
 

 

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف 

 بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد 

 بن سلمان آل سعود

 إبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز الجميح

 خالد بن علي بن عبدالرحمن التركي

 خالد بن محمد بن سعد البواردي

عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن 

 المهيدب

عبدالمحسن بن راشد بن عبدالرحمن 

 الراشد

 احسان بن فريد بن محمود عبدالجواد

 عبداهلل بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان

 طارق بن علي بن عبداهلل التميمي

 خالد بن خليفة بن عبداهلل الملحم

 رشيد بن عبداهلل بن رشيد الرشيد

 سمير بن عبدالعزيز بن عمر العفيصان

 خالد محمد فرحان العمار الدوسري

 عبداللطيف ابراهيم علي القصيمي

 سالم محمد سالم العجيمي

 سامي سعود العبيدي

 عبدالعزيز ماجد الدوسري

 يوسف ابراهيم المقرن

 علي مقبل المسند

 خالد بن مبارك المنصور

 احمد حمد البوعلي



 

 

 علي احمد كامل الفقيه

 سعيد بن علي المليص

 عمران حامد العمران

 عماد عبدالرحمن الوهيبي

 همدان غازي الراشدي

 محمد عثمان الحمادي

 علي حسن مكرشي

 خالد إبراهيم الذرمان

 فهد عبدالرحمن بوحيمد

 فهد سالم الدريس

 أحمد فهد الغوينم

 أحمد إبراهيم الجميعه

 عبدالعزيز محمد الناشري

 عبدالعزيز عبدالرزاق األنصاري

 خالد عبداهلل الزامل

 العبدالرحمن القحطانيحسن محمد 

 فيصل عبداهلل فؤاد ابوبشيت

 عبدالرحمن محمد احمد العرفج

 داوود سليمان حمد القصيبي

 مساعد زامل عبداهلل الزامل

 عبداهلل سامي محمد المعيلي

 أحمد ابراهيم محمد الجميعه

 سالم أحمد النويصرأحمد 

 أحمد عبداهلل عبدالرحمن بالطيور

 أحمد محمد احمد العويس

 ابراهيم عبداهلل عبداللطيف العرفج

 جاسم عادل جاسم العوام



 

 

 حمزه حسن محمد السميري

 خالد عبدالعزيز عبداهلل الحسن

 ريان عبدالحميد عبدالطيف الهالل

 سالم احمد عبدالرحمن بالطيور

 سعود خالد سعود الدوسري

 عبدالرحمن عبداهلل مبارك الثواب

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الدوسري

 عبدالعزيز خليفة حمد الفرج

 عبدالعزيز ماجد سعد الدوسري

 عبدالكريم خالد ابراهيم العبيد

 عبداللطيف عبدالرزاق عبداهلل السعيد

 عبداللطيف على صالح المحويتي

 عبداهلل سامي محمد المعيلي

 عبداهلل عائض علي القرني

 عبداهلل محمد أحمد السيف

 عبدالمنعم ابراهيم عبدالرحمن الذرمان

 عثمان صالح عبدالعزيز الصقعبي

 عيد نايف عيد ابو الدم

 فيصل توفيق راشد الطحيني

 فيصل خالد عبداهلل العيسى

 فيصل مقبل عبداهلل المسند

 محمد جاسم جاسم الشيخ

 محمد عبدالرحمن محمد الدوسري

 محمد عبداهلل سالم الصائغ

 محمد هاني عبداهلل الغامدي

 شاهر ظافر الشهريمعاذ 

 ناصر حسين علي بجوي



 

 

 

 هادي احمد علي سباعي


