










معالي الفريق: سعد بن عبدا� التويجري




العميد: صالح بن علي العايد




العقيد: عبدا� بن ثابت العرابي الحارثي




الرائد: عبدا� بن يحيى القحطاني




ا�ســتاذ: بنـــدر ذيــــاب المطــــيري


فاطمة الحسين




عبدا� بن مسفر الغامدي







www998govsa
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خالد الصعبعبدالمجيد العجالنالجازي بسام العنزيعذاري عبدالرحمن الحارثي

فهد عابد الثبيتيجوري مصلح الحربيعصام رجبإياد بندر الشعالني

عبدالرحمن العمارعبدالوهاب شيخمحمد وليان عابد الثبيتيماسة سعود الجوفي



عبدالرحمن العبدالوهابفجر بسام العنزيعبدا� المهوسعبدالعزيز العساف

محمد عالء الدينفيصل الجرباءفهد العجالنثامر وغال عبدا� محسن

يامن أيمن الطرماننايف بن درويشمشعل العثمانمحمود أغيد أحمد













         
      
   





















     
    









    


























خالد العشيوي

أحمد البراك أبان العنزي

خالد النفيسة

عبدا� الزيد عبدالرحمن العامري

عبدا� سيد فاروق عبدا� رجب

إبراهيم التركي

سليمان السالم

عبدا� اليوسف

عبدالمحسن السويد



سديم الزهراني

فارس باسل غيداء العمري

فهــد العجران

محمد أبو حيمد لؤي أبو سنة

لمى العتيبي نواف المطيري

فهد الخطيب

رنيم ماجد الهمامي

محمد هشام

جنى الناصر
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