
املرتبة اإلسمم
ذ١ الثالثةرا بن رجاء بن غو ال
ب النفي٢ عةحامد زايد بن مث الرا
ن الفقيھ٣ عةفاطمھ زد حس الرا
امسةمحسن عوده بن عواد الدعدى٤ ا
ري ٥ امسةممدوح بن محمد بن عبدهللا از ا
ري٦ امسةعماد حامد بن محمد ا ا
ود صا مصطفى حداد٧ امسةع ا
ي٨ امسةعبيدهللا بن مبارك بن داخل الل ا
ى٩ امسةاحمد بن احسان بن محمد م ا
جري ١٠ امسةمحمد بن سليمان بن وايل التو ا
جري ١١ امسةعبدالرحمن بن سليمان بن وايل التو ا
ا١٢ امسةعبدهللا بن محمد بن قاسم مدر ا
امسةفدوى محمد بن عبيد العتي١٣ ا
ذ١٤ امسةمحمد حميد قابل ال ا
ن بن عبدالرحمن بدري ١٥ امسةعامر بن ياس ا
يم سالم الزيدي١٦ امسةعبدهللا ابرا ا
ى١٧ امسةمرم مطيع بن غالب املال ا
ي١٨ ي  امسةعالء فوزي بن  ا
امسةعذراى صا بن حمدان العتي١٩ ا
يعھ محمدعرفھ قدم ع البنغا٢٠ امسةر ا
ي٢١ را امسةفاضل بن مو بن محمد الز ا
ازمي٢٢ د محمد ا السادسةسميھ ف
السادسةحسن ع احمد مجر٢٣
ى٢٤ السادسةرامي من بن محمد السليما
ا ع حسن العطاس٢٥ السادسةم
ن الشرف٢٦ السادسةسعود عبدالرحمن بن حس
ي ٢٧ السادسةياسر محمد يح عس
السادسةحسن متعب بن محمد العلوي ٢٨
ن مبارك الف٢٩ د حس السادسةف
السادسةوليد حمود بن محمد املطر٣٠
اري٣١ د ا يم عيضھ سو السادسةابرا
السادسةعماد عياد بن عوض  هللا السل٣٢
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يب٣٣ السادسةحنان سليمان بن احمد 
السادسةعبدهللا ابن محمد ابن احمد الزل٣٤
ي٣٥ السادسةعبيد ح سعيد الشمرا
مي٣٦ السادسةأحمد عبدهللا محمد الش
ب ع حسن الشرف٣٧ السادسةز
السادسةاقبال عثمان صدقھ خضر٣٨
اق محمد٣٩ السادسةع بن حسن بن ا
السادسةسالم نافع بن دخيل هللا السل٤٠
ارى٤١ السادسةس مستور بن عبدهللا ا
ري٤٢ السادسةمحمد بن بدر بن غا ا
اري الشرف٤٣ السادسةنايف نجيب بن نايف ا
ي سالم احمد بافقيھ٤٤ السادسةاما
ى٤٥ ا السادسةم عمر ع ا
غلف٤٦ السادسةعبدهللا طارق بن عبدهللا 
السادسةبندر بن وصل هللا بن ع املطر٤٧
ذ٤٨ س بن مرزوق بن حميد ال السادسةخم
السادسةساره محمد فرج القثامي٤٩
ي٥٠ يم بن سرج املال السادسةعبدهللا بن ابرا
عةاحمد فت بن عبدامللك صبان٥١ السا
عةران ناصر بن فيصل السقامى٥٢ السا
ابري ٥٣ مر ا عةثامر عبدهللا بن عو السا
ع محمد القوزي٥٤ عةضياء شا السا
عةعطيھ جمعان عيضھ الس٥٥ السا
عةلي محمد صا الشي٥٦ السا
عةحنان ع ابن محمد با٥٧ السا
ي٥٨ را يم الز عةنايف صا ابرا السا
ن صفطھ٥٩ عةاحمد محمد بن حس السا
اب٦٠ ان صا عمر باو عةج السا
ن٦١ عةسام ع صادق ابول السا
لم بن مسلم القر٦٢ عةاحمد بن سو السا
عةعادل بن محمد بن صدقھ خياط٦٣ السا
ي٦٤ عةحمود بن شامان بن مبارك الل السا
عةم محمد احمد قنديل٦٥ السا
عةيفاء محمد عبدالرحمن العنقري ٦٦ السا
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عةنايف فيصل سالم سندي٦٧ السا
عةمشاعل دخيل هللا بن رجاء العصي٦٨ السا
ميد بن حمد الصاعدى٦٩ عةمشعل عبدا السا
عةحافظ عبدهللا حسن معافا٧٠ السا
ا٧١ عةرم محمد بن عبدالعزز ا السا
ا سفرع محمدنور حرري ٧٢ عةم السا
عةمشاعل محمد بن مختار عبدالكرم٧٣ السا
ن الدثي٧٤ عةخديجھ محمد حس السا
ازمي٧٥ عةساره احمد عبدرھ ا السا
يع بن طالب بن طالب٧٦ عةشائر ر السا
عةعال خليل بن ع السمك٧٧ السا
ن٧٨ لن عةعبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن  السا
عةمحمد صليح بن صو العتي٧٩ السا
عةيزد ع احمد الغامدي٨٠ السا
ى فيحان بن سالم الدعدى٨١ عةا السا
ي٨٢ عةمو بن سليم بن سليمان اللقما السا
عةمسيفر بن مناع بن معيوف الف٨٣ السا
ي٨٤ عةأحمد عبدالرحمن محمد العصما السا
ادي٨٥ عةمحمد بن عبدالقادر بن محمد  السا
ذ٨٦ عةخالد عيد بن عوض ال السا
ي شباب العتي٨٧ عةرائد ثا السا
ن بن عمر زمزمى٨٨ عةصفوان حس السا
عةعمر ابن احمد ابن ع باعن٨٩ السا
عةع بح احمد الشي٩٠ السا
عةفارس عبدالكرم محمود مددين٩١ السا
عةحسن بن جمال بن محمدمراد مراد٩٢ السا
عةباسم صا بن ع بيجر٩٣ السا
ابري ٩٤ مر ا عةسم بن عبدهللا بن عو السا
ي٩٥ را عةمحمد بن سعيد بن سعد الز السا
عةعزوف رزق هللا سالم السل٩٦ السا
ب هللا٩٧ عةطالل بن محمد بن عبدالكرم حب السا
ى٩٨ عةاحمد شاه مياه ع الباكستا السا
عةجارهللا سعيد بن محمد الطو٩٩ السا
عةعبدالرحمن محمد بن نايف الشلوي ١٠٠ السا
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ي١٠١ را ي سعيد عبدهللا الز عةاما السا
ادي سعد الب١٠٢ عةمطره  السا
عةسعد بن حميد بن سعد القر١٠٣ السا
وساوى ١٠٤ ھ محمد ادرس ال عةصا السا
ري١٠٥ عةمو ابن حميد ابن مرزق ا السا
عةراض بن مراد بن مصطفى ابوغانم١٠٦ السا
يم محمد الشي١٠٧ عةمحمد ابرا السا
ن بن يوسف فلمبان١٠٨ عةاحسان حس السا
عةعدنان بن فرج بن فراج القار١٠٩ السا
عةسم بن عبدالكرم بن سمران الصاعدي١١٠ السا
عةاكرام سعد بن مشعل النفي١١١ السا
عةتان ع عبدالرحمن الغشمري ١١٢ السا
عةعبداملنعم رشيد بن سعد العو١١٣ السا
عةاسماعيل رضوان محمود مرداد١١٤ السا
الثامنةعبدهللا محسن عبدهللا املرحم١١٥
الثامنةعبدهللا احمدمفيد بن محمدصا سمان١١٦
الثامنةايمن احمد بن خصيفان الصب١١٧
سام سراج عبدالرحمن معروف١١٨ الثامنةاب
الثامنةعبدهللا دخيل هللا محمد السل١١٩
ميد حمد الصاعدى١٢٠ الثامنةماجد عبدا
ت١٢١ الثامنةجابر عبدالستار مو مرش
الثامنةنجا را نجاء الغامدي١٢٢
الثامنةن كمال صا بخارى ١٢٣
الثامنةرعد محمد اسماعيل املولد١٢٤
ي١٢٥ الثامنةوفاق محمد توفيق مصطفى مد
داي السل١٢٦ ادي بن  ي  الثامنةاما
ي١٢٧ يا الثامنةجميل بن حسن بن عمر الص
الثامنةبدور دخيل هللا بن اخيضر السل١٢٨
الثامنةفاطمھ عبدالرشيد التيھ محمد١٢٩
بار١٣٠ الثامنةمحمد فؤاد عبدااللھ عبدا
الثامنةاحمد بن معتوق بن عزز الدعدى١٣١
يم محسن صا الغر١٣٢ الثامنةابرا
الثامنةرحمھ عمر بن عبدهللا العامودي١٣٣
مودي١٣٤ راء حسن احمد ا الثامنةز
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طي١٣٥ الثامنةفاتن منصور بن محمد ال
الثامنةفواز احمد بن عبدهللا االنصارى ١٣٦
الثامنةاياد بن عبدالقادر بن عبدهللا العطاس١٣٧
الثامنةران محمد حمدان ا١٣٨
اب شاطر١٣٩ الثامنةسرن عالءالدين عبدالو
الثامنةماجد بن حسن بن غاوي بن طالب١٤٠
ي ١٤١ الثامنةخلف بن حمزه بن عبيدهللا العم
الثامنةطارق احمد بكر فالتھ١٤٢
الثامنةمحمد داود سليمان نتو١٤٣
ذ١٤٤ الثامنةفيصل بن معتوق بن حامد ال
ام حسن عمر بادرق١٤٥ الثامنةر
ن ع الفقيھ١٤٦ راء حس الثامنةز
ي١٤٧ الثامنةوليد ع محمد يما
الثامنةنايف مسعود بن رميح الندوي ١٤٨
الثامنةع بن عواض بن مطلق العتي١٤٩
ي١٥٠ الثامنةعاصم عبدهللا محمد املال
ي١٥١ را الثامنةماجد سعيد دخيل هللا الز
ام١٥٢ الثامنةنوف احمد بن معتوق ال
ي١٥٣ را الثامنةعبدهللا جمعان عبدهللا الز
الثامنةساره ع قاسم االنصاري ١٥٤
الثامنةظبيھ حمود بن حامد العصي١٥٥
الل مستور الف١٥٦ الثامنةمسعده 
ر١٥٧ الثامنةعبدهللا بن احمد بن عبدالرحمن ا
الثامنةايمن محمود وان عبدهللا قدح١٥٨
ري ١٥٩ الثامنةخديجھ عبدهللا مفرح الش
الثامنةعماد بن ناصر بن عواد الصب١٦٠
ى١٦١ را الثامنةفايز بن ع بن عقي الز
ي١٦٢ الثامنةمص صا سفر املال
الثامنةخديجھ بكر سعيد البندر١٦٣
شرى بن شعياء بنجر١٦٤ الثامنةبادي 
الثامنةمحمد بن ع بن محمد السب١٦٥
يم بن ع العتي١٦٦ الثامنةغازي ابرا
الثامنةجميلھ عبده بن محمد املكالوى ١٦٧
ي١٦٨ الثامنةنايف بن عبدالرحمن بن محمد الشمرا
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الثامنةعمر بن احمد بن عمر باز١٦٩
ري١٧٠ التاسعةسلطان عبدهللا باخت ا
لعود١٧١ التاسعةعبدهللا محمد راشد ا
يھ عبدهللا بن حميد اليا١٧٢ التاسعةخ
مادي١٧٣ التاسعةخالد محمد ابن حامد ا
ى١٧٤ را التاسعةمرم سعد بن احمد الز
اس١٧٥ التاسعةبندر بن فواز بن ع الد
التاسعةياسر بن محمد بن عبدالغ باحشوان١٧٦
اج١٧٧ التاسعةعال محمد بن عبدهللا 
ي١٧٨ يم بن رشاد الدو التاسعةحسام ابرا
التاسعةخديجھ عوض عمر باقازي ١٧٩
ى ١٨٠ ميد  التاسعةغاده غازى بن عبدا
ى١٨١ التاسعةحاتم بن محمدصا بن سعد اليما
شاره١٨٢ يم احمد  التاسعةحنان ابرا
ر عبدهللا بن دين محمد القاسم١٨٣ التاسعةما
التاسعةلي ع بن خليل السمك١٨٤
التاسعةنواف مشعل سعيد القر١٨٥
سن الصب١٨٦ سن عبدا سن مح التاسعةعبدا
ي١٨٧ ر عمر املرغال التاسعةفادي زا
ي١٨٨ را يم سعد الز التاسعةي ابرا
ده محمد سالم فراش١٨٩ التاسعةو
التاسعةفواد بن رشاد بن عبدالغ شاو١٩٠
التاسعةعاطف مرشد قاسم االحمدي١٩١
التاسعةمصطفى بن نافع بن عليان الرحي١٩٢
ازمي١٩٣ التاسعةغربھ محمد احمد ا
ارون زرماوي ١٩٤ سره عثمان  التاسعةم
التاسعةحاكم عايض سعيد املسعودي١٩٥
غ١٩٦ يم صا التاسعةحنان عالءالدين بن ابرا
التاسعةبندر فيصل عبدالرحمن بدر١٩٧
التاسعةس عبدهللا بن حا اكرم خان١٩٨
التاسعةم صا سعيد الغامدي١٩٩
ي٢٠٠ را ار محمد ع الز التاسعةأ
ى٢٠١ التاسعةنوف محمدمأمون محمد عمر يما
التاسعةاالء فاروق بن حمزه خوج٢٠٢
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التاسعةخديجة فيصل محمد الرفيدي٢٠٣
يع جميل بن محمدسعيد دقنھ٢٠٤ التاسعةر
س٢٠٥ التاسعةحنان محمد عبده ا
ب٢٠٦ ب التاسعةعب مو بن محمد صا ا
التاسعةسلوى محمديوسف بن محمد الشودري ٢٠٧
التاسعةياسر بن صا بن احمد باحارث٢٠٨
التاسعةامل عبدهللا بن حميد اليا٢٠٩
التاسعةمحمد فردوس خليل الرحمن ابوالنور ٢١٠
التاسعةلؤلؤه محمد بن محسن حميدي٢١١
التاسعةمحمد عتيق بن حمود النفا٢١٢
ي الشرف٢١٣ التاسعةاشواق محفوظ دخيل هللا الشن
ق جو السل٢١٤ التاسعةفواز م
ا٢١٥ يده جميل بن محمد مال التاسعةز
شرف٢١٦ التاسعةنايف بن محمد بن عمر 
ري٢١٧ التاسعةعيمھ مرزق بن حمدان ا
الق عبدهللا٢١٨ اب ابن عبدا التاسعةياسر ابن عبدالو
ابري ٢١٩ التاسعةاحمد سالم مطر ا
نھ احمد عبده الفقيھ٢٢٠ التاسعةز
سلم باصفار٢٢١ التاسعةطيبھ عبدالواحد 
اخ٢٢٢ التاسعةصا مصطفى بن صا 
التاسعةمنصور بن محمد بن عايض النفي٢٢٣
الن٢٢٤ التاسعةمحمد عبدهللا محمد بن 
ديان٢٢٥ سام محمد ناصر بن  التاسعةاب
التاسعةوليد محمد بن عبدهللا تيمور ٢٢٦
يم الطيب٢٢٧ التاسعةنجاة عمار ابرا
ري٢٢٨ التاسعةماجد ع محمد ا
التاسعةمرم محمد مو الفا٢٢٩
التاسعةمحمد حامد صا مو٢٣٠
ي٢٣١ التاسعةعبدهللا بن معتوق بن محسن اليما
التاسعةرم احمد عبدهللا محمد٢٣٢
ي طالل بن صا حك٢٣٣ العاشرةا
عمان الرس٢٣٤ العاشرةغاده محمد 
العاشرةاميمھ ي بن عبدهللا ميم٢٣٥
غيمش العو٢٣٦ ام ع بن  العاشرةس
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سام عبدهللا زد السل٢٣٧ العاشرةاب
اش٢٣٨ ق ال العاشرةنيده عبدالوكيل بن عبدا
ي٢٣٩ العاشرةناء عبدهللا حامد السليما
العاشرةمحمد صا مص املطر٢٤٠
العاشرةشرفھ ع بن ي الغامدي٢٤١
ازمى٢٤٢ العاشرةفيصل عبدهللا خليل ا
يم البلو٢٤٣ العاشرةملكھ محمد ابرا
ي السل٢٤٤ العاشرةسعيد بن رزق بن بر
ناوي ٢٤٥ العاشرةارون داود بكر ال
العاشرةسرن فواز محمدنور قطب٢٤٦
العاشرةعبدااللھ عبيدهللا عطاء محمد٢٤٧
رى٢٤٨ العاشرةعب جذالن ابن مساعد ا
العاشرةحمود محمد حمود العتي٢٤٩
ي٢٥٠ را العاشرةنجود جمعان بن احمد الز
العاشرةساميھ مسفر سعيد الصاعدي٢٥١
العاشرةسلطانھ حبيليص قبالن العتي٢٥٢
ي٢٥٣ العاشرةطالل عيد مسلم اللقما
العاشرةع بن محمد بن ع فوال٢٥٤
سون رشيد محمود البلب٢٥٥ العاشرةم
العاشرةعال ع بن حسن خان٢٥٦
ري٢٥٧ وك ا العاشرةامل بن عليثھ بن م
العاشرةع عبدهللا عوضھ االسمري ٢٥٨
ر خليل شالوالھ٢٥٩ ر طا العاشرةما
العاشرةر كمال صا بخارى ٢٦٠
العاشرةصباح نا بن عبدهللا املغرى٢٦١
ن ع البار٢٦٢ يلھ ياس العاشرةن
يم فالتھ٢٦٣ يم محمد ابرا العاشرةابرا
دي الكبك٢٦٤ العاشرةعبدهللا بن مرزوق بن عبدامل
العاشرةفوزھ ع بن ع نازره٢٦٥
العاشرةامجاد جميل بن احمد الطف٢٦٦
العاشرةبدرھ دخيل هللا حسن العبد٢٦٧
ى٢٦٨ اشم حلوا العاشرةملياء صديق 
العاشرةمحمد بن ذاكر بن صا بخاري ٢٦٩
ى٢٧٠ العاشرةملياء عبداللطيف عمر فطا
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املرتبة اإلسمم
ى٢٧١ را العاشرةفواز مبارك ي الش
اري٢٧٢ العاشرةامل خلف بن م ا
ري ٢٧٣ ي بن سعد بن مسعود السو العاشرةتر
العاشرةمحمد عبدالكرم بدرالدين جاوي ٢٧٤
ن٢٧٥ لن اق  العاشرةسامي محمد ا
ي٢٧٦ العاشرةرشاد بن عبدهللا بن عمر حلوا
اب بن محمدع نق٢٧٧ العاشرةرجاء عبدالو
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