
 

 

 

 المرشحينأسماء  م
                                                                                 

 نايف شايع العواجي  1

 عبد االلة زبن العتيبي  2

 مالك فايز الخياري  3

 عبداالله محمد عبد هللا الشراري  4

 الوهاب بن حمضةعبد هللا عبد   5

 عمر مقبل عبد الدائم المخلفي  6

 راكان مدهلل فرحان الشراري  7

 حسن علي احمد طواشي  8

 بادي حسين مناطح الدغمي  9

 صالح علي صوان العنزي  11

 احمد محمد الضويحي  11

 عبد االلة سهيل عون هللا العتيبي  12



 

 امين وراد محسن الرويلي  13

 العنزيعبد هللا عبد الرحمن عبد هللا   14

 احمد عيد تراك الضويحي  15

 غازي عتقاء عوض الرشيدي  16

 محارب الفي عبيد الشمري  17

 بسام احمد عبد هللا الجهني  18

 ثاني عبد هللا محمد العنزي  19

 أنور مقبول ذبيان العنزي  21

 ماجد ضحوي حميس الرويلي  21

 يوسف عبد الرحمن عليان الحضيرى  22

 حامد احمد حامد الغامدي  23

 ركان دابس المرخان دابس  24

 موسى عايض الفي العنزي  25

 احمد سلمان جبار الفهيقي  26



 

 عبد السالم حامد سالم الشراري  27

 ناصر خلف فريح الرشيدي  28

 ماجد سعود سعد الجعيد  29

 عبد الكريم حوري محمد الرويلي  31

 سعود كريم عبد الرحمن العديم  31

 مهند منصور عبد هللا الرديني  32

 الرويليحسين قاضب حسين   33

 مصعب ايمن عافت الزيد  34

 عبد الرحمن فيصل عوض الحربي  35

 وليد عواد بنية العطوى  36

 احمد الفي عيد الحازمي  37

 يعلي سالم علي الثقفي  38

 وليد محمد إبراهيم عباس  39

 فيصل مشوح حضيري الهمزاني  41



 

 محمد عوض سليم العطوى  41

 فرحان مشوح ناجي العنزي  42

 فهد مطير تليعان الرشيدي  43

 عبد هللا عبد العزيز عناد الجوفي  44

 شايم هادي جالي الشمري  45

 سامي منير إبراهيم الذيباني  46

 بندر صويلح زبن الشمري  47

 محمد سعيد عوض الشحري  48

 فهد إسماعيل حامد العيسى  49

 عماد بدر فايز القثامي  51

 محمد مشاع صالح الحربي  51

 بدر خلف سليمان الشراري  52

 حسن ناصر محمد الخطيب  53

 طالل جبير عايض الحارثي  54



 

 ناصر حسن حمد الكربي  55

 احمد سعود عيسى الصمعان  56

 خالد حميد سمران العنزي  57

 المهند غازي سعد االزورى  58

 عبد هللا سالم عبد هللا الرشيدي  59

 عادل حمود العازمي  61

 منير كاين الشراري  61

 عطا هللا هالل البناقي  62

 عبد هللا عبد المصلح الحويكم  63

 سلطان سلمان الشراري  64

 ماجد عقلة الشراري  65

 عايد مقبول العازمي  66

 محمد سليمان العطوى  67

 خلف رحيل الفهيقي  68



 

 عقيل كايد الهباد  69

 فراج حلحيل الصلبي  71

 شاكر صالح الجباب  71

 فهد عبد هللا الشراري  72

 بدر سعود الذويب  73

 عبد هللا صالح الشمري  74

 محمد عبد هللا اديلم الشراري  75

 محمد مركي الناصري  76

 ماجد فلجي العنزي  77

 خالد عيد الفهيقي  78

 خالد ونس الشمري  79

 فواز مرزوق القويعان  81

 عبد هللا فيصل الخالدي  81

 عبد الرحمن احمد العنزي  82



 

 سعد صالح الحصيني  83

 فواز عافت الشعالن  84

 عماد متحان الرويلي  85

 بدر دغيليب الشمري  86

 غانم مسلم الشراري  87

 العرجان مدين محمد  88

 عبد هللا زبين الشراري  89

 عبد الرحمن محمد الشراري  91

 ثامر ممدوح التمياط  91

 خالد عبد هللا الزارع  92

 مسعد فرحان الشراري  93

 ثامر عبد هللا الرويلي  94

 سعيد مشبب االحمري  95

 ريان عبد الدايم الفهيقي  96



 

 فهد محمد الفهيقي  97

 محمد سعود الشراري  98

 سلطان رضي العنزي  99

 مطر عايض العنزي  111

 مفلح   لفي الشراري  111

 


