
ياسم المقبولم
المدينةرقم السجل المدن 

الباحة1056785981سالم اليامي1

الباحة1083984961فيصل ال معتق2

ي 3
 
الباحة 1095703045عبدالعزيز مطر الزهران

الباحة 1057725655وليد إبراهيم الغامدي4

الباحة 1081673939محمد سعد ال خرصان 5

الباحة 1015148164يارس سعيد الغامدي 6

الباحة 1059435568عبدهللا محمد الدبيان 7

ي 8
 
الباحة 1043119716مجدل جارهللا القحطان

ي 9
 
الباحة 1020193650منصور محمد  الزهران

ي 10
 
الباحة 1044196523محمد عبدهللا الشهران

ي 11
 
الباحة 1026287043موىس إبراهيم الزهران

ي 12
 
الباحة 1120943871رياض محمد االشهران

الباحة 1059979557عبدالعزيز سعيد الغامدي 13

الباحة 1093397675إبراهيم عبده مليكد 14

الباحة 1035254182محمد حسي   ال حزام 15

ي16 الباحة 1098495169بندر إبراهيم العمي 

الباحة 1008783530أحمد نارص الغامدي 17

الباحة 1092409455عيدروس محمد مباركي 18

الباحة 1010380630سعود سالم الشمري 19

ي20
 
الباحة 1088082381عبدالرحمن علي فرشان الزهران

الباحة 1013469497ماجد عبدهللا ال منيعه 21

ي22 الباحة 1078068994عبدالعزيز أحمد عسي 

الباحة 1096562895نارص مسفر القشاني  23

الباحة 108433693حسي   عبدالهادي العمري24

ي25
 
الباحة 1064237694علي احمد البارق

الباحة 108921416فايز عبدهللا الشهري 26

الباحة 1041724822محمد عبدهللا مكرمي 27

الباحة 1062604242علي عبدهللا ال ماطر 28

ي29 الباحة 1094330949إبراهيم مفرح عسي 

ي30
جازان 1098556648عبدالرحمن سالم الفيف 

جازان 1068395621باسم حسن االمي  31

جازان 1082999564رائد يحي  رفاعي32

ي فرحان 33 جازان 1129887715فهد سعيد ناج 

ي34 جازان 1054581630فارس صالح الكثي 

جازان 1049177023يحي  محمد ال الحارث 35

جازان 1051283347حمد جهامان ال الحارث 36



جازان 1061423602مازن صالح الحناياء 37

جازان 1075553048عبدهللا شاكر نجمي 38

جازان 1095784417عارف صويلح الرشيدي 39

جازان 1068372224حامد معتوق الحايطي40

جازان 1079975254محمد عبدهللا الي  41

يدي42 جازان 1102259999عاصم محمد الي 

جازان 1025787605فهد إبراهيم ال موتة 43

جازان 1093731543فيصل يوسف العبدالي44

ي 45 جازان 1056842683منصور محمد عسي 

ي46 جازان 1027962321أحمد عبده عسي 

ي 47
 
جازان 1051733242عثمان محمد عالق

ي48
 
جازان 1071887028وائل الزهران

ي49
 
جازان 1077892139نارص الزهران

جازان 1080148701عمر جعوي دالك 50

جازان 1018106599عبدالكريم عبدهللا عيىس 51

جازان 1094780234بندر محمد قطر 52

جازان 1017510635محمد ضيف هللا باصهي 53

ي54 جازان 1037858444محمد سلطان الكبيي 

جازان 1077823571الحسن مانع ال زمانان55

جازان 1078757620بدر عبدهللا المالكي 56

جازان 1093158986خالد شمس ال هادي 57

جازان 1088378276يحي  علي الماجوري58

جازان 1086188420سلمان أحمد عميش59

ي 60
 
جازان 1062978745حسن سفر الشهران

جازان 1074024942عادل محمد عبدهللا 61

جازان 1064897828فواز مانع ال دعي  62

ي 63
 
عسي 1002470530سعد محمد القحطان

عسي 1086007810سليمان محمد مدحلي64

ي65 عسي 1055767022صالح أحمد الكثي 

ي محمد ال سالم 66
 
ق عسي 1058728914رسر

ي67 عسي 1087335582محمد فايع عسي 

عسي 1016508044مروان ظاهر البلوي68

عسي 1093777371حاتم محمد الغامدي 69

عسي 1086016449عبد هللا محمد محسن خرمي70

عسي  1088103740حاتم محمد المكرمي 71

عسي  1035794583سعيد سلمان ال طزاء72

عسي  1058690890إبراهيم محمد العاصمي73

ي74 عسي  1022887952أحمد علي عسي 



عسي  1095842637إبراهيم محمد الحدري75

ي76 عسي  1064825944عامر مرعي عسي 

عسي  1059542777حسي   منصور ال عرفان77

ي 78
 
عسي  1082352780عبدالرحمن عطية الزهران

عسي  1046680128احمد عبدالقادر  أبو عابد 79

عسي  1011161732عبدهللا محمد الشهري 80

عسي  106485100محمد فايع االلمعي 81

ي 82
 
عسي  1065687038عوض نارص القرن

عسي  1057957233علي سعد دويرم 83

عسي  1101666475عبدالعزيز زكري84

ي 85 عسي  1051078929سامي متعب الحرن 

ي86 عسي  1055628323عبدالرحمن عبدهللا عسي 

عسي  1063082422أحمد يحي  ال مضواح 87

ي 88
 
عسي  1092187440بندر محمد النمران

عسي  1071777021خالد عبده حنيش 89

عسي  1079659643نعيم يوسف محسن 90

ي االسلمي91
عسي  1099720680محمد ناىسر

عسي  1073276162علي حسي   ال خمسان 92

ي 93
 
عسي  1034497964سعيد عوض القحطان

عسي  1058702778عائض سعيد ال مجثل 94

95 
 
ق عسي  1043698586صالح عبدهللا الشر

ي96
عسي  1059956563سامي حسن الفيف 

ي 97
 
عسي  1114805367علي سعيد القحطان

نجران1047713951سالم نارص ال رواس 98

ي99 نجران1085122461موىس عسي 

ي100
 
نجران1058899533عبدهللا سعيد الشهران

نجران1021999337عبدالرحمن عبدهللا البدر 101

نجران1066087782الحسن سعيد ال مهذل 102

نجران1022768871مبارك محمد ال محاج 103

نجران 1034863397محسن عبدهللا المكرمي 104

نجران 1041643543علي حميدان ال زمانان105

نجران 1086606538حسام علي مدبش106

نجران 1004720148حميد أحمد المالكي 107

نجران 1027784048توفيق عبدهللا الغامدي 108

ي 109
 
نجران 1014557274عبدهللا زبران الشمران

ي110 نجران 1017305036سلطان فايع  عسي 

نجران 1007101759عادل محمد ال مغامر 111

نجران 1024632752علي سالم ال منصور 112



نجران 1071534943عبدالعزيز مغلي الصبحي113

ي 114
 
ان القحطان نجران 1079721542فهد جي 

ي 115
 
نجران 1009960731عبدالمجيد محمد الشهران

نجران 1023574583سلطان علي الراكة 116

نجران 1079614903حسي   هادي ال دويس 117

نجران 1033413905وليد محمد ال موتة 118

نجران 1117541316وليد محمد الزهيان 119

ي 120
 
نجران 1094643598محمد عبدهللا القحطان

نجران 1053899074محمد مبطي المالكي 121

ي122
نجران 1107229849محمد أحمد فتيي 

نجران 1071592602محمد علي ال قريشة 123

نجران 1037987615ماجد حسن ال دعي  124

الجوف 1081510438صالح اجمد الغراس125

الجوف 1013704604عودة سالم الحوطي 126

الجوف 1082670710منصور محمد المويشي  127

ي128 الجوف 1052353396محمد سليمان الحرن 

ي 129 ان العي   الجوف 1124835388عزيز عني  

ي 130
 
الجوف 1103770325سلطان محمد القرن

الجوف 1073304139معاذ عبدالرحمن المرشد 131

ي132
الجوف 1077770582أحمد قريان الفهيف 

الجوف 1069623211عمر صالح الراشد السعدون 133

ي 134
 
الجوف 1063624397راكان حميد السفيان

ى135 الجوف 1047369895حمزه ضيف هللا البشر

الجوف 1081814103ريان جمال الدريوش136

ي 137 الجوف 1065479857عبدالمجيد حمود العي  

الجوف 1045350376فالح عبدهللا الشمري138

ي139 الجوف 1038668073ضيف هللا سليم الحرن 

الجوف 1022212367زياد عبدهللا السمنان140

الجوف 1064898511زهي  علي الصقر 141

الجوف 1068426194شجاع صالح الخلف 142

الجوف 1092551975مطلق سعود الشمري 143

ي 144 الجوف 1051685657ماجد صقر المطي 

الجوف 1094449327تميم مساعد الجرفي   145

الجوف 1038706642صالح عبدالرحمن الزمام 146

الجوف 1031517475منصور حسن السالمة 147

ي148
الجوف 1007727868عبدهللا فهد الجهي 

ي149 الحدود الشمالية1075171296حسي   محمد قمي 

ي 150 الحدود الشمالية 1008474759محمد فهاد العي  



الحدود الشمالية 1049790338محمد عبدالكريم السعيدان 151

ي 152 الحدود الشمالية 1007565953خالد كاتب العي  

ي 153 الحدود الشمالية 1083883049سعود عيادة العي  

ي154 الحدود الشمالية 1036506184خالد فضل العي  

ي155 الحدود الشمالية 1007565946سعد كاتب العي  

الحدود الشمالية 1029057427خالد سليم الفايدي156

ي157
 
الحدود الشمالية 1023879123عبدهللا ابراهيم الزهران

الحدود الشمالية 1068930450عبدهللا رشيد الوطبان 158

ي 159 الحدود الشمالية 1090100940نواف حصوي العي  

الحدود الشمالية 1072589995راكان برجس التمياط 160

اري161 الحدود الشمالية 1079408728محسن لجيان الشر

الحدود الشمالية 1099929422عبدالعزيز محمد الحويفر 162

ي 163
 
الحدود الشمالية 1078062419سعيد مسفر القحطان

ي 164 الحدود الشمالية 1092035813أحمد عبيد غانم الحرن 

ي165 الحدود الشمالية 1092547411يوسف حمدي اللهيي 

الحدود الشمالية 1005291917سمي  حمزه هوساوي166

الحدود الشمالية 1087948897سلمان عبدالملك المالكي 167

الحدود الشمالية 1013020449سعود نامي النامي168

ي169 الحدود الشمالية 1039121122مشعل جزاع العي  

ي 170 الحدود الشمالية 1022543431مقبل فنيخر العي  

القصيم 1024585679رائد عبدالعزيز الخلف 171

القصيم 1067936623عبدالعزيز عبداللطيف اليحي  172

القصيم 1073015776عبدالعزيز نايف الدويش 173

القصيم 1067177608عمر عبدهللا الجطيلي174

القصيم 1072951369فارس محمد التمران175

القصيم 1083494797نارص فهد العقيلي 176

القصيم 1071475790عثمان محمد العليان 177

ي178 القصيم 1088474869بدر مساعد العتيي 

ي179
 
القصيم 1083607729نارص محمد الحارن

القصيم 1094064233محمد شايع الدورسي180

ي181
 
القصيم 1077113239محمد عبدالفتاح السفيان

ي 182 القصيم 1072030917بسام هليل العي  

القصيم 1083448801عقيل حبيب الرمل183

القصيم 1071963498بسام سعيد بن لجدم 184

القصيم 1095791016وائل احمد الحازمي 185

ي 186
 
القصيم 1054461064سعد شباب البدران

ي 187
القصيم 1069208872نارص عبدهللا الجهي 

القصيم 1083747350موىس مثال الرشيدي 188



القصيم 1088847700عبدالعزيز محمد الصعب 189

ي 190 القصيم 1081044651رائد مشيش العي  

القصيم 1067874055عبدهللا محمد الجريىسي 191

ي192
القصيم 1072721556فيصل محمد البيىسر

ي193
القصيم 1087381768عبدالمنعم عبدهللا العليف 

القصيم 1046326631محمد عبدهللا الحجيلي194

القصيم 1065829077محمد خلف الشارخ 195

المدينة المنورة 1015153024فهد علي الشهري 196

المدينة المنورة 1031444803إيمن أنور عثمان شحاتة197

المدينة المنورة 1047111370محمد عبدالفتاح محمد العيد 198

ي199
المدينة المنورة 1044518775عيد محمد الجهي 

ي200 المدينة المنورة 1042821320عوض سعد العي  

المدينة المنورة 1015675307علي عبدهللا الغامدي201

المدينة المنورة 1009733096سلطان شداد السهلي202

ي203 المدينة المنورة 1009427863أحمد مني  المطي 

المدينة المنورة 1066985688أحمد اسماعيل الفايدي204

ي205
المدينة المنورة 1061396865أحمد محمد الجهي 

المدينة المنورة 1063399818غرم هللا عطية الغامدي 206

ي 207 المدينة المنورة 1048842809محمد بداي الحرن 

يف208 المدينة المنورة 1020380687حسن علي الشر

ي 209 المدينة المنورة 1034399921ثامر رويشد الحرن 

تبوك1016493627عادل عبدالحميد أكي 210

تبوك 1027966199بندر سليمان العفنان 211

تبوك 1001270899سعد محمد العلي 212

تبوك 1083462687عبداالرحمن فهد المشحن 213

ي214 تبوك 1083029577عمر سقيان المطي 

تبوك 1064111949جمعة عايد الحويطي 215

تبوك 1082917400معاذ علي المديد 216

ي 217 ي خالد العي  
تبوك 10819112881ملف 

تبوك 1051058012أحمد عمر باهيثم 218

ي219 تبوك 1081249052نايف ذياب المطي 

تبوك 1020888515محمد صالح البلوي 220

تبوك 1064540535محمد عبدهللا البلوي 221

تبوك  1084463197طالل فهد الدرويش 222

ي 223
 
تبوك  1083819936عبدهلل محمد الروق

ي 224 تبوك  1062876055خالد عبدهللا الحرن 

ي225 حائل 1064523408عبدهللا عبدالعزيز العتيي 

حائل 1009381722عبدهللا سليمان الشمري226



ي227 حائل 1063434516عبداالله صي  العي  

حائل 1067738979زياد صالح الصبحاوي228

حائل 1091736635وليد يحي  حكمي229

حائل 1081206722عمرو سعود العمرو230

حائل 1013492846خالد عيىس الهديرس231

حائل 1067338317إبراهيم درويش الشمري 232

حائل 1084420841خالد علي العمرو233

حائل 1067089829عبدهللا سيار الشمري234

حائل 1067421675عبدهللا محمد الشمري 235

ي 236 ي خالد العي  
 
حائل 1081912873الق

حائل 1078145511سليمان يوسف المرشود 237

حائل 1085938668أحمد محمد االحمدي238

حائل 1096851785ماجد نايف الحيص 239

حائل 1101004230حسن محمد الشهري 240

ي241 حائل 1022534703عبدالرحمن محمد العتيي 

حائل 1094505581أيمن نارص الشمري 242

ي 243 حائل 1088847700حامد معوض العي  

حائل 1003227319مطلق غازي األشقر 244

حائل 1020094668فهد عبدالواحد الشمري 245

حائل 1005633084عبدهللا عبدالعزيز السماري246

حائل 1006625683خالد مسهوج الشمري 247

ي 248 حائل 1081607309محمد غازي العي  

حائل 1072143553غنام إبراهيم الغنام249

الدمام 1011646856حمد نارس شنار 250

الدمام 1031266172خالد علي المعييف 251

الدمام 1009234244علي حسن المحسن 252

الدمام 1022452468علي سعيد العامري 253

الدمام 1025617216تركي عتيق المولد 254

الدمام 1087606099محمد عبدهللا ال وقيان 255

 منصور علي 256
الدمام 1014850810حسي  

الدمام 1074211481علي حسن سهوان 257

الدمام 1012029300محمد عبدهللا الصعب 258

ي259
 
الدمام 1072785254علي عايض القحطان

ي260 الدمام 1002709416سعيد محمد العسي 

الدمام 1065888792محمد شاكر لطف هللا 261

ي262 الدمام 1044649620وليد بن محمد المطي 

الدمام 1067669174موىس يحي  مسلط 263



الدمام 1087458814هشام معيض المالكي 264

ي 265 الدمام1051170080فهد مصبح الظفي 

الدمام1006700684فيصل عوض الرشيدي 266

الدمام1034016855محمد حميد الشمري 267

ي 268 الدمام1030103442ممدوح عودة العي  

الدمام1060556477صالح نوار الغامدي 269

ي 270 الدمام1011692231فالح ضحوي العي  

الدمام1042859817رفيدي عبدهللا االحمري 271

ي 272 الدمام1039783608سعود حمدي المطي 

الدمام1013407737عبدالعزيز محمد حسي   273

الدمام1021874258عبدالرحمن محمد الغامدي 274

الدمام1060970744محمد فارس محمد ال حيدر 275

الدمام 1064517657محمد عبدهللا العمزي 276

الدمام 1089668725عمر عبدالعزيز الرباح277

الدمام 1102459649نواف فراج  السهلي278

ي279 الدمام 1085435632فراس عايش  المطي 

ي280 الدمام 1018255123فهد بن الحميدي العي  

الدمام 1059900959حسن علي ال رغيب 281

الدمام 1041037167حمد محمد الدورسي 282

الدمام 1031178484مشاري منصور الشمري283


