إحصائية رجال ذوي شعيل لعام 1435/1434هـ

(فخـذ السالم)

إحصائية رجال ذوي شعيل لعام 1435/1434هـ

قائمة السالم
(ذوي حمد بن نامي بن سالم بن شعيل )
 محمد الحميدي حمود بن حمد . حمد الحميدي حمود بن حمد . حمود الحميدي حمود بن حمد . فهد الحميدي حمود بن حمد . نايف الحميدي حمود بن حمد . خالد محمد الحميدي حمود حمد . سلمان محمد الحميدي حمود بن حمد . فهد محمد الحميدي حمود بن حمد . فيصل محمد الحميدي حمود بن حمد . عبدهللا محمد الحميدي حمود بن حمد (5سنوات) محمد خالد محمد الحميدي حمود بن حمد 9(.شهور) سلطان حمد الحميدي حمود بن حمد . محمد حمد الحميدي حمود بن حمد . فارس حمد الحميدي حمود بن حمد . -زياد حمد الحميدي حمود بن حمد ( .سنتين)

 -مشاري حمود الحميدي حمود بن حمد .

 يزيد حمود الحميدي حمود بن حمد (14سنة) عبدالعزيز فهد الحميدي حمود بن حمد 13(.سنة) محمد فهد الحميدي حمود بن حمد 5(.سنة) محمد ناصر محمد بن حمد . حمود ناصر محمد بن حمد . حمدان ناصر محمد بن حمد . حمدي ناصر محمد بن حمد . بدر ناصر محمد بن حمد . الحميدي ناصر محمد بن حمد . جهز ناصر محمد بن حمد . ندا محمد ناصر محمد بن حمد . فارس محمد ناصر محمد بن حمد . ناصر محمد ناصر محمد بن حمد 13(.سنة) وليد حمود ناصر محمد بن حمد . شليل حمود ناصر محمد بن حمد . شالح حمود ناصر محمد بن حمد . تركي حمود ناصر محمد بن حمد . سعد حمود ناصر محمد بن حمد . سامي حمدان ناصر محمد بن حمد . فواز حمدان ناصر محمد بن حمد . -جازي حمدان ناصر محمد بن حمد .

 ريان حمدان ناصر محمد بن حمد 6(.سنة) راكان حمدان ناصر محمد بن حمد 3(.سنة) خليل حمدي ناصر محمد بن حمد . ممدوح حمدي ناصر محمد بن حمد . نشمي حمدي ناصر محمد بن حمد . منصور حمدي ناصر محمد بن حمد . فهد حمدي ناصر محمد بن حمد . عبدالعزيز حمدي ناصر محمد بن حمد 6(.سنة) ناصر الحميدي ناصر محمد بن حمد 6(.سنة) عبدالرحمن الحميدي ناصر محمد بن حمد 4(.سنة) حاتم الحميدي ناصر محمد بن حمد (.سنتين ) غيث جهز ناصر محمد بن حمد 3(.سنة) -وافي جهز ناصر محمد بن حمد (.سنتين)

 رحيم بن محمد بن حمد بن نامي . حمد بن محمد بن حمد بن نامي . سعود بن محمد بن حمد بن نامي . -سعد بن محمد بن حمد بن نامي .

 -محمد رحيم بن محمد بن حمد بن نامي .

 عايش رحيم بن محمد بن حمد بن نامي . عبدهللا رحيم بن محمد بن حمد بن نامي . نواف رحيم بن محمد بن حمد بن نامي . منيف رحيم بن محمد بن حمد بن نامي . عادل محمد رحيم محمد حمد بن نامي . رائد عايش رحيم محمد حمد بن نامي 8(.سنة) راكان عايش رحيم محمد حمد بن نامي4(.سنة) -رحيم عبدهللا رحيم محمد حمد بن نامي 5(.سنة)

 خالد حمد محمد حمد . حمود حمد محمد حمد . مشاري حمد محمد حمد . ماجد حمد محمد حمد . عبدالمجيد حمد محمد حمد . أحمد خالد حمد محمد حمد 10(.سنة) محمد سعود محمد حمد . فارس سعود محمد حمد . -طالل سعود محمد حمد .

 سعود محمد سعود محمد حمد 4(.سنة) نايف محمد سعود محمد حمد (.سنتين) سلمان سعد محمد حمد . محمد سعد محمد حمد . زياد سعد محمد حمد . -سعود سعد محمد حمد 5(.سنة)

 عبدالرحمن بن محمد بن حمد (.حالة خاصة) سليم عبدالرحمن محمد بن حمد . فهد صالح مناحي حمد . عبدالهادي صالح مناحي حمد . خالد صالح مناحي حمد . بادي صالح مناحي حمد . مبارك صالح مناحي حمد . صالح فهد صالح مناحي حمد . فيصل فهد صالح مناحي حمد. بدر فهد صالح مناحي حمد . خالد فهد صالح مناحي حمد 7(.سنة) -محمد فهد صالح مناحي حمد (.شهرين)

 -راكان عبدالهادي صالح مناحي حمد (.سنتين)

 وليد خالد صالح مناحي حمد4(.سنة) -عبدالملك خالد صالح مناحي حمد(.سنتين)

 عبيد حمدان حمد نامي . معيبد حمدان حمد نامي. سلطان عبيّد حمدان حمد نامي. نواف عبيّد حمدان حمد نامي. عادل عبيّد حمدان حمد نامي. سلطان نواف عبيّد حمدان حمد نامي. عبدهللا معيبد حمدان حمد نامي. محمد معيبد حمدان حمد نامي. حمّاد معيبد حمدان حمد نامي. عبدالحميد معيبد حمدان حمد نامي. حسين معيبد حمدان حمد نامي. محسن معيبد حمدان حمد نامي. مساعد معيبد حمدان حمد نامي. حمدان معيبد حمدان حمد نامي. -متعب معيبد حمدان حمد نامي.

 -ريان محمد معيبد حمدان حمد نامي.

 معياد عبدالحميد معيبد حمدان حمد نامي3(.سنة) أسامة حسين معيبد حمدان حمد نامي8(.سنة) -أنس حسين معيبد حمدان حمد نامي5(.سنة)

(ذوي ماطر بن غشام بن نامي بن شعيل)
سعد سمار عبيد ماطرضحوي سمار عبيد ماطرسعود سمار عبيد ماطرماجد سعد سمار عبيد ماطراحمد سعد سمار عبيد ماطرسلطان سعد سمار عبيد ماطرسلمان سعد سمار عبيد ماطرابراهيم سعد سمار عبيد ماطرفيصل سعد سمار عبيد ماطرعبدهللا سعد سمار عبيد ماطرعبيد سعد سمار عبيد ماطرسعود سعد سمار عبيد ماطربدر سعد سمار عبيد ماطرنايف سعد سمار عبيد ماطر( 13سنه)عبدالعزيز سعد سمار عبيد ماطر( 12سنه)تركي سعد سمار عبيد ماطر( 8سنه) اسامه سعد سمار عبيد ماطر( 6سنه)-مشعل سعد سمار عبيد ماطر(سنتين)

-خالد سعد سمار عبيد ماطر( 4سنه)

حمود ضحوي سمار عبيد ماطرعبد الرحمن ضحوي سمار عبيد ماطراحمد ضحوي سمار عبيد ماطر( 8سنه)عبد العزيز ضحوي سمار عبيد ماطر( 6سنه)فهد ضحوي سمار عبيد ماطر( 12سنه)-حمود عبدالرحمن ضحوي سمار عبيد ماطر( 4سنه)

عادل سعود سمار عبيد ماطرعبدالمجيد سعود سمار عبيد ماطرسعد سعود سمار عبيد ماطرياسر سعود سمار عبيد ماطر( 12سنه)-سعود عادل سعود سمار عبيد ماطر( 3سنه)

زبن ضعيان ماطر غشام بن ناميسعود زبن ضعيان ماطرعوض زبن ضعيان ماطر-فهد زبن ضعيان ماطر

عبدهللا زبن ضعيان ماطرعبدالرحمن زبن ضعيان ماطرسعد زبن ضعيان ماطرمحمد زبن ضعيان ماطرضعيان زبن ضعيان ماطراحمد زبن ضعيان ماطرناصر زبن ضعيان ماطروليد زبن ضعيان ماطرحمود زبن ضعيان ماطرفيصل زبن ضعيان ماطرمحمد سعود زبن ضعيان ماطر(4سنه)تركي عوض زبن ضعيان ماطرحمد عوض زبن ضعيان ماطر (سنه)احمد عبدالرحمن زبن ضعيان ماطرمحمد عبدالرحمن زبن ضعيان ماطرعبدهللا عبدالرحمن زبن ضعيان ماطر(12سنه)زياد عبدهللا زبن ضعيان ماطر(3سنه)مالك سعد زبن ضعيان ماطر(5سنه)-صالح محمد زبن ضعيان ماطر(3سنه)

بندر مليح ضعيان ماطربدر مليح ضعيان ماطرماجد مليح ضعيان ماطرخالد مليح ضعيان ماطرمحمد مليح ضعيان ماطرسلطان مليح ضعيان ماطراحمد مليح ضعيان ماطرصالح مليح ضعيان ماطرعبدهللا مليح ضعيان ماطرحسين مليح ضعيان ماطربدر بندر مليح ضعيان ماطر(4سنه)تركي بدر مليح ضعيان ماطر(7سنه)وليد خالد مليح ضعيان ماطر (6سنه)فارس خالد مليح ضعيان ماطر(3سنه)-ياسر محمد مليح ضعيان ماطر(سنه)

-ماطر مريع طحيمر ماطر

سالم مريع طحيمر ماطرعبدهللا مريع طحيمر ماطرصالح ماطر مريع طحيمر ماطرناصر ماطر مريع طحيمر ماطرمنصور ماطر مريع طحيمر ماطر ريان صالح ماطر مريع طحيمر ماطر(5سنه)سعد صالح ماطر مريع طحيمر ماطر(3سنه)زياد ناصر ماطر مريع طحيمر ماطر(4سنه)ياسر سالم مريع طحيمر ماطرنادر سالم مريع طحيمر ماطرعبدالرحمن سالم مريع طحيمر ماطرفهد سالم مريع طحيمر ماطرسلطان سالم مريع طحيمر ماطرخالد سالم مريع طحيمر ماطر( 14سنه)فادي سالم مريع طحيمر ماطر(5سنه)سالم ياسر سالم مريع طحيمر ماطر(2سنه)غيث نادر سالم مريع طحيمر ماطر(2سنه)فارس عبدهللا مريع طحيمر ماطر-يزيد عبدهللا مريع طحيمر ماطر

محمد عبدهللا مريع طحيمر ماطرمعاذ عبدهللا مريع طحيمر ماطر-عبدالرحمن عبدهللا مريع طحيمر ماطر(8سنه)

نايف عبدهللا نايف ربيع طحيمر ماطرزياد عبدهللا نايف ربيع طحيمر ماطرعبدالرحمن عبدهللا نايف ربيع طحيمر ماطرايوب عبدهللا نايف ربيع طحيمر ماطر(12سنه)جازي ربيع طحيمر ماطرسطام جازي ربيع طحيمر ماطرتركي جازي ربيع طحيمر ماطرمحمد جازي ربيع طحيمر ماطر-عبدالرحمن جازي ربيع طحيمر ماطر(13سنه)

-مقبل سمير عبيد ماطر

عبدهللا سمير عبيد ماطرذعار سمير عبيد ماطرصالح سمير عبيد ماطرعبيد مقبل سمير عبيد ماطرنواف مقبل سمير عبيد ماطرمنيف مقبل سمير عبيد ماطرفواز مقبل سمير عبيد ماطرفهد مقبل سمير عبيد ماطرمحمد مقبل سمير عبيد ماطروليد عبيد مقبل سمير عبيد ماطر(13سنه)راكان نواف مقبل سمير عبيد ماطر(4سنه)محمد عبدهللا سمير عبيد ماطراحمد عبدهللا سمير عبيد ماطرفارس عبدهللا سمير عبيد ماطر(4سنه)خالد ذعار سمير عبيد ماطرعبدهللا ذعار سمير عبيد ماطر( 14سنه)وليد ذعار سمير عبيد ماطر(12سنه)مهند ذعار سمير عبيد ماطر(7سنه)-يزن ذعار سمير عبيد ماطر(سنه)

-فهد صالح سمير عبيد ماطر(4سنه)

عمر الحميدي عبيد ماطرماجد الحميدي عبيد ماطرعاطف الحميدي عبيد ماطر-عبدالمجيد الحميدي عبيد ماطر

( ذوي مناع بن نامي بن سالم بن شعيل )
مقبل طلحب مسهوج مناعذعار طلحب مسهوج مناعمسهوج طلحب مسهوج مناعتريحيب مقبل طلحب مسهوج مناعتركي مقبل طلحب مسهوج مناعنايف تركي مقبل طلحب مسهوج مناعمحمد تركي مقبل طلحب مسهوج مناعمناع ذعار طلحب مسهوج مناعفايز ذعار طلحب مسهوج مناععبدالعزيز ذعار طلحب مسهوج مناعمحمد ذعار طلحب مسهوج مناععبدهللا ذعار طلحب مسهوج مناع(11سنه)مشاري مناع ذعار طلحب مسهوج مناععبدهللا مناع ذعار طلحب مسهوج مناعذعار فايز ذعار طلحب مسهوج مناععمر فايز ذعار طلحب مسهوج مناعباسل فايز ذعار طلحب مسهوج مناع (11سنه)-احمد فايز ذعار طلحب مسهوج مناع(9سنه)

-ناصر فايز ذعار طلحب مسهوج مناع(5سنه)

بندر طلحب مسهوج مناع-تركي بندر طلحب مسهوج مناع

بدر طلحب مسهوج مناع-راكان بدر طلحب مسهوج مناع(6سنه)

ثامر فدغم مسهوج مناع-محمد ثامر فدغم مسهوج مناع

ماجد مسهوج طلحب مسهوج مناعسعود مسهوج طلحب مسهوج مناعمساعد مسهوج طلحب مسهوج مناعمشاري مسهوج طلحب مسهوج مناع-محمد مسهوج طلحب مسهوج مناع(10سنه)

(ذوي رجاء بن عناية هللا بن سالم بن شعيل)
حمدي بن دريبيس بن سياب بن رجاءحمود دريبيس سياب رجاءبدر حمدي دريبيس سياب رجاءفيصل حمدي دريبيس سياب رجاءيوسف حمدي دريبيس سياب رجاءتركي حمدي دريبيس سياب رجاءعوض حمدي دريبيس سياي رجاءمحمد حمدي دريبيس سياب رجاءسامي حمدي دريبيس سياب رجاءفيصل بدر حمدي دريبيس سياب رجاء(4سنه)-زياد فيصل حمدي دريبيس سياب رجاء(2سنه)

خالد حمود دريبيس سياب رجاءمحمد حمود دريبيس سياب رجاءعبدهللا حمود دريبيس سياب رجاء-عبدالرحمن خالد حمود دريبيس سياب رجاء

سالم الحميدي دريبيس سياب رجاءسعد الحميدي دريبيس سياب رجاء-سعود الحميدي دريبيس سياب رجاء

محمد عواد دريبيس سياب رجاءنايف محمد عواد دريبيس رجاءجمال محمد عواد دريبيس رجاءعوض محمد عواد دريبيس رجاء علي عواد دريبيس سياب رجاءاحمد عواد دريبيس سياب رجاء-عزام علي عواد دريبيس سياب رجاء

فضي دريميح سياب رجاءعلي فضي دريميح سياب رجاءبندر علي فضي دريميح سياب رجاءرائد علي فضي دريميح سياب رجاءسلطان علي فضي دريميح سياب رجاءخالد علي فضي دريميح سياب رجاء-طارق علي فضي دريميح سياب رجاء

بدر علي فضي دريميح سياب رجاء(12سنه)علي بندر علي فضي دريميح سياب( 7سنه)عزام بندر علي فضي دريميح سياب(4سنه)صالح فضي دريميح سياب رجاءراكان صالح فضي سياب رجاءعبدالكريم صالح فضي سياب رجاءنايف صالح فضي سياب رجاء(4سنه)عوض فضي دريميح سياب رجاءعبدهللا عوض فضي دريميح سياب رجاءمحمد عوض فضي دريميح سياب رجاء(7سنه)عبدالعزيز عوض دريميح سياب رجاء(3سنه)أحمد فضي دريميح سياب رجاءمحمد فضي دريميح سياب رجاءماجد فضي دريميح سياب رجاءعبدالعزيز فضي دريميح سياب رجاءعبدالرحمن فضي دريميح سياب رجاءعبدالمجيد فضي دريميح سياب رجاء (6سنه)عبداإلله فضي دريميح سياب رجاء(8سنه)-علي محمد فضي دريميح سياب رجاء(10سنه)

مالك محمد فضي دريميح سياب رجاء(2سنه)محمد بندر علي فضي دريميح سياب رجاء(2سنه)-ماجد صالح فضي دريميح سياب رجاء(3سنه)

جهز سبيل جفين سياب رجاءخالد جهز سبيل جفين سياب رجاءفارس جهز سبيل جفين سياب رجاءمحمد جهز سبيل جفين سياب رجاءعبدالرحمن جهز سبيل جفين سياب رجاءإبراهيم جهز سبيل جفين سياب رجاءاحمد جهز سبيل جفين سياب رجاءعبدالمجيد جهز سبيل جفين سياب رجاءفهد جهز سبيل جفين سياب رجاءعلي جهز سبيل جفين سياب رجاءوليد خالد جهز سبيل جفين سياب رجاء(9سنه)عزام فارس جهز سبيل جفين سياب رجاء(3سنه)خالد إبراهيم جهز سبيل جفين سياب رجاء(2سنه)مالك محمد جهز سبيل جفين سياب رجاء(3سنه)-عبدهللا فهد سبيل جفين سياب رجاء

رائد فهد سبيل جفين سياب رجاءمحمد فهد سبيل جفين سياب رجاء-فيصل فهد سبيل جفين سياب رجاء

سعود غثيمان جفين سياب رجاءمحمد سعود غثيمان جفين سياب رجاءسلمان سعود غثيمان جفين سياب رجاءممدوح سعود غثيمان جفين سياب رجاءعبدهللا سعود غثيمان جفين سياب رجاءسعد سعود غثيمان جفين سياب رجاء رائد سعود غثيمان جفين سياب رجاء-عبدالرحمن سعود غثيمان جفين سياب رجاء(  14سنة )

محسن عوض سيف رجاءمهنا محسن عوض سيف رجاءاحمد محسن عوض سيف رجاءماجد محسن عوض سيف رجاءعبدالمحسن مهنا محسن عوض سيف رجاء (  5سنة )-عبدالملك مهنا محسن عوض سيف رجاء (  3سنة )

مقبل عميش عياد رجاءعبدهللا عميش عياد رجاءعبيد عميش عياد رجاءخالد عميش عياد رجاءمحمد عبدهللا عميش عياد رجاءفيصل عبيد عميش عياد رجاء (  11سنة )تركي عبيد عميش عياد رجاء (  11سنة )محمد عبيد عميش عياد رجاء (  7سنة )الوليد خالد عميش عياد رجاء (  12سنة )اديب خالد عميش عياد رجاء (  10سنة )-عمار خالد عميش عياد رجاء (  6سنة )

( ذوي راجي عناية هللا سالم شعيل )
عماش محمد عماش خنيفر راجيخالد محمد عماش خنيفر راجيمنصور محمد عماش خنيفر راجيفهد محمد عماش خنيفر راجيعبدهللا عماش محمد عماش خنيفر راجي-ابراهيم عماش محمد عماش خنيفر راجي

محمد عماش محمد عماش خنيفر راجياحمد عماش محمد عماش خنيفر راجيعبدالرحمن عماش محمد عماش خنيفر راجيصالح عماش محمد عماش خنيفر راجيفهد عماش محمد عماش خنيفر راجيعبدالعزيز عماش محمد عماش خنيفر راجي (  13سنة )عبدالملك عماش محمد عماش خنيفر راجي (  10سنة )عبدالسالم عماش محمد عماش خنيفر راجي (  4سنة )محمد خالد محمد عماش خنيفر راجيعبدالهادي خالد محمد عماش خنيفر راجي (  14سنة )محمد فهد محمد عماش خنيفر راجيعبدهللا فهد محمد عماش خنيفر راجي (  12سنة )فارس فهد محمد عماش خنيفر راجي (  6سنة )عبدهللا ابراهيم عماش خنيفر راجيابراهيم عبدهللا ابراهيم عماش خنيفر راجيماجد عبدهللا ابراهيم عماش خنيفر راجيقاسم عبدهللا ابراهيم عماش خنيفر راجيحاتم عبدهللا ابراهيم عماش خنيفر راجي-خالد عبدهللا ابراهيم عماش خنيفر راجي (  12سنة )

( ذوي فراج بن عناية هللا بن سالم بن شعيل )
غازي صنهات محمد العفين بن فراجعادل غازي صنهات محمد العفين بن فراجفايز غازي صنهات محمد العفين بن فراجياسر غازي صنهات محمد العفين بن فراجنادر غازي صنهات محمد العفين بن فراجابراهيم غازي صنهات محمد العفين بن فراجوليد غازي صنهات محمد العفين بن فراج (  10سنة )-عبدهللا غازي صنهات محمد العفين بن فراج (  5سنة )

صنت صنهات محمد العفين بن فراجتركي صنت صنهات محمد العفين بن فراجمحمد صنت صنهات محمد العفين بن فراجمشاري صنت صنهات محمد العفين بن فراج (  12سنة )-فراس صنت صنهات محمد العفين بن فراج (  3سنة )

محمد صنهات محمد العفين بن فراجصنهات محمد صنهات محمد العفين بن فراج (  13سنة )-عبدالمجيد محمد صنهات محمد العفين بن فراج (  11سنة )

عبدهللا غزاي حامد العفين بن فراجفياض عبدهللا غزاي حامد العفين بن فراجسعود عبدهللا غزاي حامد العفين بن فراجعبدالرحمن عبدهللا غزاي حامد العفين بن فراجتركي فياض عبدهللا غزاي حامد العفين بن فراجعبدهللا فياض عبدهللا غزاي حامد العفين بن فراج (  6سنة )عبدهللا سعود عبدهللا غزاي حامد العفين بن فراج (  8سنة )-بدر سعود عبدهللا غزاي حامد العفين بن فراج (  3سنة )

غزاي حامد غزاي حامد العفين بن فراجفهد حامد غزاي حامد العفين بن فراجمحمد حامد غزاي حامد العفين بن فراجيوسف حامد غزاي حامد العفين بن فراج
عمر حامد غزاي حامد العفين بن فراج
سعد حامد غزاي حامد العفين بن فراجفارس غزاي حامد غزاي العفين بن فراج-عبدهللا فهد حامد غزاي العفين بن فراج (  3سنة )

شباب سحلي حامد العفين فراجحامد سحلي حامد العفين فراجخالد سحلي حامد العفين فراجمحمد سحلي حامد العفين فراجمخلد سحلي حامد العفين فراجمشعل شباب سحلي حامد العفين فراجعبدهللا شباب سحلي حامد العفين فراجكايد شباب سحلي حامد العفين فراج (  11سنة )فهد شباب سحلي حامد العفين فراج (  11سنة )سلطان شباب سحلي حامد العفين فراج (  1سنة )باسل شباب سحلي حامد العفين فراج (  3سنة )فيصل حامد سحلي حامد العفين فراج ( 13سنة )عبدهللا حامد سحلي حامد العفين فراج (  12سنة )-خالد حامد سحلي حامد العفين فراج (  6سنة )

-نايف محمد سحلي حامد العفين فراج (  1شهر )

