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خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك فهد بن عبدالعزيز 

The Custodian of The Two Holy  Mosques 
King Fahad Ibn Abdul Aziz Road

40
�شارع 

رئي�شي
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العا�شمةAbdul Hameed Abdul Abdul Aziz Al - Sane104 عبداحلميد عبدالعزيز ال�شانع290

العا�شمةAbdul Al - Rahman Al - Dhakhil23عبدالرحمن الداخل291

حويلAbdulAl - Rahman Al - Ghafigi107عبدالرحمن الغافقي292

العا�شمةAbdul Al - Rahman Yousif Al - Bader66 عبدالرحمن يو�شف البدر293

العا�شمةAbdul Aziz Ebrahim Al - Meshl101 عبدالعزيز اإبراهيم امل�شعل294

�شارع رئي�شيAbdul Aziz Bin Abdul Al - Rahman Al - Saud 30 عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود295

العا�شمةAbdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz10 عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز296

العا�شمةAbdul Aziz Hamad Al - Sagher150عبدالعزيز حمد ال�شقر297

العا�شمةAbdul Aziz Abdullah Al - Sarawy53 عبدالعزيز عبداهلل ال�شرعاوي298

العا�شمةAbdul Aziz Abdul Mehsin Al - Rashed 22 عبدالعزيز عبداملح�شن الرا�شد299

العا�شمةAbdul Aziz Mohammed Al - Duaij101 عبدالعزيز حممد الدعيج300

العا�شمةAbdul Aziz Yousif Al - Mzaini1عبدالعزيز يو�شف املزيني301

العا�شمةAbdul Qader Al - Hussaini30عبدالقادر احل�شيني302

حويلAbdul Kareem Al - Khattabi5عبدالكرمي اخلطابي303

العا�شمةAbdul Latif  Sulaiman Al - Othman42 عبداللطيف �شليمان العثمان304

العا�شمةAbdullah Al - Ahmed750عبداهلل الأحمد305

العا�شمةAbdullah Al - Khalaf Al - Saeed70 عبداهلل اخللف ال�شعيد306

العا�شمةــــــــAbdullah Al - Khalifa Al - Sabah عبداهلل اخلليفة ال�شباح307

العا�شمةAbdullah Al - salem350عبداهلل ال�شامل308

حويلAbdullah Al - Faraj132عبداهلل الفرج309

حويلAbdullah Al - Fadala131عبداهلل الف�شالة310
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العا�شمةAbdullah Al - Mubarak500عبداهلل املبارك311

العا�شمةAbdullah  Al - Mijrin Al - Roomi400 عبداهلل املجرن الرومي312

العا�شمةAbdullah Al - Nouri30عبداهلل النوري313

حويلAbdullah Bin Al - Zubair117عبداهلل بن الزبري314

الفروانيةAbdullah Bin Al - Mugafa’201عبداهلل بن املقفع315

اجلهراءAbdullah Bin Jad’an100عبداهلل بن جدعان316

حويلAbdullah Bin Masoud 102عبداهلل بن م�شعود 317

العا�شمةAbdullah Zakariya Al - Anasri46عبداهلل زكريا الأن�شاري318

حويلAbdullah Abdul Latif Al - Othman363 عبداهلل عبداللطيف العثمان319

الفروانيةAbdulah Mohammed Al - Khaldi 6 عبداهلل حممد اخلالدي320

العا�شمةAbdullah Mohammed Al - Hajeri101 عبداهلل حممد الهاجري321

حويلAbdullah Mshari Al - Roudan101عبداهلل م�شاري الرو�شان322

الأحمديAbdul Malik Bin Marwan34عبدامللك بن مروان323

العا�شمةAbdul Minem Riyad76عبداملنعم ريا�س324

العا�شمةAbdul Wahab Hussain Al - Qurtas46 عبدالوهاب ح�شني القرطا�س325

العا�شمةOthman Bin Affan82عثمان بن عفان326

العا�شمةAden67عدن327

العا�شمةArafat51عرفات328

العا�شمةAkkah103عكا329

العا�شمةAukadh36عكاظ330

العا�شمةAli Al - Salem250علي ال�شامل331

العا�شمةAli Bin Abi Talib60علي بن اأبي طالب332

حويلAli Thnayan Al - Othainah150علي ثنيان الأذينة333

العا�شمةAli Sulaiman Abu Khail25علي �شليمان بو كحيل334

العا�شمةAmmar Bin Yasser47عمار بن يا�شر335

حويلAmman121عّمان336
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العا�شمةOman43ُعمان337

العا�شمةOmar Al - Mukhtar37عمر املختار338

العا�شمةOmar Bin Al - Khatab64عمر بن اخلطاب339

العا�شمةOmar Bin Abdul Aziz46عمر بن عبدالعزيز340

العا�شمةOmar Bin Habira130عمر بن هبرية341

حويلAmro Bin Al - Aas108عمرو بن العا�س342

اجلهراءAmro Bin Kalthoum100عمرو بن كلثوم343

العا�شمةAmorria21عمورية344

الأحمديAwadh Mohammed Al - Khedher212 عو�س حممد اخل�شري345

حويلEsa Al - Qatami117عي�شى القطامي346

�شارع رئي�شيEsa Bin Sulman Al - Khalifa30عي�شى بن �شلمان اآل خليفة347

العا�شمةEsa Abdul Rahman Al - Asousi43عي�شى عبدالرحمن الع�شعو�شي348

اجلهراءAin Jaloot 101عني جالوت349

العا�شمةGarnata8غرناطة350

العا�شمةGazza7غزة351

العا�شمةGhassan20غ�شان352

العا�شمةFahad Al - Salem300فهد ال�شامل353

الأحمديFaisal Al - Malik Al - Sabah40في�شل املالك ال�شباح 354

�شارع رئي�شيFaisal Bin Abdul Aziz50في�شل بن عبدالعزيز355

العا�شمةFailaka85فيلكا356

حويلQotaiba Bin Muslim372قتيبة بن م�شلم357

العا�شمةQurtuba100قرطبة358

العا�شمةQuraiysh101قري�س359

اجلهراءQiss Bin Sa’eda52ق�س بن �شاعدة360

العا�شمةQussai Bin Kilab40ق�شي بن كالب361

حويلQatar113قطر362
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العا�شمةKadhma82كاظمة363

الأحمديKa’ab Bin Zuhair31كعب بن زهري364

اجلهراءLouay Bin Ghalib53لوؤي بن غالب365

حويلLuthan133لوذان366

الفروانيةMazin Bin Malik203مازن بن مالك367

الأحمديMalik Bin Al - Raib20مالك بن الريب368

حويلMalik Bin Anas48مالك بن اأن�س369

العا�شمةMubarak Al - Kabeer550مبارك الكبري370

الأحمديMohammed Iqbal21حممد اإقبال371

�شارع رئي�شيMohammed Bin Al - Qasim601حممد بن القا�شم372

العا�شمةMohammed Ibn Hagan  121 حممد بن حقان373

العا�شمةMohammed Bin Hamad Bin La’boun39 حممد بن حمد بن لعبون374

العا�شمةMohammed Thinayyan Al - Ghanim 22 حممد ثنيان الغامن375

العا�شمةMohammed Rafie Marafie100حممد رفيع معريف376

العا�شمةMohammed Abdul Mehsin Al - Kharafi 68 حممد عبداملح�شن اخلرايف377

الأحمديMohammed Abdul Mehsin Al - Duaij32 حممد عبداملح�شن الدعيج378

العا�شمةMohammed Abdu44حممد عبده379

حويلMohammed Wasmi Al - Wasmi140حممد و�شمي الو�شمي380

العا�شمةMohammed Yousif Al - Adasani43 حممد يو�شف العد�شاين381

العا�شمةMarakish72مراك�س382

اجلهراءMarzouq Al - Met’eb620مرزوق املتعب383

اجلهراءMurshid Al -Tawala Al - Shimmary619 مر�شد الطوالة ال�شمري384

حويلMusaed Al - Azmi140م�شاعد العازمي385

الفروانيةMuscat204م�شقط386

اجلهراءMaskeen Al - Darmi104م�شكني الدارمي387

حويلMus’ab Bin Al - Zubair71م�شعب بن الزبري388
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الأحمديMudhar Bin Nazar35م�شر بن نزار389

الأحمديMutlaq Fahad Al - Adwani106مطلق فهد العدواين390

حويلMaath Bin Jabal107معاذ بن جبل391

العا�شمةMaan Bin Za’ida29معن بن زائدة392

الأحمديMecca107مكة393

العا�شمةMina52منى394

اجلهراءMuhalhal Bin Rabiaa617مهلهل بن ربيعة395

حويلMousa Al - Abdul Razzaq129مو�شى العبدالرزاق396

حويلMousa Bin Nusair364مو�شى بن ن�شري397

العا�شمةMaisaloun38مي�شلون398

حويلNaser Al - Bader123نا�شر البدر399

حويلNasser Al - Mobarak130نا�شر املبارك400

العا�شمةNasser Ibrahim Al - Sagabi102نا�شر اإبراهيم ال�شقعبي401

حويلNafie Bin Al - Azraq88نافع بن الأزرق402

اجلهراءNsser Bin Sayyar101ن�شر بن �شيار403

العا�شمةNusf Al - Yousif Al - Nuaf20ن�شف اليو�شف الن�شف404

حويلHaroon Al - Rasheed128هارون الر�شيد405

الأحمديHadiya40هدية406

العا�شمةHaram Bin Senan25هرم بن �شنان407

العا�شمةHisham Bin Abdul Malik22ه�شام بن عبدامللك408

حويلHilal Al - Mutairi125هالل املطريي409

حويلWasel Bin Atta139وا�شل بن عطاء410

العا�شمةWahran100وهران411

حويلYathrib130يرثب412

حويلYousif  Al - Bader115يو�شف البدر413

العا�شمةYousif  Al - Roomi21يو�شف الرومي414
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العا�شمةYousif  Al - Sabeeh30يو�شف ال�شبيح415

العا�شمةYousif  Al - Adhma61يو�شف العظمة416

العا�شمةYosif  Bin Tashqeen40يو�شف بن تا�شقني417

حويلYousif  Bin Homoud103يو�شف بن حمود418

حويلYousif  Bin Isa Al - Qanaei107يو�شف بن عي�شى القناعي419

العا�شمةYousif Abdul Aziz Al - Fleaj30يو�شف عبدالعزيز الفليج 420
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