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 ظهر�ً  1الساعة  – الجمعة يوم

 

 العجمي فهد محمد خالد .2 الجبلي محمد حسني سعد .1
 على جاسم عبدالرحمن سعود .4 العجمي حمد فهد صالح .3
 باقر حسن وحيد محسن .6 العازمي فهيد عيد مبارك .5
 الناصر اهللا عبد ناصر عذبى .8 العتيبي سيف سعد محمد .7
 الحملي عبداللطيف ناجي عبدالعز��ز .10 اشكنانى على محمد احمد .9
 الغر�ب مرزوق غر�ب اهللا عبد .12 السنني على مشعل العز��ز عبد .11
 العتيبي شجعان مز�د العز��ز عبد .14 العجمي فهاد خالد نايف .13
 المطريي عبداهللا عوض عبدالعز��ز .16 السهلى ثانى عبدالرحمن فهد .15
 االحمد احمد عبدالحكيم عبداهللا .18 المضف عبدالعز��ز عبدالحميد عبدالرزاق .17
 العازمى حمود حجى سامى .20 القناعي سليمان ناظم يوسف .19
 الحر��جي عمر مبارك محمد .22 المهنا عبدالرحمن عبداهللا محمد .21
 الخال�� محمد جاسم محمد .24 المال الرحمن عبد الواحد عبد أحمد .23
 الديحانى عايد فالح عايد .26 الدوسري فاضل احمد عبدالعز��ز .25
 الكندري أحمد فيصل عبدالعز��ز .28 العنزي ادهم محمد صباح .27
 العازمي مناور ناصر بندر .30 ارحمه ابراهيم محمد اهللا عبد .29
 علي جاسم عبدالرحمن جاسم .32 الكندري محمد جاسم سلمان .31
 الوزان سعود انور سعود .34 المطريى مياح ماجد اهللا عبد .33
 االنصاري اهللا عبد الوهاب عبد طالل .36 الرجيب عيسى خالد ناجى .35
 المطريى عبداهللا محمد نواف .38 الفيلى جواد محمد عبدالعز��ز .37
 المسعود مسعود ناصر عبدالعز��ز .40 الرسيس ضو�حي خالد المحسن عبد .39
 العثمان ناصر يوسف فوزان .42 العرفج ناصر حمد محمد .41
 الراجحي راشد خالد راشد .44 الحسن سعيد محمد احمد .43
 العبدالها�� الها�� عبد عماد يوسف .46 العمريى حسني على احمد .45
 المطريي صقر سعد حمد .48 الدهش اهللا عبد محمد بسام .47
 الظفريي مشاري منصور ضاري .50 الفارسي احمد عبداللطيف حمد .49
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 ظهر�ً  2:30الساعة  – الجمعة يوم

 

 الفضلي طالل عادل ضاري .2 المطريى ضاحى عوده احمد .1
 حمود فرحان يونس نواف .4 العجمي سعود صلفيف نايف .3
 المنصور يوسف خالد يوسف .6 الشمالي درو�ش محمد خالد .5
 المطريى حمود شر�د نواف .8 علي بن محمد عبدالكر�م عبداهللا فيصل .7
 البصريي سعود اهللا عبد محمد .10 الخارجي عبدالمجيد عبدالعز��ز سعود .9
 الراجحي كر�شه أبو سعود محمد مرضى .12 النجار عبدالفتاح يوسف يعقوب .11
 الطاهر يوسف طاهر يعقوب .14 الخراز عبدالوهاب عبدالعز��ز عثمان .13
 العتيبى الحق اهللا عبد يوسف .16 العازمى سالم شرار مصعب .15
 االذينه مرضي اهللا عبد نواف .18 البالول احمد خالد الرحمن عبد .17
 الفودري حسني طالل مشعل .20 المخيال حمد عيد أحمد .19
 فارس ناصر بدر ناصر .22 يوسف بندر عبدالكر�م محمد .21
 الخشاب صعفق زايد مشاري .24 الجيماز صقر راشد صقر .23
 الفاضل سعود خالد نواف .26 المطريى عقيل مشعل مشارى .25
 العمريي عبداهللا خالد فهد .28 المرزوق مرزوق سلمان ضارى .27
 اهللا مال ابراهيم عبدالعز��ز عمر .30 العبيد سعد ناصر محمد .29
 المطريي محمد بدر محمد .32 السو�د فهد سو�د محمد .31
 الشمري جواد فالح طالل .34 المرى راشد على محمد .33
 العنزي محمد عبداهللا محمد .36 مظفر اهللا عبد اسحاق حسن .35
 المطريى فليج ناصر محمد .38 النصف احمد يوسف مشاري .37
 مرسل حماد اهللا عبد محمد .40 قاسم موسى النبى عبد نادر يحيى .39
 محسن ر�حان مبارك عبدالعز��ز .42 مظفر اهللا عبد اسحاق احمد .41
 المرشاد سالم اهللا عبد محمد .44 الحر�ص محمد جاسم ناصر .43
 السنافي اكرب يعقوب محمد .46 الرحيم عبد على عمر يوسف .45
 الكر�م عبد اهللا عبد الرزاق عبد محمد .48 الحيدر مبارك محمد مساعد .47
 البلوشي بشري صالح محمد .50 الهاجرى العز��ز عبد احمد محمد .49
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 عصر�ً  4الساعة  – الجمعة يوم

 

 الرب��� عبداهللا صالح عبداهللا .2 الدوسري عبدالرحمن محمد حمد مبارك .1
 الهاشم المحسن عبد ابراهيم اللطيف عبد .4 الظفريى موسى مناحى محمد .3
 اهللا مال محمود ابراهيم طالل .6 اليوسف مبارك احمد محمد .5
 الظفريي مانع مطشر ظاهر .8 الحسينان الرحمن عبد صالح الرحمن عبد .7
 عبدالرحيم عباس صادق عادل .10 المنيع فهد محمد فهد .9
 الشايع الرحمن عبد يوسف الرحمن عبد .12 االنصاري اهللا عبد أحمد الوهاب عبد .11
 الصميعي الرحمن عبد خالد الرحمن عبد .14 الجو�سري فراج سعود علي .13
 الر�س نعمان نادر عبدالرزاق .16 الشمرى طاهر محمد على .15
 الصفران ياسني يوسف ضارى .18 السالم العز��ز عبد الحسني عبد احمد .17
 الحبشى سليمان وائل سليمان .20 العنزى عواد فالح عبداهللا .19
 العقيل سعود عبدالعز��ز عمر .22 عوض عو�ض اهللا ضيف سعد سلمان .21
 السليمان ابراهيم محمد زايد .24 الحماد اهللا عبد الحميد عبد المحسن عبد .23
 االحمد حمد فوزى عثمان .26 الكندري احمد يعقوب عبداللطيف .25
 البحر شمالن فؤاد حمد .28 الخال�� حمود عوض علي .27
 العبيد فهد يعقوب خالد .30 العتيبي بر�ك سعود عماد .29
 العنزي حمد هليل فهد .32 العنزى فرحان فهد فواز .31
 الغر�ه حمود سعود حمود .34 االيوبي عثمان خالد عثمان .33
 الصقران احمد جمال خالد .36 الشمري محمد سعود عبدالعز��ز .35
 الكندري أحمد محمد خليفه .38 الصريفى قاسم عيسى عبدالعز��ز .37
 الحساوي ابراهيم عبداهللا احمد .40 راشد اسماعيل جمعه عبدالعز��ز .39
 الحبشي عبداللطيف احمد سعود .42 الشمرى لطيف عارف عبدالرحمن .41
 الظفريى عيد على حسني .44 العازمي الدباغ رفاعي عبداهللا .43
 الحميد محمد عبدالعز��ز ابراهيم .46 الرشي�� دغمى زعل الها�� عبد .45
 الدوسرى بانى كامل حمد .48 الرشي�� عوض فالح عبداهللا .47
 المطريى شنيف فالح تركى .50 العمر محمد حمد عبدالعز��ز .49
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 صباح�ً  10الساعة  – سبتال يوم

 

 الديحانى اهللا عبد عباد محمد .2 السع�� حر�ي محمد أحمد .1
 المطريى عو�ض معزى فهد .4 العنزي غنام جدعان سعود .3
 العازمي راشد معيض يوسف .6 العنزي راوي زايد خالد .5
 ارحمه ياسني طه ياسني .8 الجريان خالد محمد خالد .7
 خسروه حسني علي جعفر .10 الشايجى فهد محمد حمد .9
 العبدالقادر عبدالقادر محمد عبداهللا .12 الرشي�� مبارك مطلق سعد .11
 النومسي كر�م راشد محمد .14 العجمي حمد ناصر خالد .13
 النومسي كر�م راشد اهللا عبد .16 العنزى اسود سليمان خالد .15
 اهللا مال ياسني علي احمد .18 العجمى ناصر محسن حمد .17
 البالم سلطان عباس علي .20 العيباني جمعان مبارك خالد .19
 الرتكيت اهللا عبد موءيد فيصل .22 علي محمد عبداهللا خالد .21
 القطان اهللا عبد محمد فهد .24 العبداهللا حسني علي سعد .23
 الوهيب الكر�م عبد اهللا عبد مناف .26 العتيبي هالل خالد احمد .25
 العصفور جاسم اسامه عمر .28 العازمى شطيط خالد احمد .27
 الشمري هزاع زعل عبدالعز��ز .30 الهاجرى ظافر ماجد احمد .29
 الدمخي محمد علي محمد .32 الرشي�� مبارك سلمان احمد .31
 الرقم الرزاق عبد اللطيف عبد اهللا عبد .34 الشطي صقر محمد جراح .33
 العبداهللا حسني علي سعد .36 القبن�� ناصر عبداهللا بدر .35
 يوسف على خالد فهد .38 الشر��جه سعيد سعود حسن .37
 العتيبى ز�د سطام الرحمن عبد .40 الشمري لزام خالد بدر .39
 الزعبى فهيد حسني عبدالرحمن .42 الدو�له ناصر صقر احمد .41
 العجمى سعيد على سعيد .44 القالف سلطان أحمد جراح .43
 العجمي عبداهللا احمد فهد .46 الرشي�� مرزوق فهد احمد .45
 العقيل سعود عبدالعز��ز عمر .48 الماج�� ثو��ران سليمان بندر .47
 الكندرى أحمد اسحاق أحمد .50 المال ياسني طه ابراهيم .49
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 صباح�ً  11:30الساعة  – سبتال يوم

 

 الحامد ناصر حامد ناصر .2 بوطيبان ابراهيم اهللا عبد بدر اهللا عبد .1
 الظفريي عيد مناع ها�� .4 المسعود فهد يوسف حمد .3
 العنزى اسود خالد اهللا عبد .6 عبداهللا الرحمن عبد ابراهيم احمد .5
 العنزي حسني ياسني حسني .8 الخال�� شهاب عبدالرحمن ضارى .7
 بوطيبان ابراهيم اهللا عبد بدر اهللا عبد .10 االبراهيم العز��ز عبد الوهاب عبد .9
 الفضلي علي حسني عبداهللا .12 المطريى طامي فالح عمر .11
 المرشاد سعد عبداهللا حمد .14 الرومى محمد رفاع محمد .13
 الحما�� ابراهيم يوسف عبدالعز��ز .16 المرهون على فؤاد اهللا عبد .15
 الحمدان احمد مساعد خالد .18 النومس سعود رمضان سعود .17
 العازمي عالي حجاج احمد .20 الكندرى ابراهيم خليل حمد .19
 الثو�نى فهد محمد فهد .22 الفيلكاوى على فوزى محمد .21
 الديحاني  ها�� هالل ها�� عمر .24 العنزي حبيب مدلل حبيب .23
 المطريي مرزوق محمد احمد .26 المذن ابراهيم حمود احمد .25
 الشا�� عبداللطيف سعود سعد .28 السنى صالح عادل احمد .27
 العنزى مطر حمود عبداهللا .30 المشوح محمد احمد سعد .29
 صالح أحمد اهللا عبد أحمد .32 الدخيل غانم محمد مساعد .31
 الدو�له فهد ناصر محمد .34 الهاجرى ابراهيم عماد عبدالعز��ز .33
 العجمى حسن ظافر فالح .36 المطريى خالد مناحى مشعل .35
 الجميلي حفر عبداهللا محمد .38 الرو�عى فرحان زليف عواد .37
 العنزي عبدالعز��ز نايف عبداهللا .40 على على حسن يوسف .39
 الهاجري عبداهللا خالد مشاري .42 المطريي در�ميح جر�د نايف .41
 أحمد عبداهللا فيصل ابراهيم .44 المطريى رشيد متعب حمد .43
 العنزى محسن غازى فيصل .46 الديحاني محمد نهار محمد .45
 على على حسن يوسف .48 الجريان خالد محمد خالد .47
 المال عبدالرزاق حمد سلمان .50 بوراشد جاسم بدر ناصر .49
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 ظهر�ً  1الساعة  – سبتال يوم

 

 الشمرى يوسف خالد اهللا عبد .2 الهاملي اهللا عبد محمد مشاري .1
 سو�دان خليفه عبداهللا وليد .4 علي محمد عبدالعز��ز محمد .3
 العنزى ثنى راشد مصعب .6 المنصور منصور العز��ز عبد احمد .5
 العازمى فهاد الها�� عبد احمد .8 الخضاري فهد عبدالعز��ز احمد .7
 الخوارى يوسف يعقوب يوسف .10 الفيلكاوي محمد يوسف أحمد .9
 الحافظ على حسني اهللا عبد .12 علي حسني يوسف انس .11
 الهاجرى اهللا عبد خالد محمد .14 الوتار يوسف يعقوب احمد .13
 العطار رشيد طا�ق رشيد .16 العوضي يوسف خالد اهللا عبد .15
 المهنا محمد جاسم محمد .18 البذالي مطري راشد اهللا عبد .17
 السعد عبدالوهاب سعد عبدالوهاب .20 السليم اهللا عبد أسعد سليمان .19
 الشو�عي علي ايهاب محمد .22 حمد بو عيسى فؤاد حسني .21
 الثاقب عيسى وليد الرحمن عبد .24 العجمي مبارك محمد فهيد .23
 الخراز اللطيف عبد ابراهيم خالد .26 عياده احمد فيصل علي .25
 االنصارى يوسف احمد خالد .28 الشمالي درو�ش محمد خالد .27
 الهاجرى سعيد فيصل اهللا عبد .30 بو�� محمد احمد بدر .29
 الشمري عماش زايد عمر .32 الهن�� بدر نبيل يوسف .31
 السالم غنيم سالم محمد .34 المطر محمد احمد محمد .33
 العنزي منيف مه�� عبدالعز��ز .36 الكندرى محمد حسن العز��ز عبد .35
 المعتوق اهللا عبد فهد الرحمن عبد .38 عباس عبداهللا حسن محمد .37
 الفيلكاوى حمزه احمد بدر .40 االبراهيم عبدالعز��ز عدنان يحيى .39
 الهاشمي النبي عبد محمود العز��ز عبد .42 الراشد محمد يوسف العز��ز عبد .41
 القالف احمد سامى امري .44 الناجم عيسى يوسف سالم .43
 البسام بدر ناصر سالم .46 الهني�� راشد فيصل اهللا عبد .45
 النعيمى مشارى الرحمن عبد بدر .48 العتيبي هالل خالد احمد .47
 الفوزان أحمد مشاري .50 بست�كى صديق محمد محمود فهد .49

 

 


