عبدالواحد حولدار٩١
العاشرةنزار بن مصطفى بن حسن الشامي٩٢


