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ة1 ادياالحمدعفوازكة دفاع الخليج النظمة الحما ــ ه                  25913الخ                  ص ب 973             1/7/1955االردنالع 505844528             السعود
قوات الدفاع الجوي2 ان  ه واالس داحمدحسنع االدارةالهندس ةابورش 100712961029/04/495453337568901069السعود
قوات الدفاع الجوي3 ان  ه واالس يجاسمخالدجاسماالدارةالهندس ةالدو 100132731923/02/555081486328342349السعود
انة4 ل والص شغ سندرجونكة دفاع لل ا ض              1/7/1946الهندال ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة5 ل والص شغ سندرجونكة دفاع لل ا ض              1/7/1946الهندال ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6 ان  ه واالس داحمدحسنع االدارةالهندس ةابورش 100712961029/04/495453337568901069السعود
الدفاع /ادارە7 ه  انه الخدمات الطب ل وص ديسمرەورفارسشغ ةالرش 100209763014/07/425553992418823841السعود
قوات الدفاع الجوي8 ان  ه واالس تمصالحسعداالدارةالهندس ةالب خ 102482836827/08/38السعود
قوات الدفاع الجوي9 ان  ه واالس تمصالحسعداالدارةالهندس ةالب خ 102482836827/08/38السعود
قوات الدفاع الجوي10 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالتم حس سالمدح 100841732914/12/285051652004918273السعود
قوات الدفاع الجوي11 ان  ه واالس اركسعدمحمداالدارةالهندس ةالن م 100681912031/05/46السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي12 لمحمدادارةمشار ةورمحمداسماع 100791683417/03/53552526622السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي13 دادارةمشار دهللارش دع ةالسكرانرش 100111620931/12/590551472614760392السعود
ةالعامةللدفاع المد 14 مالمدي لهمحمدابراه ةغل اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي15 ان  ه واالس ةمومحمدناراشداالدارةالهندس 10083022326/3/195450514210438900184السعود
قوات الدفاع الجوي16 ان  ه واالس ةمومحمدناراشداالدارةالهندس 10083022326/3/195450514210438900184السعود
قوات الدفاع الجوي17 ان  ه واالس ةمومحمدناراشداالدارةالهندس 10083022326/3/195450514210438900184السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى18 ل اشنارىدي ف ا ض              1/7/1938المان ــ ه                  16411ص ب 2996               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي19 ان  ه واالس ةمومحمدناراشداالدارةالهندس 10083022326/3/195450514210438900184السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي20 دادارةمشار دهللارش دع ةالسكرانرش 100111620931/12/590551472614760392السعود
قوات الدفاع الجوي21 ان  ه واالس يجاسمخالدجاسماالدارةالهندس ةالدو 100132731923/02/555081486328342349السعود
ةالعامةللدفاع المد 22 هللاراشدالمدي دمعجبخ ةعب اض              10574345976/7/1953السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە23 ه  انه الخدمات الطب ل وص ا جف فالحتر شغ ةالقحطا العل 104763024721/01/5855000148415474550السعود
قوات الدفاع الجوي24 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالمزارقهحسنسعدسع 24/07/41السعود
انة25 ل والص شغ لتونكة دفاع لل اركسه ادوكن س               .E.CEWTRAL   SUITE 177  WICHITA  KANSAS 67207 .         U. S. A 28/10/426505ام
انة26 ل والص شغ لتونكة دفاع لل اركسه ادوكن س               .E.CEWTRAL    SUITE 177  WICHITA   KANSAS 67207 .         U. S. A 28/10/426505ام
انة27 ل والص شغ لتونكة دفاع لل اركسه ادوكن س               .E.CEWTRAL    SUITE 177  WICHITA   KANSAS 67207 .         U. S. A 28/10/426505ام
وع وزارە الدفاع28 ا/م ان ات وم ون لندامفوثانورندلتاا ــ ه                جد ه 21453              ص ب 11144           30/06/43تا السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى29 ل دهللامحمداحمدف منع مه ابوعري1/7/1937ال ــزان حا 0ج
ةالعامةللدفاع المد 30 دمحمدصالحاحمدالمدي ةالعب 100404253513/02/5650626777312318923السعود

31
قوات الدفاع الجوي ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةال زخنونخداشمحمدع 104376657311/6/1945السعود

/ ة للبن بواسطة كر الصديق االبتدائ مدرسة ابو 
د محمد شعالن القحطا 50308977872590778 سع

قوات الدفاع الجوي32 ان  ه واالس ةالعتي حس محسنحس االدارةالهندس 103527174911/3/1955553173800السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي33 مانخالدادارةمشار ةالجبهانمحمدسل 100183822414/04/61543222303السعود
قوات الدفاع الجوي34 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس دهللاعا ةالسالمي ع ع 102474044929/09/3550446346972201507السعود

35
قوات الدفاع الجوي ان  ه واالس ةالعطوىمسعدسالمهسالمهسعوداالدارةالهندس 101023000917/11/63السعود
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قوات الدفاع الجوي36 ان  ه واالس دهللامحمديوسفاالدارةالهندس ةالقصي ع 10205666816/3/195450161068012305748السعود
قوات الدفاع الجوي37 ان  ه واالس ةالمحورىعمرمحمدحمدىاالدارةالهندس 102343437411/1/1959532159315السعود
قوات الدفاع الجوي38 ان  ه واالس ةالعتيحسمحسنحساالدارةالهندس 103527174911/3/1955553173800السعود
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املوظفني يف وزارة الدفاع السعودية



ــــع قوات الدفاع الجوي39 ةالقثا بن عوضبن صالحفهدادارةمشار ق المطار103022374519/12/60السعود هط 5056225417252364الطائف الح
ــــع قوات الدفاع الجوي40 ةالقثا بن عوضبن صالحفهدادارةمشار ق المطار103022374519/12/60السعود هط 5056225417252364الطائف الح
ةالعامةللدفاع المد 41 مالمدي دال مانبن محمدع ةال بن سل 101790759121/01/5850513002963830029السعود
قوات الدفاع الجوي42 ان  ه واالس ةالعتي حس محسنحس االدارةالهندس 103527174911/3/1955553173800السعود
قوات الدفاع الجوي43 ان  ه واالس ةعنابراجحع جابراالدارةالهندس اض              105660810019/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي44 ان  ه واالس ةعنابراجحع جابراالدارةالهندس اض              105660810019/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي45 ان  ه واالس دحس صالحاالدارةالهندس ةالق رش 101878022911/6/194550537005944220550السعود
قوات الدفاع الجوي46 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مع ا مزعلابراه ةالع اض              102486585717/03/53السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي47 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مع ا مزعلابراه ةالع اض              102486585717/03/53السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي48 ان  ه واالس ةالمحورىعمرمحمدحمدىاالدارةالهندس 102343437411/1/1959532159315السعود
قوات الدفاع الجوي49 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مع ا مزعلابراه ةالع اض              102486585717/03/53السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي50 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مع ا مزعلابراه ةالع اض              102486585717/03/53السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي51 ان  ه واالس لاالدارةالهندس دهللان ةالحمدانمحمدع اض              102307962528/11/62السعود 5058282084777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي52 ان  ه واالس لاالدارةالهندس دهللان ةالحمدانمحمدع اض              102307962528/11/62السعود 5058282084777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي53 ان  ه واالس لاالدارةالهندس دهللان ةالحمدانمحمدع اض              102307962528/11/62السعود 5058282084777147الوزارات            ال
ان54 زمحمدوزارە الدفاع والط دالع ةالدربصالحع 100023282520/01/58501899899السعود
قوات الدفاع الجوي55 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ممحمدابراه ةرزقابراه 10124101532/11/19645556015766511832السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي56 ةالرسي صالححمدخالدادارةمشار 10221657551/12/1959505484386114264526السعود
انة57 ل والص شغ مسكة دفاع لل امزج اول ا ض              1/7/1946ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 58 هسعودالمدي معط ةالحازابراه 10537211046/3/1954555546462السعود
ةالعامةللدفاع المد 59 هسعودالمدي معط ةالحازابراه 10537211046/3/1954555546462السعود
ةالعامةللدفاع المد 60 هسعودالمدي معط ةالحازابراه 10537211046/3/1954555546462السعود
ةالعامةللدفاع المد 61 دهللاحمادحمدالمدي ةالعروانع 10456559313/10/1959005019779774500000السعود
ةالعامةللدفاع المد 62 ةالجمعهحمدصالحع المدي 505294974505294974الملزرقم 8  ا االرقم102127333713/02/56السعود
قوات الدفاع الجوي63 ان  ه واالس ةالصح عتيقغازىمحمداالدارةالهندس 102686796821/01/58598735428السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي64 دەسم ادارةمشار يحسنع ةالعس 10005748539/12/19615033605522620234السعود
انة65 ل والص شغ مسكة دفاع لل امزج اول ا ض              1/7/1946ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة66 ل والص شغ مسكة دفاع لل امزج اول ا ض              1/7/1946ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى67 ل دهللامحمداحمدف منع مه ابوعري1/7/1937ال ــزان حا 0ج
ةالعامةللدفاع المد 68 دهللاحمادحمدالمدي ةالعروانع 10456559313/10/1959005019779774500000السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى69 ل ستانمسيحامجدف 4767599المطار              ش  المطار           1/7/1954ا

70
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى ل دغالمف دعشاەس درس ستانح   1/7/1935VILL. JABA  PO. SHEEP FARM JABAا

TEH.&DISTT. MANSEHRA  
 DIVISION. HAZARA PAKISTAN      

قوات الدفاع الجوي71 ان  ه واالس ةاححس محمدمحسناالدارةالهندس اح105383122613/02/56السعود دە محسن  ه بواسطه ع ه المدرسه الثان 566076464القص
ةالعامةللدفاع المد 72 مالمدي ممحمدح ىح ةالدو ةالعام103246675521/01/58السعود 505101862المصانع الح

73
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى ل ستانغالباحمدش ف 1/7/1956ا

CHAK NO.7‐GB PANJWAR  
 P.O.ZEENAT MILLS     FAISALABAD  PAKISTAN               

قوات الدفاع الجوي74 ان  ه واالس جاالدارةالهندس ةعمربن عبن حسنف 10009075413/7/19665525070836361440السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي75 ةالصوما حس محمدادمادارةمشار 101558134920/01/585046956226727270السعود
قوات الدفاع الجوي76 ان  ه واالس ةالغامديحمودخازمحموداالدارةالهندس 102881192311/6/19455036048086882382السعود
قوات الدفاع الجوي77 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاع ع ا ع ةالسحي 10354554821/2/1957505404412السعود
قوات الدفاع الجوي78 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاع ع ا ع ةالسحي 10354554821/2/1957505404412السعود
قوات الدفاع الجوي79 ان  ه واالس جاالدارةالهندس ةعمربن عبن حسنف 10009075413/7/19665525070836361440السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي80 دالعا رابحسعودادارةمشار ةالحر ع  101654375113/02/68558810088السعود
قوات الدفاع الجوي81 ان  ه واالس ةالمحورىعمرمحمدحمدىاالدارةالهندس 102343437411/1/1959532159315السعود
قوات الدفاع الجوي82 ان  ه واالس ةالمحورىعمرمحمدحمدىاالدارةالهندس 102343437411/1/1959532159315السعود
قوات الدفاع الجوي83 ان  ه واالس ةالقحطا ال ناعمهع محمدعوضاالدارةالهندس 102149507021/06/4455659781872611123السعود
قوات الدفاع الجوي84 ان  ه واالس ةالغامديحمودخازمحموداالدارةالهندس 102881192311/6/19455036048086882382السعود
ةجرادحسنح ناقوات الدفاع الجوي المل السعودي85 ش               102047768111/1/1959السعود 0الملز شارع المطار   الج
قوات الدفاع الجوي86 ان  ه واالس ةجرادحسنح نااالدارةالهندس ش               102047768111/1/1959السعود 0الملز شارع المطار   الج
قوات الدفاع الجوي87 ان  ه واالس ةالعمريالجراريناهض سعودمطلعاالدارةالهندس 101478261721/01/585455743296755881السعود
قوات الدفاع الجوي88 ان  ه واالس ةالعمريالجراريناهض سعودمطلعاالدارةالهندس 101478261721/01/585455743296755881السعود
انة89 ل والص شغ خ احمدع حمودكة دفاع لل ةش 100339675923/02/5550352890926755267السعود

90
انة ل والص شغ التادواردوكة دفاع لل 12/1/1950الفلب ماس

BO. TELABASTAGAN  SAN  
 FERNANDO  PAMPANGA    ZIP CODE ‐ 2000 PHILIPPINE             

قوات الدفاع الجوي91 ان  ه واالس ةاحمدع طهعادلاالدارةالهندس 100225870317/11/635402997774777147السعود
انة92 ل والص شغ دالهادىمحمدكة دفاع لل اش ع ا ض              1/7/1950ارت ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي93 ان  ه واالس ةالقحطا مهدي ال ملحفع هادياالدارةالهندس 103177865529/04/4950572366272271397السعود
قوات الدفاع الجوي94 ان  ه واالس ةالقحطا مهدي ال ملحفع هادياالدارةالهندس 103177865529/04/4950572366272271397السعود
قوات الدفاع الجوي95 ان  ه واالس ةالقحطامهدي ال ملحفعهادياالدارةالهندس 103177865529/04/4950572366272271397السعود
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الدفاع /ادارە96 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالحر فراجمحمدالشغ 103508724429/04/495008088755455970السعود
قوات الدفاع الجوي97 ان  ه واالس ةالقحطا مهدي ال ملحفع هادياالدارةالهندس 103177865529/04/4950572366272271397السعود
الدفاع /ادارە98 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالحر فراجمحمدال شغ 103508724429/04/495008088755455970السعود
قوات الدفاع الجوي99 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ةالغامديمحمدسع 103809297728/11/62505367127السعود
ةالعامةللدفاع المد 100 ةحمرانمحمداحمدمحمدالمدي مة104777468023/02/55السعود ة القد 504689140صامطة ‐ الجرد
قوات الدفاع الجوي101 ان  ه واالس ةالصح عتيقغازىمحمداالدارةالهندس 102686796821/01/58598735428السعود
قوات الدفاع الجوي102 ان  ه واالس ةالجفا مشعلع مشعلاالدارةالهندس 10038382145/8/1940504904616السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى103 ل دف دالرش منحسنعع م ن شمالـى                ص ب 11991              صنعاء               1/7/1948ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى104 ل ابوالتافندىف ي ه            1/7/1954ترك ك ــ ه             ص ب 151                ال ــ م               السعود القص
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى105 ل ابوالتافندىف ي ه            1/7/1954ترك ك ــ ه             ص ب 151                ال ــ م               السعود القص
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى106 ل ابوالتافندىف ي ه            1/7/1954ترك ك ــ ه             ص ب 151                ال ــ م               السعود القص
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى107 ل ابوالتافندىف ي ه            1/7/1954ترك ك ــ ه             ص ب 151                ال ــ م               السعود القص
قوات الدفاع الجوي108 ان  ه واالس ةال متعبترعهتالناالدارةالهندس اض              1/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي109 ان  ه واالس تمحمداالدارةالهندس همحمد ع ثا ةظب 105234737219/12/60503741248172610775السعود
قوات الدفاع الجوي110 ان  ه واالس تمحمداالدارةالهندس همحمد ع ثا ةظب 105234737219/12/60503741248172610775السعود
انة111 ل والص شغ دالهادىنورمحمدكة دفاع لل اش ع ا ض              1/7/1957ارت ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 112 شحسنالمدي محمددرو ما ب ةالسل 105968495921/10/33503605996السعود
ةالعامةللدفاع المد 113 شحسنالمدي محمددرو ما ب ةالسل 105968495921/10/33503605996السعود
انة114 ل والص شغ توكة دفاع لل ان لومار و ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           22/12/48الفلب ف السعود
ان115 ةالعمرانعمحمدوزارە الدفاع والط اض              8/4/1951السعود 4789000ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى116 ل زف دالع كع اجل     1/7/1954ترك
ــــع قوات الدفاع الجوي117 دهللادارةمشار ةالم بن مسلمبن ناع 10092875315/11/196450482733863512526السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى118 ل زف دالع كع اجل     1/7/1954ترك
انة119 ل والص شغ نارثركة دفاع لل اسكب ع ا ض              1/7/1938ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة120 ل والص شغ نارثركة دفاع لل اسكب ع ا ض              1/7/1938ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة121 ل والص شغ نارثركة دفاع لل اسكب ع ا ض              1/7/1938ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي122 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع مانع ةالحلوەسل ە  ام قمار ش  ا6/3/1954السعود 0عن
ةالعامةللدفاع المد 123 دهللالمدي ةالعمريمحمدرفيعع اض              102689109111/1/1959السعود 5980999072417714ال
دهللا الدفاع للمقاوالت124 محمدع ا ستانعطاهللافاروقعامرمؤسسة ق الزل         1/7/1973ا ه          ط مان 63653377السل
دهللا الدفاع للمقاوالت125 محمدع ا ستانعطاهللافاروقعامرمؤسسة ق الزل         1/7/1973ا ه          ط مان 63653377السل
ةالعامةللدفاع المد 126 ةكرديكرياحمدكريالمدي 100170903721/06/445054879934652792السعود
ةالعامةللدفاع المد 127 دهللالمدي ةالعمريمحمدرفيعع اض              102689109111/1/1959السعود 5980999072417714ال
ةالقثا مسلممحمدصالحقوات الدفاع الجوي المل السعودي128 105355565014/01/65552459993125543783السعود
قوات الدفاع الجوي129 ان  ه واالس ةالشلويمسفردهريع االدارةالهندس 102231782824/07/415532747666842948السعود
ةالعامةللدفاع المد 130 ع محمدحسنغرمالمدي ةالعمريال 101683285716/08/3950773533172838082السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي131 زادارةمشار دالع دهللاع ةالقحطا سعدع زرهعمارە النحاس101880389811/1/1959السعود دان الع 5056076817331619م
ــــع قوات الدفاع الجوي132 دالرحمنمحمديوسفادارةمشار ةالقا ع 101570565820/01/58555227322112493549السعود
ةالعامةللدفاع المد 133 ع محمدحسنغرمالمدي ةالعمريال 101683285716/08/3950773533172838082السعود
قوات الدفاع الجوي134 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس ةالقحطا مسعود ال م حس م اض              6/3/1954السعود 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى135 ل دالرحمنجانعطاف ستانحاتع            30/12/49H#312/9‐10  DURRANI ST  SADDAR BAZARNOWSHERA CANTT.   PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي136 ان  ه واالس دمفلحاالدارةالهندس فسع ةال مليحس اض              102408610816/08/39السعود 5557515674777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي137 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس ةالقحطا مسعود ال م حس م اض              6/3/1954السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي138 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس ةالقحطا مسعود ال م حس م اض              6/3/1954السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي139 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس ةالقحطا مسعود ال م حس م اض              6/3/1954السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي140 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر حسنمحسنعا 101037477326/05/755951351416606802السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى141 ل مف ستانجانش خانعل                1/7/1940VILL.LALOZAI PO.  TORKA TEH.&DIST.    BANNU N.W.F.P.  PAKISTANا
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى ل لف ستانازش احمدخل  .1/7/1951VILLAGE BISHANDOUT P.O.BISHANDOUT TEHا
KAHUTA DISTT.  RAWALPINDI    

         PAKISTAN            
قوات الدفاع الجوي143 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدناسع 100300275321/06/44506850688السعود
الدفاع /ادارە144 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالزحوفزحوفحمدع محمدشغ 101812790028/11/62594402241السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي145 دالرحمنمحمديوسفادارةمشار ةالقا ع 101570565820/01/58555227322112493549السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي146 دهللافهدع ادارةمشار ةالحاز ع     10196349873/7/1943السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى147 ل رام الديننظام الدينف ستانا 0الهفوف              ص  ب 132           1/7/1952ا
ان148 مانمحمدحمودوزارە الدفاع والط ةالقعودسل 10573270236/3/195456310233253121967السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى149 ل رام الديننظام الدينف ستانا 0الهفوف              ص  ب 132           1/7/1952ا
ــــع قوات الدفاع الجوي150 دهللافهدع ادارةمشار ةالحاز ع     10196349873/7/1943السعود
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي151 اركمفلحع ىم ةالدو 100524260523/09/6800505241470505241470السعود
الدفاع /ادارە152 ه  انه الخدمات الطب ل وص زيوسفخالدشغ دالع ةبوشقراءع 103565776431/12/595095561104202287السعود
قوات الدفاع الجوي153 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس داحمدع ةالغامديسع 103354390921/05/475530403946208010السعود
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انة154 ل والص شغ دكة دفاع لل يععب يمحمدج ةالحر ال 10361698359/12/19615552570822284724السعود
ةالعتي مسفرنوارمن قوات الدفاع الجوي المل السعودي155 102770836921/06/445041063614315511السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي156 لمحمدادارةمشار ةورمحمداسماع 100791683417/03/53552526622السعود
قوات الدفاع الجوي157 ان  ه واالس دالرحمنمحمداحمداالدارةالهندس ةالجاللع 100262095118/03/655058227478092318السعود
قوات الدفاع الجوي158 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس ممحمدض دانابراه ةاللح 101986166317/11/63590098411126606289السعود
قوات الدفاع الجوي159 ان  ه واالس دهللاحمدفهداالدارةالهندس ةالمرحومع 10121388049/12/19615068474978652997السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي160 دالرحمنغرم هللادارةمشار دهللاع ةالغامديع 10081158816/3/1954505681461السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي161 مسعدعائضادارةمشار ةالقحطا ابراه 100651519917/03/535352166456587782السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي162 مسعدعائضادارةمشار ةالقحطا ابراه 100651519917/03/535352166456587782السعود
قوات الدفاع الجوي163 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس ةمجر محمدعع 10179043416/3/1954536335753السعود
قوات الدفاع الجوي164 ان  ه واالس ةهزازيع محمدحسناالدارةالهندس اض              109573975917/03/53السعود 5523422534122222الديرە              ال
ةالعامةللدفاع المد 165 ازعاحمدالمدي ار حسنه ةال 105220416927/03/5200531272395506026846السعود
قوات الدفاع الجوي166 ان  ه واالس دهللاسالمسلوماالدارةالهندس ةالجم ع اطن ابو مو االشعري10330003221/3/1950السعود 37228011حفرال
قوات الدفاع الجوي167 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالخالقع دهللاع ةالعامريع 10423065614/4/194650808326177270460السعود
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى ل ستانخانغالمداوودمحمدف 1/7/1950ا

H. NO 42 GALI LOHARN 
  MOHLAH QAZIRIRA HZRO

P.O. HZRO TEHSIL & DST ATTOCK 
PAKISTAN
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى ل ستانخانغالمداوودمحمدف 1/7/1950ا

H. NO 42 GALI LOHARN  
 MOHLAH QAZIRIRA HZRO

P.O. HZRO TEHSIL & DST ATTOCK 
PAKISTAN
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى ل ستانخانغالمداوودمحمدف 1/7/1950ا

H. NO 42 GALI LOHARN 
  MOHLAH QAZIRIRA HZRO

P.O. HZRO TEHSIL & DST ATTOCK 
PAKISTAN     

ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى171 ل رتف رتيودوره اهي 0الهفوف              ص  ب 132           20/08/43المان
قوات الدفاع الجوي172 ان  ه واالس جاالدارةالهندس ج مساعدقاسمف ةالمساوىف ه        شارع حائل           13/02/56السعود غداد 6444305 ال
ــــع قوات الدفاع الجوي173 طماملاوصافسعودادارةمشار ةق 105020897217/03/53505154688السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي174 دادارةمشار دهللارش دع ةالسكرانرش 100111620931/12/590551472614760392السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي175 ةالرح سالماحمدع ادارةمشار 100240678117/03/535046740356936711السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى176 ل منالعذ عمحمدف ا ن ابوعري ش          ص ب3                24/07/41ال ــ ه                ج السعود
قوات الدفاع الجوي177 ان  ه واالس ةحواسهادىاحمدعصاماالدارةالهندس هشارع عداس104011609522/09/67السعود 7333033المنطقه المرك
قوات الدفاع الجوي178 ان  ه واالس ةحواسهادىاحمدعصاماالدارةالهندس هشارع عداس104011609522/09/67السعود 7333033المنطقه المرك
ــــع قوات الدفاع الجوي179 طماملاوصافسعودادارةمشار ةق 105020897217/03/53505154688السعود
ةالعامةللدفاع المد 180 دالرحمناحمدالمدي اناحمدع ةالد 101806694211/1/19595681007074326979السعود
قوات الدفاع الجوي181 ان  ه واالس مفهداالدارةالهندس ةال مداويمحمدابراه هالعام102031450417/11/63السعود 50566366772201780الع
قوات الدفاع الجوي182 ان  ه واالس مفهداالدارةالهندس ةال مداويمحمدابراه هالعام102031450417/11/63السعود 50566366772201780الع
ةالعامةللدفاع المد 183 زالمدي دالع دهللاع زع دالع ةالخ ع 107073515221/01/585032947904264363السعود
ةالعامةللدفاع المد 184 تخلفمحمدالمدي تالوق ةالوق 100453672631/10/325544044914178408السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي185 ةكرديمحمدمحمودممدوحادارةمشار 104832097028/11/62504816149138683865السعود
قوات الدفاع الجوي186 ان  ه واالس دالرحمنمحمداحمداالدارةالهندس ةالجاللع 100262095118/03/655058227478092318السعود
قوات الدفاع الجوي187 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع ةالسالمهراحعب 100556843911/6/19455555595044963974السعود
قوات الدفاع الجوي188 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع ةالسالمهراحعب 100556843911/6/19455555595044963974السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي189 ضس ادارةمشار ةالعتي ردەمع 104210511215/10/665556641906700111السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي190 ةخاريمحمدمحموداحمدادارةمشار 505668240ص.ب 53873 جدە 100869115420/01/5821593السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي191 ةخاريمحمدمحموداحمدادارةمشار 505668240ص.ب 53873 جدە 100869115420/01/5821593السعود
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى ل وزمحمدف ستانمحمدخو ف 1/7/1945ا
C/O INAYET ELECTRIC

    STORE P.O. PUNJERA  

DISTT. KOTLI           AZAD 
KASHMIR      
     PAKISTAN            

ةالعامةللدفاع المد 193 مانالمدي دهللاصالحسل ةبن عم ع 59921111514506169وزارە االشغال العامه 101987343719/12/60السعود
رمحس محمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي194 ستانالدينزادا ــ ه                تبو ك                   ص ب 1160            3/3/1951ا السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي195 ةالجه مسعودهاللمحمدادارةمشار 5046110614781512ش المطار            100602766613/01/67السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي196 ةكرديمحمدمحمودممدوحادارةمشار 104832097028/11/62504816149138683865السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي197 لحس طاهرحس ادارةمشار ةس 100723758711/1/19595406903056721000السعود
انة198 ل والص شغ ىفرانكانطو كة دفاع لل اارول ــ ه                جد ه 21442              ص ب 1963            13/06/62ام السعود
انة199 ل والص شغ ىفرانكانطو كة دفاع لل اارول ــ ه                جد ه 21442              ص ب 1963            13/06/62ام السعود
انة200 ل والص شغ ىفرانكانطو كة دفاع لل اارول ــ ه                جد ه 21442              ص ب 1963            13/06/62ام السعود
ةالعامةللدفاع المد 201 شمحمدالمدي ممحمددرو ةخش 102024110313/09/545053483808470656السعود
ةالعامةللدفاع المد 202 شمحمدالمدي ممحمددرو ةخش 102024110313/09/545053483808470656السعود
ةالعامةللدفاع المد 203 شمحمدالمدي ممحمددرو ةخش 102024110313/09/545053483808470656السعود
معخالدقوات الدفاع الجوي المل السعودي204 وىابراه ةالج 10429735199/12/19615010003224920547السعود
معخالدقوات الدفاع الجوي المل السعودي205 وىابراه ةالج 10429735199/12/19615010003224920547السعود
ةالعامةللدفاع المد 206 زالمدي دالع دهللاع زع دالع ةالخ ع 107073515221/01/585032947904264363السعود
ةالعامةللدفاع المد 207 دالرحمناحمدالمدي اناحمدع ةالد 101806694211/1/19595681007074326979السعود
ستانانورمحمدمحموداظهقوات الدفاع الجوي المل السعودي208 ا ض              1/7/1958ا ــ ه                  46411ص ب 16431              ال              السعود
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قوات الدفاع الجوي209 ان  ه واالس دهللاسلطانفهداالدارةالهندس ةالعماريع اض              103637376713/02/56السعود 5916805354122222ال
ةالعامةللدفاع المد 210 ةالخثعمحمدمساعدالمدي اض              4/10/1967السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي211 ةالحسنحس اقرمحمدادارةمشار 104745571024/04/875985206308423155السعود
انة212 ل والص شغ دكة دفاع لل ستانحس راضالس ا ض              1/1/1946ا ــ ه                  48411ص ب 17372              ال              السعود
ستانسواس محمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي213 ط              ص ب 385             2/1/1948ا ــ ه                خ س مش السعود
الدفاع /ادارە214 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشغ ةاالم محمداحمدرش 4655000المعذر              ش  ‐ المعذر        10508838404/1/1962السعود
الدفاع /ادارە215 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشغ ةاالم محمداحمدرش 4655000المعذر              ش  ‐ المعذر        10508838404/1/1962السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي216 ةام ع عمرسلمانادارةمشار 5033551986855887الحمراء             شارع الروابىالخ    100595494426/07/61السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي217 ةام ع عمرسلمانادارةمشار 5033551986855887الحمراء             شارع الروابىالخ    100595494426/07/61السعود
ةالعامةللدفاع المد 218 يجط حس طر المدي ةالع 101445264131/05/4654449392263451950السعود
ستانخانسف طارقمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي219            D BAHAR SHAH RD.   AL FAISAL TOWN      LAHORE CANTT           PAKISTAN 21/03/53150ا
ةالعامةللدفاع المد 220 دالرحمناحمدالمدي اناحمدع ةالد 101806694211/1/19595681007074326979السعود
قوات الدفاع الجوي221 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس ضع ةالمفر مرزوقمع 103786699127/03/52555588463السعود
قوات الدفاع الجوي222 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس دصالحدخ ةالع 10476379944/10/19675078219954463792السعود
قوات الدفاع الجوي223 ان  ه واالس ةمجر دان محمداالدارةالهندس 105005564711/1/19595588983174470088السعود
قوات الدفاع الجوي224 ان  ه واالس ةالغامديعمرراجحع االدارةالهندس 101729744917/03/53504623357السعود
قوات الدفاع الجوي225 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس ةالموعثمانابراه 10286421209/12/1961005032261884460418السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي226 ةالجه مسعودهاللمحمدادارةمشار 5046110614781512ش المطار            100602766613/01/67السعود
الدفاع /ادارە227 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالشهريحسحوسع محمدشغ     101909831626/12/27السعود
قوات الدفاع الجوي228 ان  ه واالس ةالجابرىعقاسماالدارةالهندس     102363581421/05/47السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى229 ل ستانديننورمحمودارشدف 1/7/1951AZASQUARE  SHOP NO.8   BLOCK NO.10  RASHIDMINHAS ROAD  GULSHEN    E‐IQBAL  KARACHI        Pا
ةالعامةللدفاع المد 230 ةالعمريمحمدسعدحسنالمدي ة العامة للدفاع المد 106428678219/12/60السعود 0554421233المدي
ــــع قوات الدفاع الجوي231 ةالسل المطرديحس هنديفهدادارةمشار 101550033125/10/65555652556555652556السعود
انة232 ل والص شغ ينوكة دفاع لل ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           17/11/48الفلب جوالفالن السعود
قوات الدفاع الجوي233 ان  ه واالس اركع فارساالدارةالهندس ةالمصط م     101475860911/9/1962السعود
قوات الدفاع الجوي234 ان  ه واالس ةهزازىاحمدمحمدح االدارةالهندس مالء              10471640496/3/1954السعود 15260999ح
ةالعامةللدفاع المد 235 ادمحمدالمدي اەس ان هالدفا عالمدنـــى1/7/1961بنغالدشمحمدم ــ ه            حــــداء               ص المنطق هالغر ه         السعود
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي236 ةالعتي عمرانجزاءع 101194383231/10/322461715السعود
قوات الدفاع الجوي237 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعتي عمرانجزاءع 101194383231/10/322461715السعود
قوات الدفاع الجوي238 ان  ه واالس ةالعتي حس محسنحس االدارةالهندس 103527174911/3/1955553173800السعود
ةالعامةللدفاع المد 239 لمحمداحمدش المدي ستاناسماع ــ ه          المدري ه العام ه         للدفا ع المد       1/7/1955ا 11‐ادار ه    الملبوسا ت العسكري ه     السعود
انة240 ل والص شغ اسفهدخالدكة دفاع لل اسع ةبن ع 103499365719/12/6056072702212203966السعود
قوات الدفاع الجوي241 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس لحم ةفهدقا 106118247113/02/56509593436السعود
قوات الدفاع الجوي242 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس لحم ةفهدقا 106118247113/02/56509593436السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي243 ةالجه محمديوسفوديعادارةمشار 103589763427/09/665505553806832983السعود
ةالعامةللدفاع المد 244 ان هالدفا عالمدنـــى1/7/1956بنغالدشعثمانالحقريعمحمدالمدي ــ ه            حــــداء               ص المنطق هالغر ه         السعود
دمحمدمحنوسقوات الدفاع الجوي المل السعودي245 ةالزهرا سع اض              19/12/60السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي246 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس ضع ةالمفر مرزوقمع 103786699127/03/52555588463السعود
مقوات الدفاع الجوي المل السعودي247 دالرحمنابراه ةالسندىالناالع م              الهاتف السعودى      23/02/55السعود 0القص
ةالعتي مرشدنامحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي248 ا ض 11484   ت م 2332471         102397059122/11/30السعود     ص ب17279ال
قوات الدفاع الجوي249 ان  ه واالس ةالعج عامرمحمدسعداالدارةالهندس 10174621755/8/19405062488144489317السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى250 ل ستانراجادورا احمدنص ف 1/7/1950HOME NO.1321 A          GULSHAN C.HADEED I  BIN QASIM PAK STEEL    KARACHI   75010        PAKا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى251 ل ستانراجادورا احمدنص ف 1/7/1950HOME NO.1321 A          GULSHAN C.HADEED I  BIN QASIM PAK STEEL    KARACHI   75010        PAKا
قوات الدفاع الجوي252 ان  ه واالس ةالعتي سعدمرزوقمساعداالدارةالهندس 105995893219/04/50554140614السعود
ةالعامةللدفاع المد 253 ةمذكورمهديمحمدمحمدالمدي 103767372828/11/62005646967656469676السعود
دهللا الدفاع للمقاوالت254 محمدع ا يمؤسسة دهللاكنليب ق الزل         1/7/1969الهندع ه          ط مان 63653377السل
دهللا الدفاع للمقاوالت255 محمدع ا يمؤسسة دهللاكنليب ق الزل         1/7/1969الهندع ه          ط مان 63653377السل
دهللا الدفاع للمقاوالت256 محمدع ا يمؤسسة دهللاكنليب ق الزل         1/7/1969الهندع ه          ط مان 63653377السل
دهللا الدفاع للمقاوالت257 محمدع ا يمؤسسة دهللاكنليب ق الزل         1/7/1969الهندع ه          ط مان 63653377السل
ةالعتي حمدانمحمدسعدقوات الدفاع الجوي المل السعودي258 اض              102611621821/01/58السعود 4768126ال
ةالعتي حمدانمحمدسعدقوات الدفاع الجوي المل السعودي259 اض              102611621821/01/58السعود 4768126ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى260 ل ىف خشم دهللاال ستانع 1/7/1932MOHALLAH HAFIZ         SAMMANDER KHAN      DERA ISMAIL KHAN        NWFP                   PAKISا
دعائضمصلحقوات الدفاع الجوي المل السعودي261 ةال بوصابرسع 100501982119/04/5050307839072212012السعود
ةالعامةللدفاع المد 262 دالرحمناحمدالمدي اناحمدع ةالد 101806694211/1/19595681007074326979السعود
ةالعامةللدفاع المد 263 الدينمحمدالمدي اض              1/7/1952بنغالدشالديننورنص 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 264 ةالب مر سعدمنصورالمدي اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 265 ةالب مر سعدمنصورالمدي اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي266 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالعطويعودەعفنانابراه 100179677827/03/52501584672السعود
قوات الدفاع الجوي267 ان  ه واالس ىمرشدصالححس االدارةالهندس ةالدو اض              14/07/42السعود 0الملز               ال
ةالعامةللدفاع المد268 دەصادقالمدي فع دس منسع اض              1/7/1965ال 4777972الملز شارع المطار    ال
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ةالعامةللدفاع المد269 دالمدي ةالغامدىاحمدسع اض              8/4/1951السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي270 ان  ه واالس ةالعتي سعدمرزوقمساعداالدارةالهندس 105995893219/04/50554140614السعود
قوات الدفاع الجوي271 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر ظاهر العموديعسكرعب 10217722706/3/1954555154457السعود
ةالعامةللدفاع المد 272 دهللالمدي دع دهللاسع ةالقحطا ع اض              20/04/66السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 273 دهللالمدي دالواسعحسنع منع ــ ه         المديري ه العام ه        للدفا ع المد       1/7/1951ال ا ه        السعود 11174        ادار ه الم /
ةالعامةللدفاع المد 274 لالمدي ةخالدىمحمداسماع اض              7/2/2024السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 275 لالمدي ةخالدىمحمداسماع اض              7/2/2024السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 276 لالمدي ةخالدىمحمداسماع اض              7/2/2024السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 277 محسنمحمدفواءدالمدي اض              1/7/1950مابراه 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 278 محسنمحمدفواءدالمدي اض              1/7/1950مابراه 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 279 دالخالقسالمالمدي د ه القاهــر ه 1/7/19377مسالمع الجد مــصـــــر                ش  ح ن المرصفـــى   م
ةالعامةللدفاع المد 280 دالمدي دهللاعرش ةالزن ع اض              17/11/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي281 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر ظاهر العموديعسكرعب 10217722706/3/1954555154457السعود
قوات الدفاع الجوي282 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر ظاهر العموديعسكرعب 10217722706/3/1954555154457السعود
قوات الدفاع الجوي283 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر ظاهر العموديعسكرعب 10217722706/3/1954555154457السعود
ةالعامةللدفاع المد 284 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 285 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 286 اض              1/7/1949ميوسفمعوضجورجالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 287 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 288 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 289 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 290 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 291 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 292 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 293 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 294 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 295 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 296 ا ض              1/7/1950فلسط خلفجمالزه المدي ــ ه  11411ص ب 78                 ال د فر ج               السعود سط ه          سع
ةالعامةللدفاع المد 297 دهللالمدي زمحمدع دالع اض              1/7/1942االردنحمدانع 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 298 دهللالمدي زمحمدع دالع اض              1/7/1942االردنحمدانع 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 299 ةكع عحسنحانالمدي اض              14/12/28السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 300 ستاناع الدينرفيقمحمدالمدي ا ض              1/7/1950ا ــ ه                  14411ص ب 1714               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 301 ستاناع الدينرفيقمحمدالمدي ا ض              1/7/1950ا ــ ه                  14411ص ب 1714               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 302 ستانغالممحىالدينراشدالمدي اض              1/7/1950ا 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي303 ان  ه واالس ةالهاجرىبن نازحبن عائضنااالدارةالهندس ي100756795921/05/47السعود ة الحرجة بواسطة / عوض حسن ال 500613810لد
قوات الدفاع الجوي304 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطويسالمسلمانسع 44270263الدخل المحدود102711409723/07/60السعود
قوات الدفاع الجوي305 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطويسالمسلمانسع 44270263الدخل المحدود102711409723/07/60السعود
الدفاع /ادارە306 ه  انه الخدمات الطب ل وص ق النف عواضجعي شغ ةالعتي م 10092478571/2/1957555280276السعود
ةالعامةللدفاع المد 307 دالرحمنالمدي مع فعابراه ةالخ اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 308 دالرحمنالمدي مع فعابراه ةالخ اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى309 ل دالخالقف ستاندارع 1/7/1938VILL.KALLRI            P.O.BASSALI         TEH.& DISTT.           RAWALPINDI             PAKISTا
قوات الدفاع الجوي310 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس داحمدع ةالغامديسع 103354390921/05/475530403946208010السعود
الدفاع /ادارە311 ه  انه الخدمات الطب ل وص ا جف فالحتر شغ ةالقحطا العل 104763024721/01/5855000148415474550السعود
انة312 ل والص شغ دهللامحمودكة دفاع لل همحمدع ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            23/02/44االردنابوقط السعود
ةالعامةللدفاع المد 313 مطاللالمدي ةفراشابراه اض              17/11/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 314 مطاللالمدي ةفراشابراه اض              17/11/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي315 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع سسع دهللا ال ق ةالقحطا ع اض              10140162639/12/1961السعود 5567339664777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي316 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع سسع دهللا ال ق ةالقحطا ع اض              10140162639/12/1961السعود 5567339664777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 317 ةقصاصمحمداحمدمحمدالمدي اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى318 ل ستانتاجخانمحمدراضف ستا ن                1/7/1957ا     ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى319 ل ستانتاجخانمحمدراضف ستا ن                1/7/1957ا     ا
ةالعامةللدفاع المد 320 ــ ه             ص ب 2043               جد ه بواسط ه عو ض محمد 1/7/1950السودانالحسنمحمدهارونالمدي درار                   السعود
ةالعامةللدفاع المد 321 ةالشهادىمصلحهادىالمدي 530304753    102030235021/10/33السعود
ةالعامةللدفاع المد 322 ممحمدصالحالمدي ةالخرا ابراه 103484970131/12/59005054610144777222السعود
ةالعامةللدفاع المد 323 دبصالحع حسنالمدي ةاألح 100147228917/11/63004923513السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى324 ل ازف ستانمحمدغالممحمدن            1/7/1957VILL & P.O.DHERI       ALLADAND MALAKAND   AGENCY  NWFP.           PAKISTANا
ةالعامةللدفاع المد 325 مالمدي ممحمدح ىح ةالدو ه          ش العام             103246675521/01/58السعود ل 5510186255101862السماع
ــــع قوات الدفاع الجوي326 النمعزىخالدادارةمشار ةالعتي ح اض104371158716/11/66السعود 509877720114610660ال
ةالعامةللدفاع المد 327 مالمدي ممحمدح ىح ةالدو ةالعام103246675521/01/58السعود 505101862المصانع الح
ــــع قوات الدفاع الجوي328 ثعودەادارةمشار ةاالحمديعودەغ 10668874213/9/193854646800726818600السعود
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ةالعامةللدفاع المد329 اركالمدي دم ثاسع منالع اض   1/7/1937ال اە ال 4040190مصلحه م
ةالعامةللدفاع المد 330 اركالمدي دم ثا سع منالع اض   1/7/1937ال اە ال 4040190مصلحه م
ةالعامةللدفاع المد 331 دالرحمنمحمدالمدي زع دالع ةالراج ع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
مانقوات الدفاع الجوي المل السعودي332 انسل ةالعاز اتلخ اض              10601676228/4/1951السعود 4768126ال
مانقوات الدفاع الجوي المل السعودي333 انسل ةالعاز اتلخ اض              10601676228/4/1951السعود 4768126ال
مانسعودقوات الدفاع الجوي المل السعودي334 دالرحمنسل بع ةالصع 102464276913/02/565536162712269097السعود
ةالعامةللدفاع المد 335 ةالزهرا محمدحسنالمدي اض              14/08/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 336 ةالزهرا محمدحسنالمدي اض              14/08/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ان337 دموزارە الدفاع والط دسع ةالمالسع اض              101341651419/12/60السعود 5910090324042888ال
ةالعامةللدفاع المد 338 يعتيقشا سايرالمدي ةالمط 102623381517/11/63542858235542858235السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى339 ل ري ه            16/06/50االردنالحمدموحسنمحمدف ص 0 ب 6413             ا ال ر د ن              الزرقاء                الغ
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى340 ل ممحمدف دهللابراه ــ ه                تبو ك                   ص ب 90              1/7/1956السودانمحمدع السعود
ان341 ةالعتي الشما شجاععفاسوزارە الدفاع والط ش               104041959812/11/1931السعود 0الملز شارع المطار   الج
ان342 ةالعتي الشما شجاععفاسوزارە الدفاع والط ش               104041959812/11/1931السعود 0الملز شارع المطار   الج
قوات الدفاع الجوي343 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مانحمدانابراه لويسل ةال 5035715114221044الشارع العام        100073918323/02/55السعود
قوات الدفاع الجوي344 ان  ه واالس ةالعطويبن صالحبن عسالماالدارةالهندس ل عودە ع العطوي100820559119/12/60السعود اء ‐ بواسطة : هل ه كة ال 553995104تبوك ‐ 
قوات الدفاع الجوي345 ان  ه واالس ةالعطويبن صالحبن عسالماالدارةالهندس ل عودە ع العطوي100820559119/12/60السعود اء ‐ بواسطة : هل ه كة ال 553995104تبوك ‐ 
ان346 ادەصقروزارە الدفاع والط اطكنعانع ةالتم 103477704322/11/305044051172391561السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي347 دادارةمشار ةالحار محمدمحمدسع 106396112020/07/745459999002190000السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى348 ل ستانمحمدفضلشب محمدف                1/7/1951H.NO.23‐B  ST.NO.5       QASUR PURA RAVI RD. LAHORE                 PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي349 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مانحمدانابراه لويسل ةال 5035715114221044الشارع العام        100073918323/02/55السعود
قوات الدفاع الجوي350 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مانحمدانابراه لويسل ةال 5035715114221044الشارع العام        100073918323/02/55السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى351 ل اسمحمدف ستانح ال                   1/7/1953MITRANWALI TEH.DASKA   DIST.SIALKOT        PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي352 ان  ه واالس دالرحمنخلفاالدارةالهندس لع ةالدعجا دخ 103209510928/11/62545928498السعود
قوات الدفاع الجوي353 ان  ه واالس دالرحمنخلفاالدارةالهندس لع ةالدعجا دخ 103209510928/11/62545928498السعود
انة354 ل والص شغ ةمقالنع محمداحمدكة دفاع لل 103708532913/01/77504382838126792174السعود
ةالعامةللدفاع المد 355 انعالمدي اركوه ةعم     17/03/53السعود
ةالعامةللدفاع المد 356 ةش تر محمدصالحالمدي 103375261719/04/50553973938السعود
ةالعامةللدفاع المد 357 باحمدزالمدي مرد ا ض              1/7/1944فلسط ع ــ ه                  79411ص ب 31280              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 358 باحمدزالمدي مرد ا ض              1/7/1944فلسط ع ــ ه                  79411ص ب 31280              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 359 باحمدزالمدي مرد ا ض              1/7/1944فلسط ع ــ ه                  79411ص ب 31280              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 360 باحمدزالمدي مرد ا ض              1/7/1944فلسط ع ــ ه                  79411ص ب 31280              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 361 باحمدزالمدي مرد ا ض              1/7/1944فلسط ع ــ ه                  79411ص ب 31280              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 362 باحمدزالمدي مرد ا ض              1/7/1944فلسط ع ــ ه                  79411ص ب 31280              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 363 ار احمدعامرعالمدي ةال ة العامة للدفاع المد 10295941711/2/1957السعود 502466084502466084المدي
ــــع قوات الدفاع الجوي364 لمحمدمحمودادارةمشار ةالشامخمق 101499984911/1/195955532441146624111السعود
قوات الدفاع الجوي365 ان  ه واالس دالعا فؤاداالدارةالهندس انع ةاليو عل 100986570831/10/845630128836755981السعود
قوات الدفاع الجوي366 ان  ه واالس ةالحماديحا جادسهلاالدارةالهندس 10213330578/4/1951504226961السعود
قوات الدفاع الجوي367 ان  ه واالس ةالحماديحا جادسهلاالدارةالهندس 10213330578/4/1951504226961السعود
ةالعامةللدفاع المد 368 دالمدي دهللاع محمدسع ةالع 104726644812/3/20215054860182959294السعود
ةالعامةللدفاع المد 369 دالمدي دهللاع محمدسع ةالع 104726644812/3/20215054860182959294السعود
قوات الدفاع الجوي370 ان  ه واالس دفهددراالدارةالهندس ةالشيخفه دە         الروضه              23/02/55السعود 5722727مكه المعا
ةالعامةللدفاع المد 371 ممحمدسلمانالمدي ةالجابرابراه 103535424817/11/630055527731855277318السعود
الدفاع /ادارە372 ه  انه الخدمات الطب ل وص منسالمصالحمحمدشغ ا ض              1/7/1940ال ــ ه                  59511ص ب 58952              ال              السعود
الدفاع /ادارە373 ه  انه الخدمات الطب ل وص منسالمصالحمحمدشغ ا ض              1/7/1940ال ــ ه                  59511ص ب 58952              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي374 ان  ه واالس ةالعتي صاملمنا سلطاناالدارةالهندس 104486587920/01/58557172879السعود
ةالعامةللدفاع المد 375 دالرحمنالمدي دهللاع ةالقحطا ع اض              8/4/1951السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 376 رالمدي دهللاسعدشا ةادرسع اض              24/11/57السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 377 رالمدي دهللاسعدشا ةادرسع اض              24/11/57السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 378 رالمدي دهللاسعدشا ةادرسع اض              24/11/57السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 379 رالمدي دهللاسعدشا ةادرسع اض              24/11/57السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 380 ةحلوا عثمانح فالمدي     101577240122/11/30السعود
ةالعامةللدفاع المد 381 ةحلوا عثمانح فالمدي     101577240122/11/30السعود
ةالعامةللدفاع المد 382 حالمدي ةالسل فائعحسنمف اض              15/10/66السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى383 ل ستانعهاشمزمانم ف 1/7/1944MOH. PREMNAGAR         MEHRAN STREET       NEW ABADI              SIALKOT                PAKISTAا
ــــع قوات الدفاع الجوي384 زادارةمشار دالع فهع محمدع ةالخل 102915022227/03/52504228756السعود
ةالعامةللدفاع المد 385 ستانصديقارشادمحمدالمدي اض              1/7/1950ا 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 386 ستانصديقارشادمحمدالمدي اض              1/7/1950ا 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي387 ان  ه واالس لسعوداالدارةالهندس ةالب حمددخ 504808311138682590الدمام  الشعله10111319175/11/1964السعود
قوات الدفاع الجوي388 ان  ه واالس يسلوماحمدسعوداالدارةالهندس ةاه 103373182731/12/59505607523126550256السعود
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قوات الدفاع الجوي389 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس اريمس فايزعا ةالشهراال 105894051931/12/595559433004991285السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى390 ل منالعمارىحس صالحمحسنف 0تبوك                تبوك المدينه العسكري1/7/1939ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى391 ل منالعمارىحس صالحمحسنف 0تبوك                تبوك المدينه العسكري1/7/1939ال
قوات الدفاع الجوي392 ان  ه واالس ىاالدارةالهندس ةالب ع مسفرع 10070117273/7/19435064557732620511السعود
قوات الدفاع الجوي393 ان  ه واالس زاحمداالدارةالهندس دالع مريناع ةالشم 101577467020/01/585551389874951976السعود
قوات الدفاع الجوي394 ان  ه واالس زاحمداالدارةالهندس دالع مريناع ةالشم 101577467020/01/585551389874951976السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي395 النمعزىخالدادارةمشار ةالعتي ح اض104371158716/11/66السعود 509877720114610660ال
ةالعامةللدفاع المد 396 ةكرديكرياحمدكريالمدي 100170903721/06/445054879934652792السعود
انة397 ل والص شغ ينا صقرسعدكة دفاع لل ةالمط 104484365219/04/505963360866405143السعود
ةالعامةللدفاع المد 398 ةكرديكرياحمدكريالمدي 100170903721/06/445054879934652792السعود
ةالعامةللدفاع المد 399 ةكرديكرياحمدكريالمدي 100170903721/06/445054879934652792السعود
ةالعامةللدفاع المد 400 ةكرديكرياحمدكريالمدي 100170903721/06/445054879934652792السعود
ةالعامةللدفاع المد 401 ةكرديكرياحمدكريالمدي 100170903721/06/445054879934652792السعود
ةالعامةللدفاع المد 402 دمحمدالمدي ستانخانف 1/7/1947H.NO.NA 300 A.NEW      TOWN.NEAR AGRICUL  TURAL.FARM  MURREE      ROAD.RAWALPINDI         Pا
ةالعامةللدفاع المد 403 دمحمدالمدي ستانخانف 1/7/1947H.NO.NA 300 A.NEW      TOWN.NEAR AGRICUL  TURAL.FARM  MURREE      ROAD.RAWALPINDI         Pا
ةالعامةللدفاع المد 404 دالرحمنجارهللالمدي ةالقحطا جارهللاع ش        القوا ت المسلح ه      7/9/1937السعود دردادالجود ي       الخدما ت /مس جنو ب بواسط ه         الس
انة405 ل والص شغ دروكة دفاع لل ااس ه       15/05/47الفلب اتي 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 406 دهللالمدي دع ضسع بع ةابومناس اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 407 دالمدي دالحم ستاناحمدواع                1/7/1950USE‐NO.337/1‐LOWER   MALIK‐PORA  ABBOTABN.W.F.P.               PAKISTANا
ةالعامةللدفاع المد 408 اساحمدصالحالمدي ما ع منال اض              11/6/1945ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 409 اساحمدصالحالمدي ما ع منال اض              11/6/1945ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 410 ةغندورەحسناحمدحسنالمدي مكة المكرمة101056661819/12/60السعود ة  ة التقن ل 5555070185363872العمرةال
ةالعامةللدفاع المد 411 اساحمدصالحالمدي ما ع منال اض              11/6/1945ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 412 اساحمدصالحالمدي ما ع منال اض              11/6/1945ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 413 دالملكالمدي دهللامحمدع شدع ةالرو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 414 ستاناالخانزمانمحمدالمدي 1/7/1941C/O ABDUL HAMID HOU    SE NO.337/1 LOWER  MALIHPOR (MARIA).      ABBOTTABAD N.W.F.P.    PAا
ةالعامةللدفاع المد 415 ستاناالخانزمانمحمدالمدي 1/7/1941C/O ABDUL HAMID HOU    SE NO.337/1 LOWER  MALIHPOR (MARIA).      ABBOTTABAD N.W.F.P.    PAا
ةالعامةللدفاع المد 416 دالملكالمدي دهللامحمدع شدع ةالرو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 417 دالملكالمدي دهللامحمدع شدع ةالرو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 418 ىعح المدي ما العن منال اض              21/01/58ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 419 ىعح المدي ما العن منال اض              21/01/58ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 420 ىعح المدي ما العن منال اض              21/01/58ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 421 ىعح المدي ما العن منال اض              21/01/58ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 422 دالرحمنيوسفها المدي ةمرادع 10183276589/12/1961500588990114704503السعود
ةالعامةللدفاع المد 423 ةالماجدحسناحمدالمدي اض              6/6/2013السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 424 دهللالمدي دالدائماحمدع ــ ه              السال م               قوا تالطوارى         1/7/1930السودانع ا ض                 السعود ال
ةالعامةللدفاع المد 425 دهللالمدي دالدائماحمدع ــ ه              السال م               قوا تالطوارى         1/7/1930السودانع ا ض                 السعود ال
ةالعامةللدفاع المد 426 ةغندورەحسناحمدحسنالمدي مكة المكرمة101056661819/12/60السعود ة  ة التقن ل 5555070185363872العمرةال
قوات الدفاع الجوي427 ان  ه واالس لهسعدونسعداالدارةالهندس د العض يسع ةالمط 101548304111/1/19595055104332382822السعود
ةالعامةللدفاع المد 428 دالملكالمدي دهللامحمدع شدع ةالرو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 429 دالملكالمدي دهللامحمدع شدع ةالرو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 430 رم هللامحمدالمدي ستانا اض              1/7/1939ا 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 431 رم هللامحمدالمدي ستانا اض              1/7/1939ا 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 432 رم هللامحمدالمدي ستانا اض              1/7/1939ا 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 433 رم هللامحمدالمدي ستانا اض              1/7/1939ا 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 434 دحسنسم محمدالمدي لالس لد            قليو ه             1/7/1938مخل ط ه قليو ب         مــصـــــر             قليو ب ال قس م 
ةالعامةللدفاع المد 435 دحسنسم محمدالمدي لالس لد            قليو ه             1/7/1938مخل ط ه قليو ب         مــصـــــر             قليو ب ال قس م 
ةالعامةللدفاع المد 436 دهللاسعدالمدي ةالشمرا محمدع 0505442452505442452معهد االدارة العامة101365046811/1/1959السعود
ةالعامةللدفاع المد 437 دهللاسعدالمدي ةالشمرا محمدع 0505442452505442452معهد االدارة العامة101365046811/1/1959السعود
ةالعامةللدفاع المد 438 ةمرزوقمفلحنزالمفلحالمدي اض              19/05/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 439 دالرحمنالمدي اض              1/7/1950السودانمحمدال ع 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي440 ان  ه واالس مانمحمدسالمهاالدارةالهندس ةشامانسل ش               102890595619/12/60السعود ه الج 5367381094230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي441 ان  ه واالس مانمحمدسالمهاالدارةالهندس ةشامانسل ش               102890595619/12/60السعود ه الج 5367381094230001تبوك المدينه العسك
ةالعامةللدفاع المد 442 دالمدي دالحم ستاناحمدواع                1/7/1950USE‐NO.337/1‐LOWER   MALIK‐PORA  ABBOTABN.W.F.P.               PAKISTANا
ةالعامةللدفاع المد 443 دالملكالمدي دهللامحمدع شدع ةالرو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة444 ل والص شغ دسعودكة دفاع لل دىحمودحم ةالرش ل  103749206117/11/63السعود 5407355502780882حائل    لج
لقوات الدفاع الجوي المل السعودي445 ةالحر عدالنعوضهل اض              103505774210/10/1934السعود 4768126ال
لقوات الدفاع الجوي المل السعودي446 ةالحر عدالنعوضهل اض              103505774210/10/1934السعود 4768126ال
ةالعامةللدفاع المد 447 دالرحمنالمدي اض              1/7/1950السودانمحمدال ع 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد448 دهللاحمديوسفالمدي ةالتمع شفىالعسكرى  21/01/58السعود ه          خلف المس مان 4568220السل
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ةالعامةللدفاع المد449 دهللاحمديوسفالمدي ةالتم ع شفىالعسكرى  21/01/58السعود ه          خلف المس مان 4568220السل
انة450 ل والص شغ اندوادجاركة دفاع لل ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           19/06/54الفلب او السعود
ةالعامةللدفاع المد 451 دالرحمنالمدي مع ةالراشدابراه اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 452 دالرحمنالمدي مع ةالراشدابراه اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 453 دالرحمنالمدي مع ةالراشدابراه اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 454 دالرحمنالمدي مع ةالراشدابراه اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ان455 دونعمرىوزارە الدفاع والط ــ ه            الطائ ف                 ص  ب 1824           1/7/1930السودانعا ضا ت          السعود قس م التع
انة456 ل والص شغ دكة دفاع لل ف توماجنودا اساالج ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           10/7/1942ام السعود
انة457 ل والص شغ دكة دفاع لل ف توماجنودا اساالج ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           10/7/1942ام السعود
انة458 ل والص شغ دكة دفاع لل ف توماجنودا اساالج ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           10/7/1942ام السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي459 شمحمدادارةمشار ةومصط درو 103853396213/02/5656649268126521414السعود
قوات الدفاع الجوي460 ان  ه واالس ةالشلوىعواضسالممحمداالدارةالهندس 10341984146/3/1954597400647السعود
قوات الدفاع الجوي461 ان  ه واالس ةالشلوىعواضسالممحمداالدارةالهندس 10341984146/3/1954597400647السعود
قوات الدفاع الجوي462 ان  ه واالس انمحمداالدارةالهندس ةالعماريمحمدهد 10528770309/12/19615347801844777147السعود
قوات الدفاع الجوي463 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس دهللاع دالمحسنع ةالزكريع ق الملك فهد   100724531711/1/1959السعود ا              ش  ط 4631111 01 555207152العل
ةالعامةللدفاع المد 464 دالمدي ماسعدفاروقول ةخش اض              17/11/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 465 دالمدي ماسعدفاروقول ةخش اض              17/11/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 466 ةالماجدحسناحمدالمدي اض              6/6/2013السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 467 اردماسمحمدمنصورالمدي ةم 102639425213/02/5600502227002502227002السعود
قوات الدفاع الجوي468 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس دالمحمدابراه ةالرش ه تبوك100113090331/12/59السعود ه    المدينه العسك 0المدينه العسك
ان469 دموزارە الدفاع والط دسع ةالمالسع اض              101341651419/12/60السعود 5910090324042888ال
ةالعامةللدفاع المد 470 مالمدي دالحل دهللاحس ع ع ه مكت ب1/7/1941السودانع عــــــــــ ه   الســـودا ن             الســـــــــودا ن       الشما ه ال دال ب
ةالعامةللدفاع المد 471 مالمدي دالحل دهللاحس ع ع ه مكت ب1/7/1941السودانع عــــــــــ ه   الســـودا ن             الســـــــــودا ن       الشما ه ال دال ب
ةالعامةللدفاع المد 472 ةالعمريمحمدع محمدالمدي دالرحمن   28/11/62السعود ــع              ش االم ع 4050005 01 الم
ةالعامةللدفاع المد 473 دالعالالمدي ــ ه                جد ه                    ادار ه الدفا ع المد 1/7/1948السودانشمتحسنع السعود
ةالعامةللدفاع المد 474 دالعالالمدي ــ ه                جد ه                    ادار ه الدفا ع المد 1/7/1948السودانشمتحسنع السعود
قوات الدفاع الجوي475 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ل هللاسل مدخ ةالعطوىمحمدسل ش               105618020919/12/60السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
ةالعامةللدفاع المد 476 السال م     ت 6609444           1/7/1944السوداناحمدمحمدمحجوباحمدالمدي ــ ه             جد هالحمراءق ل ه5551             السعود تح
ةالعامةللدفاع المد 477 السال م     ت 6609444           1/7/1944السوداناحمدمحمدمحجوباحمدالمدي ــ ه             جد هالحمراءق ل ه5551             السعود تح
قوات الدفاع الجوي478 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ل هللاسل مدخ ةالعطوىمحمدسل ش               105618020919/12/60السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى479 ل دالقيومف ستانفمحمدع             NEAR QABRASTAN   P.O.FATEHGARH TEHS& DISTT.SIALKOT        PAKISTAN 1/7/1950272ا
قوات الدفاع الجوي480 ان  ه واالس شهادىمعزىجابراالدارةالهندس ةمك 105876877917/03/53509073978السعود
الدفاع /ادارە481 ه  انه الخدمات الطب ل وص دصالحطاهرشغ اسع ا ض              1/7/1940اثي ــ ه                  51511ص ب 58952              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 482 دالرحمنخالدالمدي نع ةالج اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 483 زالمدي دالع ةالعتي شا ع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة484 ل والص شغ دسعودكة دفاع لل دىحمودحم ةالرش ل  103749206117/11/63السعود 5407355502780882حائل    لج
ــــع قوات الدفاع الجوي485 لمحمدمحمودادارةمشار ةالشامخمق 101499984911/1/195955532441146624111السعود
قوات الدفاع الجوي486 ان  ه واالس دنامطلقاالدارةالهندس ةالس ع 102900807323/02/5555200900912359977السعود
ةالعامةللدفاع المد 487 جناموالمدي ةالمف اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 488 جناموالمدي ةالمف اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 489 ما محمداحمدناالمدي منال اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 490 ما محمداحمدناالمدي منال اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 491 ما محمداحمدناالمدي منال اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 492 دهللاعالمدي لعع ةش اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 493 تابن سعدىعسكرالمدي خ ةالسلابن  100169993117/03/53505533401503519563السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى494 ل فف داللط دالرحمنع ستانع                    2/7/1950BRANDENTENWEG 9         2859 NORDHOLZ       GERMANYا
ةالعامةللدفاع المد 495 دهللاناالمدي ةالهال ع اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 496 لالمدي دهللاسماع دع الس اء   الخرطو م ص ب 1506    1/7/1952السودانخ ال ه السودا ن اللن ب:عطامصط ابرا م     الســـودا ن            و
ةالعامةللدفاع المد 497 دهللافائزالمدي ةالفائزع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 498 ةالشهرا مومحمدموالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 499 دالمدي ةالعتي هزاعمحمدع 102530584631/12/59005054051812318380السعود
ةالعامةللدفاع المد 500 دالمدي ةالعتي هزاعمحمدع 102530584631/12/59005054051812318380السعود
ةالعامةللدفاع المد 501 ما محمداحمدناالمدي منال اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 502 دفهدالمدي ةالحار عب اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي503 ان  ه واالس دەمحموداالدارةالهندس لع ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           22/07/36مادمخل السعود
ان504 زوزارە الدفاع والط دالع دع اض              1/7/1950السودانسع 4789000ال
ةالعامةللدفاع المد 505 ةال شفلوتشفلوتمحمدسالمالمدي اض              21/05/47السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 506 دهللالمدي دالرحمنع فع ةالخ اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 507 تجزاعالمدي ارينا ةال اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد508 ةالقحطاملمحمدالمدي اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
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قوات الدفاع الجوي509 ان  ه واالس ةالدر مخضورقعموصع االدارةالهندس 102590603110/5/1948536360998السعود
ةالعامةللدفاع المد 510 لالمدي دهللاسماع دع الس اء   الخرطو م ص ب 1506    1/7/1952السودانخ ال ه السودا ن اللن ب:عطامصط ابرا م     الســـودا ن            و
ةالعامةللدفاع المد 511 يسعدعالمدي ةالدو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 512 يسعدعالمدي ةالدو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 513 يسعدعالمدي ةالدو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي514 ان  ه واالس ةالعطويسالمعوادسالمهاالدارةالهندس 44276983تبوك10285681195/11/196420السعود
ةالعامةللدفاع المد 515 يسعدعالمدي ةالدو اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي516 ان  ه واالس دنامطلقاالدارةالهندس ةالس ع 102900807323/02/5555200900912359977السعود
ةالعامةللدفاع المد 517 ةالشمرا ععونالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 518 دالرحمنالمدي ةاحارثاحمدمحمدع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي519 ان  ه واالس ةالعطويسالمعوادسالمهاالدارةالهندس 44276983تبوك10285681195/11/196420السعود
ةالعامةللدفاع المد 520 ةطولهعثمانخالدفهدالمدي اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 521 ححسنالمدي ف هللامف ةالعمريض اض              11/1/1959السعود ه          ال مان 4768916السل
ةالعامةللدفاع المد 522 ةاالحمرىمحمدموح المدي اض              13/02/56السعود شه               ال 4413532عل
قوات الدفاع الجوي523 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالق بن صالحبن محمدع 63334426الرس101375239728/11/62السعود
ةالعامةللدفاع المد 524 ةاحارثمحمداسامهالمدي اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 525 دهللاسعدالمدي يمحمدع ةالدو 102023850511/1/19595054698324970979السعود
ةالعامةللدفاع المد 526 دهللاسعدالمدي يمحمدع ةالدو 102023850511/1/19595054698324970979السعود
ةالعامةللدفاع المد 527 دهللامشكورالمدي شدع ةالرو اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 528 دهللامشكورالمدي شدع ةالرو اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 529 دهللاسعدالمدي يمحمدع ةالدو 102023850511/1/19595054698324970979السعود
ةالعامةللدفاع المد 530 دهللاسعدالمدي يمحمدع ةالدو 102023850511/1/19595054698324970979السعود
ةالعامةللدفاع المد 531 دالمدي اريفرحانفزاععا ةال اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 532 ةش تر محمدصالحالمدي اض              103375261719/04/50السعود 5579642554777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 533 زمحمدالمدي دالع ا ع دال اض              10/7/1975محسنع 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 534 شمحمدالمدي ممحمددرو ةخش 102024110313/09/545053483808470656السعود
ةالعامةللدفاع المد 535 دالملكالمدي فع داللط ما ع منال اض              1/7/1953ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 536 مالمدي ةالغامديمحمدابراه اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 537 مالمدي ةالغامديمحمدابراه اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 538 دالهادىالمدي دهللاع ةالقحطا ع ع دە /2508491فاك 4/8/1958السعود دە            احدرف 72508337احدرف
ةالعامةللدفاع المد 539 دالرحمنمحمدالمدي ةالقر ع اض              16/08/39السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 540 دالهادىالمدي دهللاع ةالقحطا ع ع دە /2508491فاك 4/8/1958السعود دە            احدرف 72508337احدرف
ةالعامةللدفاع المد 541 دالرحمنمحمدالمدي ةالقر ع اض              16/08/39السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 542 لموفهدالمدي ةاسماع اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي543 ان  ه واالس داالدارةالهندس سنهارمقعدسع ةالرو 64433360روضة سدير           10321044977/7/1959السعود
ةالعامةللدفاع المد 544 دهللاسعودالمدي اناتع ةالش اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 545 مانالمدي دهللاسل ةالفائزع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 546 ةالعسكرراشدمحمدالمدي اض              29/03/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 547 مانالمدي دهللاسل ةالفائزع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 548 مانالمدي دهللاسل ةالفائزع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 549 مانالمدي دهللاسل ةالفائزع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 550 انمنصورناالمدي ةالعتي ده اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 551 معوضالمدي ةورعخ اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 552 دهللاسم المدي ةالمحمودع اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي553 ان  ه واالس داالدارةالهندس سنهارمقعدسع ةالرو 64433360روضة سدير           10321044977/7/1959السعود
ةالعامةللدفاع المد 554 انمنصورناالمدي ةالعتي ده اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي555 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ع ةالغامديسع 104015527519/12/6050476094577211970السعود
قوات الدفاع الجوي556 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ع ةالغامديسع 104015527519/12/6050476094577211970السعود
قوات الدفاع الجوي557 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ع ةالغامديسع 104015527519/12/6050476094577211970السعود
ةالعامةللدفاع المد 558 ةالغال فهدمحمدالمدي اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 559 ماحمدمحمدالمدي ةخرفابراه 10056869758/4/1951558121688السعود
ةالعامةللدفاع المد 560 ماحمدمحمدالمدي ةخرفابراه 10056869758/4/1951558121688السعود
ةالعامةللدفاع المد 561 ةالغال فهدمحمدالمدي اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 562 ماحمدمحمدالمدي ةخرفابراه 10056869758/4/1951558121688السعود
ةالعامةللدفاع المد 563 ماحمدمحمدالمدي ةخرفابراه 10056869758/4/1951558121688السعود
ةالعامةللدفاع المد 564 دبع حسنمحمدالمدي ةاالح 104023232231/12/59005548346955483469السعود
ةالعامةللدفاع المد 565 ةالغال راجحفهدالمدي اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 566 ةالغال راجحفهدالمدي اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 567 ةالعتي من تر المدي اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد568 ةالعتيمنترالمدي اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
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ةالعامةللدفاع المد569 اءمحمدخالدناالمدي ةال اض              28/08/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 570 اءمحمدخالدناالمدي ةال اض              28/08/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 571 اءمحمدخالدناالمدي ةال اض              28/08/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 572 اءمحمدخالدناالمدي ةال اض              28/08/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 573 لمحمدسعدفهدالمدي ةالعك اض              27/03/52السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي574 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالق بن صالحبن محمدع 63334426الرس101375239728/11/62السعود
ةالعامةللدفاع المد 575 دمهديعالمدي جسع ةالف اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي576 لمحمدمحمودادارةمشار ةالشامخمق 101499984911/1/195955532441146624111السعود
ةالعامةللدفاع المد 577 دهللالمدي ةم صالحع اض              23/02/55السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 578 دهللالمدي ةم صالحع اض              23/02/55السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 579 ةالعتي ثامرعماشزدالمدي 100490142516/08/395423454654234546السعود
ةالعامةللدفاع المد 580 ةالعتي ثامرعماشزدالمدي 100490142516/08/395423454654234546السعود
ةالعامةللدفاع المد 581 ةالسعودىعمحمدالمدي اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 582 ةالعم صغ محمدعالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة583 ل والص شغ ىكة دفاع لل االنت ه       20/01/66ام 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 584 لنوارالمدي ةالحار شع اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 585 لنوارالمدي ةالحار شع اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 586 تخلفمحمدالمدي تالوق ةالوق 100453672631/10/325544044914178408السعود
ةالعامةللدفاع المد 587 فترعمرالمدي طنا ةالظ اض              11/1/1959السعود 4771100الملزشارع الفرزدق    ال
قوات الدفاع الجوي588 ان  ه واالس اننااالدارةالهندس مانعض ةالعطوىسل ش               17/11/63السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
ةالعامةللدفاع المد 589 وكع المدي ةالطب ع م اض              101036037623/02/55السعود 4771100الملزشارع الفرزدق    ال
انة590 ل والص شغ دمحمدسعدكة دفاع لل اشزا ةع 100711616121/10/335046161946316244السعود
قوات الدفاع الجوي591 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ادەبن ع ديبن ع ةالرش اض              102580542328/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي592 ان  ه واالس مسلمانعطاهللاالدارةالهندس ةالعطويسل ش               100289221231/12/59السعود ه الج 5087634374230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي593 ان  ه واالس مسلمانعطاهللاالدارةالهندس ةالعطويسل ش               100289221231/12/59السعود ه الج 5087634374230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي594 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ادەبن ع ديبن ع ةالرش اض              102580542328/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 595 محسنمحمودالمدي ةالجوهر ابراه اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 596 محسنمحمودالمدي ةالجوهر ابراه اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 597 محسنمحمودالمدي ةالجوهر ابراه اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 598 محسنمحمودالمدي ةالجوهر ابراه اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة599 ل والص شغ زكة دفاع لل دالع شدمهناع ةاالحمديرو 100508970929/04/495611414442803451السعود
ةالعامةللدفاع المد 600 ةهاللمحمدحسانالمدي اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 601 هسعودالمدي معط ةالحازابراه 10537211046/3/1954555546462السعود
ةالعامةللدفاع المد 602 ما منصورالعزىالمدي منال اض              1/7/1959ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 603 ما منصورالعزىالمدي منال اض              1/7/1959ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي604 ان  ه واالس انحسنع االدارةالهندس ا س ةخ 105034357114/07/4250008342672203894السعود
قوات الدفاع الجوي605 ان  ه واالس انحسنع االدارةالهندس ا س ةخ 105034357114/07/4250008342672203894السعود
انة606 ل والص شغ ارككة دفاع لل ةاراعاحمدسالمم 102707907621/10/33504386488السعود
ةالعامةللدفاع المد 607 دهللامحمدالمدي دمحمدع ةالفه دي102394890221/01/58السعود 505416564505416564الس
ةالعامةللدفاع المد 608 دهللامحمدالمدي دمحمدع ةالفه دي102394890221/01/58السعود 505416564505416564الس
ةالعامةللدفاع المد 609 دالستارطارقالمدي ةفمحمدع اض              100905766031/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي610 ان  ه واالس ةالحر بن محمدبن حسنمحمداالدارةالهندس 106656570415/02/4454739172326998288السعود
ةالعامةللدفاع المد 611 مسعدالمدي يشنانابراه ةالدو اض              16/08/39السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 612 دالمدي ةبن حافظمحمدعسع اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 613 دالمدي ةبن حافظمحمدعسع اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 614 هسعودالمدي معط ةالحازابراه 10537211046/3/1954555546462السعود
ةالعامةللدفاع المد 615 هسعودالمدي معط ةالحازابراه 10537211046/3/1954555546462السعود
ةالعامةللدفاع المد 616 هسعودالمدي معط ةالحازابراه 10537211046/3/1954555546462السعود
ةالعامةللدفاع المد 617 مسعدالمدي يشنانابراه ةالدو اض              16/08/39السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي618 دالمحسنادارةمشار دالرحمنع دهللاع ةاالحمدع ح10275473796/3/1954السعود 555299166555299166الزهرەال
ةالعامةللدفاع المد 619 هسعودالمدي معط ةالحازابراه 10537211046/3/1954555546462السعود
ةالعامةللدفاع المد 620 شدفهدسطامالمدي ةالرو اض              23/02/55السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 621 ةعربمحمداجطارقالمدي اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 622 ةعربمحمداجطارقالمدي اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 623 شدفهدسطامالمدي ةالرو اض              23/02/55السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 624 ممحمدصالحالمدي ةالخرا ابراه 103484970131/12/59005054610144777222السعود
ةالعامةللدفاع المد 625 ةالرشودرشودسعدالمدي اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ان626 دهللاوزارە الدفاع والط ةالمقرنصالحمقرنع 10343869107/2/202455750222063245507السعود
ةالعامةللدفاع المد 627 دسالمالمدي رشومسع منا ــ ه          المديري ه العام ه        للدفا ع المد       1/7/1941ال ا ض  11174          السعود ان ه            ال
ةالعامةللدفاع المد628 دسالمالمدي رشومسع منا ــ ه          المديري ه العام ه        للدفا ع المد       1/7/1941ال ا ض  11174          السعود ان ه            ال
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قوات الدفاع الجوي629 ان  ه واالس دظافراالدارةالهندس دهللا سع ةالقحطاال زاهبع 10041483813/7/194350673161772211436السعود
ةالعامةللدفاع المد 630 دالستارطارقالمدي ةفمحمدع اض              100905766031/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە631 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاعشغ ةالخاطرعع ل              100806177022/03/60السعود ل              الجب 0الجب
قوات الدفاع الجوي632 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
انة633 ل والص شغ نجوال كة دفاع لل ا ض              19/11/55الفلب دال ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة634 ل والص شغ ةدرونع محمدحس شاديكة دفاع لل 10242256564/7/197453344688712203966السعود
قوات الدفاع الجوي635 ان  ه واالس ةالهاجرىمجرىمحمدفالحاالدارةالهندس اض              19/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
انة636 ل والص شغ دالقادركة دفاع لل دالقادرمحمدع ةفرحاتع 104310657227/03/525045119986283178السعود
انة637 ل والص شغ اهويرو اندروكة دفاع لل ال لوما          20/01/60اس 4885454 01 الد
انة638 ل والص شغ اهويرو اندروكة دفاع لل ال لوما          20/01/60اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي639 ان  ه واالس ةالقر ح مرزوقعاالدارةالهندس 540001856الطائف ‐ السالمه ‐ بواسطة / عمدة السالمه100833685923/02/55السعود
قوات الدفاع الجوي640 ان  ه واالس ةالقر ح مرزوقعاالدارةالهندس 540001856الطائف ‐ السالمه ‐ بواسطة / عمدة السالمه100833685923/02/55السعود
انة641 ل والص شغ سمحمدخالدمحمدكة دفاع لل ةحا لفة 942جدة10139817315/8/1972السعود 5045948606594429مركز ت
قوات الدفاع الجوي642 ان  ه واالس ةاحمدع طهعادلاالدارةالهندس 100225870317/11/635402997774777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي643 ةالعامريحامدمحمدع ادارةمشار 10224074215/11/1964555681462555681462السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي644 ةالغامدىمحمدال براتعمحمدادارةمشار 103259736925/10/655056225406915380السعود
قوات الدفاع الجوي645 ان  ه واالس لويخلفيوسفمحمداالدارةالهندس ةال 10400344392/9/19705053702504777147السعود
قوات الدفاع الجوي646 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع دهللاع سع ةالسد 103250402731/12/59005548170955481709السعود
قوات الدفاع الجوي647 ان  ه واالس حاالدارةالهندس ةالذرويع مف 10380737538/5/19845574198102351555السعود
انة648 ل والص شغ اهويرو اندروكة دفاع لل ال لوما          20/01/60اس 4885454 01 الد
انة649 ل والص شغ اهويرو اندروكة دفاع لل ال لوما          20/01/60اس 4885454 01 الد
انة650 ل والص شغ مسعوديوسفكة دفاع لل ةالغسالنابراه 104539212115/10/6650416844512203966السعود
انة651 ل والص شغ ةمقالنع محمداحمدكة دفاع لل 103708532913/01/77504382838126792174السعود
قوات الدفاع الجوي652 ان  ه واالس لويخلفيوسفمحمداالدارةالهندس ةال 10400344392/9/19705053702504777147السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى653 ل لندسوناركتافورنف 0الهفوف              ص  ب 132           1/7/1959تا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى654 ل مانف اك سل          10/2/1949UZELYAKA MAHALLESI     ANADOLU CAD.NO.33 YENIMAHALLE/ANKARA      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى655 ل مانف اك سل          10/2/1949UZELYAKA MAHALLESI     ANADOLU CAD.NO.33 YENIMAHALLE/ANKARA      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى656 ل سارلدينمارف اها 0الهفوف              ص  ب 132           3/10/1943المان
انة657 ل والص شغ ارككة دفاع لل ةاراعاحمدسالمم 102707907621/10/33504386488السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى658 ل نجف لندسودجهب 0الهفوف              ص  ب 132           1/7/1953تا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى659 ل ستانخانجمعهاحمداشفاقف    .11/3/1954H.12/394 MAIN BAZAR     GALI ANNDIAN WALI   LALAMUSA  TEH.KHARIAN   DIST.GUJRAT   PUNJABا
قوات الدفاع الجوي660 ان  ه واالس لويبن ظاهربن خلفعوضاالدارةالهندس ةال 102917508823/02/55541155972السعود
قوات الدفاع الجوي661 ان  ه واالس لويبن ظاهربن خلفعوضاالدارةالهندس ةال 102917508823/02/55541155972السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي662 دبن سالممحمدادارةمشار ةالبي بن سع 100325987427/12/605056458426712216السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى663 ل سجورجارلف اها                    1/7/1944AUREDDER 33            2370 OSTERROENFELD  GERMANYالمان
قوات الدفاع الجوي664 ان  ه واالس اءحامداالدارةالهندس ةالصل حمدا 103226894629/04/495564130097216606السعود
قوات الدفاع الجوي665 ان  ه واالس ةالصل صغ محمدصبحاالدارةالهندس اض              105196792331/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي666 ان  ه واالس اءحامداالدارةالهندس ةالصل حمدا 103226894629/04/495564130097216606السعود
قوات الدفاع الجوي667 ان  ه واالس دالغ االدارةالهندس ىعمارعوضع ةال 100343878331/05/46506684629السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي668 دالرحمنحسنحس ادارةمشار ةالغف ع     10/10/1934السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي669 مادارةمشار زبراه دالع مع ةالمنصوربراه 105493879827/03/525054889454253805السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي670 مادارةمشار زبراه دالع مع ةالمنصوربراه 105493879827/03/525054889454253805السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي671 مادارةمشار زبراه دالع مع ةالمنصوربراه 105493879827/03/525054889454253805السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي672 مادارةمشار زبراه دالع مع ةالمنصوربراه 105493879827/03/525054889454253805السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي673 مادارةمشار زبراه دالع مع ةالمنصوربراه 105493879827/03/525054889454253805السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى674 ل ستانق اظهرالدينمحمدف                   1/7/1950A444 BLOCK 3 GULSHAN   E‐IQBAL KARACHI      PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي675 ان  ه واالس ةمحمداالدارةالهندس ةعط ةالزهرا عط 106145960614/04/8359548946726604151السعود
قوات الدفاع الجوي676 ان  ه واالس محسناالدارةالهندس ةالحس حس ابراه اض              105407697911/1/1959السعود ا              ال 5500276834569999العل
قوات الدفاع الجوي677 ان  ه واالس محسناالدارةالهندس ةالحس حس ابراه اض              105407697911/1/1959السعود ا              ال 5500276834569999العل
قوات الدفاع الجوي678 ان  ه واالس اننااالدارةالهندس انمض يسالم ال ض ةالدو     104813252421/05/47السعود
قوات الدفاع الجوي679 ان  ه واالس محسناالدارةالهندس ةالحس حس ابراه اض              105407697911/1/1959السعود ا              ال 5500276834569999العل
قوات الدفاع الجوي680 ان  ه واالس محسناالدارةالهندس ةالحس حس ابراه اض              105407697911/1/1959السعود ا              ال 5500276834569999العل
قوات الدفاع الجوي681 ان  ه واالس محسناالدارةالهندس ةالحس حس ابراه اض              105407697911/1/1959السعود ا              ال 5500276834569999العل
قوات الدفاع الجوي682 ان  ه واالس محسناالدارةالهندس ةالحس حس ابراه اض              105407697911/1/1959السعود ا              ال 5500276834569999العل
قوات الدفاع الجوي683 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه مع ت ابراه ةالس 10282794441/12/19595014519202372238السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي684 دالرحمنحسنحس ادارةمشار ةالغف ع     10/10/1934السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي685 دالرحمنحسنحس ادارةمشار ةالغف ع     10/10/1934السعود
قوات الدفاع الجوي686 ان  ه واالس مانبن صالحعطاهللاالدارةالهندس ةالعطوىبن سل اد العطوي100168602920/01/58السعود سه  مركز االمارە  بواسطه  محمد ع 503571147الد
قوات الدفاع الجوي687 ان  ه واالس مانبن صالحعطاهللاالدارةالهندس ةالعطوىبن سل اد العطوي100168602920/01/58السعود سه  مركز االمارە  بواسطه  محمد ع 503571147الد
انة688 ل والص شغ           20/12/53M.ANTONIO SR.ST.        PUR SITE CALAMBA     LAGUNA.4027            PHILIPPINEالفلبانطونيوجاكة دفاع لل
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قوات الدفاع الجوي689 ان  ه واالس عحمداالدارةالهندس انج يهد ةالع 106414535020/01/58536413200السعود
ةالعامةللدفاع المد 690 ضثوابالمدي ةالنف ع اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 691 ضثوابالمدي ةالنف ع اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە692 ه  انه الخدمات الطب ل وص ديراشدمحمدراشدشغ ةالوت     105835418221/05/47السعود
ةالعامةللدفاع المد 693 تالمدي دهللاثا لع دىاسماع منالول اض              1/7/1956ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 694 منعقاسممحمدحسنالمدي اض              1/7/1945ال 4777972الملز شارع المطار    ال
انة695 ل والص شغ ةالقحطا من محمدفالحكة دفاع لل 106375849220/07/745544955588011111السعود
انة696 ل والص شغ اركراجحكة دفاع لل ةالجه راجحم 100971065611/1/19595914466661123109000السعود
الدفاع /ادارە697 ه  انه الخدمات الطب ل وص ستاناحمداعجازشودرىشغ ا ض              1/7/1956ا ــ ه                  48411ص ب 17397              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي698 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاناع ةالرعو ع 103995073618/03/68503400339112495517السعود
انة699 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل ةالشمرا مصلحصالحع 103668706731/05/46556661912السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي700 دبن سالممحمدادارةمشار ةالبي بن سع 100325987427/12/605056458426712216السعود
قوات الدفاع الجوي701 ان  ه واالس لحسناالدارةالهندس دەج ةس ع ق الملك فهد106875962810/7/1984السعود ةط 5505788054196836الرحمان
انة702 ل والص شغ اسفهدمنصوركة دفاع لل اسع ةبن ع 103499148719/12/6055234185412203966السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي703 مانمقعدادارةمشار وكسل ةالعتي م 100836947023/09/6850569637722523060السعود
ةالعامةللدفاع المد 704 ردىكرىاحمدالمدي ةال م ن بناي ه القطا ن     الطاب ق االر       الجمهوري هالعر ه       السوري ه/ حل ب        26/05/14السعود ر ع وضا ح    ال
قوات الدفاع الجوي705 ان  ه واالس ةالمتفقسلمانراشدفرحاناالدارةالهندس 101594001611/6/19455062127682368130السعود
قوات الدفاع الجوي706 ان  ه واالس مع محمداالدارةالهندس ةالس ابراه 101401011812/9/19695051885204122222السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي707 ةالحر بن عودەبن وصل هللامهناادارةمشار 104892486219/12/60505690257126052289السعود
انة708 ل والص شغ تروجركة دفاع لل ل زج ابي ا ض              10/6/1950ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة709 ل والص شغ تروجركة دفاع لل ل زج ابي ا ض              10/6/1950ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة710 ل والص شغ تروجركة دفاع لل ل زج ابي ا ض              10/6/1950ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 711 ةالشهريظافرسعدالمدي اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 712 ةالشهريظافرسعدالمدي اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي713 ان  ه واالس مع محمداالدارةالهندس ةالس ابراه 101401011812/9/19695051885204122222السعود
قوات الدفاع الجوي714 ان  ه واالس مع محمداالدارةالهندس ةالس ابراه 101401011812/9/19695051885204122222السعود
ةالمتفقسلمانراشدفرحانقوات الدفاع الجوي المل السعودي715 101594001611/6/19455062127682368130السعود
قوات الدفاع الجوي716 ان  ه واالس دالعا االدارةالهندس ان حس ع دالمحسنعل ةاليو ع 2212036 01 المطار              مطارالملك خالدالدو100986567419/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي717 ان  ه واالس دالعا االدارةالهندس ان حس ع دالمحسنعل ةاليو ع 2212036 01 المطار              مطارالملك خالدالدو100986567419/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي718 ان  ه واالس دالعا االدارةالهندس ان حس ع دالمحسنعل ةاليو ع 2212036 01 المطار              مطارالملك خالدالدو100986567419/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي719 ان  ه واالس دالعا االدارةالهندس ان حس ع دالمحسنعل ةاليو ع 2212036 01 المطار              مطارالملك خالدالدو100986567419/12/60السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي720 مانمقعدادارةمشار وكسل ةالعتي م 100836947023/09/6850569637722523060السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي721 مانمقعدادارةمشار وكسل ةالعتي م 100836947023/09/6850569637722523060السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي722 مانمقعدادارةمشار وكسل ةالعتي م 100836947023/09/6850569637722523060السعود
مانسعودقوات الدفاع الجوي المل السعودي723 دالرحمنسل بع ةالصع 102464276913/02/565536162712269097السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي724 مادارةمشار مانحسنابراه ةسندىسل 100701108130/07/65540077868السعود
قوات الدفاع الجوي725 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس دالرحمنابراه يع ةعس 100501396418/06/5550562254126839320السعود
ةالعامةللدفاع المد 726 مو احمدعمالالمدي اض              1/7/1950مالل 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 727 مو احمدعمالالمدي اض              1/7/1950مالل 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 728 لالمدي ــ ه          المدري ه العام ه         للدفا ع المد       1/7/1944الهندرحمنفاسماع ان ه الروض ه     السعود 11174ـص            
ةالعامةللدفاع المد 729 لالمدي ــ ه          المدري ه العام ه         للدفا ع المد       1/7/1944الهندرحمنفاسماع ان ه الروض ه     السعود 11174ـص            
ةالعامةللدفاع المد 730 دهللاعثمانالمدي دالمنعمع الزراعىالسودا   االق م الشما      1/7/2019السودانع الحف                 الســـودا ن             ال 
ةالعامةللدفاع المد 731 دمحمدالمدي اض              1/7/1948معابورجبالس 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 732 سالمدي مناقفلهعمرخم اض              14/07/42ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 733 سالمدي مناقفلهعمرخم اض              14/07/42ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي734 ان  ه واالس ط ناحسنمحمداالدارةالهندس ةال 10275022266/4/19635068282674777147السعود
قوات الدفاع الجوي735 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس جدعا ةالعتي المقا بن سعدبن      10239836858/4/1951السعود
ةالعامةللدفاع المد 736 دمحمدالمدي اض              1/7/1948معابورجبالس 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي737 ان  ه واالس مع محمداالدارةالهندس ةالس ابراه 101401011812/9/19695051885204122222السعود
قوات الدفاع الجوي738 ان  ه واالس يتر سالممحمداالدارةالهندس ةالدو 101836059211/11/19665416805818473000السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى739 ل فمحمدف ستانشتها         1/7/1955VILL.& PO PANDORI      KALAN   TEH.WAZIRABADDISTT.GUJRANWALA        PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي740 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطويبن مسلمبن محمدع ش               100348127029/10/60السعود 5053749324230001الج
قوات الدفاع الجوي741 ان  ه واالس ةالسواطحمودسالمفهداالدارةالهندس ق المطار102656016713/12/76السعود هط 7272501الح
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى742 ل ستانعنورربف                   1/7/1951V.JANJIL PO SANGHOI    TEH. & DIST.JHELUM  PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي743 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ــــعجم ةالعتي متعبب 102900942813/02/565054595562383234السعود
قوات الدفاع الجوي744 ان  ه واالس دمحمدحموداالدارةالهندس ةالصح حم ةالعام101898615617/11/63السعود 2131412التحل
قوات الدفاع الجوي745 ان  ه واالس دمحمدحموداالدارةالهندس ةالصح حم ةالعام101898615617/11/63السعود 2131412التحل
قوات الدفاع الجوي746 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس ةالحر بن مطلقبن عتيقعا 10325194131/2/1957504943176138223934السعود
قوات الدفاع الجوي747 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس ةالحر بن مطلقبن عتيقعا 10325194131/2/1957504943176138223934السعود
انة748 ل والص شغ ه       3/5/1959الفلبالواسنونالجيوفا كة دفاع لل 4191835القاعدە الج
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قوات الدفاع الجوي749 ان  ه واالس يسفررجاءسعداالدارةالهندس ةالمط 105680180413/02/56555198883السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي750 دادارةمشار ةالغامديمسفراحمدسع 5056707336224582جدة ‐ المرجان10111694205/11/1964السعود
الدفاع /ادارە751 ه  انه الخدمات الطب ل وص ا حشغلحس ع شغ ةال ه           107042436912/9/1969السعود مان 5077667260الس
الدفاع /ادارە752 ه  انه الخدمات الطب ل وص ا حشغلحس ع شغ ةال ه           107042436912/9/1969السعود مان 5077667260الس
ــــع قوات الدفاع الجوي753 ت توفيقشذيادارةمشار ديبن احمدب ةالوح 100442653024/03/805424770426530852السعود
قوات الدفاع الجوي754 ان  ه واالس دحسناالدارةالهندس مسع ةالسل ه 102491656928/08/6950954255638951128السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي755 سنادارةمشار دهللامح ةالجو قاعدع ت6674544‐5727             معهدقوا ت الدفا ع        الجو ي               100539833218/09/36السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي756 سنادارةمشار دهللامح ةالجو قاعدع ت6674544‐5727             معهدقوا ت الدفا ع        الجو ي               100539833218/09/36السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي757 ةكتوعهبن اسعدبن سعدالدينفائزادارةمشار ق المدينه المنورە101892115311/12/1963السعود هط ف 5553533146511832ال
قوات الدفاع الجوي758 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ةالزهرا عوضسع 100736087620/10/715058496128325656السعود
قوات الدفاع الجوي759 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالض محمدع 102464833728/11/625054411942784065السعود
ةالعامةللدفاع المد 760 دهللالمدي ةالعتي زدعمرع اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 761 ةالعمريمحمدسعدحسنالمدي ة العامة للدفاع المد 106428678219/12/60السعود 0554421233المدي
ــــع قوات الدفاع الجوي762 دالرحمنفهدادارةمشار مانع ةالمس سل 5554635794775803الملز               شارع المطار         103279846219/12/60السعود
ةالعامةللدفاع المد 763 شالمدي لمحمدععل دو ةال اض              10/5/1948السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة764 ل والص شغ صلكة دفاع لل ةقنقع احمدف 10123923286/3/19545042153444567329السعود
قوات الدفاع الجوي765 ان  ه واالس دىعمحمدعاالدارةالهندس ةالمف اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 766 ازعفائزالمدي ار ه ةال اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي767 ان  ه واالس اراالدارةالهندس دالج دەع فناع ةابو 4790723 01 الملز               ش صالح الدين اااليو 21/01/58السعود
ةالعامةللدفاع المد 768 شحسنالمدي محمددرو ما ب ةالسل 105968495921/10/33503605996السعود
قوات الدفاع الجوي769 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع فع داللط دهللاع ةالحم بن ع 10236614975/11/19645085091548222944السعود
قوات الدفاع الجوي770 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع فع داللط دهللاع ةالحم بن ع 10236614975/11/19645085091548222944السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي771 دالرحمنادارةمشار اركع دم صلع ةالف 5594364676670444 الصفا103531097617/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي772 ان  ه واالس ةالعتي داحخيتانرثواناالدارةالهندس اطن10343704436/3/1954السعود 555595701حفرال
ــــع قوات الدفاع الجوي773 دالرحمنادارةمشار اركع دم صلع ةالف 5594364676670444 الصفا103531097617/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي774 دالرحمنادارةمشار اركع دم صلع ةالف 5594364676670444 الصفا103531097617/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي775 دالرحمنادارةمشار اركع دم صلع ةالف 5594364676670444 الصفا103531097617/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي776 ان  ه واالس ةالعتي داحخيتانرثواناالدارةالهندس اطن10343704436/3/1954السعود 555595701حفرال
قوات الدفاع الجوي777 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالض محمدع 102464833728/11/625054411942784065السعود
قوات الدفاع الجوي778 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ةالزهرا عوضسع 100736087620/10/715058496128325656السعود
قوات الدفاع الجوي779 ان  ه واالس يتر سالممحمداالدارةالهندس ةالدو 101836059211/11/19665416805818473000السعود
وع وزارە الدفاع780 ا/م ان ات وم ون ش            16/06/48الفلب بوشارىدلتاا ورن 6834722الحمراء             ال
قوات الدفاع الجوي781 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع دالرحمنع ةالهزاعع 100015524021/01/585054162382702800السعود
ةالعامةللدفاع المد 782 داحمدمحيىالدينالمدي ةمقادعا زي هالضف هالغر ه29/09/35السعود ارمسجدالحار        الصغ ت م 5565968     مك ه المكرم ه          الع
ةالعامةللدفاع المد 783 دمحمدغالبالمدي منعسع اض              1/7/1949ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي784 ان  ه واالس وكع االدارةالهندس دالصالحم م ةالمح 10169206606/3/19545054828083818888السعود
ةالعامةللدفاع المد 785 داحمدمحيىالدينالمدي ةمقادعا زي هالضف هالغر ه29/09/35السعود ارمسجدالحار        الصغ ت م 5565968     مك ه المكرم ه          الع
ةالعامةللدفاع المد 786 ع محمدحسنغرمالمدي ةالعمريال 101683285716/08/3950773533172838082السعود
ةالعامةللدفاع المد 787 ع محمدحسنغرمالمدي ةالعمريال 101683285716/08/3950773533172838082السعود
ةالعامةللدفاع المد 788 يجط حس طر المدي ةالع 101445264131/05/4654449392263451950السعود
قوات الدفاع الجوي789 ان  ه واالس دهللايوسفاالدارةالهندس دهللاعب ةالقرا ع 103382566028/11/62508383230السعود
الدفاع /ادارە790 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاطاللشغ ةالزهرا بن هاللبن ع 102221220113/05/82555773331114976500السعود
انة791 ل والص شغ ه       19/02/54الفلب الروساروكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى792 ل ترولفهاغنوارنرف ابي سي                    27/11/46LUZERNER STR 1         (D) 3255 MESSEN KAMPGERMANYالمان
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى793 ل ترولفهاغنوارنرف ابي سي                    27/11/46LUZERNER STR 1         (D) 3255 MESSEN KAMPGERMANYالمان
وع وزارە الدفاع794 ا/م ان ات وم ون ليتودلتاا مان            29/01/56الفلب دوني ارم 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع795 ا/م ان ات وم ون ليتودلتاا مان            29/01/56الفلب دوني ارم 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي796 ان  ه واالس ةالغامدياحمدحسنع االدارةالهندس     103786751019/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي797 ان  ه واالس ةالمحمدىمعتقمتعبخالداالدارةالهندس اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
وع وزارە الدفاع798 ا/م ان ات وم ون ش            13/08/51الفلب تورجوزاارماندودلتاا ورن 6834722الحمراء             ال
قوات الدفاع الجوي799 ان  ه واالس ةاجبععامرعمرمحسناالدارةالهندس 100787736623/09/685550931314777147السعود
قوات الدفاع الجوي800 ان  ه واالس ةاجبععامرعمرمحسناالدارةالهندس 100787736623/09/685550931314777147السعود
الدفاع /ادارە801 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ ب الخرفانمحمدع يذ ةالدو 4880066 01 المعذر              شارع التخص        104319544323/02/55السعود
الدفاع /ادارە802 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ ب الخرفانمحمدع يذ ةالدو 4880066 01 المعذر              شارع التخص        104319544323/02/55السعود
قوات الدفاع الجوي803 ان  ه واالس ةالعق سالممومحمداالدارةالهندس ش               101011015125/10/65السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي804 ان  ه واالس ةالعق سالممومحمداالدارةالهندس ش               101011015125/10/65السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
انة805 ل والص شغ اكة دفاع لل ن االنراجاس اج ا              م العقاره          29/10/44ي الن 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي806 ان  ه واالس دفهداالدارةالهندس ةالشا مهناءرش اض              23/02/55السعود 4936622الروضة              ال
وع وزارە الدفاع807 ا/م ان ات وم ون لوادجاردودلتاا ش            27/05/59الفلب اس ورن 6834722الحمراء             ال
ــــع قوات الدفاع الجوي808 ةالصميععثمانسالمعثمانادارةمشار     21/10/33السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي809 ةالصميععثمانسالمعثمانادارةمشار     21/10/33السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي810 زادارةمشار دالع دهللاع ةمشعانع ع 4781512الوزارات            ش المطار            23/02/55السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي811 زادارةمشار دالع دهللاع ةمشعانع ع 4781512الوزارات            ش المطار            23/02/55السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي812 زادارةمشار دالع دهللاع ةمشعانع ع 4781512الوزارات            ش المطار            23/02/55السعود
انة813 ل والص شغ دهللافهدكة دفاع لل ةالقناصع 100036373728/11/6255523611512203966السعود
قوات الدفاع الجوي814 ان  ه واالس دخلفطاللاالدارةالهندس يج ةالع 10341023909/3/198350710505846760210السعود
قوات الدفاع الجوي815 ان  ه واالس دخلفطاللاالدارةالهندس يج ةالع 10341023909/3/198350710505846760210السعود
انة816 ل والص شغ فريكة دفاع لل دديج اهنق لوما          3/10/1961ام 4885454 01 الد
انة817 ل والص شغ انكة دفاع لل ا حس مهديرا ةال 101341883325/03/82561665800112224464السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي818 لمحمدمحمودادارةمشار ةالشامخمق 101499984911/1/195955532441146624111السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي819 لمحمدمحمودادارةمشار ةالشامخمق 101499984911/1/195955532441146624111السعود
انة820 ل والص شغ دهللافهدكة دفاع لل ةالقناصع 100036373728/11/6255523611512203966السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي821 منفاعصالحادارةمشار ةاليو غنا وة 10281394324/10/196770السعود 533116658551157799االم ماجد خلف محطة االمل ‐ ال
قوات الدفاع الجوي822 ان  ه واالس لويطالبظاهرمفلحاالدارةالهندس ةال 10014676282/5/196553443661944218800السعود
قوات الدفاع الجوي823 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطويبن مسلمبن محمدع ش               100348127029/10/60السعود 5053749324230001الج
انة824 ل والص شغ ميوديزامفلوروكة دفاع لل ا              م العقاره          14/04/54الفلب ب 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي825 ان  ه واالس لويطالبظاهرمفلحاالدارةالهندس ةال 10014676282/5/196553443661944218800السعود
انة826 ل والص شغ بواليهاندروكة دفاع لل اجوس ل ف ه       5/12/1941الفلب سال 4191835القاعدە الج
انة827 ل والص شغ انكة دفاع لل ا حس مهديرا ةال 101341883325/03/82561665800112224464السعود
قوات الدفاع الجوي828 ان  ه واالس دەعاالدارةالهندس فهناع ةابو 4790723 01 الملز               ش صالح الدين اااليو 17/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي829 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل دىحسنس ةالرش اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 830 دالمدي ابع ةالعتي هاديش 101485445712/9/1969505215248505215248السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي831 مانع ادارةمشار دهللاسل ةالحصي ع 103196835519/12/60505618084السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى832 ل ستانرمضانمحمدف 4767599المطار              ش  المطار           1/7/1955ا
انة833 ل والص شغ داحمدعوضحسنكة دفاع لل ةالس 103971960223/09/685046041448010000السعود
انة834 ل والص شغ سكوكة دفاع لل س لفرا ه       3/12/1941الفلب اسكوالمان 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي835 ان  ه واالس ةعامرياحمدحس احمداالدارةالهندس 108639840930/11/765616551814777147السعود
الدفاع /ادارە836 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشمعهشغ ا محمدع ةسف 107094445719/12/605524747584752222السعود
قوات الدفاع الجوي837 ان  ه واالس هحاوىمحمداالدارةالهندس ا ش ةالج 100715735525/11/655499885262411222السعود
وع وزارە الدفاع838 ا/م ان ات وم ون اردودلتاا     22/10/51الفلب جوم ر
قوات الدفاع الجوي839 ان  ه واالس ةالقحطا شايععغانماالدارةالهندس 102412964328/11/625490727448121016السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى840 ل دف دالرش لبيقع دالجل يقع ستاني                      1/9/1952P.O.BOX.22049          DOHA                QATARا
الدفاع /ادارە841 ه  انه الخدمات الطب ل وص ممحمدشغ دالرح ةجال حافظع 106363063415/12/625565563768410303السعود
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي842 ىمحمدمسعدعب ةالع     102183992118/09/36السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى843 ل دالواحداالم روحف ستانع 1/7/1957MUHALLAH:KANAZI        VILL & BATAKARA P.O.TOPI  TEH:SWABI  DISTT   MARDAN  N.W.F.P.        PAا
ةالعامةللدفاع المد 844 دالمدي ةالقر ظافرمحمدسع اض              100952979123/09/68السعود 5020560809.66507E+11ال
الدفاع /ادارە845 ه  انه الخدمات الطب ل وص لحس محمدصالحشغ ةالقب 10003052823/7/19435330026252278546السعود
انة846 ل والص شغ دهللافهدكة دفاع لل ةالقناصع 100036373728/11/6255523611512203966السعود
ةالعامةللدفاع المد 847 دهللانائفالمدي يمحمدع ةالمط  10288271508/4/1951556656232السعود
انة848 ل والص شغ ضع كة دفاع لل يمحمدعا ةالدو 104248696721/01/5855245687412084646السعود
قوات الدفاع الجوي849 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالحار محمدسعدع ق المطار10336290055/11/1964السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي850 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالحار محمدسعدع ق المطار10336290055/11/1964السعود هط 7272501الح
انة851 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل خي احمدصالحع ةال 10090718931/12/1971567831662112084646السعود
قوات الدفاع الجوي852 ان  ه واالس داالدارةالهندس دمحمدسع ةجراشسع 102919891623/11/785058001654777147السعود
انة853 ل والص شغ دهللافهدكة دفاع لل ةالقناصع 100036373728/11/6255523611512203966السعود
قوات الدفاع الجوي854 ان  ه واالس دەمحمداحمداالدارةالهندس ةالشاف ع 101026051928/07/765658595804062222السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى855 ل ستانبهادرش ايناممواحدف 1/7/1950MUHALLAH:ALIZI PO:     TOPI  VILL:BATAKARA   TEH & DISTT:SWABI       NWFP.                  PAKISا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى856 ل ستانبهادرش ايناممواحدف 1/7/1950MUHALLAH:ALIZI PO:     TOPI  VILL:BATAKARA   TEH & DISTT:SWABI       NWFP.                  PAKISا
انة857 ل والص شغ نكة دفاع لل دهللاج نع نج ةالج 102860478120/01/58505154653114254121السعود
قوات الدفاع الجوي858 ان  ه واالس ةالقحطا شايععغانماالدارةالهندس 102412964328/11/625490727448121016السعود
قوات الدفاع الجوي859 ان  ه واالس دالرحمنساماالدارةالهندس ا ع ع ةالسحي 100404603125/01/755052524554777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي860 لحس طاهرحس ادارةمشار ةس 100723758711/1/19595406903056721000السعود
الدفاع /ادارە861 ه  انه الخدمات الطب ل وص عريعامرصالحناشغ ةالص ه10518673059/1/1983السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي862 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدسع اض              14/03/58السعود 4777147الوزارات            ال
دهللاصالحقوات الدفاع الجوي المل السعودي863 زع دالع ةالحدي ع 101671073117/11/6350514496314961764السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي864 ةصالحبن نابن محمدجمالادارةمشار 10014745095/1/19595309127820السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي865 ةصالحبن نابن محمدجمالادارةمشار 10014745095/1/19595309127820السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي866 ةصالحبن نابن محمدجمالادارةمشار 10014745095/1/19595309127820السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي867 ةصالحبن نابن محمدجمالادارةمشار 10014745095/1/19595309127820السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي868 دالرحمنمحمديوسفادارةمشار ةالقا ع 101570565820/01/58555227322112493549السعود

w
w

w
.m

ej
ha

ra
lja

ze
er

a.
co

m

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



الدفاع /ادارە869 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانشغ مانحمدسل ةالصعبسل ه           10018525146/3/1954السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە870 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانشغ مانحمدسل ةالصعبسل ه           10018525146/3/1954السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە871 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانشغ مانحمدسل ةالصعبسل ه           10018525146/3/1954السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە872 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانشغ مانحمدسل ةالصعبسل ه           10018525146/3/1954السعود مان 0الس
ــــع قوات الدفاع الجوي873 دالرحمنمحمديوسفادارةمشار ةالقا ع 101570565820/01/58555227322112493549السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي874 دالرحمنمحمديوسفادارةمشار ةالقا ع 101570565820/01/58555227322112493549السعود
قوات الدفاع الجوي875 ان  ه واالس ففهدناماجداالدارةالهندس ةالس 100173225210/5/1979508009898112998801السعود
ةالعامةللدفاع المد 876 ان هالدفا عالمدنـــى1/7/1956بنغالدشاحمدف الدينمحمدالمدي ــ ه            حــــداء               ص المنطق هالغر ه         السعود
قوات الدفاع الجوي877 ان  ه واالس دهللاصالحاحمداالدارةالهندس ةالعماشع 105709879821/05/695077707194789060السعود
قوات الدفاع الجوي878 ان  ه واالس ةالدوشانبن موبن شهابشالشاالدارةالهندس در شهاب الدوشان 103010022413/02/56السعود ماء ‐ بواسطة :  د ت ماء ‐ ب 551255621ت
قوات الدفاع الجوي879 ان  ه واالس ةالدوشانبن موبن شهابشالشاالدارةالهندس در شهاب الدوشان 103010022413/02/56السعود ماء ‐ بواسطة :  د ت ماء ‐ ب 551255621ت
قوات الدفاع الجوي880 ان  ه واالس ةالدوشانبن موبن شهابشالشاالدارةالهندس در شهاب الدوشان 103010022413/02/56السعود ماء ‐ بواسطة :  د ت ماء ‐ ب 551255621ت
قوات الدفاع الجوي881 ان  ه واالس ةالدوشانبن موبن شهابشالشاالدارةالهندس در شهاب الدوشان 103010022413/02/56السعود ماء ‐ بواسطة :  د ت ماء ‐ ب 551255621ت
انة882 ل والص شغ ف الدينخاجاكة دفاع لل ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           5/10/1949الهندلط السعود
انة883 ل والص شغ ف الدينخاجاكة دفاع لل ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           5/10/1949الهندلط السعود
انة884 ل والص شغ ف الدينخاجاكة دفاع لل ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           5/10/1949الهندلط السعود
انة885 ل والص شغ ف الدينخاجاكة دفاع لل ــ ه                ص ب 1963               جد ه 21441           5/10/1949الهندلط السعود
ةالمتفقسلمانراشدفرحانقوات الدفاع الجوي المل السعودي886 101594001611/6/19455062127682368130السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي887 دەاحمدادارةمشار ةمحمدطالبع 100279733831/01/675036831426930000السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي888 دەاحمدادارةمشار ةمحمدطالبع 100279733831/01/675036831426930000السعود
قوات الدفاع الجوي889 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دالرحمنمحمدع ةالطلع 10336170591/2/1968503423027114056111السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي890 دهللافهدع ادارةمشار ةالحاز ع     10196349873/7/1943السعود
قوات الدفاع الجوي891 ان  ه واالس داالدارةالهندس دع وح ةالمولدسع اض              100216608831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي892 ان  ه واالس داالدارةالهندس دع وح ةالمولدسع اض              100216608831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 893 ةالجه صديقجابرع المدي اض              10175540397/2/2024السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي894 دهللامحمدادارةمشار ةالقحطا بن محمدبن ع 10019122354/9/19675038394858570595السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي895 يم محمدمعديادارةمشار ةعس 101251202420/01/58554659077السعود
الدفاع /ادارە896 ه  انه الخدمات الطب ل وص ممسلطشغ دال ةالشمريمسلطع 104726097923/02/555577522372491271السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي897 يم محمدمعديادارةمشار ةعس 101251202420/01/58554659077السعود
دالرحمنقوات الدفاع الجوي المل السعودي898 مع دالرحمنابراه ادىع ةال اض              25/10/65السعود 4768126ال
ــــع قوات الدفاع الجوي899 نا زنمحمداحمدادارةمشار ةال 10098775132/12/19535566653506111787السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي900 ممحمدمنصورادارةمشار ا ابراه ةالذ 6502662الحمراء             ش االندلس            10035851959/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي901 ان  ه واالس دالرحمنخالداالدارةالهندس فمحمدع ةالمن صل     103244679925/10/65السعود 5554024204042889الوزر              شارع الملك ف
ــــع قوات الدفاع الجوي902 دهللادارةمشار دبن ع ع ةكشمبن سع 100484605925/03/7550202333726495920السعود
قوات الدفاع الجوي903 ان  ه واالس مصالحمحمداالدارةالهندس دالواحدابراه ةبن ع 100342042719/12/605500627684510890السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي904 دهللادارةمشار دبن ع ع ةكشمبن سع 100484605925/03/7550202333726495920السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي905 دهللادارةمشار دبن ع ع ةكشمبن سع 100484605925/03/7550202333726495920السعود
قوات الدفاع الجوي906 ان  ه واالس مانماجداالدارةالهندس لي محمدسل ةال 59822222212000172شارع104675986431/07/73السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى907 ل اسوانيورثام ف 9/3/1952KEYKUBAT MH.HARBIS SITELERI ISIL SOK.GUL APT.NO.17‐A/3 KAترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى908 ل اسوانيورثام ف 9/3/1952KEYKUBAT MH.HARBIS SITELERI ISIL SOK.GUL APT.NO.17‐A/3 KAترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى909 ل اسوانيورثام ف 9/3/1952KEYKUBAT MH.HARBIS SITELERI ISIL SOK.GUL APT.NO.17‐A/3 KAترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى910 ل اسوانيورثام ف 9/3/1952KEYKUBAT MH.HARBIS SITELERI ISIL SOK.GUL APT.NO.17‐A/3 KAترك
انة911 ل والص شغ ادومينجوكة دفاع لل J.P.LAUREL ST.     VIVGEN DELOS        REMEDIOS  ANGELES      CITY C‐2009.           PHIL 10/4/1955079الفلب منوت
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى912 ل نمصط ف اتك جوم 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى913 ل نمصط ف اتك جوم 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى914 ل نمصط ف اتك جوم 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى915 ل نمصط ف اتك جوم 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ــــع قوات الدفاع الجوي916 دەادارةمشار دەع ىال ععلىع ةالخ 101054623022/10/6455552820426674688السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي917 دەادارةمشار دەع ىال ععلىع ةالخ 101054623022/10/6455552820426674688السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي918 مانع ادارةمشار دهللاسل ةالحصي ع 103196835519/12/60505618084السعود
قوات الدفاع الجوي919 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ل هللاع ماندخ ةالحاز سل 102643631910/5/1965546653372549009027السعود
انة920 ل والص شغ فبن فازعصالحكة دفاع لل ةالعتي بن مس 102661053329/09/3550313828163840079السعود
انة921 ل والص شغ ةحداديجردياحمدموكة دفاع لل 100833035723/02/555566614616378743السعود
قوات الدفاع الجوي922 ان  ه واالس مانماجداالدارةالهندس لي محمدسل ةال 59822222212000172شارع104675986431/07/73السعود
قوات الدفاع الجوي923 ان  ه واالس ةالعتي محمدصالحمحمداالدارةالهندس ماجد           10/8/1959السعود 6910019الصفا               االم
قوات الدفاع الجوي924 ان  ه واالس ةالعتي محمدصالحمحمداالدارةالهندس ماجد           10/8/1959السعود 6910019الصفا               االم
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى925 ل دعش ف ستانعس               1/7/1950HOUSE NO.37/2          AREA 4‐C LANDHI      KARACHI                 PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي926 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللامحمدسع ةاداودع 103799868719/12/60598608054503636243السعود
قوات الدفاع الجوي927 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللامحمدسع ةاداودع 103799868719/12/60598608054503636243السعود
قوات الدفاع الجوي928 ان  ه واالس مانماجداالدارةالهندس ليمحمدسل ةال 59822222212000172شارع104675986431/07/73السعود
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قوات الدفاع الجوي929 ان  ه واالس انمحمدصالحمحمداالدارةالهندس ةش 0الظهران             ‐ارامكو غرفه ‐3414 28/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي930 ان  ه واالس انمحمدصالحمحمداالدارةالهندس ةش 0الظهران             ‐ارامكو غرفه ‐3414 28/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي931 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالحاز حسنمحسنابراه 101364375228/11/625554635506794546السعود
قوات الدفاع الجوي932 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالحاز حسنمحسنابراه 101364375228/11/625554635506794546السعود
قوات الدفاع الجوي933 ان  ه واالس دمحمدحس االدارةالهندس ةمحرزىسع 104320806310/5/19485344606375485448السعود
قوات الدفاع الجوي934 ان  ه واالس دمحمدحس االدارةالهندس ةمحرزىسع 104320806310/5/19485344606375485448السعود
قوات الدفاع الجوي935 ان  ه واالس ةالشهرا مليح ال مليححس سعداالدارةالهندس 102561547519/04/5050474668472501396السعود
قوات الدفاع الجوي936 ان  ه واالس دياالدارةالهندس انالحم ياسبب ةالع 100489400027/03/525553869844777147السعود
الدفاع /ادارە937 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالمحسنخالدشغ اسع ةالصادقع 102108089816/12/735069941478914741السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى938 ل ااونارانعصمتف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1930ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى939 ل ااونارانعصمتف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1930ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى940 ل ااونارانعصمتف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1930ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى941 ل ااونارانعصمتف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1930ترك
قوات الدفاع الجوي942 ان  ه واالس اتيوسفاالدارةالهندس ةالشيخيوسفث 29/04/49503632442السعود
قوات الدفاع الجوي943 ان  ه واالس ضراشداالدارةالهندس ةالشلوىسالممع ق مكة        شارع بن الدن           10264684291/2/1957السعود لو7ط 6879222ك
ةالعامةللدفاع المد 944 وكاحمدالمدي اركم دم ةال 504495103504495103الملك فهد103530770917/11/630السعود
ةالعامةللدفاع المد 945 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع لو 7 ص  ب 10075899125/11/1964السعود ق مكه ك 5982820818374450ط
قوات الدفاع الجوي946 ان  ه واالس د  االدارةالهندس ةمح ج 101834465314/07/4259551937344242459السعود
قوات الدفاع الجوي947 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاحسنع ةالقحطا ع 101993694528/07/755432581078122397السعود
دالرحمنقوات الدفاع الجوي المل السعودي948 مع دالرحمنابراه ادىع ةال اض              25/10/65السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي949 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاحسنع ةالقحطا ع 101993694528/07/755432581078122397السعود
قوات الدفاع الجوي950 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاحسنع ةالقحطا ع 101993694528/07/755432581078122397السعود
قوات الدفاع الجوي951 ان  ه واالس اتيوسفاالدارةالهندس ةالشيخيوسفث 29/04/49503632442السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي952 زناليهدادارةمشار دالع ليهدع ةال اض10321840445/11/1964السعود 5556574334058333المعذرال
ــــع قوات الدفاع الجوي953 زناليهدادارةمشار دالع ليهدع ةال اض10321840445/11/1964السعود 5556574334058333المعذرال
ــــع قوات الدفاع الجوي954 زناليهدادارةمشار دالع ليهدع ةال اض10321840445/11/1964السعود 5556574334058333المعذرال
قوات الدفاع الجوي955 ان  ه واالس مصالحمحمداالدارةالهندس دالواحدابراه ةبن ع 100342042719/12/605500627684510890السعود
انة956 ل والص شغ مكة دفاع لل زابراه دالع ةالنجديملحوقع 10127872388/4/195150637410612203966السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي957 ةالحار ابن ردەابن عواضمستورادارةمشار 10493236019/12/19615966166990السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي958 ةالحار ابن ردەابن عواضمستورادارةمشار 10493236019/12/19615966166990السعود
انة959 ل والص شغ ادومينجوكة دفاع لل J.P.LAUREL ST.     VIVGEN DELOS        REMEDIOS  ANGELES      CITY C‐2009.           PHIL 10/4/1955079الفلب منوت
ةالعامةللدفاع المد 960 ةالعمارمحمدنامحمدالمدي 10360017074/10/19675574478714229685السعود
قوات الدفاع الجوي961 ان  ه واالس انمحمدصالحمحمداالدارةالهندس ةش 0الظهران             ‐ارامكو غرفه ‐3414 28/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي962 ان  ه واالس انمحمدصالحمحمداالدارةالهندس ةش 0الظهران             ‐ارامكو غرفه ‐3414 28/11/62السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي963 دادارةمشار ةالغامديمسفراحمدسع 5056707336224582جدة ‐ المرجان10111694205/11/1964السعود
قوات الدفاع الجوي964 ان  ه واالس ةالدوشانبن موبن شهابشالشاالدارةالهندس در شهاب الدوشان 103010022413/02/56السعود ماء ‐ بواسطة :  د ت ماء ‐ ب 551255621ت
قوات الدفاع الجوي965 ان  ه واالس ةالدوشانبن موبن شهابشالشاالدارةالهندس در شهاب الدوشان 103010022413/02/56السعود ماء ‐ بواسطة :  د ت ماء ‐ ب 551255621ت
قوات الدفاع الجوي966 ان  ه واالس ةالدوشانبن موبن شهابشالشاالدارةالهندس در شهاب الدوشان 103010022413/02/56السعود ماء ‐ بواسطة :  د ت ماء ‐ ب 551255621ت
قوات الدفاع الجوي967 ان  ه واالس ةالدوشانبن موبن شهابشالشاالدارةالهندس در شهاب الدوشان 103010022413/02/56السعود ماء ‐ بواسطة :  د ت ماء ‐ ب 551255621ت
قوات الدفاع الجوي968 ان  ه واالس فاالدارةالهندس فمحمدمن ةالسمن 104410688611/1/1959503506919السعود
قوات الدفاع الجوي969 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع فهع زخل دالع مع ةالنع 103217920028/11/6250584695587629888السعود
دعائضمصلحقوات الدفاع الجوي المل السعودي970 ةال بوصابرسع 100501982119/04/5050307839072212012السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى971 ل اكورتمحمدف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1933ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى972 ل اكورتمحمدف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1933ترك
ــــع قوات الدفاع الجوي973 مادارةمشار مانابراه دهللاسل ةالحمادع 102854029011/1/195955688665414721390السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي974 ەطاللادارةمشار امكدائغح ةس 102454150821/04/675446597406432155السعود
قوات الدفاع الجوي975 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالصح ع محمدعا 10181765928/4/1951553853833السعود
قوات الدفاع الجوي976 ان  ه واالس ةمخلو ع حسنحس االدارةالهندس 102346557628/06/765987876344951300السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي977 ةالب عمحمدحسنادارةمشار 10445644315/4/196750561601122067286السعود
ةالعامةللدفاع المد 978 دالرحمنالمدي دهللاع شدع ةالرو اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 979 سعاحمدالمدي ةالحام عب اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە980 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالبوعين محمداحمدعشغ 103420060810/7/19735525544333443000السعود
الدفاع /ادارە981 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالبوعين محمداحمدعشغ 103420060810/7/19735525544333443000السعود
قوات الدفاع الجوي982 ان  ه واالس فهمنصوراالدارةالهندس رانبن خل يبن ك ةالمط 100917552010/5/1948560536046السعود
قوات الدفاع الجوي983 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع دهللاع ةالحال ع     28/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي984 ان  ه واالس دع االدارةالهندس حسع همف ةال راو     5/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي985 ەطاللادارةمشار امكدائغح ةس 102454150821/04/675446597406432155السعود
قوات الدفاع الجوي986 ان  ه واالس ةالنامنصورسعدمنصوراالدارةالهندس     4/4/1973السعود
قوات الدفاع الجوي987 ان  ه واالس ةمخلو ع حسنحس االدارةالهندس 102346557628/06/765987876344951300السعود
قوات الدفاع الجوي988 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالصحعمحمدعا 10181765928/4/1951553853833السعود
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قوات الدفاع الجوي989 ان  ه واالس دهللاعمحمداالدارةالهندس ةالشهريع ق المطار102831361528/11/62السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي990 ان  ه واالس دهللافهداالدارةالهندس ةالحمدانمحمدع اض              10252219362/11/1960السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي991 ان  ه واالس اض              1/7/1957الهندمحمدال قاسماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي992 ان  ه واالس اض              1/7/1957الهندمحمدال قاسماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى993 ل سمحمدف ستانمحمدغالميو 1/7/1953C/O SAEED AHMED.       VILL.& P.O: SAID    HUSSAIN   VIA:DINA       TEH.& DISTT.JHELUM.    PAا
ةالعامةللدفاع المد 994 مانمحمودخالدالمدي ةهاللسل اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 995 مانمحمودخالدالمدي ةهاللسل اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 996 مانمحمودخالدالمدي ةهاللسل اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 997 مانمحمودخالدالمدي ةهاللسل اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
مقوات الدفاع الجوي المل السعودي998 دالرحمنابراه زع دالع دع ةالس     31/12/59السعود
قوات الدفاع الجوي999 ان  ه واالس ا ض              1/1/1963السوداناحمدمحمودمحمدهشاماالدارةالهندس ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي1000 ان  ه واالس ةالمحي سعودمحمدراضاالدارةالهندس 100483837916/01/7455541899912203966السعود
قوات الدفاع الجوي1001 ان  ه واالس ةمع محمدعحسناالدارةالهندس 104689087523/02/5550373817472204871السعود
قوات الدفاع الجوي1002 ان  ه واالس ةالجفا مشعلع مشعلاالدارةالهندس 10038382145/8/1940504904616السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1003 دهللاجمالادارةمشار ةالحل عمرع 5036296426915380الوزاراتش المطار10361838029/12/1961السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1004 ل دالقادراملمصط ف منع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1957ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1005 ل دالسالممحمدف منسالمع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1006 ل امحمدف اكو 0جدە                 ص ب 6072            1/5/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1007 ل امحمدف اكو 0جدە                 ص ب 6072            1/5/1948ترك
قوات الدفاع الجوي1008 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ةالعطوىعوادمحمدسل ش               103079345723/02/55السعود ه الج 5541011504230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي1009 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ةالعطوىعوادمحمدسل ش               103079345723/02/55السعود ه الج 5541011504230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي1010 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ةالعطوىعوادمحمدسل ش               103079345723/02/55السعود ه الج 5541011504230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي1011 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ةالعطوىعوادمحمدسل ش               103079345723/02/55السعود ه الج 5541011504230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي1012 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ةالعطوىعوادمحمدسل ش               103079345723/02/55السعود ه الج 5541011504230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي1013 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ةالعطوىعوادمحمدسل ش               103079345723/02/55السعود ه الج 5541011504230001تبوك المدينه العسك
ــــع قوات الدفاع الجوي1014 دهللاجمالادارةمشار ةالحل عمرع 5036296426915380الوزاراتش المطار10361838029/12/1961السعود
انة1015 ل والص شغ لعادلكة دفاع لل ا محمداسماع ةالص 100882570322/11/7255121492912203966السعود
قوات الدفاع الجوي1016 ان  ه واالس ةمص محمدصديقمحمداالدارةالهندس ي 10319110821/2/1957السعود ة    بواسطة العمدة / محمد الشن 500446345504506603مكة ‐ الخالد
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1017 ل مالدينصالتف اب 0جدە                 ص ب 6072            10/6/1953ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1018 ل مالدينصالتف اب 0جدە                 ص ب 6072            10/6/1953ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1019 ل النعالءالدينف اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1953ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1020 ل النعالءالدينف اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1953ترك
قوات الدفاع الجوي1021 ان  ه واالس ةمع محمدعحسناالدارةالهندس 104689087523/02/5550373817472204871السعود
انة1022 ل والص شغ ةمج محمدهادياحمدكة دفاع لل 10463232739/12/196150554295112203966السعود
قوات الدفاع الجوي1023 ان  ه واالس ةالحر مع عا مستوراالدارةالهندس 500020520جدة10098661286/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي1024 ان  ه واالس ةالحر مع عا مستوراالدارةالهندس 500020520جدة10098661286/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي1025 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضع دعا نمسع ةالقحطا ال غ 10129566504/10/19675981361235981361232402206السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1026 ل الف لط اخل 0جدە                 ص ب 6072            15/07/45ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1027 ل الف لط اخل 0جدە                 ص ب 6072            15/07/45ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1028 ل مف المازابراه 0جدە                 ص ب 6072            1/4/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1029 ل مف المازابراه 0جدە                 ص ب 6072            1/4/1949ترك
قوات الدفاع الجوي1030 ان  ه واالس تاالدارةالهندس تمحمدخ ةالجه خ 10376412959/12/19615028298278382446السعود
انة1031 ل والص شغ دساعدكة دفاع لل ةال بن بر بن سع 101144818827/08/385614857106808941السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1032 ل درىف ستانارشادمحمدش               1/7/1954TARIQ MANZIL            MUBBARIK PURA        SIALKOT‐1               PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي1033 ان  ه واالس مانمقبولاالدارةالهندس ةالحر ع سل 101307476827/03/525000629796541530السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1034 ل دف دالرحمنرسولسع ستانع 1/7/1948VPO.MUREED             MOH.HIGH SCHOOL      MUREED TEH&DIST.       CHAKWAL                PAKIا
قوات الدفاع الجوي1035 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ةسحاريح سلمانسل     11/1/1959السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1036 ل امودارحسنف 0جدە                 ص ب 6072            1/11/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1037 ل امودارحسنف 0جدە                 ص ب 6072            1/11/1954ترك
قوات الدفاع الجوي1038 ان  ه واالس وكاالدارةالهندس ىمحمدحس م ةالنع ي 10200826718/4/1951السعود ث 21961 بواسطة محمد حسن النع 555542661506542659ص ب 101 الل
انة1039 ل والص شغ مانكة دفاع لل زسل دالع دهللاع ان ع ةا 101145049917/03/53506197591114540027السعود
قوات الدفاع الجوي1040 ان  ه واالس دعاالدارةالهندس ةالغامدىمحمددوشهسع ش               10511281954/10/1967السعود 5905005179178الج
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1041 ل ستانخانمدادخانسعاداتف           1/7/1951QILASHAH BEG.          P.O. SHABQADER.     DISTT. PESHAWAR.       PAKISTANا
انة1042 ل والص شغ التيودلفوكة دفاع لل ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            24/06/53الفلب ل السعود
ةالعامةللدفاع المد 1043 دعوضع المدي ةالزهرا ع ة10307589486/3/19540السعود جاء الغ 5619283156192831الع
انة1044 ل والص شغ كستوكة دفاع لل ارداال ــ ه                ص 0 ب 1963              جــد ه 21441         14/10/42الفلب لي السعود
قوات الدفاع الجوي1045 ان  ه واالس ــــجاالدارةالهندس مف ةالعطويبن ل بن سل م العطوي100897814821/05/47السعود طه ‐ بواسطة : ال سالم سل ة ال 50814021044232382تبوك ‐ مدي
قوات الدفاع الجوي1046 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مانبن محمدع ةالعجالنبن سل اض              100386870820/01/58السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1047 دهللادارةمشار دهللامحمدع بع ةالعض     100375932917/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي1048 ان  ه واالس دالغ االدارةالهندس ىعمارعوضع ةال 100343878331/05/46506684629السعود
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انة1049 ل والص شغ ةالراعقوبنامحمدكة دفاع لل 10065420601/2/19575656527806547069السعود
قوات الدفاع الجوي1050 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دالرحمنع مانع ةالوهي سل 101091937920/09/765052003042455049السعود
قوات الدفاع الجوي1051 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دالرحمنع مانع ةالوهي سل 101091937920/09/765052003042455049السعود
لمحمداصغرمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي1052 ستانطف ــ ه             الخ                  ص ب20418            1/7/1959ا الرمز31952             السعود
ان1053 موزارە الدفاع والط بابراه ةالمنصورسالمغ اض              101220234513/02/56السعود 4789000ال
ةالعامةللدفاع المد 1054 ةالقحطا صالححس المدي اض              4/10/1967السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 1055 ةالغامديع الحسنهنديمحمدالمدي اض              100290755628/02/22السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 1056 ةالغامديع الحسنهنديمحمدالمدي اض              100290755628/02/22السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 1057 دەالمدي منهزاعمارشع م ن شمالـى         ص ب 5993               تعـــز              1/7/1950ال دالواحد   قـاســ م                 محمدع
ةالعامةللدفاع المد 1058 ةالصائغمحمدفؤادمحمدالمدي اض              6/3/1954السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي1059 ان  ه واالس ةالقحطا ال الغوازيمحمدعوضسالماالدارةالهندس 102662452616/08/3950559881472228081السعود
قوات الدفاع الجوي1060 ان  ه واالس ةالقحطا ال الغوازيمحمدعوضسالماالدارةالهندس 102662452616/08/3950559881472228081السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1061 ةالشهرىعحمدانمحمدادارةمشار سلطان       10177535324/10/1967السعود 503682717210/6941129النهضه              ش  االم
ــــع قوات الدفاع الجوي1062 ةالشهرىعحمدانمحمدادارةمشار سلطان       10177535324/10/1967السعود 503682717210/6941129النهضه              ش  االم
قوات الدفاع الجوي1063 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللامحمدول ازع ةال اض              101656717225/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1064 دسا ادارةمشار ةمقرنسالمسع 4781512الوزارات            ش المطار            17/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1065 دسا ادارةمشار ةمقرنسالمسع 4781512الوزارات            ش المطار            17/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1066 دسا ادارةمشار ةمقرنسالمسع 4781512الوزارات            ش المطار            17/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1067 دسا ادارةمشار ةمقرنسالمسع 4781512الوزارات            ش المطار            17/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1068 ةالشهريمحمدع ظافرادارةمشار  10168594475/1/1977560099699السعود
انة1069 ل والص شغ دهللاظافركة دفاع لل ةالعمرىصالحع 105018496729/11/6955668853012203966السعود
انة1070 ل والص شغ ارراوءولكة دفاع لل اكولونجااوس ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            31/07/37ام السعود
انة1071 ل والص شغ ارراوءولكة دفاع لل اكولونجااوس ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            31/07/37ام السعود
انة1072 ل والص شغ ارراوءولكة دفاع لل اكولونجااوس ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            31/07/37ام السعود
انة1073 ل والص شغ ارراوءولكة دفاع لل اكولونجااوس ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            31/07/37ام السعود
انة1074 ل والص شغ ارراوءولكة دفاع لل اكولونجااوس ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            31/07/37ام السعود
انة1075 ل والص شغ ارراوءولكة دفاع لل اكولونجااوس ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            31/07/37ام السعود
ان1076 ةالعتي مهلعسكرمهلوزارە الدفاع والط 10153905015/8/19405544375042498481السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1077 ةالمحمديعوضسعدمساعدادارةمشار 10445859311/2/1957505314698السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1078 مادارةمشار ةالصاعدىسمرانحسنابراه     15/10/66السعود
قوات الدفاع الجوي1079 ان  ه واالس ــهراالدارةالهندس يفرحانمفلحظ ةالع 103932952713/04/1856677750444632397السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1080 دمقحمالنوريمتعبادارةمشار ةالمه 4781512الوزارات            ش المطار            103936413615/06/46السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1081 دمقحمالنوريمتعبادارةمشار ةالمه 4781512الوزارات            ش المطار            103936413615/06/46السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1082 دمقحمالنوريمتعبادارةمشار ةالمه 4781512الوزارات            ش المطار            103936413615/06/46السعود
انة1083 ل والص شغ ستانمحمدمغفورالرحمنكة دفاع لل ا ض              12/1/2027ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي1084 ان  ه واالس ىفدانصلفيقعاقلاالدارةالهندس ةالظف 10537601932/7/19695458777794777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1085 ىفائعمهدىعادارةمشار ةعس ـا ض  11457      10096144293/12/2029السعود ت م 4762472               ص ب 29275              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1086 ىفائعمهدىعادارةمشار ةعس ـا ض  11457      10096144293/12/2029السعود ت م 4762472               ص ب 29275              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1087 ىفائعمهدىعادارةمشار ةعس ـا ض  11457      10096144293/12/2029السعود ت م 4762472               ص ب 29275              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1088 ةحقوىحسنعحمزەادارةمشار ي ع        ت6200976            103812969629/09/35السعود     جد ه الخط ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1089 ةحقوىحسنعحمزەادارةمشار ي ع        ت6200976            103812969629/09/35السعود     جد ه الخط ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1090 مادارةمشار ةالصاعدىسمرانحسنابراه     15/10/66السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1091 مادارةمشار ةالصاعدىسمرانحسنابراه     15/10/66السعود
انة1092 ل والص شغ ستاناس محمدشودرىكة دفاع لل ا ض              23/06/32ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ان1093 فصالحوزارە الدفاع والط يبن مرزوقبن خل ةالع 102910060731/12/59559216491السعود
ان1094 فصالحوزارە الدفاع والط يبن مرزوقبن خل ةالع 102910060731/12/59559216491السعود
قوات الدفاع الجوي1095 ان  ه واالس دهللاعارفاالدارةالهندس اكاحمدع ةال 55431037038212012الدمام10082248993/3/1962السعود
ان1096 موزارە الدفاع والط دهللابراه ةالنم عع     103438911226/01/25السعود
مقوات الدفاع الجوي المل السعودي1097 دهللابراه ةالنم عع     103438911226/01/25السعود
قوات الدفاع الجوي1098 ان  ه واالس دهللاعارفاالدارةالهندس اكاحمدع ةال 55431037038212012الدمام10082248993/3/1962السعود
ان1099 موزارە الدفاع والط دهللابراه ةالنم عع     103438911226/01/25السعود
قوات الدفاع الجوي1100 ان  ه واالس جصالحمحمداالدارةالهندس ةالدعجا ف اض              10167906838/4/1951السعود 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1101 ل اا دورموشعف ــ ه                ص ب 17061              جد ه 21484           1/7/1955ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1102 ل اا دورموشعف ــ ه                ص ب 17061              جد ه 21484           1/7/1955ترك السعود
قوات الدفاع الجوي1103 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةال مشا هاديعوضع 104824861926/08/66005052938102281789السعود
قوات الدفاع الجوي1104 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةال مشا هاديعوضع 104824861926/08/66005052938102281789السعود
قوات الدفاع الجوي1105 ان  ه واالس ةبن قاسممحمدعمرمنصوراالدارةالهندس 100614920531/05/675552837954767780السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1106 درهمحمدعمرادارةمشار عاوىع ةالي ه جدە100527044020/10/56السعود 5056225416915380لد
قوات الدفاع الجوي1107 ان  ه واالس دالمغ محمداالدارةالهندس ةالقحطا محمد آل الحوطع 103135194120/01/58506874255172239136السعود
قوات الدفاع الجوي1108 ان  ه واالس ةالهاجريفالحماجدفالحاالدارةالهندس 101858324319/12/60564888787السعود
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قوات الدفاع الجوي1109 ان  ه واالس ةالسديرىترامانهااالدارةالهندس     21/01/58السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1110 دادارةمشار دسعدحم ةالص حم 102740726927/03/525046066006836362السعود
قوات الدفاع الجوي1111 ان  ه واالس كمسلمسل االدارةالهندس ةالحر مب 103079734217/03/535985303036281146السعود
الدفاع /ادارە1112 ه  انه الخدمات الطب ل وص بشغ ةالمسعودسعدمسعودنج     102973044514/07/42السعود
قوات الدفاع الجوي1113 ان  ه واالس داحمداالدارةالهندس ةالقر ظافرسع 4221044الشارع العام        21/01/58السعود
قوات الدفاع الجوي1114 ان  ه واالس داحمداالدارةالهندس ةالقر ظافرسع 4221044الشارع العام        21/01/58السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1115 انعادارةمشار ةالسهنافععل زي ه      شار ع 80 المتفر ع  م ن 100559762816/08/39السعود ر ع غرناط ه م ل 9     ت/ 6718637             جد ه   ح ي الع
ــــع قوات الدفاع الجوي1116 انعادارةمشار ةالسهنافععل زي ه      شار ع 80 المتفر ع  م ن 100559762816/08/39السعود ر ع غرناط ه م ل 9     ت/ 6718637             جد ه   ح ي الع
قوات الدفاع الجوي1117 ان  ه واالس تمر سعداالدارةالهندس يخ ةالدو اطن           10397795495/11/1964السعود اطن           حفرال 50447484937874040حفرال
ــــع قوات الدفاع الجوي1118 دالمحسنسعودادارةمشار ةالقحطا محمدع ق الجوال104028067730/07/66السعود 502999911502999911عن ط
ةالعامةللدفاع المد 1119 دالرحمنالمدي زع دالع دهللاع ةالثاقبع     104157085213/02/56السعود
ان1120 دەوزارە الدفاع والط ةمشا احمدمشا ع     ص ب 30489 رمز 11477    ت 4488059           12/3/2021السعود
قوات الدفاع الجوي1121 ان  ه واالس تمر سعداالدارةالهندس يخ ةالدو اطن           10397795495/11/1964السعود اطن           حفرال 50447484937874040حفرال
قوات الدفاع الجوي1122 ان  ه واالس تمر سعداالدارةالهندس يخ ةالدو اطن           10397795495/11/1964السعود اطن           حفرال 50447484937874040حفرال
قوات الدفاع الجوي1123 ان  ه واالس تمر سعداالدارةالهندس يخ ةالدو اطن           10397795495/11/1964السعود اطن           حفرال 50447484937874040حفرال
قوات الدفاع الجوي1124 ان  ه واالس تمر سعداالدارةالهندس يخ ةالدو اطن           10397795495/11/1964السعود اطن           حفرال 50447484937874040حفرال
قوات الدفاع الجوي1125 ان  ه واالس تمر سعداالدارةالهندس يخ ةالدو اطن           10397795495/11/1964السعود اطن           حفرال 50447484937874040حفرال
ان1126 ىصالحمحمدصالحوزارە الدفاع والط ةالخض     10365333113/12/2029السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1127 ا بن ع بن صالحع ادارةمشار ةالسحي 4781512الوزاراتش المطار10857207363/1/1985السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1128 دمرادادارةمشار ةعسع سلطان        104839498325/10/65السعود 5533551716915380الزاهراء            ش االم
ان1129 درب الرسولالنوروزارە الدفاع والط ا ن 1/7/1937السودانالسودا ع ــ ه((جد ه المساعدي ه مكت ب     وزرالدفا ع والط المفت ش العا م ((      السعود             
ــــع قوات الدفاع الجوي1130 زبن احمدوائلادارةمشار دالع ةغداديبن ع ل االزدي105235412116/05/70السعود 5012283196915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي1131 ةالعطاويع احمدع ادارةمشار 104763174021/06/445044920984917795السعود
انة1132 ل والص شغ شاندرونلسونكة دفاع لل ادي ا              م العقاره          20/03/46ام 4191835 01 العل
انة1133 ل والص شغ شاندرونلسونكة دفاع لل ادي ا              م العقاره          20/03/46ام 4191835 01 العل
انة1134 ل والص شغ شاندرونلسونكة دفاع لل ادي ا              م العقاره          20/03/46ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي1135 ان  ه واالس كمسلمسل االدارةالهندس ةالحر مب 103079734217/03/535985303036281146السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1136 صلادارةمشار ةالمل بن محمدبن حمودف 10140829846/3/19545666436666551436السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1137 لاحمدعدنانادارةمشار ةمقدمجم 10024120606/3/19545063742112877058السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1138 ةكرديمحمدمحمودممدوحادارةمشار 104832097028/11/62504816149138683865السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1139 ةكرديمحمدمحمودممدوحادارةمشار 104832097028/11/62504816149138683865السعود
قوات الدفاع الجوي1140 ان  ه واالس داسامهاالدارةالهندس ةخالويحمزەسع 103965635819/12/6050347246712077471السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1141 داسامهادارةمشار ةخالويحمزەسع 103965635819/12/6050347246712077471السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1142 ةالجدعا معتادعتيقادارةمشار س              شارع حائل           105242997228/11/62السعود 5606554566515248الرو
ــــع قوات الدفاع الجوي1143 ەطاللادارةمشار امكدائغح ةس 102454150821/04/675446597406432155السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1144 ەطاللادارةمشار امكدائغح ةس 102454150821/04/675446597406432155السعود
الدفاع /ادارە1145 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركشغ اركم ةالعتي الرقاصملفىم 101393754331/10/32555411506السعود
الدفاع /ادارە1146 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركشغ اركم ةالعتي الرقاصملفىم 101393754331/10/32555411506السعود
الدفاع /ادارە1147 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركشغ اركم ةالعتي الرقاصملفىم 101393754331/10/32555411506السعود
الدفاع /ادارە1148 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركشغ اركم ةالعتي الرقاصملفىم 101393754331/10/32555411506السعود
قوات الدفاع الجوي1149 ان  ه واالس كمسلمسل االدارةالهندس ةالحر مب 103079734217/03/535985303036281146السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1150 صلادارةمشار ةالمل بن محمدبن حمودف 10140829846/3/19545666436666551436السعود
قوات الدفاع الجوي1151 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللابن محمدع ةالعص بن ع اض              105877165828/11/62السعود 5051701534777147الوزارات            ال
ان1152 ةهزازىمشي حموديوسفوزارە الدفاع والط اض              106757811011/8/1972السعود 4789000ال
قوات الدفاع الجوي1153 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللابن محمدع ةالعص بن ع اض              105877165828/11/62السعود 5051701534777147الوزارات            ال
ان1154 زاحمدوزارە الدفاع والط دالع لسعودع ةبن جب 4416055 1389 / 10264154875/1/2027السعود د  ت دهللا  الرش ان  مكتب  سمو  االم سلطان  بواسطة  ع 5907232334422038ط
ةالعامةللدفاع المد 1155 مانسل المدي دالهاديسل ةالحر ع 100472846321/10/335539327008234927السعود
ةالعامةللدفاع المد 1156 مانسل المدي دالهاديسل ةالحر ع 100472846321/10/335539327008234927السعود
انة1157 ل والص شغ امونالم جاريكة دفاع لل ه       28/05/38ام 4191835القاعدە الج
انة1158 ل والص شغ تورودولفوكة دفاع لل ا              م العقاره          9/4/1961الفلب ال 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي1159 ان  ه واالس داالدارةالهندس يع تر حم ةالمط 103841679616/02/5953153386437293954السعود
قوات الدفاع الجوي1160 ان  ه واالس زصالحسعوداالدارةالهندس دالع دع ةالع 4052770 01 العمل               ش  عمر بن الخطاب    10287797162/9/1970السعود
ةالعامةللدفاع المد 1161 ةالعسا عوضتوفيقشوكتالمدي ا ض ،المديري ه       العام ه للدفا ع المدن ي10087766412/7/2018السعود عالقا ت الدو ه   ت 2332678، ت 2326433    ال
الدفاع /ادارە1162 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالزحوفزحوفحمدع محمدشغ 101812790028/11/62594402241السعود
قوات الدفاع الجوي1163 ان  ه واالس ةالقاسمعثمانمحمدراشداالدارةالهندس 100521448925/10/6555541523014782159السعود
قوات الدفاع الجوي1164 ان  ه واالس دالرحمنمحمدع االدارةالهندس ةالنملهع     10103642386/3/1954السعود
انة1165 ل والص شغ امونالم جاريكة دفاع لل ه       28/05/38ام 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي1166 دهللاطاللادارةمشار ةالحم حمدع 10441795038/6/19665556624516621269السعود
قوات الدفاع الجوي1167 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط دابرارع د س ةخاريس 101000219221/05/475031549626372488السعود
قوات الدفاع الجوي1168 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط دابرارع د س ةخاريس 101000219221/05/475031549626372488السعود
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الدفاع /ادارە1169 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحمدخلوفهشغ ةالشهريع 10489633812/9/19705542256642561188السعود
ان1170 ةهزازىمشي حموديوسفوزارە الدفاع والط اض              106757811011/8/1972السعود 4789000ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1171 زها ادارةمشار دالع دالرحمنع دەع ةع 10136109425/11/196450560001914271390السعود
ان1172 دخلفوزارە الدفاع والط دسعودعب ةالسع اض              10123244129/12/1961السعود 4789000ال
قوات الدفاع الجوي1173 ان  ه واالس دهللاجمعاناالدارةالهندس ةالب دمدمع 100493102615/10/6650058758714409444السعود
قوات الدفاع الجوي1174 ان  ه واالس دهللاجمعاناالدارةالهندس ةالب دمدمع 100493102615/10/6650058758714409444السعود
قوات الدفاع الجوي1175 ان  ه واالس دالرحمنمحمدع االدارةالهندس ةالنملهع     10103642386/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي1176 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس دالرحمنعسل شع ةاله 102719984121/05/4750525703263265329السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1177 زها ادارةمشار دالع دالرحمنع دەع ةع 10136109425/11/196450560001914271390السعود
قوات الدفاع الجوي1178 ان  ه واالس دالرحمنمحمداالدارةالهندس بصالحع ةالخط طحاء        10302818005/11/1964السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
قوات الدفاع الجوي1179 ان  ه واالس اشاالدارةالهندس هع همعوضهه ةه 101580464213/02/56534725789السعود
قوات الدفاع الجوي1180 ان  ه واالس ضهيوسفاالدارةالهندس ةالثق اليوس مساعدع ف103828982110/5/1966السعود فخط الجنوب ‐ ترعة ثق 7495327مركز المجاردە بثق
قوات الدفاع الجوي1181 ان  ه واالس انسعدمحمدع االدارةالهندس ةالضف طحاء        104610364217/11/63السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 503209164ال
قوات الدفاع الجوي1182 ان  ه واالس دهللاراتباالدارةالهندس ةالصائغسالمع اض              104730666525/08/64السعود 5048311064777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1183 ان  ه واالس دهللاراتباالدارةالهندس ةالصائغسالمع اض              104730666525/08/64السعود 5048311064777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1184 ان  ه واالس املطالبفتاالدارةالهندس ةالظاهرىمحمد بع   105051215915/03/65السعود ه ي ه        الهيئه المل بع الصناع 55569549243216000ي
قوات الدفاع الجوي1185 ان  ه واالس املطالبفتاالدارةالهندس ةالظاهرىمحمد بع   105051215915/03/65السعود ه ي ه        الهيئه المل بع الصناع 55569549243216000ي
ــــع قوات الدفاع الجوي1186 دالرحمنحمودادارةمشار دهللاع ةاالحمدع عه        17/11/63السعود د عه             شارع ال د 4358600 01 ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1187 دالرحمنحمودادارةمشار دهللاع ةاالحمدع عه        17/11/63السعود د عه             شارع ال د 4358600 01 ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1188 دالرحمنحمودادارةمشار دهللاع ةاالحمدع عه        17/11/63السعود د عه             شارع ال د 4358600 01 ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1189 دالرحمنحمودادارةمشار دهللاع ةاالحمدع عه        17/11/63السعود د عه             شارع ال د 4358600 01 ال
ةالعامةللدفاع المد 1190 دالمدي ةالحاز احمدحامدسع 100421881217/03/53005524942155249421السعود
ةالعامةللدفاع المد 1191 دهللامحمدالمدي ةهللاع ةالرح عط 19/04/505577437572318063السعود
وع وزارە الدفاع1192 ا/م ان ات وم ون دجورجتورىدلتاا وجرو ش            25/02/49ال ورن 6834722الحمراء             ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1193 ةمحمودحمزةع طاللادارةمشار ل االزدي10033552766/6/1956السعود 5056225416915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي1194 لاحمدعدنانادارةمشار ةمقدمجم 10024120606/3/19545063742112877058السعود
قوات الدفاع الجوي1195 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ساحمدمحمدع ةالخم 10111573425/11/1964507080826السعود
قوات الدفاع الجوي1196 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ساحمدمحمدع ةالخم 10111573425/11/1964507080826السعود
قوات الدفاع الجوي1197 ان  ه واالس ةالنجاربن حس بن شاد حس االدارةالهندس 100816441831/10/6554219412344245050السعود
قوات الدفاع الجوي1198 ان  ه واالس ةالنجاربن حس بن شاد حس االدارةالهندس 100816441831/10/6554219412344245050السعود
قوات الدفاع الجوي1199 ان  ه واالس ةالنجاربن حس بن شاد حس االدارةالهندس 100816441831/10/6554219412344245050السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1200 لاحمدعدنانادارةمشار ةمقدمجم 10024120606/3/19545063742112877058السعود
قوات الدفاع الجوي1201 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع دسالمابراه ةالحم 100682791729/08/715549665788489999السعود
قوات الدفاع الجوي1202 ان  ه واالس ةمجر ح محمدمحسناالدارةالهندس 103940510331/07/735031085484457777السعود
قوات الدفاع الجوي1203 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر عوضمحمدعب اطن103108773517/03/53السعود 50040386937310327حفرال
ةالعامةللدفاع المد 1204 فالمدي فناس ةالقحطا س 100428489716/08/395020806004227224السعود
ةالعامةللدفاع المد 1205 فالمدي فناس ةالقحطا س 100428489716/08/395020806004227224السعود
قوات الدفاع الجوي1206 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر عوضمحمدعب اطن103108773517/03/53السعود 50040386937310327حفرال
قوات الدفاع الجوي1207 ان  ه واالس لمسفراالدارةالهندس ةالعتي عليقس 105694788819/04/50540422079السعود
انة1208 ل والص شغ دكة دفاع لل لسع ةالقر سالمسه 101104897024/07/41546455939السعود
قوات الدفاع الجوي1209 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس لف مبن خل سمبن ابراه ةال ز102410053715/10/66السعود دالع ه            شارع الملك ع صل 5001009276446644الف
قوات الدفاع الجوي1210 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس لف مبن خل سمبن ابراه ةال ز102410053715/10/66السعود دالع ه            شارع الملك ع صل 5001009276446644الف
ةالعامةللدفاع المد 1211 زناالمدي دالع مانع ةالع سل 105823047320/03/77005541470094180809السعود
انة1212 ل والص شغ دهللاعبودكة دفاع لل دالخالقبن ع دبن ع ةالس 100511933211/1/19595546210416976353السعود
الدفاع /ادارە1213 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحمدخلوفهشغ ةالشهريع 10489633812/9/19705542256642561188السعود
قوات الدفاع الجوي1214 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع دهللابراه سع ةالطخ اض103216462425/10/65السعود 505224623ال
قوات الدفاع الجوي1215 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ل هللاع ماندخ ةالحاز سل 102643631910/5/1965546653372549009027السعود
قوات الدفاع الجوي1216 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةاالحمرىعمحمدع 100582445111/8/19725034066134777147السعود
الدفاع /ادارە1217 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ ةبن موبن سلمانبن م ع 10128555225/11/196453013182538547837السعود
وع وزارە الدفاع1218 ا/م ان ات وم ون ا ض              1/7/1953الفلب دوالىهوشدلتاا ــ ه                  13411ص ب 1438               ال              السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1219 سهزاعادارةمشار ةالمحمديصالحمسعدالط ه   100950568411/1/1959السعود 55367131526521414حىالمدينه العسك
قوات الدفاع الجوي1220 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس دهللاعب يع ةالدو 10181871365/11/19645002000474777147السعود
انة1221 ل والص شغ موكة دفاع لل ل ا              م العقاره          4/10/1945الفلب اسونجونجج 4191835 01 العل
وع وزارە الدفاع1222 ا/م ان ات وم ون ا              الشارع العام         3/7/1933مفمحمودفاحمددلتاا 4659334العل
ــــع قوات الدفاع الجوي1223 زسعودادارةمشار دالع دهللاع ةالخط ع 101392337817/01/58556593355126825222السعود
ان1224 دهللاراشدحمدوزارە الدفاع والط ــــحع ةابوف     100250290228/02/22السعود
الدفاع /ادارە1225 ه  انه الخدمات الطب ل وص فشغ ه هللاحمدنا ةالجه عط مه       15/10/66السعود 5360707جرول                الحلقه القد
ةالعامةللدفاع المد 1226 ةالحر احمدحامدمحسنالمدي 101317155614/12/285553589303885537السعود
ةالعامةللدفاع المد 1227 دانمحمدصالحالمدي ةالحاز حم 5677767568312286ص/ب:  4185  المدينة المنورة102255815721/01/58السعود
ان1228 دهللاخالدوزارە الدفاع والط لمحمدع ةبن دخ اض              100595315126/06/66السعود 5031535444789000ال
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قوات الدفاع الجوي1229 ان  ه واالس دهللاحمدفهداالدارةالهندس ةالمرحومع 10121388049/12/19615068474978652997السعود
قوات الدفاع الجوي1230 ان  ه واالس دەهادياالدارةالهندس ا حسنع ةخ ج ‐  النهضه10694328601/2/1957السعود 5489007النهضةالخ
قوات الدفاع الجوي1231 ان  ه واالس لمبن سالمعوضاالدارةالهندس ةالعطوىبن س 10044370164/10/19671544221092السعود
قوات الدفاع الجوي1232 ان  ه واالس لمبن سالمعوضاالدارةالهندس ةالعطوىبن س 10044370164/10/19671544221092السعود
قوات الدفاع الجوي1233 ان  ه واالس ةالحاشدبن حاشدح عمراالدارةالهندس اض              12/3/1971السعود 4936622الروضة              ال
الدفاع /ادارە1234 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللافهدشغ مع انابراه ةث 103859293515/10/66556214054السعود
وع وزارە الدفاع1235 ا/م ان ات وم ون دودلتاا ليونالف مان            5/7/1961الفلب د 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي1236 ان  ه واالس لع محمدخالداالدارةالهندس ةالوا ل              103608492725/03/65السعود ل              الجب 5058656760الجب
قوات الدفاع الجوي1237 ان  ه واالس لع محمدخالداالدارةالهندس ةالوا ل              103608492725/03/65السعود ل              الجب 5058656760الجب
انة1238 ل والص شغ لكة دفاع لل ارو دو ا              م العقاره          9/4/1961الفلب افيندوالب 4191835 01 العل
انة1239 ل والص شغ الوزانوالوىارماندوكة دفاع لل ا              م العقاره          30/07/59ام 4191835 01 العل
انة1240 ل والص شغ الوزانوالوىارماندوكة دفاع لل ا              م العقاره          30/07/59ام 4191835 01 العل
انة1241 ل والص شغ الوزانوالوىارماندوكة دفاع لل ا              م العقاره          30/07/59ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي1242 ان  ه واالس دالرحمنمحمدع االدارةالهندس ةالزقر ع اض              100136088014/10/68السعود 5555529524777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1243 ان  ه واالس دالرحمنمحمدع االدارةالهندس ةالزقر ع اض              100136088014/10/68السعود 5555529524777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1244 ماننمرادارةمشار لهساعدوس ىالعض ةالمط ل االزدي10378995964/10/1967السعود 5056225416915380الزهراءشارع كه
انة1245 ل والص شغ دوكة دفاع لل ا              م العقاره          28/03/50الفلب الفارزادورف 4191835 01 العل
انة1246 ل والص شغ كولكة دفاع لل جانن ا              م العقاره          29/03/61الفلب ساند 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي1247 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس ةالعطويسالمع اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 1248 ةالشهريحالل ال الصعديعمحمدالمدي 102848837516/06/125554410472827550السعود
قوات الدفاع الجوي1249 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ادمرزوقع ةالحر ف 10195893631/2/1957555040388السعود
ان1250 دهللاناخالدوزارە الدفاع والط ةالداودع اض              100299617923/09/68السعود 4789000ال
قوات الدفاع الجوي1251 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس دهللاعب يع ةالدو 10181871365/11/19645002000474777147السعود
قوات الدفاع الجوي1252 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةابوشعالهمحمدحمزەابراه 10045077924/3/19685671425926364305السعود
قوات الدفاع الجوي1253 ان  ه واالس لمبن سالمعوضاالدارةالهندس ةالعطوىبن س 10044370164/10/19671544221092السعود
قوات الدفاع الجوي1254 ان  ه واالس فرشاداالدارةالهندس داللط دهللاع ةوزقرع 10095369866/3/19545920250456360150السعود
انة1255 ل والص شغ ه       6/11/1951الفلب اندوجليوناردوكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
ان1256 زصالحوزارە الدفاع والط دالع دهللابن ع ةالغماسبن ع س المركز.100575425221/06/44السعود 50314377263270096الغماس واسطةرئ
قوات الدفاع الجوي1257 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن محمدع رببن سل ةالط ان 10413364119/12/1961السعود دهللا عثمان الرك / ع ة واسطة ة والالسك دة قسم االتصاالت السل 555135428  ب
قوات الدفاع الجوي1258 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن محمدع رببن سل ةالط ان 10413364119/12/1961السعود دهللا عثمان الرك / ع ة واسطة ة والالسك دة قسم االتصاالت السل 555135428  ب
قوات الدفاع الجوي1259 ان  ه واالس صلفهداالدارةالهندس ةفطا ح ف 101779541813/07/685556826064204760السعود
قوات الدفاع الجوي1260 ان  ه واالس فعامراالدارةالهندس ينامن ةالدو     10410966508/4/1951السعود
قوات الدفاع الجوي1261 ان  ه واالس داالدارةالهندس تسع دثا ما سع ةال من اللهي 100286015122/03/20السعود 5900261276223939ص / ب 10902 جدة  21443   بواسطة/  أ
قوات الدفاع الجوي1262 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ادمرزوقع ةالحر ف 10195893631/2/1957555040388السعود
قوات الدفاع الجوي1263 ان  ه واالس كمسلمسل االدارةالهندس ةالحر مب 103079734217/03/535985303036281146السعود
قوات الدفاع الجوي1264 ان  ه واالس فرشاداالدارةالهندس داللط دهللاع ةوزقرع 10095369866/3/19545920250456360150السعود
قوات الدفاع الجوي1265 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ادمرزوقع ةالحر ف 10195893631/2/1957555040388السعود
قوات الدفاع الجوي1266 ان  ه واالس صلفهداالدارةالهندس ةفطا ح ف 101779541813/07/685556826064204760السعود
انة1267 ل والص شغ دهللاعكة دفاع لل ةالعمرىعمرع 100057492927/03/525558768616942636السعود
انة1268 ل والص شغ ةحدادىاحمدععكة دفاع لل 10095139515/8/1940503641562السعود
قوات الدفاع الجوي1269 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالجريجريع ول 100087079827/09/685323210054777147السعود
ةالعامةللدفاع المد 1270 ةالشهريحالل ال الصعديعمحمدالمدي 102848837516/06/125554410472827550السعود
ةالعامةللدفاع المد 1271 ةالشهريحالل ال الصعديعمحمدالمدي 102848837516/06/125554410472827550السعود
ةالعامةللدفاع المد 1272 ةالشهريحالل ال الصعديعمحمدالمدي 102848837516/06/125554410472827550السعود
ةالعامةللدفاع المد 1273 دهللالمدي ةالجه جابرع ع 100495207119/12/60005642758856427588السعود
ةالعامةللدفاع المد 1274 دهللالمدي ةالجه جابرع ع 100495207119/12/60005642758856427588السعود
قوات الدفاع الجوي1275 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةابوشعالهمحمدحمزەابراه 10045077924/3/19685671425926364305السعود
قوات الدفاع الجوي1276 ان  ه واالس ةالحر عودەوصل هللانصاراالدارةالهندس 10317425374/7/196859991011327272501السعود
قوات الدفاع الجوي1277 ان  ه واالس ةالحر عودەوصل هللانصاراالدارةالهندس 10317425374/7/196859991011327272501السعود
قوات الدفاع الجوي1278 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةابوشعالهمحمدحمزەابراه 10045077924/3/19685671425926364305السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1279 ةمحمودحمزةع طاللادارةمشار ل االزدي10033552766/6/1956السعود 5056225416915380الزهراءشارع كه
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1280 ل ستانمصط غالمفاروقغالمف     1/4/1955ا
انة1281 ل والص شغ تكة دفاع لل رداخلخ ةالعتي شا 100122710519/12/60567740071السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1282 مادارةمشار دالرح ةالمالمسفراحمدع ل االزدي105184714115/10/66السعود 5046275826915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي1283 ان  ه واالس ىمناععهادىاالدارةالهندس ةعس دە محمد الش 105441002014/07/42السعود 50886589244217004تبوك ‐ السجن العام ‐ بواسطة : ع
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1284 ل ستانمصط غالمفاروقغالمف     1/4/1955ا
قوات الدفاع الجوي1285 ان  ه واالس دهللاعليوياالدارةالهندس ةالحمدانمحمدع 10103944586/3/19545549982886948639السعود
قوات الدفاع الجوي1286 ان  ه واالس دهللاعليوياالدارةالهندس ةالحمدانمحمدع 10103944586/3/19545549982886948639السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1287 ةالعمريبن محمدبن صالحمحمدادارةمشار 103177360719/12/605473444336244710السعود
قوات الدفاع الجوي1288 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس يهسع ةالدو 105118160817/11/63563754967السعود
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قوات الدفاع الجوي1289 ان  ه واالس ةالقحطاال هتالنع مسفرظافراالدارةالهندس انة بواسطة/سعد ظافر ع مسفر ال هتالن القحطا 101560070124/07/41السعود ة قسم الص 50374542172507144الد الج
قوات الدفاع الجوي1290 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس يه سع ةالدو 105118160817/11/63563754967السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1291 ل ستانخانش حس اق ف ا ض              1/7/1955ا ــ ه                  16411ص ب 2996               ال              السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1292 مادارةمشار دالرح لع ةفالتهابوالقاسمج 10066383229/12/1961562102113126674688السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1293 ل ستاناجملمحمدف             12/2/1954C/O.SIKANDAR DIN       MOH.QUSABAN HAZRO  DISTT.ATTOCK           PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1294 ل اشاه راسمف               1/7/1950ENGIZHA MAH GOKGOZ    SOKOK  NO‐12‐19600AIACA CORUM            TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1295 ل اشاه راسمف               1/7/1950ENGIZHA MAH GOKGOZ    SOKOK  NO‐12‐19600AIACA CORUM            TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي1296 ان  ه واالس امطراالدارةالهندس ةالبنا حمدا 102819833921/05/4759111018746520765السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1297 ل اامحمدف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1938ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1298 ل اامحمدف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1938ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1299 ل اامحمدف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1938ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1300 ل اامحمدف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1938ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1301 ل لف اكوتوكواسماع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1302 ل لف اكوتوكواسماع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1303 ل لف اكوتوكواسماع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1304 ل لف اكوتوكواسماع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1305 ل ات محمدبهادرخانمالكف ستانح 1/7/1942HOUSE.NO.NE‐1052       ST.NO.6             DHOKE  CH.HUKAM DAD    RAWALPINDI             PAا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1306 ل ات محمدبهادرخانمالكف ستانح 1/7/1942HOUSE.NO.NE‐1052       ST.NO.6             DHOKE  CH.HUKAM DAD    RAWALPINDI             PAا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1307 ل لف ااوزدم خل                  1/7/1949MESUDIYE MAH 19SOKAK   SART APT NO 11 KAT MERSIN                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1308 ل لف ااوزدم خل                  1/7/1949MESUDIYE MAH 19SOKAK   SART APT NO 11 KAT MERSIN                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1309 ل لف ااوزدم خل                  1/7/1949MESUDIYE MAH 19SOKAK   SART APT NO 11 KAT MERSIN                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1310 ل لف ااوزدم خل                  1/7/1949MESUDIYE MAH 19SOKAK   SART APT NO 11 KAT MERSIN                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1311 ل لف ااوزدم خل                  1/7/1949MESUDIYE MAH 19SOKAK   SART APT NO 11 KAT MERSIN                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1312 ل لف ااوزدم خل                  1/7/1949MESUDIYE MAH 19SOKAK   SART APT NO 11 KAT MERSIN                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1313 ل لف ااوزدم خل                  1/7/1949MESUDIYE MAH 19SOKAK   SART APT NO 11 KAT MERSIN                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1314 ل لف ااوزدم خل                  1/7/1949MESUDIYE MAH 19SOKAK   SART APT NO 11 KAT MERSIN                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1315 ل مناحمدمحمدنا ف دلواء1/7/1945ال ا ح ص م ن شمالـى             تعز سـقا ل نجدق م      مفر ق الم د)5556(    عز صندو ق ب
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1316 ل مناحمدمحمدنا ف دلواء1/7/1945ال ا ح ص م ن شمالـى             تعز سـقا ل نجدق م      مفر ق الم د)5556(    عز صندو ق ب
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1317 ل مناحمدمحمدنا ف دلواء1/7/1945ال ا ح ص م ن شمالـى             تعز سـقا ل نجدق م      مفر ق الم د)5556(    عز صندو ق ب
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1318 ل مناحمدمحمدنا ف دلواء1/7/1945ال ا ح ص م ن شمالـى             تعز سـقا ل نجدق م      مفر ق الم د)5556(    عز صندو ق ب
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1319 ل كنجلدابحا ف ات 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1943ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1320 ل كنجلدابحا ف ات 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1943ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1321 ل كنجلدابحا ف ات 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1943ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1322 ل كنجلدابحا ف ات 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1943ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1323 ل مانف مسل ف اس                  1/7/1951BALCI YUKARI MAHALLE   68450 ORTAKOY       AKSARAY                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1324 ل مانف مسل ف اس                  1/7/1951BALCI YUKARI MAHALLE   68450 ORTAKOY       AKSARAY                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1325 ل مانف مسل ف اس                  1/7/1951BALCI YUKARI MAHALLE   68450 ORTAKOY       AKSARAY                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1326 ل مانف مسل ف اس                  1/7/1951BALCI YUKARI MAHALLE   68450 ORTAKOY       AKSARAY                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1327 ل جوجلوحاتمف اا   1/7/1945MEYDAN ERENLER         CADDESI 6  SOKAK NO.9ISKILIP                CORUM                  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1328 ل جوجلوحاتمف اا   1/7/1945MEYDAN ERENLER         CADDESI 6  SOKAK NO.9ISKILIP                CORUM                  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1329 ل جوجلوحاتمف اا   1/7/1945MEYDAN ERENLER         CADDESI 6  SOKAK NO.9ISKILIP                CORUM                  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1330 ل جوجلوحاتمف اا   1/7/1945MEYDAN ERENLER         CADDESI 6  SOKAK NO.9ISKILIP                CORUM                  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1331 ل تف اسوكسثا ــ ه                ص ب 2314               جد ه                 1/7/1946ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1332 ل تف اسوكسثا ــ ه                ص ب 2314               جد ه                 1/7/1946ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1333 ل الرحمنف ارام ستانخانج                1/7/1956VIL.&P.O.NAWAN KILLI   TEH.& DISTT.SWABI    (NWFP)                  PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1334 ل الرحمنف ارام ستانخانج                1/7/1956VIL.&P.O.NAWAN KILLI   TEH.& DISTT.SWABI    (NWFP)                  PAKISTANا
ــــع قوات الدفاع الجوي1335 ةالعمريبن محمدبن صالحمحمدادارةمشار 103177360719/12/605473444336244710السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1336 ل تف اسوكسثا ــ ه                ص ب 2314               جد ه                 1/7/1946ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1337 ل تف اسوكسثا ــ ه                ص ب 2314               جد ه                 1/7/1946ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1338 ل دنكوتوكف اا ا ض              1/7/1947ترك ــ ه                  16411ص ب 2996               ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1339 ل دنكوتوكف اا ا ض              1/7/1947ترك ــ ه                  16411ص ب 2996               ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1340 ل دنكوتوكف اا ا ض              1/7/1947ترك ــ ه                  16411ص ب 2996               ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1341 ل دنكوتوكف اا ا ض              1/7/1947ترك ــ ه                  16411ص ب 2996               ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1342 ل دالرحمنف دهللامحمدع منع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1945ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1343 ل دالرحمنف دهللامحمدع منع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1945ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1344 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1345 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1346 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1347 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1348 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1349 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1350 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1351 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1352 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1353 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1354 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1355 ل ابوالتعف                     1/7/1954SOGUCAK KOYU           46300 ELBISTAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1356 ل اتنجلوامينانجا ف                     1/7/1952KANDIRA KARAAGAC       KOYU IZMIT KANDIRA  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1357 ل اتنجلوامينانجا ف                     1/7/1952KANDIRA KARAAGAC       KOYU IZMIT KANDIRA  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1358 ل اتنجلوامينانجا ف                     1/7/1952KANDIRA KARAAGAC       KOYU IZMIT KANDIRA  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1359 ل اتنجلوامينانجا ف                     1/7/1952KANDIRA KARAAGAC       KOYU IZMIT KANDIRA  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1360 ل اسلمانحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1361 ل اسلمانحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
قوات الدفاع الجوي1362 ان  ه واالس ةهزازيع مدوحمحمدع االدارةالهندس 10668023968/4/1951507788490506033309السعود
قوات الدفاع الجوي1363 ان  ه واالس ةالقاسمعثمانمحمدراشداالدارةالهندس 100521448925/10/6555541523014782159السعود
قوات الدفاع الجوي1364 ان  ه واالس ةالقاسمعثمانمحمدراشداالدارةالهندس 100521448925/10/6555541523014782159السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1365 ل اسلمانحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1366 ل المازحسنف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1940ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1367 ل اسلمانحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1368 ل المازحسنف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1940ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1369 ل اسلمانحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1370 ل اسلمانحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1371 ل اسلمانحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1372 ل اسلمانحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1373 ل اكوعثمانف                     8/8/1943DEMIRKENT KOYU         YUSUFELI/ARTVIN     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1374 ل اسوشانعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1937ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1375 ل اسوشانعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1937ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1376 ل اكوعثمانف                     8/8/1943DEMIRKENT KOYU         YUSUFELI/ARTVIN     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1377 ل اصالحف اارسالنا           1/7/1954EMNIYET MUDURLUGU      TEM.SB.MUD          GAYRETTEPE/ISTANBUL    TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1378 ل اصالحف اارسالنا           1/7/1954EMNIYET MUDURLUGU      TEM.SB.MUD          GAYRETTEPE/ISTANBUL    TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1379 ل اصالحف اارسالنا           1/7/1954EMNIYET MUDURLUGU      TEM.SB.MUD          GAYRETTEPE/ISTANBUL    TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1380 ل مف ادوتم ابراه              1/7/1955MALADYA CAD NO.67      ELIYLE HUYUCEKKOY   ELBIJTAN    KIMARAJ     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1381 ل اصالحف اارسالنا           1/7/1954EMNIYET MUDURLUGU      TEM.SB.MUD          GAYRETTEPE/ISTANBUL    TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1382 ل مف ادوتم ابراه              1/7/1955MALADYA CAD NO.67      ELIYLE HUYUCEKKOY   ELBIJTAN    KIMARAJ     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1383 ل اتورانرضاعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1384 ل اتورانرضاعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1385 ل اصالحف اارسالنا           1/7/1954EMNIYET MUDURLUGU      TEM.SB.MUD          GAYRETTEPE/ISTANBUL    TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1386 ل اصالحف اارسالنا           1/7/1954EMNIYET MUDURLUGU      TEM.SB.MUD          GAYRETTEPE/ISTANBUL    TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1387 ل اصالحف اارسالنا           1/7/1954EMNIYET MUDURLUGU      TEM.SB.MUD          GAYRETTEPE/ISTANBUL    TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1388 ل اارعالءالدينف 1/7/1948AHI CARSISI 1.KAT      NO.47 DE IHSAN      KURUKAFA ELI ILE       KIRSEHIR.              TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1389 ل اارعالءالدينف 1/7/1948AHI CARSISI 1.KAT      NO.47 DE IHSAN      KURUKAFA ELI ILE       KIRSEHIR.              TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1390 ل اصالحف اارسالنا           1/7/1954EMNIYET MUDURLUGU      TEM.SB.MUD          GAYRETTEPE/ISTANBUL    TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1391 ل انف ادوغانب 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1936ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1392 ل انف ادوغانب 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1936ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1393 ل انف ادوغانب 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1936ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1394 ل انف ادوغانب 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1936ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1395 ل اسوشانعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1937ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1396 ل اسوشانعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1937ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1397 ل ااوتالالهاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1398 ل ااوتالالهاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1399 ل اارعالءالدينف 1/7/1948AHI CARSISI 1.KAT      NO.47 DE IHSAN      KURUKAFA ELI ILE       KIRSEHIR.              TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1400 ل اارعالءالدينف 1/7/1948AHI CARSISI 1.KAT      NO.47 DE IHSAN      KURUKAFA ELI ILE       KIRSEHIR.              TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1401 ل ااوتالالهاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1402 ل اللف ااوزانك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1403 ل ااوتالالهاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1404 ل ااوتالالهاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1405 ل انف ادوغانب 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1936ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1406 ل ااوتالالهاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1407 ل انف ادوغانب 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1936ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1408 ل اتاسكحسف               15/09/37GUMUS CESME MAH        CAVUS SOK NO.14     10040 BALIKESIR        TURKEYترك
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1409 ل ااوتالالهاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1410 ل انف ادوغانب 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1936ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1411 ل اتاسك حس ف               15/09/37GUMUS CESME MAH        CAVUS SOK NO.14     10040 BALIKESIR        TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1412 ل مومحمدف اكوجلوتا 1/7/1944MAR ISKAN BLOK LARI   DUYU SOK.ULUPINAR   APT.14/6  CANKAYA        ANKARA                  TURترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1413 ل مومحمدف اكوجلوتا 1/7/1944MAR ISKAN BLOK LARI   DUYU SOK.ULUPINAR   APT.14/6  CANKAYA        ANKARA                  TURترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1414 ل ااوتالالهاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1415 ل مومحمدف اكوجلوتا 1/7/1944MAR ISKAN BLOK LARI   DUYU SOK.ULUPINAR   APT.14/6  CANKAYA        ANKARA                  TURترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1416 ل مومحمدف اكوجلوتا 1/7/1944MAR ISKAN BLOK LARI   DUYU SOK.ULUPINAR   APT.14/6  CANKAYA        ANKARA                  TURترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1417 ل انف ادوغانب 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1936ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1418 ل اتاسك حس ف               15/09/37GUMUS CESME MAH        CAVUS SOK NO.14     10040 BALIKESIR        TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1419 ل اتاسك حس ف               15/09/37GUMUS CESME MAH        CAVUS SOK NO.14     10040 BALIKESIR        TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1420 ل احسنف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1421 ل احسنف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1422 ل المازحسنف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1940ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1423 ل اكوكاحمدف 1/7/1937TASKINCAR MOBILYA       REMZI TASKIN ELIYE   CICEK CADDESI NO.84    46300  ELBIS.K.MARAS    Tترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1424 ل اكوكاحمدف 1/7/1937TASKINCAR MOBILYA       REMZI TASKIN ELIYE   CICEK CADDESI NO.84    46300  ELBIS.K.MARAS    Tترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1425 ل احسنف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1426 ل المازحسنف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1940ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1427 ل احسنف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1428 ل اشيوسفف ااودا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1429 ل اشيوسفف ااودا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1430 ل اشيوسفف ااودا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1431 ل اءف سوض اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1432 ل المحمدف ستانمحمدخو اق 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1433 ل اشيوسفف ااودا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1434 ل اءف سوض اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1435 ل اءف سوض اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1436 ل مف انافعسانابراه 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1437 ل اءف سوض اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1438 ل مف انافعسانابراه 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1439 ل مف انافعسانابراه 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1440 ل اللف ااوزانك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1441 ل مف انافعسانابراه 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1442 ل اكوعثمانف                     8/8/1943DEMIRKENT KOYU         YUSUFELI/ARTVIN     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1443 ل اكوعثمانف                     8/8/1943DEMIRKENT KOYU         YUSUFELI/ARTVIN     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1444 ل افحسنف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1445 ل افحسنف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1446 ل ااددارماساورهانعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1447 ل ااددارماساورهانعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1448 ل ااددارماساورهانعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1449 ل ااددارماساورهانعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1450 ل المحمدف ستانمحمدخو اق 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1451 ل اتورانرضاعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1452 ل اتورانرضاعف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1453 ل مف ادوتم ابراه              1/7/1955MALADYA CAD NO.67      ELIYLE HUYUCEKKOY   ELBIJTAN    KIMARAJ     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1454 ل مف ادوتم ابراه              1/7/1955MALADYA CAD NO.67      ELIYLE HUYUCEKKOY   ELBIJTAN    KIMARAJ     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1455 ل اللف ااوزانك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1456 ل اكوكاحمدف 1/7/1937TASKINCAR MOBILYA       REMZI TASKIN ELIYE   CICEK CADDESI NO.84    46300  ELBIS.K.MARAS    Tترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1457 ل اللف ااوزانك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1458 ل اكوكاحمدف 1/7/1937TASKINCAR MOBILYA       REMZI TASKIN ELIYE   CICEK CADDESI NO.84    46300  ELBIS.K.MARAS    Tترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1459 ل لف اكوزخل                1/7/1947ZAFER MEYDANI          BESEVLER CAD NO.3   GURSU BURSA            TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1460 ل لف اكوزخل                1/7/1947ZAFER MEYDANI          BESEVLER CAD NO.3   GURSU BURSA            TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1461 ل لف اكوزخل                1/7/1947ZAFER MEYDANI          BESEVLER CAD NO.3   GURSU BURSA            TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1462 ل لف اكوزخل                1/7/1947ZAFER MEYDANI          BESEVLER CAD NO.3   GURSU BURSA            TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1463 ل اكمحمدف 1/7/1949CEVIZLIDERE MAH.29     SK.NO. 21           BALGAT                 ANKARA                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1464 ل اكمحمدف 1/7/1949CEVIZLIDERE MAH.29     SK.NO. 21           BALGAT                 ANKARA                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1465 ل اكمحمدف 1/7/1949CEVIZLIDERE MAH.29     SK.NO. 21           BALGAT                 ANKARA                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1466 ل اكمحمدف 1/7/1949CEVIZLIDERE MAH.29     SK.NO. 21           BALGAT                 ANKARA                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1467 ل اكمحمدف 1/7/1949CEVIZLIDERE MAH.29     SK.NO. 21           BALGAT                 ANKARA                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1468 ل اكمحمدف 1/7/1949CEVIZLIDERE MAH.29     SK.NO. 21           BALGAT                 ANKARA                 TURKEYترك
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1469 ل اكمحمدف 1/7/1949CEVIZLIDERE MAH.29     SK.NO. 21           BALGAT                 ANKARA                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1470 ل اكمحمدف 1/7/1949CEVIZLIDERE MAH.29     SK.NO. 21           BALGAT                 ANKARA                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1471 ل اج حسنف                     3/4/1947KUZ KOYU ISKILIP       CORUM               TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1472 ل اج حسنف                     3/4/1947KUZ KOYU ISKILIP       CORUM               TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1473 ل اج حسنف                     3/4/1947KUZ KOYU ISKILIP       CORUM               TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1474 ل اج حسنف                     3/4/1947KUZ KOYU ISKILIP       CORUM               TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1475 ل ادم يوسفف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1953ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1476 ل ادم يوسفف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1953ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1477 ل جونحس ف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1952ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1478 ل جونحس ف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1952ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1479 ل جونحس ف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1952ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1480 ل جونحس ف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1952ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1481 ل ااعجاحمدف             1/7/1956SFALT MAH.YAVUZLAR    CAD NO.120 DE MUKIMGOLBASI ADIYAMAN       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1482 ل ااعجاحمدف             1/7/1956SFALT MAH.YAVUZLAR    CAD NO.120 DE MUKIMGOLBASI ADIYAMAN       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1483 ل ادومسانفوزىف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1484 ل ادومسانفوزىف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1485 ل ااعجاحمدف             1/7/1956SFALT MAH.YAVUZLAR    CAD NO.120 DE MUKIMGOLBASI ADIYAMAN       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1486 ل ااعجاحمدف             1/7/1956SFALT MAH.YAVUZLAR    CAD NO.120 DE MUKIMGOLBASI ADIYAMAN       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1487 ل تف ولفس اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1488 ل تف ولفس اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1489 ل تف ولفس اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1490 ل تف ولفس اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1491 ل اكرەفائقف                     1/7/1955KARGINMESE KOYU         KAMAN‐KIRSEHIR       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1492 ل اكرەفائقف                     1/7/1955KARGINMESE KOYU         KAMAN‐KIRSEHIR       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1493 ل اكرەفائقف                     1/7/1955KARGINMESE KOYU         KAMAN‐KIRSEHIR       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1494 ل اكرەفائقف                     1/7/1955KARGINMESE KOYU         KAMAN‐KIRSEHIR       TURKEYترك
وع وزارە الدفاع1495 ا/م ان ات وم ون تودلتاا ادوراجوان ش            16/06/37الفلب برو ورن 6834722الحمراء             ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1496 ل لف لاسماع اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1497 ل لف لاسماع اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1498 ل لف لاسماع اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1499 ل لف لاسماع اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1500 ل ااوذم جعفرف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1501 ل ااوذم جعفرف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1502 ل متف اهاح 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1940ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1503 ل ادومسانفوزىف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1504 ل ادومسانفوزىف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1505 ل متف اهاح 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1940ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1506 ل اولفرزهاي ارلف                    1/7/1948PRETLACK STR.9          6129 L. RIMHORN     GERMANYالمان
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1507 ل اولفرزهاي ارلف                    1/7/1948PRETLACK STR.9          6129 L. RIMHORN     GERMANYالمان
انة1508 ل والص شغ يكة دفاع لل ثبولخ اسم لوما          18/09/49ام 4885454 01 الد
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1509 ل ادوغانمحرمف 1/7/1931BADEMLIK MAH.          ELMALI SOK.NO:22    KECOREN                ANKARA                  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1510 ل ادوغانمحرمف 1/7/1931BADEMLIK MAH.          ELMALI SOK.NO:22    KECOREN                ANKARA                  TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي1511 ان  ه واالس ةالنعثماناحمدمنصوراالدارةالهندس اض              105722287717/03/53السعود 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1512 ل ادوغانمحرمف 1/7/1931BADEMLIK MAH.          ELMALI SOK.NO:22    KECOREN                ANKARA                  TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي1513 ان  ه واالس ةالنعثماناحمدمنصوراالدارةالهندس اض              105722287717/03/53السعود 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1514 ل مازمالف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1943ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1515 ل مازمالف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1943ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1516 ل مازمالف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1943ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1517 ل مازمالف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1943ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1518 ل ادوغانمحرمف 1/7/1931BADEMLIK MAH.          ELMALI SOK.NO:22    KECOREN                ANKARA                  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1519 ل النمحمدف اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1520 ل النمحمدف اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1521 ل النمحمدف اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1522 ل النمحمدف اج 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1523 ل متف اهاح 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1940ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1524 ل متف اهاح 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1940ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1525 ل كمحمدف ساج اك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1946ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1526 ل كمحمدف ساج اك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1946ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1527 ل كمحمدف ساج اك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1946ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1528 ل كمحمدف ساج اك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1946ترك
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ان1529 ةالنملهعصالحعوزارە الدفاع والط اض              2/9/1970السعود 4789000ال
ةالعامةللدفاع المد 1530 ل هللالمدي دهللاحمددخ ةالحازع اض              8/4/1951السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1531 ل لف لزنف اكرانف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1532 ل لف لزنف اكرانف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1533 ل لف لزنف اكرانف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1534 ل لف لزنف اكرانف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
قوات الدفاع الجوي1535 ان  ه واالس ضمحمداالدارةالهندس ةالقحطا محمد ال عائضعا اض              10/5/1948السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1536 ان  ه واالس الاالدارةالهندس البركهق ةالزن ق 10090159651/2/1957504609941السعود
قوات الدفاع الجوي1537 ان  ه واالس الاالدارةالهندس البركهق ةالزن ق 10090159651/2/1957504609941السعود
قوات الدفاع الجوي1538 ان  ه واالس ةغالبحسنمحمدغالباالدارةالهندس 104427492428/07/67558431278السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1539 ل اقولصادقف              1/7/1955I. SAKARYA MAH.        TATLIPINAR SOKAK    NO:11/1   BALIKESIR     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1540 ل اقولصادقف              1/7/1955I. SAKARYA MAH.        TATLIPINAR SOKAK    NO:11/1   BALIKESIR     TURKEYترك
انة1541 ل والص شغ دكة دفاع لل ةالعمريصالحظافرسع 555553138555553138جدة100916959824/06/80السعود
قوات الدفاع الجوي1542 ان  ه واالس ةالحر مع عا مستوراالدارةالهندس 500020520جدة10098661286/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي1543 ان  ه واالس دهللاعوضاالدارةالهندس ةالمولددو ع 101212152927/08/385565122355943249السعود
قوات الدفاع الجوي1544 ان  ه واالس ةالحر مع عا مستوراالدارةالهندس 500020520جدة10098661286/3/1954السعود
انة1545 ل والص شغ ةالغامديبن محمدبن احمدغرامهكة دفاع لل 102055238412/9/196956665059312203966السعود
قوات الدفاع الجوي1546 ان  ه واالس ةدوىحامدزارعخالداالدارةالهندس ق والهاتف ‐السلك15/10/66السعود ه     ال مان له ال 6364305ال
انة1547 ل والص شغ كسونكة دفاع لل سوناندروو اجو ا ض              16/03/37ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة1548 ل والص شغ كسونكة دفاع لل سوناندروو اجو ا ض              16/03/37ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة1549 ل والص شغ كسونكة دفاع لل سوناندروو اجو ا ض              16/03/37ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1550 ل كصالحف ت ات ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19545ترك 0جدە                 ط
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1551 ل كصالحف ت ات ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19545ترك 0جدە                 ط
قوات الدفاع الجوي1552 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر حسنمحسنعا 101037477326/05/755951351416606802السعود
قوات الدفاع الجوي1553 ان  ه واالس دسعداالدارةالهندس يسعدعا ةالظف 10830488171/8/19765445555644777147السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1554 ل ادموردكحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/2028ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1555 ل ادموردكحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/2028ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1556 ل ادموردكحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/2028ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1557 ل ادموردكحس ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/2028ترك
قوات الدفاع الجوي1558 ان  ه واالس لناع محمداالدارةالهندس ةالعق 101819017118/08/695033673116924296السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1559 ل ااردكرمضانف            1/7/1939DUMLUPINAR MAH.        SANDAL SOK.NO:20    KAHRAMANMARAS           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1560 ل ااردكرمضانف            1/7/1939DUMLUPINAR MAH.        SANDAL SOK.NO:20    KAHRAMANMARAS           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1561 ل ااردكرمضانف            1/7/1939DUMLUPINAR MAH.        SANDAL SOK.NO:20    KAHRAMANMARAS           TURKEYترك
الدفاع /ادارە1562 ه  انه الخدمات الطب ل وص يحمدمحمدحمدشغ ةالقم ه           10052425898/4/1951السعود مان 0الس
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1563 ل ااردكرمضانف            1/7/1939DUMLUPINAR MAH.        SANDAL SOK.NO:20    KAHRAMANMARAS           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1564 ل ااردكرمضانف            1/7/1939DUMLUPINAR MAH.        SANDAL SOK.NO:20    KAHRAMANMARAS           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1565 ل ااردكرمضانف            1/7/1939DUMLUPINAR MAH.        SANDAL SOK.NO:20    KAHRAMANMARAS           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1566 ل ااردكرمضانف            1/7/1939DUMLUPINAR MAH.        SANDAL SOK.NO:20    KAHRAMANMARAS           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1567 ل ااردكرمضانف            1/7/1939DUMLUPINAR MAH.        SANDAL SOK.NO:20    KAHRAMANMARAS           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1568 ل لماسحن ف اا                     1/7/1952YENI MAH.3.SOK.        NO.97 SIVAS         TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1569 ل لماسحن ف اا                     1/7/1952YENI MAH.3.SOK.        NO.97 SIVAS         TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1570 ل لماسحن ف اا                     1/7/1952YENI MAH.3.SOK.        NO.97 SIVAS         TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1571 ل لماسحن ف اا                     1/7/1952YENI MAH.3.SOK.        NO.97 SIVAS         TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1572 ل جمدساحمدحا ف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1573 ل جمدساحمدحا ف اا 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
الدفاع /ادارە1574 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحمدظافرشغ يع ةالدو 10120365529/12/19615962342835448300السعود
قوات الدفاع الجوي1575 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالقر ظافرعوضع اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1576 ل لوعف اجلوجل 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1577 ل لوعف اجلوجل 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1578 ل لوعف اجلوجل 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى1579 ل لوعف اجلوجل 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942ترك
قوات الدفاع الجوي1580 ان  ه واالس داناالدارةالهندس دمحمدسع ةالزهرا سع ق المطار102958348911/8/1972السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي1581 ان  ه واالس لناع محمداالدارةالهندس ةالعق 101819017118/08/695033673116924296السعود
قوات الدفاع الجوي1582 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالقر ظافرعوضع اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
انة1583 ل والص شغ ارككة دفاع لل دالرحمنم ةالض حجاجع 10540348128/1/198355510326312203966السعود
قوات الدفاع الجوي1584 ان  ه واالس ةال الحارثسالمعوضمحمداالدارةالهندس بع تقاطع 9      100865866619/12/60السعود 5058246788647357الخ               ش  ي
قوات الدفاع الجوي1585 ان  ه واالس ةال الحارثسالمعوضمحمداالدارةالهندس بع تقاطع 9      100865866619/12/60السعود 5058246788647357الخ               ش  ي
ــــع قوات الدفاع الجوي1586 صلادارةمشار ةالمل بن محمدبن حمودف 10140829846/3/19545666436666551436السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1587 صلادارةمشار ةالمل بن محمدبن حمودف 10140829846/3/19545666436666551436السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1588 صلادارةمشار ةالملبن محمدبن حمودف 10140829846/3/19545666436666551436السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي1589 صلادارةمشار ةالمل بن محمدبن حمودف 10140829846/3/19545666436666551436السعود
قوات الدفاع الجوي1590 ان  ه واالس ااحمدمحمدرفعتاالدارةالهندس ةابور 101075626815/10/660السعود
قوات الدفاع الجوي1591 ان  ه واالس ااحمدمحمدرفعتاالدارةالهندس ةابور 101075626815/10/660السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1592 معوادظاهرادارةمشار ةال سل 104166163611/6/19455553592336402782السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1593 معوادظاهرادارةمشار ةال سل 104166163611/6/19455553592336402782السعود
قوات الدفاع الجوي1594 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامديابن حسنابن سلمانسع 100764388316/08/395556440556720592السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1595 نا زنمحمداحمدادارةمشار ةال 10098775132/12/19535566653506111787السعود
ةالعامةللدفاع المد 1596 ا محمداحمدمسفرالمدي ةالعل 100289527211/6/19455303329292260688السعود
قوات الدفاع الجوي1597 ان  ه واالس دهللافهداالدارةالهندس ىناع ةالدو 5664424910الظهران             ‐ارامكو غرفه ‐3414 10604202781/2/1957السعود
ةالعامةللدفاع المد 1598 دهللاعمحمدالمدي ا ع ةالسف     10385754195/8/1940السعود
قوات الدفاع الجوي1599 ان  ه واالس مصالحاالدارةالهندس لاحمدابراه ةالشه 5088100008422940الدمام              الهاتف السعودى      10106142289/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي1600 ان  ه واالس مصالحاالدارةالهندس لاحمدابراه ةالشه 5088100008422940الدمام              الهاتف السعودى      10106142289/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي1601 ان  ه واالس مصالحاالدارةالهندس لاحمدابراه ةالشه 5088100008422940الدمام              الهاتف السعودى      10106142289/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي1602 ان  ه واالس مصالحاالدارةالهندس لاحمدابراه ةالشه 5088100008422940الدمام              الهاتف السعودى      10106142289/12/1961السعود
ةالحدي صالحاحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي1603 اض              1/9/1970السعود 4768126ال
ةالحدي صالحاحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي1604 اض              1/9/1970السعود 4768126ال
انة1605 ل والص شغ دالرحمنكة دفاع لل لاسحاقع ةفالتةخل 102004071124/07/415556783156992114السعود
انة1606 ل والص شغ اسكة دفاع لل دهللاع اسع اطع ةخ 100964243829/04/495056553202345666السعود
قوات الدفاع الجوي1607 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا ال مرعضهع  سع 102148142712/11/193150789020072214154السعود
دهللاعوضقوات الدفاع الجوي المل السعودي1608 دع ةالشهرا عب 10311401389/5/1963005773258957732589السعود
انة1609 ل والص شغ اسكة دفاع لل دهللاع اسع اطع ةخ 100964243829/04/495056553202345666السعود
قوات الدفاع الجوي1610 ان  ه واالس هنادرعاالدارةالهندس يدرع المشاو ةالدو 102460454629/04/4950384232135942317السعود
قوات الدفاع الجوي1611 ان  ه واالس هنادرعاالدارةالهندس يدرع المشاو ةالدو 102460454629/04/4950384232135942317السعود
قوات الدفاع الجوي1612 ان  ه واالس دهللاعمحمداالدارةالهندس ةالدواسع اض              101960936921/01/58السعود 5562086374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1613 ان  ه واالس دهللاعمحمداالدارةالهندس ةالدواسع اض              101960936921/01/58السعود 5562086374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1614 ان  ه واالس دهللاعمحمداالدارةالهندس ةالدواسع اض              101960936921/01/58السعود 5562086374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1615 ان  ه واالس لماهراالدارةالهندس دبن جم دالرش ةلسكربن ع 100331698917/05/785008008516366667السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1616 دهللامحمدعامرادارةمشار ةالهنديع ل االزدي102862022526/05/61السعود 5056225416915380الزهراءشارع كه
انة1617 ل والص شغ ةالشمرا مواحمدعوضكة دفاع لل 10164197629/12/19615091067296244439السعود
قوات الدفاع الجوي1618 ان  ه واالس لماهراالدارةالهندس دبن جم دالرش ةلسكربن ع 100331698917/05/785008008516366667السعود
انة1619 ل والص شغ سندركة دفاع لل اجالال ا ه       25/11/65الفلب سانتوسما 4191835القاعدە الج
انة1620 ل والص شغ ه       23/07/63الفلب بورىاماروكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي1621 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس انعع ةبن هد 102494544415/10/665054962804785793السعود
قوات الدفاع الجوي1622 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس انعع ةبن هد 102494544415/10/665054962804785793السعود
قوات الدفاع الجوي1623 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس انعع ةبن هد 102494544415/10/665054962804785793السعود
قوات الدفاع الجوي1624 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس انعع ةبن هد 102494544415/10/665054962804785793السعود
قوات الدفاع الجوي1625 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس انعع ةبن هد 102494544415/10/665054962804785793السعود
قوات الدفاع الجوي1626 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس انعع ةبن هد 102494544415/10/665054962804785793السعود
قوات الدفاع الجوي1627 ان  ه واالس دحمادثامراالدارةالهندس ةالظاهريعب 101204764121/01/785916004564711130السعود
قوات الدفاع الجوي1628 ان  ه واالس دالرحمنسعداالدارةالهندس انتر ع ةالنه اض              104660077917/03/72السعود 5068617894777147الوزارات            ال
انة1629 ل والص شغ لوكة دفاع لل ا              م العقاره          27/03/62الفلب ماوءنماندا دان 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي1630 ان  ه واالس دالرحمنسعداالدارةالهندس انتر ع ةالنه اض              104660077917/03/72السعود 5068617894777147الوزارات            ال
انة1631 ل والص شغ ا              م العقاره          24/02/64الفلب ماناجوانطونيوكة دفاع لل 4191835 01 العل
انة1632 ل والص شغ داكوروزروالندوكة دفاع لل ا              م العقاره          22/03/60الفلب ماس 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي1633 ان  ه واالس دفالجشا االدارةالهندس ةالشمريفه ة الصداع107619194729/04/49السعود د ، ق س ع 50666451065383449موقق مركز االمارة بواسطة / طا
قوات الدفاع الجوي1634 ان  ه واالس دفالجشا االدارةالهندس ةالشمريفه ة الصداع107619194729/04/49السعود د ، ق س ع 50666451065383449موقق مركز االمارة بواسطة / طا
قوات الدفاع الجوي1635 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع ةالخالدىعع ز 102392077828/11/62السعود دالع ز ميناءالملك ع دالع 8583842ميناءالملك ع
قوات الدفاع الجوي1636 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع ةالخالدىعع ز 102392077828/11/62السعود دالع ز ميناءالملك ع دالع 8583842ميناءالملك ع
دهللا الدفاع للمقاوالت1637 محمدع ا تنائلمؤسسة ارم اب ق الزل         1/7/1964ترك ه          ط مان 63653377السل
دهللا الدفاع للمقاوالت1638 محمدع ا تنائلمؤسسة ارم اب ق الزل         1/7/1964ترك ه          ط مان 63653377السل
دهللا الدفاع للمقاوالت1639 محمدع ا تنائلمؤسسة ارم اب ق الزل         1/7/1964ترك ه          ط مان 63653377السل
دهللا الدفاع للمقاوالت1640 محمدع ا تنائلمؤسسة ارم اب ق الزل         1/7/1964ترك ه          ط مان 63653377السل
ــــع قوات الدفاع الجوي1641 ةهاتفمحسنحزاممحسنادارةمشار 10028785839/12/1961552747450السعود
قوات الدفاع الجوي1642 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةجعفريهاديحس ابراه دهللا10302587419/12/1961السعود ع ق االم ه             ش  ط 4670000 01 الدرع
قوات الدفاع الجوي1643 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةجعفريهاديحس ابراه دهللا10302587419/12/1961السعود ع ق االم ه             ش  ط 4670000 01 الدرع
ــــع قوات الدفاع الجوي1644 دااللهادارةمشار دالمحسنمحمدع مع دال ةالع 10001100395/1/1967554416720112295984السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1645 دادارةمشار ةالحر حماديحامدحم ق المدينه النازل10130758981/2/1957السعود 5056185116515676المركزالسعودي لالعمالط
ةالعامةللدفاع المد 1646 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع لو 7 ص  ب 10075899125/11/1964السعود ق مكه ك 5982820818374450ط
قوات الدفاع الجوي1647 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ىعرش ةالدو     101824617129/04/49السعود
قوات الدفاع الجوي1648 ان  ه واالس دانمنانااالدارةالهندس ةالعتيع ــه   103643077315/10/66السعود 6432155الع الع
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قوات الدفاع الجوي1649 ان  ه واالس دانمنا نااالدارةالهندس ةالعتي ع ــه   103643077315/10/66السعود 6432155الع الع
ان1650 ممحمدوزارە الدفاع والط دهللابراه فع ةبن خ اض              10457553015/1/2027السعود 4789000ال
ان1651 ممحمدوزارە الدفاع والط دهللابراه فع ةبن خ اض              10457553015/1/2027السعود 4789000ال
ان1652 ممحمدوزارە الدفاع والط دهللابراه فع ةبن خ اض              10457553015/1/2027السعود 4789000ال
ان1653 ممحمدوزارە الدفاع والط دهللابراه فع ةبن خ اض              10457553015/1/2027السعود 4789000ال
قوات الدفاع الجوي1654 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطويسالممحمدسع 50001326344273045الروضه10017767392/9/197020السعود
قوات الدفاع الجوي1655 ان  ه واالس مسعودعزاملاالدارةالهندس ةالغن 5058847308343444الخليج              الثامن ع ‐الخزان   102058050011/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1656 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1657 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1658 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1659 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1660 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1661 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1662 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1663 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1664 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
ــــع قوات الدفاع الجوي1665 دهللامحمدادارةمشار مانع طالسل ةالقل ه المذنب        106161397019/12/60السعود 0لد
قوات الدفاع الجوي1666 ان  ه واالس دهللاحس االدارةالهندس دع ال سع ةالغ ــه    100856869128/11/62السعود 6432155الع الع
ــــع قوات الدفاع الجوي1667 مصادارةمشار دال دع دحم ةالحم ا ض 11533        102379481916/08/39السعود ت 4629887                 ص ب 50526              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1668 مصادارةمشار دال دع دحم ةالحم ا ض 11533        102379481916/08/39السعود ت 4629887                 ص ب 50526              ال
مشحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي1669 ةالحر نوماننغ 103657797922/11/3055544651412263120السعود
قوات الدفاع الجوي1670 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه دع ىصا عب ةالدو ه                17/11/63السعود 4932320رن
قوات الدفاع الجوي1671 ان  ه واالس دهللاحس االدارةالهندس دع ال سع ةالغ ــه    100856869128/11/62السعود 6432155الع الع
ــــع قوات الدفاع الجوي1672 ةالجه مسعودهاللمحمدادارةمشار 5046110614781512ش المطار            100602766613/01/67السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1673 ةالجه مسعودهاللمحمدادارةمشار 5046110614781512ش المطار            100602766613/01/67السعود
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي1674 اركمفلحع ىم ةالدو 100524260523/09/6800505241470505241470السعود
انة1675 ل والص شغ اداو راىجو كة دفاع لل ا              م العقاره          22/06/53ام 4191835 01 العل
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي1676 اركمفلحع ىم ةالدو 100524260523/09/6800505241470505241470السعود
انة1677 ل والص شغ اداو راىجو كة دفاع لل ا              م العقاره          22/06/53ام 4191835 01 العل
انة1678 ل والص شغ اداو راىجو كة دفاع لل ا              م العقاره          22/06/53ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي1679 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطويسالممحمدسع 50001326344273045الروضه10017767392/9/197020السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1680 سمحمدادارةمشار دالرحمنبن خم ةالخزا بن ع 10034426298/9/1959555511564السعود
قوات الدفاع الجوي1681 ان  ه واالس ةفل ع محمدمجوياالدارةالهندس 108375653421/05/4750892880573133558السعود
قوات الدفاع الجوي1682 ان  ه واالس ةفل ع محمدمجوياالدارةالهندس 108375653421/05/4750892880573133558السعود
قوات الدفاع الجوي1683 ان  ه واالس ار احمدشاعبصالحمحمداالدارةالهندس ةم اض              100849002911/1/1959السعود 50652277014552295ال
قوات الدفاع الجوي1684 ان  ه واالس ار احمدشاعبصالحمحمداالدارةالهندس ةم اض              100849002911/1/1959السعود 50652277014552295ال
قوات الدفاع الجوي1685 ان  ه واالس ار احمدشاعبصالحمحمداالدارةالهندس ةم اض              100849002911/1/1959السعود 50652277014552295ال
قوات الدفاع الجوي1686 ان  ه واالس ةالنجديبن جاسمبن محمدمحموداالدارةالهندس اض              27/10/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1687 ان  ه واالس ةالنجديبن جاسمبن محمدمحموداالدارةالهندس اض              27/10/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1688 ان  ه واالس ةالنجديبن جاسمبن محمدمحموداالدارةالهندس اض              27/10/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1689 ان  ه واالس ةالنجديبن جاسمبن محمدمحموداالدارةالهندس اض              27/10/68السعود 4777147الوزارات            ال
انة1690 ل والص شغ بكة دفاع لل ل انكسواينف اي ا              م العقاره          5/8/1960ام 4191835 01 العل
انة1691 ل والص شغ بكة دفاع لل ل انكسواينف اي ا              م العقاره          5/8/1960ام 4191835 01 العل
انة1692 ل والص شغ بكة دفاع لل ل انكسواينف اي ا              م العقاره          5/8/1960ام 4191835 01 العل
ان1693     جد ه ت/6652400           1/7/2028السودانفق ال الحسنمحمدوزارە الدفاع والط
قوات الدفاع الجوي1694 ان  ه واالس دعمحمداالدارةالهندس ةالغامدىسع 10164188062/9/19705026137846836887السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1695 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1696 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1697 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1698 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1699 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1700 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1701 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1702 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1703 دهللاحمدسلطانادارةمشار ةمحمدع 5323382334781512الوزارات            ش المطار            100557733120/08/65السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1704 ممحمدتر ادارةمشار ةالابراه 10177304491/8/1985508888359114196330السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1705 مادارةمشار ةابراه زبن عط ةالغامديبن ع 5056185116915380االم سلطان10286354217/2/1951السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1706 مادارةمشار ةابراه زبن عط ةالغامديبن ع 10286354217/2/19515056422842887369السعود
انة1707 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
الدفاع /ادارە1708 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشغ دسعدسع يسع ةالدو 505822454136673379رأس تنورة شارع 101992927015/10/6647السعود
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قوات الدفاع الجوي1709 ان  ه واالس ببن سعدمنصوراالدارةالهندس ةالس بن ش 103712349214/07/4255334912827365975السعود
انة1710 ل والص شغ ستانملكاحمدشاهدكة دفاع لل ه        23/12/53ا اء             شارع العرو 4657711العل
انة1711 ل والص شغ ستانملكاحمدشاهدكة دفاع لل ه        23/12/53ا اء             شارع العرو 4657711العل
قوات الدفاع الجوي1712 ان  ه واالس مانيوسفاالدارةالهندس زسل دالع فع ةالس 103853287315/10/665052331654777147السعود
قوات الدفاع الجوي1713 ان  ه واالس دالمصلحاالدارةالهندس جع ةهمحمدف 4221044الشارع العام        14/01/48السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1714 مادارةمشار ةالصاعدىسمرانحسنابراه     15/10/66السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1715 مادارةمشار ةالصاعدىسمرانحسنابراه     15/10/66السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1716 مادارةمشار ةالصاعدىسمرانحسنابراه     15/10/66السعود
قوات الدفاع الجوي1717 ان  ه واالس يسلوماحمدسعوداالدارةالهندس ةاه 103373182731/12/59505607523126550256السعود
ان1718 دهللاوزارە الدفاع والط لع محمدع ةبن دخ 101920307231/10/325428607074265124السعود
قوات الدفاع الجوي1719 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر حسنمحسنعا 101037477326/05/755951351416606802السعود
انة1720 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
الدفاع /ادارە1721 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالسالمشغ دالرحمنع ةالعوه ناع ه            10301325575/11/1964السعود ــع              النا 4032222 01 555165731الم
ةالعامةللدفاع المد 1722 زالمدي البرو ستانخانمحمداق ا ض              4/4/1959ا ــ ه                  47111الدفا ع المد          ال ار ه الملبوسا ت        السعود
ةالعامةللدفاع المد 1723 زالمدي البرو ستانخانمحمداق ا ض              4/4/1959ا ــ ه                  47111الدفا ع المد          ال ار ه الملبوسا ت        السعود
الدفاع /ادارە1724 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالسالمشغ دالرحمنع ةالعوه ناع ه            10301325575/11/1964السعود ــع              النا 4032222 01 555165731الم
انة1725 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
انة1726 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
ــــع قوات الدفاع الجوي1727 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1728 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1729 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1730 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1731 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1732 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1733 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1734 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1735 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1736 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1737 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1738 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1739 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1740 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1741 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1742 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1743 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1744 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1745 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1746 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1747 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1748 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1749 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1750 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1751 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1752 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1753 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1754 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1755 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
قوات الدفاع الجوي1756 ان  ه واالس دمحمدسعداالدارةالهندس ةالشهرا سفر ال حم 101588449517/01/70500077714172215006السعود
قوات الدفاع الجوي1757 ان  ه واالس دمحمدسعداالدارةالهندس ةالشهرا سفر ال حم 101588449517/01/70500077714172215006السعود
قوات الدفاع الجوي1758 ان  ه واالس دمحمدسعداالدارةالهندس ةالشهرا سفر ال حم 101588449517/01/70500077714172215006السعود
قوات الدفاع الجوي1759 ان  ه واالس دمحمدسعداالدارةالهندس ةالشهرا سفر ال حم 101588449517/01/70500077714172215006السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1760 دمالادارةمشار دعوضسع ةبن سع 5031040730وزارە االشغال العامه 102687681111/1/1959السعود
قوات الدفاع الجوي1761 ان  ه واالس هاحمداالدارةالهندس همعوضهه ةبن ه اض              10021422045/11/1964السعود 4555645المرسالت             ال
قوات الدفاع الجوي1762 ان  ه واالس ةالغامدىمحمدسعدخالداالدارةالهندس 5466276654662766جدة100318204318/05/67السعود
انة1763 ل والص شغ ستانجورديرىحس ا كة دفاع لل ا ض              19/09/48ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي1764 ان  ه واالس ةشامانحمدانريعاالدارةالهندس ش               11/1/1959السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
ــــع قوات الدفاع الجوي1765 ةالعجالنعجالنمحمدبندرادارةمشار اض              10094059356/5/1980السعود 4768126ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1766 ةالعتي نهارسالمسعودادارةمشار 103547408725/10/655056678826892192السعود
انة1767 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
انة1768 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
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قوات الدفاع الجوي1769 ان  ه واالس ماالدارةالهندس زمحمدابراه دالع هع ةال 103698442325/10/655554204684777147السعود
انة1770 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
ان1771 شوانمحمدعثمانفهدوزارە الدفاع والط ةال اض              23/09/68السعود 4789000ال
انة1772 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
انة1773 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي1774 ان  ه واالس جا اماماحمدمحمدنوراالدارةالهندس ةاند ز10062836165/11/1964السعود دالع ه            شارع الملك ع صل 6446644الف
قوات الدفاع الجوي1775 ان  ه واالس جا اماماحمدمحمدنوراالدارةالهندس ةاند ز10062836165/11/1964السعود دالع ه            شارع الملك ع صل 6446644الف
قوات الدفاع الجوي1776 ان  ه واالس دهللا حس حس االدارةالهندس فع ةالقحطا ال ه 10378068725/11/1964503738224112084646السعود
قوات الدفاع الجوي1777 ان  ه واالس دهللا حس حس االدارةالهندس فع ةالقحطا ال ه 10378068725/11/1964503738224112084646السعود
انة1778 ل والص شغ لجوزهكة دفاع لل د سم ا              م العقاره          10/9/1965الفلب ر 4191835 01 العل
ــــع قوات الدفاع الجوي1779 ةاالحمديجامحسنصالحادارةمشار 102579819810/10/196750019002248400584السعود
قوات الدفاع الجوي1780 ان  ه واالس انعمرمحمداالدارةالهندس طعل ةالعل 10193254875/8/19405053060762416686السعود
انة1781 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي1782 ان  ه واالس ةالعو محمداحمدسا االدارةالهندس اض              10345601755/11/1964السعود 5563625524777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1783 ان  ه واالس امحمدنامحمداالدارةالهندس ةالمح 106158687910/5/194850329040926766328السعود
قوات الدفاع الجوي1784 ان  ه واالس امحمدنامحمداالدارةالهندس ةالمح 106158687910/5/194850329040926766328السعود
قوات الدفاع الجوي1785 ان  ه واالس ةالعو محمداحمدسا االدارةالهندس اض              10345601755/11/1964السعود 5563625524777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1786 ان  ه واالس ةالعو محمداحمدسا االدارةالهندس اض              10345601755/11/1964السعود 5563625524777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1787 ان  ه واالس ةالعو محمداحمدسا االدارةالهندس اض              10345601755/11/1964السعود 5563625524777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1788 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر حسنمحسنعا 101037477326/05/755951351416606802السعود
قوات الدفاع الجوي1789 ان  ه واالس امحمدنامحمداالدارةالهندس ةالمح 106158687910/5/194850329040926766328السعود
قوات الدفاع الجوي1790 ان  ه واالس امحمدنامحمداالدارةالهندس ةالمح 106158687910/5/194850329040926766328السعود
قوات الدفاع الجوي1791 ان  ه واالس ةمسلطنامحمدنااالدارةالهندس اض              10417125121/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1792 ان  ه واالس ةمسلطنامحمدنااالدارةالهندس اض              10417125121/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1793 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالعت محمدمنصورجم 102448711615/10/665062896604777147السعود
قوات الدفاع الجوي1794 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالعت محمدمنصورجم 102448711615/10/665062896604777147السعود
قوات الدفاع الجوي1795 ان  ه واالس ةمسلطنامحمدنااالدارةالهندس اض              10417125121/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1796 ان  ه واالس ةمسلطنامحمدنااالدارةالهندس اض              10417125121/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1797 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالقديريفوزانع اض              102458506715/04/67السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1798 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالقديريفوزانع اض              102458506715/04/67السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1799 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالقديريفوزانع اض              102458506715/04/67السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1800 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالقديريفوزانع اض              102458506715/04/67السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1801 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالقديريفوزانع اض              102458506715/04/67السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1802 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالقديريفوزانع اض              102458506715/04/67السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1803 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالقديريفوزانع اض              102458506715/04/67السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1804 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ةالقديريفوزانع اض              102458506715/04/67السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1805 ةاالحمديجامحسنصالحادارةمشار 102579819810/10/196750019002248400584السعود
قوات الدفاع الجوي1806 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالجب محمدع ع اض              101709182629/09/67السعود 5058801164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1807 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالجب محمدع ع اض              101709182629/09/67السعود 5058801164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1808 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالجب محمدع ع اض              101709182629/09/67السعود 5058801164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1809 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالجب محمدع ع اض              101709182629/09/67السعود 5058801164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1810 ان  ه واالس دالملكاالدارةالهندس ةالسل صق ناعمع اض              101495189915/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1811 ان  ه واالس عحمداالدارةالهندس انج يهد ةالع 106414535020/01/58536413200السعود
قوات الدفاع الجوي1812 ان  ه واالس دالملكاالدارةالهندس ةالسل صق ناعمع اض              101495189915/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1813 ان  ه واالس ةالشلويمسفردهريع االدارةالهندس 102231782824/07/415532747666842948السعود
قوات الدفاع الجوي1814 ان  ه واالس ةمجر حس ع حسناالدارةالهندس 103689065311/8/1972005540579055405790السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1815 دالرحمنادارةمشار دهللامحمدع ةبن صعبع 10053361677/9/19375524326756900025السعود
قوات الدفاع الجوي1816 ان  ه واالس مانعواداالدارةالهندس مبن سل ةالعطويبن سل 103045005828/11/6250536917944232775السعود
قوات الدفاع الجوي1817 ان  ه واالس مانعواداالدارةالهندس مبن سل ةالعطويبن سل 103045005828/11/6250536917944232775السعود
قوات الدفاع الجوي1818 ان  ه واالس مانعواداالدارةالهندس مبن سل ةالعطويبن سل 103045005828/11/6250536917944232775السعود
قوات الدفاع الجوي1819 ان  ه واالس مانعواداالدارةالهندس مبن سل ةالعطويبن سل 103045005828/11/6250536917944232775السعود
قوات الدفاع الجوي1820 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع زابراه دالع ةالسل ع 100361578623/09/68005052032350520323السعود
قوات الدفاع الجوي1821 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع زابراه دالع ةالسل ع 100361578623/09/68005052032350520323السعود
قوات الدفاع الجوي1822 ان  ه واالس ةحواسهادىاحمدعصاماالدارةالهندس هشارع عداس104011609522/09/67السعود 7333033المنطقه المرك
قوات الدفاع الجوي1823 ان  ه واالس ةحواسهادىاحمدعصاماالدارةالهندس هشارع عداس104011609522/09/67السعود 7333033المنطقه المرك
انة1824 ل والص شغ خارىصادقاحمدمحمدمحمدعصامكة دفاع لل ةال ا              م العقاره          102876082321/01/62السعود 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي1825 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالعت محمدمنصورجم 102448711615/10/665062896604777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1826 ةع مهيوبهتانادارةمشار ةعط 4781512الوزاراتش المطار101773089424/04/82السعود
قوات الدفاع الجوي1827 ان  ه واالس يسعدالزممحمداالدارةالهندس ةالع 100685206316/08/3950620605765331930السعود
قوات الدفاع الجوي1828 ان  ه واالس يسعدالزممحمداالدارةالهندس ةالع 100685206316/08/3950620605765331930السعود
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قوات الدفاع الجوي1829 ان  ه واالس مانيوسفاالدارةالهندس زسل دالع فع ةالس 103853287315/10/665052331654777147السعود
قوات الدفاع الجوي1830 ان  ه واالس مانيوسفاالدارةالهندس زسل دالع فع ةالس 103853287315/10/665052331654777147السعود
قوات الدفاع الجوي1831 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع مع دالرحمنسل ةالحمادع بوك101214248318/04/65السعود م ب يو التعل 05537620055376200االدارة العامة لل
قوات الدفاع الجوي1832 ان  ه واالس مانيوسفاالدارةالهندس زسل دالع فع ةالس 103853287315/10/665052331654777147السعود
قوات الدفاع الجوي1833 ان  ه واالس ممحمداحمداالدارةالهندس ةاالحمرىابراه اض              9/3/1965السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1834 ان  ه واالس ممحمداحمداالدارةالهندس ةاالحمرىابراه اض              9/3/1965السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1835 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1836 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1837 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1838 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1839 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1840 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1841 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1842 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1843 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي1844 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع مع دالرحمنسل ةالحمادع بوك101214248318/04/65السعود م ب يو التعل 05537620055376200االدارة العامة لل
ــــع قوات الدفاع الجوي1845 ةالحاز فارسع موادارةمشار 5042442074781512الوزارات            ش المطار            10394853116/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي1846 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس زع دالع ةالحصي ع اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1847 ان  ه واالس ةالعتي نوارفالحهذالاالدارةالهندس ه مسلط العتي101513477630/10/60السعود سيق بواسطة اخ اض مكتب الت 5007662492332703انة مدينة ال
قوات الدفاع الجوي1848 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس زع دالع ةالحصي ع اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
انة1849 ل والص شغ ه       18/07/56الفلب مينوزاتيودوروكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي1850 ان  ه واالس ةالحار هزاعقاعدمحمداالدارةالهندس اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1851 ان  ه واالس ةالحار هزاعقاعدمحمداالدارةالهندس اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1852 ان  ه واالس ةالعتي نوارفالحهذالاالدارةالهندس ه مسلط العتي101513477630/10/60السعود سيق بواسطة اخ اض مكتب الت 5007662492332703انة مدينة ال
قوات الدفاع الجوي1853 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضمحمدع ةالحار عا اض              102827179711/3/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1854 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضمحمدع ةالحار عا اض              102827179711/3/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1855 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضمحمدع ةالحار عا اض              102827179711/3/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1856 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضمحمدع ةالحار عا اض              102827179711/3/1964السعود 4777147الوزارات            ال
انة1857 ل والص شغ لكة دفاع لل ه       20/07/62الفلب اندرسن 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي1858 ةالنع ع ع محمدادارةمشار 100023641231/07/73506566229السعود
قوات الدفاع الجوي1859 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالعت محمدمنصورجم 102448711615/10/665062896604777147السعود
ةالعامةللدفاع المد 1860 ةالغامديحزامع حسناحمدالمدي     104742400524/07/41السعود
قوات الدفاع الجوي1861 ان  ه واالس ةعوا محمدع محمداالدارةالهندس اض              102759068423/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1862 ان  ه واالس ةالوادمسفوەصالحعاالدارةالهندس ش القوات المسلحه ـ بواسطه نا ع الواد104002436427/08/38السعود 1002 مس 5222244ص ب
قوات الدفاع الجوي1863 ان  ه واالس ةالوادمسفوەصالحعاالدارةالهندس ش القوات المسلحه ـ بواسطه نا ع الواد104002436427/08/38السعود 1002 مس 5222244ص ب
قوات الدفاع الجوي1864 ان  ه واالس ةعوا محمدع محمداالدارةالهندس اض              102759068423/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1865 ان  ه واالس ةعوا محمدع محمداالدارةالهندس اض              102759068423/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1866 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع ةالناع اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1867 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع ةالناع اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1868 ان  ه واالس ةعوا محمدع محمداالدارةالهندس اض              102759068423/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1869 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مصالحابراه ةالغف ابراه 101538665729/07/68005102222151022221السعود
قوات الدفاع الجوي1870 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مصالحابراه ةالغف ابراه 101538665729/07/68005102222151022221السعود
قوات الدفاع الجوي1871 ان  ه واالس اءمحمدسالماالدارةالهندس يح ةالع اض              100982154519/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1872 ةالنع ع ع محمدادارةمشار 100023641231/07/73506566229السعود
قوات الدفاع الجوي1873 ان  ه واالس اءمحمدسالماالدارةالهندس يح ةالع اض              100982154519/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1874 ان  ه واالس ىمحمدماطرمشعاناالدارةالهندس ةالمط 102848301228/02/225562287732374456السعود
قوات الدفاع الجوي1875 ان  ه واالس ىمحمدماطرمشعاناالدارةالهندس ةالمط 102848301228/02/225562287732374456السعود
قوات الدفاع الجوي1876 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس درع ةالقحطا بن مر بن ح ــــع10156904477/5/1964السعود ال 5038786858586686الدمام              الدمام شارع لخ
قوات الدفاع الجوي1877 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس درع ةالقحطا بن مر بن ح ــــع10156904477/5/1964السعود ال 5038786858586686الدمام              الدمام شارع لخ
قوات الدفاع الجوي1878 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس درع ةالقحطا بن مر بن ح ــــع10156904477/5/1964السعود ال 5038786858586686الدمام              الدمام شارع لخ
قوات الدفاع الجوي1879 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس درع ةالقحطا بن مر بن ح ــــع10156904477/5/1964السعود ال 5038786858586686الدمام              الدمام شارع لخ
قوات الدفاع الجوي1880 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ةالمنصورسعدع 102209873325/10/6550511339316434029السعود
قوات الدفاع الجوي1881 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ةالمنصورسعدع 102209873325/10/6550511339316434029السعود
قوات الدفاع الجوي1882 ان  ه واالس سسعودنوافاالدارةالهندس ةالحار مل اض              19/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1883 ان  ه واالس سسعودنوافاالدارةالهندس ةالحار مل اض              19/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1884 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس دهللاسعدسل ةالشهرا ع دهللا الشهرا 10441930821/2/1957السعود مان سعد ع / سل ة بواسطة 505743482منطقة عس ادارة هندسة التوج
قوات الدفاع الجوي1885 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس دهللاسعدسل ةالشهرا ع دهللا الشهرا 10441930821/2/1957السعود مان سعد ع / سل ة بواسطة 505743482منطقة عس ادارة هندسة التوج
قوات الدفاع الجوي1886 ان  ه واالس الناالدارةالهندس دىمناورمق ةالرش 10022              ت 7876900 تحوي ل 2193المدين ه العسكري ه       الدفا ع الجوى        18/09/36السعود         ص ب
قوات الدفاع الجوي1887 ان  ه واالس الناالدارةالهندس دىمناورمق ةالرش 10022              ت 7876900 تحوي ل 2193المدين ه العسكري ه       الدفا ع الجوى        18/09/36السعود         ص ب
ــــع قوات الدفاع الجوي1888 اركادارةمشار دالرزاقمحمدم ةالسلمانع 10099121206/2/1961555522886السعود
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قوات الدفاع الجوي1889 ان  ه واالس دالرحمنحسنخالداالدارةالهندس جع ةالمخ اض              106014833325/10/65السعود 5036901024777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1890 ان  ه واالس دالرحمنحسنخالداالدارةالهندس جع ةالمخ اض              106014833325/10/65السعود 5036901024777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1891 ان  ه واالس دالرحمنحسنخالداالدارةالهندس جع ةالمخ اض              106014833325/10/65السعود 5036901024777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1892 ان  ه واالس دالرحمنحسنخالداالدارةالهندس جع ةالمخ اض              106014833325/10/65السعود 5036901024777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1893 ان  ه واالس دالرحمنحسنخالداالدارةالهندس جع ةالمخ اض              106014833325/10/65السعود 5036901024777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1894 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس ةالشمريع سل اض              1/10/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1895 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس ةالشمريع سل اض              1/10/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1896 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس ةالشمريع سل اض              1/10/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1897 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس ةالشمريع سل اض              1/10/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1898 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس ةالشمريع سل اض              1/10/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1899 ان  ه واالس دالرحمنحسنخالداالدارةالهندس جع ةالمخ اض              106014833325/10/65السعود 5036901024777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1900 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس ةالشمريع سل اض              1/10/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1901 ان  ه واالس دالرحمنحسنخالداالدارةالهندس جع ةالمخ اض              106014833325/10/65السعود 5036901024777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1902 ان  ه واالس دالرحمنحسنخالداالدارةالهندس جع ةالمخ اض              106014833325/10/65السعود 5036901024777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي1903 دهللادارةمشار دهللامحمدع بع ةالعض     100375932917/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي1904 دهللادارةمشار دهللامحمدع بع ةالعض     100375932917/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي1905 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةهزازيهادي معقريع ع اض              106423338831/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1906 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةهزازيهادي معقريع ع اض              106423338831/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1907 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةهزازيهادي معقريع ع اض              106423338831/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1908 ان  ه واالس مبن صالحساماالدارةالهندس لويبن سل ةال اض              102076031815/01/71السعود 5019534324777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1909 ان  ه واالس مبن صالحساماالدارةالهندس لويبن سل ةال اض              102076031815/01/71السعود 5019534324777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1910 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس اركع ديم ةالع اض              10468001221/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1911 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس اركع ديم ةالع اض              10468001221/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1912 ان  ه واالس مبن صالحساماالدارةالهندس لويبن سل ةال اض              102076031815/01/71السعود 5019534324777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1913 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس اركع ديم ةالع اض              10468001221/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1914 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس اركع ديم ةالع اض              10468001221/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1915 ان  ه واالس ما بن محمدبن محمودمحمداالدارةالهندس ةالت اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1916 ان  ه واالس ما بن محمدبن محمودمحمداالدارةالهندس ةالت اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1917 ان  ه واالس ةهزازيقارشع محمدسالماالدارةالهندس ه القرن بواسطه الشيخ احمد محمد 10580512833/7/1943السعود ه ق 533387393الخ
قوات الدفاع الجوي1918 ان  ه واالس ةهزازيقارشع محمدسالماالدارةالهندس ه القرن بواسطه الشيخ احمد محمد 10580512833/7/1943السعود ه ق 533387393الخ
قوات الدفاع الجوي1919 ان  ه واالس ما بن محمدبن محمودمحمداالدارةالهندس ةالت اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1920 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ق الدعساندول الره ةالرو القع 5309760887226020الحفر103278771318/09/36السعود
قوات الدفاع الجوي1921 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ق الدعساندول الره ةالرو القع 5309760887226020الحفر103278771318/09/36السعود
قوات الدفاع الجوي1922 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ق الدعساندول الره ةالرو القع 5309760887226020الحفر103278771318/09/36السعود
قوات الدفاع الجوي1923 ان  ه واالس دىبن ال بن لفاىصالحاالدارةالهندس ةالرش 101146845923/02/55553047831السعود
قوات الدفاع الجوي1924 ان  ه واالس دىبن ال بن لفاىصالحاالدارةالهندس ةالرش 101146845923/02/55553047831السعود
قوات الدفاع الجوي1925 ان  ه واالس ةهزازيقارشع محمدسالماالدارةالهندس ه القرن بواسطه الشيخ احمد محمد 10580512833/7/1943السعود ه ق 533387393الخ
قوات الدفاع الجوي1926 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالشهرا ظفرانسعدع 103396924521/05/47505764792السعود
قوات الدفاع الجوي1927 ان  ه واالس دىبن ال بن لفاىصالحاالدارةالهندس ةالرش 101146845923/02/55553047831السعود
قوات الدفاع الجوي1928 ان  ه واالس معادلاالدارةالهندس صلابراه يبن ف ةالدو اض              10049521625/7/1968السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1929 ان  ه واالس معادلاالدارةالهندس صلابراه يبن ف ةالدو اض              10049521625/7/1968السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1930 ان  ه واالس معادلاالدارةالهندس صلابراه يبن ف ةالدو اض              10049521625/7/1968السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1931 ان  ه واالس معادلاالدارةالهندس صلابراه يبن ف ةالدو اض              10049521625/7/1968السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1932 ان  ه واالس معادلاالدارةالهندس صلابراه يبن ف ةالدو اض              10049521625/7/1968السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1933 ان  ه واالس معادلاالدارةالهندس صلابراه يبن ف ةالدو اض              10049521625/7/1968السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1934 ان  ه واالس ةالقر قمودمحمدع االدارةالهندس ا ض 11795        10078688527/9/1937السعود ت 4331291                 ص ب 152879             ال
قوات الدفاع الجوي1935 ان  ه واالس ةالقر قمودمحمدع االدارةالهندس ا ض 11795        10078688527/9/1937السعود ت 4331291                 ص ب 152879             ال
قوات الدفاع الجوي1936 ان  ه واالس ةالقر قمودمحمدع االدارةالهندس ا ض 11795        10078688527/9/1937السعود ت 4331291                 ص ب 152879             ال
قوات الدفاع الجوي1937 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالشهرا ظفرانسعدع 103396924521/05/47505764792السعود
قوات الدفاع الجوي1938 ان  ه واالس ةالعج عامرمحمدسعداالدارةالهندس 10174621755/8/19405062488144489317السعود
قوات الدفاع الجوي1939 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانعول ةالعقلسل اض              102991594722/08/71السعود 5056149484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1940 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانعول ةالعقلسل اض              102991594722/08/71السعود 5056149484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1941 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانعول ةالعقلسل اض              102991594722/08/71السعود 5056149484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1942 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس ةالثما عمارعمردخ ق المدينه المنورە  103159439131/12/59السعود 5384488356715997الروضه              ط
قوات الدفاع الجوي1943 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانعول ةالعقلسل اض              102991594722/08/71السعود 5056149484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1944 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانعول ةالعقلسل اض              102991594722/08/71السعود 5056149484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1945 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامديبن ع بن احمدسع اض              10062589726/2/1972السعود 5058414014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1946 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامديبن ع بن احمدسع اض              10062589726/2/1972السعود 5058414014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1947 ان  ه واالس ةالعج عامرمحمدسعداالدارةالهندس 10174621755/8/19405062488144489317السعود
قوات الدفاع الجوي1948 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس ةالثماعمارعمردخ ق المدينه المنورە  103159439131/12/59السعود 5384488356715997الروضه              ط
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قوات الدفاع الجوي1949 ان  ه واالس ةالعج عامرمحمدسعداالدارةالهندس 10174621755/8/19405062488144489317السعود
قوات الدفاع الجوي1950 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانعول ةالعقلسل اض              102991594722/08/71السعود 5056149484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1951 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامديبن ع بن احمدسع اض              10062589726/2/1972السعود 5058414014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1952 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس ةالثما عمارعمردخ ق المدينه المنورە  103159439131/12/59السعود 5384488356715997الروضه              ط
قوات الدفاع الجوي1953 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس ةالثما عمارعمردخ ق المدينه المنورە  103159439131/12/59السعود 5384488356715997الروضه              ط
قوات الدفاع الجوي1954 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس ةالثما عمارعمردخ ق المدينه المنورە  103159439131/12/59السعود 5384488356715997الروضه              ط
قوات الدفاع الجوي1955 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس ةالثما عمارعمردخ ق المدينه المنورە  103159439131/12/59السعود 5384488356715997الروضه              ط
قوات الدفاع الجوي1956 ان  ه واالس حما االدارةالهندس ةالس فهدمف اض              102969008621/01/58السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1957 ان  ه واالس ةاح محمداحمدع االدارةالهندس 4763824الملز               شارع االحساء         103900757811/2/1968السعود
قوات الدفاع الجوي1958 ان  ه واالس ةاح محمداحمدع االدارةالهندس 4763824الملز               شارع االحساء         103900757811/2/1968السعود
قوات الدفاع الجوي1959 ان  ه واالس حما االدارةالهندس ةالس فهدمف اض              102969008621/01/58السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1960 ان  ه واالس ةاح محمداحمدع االدارةالهندس 4763824الملز               شارع االحساء         103900757811/2/1968السعود
قوات الدفاع الجوي1961 ان  ه واالس ةاح محمداحمدع االدارةالهندس 4763824الملز               شارع االحساء         103900757811/2/1968السعود
قوات الدفاع الجوي1962 ان  ه واالس دىبن حمدانتراالدارةالهندس ةالشمرىبن الحم 103824126926/01/665029643274777147السعود
قوات الدفاع الجوي1963 ان  ه واالس زسعوداالدارةالهندس دالع لمحمدع ةالدخ 10103553768/7/196900504472756504472756السعود
قوات الدفاع الجوي1964 ان  ه واالس ةالعج عامرمحمدسعداالدارةالهندس 10174621755/8/19405062488144489317السعود
وع وزارە الدفاع1965 ا/م ان ات وم ون لدلتاا جوجون مان            30/12/61الفلب جال 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي1966 ان  ه واالس ةالعج عامرمحمدسعداالدارةالهندس 10174621755/8/19405062488144489317السعود
قوات الدفاع الجوي1967 ان  ه واالس جاالدارةالهندس ةعمربن عبن حسنف 10009075413/7/19665525070836361440السعود
قوات الدفاع الجوي1968 ان  ه واالس زسعوداالدارةالهندس دالع لمحمدع ةالدخ 10103553768/7/196900504472756504472756السعود
قوات الدفاع الجوي1969 ان  ه واالس لويحس مومحمداالدارةالهندس ةال اض              3/12/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1970 ان  ه واالس لويحس مومحمداالدارةالهندس ةال اض              3/12/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1971 ان  ه واالس لويحس مومحمداالدارةالهندس ةال اض              3/12/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1972 ان  ه واالس دىبن حمدانتراالدارةالهندس ةالشمرىبن الحم 103824126926/01/665029643274777147السعود
قوات الدفاع الجوي1973 ان  ه واالس دىبن حمدانتراالدارةالهندس ةالشمرىبن الحم 103824126926/01/665029643274777147السعود
الدفاع /ادارە1974 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمناحمدشغ مع ةالمحمودابراه 5054592034785454الملز               ق الواحه          103590208723/12/65السعود
قوات الدفاع الجوي1975 ان  ه واالس مبن محمدثا االدارةالهندس ةالعطوىبن سل اض              10080239604/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە1976 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمناحمدشغ مع ةالمحمودابراه 5054592034785454الملز               ق الواحه          103590208723/12/65السعود
قوات الدفاع الجوي1977 ان  ه واالس مبن محمدثا االدارةالهندس ةالعطوىبن سل اض              10080239604/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1978 ان  ه واالس مبن محمدثا االدارةالهندس ةالعطوىبن سل اض              10080239604/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1979 ان  ه واالس مبن محمدثا االدارةالهندس ةالعطوىبن سل اض              10080239604/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1980 ان  ه واالس مبن محمدثا االدارةالهندس ةالعطوىبن سل اض              10080239604/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1981 ان  ه واالس مبن محمدثا االدارةالهندس ةالعطوىبن سل اض              10080239604/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1982 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ةالنملهالصالحع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1983 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ةالنملهالصالحع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1984 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ةالنملهالصالحع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1985 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ةالنملهالصالحع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1986 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ةالنملهالصالحع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1987 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ةالنملهالصالحع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1988 ان  ه واالس انسعداالدارةالهندس لبن محمدظ ةالقحطا بن جل اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1989 ان  ه واالس انسعداالدارةالهندس لبن محمدظ ةالقحطا بن جل اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1990 ان  ه واالس انسعداالدارةالهندس لبن محمدظ ةالقحطا بن جل اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1991 ان  ه واالس باالدارةالهندس دمش ةالقحطا بن محمدبن سع اض              28/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1992 ان  ه واالس باالدارةالهندس دمش ةالقحطا بن محمدبن سع اض              28/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1993 ان  ه واالس اركبن سالمعطاهللاالدارةالهندس ةالعطوىبن م اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1994 ان  ه واالس اركبن سالمعطاهللاالدارةالهندس ةالعطوىبن م اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1995 ان  ه واالس اركبن سالمعطاهللاالدارةالهندس ةالعطوىبن م اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1996 ان  ه واالس اركبن سالمعطاهللاالدارةالهندس ةالعطوىبن م اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1997 ان  ه واالس اركبن سالمعطاهللاالدارةالهندس ةالعطوىبن م اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1998 ان  ه واالس اركبن سالمعطاهللاالدارةالهندس ةالعطوىبن م اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي1999 ان  ه واالس باالدارةالهندس دمش ةالقحطا بن محمدبن سع اض              28/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2000 اسسعداادارةمشار ةالعتي ع 10365439715/10/197955587242412786834السعود
قوات الدفاع الجوي2001 ان  ه واالس ةالدسمحمداحمدنااالدارةالهندس 5683982428471840الرابع105883556025/02/89السعود
قوات الدفاع الجوي2002 ان  ه واالس ع مسفراالدارةالهندس ةالح مف 105028006226/11/815349011544777147السعود
قوات الدفاع الجوي2003 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس تعب ــهرخ ةالحر ن 10042881046/3/195450469780326540630السعود
قوات الدفاع الجوي2004 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس تعب ــهرخ ةالحر ن 10042881046/3/195450469780326540630السعود
قوات الدفاع الجوي2005 ان  ه واالس مع االدارةالهندس ةالمحبوبع ابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2006 ان  ه واالس مع االدارةالهندس ةالمحبوبع ابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2007 ان  ه واالس مع االدارةالهندس ةالمحبوبع ابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2008 ان  ه واالس معاالدارةالهندس ةالمحبوبعابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي2009 ان  ه واالس مع االدارةالهندس ةالمحبوبع ابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2010 ان  ه واالس سانصالحاالدارةالهندس ةالعتي ض عب ا ض 11372        10478250525/8/1940السعود ت 2626042                 ص ب 561                ال
قوات الدفاع الجوي2011 ان  ه واالس مع االدارةالهندس ةالمحبوبع ابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2012 ان  ه واالس مع االدارةالهندس ةالمحبوبع ابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2013 ان  ه واالس مع االدارةالهندس ةالمحبوبع ابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2014 ان  ه واالس مع االدارةالهندس ةالمحبوبع ابراه اض              101427432622/08/71السعود 5515113374777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2015 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس لمبن عودەض ةالعطوىبن س اض              10126361794/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2016 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس لمبن عودەض ةالعطوىبن س اض              10126361794/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2017 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس لمبن عودەض ةالعطوىبن س اض              10126361794/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2018 ان  ه واالس سانصالحاالدارةالهندس ةالعتي ض عب ا ض 11372        10478250525/8/1940السعود ت 2626042                 ص ب 561                ال
ةالعامةللدفاع المد 2019 ةالع صالححسنمحمدالمدي 100349556931/12/59554447200السعود
ان2020 دالمحسنسعدوزارە الدفاع والط دالرحمنع ةالمانعع 104088523618/08/325044652364302645السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2021 دالرحمنادارةمشار دهللامحمدع ةبن صعبع 10053361677/9/19375524326756900025السعود
قوات الدفاع الجوي2022 ان  ه واالس لويبن مسلمبن سلمانمحمداالدارةالهندس ةال 103458970323/09/68503551852السعود
قوات الدفاع الجوي2023 ان  ه واالس مانمقبولاالدارةالهندس ةالحر ع سل 101307476827/03/525000629796541530السعود
قوات الدفاع الجوي2024 ان  ه واالس لويبن مسلمبن سلمانمحمداالدارةالهندس ةال 103458970323/09/68503551852السعود
انة2025 ل والص شغ وكة دفاع لل م وساد                 22/11/55B ‐ 34 BRGY.NIOGAN      PILILLA  RIZAL 1910  PHILIPPINEالفلب ج
قوات الدفاع الجوي2026 ان  ه واالس ةالهزازىح حمودمحمداالدارةالهندس اض              21/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2027 ان  ه واالس ةالهزازىح حمودمحمداالدارةالهندس اض              21/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2028 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللافتي ع ةعع 10657228435/11/19645977437712900960السعود
قوات الدفاع الجوي2029 ان  ه واالس ةالهزازىح حمودمحمداالدارةالهندس اض              21/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2030 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر العو حس حم ە ه ت6543428     10118221439/4/1935السعود     ح ي ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2031 ةسالمهنورمحمدسميحادارةمشار هشارع غرب الدفاع المد 100557767910/1/1951السعود 5056225416360150المنطقه الصناع
ــــع قوات الدفاع الجوي2032 ةسالمهنورمحمدسميحادارةمشار هشارع غرب الدفاع المد 100557767910/1/1951السعود 5056225416360150المنطقه الصناع
قوات الدفاع الجوي2033 ان  ه واالس اركسلماناالدارةالهندس لم يشمهل ةالمظي اض              101527678317/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2034 ان  ه واالس اركسلماناالدارةالهندس لم يشمهل ةالمظي اض              101527678317/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2035 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس فهع ةالمرع هاللخل 5484888206290948جدە104007840222/06/77السعود
ةالعامةللدفاع المد 2036 مز المدي لعابراه ةخل 101632309731/12/5900502670838502670838السعود
قوات الدفاع الجوي2037 ان  ه واالس ةالشمريمصبحعمرحموداالدارةالهندس 103290270024/07/415031181512317611السعود
قوات الدفاع الجوي2038 ان  ه واالس دهللابن سالمهمهاوشاالدارةالهندس ةالجم بن ع 5974588284777147الحفر103420586227/03/52السعود
قوات الدفاع الجوي2039 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطوىبن سلمانبن مط ع اض              9/7/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2040 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطوىبن سلمانبن مط ع اض              9/7/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2041 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطوىبن سلمانبن مط ع اض              9/7/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2042 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع يسمحانمحمدع ةالدو اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2043 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع يسمحانمحمدع ةالدو اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2044 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع يسمحانمحمدع ةالدو اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2045 ان  ه واالس جاالدارةالهندس لمبن سالمف ةالعطوىبن س اض              100443702412/9/1969السعود 5045550364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2046 ان  ه واالس جاالدارةالهندس لمبن سالمف ةالعطوىبن س اض              100443702412/9/1969السعود 5045550364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2047 ان  ه واالس جاالدارةالهندس لمبن سالمف ةالعطوىبن س اض              100443702412/9/1969السعود 5045550364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2048 ان  ه واالس جاالدارةالهندس لمبن سالمف ةالعطوىبن س اض              100443702412/9/1969السعود 5045550364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2049 ان  ه واالس جاالدارةالهندس لمبن سالمف ةالعطوىبن س اض              100443702412/9/1969السعود 5045550364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2050 ان  ه واالس جاالدارةالهندس لمبن سالمف ةالعطوىبن س اض              100443702412/9/1969السعود 5045550364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2051 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دانبن يوسفبن حمدابراه ةس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2052 ان  ه واالس ةاندجا حامدمحمودنهاراالدارةالهندس دهللا     100059192316/09/71السعود ه            ش االم ع 6823000الخالد
قوات الدفاع الجوي2053 ان  ه واالس ةاندجا حامدمحمودنهاراالدارةالهندس دهللا     100059192316/09/71السعود ه            ش االم ع 6823000الخالد
قوات الدفاع الجوي2054 ان  ه واالس ةاندجا حامدمحمودنهاراالدارةالهندس دهللا     100059192316/09/71السعود ه            ش االم ع 6823000الخالد
قوات الدفاع الجوي2055 ان  ه واالس ىبن مسعدبن محمدمسعداالدارةالهندس ةالع اض              105363892823/09/68السعود 5081600614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2056 ان  ه واالس ىبن مسعدبن محمدمسعداالدارةالهندس ةالع اض              105363892823/09/68السعود 5081600614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2057 ان  ه واالس ىبن مسعدبن محمدمسعداالدارةالهندس ةالع اض              105363892823/09/68السعود 5081600614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2058 ان  ه واالس ىبن مسعدبن محمدمسعداالدارةالهندس ةالع اض              105363892823/09/68السعود 5081600614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2059 ان  ه واالس ىبن مسعدبن محمدمسعداالدارةالهندس ةالع اض              105363892823/09/68السعود 5081600614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2060 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دانبن يوسفبن حمدابراه ةس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2061 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دانبن يوسفبن حمدابراه ةس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2062 ان  ه واالس ىبن مسعدبن محمدمسعداالدارةالهندس ةالع اض              105363892823/09/68السعود 5081600614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2063 ان  ه واالس لمبن سالمعوضاالدارةالهندس ةالعطوىبن س اض              10044370164/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2064 ان  ه واالس لمبن سالمعوضاالدارةالهندس ةالعطوىبن س اض              10044370164/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2065 ان  ه واالس لمبن سالمعوضاالدارةالهندس ةالعطوىبن س اض              10044370164/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە2066 ه  انه الخدمات الطب ل وص موائلشغ دال مع دانابراه ةاللح 105599403026/02/875344644444451017السعود
الدفاع /ادارە2067 ه  انه الخدمات الطب ل وص موائلشغ دال مع دانابراه ةاللح 105599403026/02/875344644444451017السعود
قوات الدفاع الجوي2068 ان  ه واالس داالدارةالهندس لوىبن ساعدبن عع ةال اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي2069 ان  ه واالس داالدارةالهندس لوىبن ساعدبن عع ةال اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2070 ان  ه واالس داالدارةالهندس لوىبن ساعدبن عع ةال اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
ل هللامحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2071 تاندخ ةالجه ش     100145670427/08/38السعود
قوات الدفاع الجوي2072 ان  ه واالس حا بن عامربن محمدجمالاالدارةالهندس ةال اض              13/02/56السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2073 ان  ه واالس حا بن عامربن محمدجمالاالدارةالهندس ةال اض              13/02/56السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2074 ان  ه واالس ىج محمدخالداالدارةالهندس ةالع 10297799136/12/19725388466464773115السعود
قوات الدفاع الجوي2075 ان  ه واالس حا بن عامربن محمدجمالاالدارةالهندس ةال اض              13/02/56السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2076 اركمسعودسعدادارةمشار يم ةالدو  108099038311/1/1959504673501السعود
قوات الدفاع الجوي2077 ان  ه واالس داالدارةالهندس شانبن متحانعب ةالرو بن ع اطن10351304734/4/1946السعود 5574242027216846حفرال
قوات الدفاع الجوي2078 ان  ه واالس داالدارةالهندس شانبن متحانعب ةالرو بن ع اطن10351304734/4/1946السعود 5574242027216846حفرال
قوات الدفاع الجوي2079 ان  ه واالس داالدارةالهندس شانبن متحانعب ةالرو بن ع اطن10351304734/4/1946السعود 5574242027216846حفرال
انة2080 ل والص شغ ليتوكة دفاع لل انوا س ل CAPT.JOAQUIN       LONA ST.            LIGTONG  ROSARIO.       CAVITE 2719            PHIL 20/01/53218الفلب ف
الدفاع /ادارە2081 ه  انه الخدمات الطب ل وص ممسلطشغ دال ةالشمريمسلطع 104726097923/02/555577522372491271السعود
ةالعامةللدفاع المد 2082 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع لو 7 ص  ب 10075899125/11/1964السعود ق مكه ك 5982820818374450ط
قوات الدفاع الجوي2083 ان  ه واالس ةالزهرا حسنفرحهحسناالدارةالهندس     12/11/1931السعود
قوات الدفاع الجوي2084 ان  ه واالس ىج محمدخالداالدارةالهندس ةالع 10297799136/12/19725388466464773115السعود
قوات الدفاع الجوي2085 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس لع ابراه ةالعق 5058442038271409الدمام              شارع ‐الظهران ص ب 100379411031/12/59009السعود
قوات الدفاع الجوي2086 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس لع ابراه ةالعق 5058442038271409الدمام              شارع ‐الظهران ص ب 100379411031/12/59009السعود
قوات الدفاع الجوي2087 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر حسنمحسنعا 101037477326/05/755951351416606802السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2088 ل اح الدينف اسومنقنص                  1/7/1946GANKAYA YIPIZ MAH 91   SOK.11/24            ANKARA.                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2089 ل اح الدينف اسومنقنص                  1/7/1946GANKAYA YIPIZ MAH 91   SOK.11/24            ANKARA.                TURKEYترك
انة2090 ل والص شغ دصالحكة دفاع لل ەع سع ةابوق 10091509379/1/197950669372512203966السعود
قوات الدفاع الجوي2091 ان  ه واالس ديالجالديغازي هاديحوافاالدارةالهندس ةالرش س المركز102602599726/12/27السعود 505669270روض بن هادي بواسطة ‐ رئ
قوات الدفاع الجوي2092 ان  ه واالس تعوصل هللاالدارةالهندس ضب يعا ةالمط 101538995820/01/58530238688السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2093 ل منسالمصالحمحمدف ــ ه                ص ب 19377              جد ه 21435           1/7/1950ال السعود
دهللاصالحمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2094 ةال ع اض              10320904154/4/1976السعود 5054586184768126ال
قوات الدفاع الجوي2095 ان  ه واالس ساالدارةالهندس دالرحمنا ةالنجديداوودع 100327533426/02/755058170298571837السعود
قوات الدفاع الجوي2096 ان  ه واالس اركوجدياالدارةالهندس دەبن م يبن  ةالدو ه الخ         105682403819/12/60السعود 8985006لد
قوات الدفاع الجوي2097 ان  ه واالس اركوجدياالدارةالهندس دەبن م يبن  ةالدو ه الخ         105682403819/12/60السعود 8985006لد
قوات الدفاع الجوي2098 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ي عطاهللاحمدانع ةالس اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2099 ةالزهرا جمعانقينانخالدادارةمشار 101062968913/09/745556632396674688السعود
دهللاصالحمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2100 ةال ع اض              10320904154/4/1976السعود 5054586184768126ال
الدفاع /ادارە2101 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالقر ناجممحمداحمدشغ 102718846319/05/7555315999014333394السعود
قوات الدفاع الجوي2102 ان  ه واالس تعوصل هللاالدارةالهندس ضب يعا ةالمط 101538995820/01/58530238688السعود
قوات الدفاع الجوي2103 ان  ه واالس تعوصل هللاالدارةالهندس ضب يعا ةالمط 101538995820/01/58530238688السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2104 ةالقحطا حس الحس ثامرادارةمشار 104236487511/9/1978545254000126603938السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2105 دالرحمنحس ادارةمشار ةالزهرا حس ع 101898500023/02/5555566059426211848السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2106 ل كمحمدف ل اج ــ ه                ص ب 6403               جد ه 21442           1/7/1954ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2107 ل كمحمدف ل اج ــ ه                ص ب 6403               جد ه 21442           1/7/1954ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2108 ل كمحمدف ل اج ــ ه                ص ب 6403               جد ه 21442           1/7/1954ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2109 ل كمحمدف ل اج ــ ه                ص ب 6403               جد ه 21442           1/7/1954ترك السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2110 ةالزهرا جمعانقينانخالدادارةمشار 101062968913/09/745556632396674688السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2111 مادارةمشار دالرح لع ةفالتهابوالقاسمج 10066383229/12/1961562102113126674688السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2112 مادارةمشار دالرح لع ةفالتهابوالقاسمج 10066383229/12/1961562102113126674688السعود
قوات الدفاع الجوي2113 ان  ه واالس ةالمساوىمساوىهادىح االدارةالهندس     100169049223/09/68السعود
قوات الدفاع الجوي2114 ان  ه واالس ةالمساوىمساوىهادىح االدارةالهندس     100169049223/09/68السعود
ممشعلقوات الدفاع الجوي المل السعودي2115 لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
قوات الدفاع الجوي2116 ان  ه واالس ديسالميوسفطاهراالدارةالهندس ةالف اض              101159798426/05/65السعود 5053705284777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2117 ان  ه واالس ديسالميوسفطاهراالدارةالهندس ةالف اض              101159798426/05/65السعود 5053705284777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2118 ان  ه واالس ديسالميوسفطاهراالدارةالهندس ةالف اض              101159798426/05/65السعود 5053705284777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2119 ان  ه واالس ديسالميوسفطاهراالدارةالهندس ةالف اض              101159798426/05/65السعود 5053705284777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2120 ان  ه واالس ديسالميوسفطاهراالدارةالهندس ةالف اض              101159798426/05/65السعود 5053705284777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2121 ان  ه واالس ديسالميوسفطاهراالدارةالهندس ةالف اض              101159798426/05/65السعود 5053705284777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2122 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس دهللاع دالمحسنع ةالسلمانع اض              101660236712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2123 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس دهللاع دالمحسنع ةالسلمانع اض              101660236712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2124 ان  ه واالس ينامرزوقجمعاناالدارةالهندس ةالدو 102654974921/05/475030425084381697السعود
قوات الدفاع الجوي2125 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس دهللاع دالمحسنع ةالسلمانع اض              101660236712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2126 ان  ه واالس ينامرزوقجمعاناالدارةالهندس ةالدو 102654974921/05/475030425084381697السعود
الدفاع /ادارە2127 ه  انه الخدمات الطب ل وص موائلشغ دال مع دانابراه ةاللح 105599403026/02/875344644444451017السعود
قوات الدفاع الجوي2128 ان  ه واالس دەقاسماالدارةالهندس ةغزوامحمدع اض              105137618211/8/1972السعود 4778888العمل               ال
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انة2129 ل والص شغ ــــجرونالدكة دفاع لل االسكوسك ا              م العقاره          15/08/48ام 4191835 01 العل
انة2130 ل والص شغ ــــجرونالدكة دفاع لل االسكوسك ا              م العقاره          15/08/48ام 4191835 01 العل
انة2131 ل والص شغ ــــجرونالدكة دفاع لل االسكوسك ا              م العقاره          15/08/48ام 4191835 01 العل
الدفاع /ادارە2132 ه  انه الخدمات الطب ل وص هحمدراشدسعدشغ ةبن نق 10010083564/10/19675544788604418891السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2133 ل دالخالقف ستانحس فضلع             1/7/1946VILL.& PO MURID MOH.   BOYS SCHOOL TEH.&  DIST.CHAKWAL           PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي2134 ان  ه واالس دەقاسماالدارةالهندس ةغزوا محمدع اض              105137618211/8/1972السعود 4778888العمل               ال
قوات الدفاع الجوي2135 ان  ه واالس دەقاسماالدارةالهندس ةغزوا محمدع اض              105137618211/8/1972السعود 4778888العمل               ال
قوات الدفاع الجوي2136 ان  ه واالس دەقاسماالدارةالهندس ةغزوا محمدع اض              105137618211/8/1972السعود 4778888العمل               ال
قوات الدفاع الجوي2137 ان  ه واالس دەقاسماالدارةالهندس ةغزوا محمدع اض              105137618211/8/1972السعود 4778888العمل               ال
قوات الدفاع الجوي2138 ان  ه واالس دەقاسماالدارةالهندس ةغزوا محمدع اض              105137618211/8/1972السعود 4778888العمل               ال
قوات الدفاع الجوي2139 ان  ه واالس ةكع ع حسن االدارةالهندس 101499817128/11/625032335954363966السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2140 دالرحمنبن محمدسعدادارةمشار ا بن ع ةالحق 4781512الوزاراتش المطار10344001334/2/1984السعود
ةالعامةللدفاع المد 2141 فمحمدنااحمدالمدي ةالس 103999726525/10/6555128380363320631السعود
ةالعامةللدفاع المد 2142 فمحمدنااحمدالمدي ةالس 103999726525/10/6555128380363320631السعود
ةالعامةللدفاع المد 2143 فمحمدنااحمدالمدي ةالس 103999726525/10/6555128380363320631السعود
الدفاع /ادارە2144 ه  انه الخدمات الطب ل وص هحمدراشدسعدشغ ةبن نق 10010083564/10/19675544788604418891السعود
قوات الدفاع الجوي2145 ان  ه واالس اسحسناحمدحسناالدارةالهندس ةع 50537923044280254 تبوك 10306252127/9/1937السعود
قوات الدفاع الجوي2146 ان  ه واالس اسحسناحمدحسناالدارةالهندس ةع 50537923044280254 تبوك 10306252127/9/1937السعود
قوات الدفاع الجوي2147 ان  ه واالس اسحسناحمدحسناالدارةالهندس ةع 50537923044280254 تبوك 10306252127/9/1937السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2148 ممحمدمتعبادارةمشار دابراه ةالوه 5048867024781512ش المطار104272639613/11/79السعود
قوات الدفاع الجوي2149 ان  ه واالس ةالحار ع سعودعماداالدارةالهندس     100833897025/10/65السعود
قوات الدفاع الجوي2150 ان  ه واالس دالفر معالاالدارةالهندس يرش ةالع 101720121921/06/4455199571963871219السعود
قوات الدفاع الجوي2151 ان  ه واالس دالفر معالاالدارةالهندس يرش ةالع 101720121921/06/4455199571963871219السعود
قوات الدفاع الجوي2152 ان  ه واالس دالفر معالاالدارةالهندس يرش ةالع 101720121921/06/4455199571963871219السعود
قوات الدفاع الجوي2153 ان  ه واالس ىالدرجمفايزصالحاالدارةالهندس ةالدو ق الهدى          104908196917/03/53السعود 5557064517336000الهــــدى           ط
قوات الدفاع الجوي2154 ان  ه واالس ىالدرجمفايزصالحاالدارةالهندس ةالدو ق الهدى          104908196917/03/53السعود 5557064517336000الهــــدى           ط
لمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2155 همحمدع جم ن ةجس ق الهدى          10301152979/12/1961السعود 7336000الهــــدى           ط
قوات الدفاع الجوي2156 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس همحمدع جم ن ةجس ق الهدى          10301152979/12/1961السعود 7336000الهــــدى           ط
قوات الدفاع الجوي2157 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس همحمدع جم ن ةجس ق الهدى          10301152979/12/1961السعود 7336000الهــــدى           ط
ان2158 مانوزارە الدفاع والط دهللاع سل ةالنملهع 100560448128/11/62558007007163350960السعود
قوات الدفاع الجوي2159 ان  ه واالس دهللاصالحمحمداالدارةالهندس ةالصغ الع     103353088031/12/59السعود
قوات الدفاع الجوي2160 ان  ه واالس دهللاصالحمحمداالدارةالهندس ةالصغ الع     103353088031/12/59السعود
قوات الدفاع الجوي2161 ان  ه واالس دهللاصالحمحمداالدارةالهندس ةالصغ الع     103353088031/12/59السعود
انة2162 ل والص شغ دكة دفاع لل دالحم ةالصاعديمحمدسندع 5056093146860000ص ب 17787 الرمز 10110265882/1/196521955السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2163 ل اسمصط ف االت                15/09/53KARAHUYUK MH KARA      TEPE  SOKAK NO.200  KONYA 42010            TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2164 ل اسمصط ف االت                15/09/53KARAHUYUK MH KARA      TEPE  SOKAK NO.200  KONYA 42010            TURKEYترك
انة2165 ل والص شغ ا احمدسعدمحمدكة دفاع لل ةالع 106883575822/01/6155115880912203966السعود
قوات الدفاع الجوي2166 ان  ه واالس دهللاصالحمحمداالدارةالهندس ةالصغ الع     103353088031/12/59السعود
قوات الدفاع الجوي2167 ان  ه واالس دهللاسعدمحمداالدارةالهندس ةالشهريع اض101774066123/12/80السعود 4777147الوزاراتال
ــــع قوات الدفاع الجوي2168 ديع ادارةمشار ةالقط محمدالحم 10220515189/12/196150364486163644861السعود
قوات الدفاع الجوي2169 ان  ه واالس ةالزهرا احمدمحسنحسناالدارةالهندس 10031318759/12/19615557754424777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2170 ةسقابن محمدبن حسنفؤادادارةمشار 104581793721/05/745586688706521414السعود
قوات الدفاع الجوي2171 ان  ه واالس اساالدارةالهندس ةكرادرسكرع 10662100536/6/19705326186227272501السعود
الدفاع /ادارە2172 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالقر ناجممحمداحمدشغ 102718846319/05/7555315999014333394السعود
قوات الدفاع الجوي2173 ان  ه واالس اساالدارةالهندس ةكرادرسكرع 10662100536/6/19705326186227272501السعود
قوات الدفاع الجوي2174 ان  ه واالس اساالدارةالهندس ةكرادرسكرع 10662100536/6/19705326186227272501السعود
الدفاع /ادارە2175 ه  انه الخدمات الطب ل وص فشغ سمن ةالعتي مشحننع اض10155595356/3/1954السعود 5074766182301545ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2176 ناحمدحامداس ادارةمشار ةم 103336576620/01/5856807894926949323السعود
قوات الدفاع الجوي2177 ان  ه واالس لمحمدسلطاناالدارةالهندس ةالنص مق 104796195623/07/625052417678742222السعود
ةالعامةللدفاع المد 2178 رسعدساالمدي ةذا دهللا11/1/1959السعود ع ق االم ه             ش  ط 4670000 01 الدرع
ــــع قوات الدفاع الجوي2179 ديع ادارةمشار ةالقط محمدالحم 10220515189/12/196150364486163644861السعود
قوات الدفاع الجوي2180 ان  ه واالس ةالزهرا احمدمحسنحسناالدارةالهندس 10031318759/12/19615557754424777147السعود
ان2181 دمحمدوزارە الدفاع والط درش ةبن عسكرعب 10582564293/12/20295590010054811767السعود
ان2182 دمحمدوزارە الدفاع والط درش ةبن عسكرعب 10582564293/12/20295590010054811767السعود
ةالعامةللدفاع المد 2183 اض              1/7/1950منعثمانمحمدنالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي2184 ان  ه واالس داحمداالدارةالهندس ةالقر سعدسع اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2185 ان  ه واالس لمحمدسلطاناالدارةالهندس ةالنص مق 104796195623/07/625052417678742222السعود
ةالعامةللدفاع المد 2186 مسعودالمدي ةالشمريغانمابراه 100441442917/11/635554044754777972السعود
قوات الدفاع الجوي2187 ان  ه واالس دسلمانجمعهاالدارةالهندس ةالعطوىع ه            ش ‐الملك خالد       101288075122/08/71السعود صل 21801‐42   504766544الف
قوات الدفاع الجوي2188 ان  ه واالس اساالدارةالهندس ةكرادرسكرع 10662100536/6/19705326186227272501السعود
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قوات الدفاع الجوي2189 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالعطوىغانمفراجسل 103121279613/02/46554776885السعود
قوات الدفاع الجوي2190 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالعطوىغانمفراجسل 103121279613/02/46554776885السعود
قوات الدفاع الجوي2191 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس حع اريحمدانمف ةال ات103623838219/11/71السعود اتمحافظة الق 502839753502839753مطار محافظة الق
ةالعامةللدفاع المد 2192 كرانورالمدي دهللاا ار ك محمدصال ح   الســـودا ن          ص ب 87                 الخرطو م             1/7/1932السودانع ق سال ي      طر ف/الم
ةالعامةللدفاع المد 2193 كرانورالمدي دهللاا ار ك محمدصال ح   الســـودا ن          ص ب 87                 الخرطو م             1/7/1932السودانع ق سال ي      طر ف/الم
قوات الدفاع الجوي2194 ان  ه واالس ساالدارةالهندس بمحمدادو ةالهاجرىغ 100869559326/08/655581188448120063السعود
قوات الدفاع الجوي2195 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس مسل دسل ةالعطوىع 10585945222/9/19705480114364465219السعود
قوات الدفاع الجوي2196 ان  ه واالس لمحمدسلطاناالدارةالهندس ةالنص مق 104796195623/07/625052417678742222السعود
قوات الدفاع الجوي2197 ان  ه واالس ديع االدارةالهندس ةالقط محمدالحم 10220515189/12/196150364486163644861السعود
قوات الدفاع الجوي2198 ان  ه واالس ديع االدارةالهندس ةالقط محمدالحم 10220515189/12/196150364486163644861السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2199 لجمعانععوضادارةمشار اح ةا ز100494413624/08/59السعود دالع هشارع الملك ع صل 5056225416446644الف
قوات الدفاع الجوي2200 ان  ه واالس ساالدارةالهندس بمحمدادو ةالهاجرىغ 100869559326/08/655581188448120063السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2201 ةالقحطا طالعمحمدع ادارةمشار 4781512الوزارات            ش المطار            104807283719/12/60السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2202 ةالقحطا طالعمحمدع ادارةمشار 4781512الوزارات            ش المطار            104807283719/12/60السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2203 اشادارةمشار شعع ةالمزمو عاي  100531268917/11/63505642610السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2204 ةالقحطا طالعمحمدع ادارةمشار 4781512الوزارات            ش المطار            104807283719/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي2205 ان  ه واالس داالدارةالهندس دمحمدفه ةالقحطا فه اض              28/01/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2206 ان  ه واالس ةمجر مصلحمحمدماجداالدارةالهندس 105925012419/12/605013857134359495السعود
قوات الدفاع الجوي2207 ان  ه واالس ةمجر مصلحمحمدماجداالدارةالهندس 105925012419/12/605013857134359495السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2208 دالرحمنادارةمشار دع ةالقثااحمدحم ان للتجارە      10397143482/9/1970السعود 55604074814721390كة 
قوات الدفاع الجوي2209 ان  ه واالس ةالعتي سعدمطلقخالداالدارةالهندس 5011574550الظهران             ارامكو غرفه رقم 102858581621/08/603414السعود
قوات الدفاع الجوي2210 ان  ه واالس ةالعتي سعدمطلقخالداالدارةالهندس 5011574550الظهران             ارامكو غرفه رقم 102858581621/08/603414السعود
قوات الدفاع الجوي2211 ان  ه واالس ةالدسمحمداحمدنااالدارةالهندس 5683982428471840الرابع105883556025/02/89السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2212 اشادارةمشار شعع ةالمزمو عاي  100531268917/11/63505642610السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2213 اشادارةمشار شعع ةالمزمو عاي  100531268917/11/63505642610السعود
ان2214 ةالمحسنحسنتروزارە الدفاع والط اض              21/01/58السعود 4789000ال
انة2215 ل والص شغ امكة دفاع لل اول ا ض              8/7/1945الفلب تورال ــ ه                  22411ص ب 5296               ال              السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2216 اشادارةمشار شعع ةالمزمو عاي  100531268917/11/63505642610السعود
انة2217 ل والص شغ ةالغامديبن محمدبن احمدغرامهكة دفاع لل 102055238412/9/196956665059312203966السعود
قوات الدفاع الجوي2218 ان  ه واالس ةالدسمحمداحمدنااالدارةالهندس 5683982428471840الرابع105883556025/02/89السعود
قوات الدفاع الجوي2219 ان  ه واالس باالدارةالهندس بسعدمش ةرايزەمش اض              104092114812/1/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2220 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ةالهجرسبن نابن ع اض              10149142284/10/1967السعود 5051493774777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 2221 منغالبهزاعمارشاحمدالمدي اض              1/7/1962ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي2222 ان  ه واالس دالرزاقاالدارةالهندس ةالرستلع محمدع اض              104845657625/03/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2223 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ةالهجرسبن نابن ع اض              10149142284/10/1967السعود 5051493774777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2224 ان  ه واالس ماالدارةالهندس زابراه دالع مع ةالمحاربابراه اض              14/02/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2225 ان  ه واالس دهللاسعدح االدارةالهندس ةال حاتمع اض              102992994823/09/68السعود 5032851764777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2226 ان  ه واالس عزشق معجباالدارةالهندس دا م ةالحم اض              19/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2227 ان  ه واالس دالرزاقاالدارةالهندس ةالرستلع محمدع اض              104845657625/03/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2228 ان  ه واالس لوىنهارعادىمحمداالدارةالهندس ةال اض              102951168822/08/71السعود 5619992204777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2229 ان  ه واالس ةالدسمحمداحمدنااالدارةالهندس 5683982428471840الرابع105883556025/02/89السعود
قوات الدفاع الجوي2230 ان  ه واالس داالدارةالهندس داحمدول ةالعكروشسع 100310940019/08/7259630683738558969السعود
قوات الدفاع الجوي2231 ان  ه واالس ةالعج سعودمحمدنااالدارةالهندس 101682511715/10/6650345175312203966السعود
قوات الدفاع الجوي2232 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالقثاحزسعدع اض              10/8/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2233 ان  ه واالس فهاسامهاالدارةالهندس دخل ةالجوهرع اض              10124932581/3/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2234 ان  ه واالس فهاسامهاالدارةالهندس دخل ةالجوهرع اض              10124932581/3/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2235 ان  ه واالس شاحمداالدارةالهندس ةالحرازيعونعا اض              100077085723/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2236 ان  ه واالس دهللاسالمنااالدارةالهندس ةسعدع اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2237 ان  ه واالس ةمجر عح سالماالدارةالهندس اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2238 ان  ه واالس باالدارةالهندس بسعدمش ةرايزەمش اض              104092114812/1/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2239 ان  ه واالس ةمجر عح سالماالدارةالهندس اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2240 ان  ه واالس ةالشمرىعروانفهدسوعاناالدارةالهندس اض              8/4/1951السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2241 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللامحمدع ةكشاشع اض              8/3/1965السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2242 ان  ه واالس ةالغر محمدعتيقسعداالدارةالهندس اض              6/3/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2243 ان  ه واالس دالرحمنسعوداالدارةالهندس زع دالع ةالقضي ع 10048909332/9/19705044766564827663السعود
قوات الدفاع الجوي2244 ان  ه واالس داالدارةالهندس همحمدسع ةالزهرا عط هطرق المطار105801911612/9/1969السعود 5909093397272501الح
قوات الدفاع الجوي2245 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مانسلمانسل ةالعطويسل اض              10/5/1948السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2246 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس بنامحمدف ةالعض اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2247 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دحس ابراه ةالحر ع اض              10095365646/3/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2248 ان  ه واالس داالدارةالهندس همحمدسع ةالزهرا عط هطرق المطار105801911612/9/1969السعود 5909093397272501الح
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قوات الدفاع الجوي2249 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مانسلمانسل ةالعطويسل اض              10/5/1948السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2250 ان  ه واالس داالدارةالهندس همحمدسع ةالزهرا عط هطرق المطار105801911612/9/1969السعود 5909093397272501الح
قوات الدفاع الجوي2251 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس لويمليحسل ةال اض              10008208847/10/1973السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2252 ان  ه واالس ىزدانمحمدصالحاالدارةالهندس ةالع عة10035308607/1/1971السعود عةشارع الرف عة   ‐‐   الرف ة الرف 33880333لد
قوات الدفاع الجوي2253 ان  ه واالس ةالقحطا عهادىظافراالدارةالهندس اض              104652392228/11/62السعود 5067578104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2254 ان  ه واالس ةالقحطا عهادىظافراالدارةالهندس اض              104652392228/11/62السعود 5067578104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2255 ان  ه واالس ةالقحطا عهادىظافراالدارةالهندس اض              104652392228/11/62السعود 5067578104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2256 ان  ه واالس دالنااالدارةالهندس ةالطواشحسنعع اض              100476245423/09/71السعود 5049819664777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2257 ان  ه واالس ةالقحطا عهادىظافراالدارةالهندس اض              104652392228/11/62السعود 5067578104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2258 ان  ه واالس دالنااالدارةالهندس ةالطواشحسنعع اض              100476245423/09/71السعود 5049819664777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2259 ان  ه واالس قحمودفدغماالدارةالهندس يم ةالمط اض              10468453255/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2260 ان  ه واالس لوىنهارعادىمحمداالدارةالهندس ةال اض              102951168822/08/71السعود 5619992204777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2261 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع يزدابراه ةالش 101249189815/10/6653168716914557238السعود
قوات الدفاع الجوي2262 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع يزدابراه ةالش 101249189815/10/6653168716914557238السعود
قوات الدفاع الجوي2263 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةعمرنورهاشمع اض              101004156224/06/67السعود 5594272844777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2264 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةعمرنورهاشمع اض              101004156224/06/67السعود 5594272844777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2265 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دحس ابراه ةالحر ع اض              10095365646/3/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2266 ان  ه واالس قحمودفدغماالدارةالهندس يم ةالمط اض              10468453255/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2267 ان  ه واالس ددرعانفايزاالدارةالهندس ىسع ةالدو اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2268 ان  ه واالس لمنوراالدارةالهندس يراشدهل ةالمط اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2269 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ىنصارفهدسل ةالدو اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2270 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دهللامحمدم اركع ةالم اض              10148721292/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2271 ان  ه واالس ىزدانمحمدصالحاالدارةالهندس ةالع عة10035308607/1/1971السعود عةشارع الرف عة   ‐‐   الرف ة الرف 33880333لد
قوات الدفاع الجوي2272 ان  ه واالس دالرحمنيوسفاالدارةالهندس ةالعسومعقوبع 103557202111/7/19705514074533430333السعود
قوات الدفاع الجوي2273 ان  ه واالس داالدارةالهندس اركسع دبن م يبن سع ةالمط اض              101521336421/06/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2274 ان  ه واالس داالدارةالهندس اركسع دبن م يبن سع ةالمط اض              101521336421/06/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2275 ان  ه واالس داالدارةالهندس اركسع دبن م يبن سع ةالمط اض              101521336421/06/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2276 ان  ه واالس داالدارةالهندس اركسع دبن م يبن سع ةالمط اض              101521336421/06/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2277 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دهللامحمدم اركع ةالم اض              10148721292/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 2278 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع لو 7 ص  ب 10075899125/11/1964السعود ق مكه ك 5982820818374450ط
قوات الدفاع الجوي2279 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالطمحمدصوعانع اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 2280 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع ز10075899125/11/1964السعود دالع قة االندلسشارع الملك ع ق حد ة  8427342الدمام   الجل
ةالعامةللدفاع المد 2281 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع ز10075899125/11/1964السعود دالع قة االندلسشارع الملك ع ق حد ة  8427342الدمام   الجل
ةالعامةللدفاع المد 2282 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع ز10075899125/11/1964السعود دالع قة االندلسشارع الملك ع ق حد ة  8427342الدمام   الجل
ةالعامةللدفاع المد 2283 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع لو 7 ص  ب 10075899125/11/1964السعود ق مكه ك 5982820818374450ط
قوات الدفاع الجوي2284 ان  ه واالس ةالغامدىمحمدعطارقاالدارةالهندس اض              101247112215/10/66السعود 5033579324777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2285 ان  ه واالس النخالداالدارةالهندس مانق ةالدعجا ع اض              28/08/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2286 ان  ه واالس ةعوضاسعدحمزەسم االدارةالهندس اض              102527048728/03/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2287 ان  ه واالس زاحمداالدارةالهندس دالع دهللاع دەع ةال اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2288 ان  ه واالس زاحمداالدارةالهندس دالع دهللاع دەع ةال اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە2289 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةمراحمدعمرجمعانشغ 561185480561185480العدل               105830671117/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي2290 ان  ه واالس ىال سعودجمالاالدارةالهندس ةالع اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2291 ان  ه واالس دهللاعقوبجاللاالدارةالهندس ةالعسومع 102611362928/03/705906966414777147السعود
قوات الدفاع الجوي2292 ان  ه واالس ةالمحي سعودمحمدراضاالدارةالهندس 100483837916/01/7455541899912203966السعود
قوات الدفاع الجوي2293 ان  ه واالس ةالغامدىمحمدسعدخالداالدارةالهندس 5466276654662766جدة100318204318/05/67السعود
قوات الدفاع الجوي2294 ان  ه واالس دالرحمنيوسفاالدارةالهندس ةالعسومعقوبع 103557202111/7/19705514074533430333السعود
قوات الدفاع الجوي2295 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ىعرش ةالدو     101824617129/04/49السعود
قوات الدفاع الجوي2296 ان  ه واالس ةالغامدىمحمدعطارقاالدارةالهندس اض              101247112215/10/66السعود 5033579324777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2297 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس لوىحمادمحمدع ةال اض              19/03/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2298 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاول ةالحمدانمحمدع م4االم سلطان104986640126/10/65السعود 5556659686674544النع
قوات الدفاع الجوي2299 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاول ةالحمدانمحمدع م4االم سلطان104986640126/10/65السعود 5556659686674544النع
قوات الدفاع الجوي2300 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاول ةالحمدانمحمدع م4االم سلطان104986640126/10/65السعود 5556659686674544النع
قوات الدفاع الجوي2301 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاول ةالحمدانمحمدع م4االم سلطان104986640126/10/65السعود 5556659686674544النع
قوات الدفاع الجوي2302 ان  ه واالس دع االدارةالهندس حسع همف ةال راو     5/11/1964السعود
قوات الدفاع الجوي2303 ان  ه واالس اركسالمبرجساالدارةالهندس ةالهاجرىم اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2304 ان  ه واالس ةالعصال سعدىمسلممنوراالدارةالهندس اض              103648285722/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2305 ان  ه واالس ةالعصال سعدىمسلممنوراالدارةالهندس اض              103648285722/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2306 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس ةالقر سعدمحمدعا اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە2307 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ زع ع دالع ةالخض ع 103374199017/11/63558087446السعود
قوات الدفاع الجوي2308 ان  ه واالس اركسالمبرجساالدارةالهندس ةالهاجرىم اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
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ــــع قوات الدفاع الجوي2309 دناادارةمشار سسع ةع خم 5054593464781512ش المطار            10384496644/8/1966السعود
قوات الدفاع الجوي2310 ان  ه واالس حصالحاالدارةالهندس ةالغامدىمحمدمف اض              106970979616/11/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2311 ان  ه واالس دهللاعائضمحمداالدارةالهندس ةالقحطا ع دە      104618615912/9/19690السعود 5574606555746065محافظةاحدرف
انة2312 ل والص شغ ةشلضوممحمداجتر كة دفاع لل 103352039418/10/7855655480012203966السعود
قوات الدفاع الجوي2313 ان  ه واالس ةالحر حمودنجرحامداالدارةالهندس اض              102794175414/05/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2314 ان  ه واالس ىهاجدطلحابفهداالدارةالهندس ةالعتي المغ اض              10049591834/9/1963السعود 5316698834777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2315 ان  ه واالس دهللاحس ع االدارةالهندس مانع ةالرح 100249566925/10/655035884714777147السعود
قوات الدفاع الجوي2316 ان  ه واالس دهللاحس ع االدارةالهندس مانع ةالرح 100249566925/10/655035884714777147السعود
قوات الدفاع الجوي2317 ان  ه واالس دهللاحس ع االدارةالهندس مانع ةالرح 100249566925/10/655035884714777147السعود
قوات الدفاع الجوي2318 ان  ه واالس دهللاحس ع االدارةالهندس مانع ةالرح 100249566925/10/655035884714777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2319 زادارةمشار دالع ةديرەاحمدسعدع ش               107017685213/02/56السعود 50232847014721930الج
قوات الدفاع الجوي2320 ان  ه واالس ةالقحطا ح ناح االدارةالهندس اض              27/10/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2321 ان  ه واالس ةالحر حمودنجرحامداالدارةالهندس اض              102794175414/05/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2322 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس دالرحمنع مع ةالت اض              100338843415/10/66السعود 5422552714777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2323 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس دالرحمنع مع ةالت اض              100338843415/10/66السعود 5422552714777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2324 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس دالرحمنع مع ةالت اض              100338843415/10/66السعود 5422552714777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2325 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس دالرحمنع مع ةالت اض              100338843415/10/66السعود 5422552714777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2326 ان  ه واالس ىهاجدطلحابفهداالدارةالهندس ةالعتي المغ اض              10049591834/9/1963السعود 5316698834777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2327 ان  ه واالس باالدارةالهندس زغ دالع دهللاع ةالخ ع اض              14/12/28السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2328 ان  ه واالس باالدارةالهندس زغ دالع دهللاع ةالخ ع اض              14/12/28السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2329 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دع ىاحمدسع ب ةال اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2330 ان  ه واالس ةغالبحسنمحمدغالباالدارةالهندس 104427492428/07/67558431278السعود
قوات الدفاع الجوي2331 ان  ه واالس ةالدسمحمداحمدنااالدارةالهندس 105883556025/02/895652091778822220السعود
قوات الدفاع الجوي2332 ان  ه واالس ةالدسمحمداحمدنااالدارةالهندس 105883556025/02/895652091778822220السعود
قوات الدفاع الجوي2333 ان  ه واالس ةالحر ععاعواضاالدارةالهندس طر ه      ت/6810049  وص ل الل ه    الظاهر ي             جد ه                    ح ي  الجامع ه         10/10/1934السعود
قوات الدفاع الجوي2334 ان  ه واالس ةالحر ععاعواضاالدارةالهندس طر ه      ت/6810049  وص ل الل ه    الظاهر ي             جد ه                    ح ي  الجامع ه         10/10/1934السعود
قوات الدفاع الجوي2335 ان  ه واالس داالدارةالهندس لوانسع ا ال الحارثهادي  ةال ام ي             ادار ه المدين ه          العسكري ه قس م النجار ه7/9/1937السعود د هاد ي        ال وخط بواسط ه    مرزو ق سع
قوات الدفاع الجوي2336 ان  ه واالس ممحمدعمراالدارةالهندس ةابوزهرەابراه اض              101628649225/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2337 ان  ه واالس ممحمدعمراالدارةالهندس ةابوزهرەابراه اض              101628649225/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2338 دهللابن محمدفوازادارةمشار مريبن ع ةالشم ق المدينه النازل105621825622/03/73السعود سط 6530852الرو
انة2339 ل والص شغ ككة دفاع لل اجان ه       12/10/1960الفلب تا 4191835القاعدە الج
انة2340 ل والص شغ سيوكة دفاع لل ناديون ه       3/10/1945الفلب الب 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي2341 دنا ادارةمشار سسع ةع خم 5054593464781512ش المطار            10384496644/8/1966السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2342 ممحمديوسفادارةمشار دال ةالنع 101457675331/10/325026727404628227السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2343 ممحمديوسفادارةمشار دال ةالنع 101457675331/10/325026727404628227السعود
قوات الدفاع الجوي2344 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دالرحمنسعدع ةالمانعع 101888229812/9/19695059220985391252السعود
قوات الدفاع الجوي2345 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دالرحمنسعدع ةالمانعع 101888229812/9/19695059220985391252السعود
قوات الدفاع الجوي2346 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دالرحمنسعدع ةالمانعع 101888229812/9/19695059220985391252السعود
قوات الدفاع الجوي2347 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دالرحمنسعدع ةالمانعع 101888229812/9/19695059220985391252السعود
ةالعامةللدفاع المد 2348 ةالماجدمحمدع جوادالمدي 103069935731/12/595536228825360510السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2349 دانناعمرع ادارةمشار ةبن س 10503985678/4/1951555213444114566816السعود
قوات الدفاع الجوي2350 ان  ه واالس داالدارةالهندس لوانسع ا ال الحارثهادي  ةال ام ي             ادار ه المدين ه          العسكري ه قس م النجار ه7/9/1937السعود د هاد ي        ال وخط بواسط ه    مرزو ق سع
قوات الدفاع الجوي2351 ان  ه واالس باالدارةالهندس لع حب ةالس مق 100293508628/09/685052385324301931السعود
قوات الدفاع الجوي2352 ان  ه واالس ةالدسمحمداحمدنااالدارةالهندس 105883556025/02/895652091778822220السعود
قوات الدفاع الجوي2353 ان  ه واالس ةخوالبن عمربن ع عمراالدارةالهندس 100031924223/03/61561313134126991781السعود
قوات الدفاع الجوي2354 ان  ه واالس ةخوالبن عمربن ع عمراالدارةالهندس 100031924223/03/61561313134126991781السعود
قوات الدفاع الجوي2355 ان  ه واالس ةخوالبن عمربن ع عمراالدارةالهندس 100031924223/03/61561313134126991781السعود
قوات الدفاع الجوي2356 ان  ه واالس ةخوالبن عمربن ع عمراالدارةالهندس 100031924223/03/61561313134126991781السعود
قوات الدفاع الجوي2357 ان  ه واالس ضعحموداالدارةالهندس دىغم ةالرش اض              100922113419/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2358 ان  ه واالس ضعحموداالدارةالهندس دىغم ةالرش اض              100922113419/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2359 ان  ه واالس ضعحموداالدارةالهندس دىغم ةالرش اض              100922113419/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2360 ان  ه واالس ةالمولدعوضصدقهحسناالدارةالهندس جدة106168866729/12/62السعود ة  اض 5046725625661049الحرس الوط للقطاع الغر ‐ ادارة الشؤون ال
قوات الدفاع الجوي2361 ان  ه واالس ةالمولدعوضصدقهحسناالدارةالهندس جدة106168866729/12/62السعود ة  اض 5046725625661049الحرس الوط للقطاع الغر ‐ ادارة الشؤون ال
قوات الدفاع الجوي2362 ان  ه واالس ةالمولدعوضصدقهحسناالدارةالهندس جدة106168866729/12/62السعود ة  اض 5046725625661049الحرس الوط للقطاع الغر ‐ ادارة الشؤون ال
قوات الدفاع الجوي2363 ان  ه واالس ةالمولدعوضصدقهحسناالدارةالهندس جدة106168866729/12/62السعود ة  اض 5046725625661049الحرس الوط للقطاع الغر ‐ ادارة الشؤون ال
قوات الدفاع الجوي2364 ان  ه واالس ةالمولدعوضصدقهحسناالدارةالهندس جدة106168866729/12/62السعود ة  اض 5046725625661049الحرس الوط للقطاع الغر ‐ ادارة الشؤون ال
قوات الدفاع الجوي2365 ان  ه واالس ةالمولدعوضصدقهحسناالدارةالهندس جدة106168866729/12/62السعود ة  اض 5046725625661049الحرس الوط للقطاع الغر ‐ ادارة الشؤون ال
قوات الدفاع الجوي2366 ان  ه واالس ةالمولدعوضصدقهحسناالدارةالهندس جدة106168866729/12/62السعود ة  اض 5046725625661049الحرس الوط للقطاع الغر ‐ ادارة الشؤون ال
قوات الدفاع الجوي2367 ان  ه واالس ةالمولدعوضصدقهحسناالدارةالهندس جدة106168866729/12/62السعود ة  اض 5046725625661049الحرس الوط للقطاع الغر ‐ ادارة الشؤون ال
قوات الدفاع الجوي2368 ان  ه واالس ضعحموداالدارةالهندس دىغم ةالرش اض              100922113419/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي2369 ان  ه واالس دالملكاالدارةالهندس دالمحسنع دهللاع ةال الشيخع 102992690225/10/65505243287السعود
قوات الدفاع الجوي2370 ان  ه واالس دالملكاالدارةالهندس دالمحسنع دهللاع ةال الشيخع 102992690225/10/65505243287السعود
انة2371 ل والص شغ اجراي ج ارثركة دفاع لل ه       5/1/1952ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي2372 ان  ه واالس دالملكاالدارةالهندس دالمحسنع دهللاع ةال الشيخع 102992690225/10/65505243287السعود
قوات الدفاع الجوي2373 ان  ه واالس دالملكاالدارةالهندس دالمحسنع دهللاع ةال الشيخع 102992690225/10/65505243287السعود
انة2374 ل والص شغ اجراي ج ارثركة دفاع لل ه       5/1/1952ام 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 2375 ةغن نامحمدمحمدالمدي 557772664مركز وادي جازان بواسطه قاسم احمد خر 10385420548/4/1951السعود
انة2376 ل والص شغ اجراي ج ارثركة دفاع لل ه       5/1/1952ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي2377 ان  ه واالس ديفهدمحمدفهداالدارةالهندس ةالرش اض              10179190262/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2378 ان  ه واالس ةالدسمحمداحمدنااالدارةالهندس 105883556025/02/895652091778822220السعود
الدفاع /ادارە2379 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ زع ع دالع ةالخض ع 103374199017/11/63558087446السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2380 دانناعمرع ادارةمشار ةبن س 10503985678/4/1951555213444114566816السعود
قوات الدفاع الجوي2381 ان  ه واالس باالدارةالهندس دمش ب ال جمالسع ةالقحطا مش ة100415387820/06/70السعود ة التقن ل 5576323355763233ت/ 2244100أبها / ال
قوات الدفاع الجوي2382 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس ةالهاجريمحمدسح ع اض              101004141416/08/68السعود 5058011064777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2383 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس ةالهاجريمحمدسح ع اض              101004141416/08/68السعود 5058011064777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 2384 ةغن نامحمدمحمدالمدي 557772664مركز وادي جازان بواسطه قاسم احمد خر 10385420548/4/1951السعود
قوات الدفاع الجوي2385 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع دالرحمنع ةالغانمع اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2386 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع دالرحمنع ةالغانمع اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2387 فادارةمشار دحس طاهرنا ةالج 101635653517/09/815038209308350100السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2388 كاحمدادارةمشار ةالشمرا بن سعدبن ب 10270559445/11/19735557676246915380السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2389 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
قوات الدفاع الجوي2390 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطويمسلمغانمع 100776686617/03/53551083373السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2391 ل اسمصط ف االت                15/09/53KARAHUYUK MH KARA      TEPE  SOKAK NO.200  KONYA 42010            TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2392 ل اسمصط ف االت                15/09/53KARAHUYUK MH KARA      TEPE  SOKAK NO.200  KONYA 42010            TURKEYترك
ــــع قوات الدفاع الجوي2393 خمصالحادارةمشار ةالزهرا عوضهط 10569762265/11/19645063913916557617السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2394 خمصالحادارةمشار ةالزهرا عوضهط 10569762265/11/19645063913916557617السعود
قوات الدفاع الجوي2395 ان  ه واالس لعطاهللاالدارةالهندس امق ةالبنا ا 103069538912/9/1969507817347137221518السعود
قوات الدفاع الجوي2396 ان  ه واالس لعطاهللاالدارةالهندس امق ةالبنا ا 103069538912/9/1969507817347137221518السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2397 دهللاصالحادارةمشار ةالب ع ع 5400009336982290الروضةشارع الزغي 108046653323/06/88السعود
انة2398 ل والص شغ ليوكة دفاع لل س اكك ا ه       2/5/1960الفلب جىارا 4191835القاعدە الج
انة2399 ل والص شغ ليوكة دفاع لل س اكك ا ه       2/5/1960الفلب جىارا 4191835القاعدە الج
انة2400 ل والص شغ زاحمدكة دفاع لل دالع دهللاع ةالشتويع 102841050218/01/74554466644112203966السعود
قوات الدفاع الجوي2401 ان  ه واالس لعطاهللاالدارةالهندس امق ةالبنا ا 103069538912/9/1969507817347137221518السعود
انة2402 ل والص شغ زاحمدكة دفاع لل دالع دهللاع ةالشتويع 102841050218/01/74554466644112203966السعود
قوات الدفاع الجوي2403 ان  ه واالس لعطاهللاالدارةالهندس امق ةالبنا ا 103069538912/9/1969507817347137221518السعود
ةالعامةللدفاع المد 2404 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع ز10075899125/11/1964السعود دالع قة االندلسشارع الملك ع ق حد ة  8427342الدمام   الجل
ةالعامةللدفاع المد 2405 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع لو 7 ص  ب 10075899125/11/1964السعود ق مكه ك 5982820818374450ط
ةالعامةللدفاع المد 2406 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع ز10075899125/11/1964السعود دالع قة االندلسشارع الملك ع ق حد ة  8427342الدمام   الجل
ةالعامةللدفاع المد 2407 دهللالمدي دع دفه ةالخثع سع ز10075899125/11/1964السعود دالع قة االندلسشارع الملك ع ق حد ة  8427342الدمام   الجل
ــــع قوات الدفاع الجوي2408 مادارةمشار دهللا حسنابراه فع ةالقحطا ال غظ 102306354628/11/6255766404014721390السعود
قوات الدفاع الجوي2409 ان  ه واالس ةالقحطا سالممحمدسالماالدارةالهندس 106674660110/7/1975500003998550640005السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2410 دانناعمرع ادارةمشار ةبن س 10503985678/4/1951555213444114566816السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2411 دانناعمرع ادارةمشار ةبن س 10503985678/4/1951555213444114566816السعود
وع وزارە الدفاع2412 ا/م ان ات وم ون دس راسمواو جوهندلتاا ش            25/01/47الس ورن 6834722الحمراء             ال
ةالعامةللدفاع المد 2413 يبن عامربن محصاناحمدالمدي ةالمط 104012310912/4/19715090099906374747السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2414 ةالقحطا طالعمحمدع ادارةمشار 4781512الوزارات            ش المطار            104807283719/12/60السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2415 ةالقحطا طالعمحمدع ادارةمشار 4781512الوزارات            ش المطار            104807283719/12/60السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2416 ةالقحطا طالعمحمدع ادارةمشار 4781512الوزارات            ش المطار            104807283719/12/60السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2417 لجمعانععوضادارةمشار اح ةا ز100494413624/08/59السعود دالع هشارع الملك ع صل 5056225416446644الف
ــــع قوات الدفاع الجوي2418 دانناعمرع ادارةمشار ةبن س 10503985678/4/1951555213444114566816السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2419 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2420 زادارةمشار دالع ةديرەاحمدسعدع ش               107017685213/02/56السعود 50232847014721930الج
ــــع قوات الدفاع الجوي2421 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
قوات الدفاع الجوي2422 ان  ه واالس يسعودمعيوفسعوداالدارةالهندس ةالع 104047394220/09/6856666786837660555السعود
قوات الدفاع الجوي2423 ان  ه واالس ةالشمريزد مزعلاالدارةالهندس 100339831811/1/19595559033738260925السعود
انة2424 ل والص شغ ه       5/1/1947الفلب نارفايزنوررتوكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
انة2425 ل والص شغ اردوكة دفاع لل نانديزر ه       12/10/1946الفلب ه 4191835القاعدە الج
انة2426 ل والص شغ اادواردنورمانكة دفاع لل ه       14/12/45ام 4191835القاعدە الج
انة2427 ل والص شغ اادواردنورمانكة دفاع لل ه       14/12/45ام 4191835القاعدە الج
انة2428 ل والص شغ اادواردنورمانكة دفاع لل ه       14/12/45ام 4191835القاعدە الج
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ةالعامةللدفاع المد2429 دالرحمنالمدي ةالزهراسعداحمدع اض              10395286569/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 2430 دالرحمنالمدي ةالزهرا سعداحمدع اض              10395286569/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة2431 ل والص شغ اردانطو مارككة دفاع لل اجا ا              م العقاره          31/07/54ام 4191835 01 العل
انة2432 ل والص شغ اردانطو مارككة دفاع لل اجا ا              م العقاره          31/07/54ام 4191835 01 العل
انة2433 ل والص شغ اردانطو مارككة دفاع لل اجا ا              م العقاره          31/07/54ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي2434 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ىشوقانزا ةالظف اطن           105208863822/08/71السعود اطن           حفرال 50997955737874040حفرال
قوات الدفاع الجوي2435 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ىشوقانزا ةالظف اطن           105208863822/08/71السعود اطن           حفرال 50997955737874040حفرال
قوات الدفاع الجوي2436 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ىشوقانزا ةالظف اطن           105208863822/08/71السعود اطن           حفرال 50997955737874040حفرال
قوات الدفاع الجوي2437 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ىشوقانزا ةالظف اطن           105208863822/08/71السعود اطن           حفرال 50997955737874040حفرال
انة2438 ل والص شغ ضسعدكة دفاع لل ةالعتي هادبعا 101224463627/03/525640333607290613السعود
الدفاع /ادارە2439 ه  انه الخدمات الطب ل وص لشغ مخل ابمحمدابراه ةالذ 5034572005415760الدلم10235707892/9/1970السعود
الدفاع /ادارە2440 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشغ د هللامحمدم ةالمرزو ع 106294133912/1/19885551303018878000السعود
الدفاع /ادارە2441 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشغ د هللامحمدم ةالمرزو ع 106294133912/1/19885551303018878000السعود
قوات الدفاع الجوي2442 ان  ه واالس داحمدحسناسامهاالدارةالهندس ةابورش 100770933817/01/72509910010138907763السعود
هقوات الدفاع الجوي المل السعودي2443 ستانيوسفمحمدالحسنش ــ ه                الثقب ه 31952           ص ب20418            1/7/1956ا السعود
انة2444 ل والص شغ انوكة دفاع لل س ل الجانف ه       9/6/1944الفلب ا 4191835القاعدە الج
ستانالدينشمسالدينجمالقوات الدفاع الجوي المل السعودي2445 ا ض  11632       9/2/1959ا ــ ه          ص ب 86984              ال 9            القس م الهندس ي          السعود ب
انة2446 ل والص شغ امكة دفاع لل اول ا ض              8/7/1945الفلب تورال ــ ه                  22411ص ب 5296               ال              السعود
ان2447 دهللافرحانشاه وزارە الدفاع والط زالع دالع ةالع اض              104669240421/01/58السعود 4789000ال
ةالعامةللدفاع المد 2448 مادمصالحالمدي ةهوسهابراه 10034087608/4/1951535768054السعود
قوات الدفاع الجوي2449 ان  ه واالس ةالشمريزد مزعلاالدارةالهندس 100339831811/1/19595559033738260925السعود
ا دشنه ال فروانصالحع قوات الدفاع الجوي المل السعودي2450 ةال 31952     ت 8993231              الثقب ه                 ص  ب 73468          104447539812/11/1931السعود دى رمزال
قوات الدفاع الجوي2451 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس ممحمدض دانابراه ةاللح 101986166317/11/63590098411126606289السعود
ةالعامةللدفاع المد 2452 ضجمعانالمدي ةالزهرا الحس احمدمع ةشارع االندلس106265476719/12/60السعود ب 554505905العت
انة2453 ل والص شغ شعو كة دفاع لل ةاالماممصط درو 10462104965/8/19405075117116656433السعود
قوات الدفاع الجوي2454 ان  ه واالس ةالشمريزد مزعلاالدارةالهندس 100339831811/1/19595559033738260925السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2455 ل اارسالنشاه ف ــ ه                ابها                   ص ب 75              1/7/1943ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2456 ل اارسالنشاه ف ــ ه                ابها                   ص ب 75              1/7/1943ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2457 ل اارسالنشاه ف ــ ه                ابها                   ص ب 75              1/7/1943ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2458 ل اارسالنشاه ف ــ ه                ابها                   ص ب 75              1/7/1943ترك السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2459 مخالدادارةمشار دالرحمنابراه ةالمديهشع 4781512الوزارات            ش المطار            101565215723/09/68السعود
انة2460 ل والص شغ امكة دفاع لل ل وو ال ل ه       13/05/48ام 4191835القاعدە الج
انة2461 ل والص شغ امكة دفاع لل ل وو ال ل ه       13/05/48ام 4191835القاعدە الج
انة2462 ل والص شغ امكة دفاع لل ل وو ال ل ه       13/05/48ام 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 2463 ةالس رشودشا راشدالمدي اض              10540407519/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 2464 ةالس رشودشا راشدالمدي اض              10540407519/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي2465 ان  ه واالس لاالدارةالهندس هاحمدمصط ن ةش ل        10021535407/11/1966السعود ه            شارع القند 5056745956600505الع
الدفاع /ادارە2466 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعماجحمودخالدسلطانشغ 104689666617/11/635555127445496325السعود
الدفاع /ادارە2467 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعماجحمودخالدسلطانشغ 104689666617/11/635555127445496325السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2468 ل ستانغالممحمدش ف         1/7/1950VILL. MASHO GAGAR      P.O BADA BER.       DISTT. TEH.PESHAWAR    PAKISTANا
انة2469 ل والص شغ ةالجو عوناحمدعائضكة دفاع لل 101270902631/12/465573558996206465السعود
قوات الدفاع الجوي2470 ان  ه واالس اركاحمدمحمداالدارةالهندس يم ةعس 105415382813/02/56562621629السعود
قوات الدفاع الجوي2471 ان  ه واالس ةهزازيعع طو محمداالدارةالهندس 104689173324/07/4150106942272210617السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2472 ل اا احمدسعدالدينف ـ 3903           1/7/1952ترك ــ ه                الخ 31952            ص  السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2473 ل اا احمدسعدالدينف ـ 3903           1/7/1952ترك ــ ه                الخ 31952            ص  السعود
دهللاعقوات الدفاع الجوي المل السعودي2474 اكعع ةال اض              31/05/68السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي2475 ان  ه واالس جبن مستورخالداالدارةالهندس ةالقثا بن ف 101071535515/08/775073352244772920السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2476 ل اعف اارا                  1/7/1962CUKUR KOYU             OTRA MAH.NO:102      DENIZLI                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2477 ل اعف اارا                  1/7/1962CUKUR KOYU             OTRA MAH.NO:102      DENIZLI                 TURKEYترك
انة2478 ل والص شغ زاحمدكة دفاع لل دالع دهللاع ةالشتويع 102841050218/01/74554466644112203966السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2479 ل ستانمحمداحمدشب ف ا ض              1/7/1955ا ــ ه                  S‐987                  95111ص ب 7897               ال السعود
قوات الدفاع الجوي2480 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس ةمقطا محمداحمدض 10536400072/10/19835438554778979212السعود
قوات الدفاع الجوي2481 ان  ه واالس لسعوداالدارةالهندس ةالب حمددخ 504808311138682590الدمام  الشعله10111319175/11/1964السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2482 ل شمنف اب 1/7/1948MALATYA COD. AKTAS      GIDA PAZARI          NO.24/C ELBISTAN        K.MARAS                 TURKترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2483 ل شمنف اب 1/7/1948MALATYA COD. AKTAS      GIDA PAZARI          NO.24/C ELBISTAN        K.MARAS                 TURKترك
قوات الدفاع الجوي2484 ان  ه واالس بسالماالدارةالهندس دمش ضسع ةالقحطا ال عا ض 104777365810/10/1934السعود ب ال عا د مش / سالم سع دة بواسطة محافظة أحد رف 50576422072650061مركز الفرع 
انة2485 ل والص شغ ااركستوماسبكة دفاع لل ا              م العقاره          29/01/48ام 4191835 01 العل
انة2486 ل والص شغ ااركستوماسبكة دفاع لل ا              م العقاره          29/01/48ام 4191835 01 العل
انة2487 ل والص شغ ااركستوماسبكة دفاع لل ا              م العقاره          29/01/48ام 4191835 01 العل
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2488 ل الدشمصط ف                     1/7/1955PAZARCIKBAYIRLT KOYU   PAZARCIK / K. MARAS TURKEYترك
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2489 ل الدشمصطف                     1/7/1955PAZARCIKBAYIRLT KOYU   PAZARCIK / K. MARAS TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2490 ل اشت ام ف 1/7/1954SARIHAYA MAH.          KARADERE SOK.NO:15   SEREFLIKOCHISAR        ANKARA                  TURKترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2491 ل اشت ام ف 1/7/1954SARIHAYA MAH.          KARADERE SOK.NO:15   SEREFLIKOCHISAR        ANKARA                  TURKترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2492 ل لف الدرجناسماع                     1/7/1940DEDELI KOYU            KIRSEHIR             TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2493 ل لف الدرجناسماع                     1/7/1940DEDELI KOYU            KIRSEHIR             TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2494 ل ستانرسولغالمالحسنمحمودف ــ ه                ص ب 12406              جد ه21473            1/7/1958ا السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2495 ل دينعمصط ف اا ــ ه             موسس ه ا ل سمرا ن         ص ب 7201            1/7/1960ترك جد ه                    السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2496 ل دينعمصط ف اا ــ ه             موسس ه ا ل سمرا ن         ص ب 7201            1/7/1960ترك جد ه                    السعود
انة2497 ل والص شغ دسالمعادلكة دفاع لل انسع ةالص 10071904976/3/19545056915686725168السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2498 ل ا رستمف ال                     1/7/1952BOZKIR KOYU ORTAKAY    NIGDE                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2499 ل ا رستمف ال                     1/7/1952BOZKIR KOYU ORTAKAY    NIGDE                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2500 ل ااشارمحمودف                     1/7/1944MERSINLI KOYU          SALIHLI/MANISA      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2501 ل ااشارمحمودف                     1/7/1944MERSINLI KOYU          SALIHLI/MANISA      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2502 ل دف ستانزادشاەاحمدسع ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19545ا 0جدە                 ط
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي2503 طاحعع ةال اض              12/9/1969السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي2504 ان  ه واالس يكرديعوضاحمداالدارةالهندس ةالع اض              100214213931/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2505 ان  ه واالس يكرديعوضاحمداالدارةالهندس ةالع اض              100214213931/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2506 ل دالحقنجم الدينف ستانع                UMAR BLOCK  ALLAMA   IGBAL TOWN           LAHORE                 PAKISTAN 1/7/194536ا
ةالعامةللدفاع المد 2507 دالمدي اسسع ةالعتي ع اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 2508 دالمدي اسسع ةالعتي ع اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي2509 ان  ه واالس داالدارةالهندس دبن احمدع ةالزهرا بن ع 500213061الحضنالعام10666609197/1/1981السعود
قوات الدفاع الجوي2510 ان  ه واالس ةاشقرع حس ع االدارةالهندس ل              103149452716/12/65السعود ل              الجب 0الجب
قوات الدفاع الجوي2511 ان  ه واالس ةاشقرع حس ع االدارةالهندس ل              103149452716/12/65السعود ل              الجب 0الجب
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2512 ل جازمحمدف ستانفمحمدا 1/7/1946H.NO.G96 INSIDE        YAKKI GATE KUCHA    DEPUTY ALAM SHAH        LAHORE                 PAKIا
قوات الدفاع الجوي2513 ان  ه واالس ةالق محمدسعدبندراالدارةالهندس 104576430316/03/755922009554665064السعود
الدفاع /ادارە2514 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرزاقشغ كع دهللامب ةالقص ع 10003877362/11/19655566908076331025السعود
الدفاع /ادارە2515 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرزاقشغ كع دهللامب ةالقص ع 10003877362/11/19655566908076331025السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2516 ل نجوعمرهللاف اك                     1/7/1937AKPINAR KOYU           ORTAKOY NIGDE       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2517 ل نجوعمرهللاف اك                     1/7/1937AKPINAR KOYU           ORTAKOY NIGDE       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2518 ل نجوعمرهللاف اك                     1/7/1937AKPINAR KOYU           ORTAKOY NIGDE       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2519 ل نجوعمرهللاف اك                     1/7/1937AKPINAR KOYU           ORTAKOY NIGDE       TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2520 ل اعمحمدف ااوزا ــ ه                ص ب 16041              جد ه 21464           1/7/1951ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2521 ل اعمحمدف ااوزا ــ ه                ص ب 16041              جد ه 21464           1/7/1951ترك السعود
ةالعامةللدفاع المد 2522 شدمحمداحمدالمدي ةالرو اض              17/03/53السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2523 ل دالف س ع اال ــ ه                المدين ه المنور ه        ص ب 1578            1/7/1951ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2524 ل دالف س ع اال ــ ه                المدين ه المنور ه        ص ب 1578            1/7/1951ترك السعود
ةالعامةللدفاع المد 2525 دالدينحس المدي اروح ةهن اض              30/07/08السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 2526 دالدينحس المدي اروح ةهن اض              30/07/08السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي2527 ان  ه واالس ةكرادرسكرمصط االدارةالهندس ق المطار110124837327/02/79السعود هط 7272501الح
ةالعامةللدفاع المد 2528 زقحمدانالمدي درهرو ةالسل ع     104782600121/05/47السعود
ةالعامةللدفاع المد 2529 زقحمدانالمدي درهرو ةالسل ع     104782600121/05/47السعود
لقوات الدفاع الجوي المل السعودي2530 ستانشاەاحمدشك ع ه الدفا ع    الجوى الخامس ه       6/10/1942ا اد ه مجم ــ ه             ق لظهرا ن ص ب22          السعود
قوات الدفاع الجوي2531 ان  ه واالس لواالدارةالهندس ا ض              7/7/1947الفلب جماالا ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2532 ل بمحمدشاراف ستانحب ــ ه             الخ 31952            ص ب 1856            1/7/1955ا ت8944616               السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2533 ل بمحمدشاراف ستانحب ــ ه             الخ 31952            ص ب 1856            1/7/1955ا ت8944616               السعود
ةالعامةللدفاع المد 2534 ةالمد قاسمحمزەمحمدالمدي     108819502724/07/41السعود
ةالعامةللدفاع المد 2535 ةالمد قاسمحمزەمحمدالمدي     108819502724/07/41السعود
ةالعامةللدفاع المد 2536 منشومحمدالمدي اض              13/02/56ال 4777972الملز شارع المطار    ال
انة2537 ل والص شغ ةالسال محمدبراتمحمدكة دفاع لل 10070610864/8/1984500321500126963560السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2538 ل ادوزدم محمدف ان ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19495اس 0جدە                 ط
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2539 ل ادوزدم محمدف ان ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19495اس 0جدە                 ط
ةالعامةللدفاع المد 2540 دالرحمنالمدي منحسناحمدع ا ض              1/7/1950ال ــ ه  11431ص ب 1467               ال  ه          ن ب قاس م الجشاع ه      السعود
قوات الدفاع الجوي2541 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال دهللاع ةالج محمدع صل     102216911226/05/63السعود 5032360994042889الوزر              شارع الملك ف
ةالعامةللدفاع المد 2542 دمرا مسعدالمدي يع ةالمط اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 2543 دالرحمنالمدي منحسناحمدع ا ض              1/7/1950ال ــ ه  11431ص ب 1467               ال  ه          ن ب قاس م الجشاع ه      السعود
قوات الدفاع الجوي2544 ان  ه واالس ةالعتي صليهمسعدسعوداالدارةالهندس ق المطار         102357851931/12/59السعود ه       ط 5054091257252364الطائف الح
قوات الدفاع الجوي2545 ان  ه واالس ةالعتي صليهمسعدسعوداالدارةالهندس ق المطار         102357851931/12/59السعود ه       ط 5054091257252364الطائف الح
ةالعامةللدفاع المد 2546 دەالمدي خ حسنع ةش اض              3/7/1943السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي2547 ان  ه واالس ةكرديحس حسنوجدياالدارةالهندس 101637785327/10/6650558061622802801السعود
قوات الدفاع الجوي2548 ان  ه واالس ةكرديحسحسنوجدياالدارةالهندس 101637785327/10/6650558061622802801السعود
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ةالعامةللدفاع المد2549 دەالمدي خحسنع ةش اض              3/7/1943السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە2550 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ ةالرشودرشودعثمانع ه           103316797228/11/62السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە2551 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ ةالرشودرشودعثمانع ه           103316797228/11/62السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە2552 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ ةالرشودرشودعثمانع ه           103316797228/11/62السعود مان 0الس
ــــع قوات الدفاع الجوي2553 ةالرزقوىحمداناحمدادارةمشار ل االزدي100984700313/02/56السعود 5084929286915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي2554 ان  ه واالس ةالعتي محمدسعدفهداالدارةالهندس 105244667915/10/6657888465811السعود
قوات الدفاع الجوي2555 ان  ه واالس انمحمداالدارةالهندس ةكع جلبوبج اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 2556 ةالعمرىمحمدسعدالمدي اض              12/3/2021السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2557 ل ستانورغالمف           1/7/1951S/O QAZI ABDULHAQ      VIL.NAWAY KALAY      P.O. ASBANR DIST.DIR   PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي2558 ان  ه واالس هعمحمدمحمداالدارةالهندس ةابوح 102708014028/11/625560356636477059السعود
قوات الدفاع الجوي2559 ان  ه واالس هعمحمدمحمداالدارةالهندس ةابوح 102708014028/11/625560356636477059السعود
قوات الدفاع الجوي2560 ان  ه واالس هعمحمدمحمداالدارةالهندس ةابوح 102708014028/11/625560356636477059السعود
قوات الدفاع الجوي2561 ان  ه واالس باالدارةالهندس دش دعب د الج يسع ةالدو 4776777 الوزارات         شارالمطار           25/10/65السعود
ةالعامةللدفاع المد 2562 زالمدي دالع ةالعمرانمحمدناع 103576458629/09/3564435797السعود
قوات الدفاع الجوي2563 ان  ه واالس فمحمدسعوداالدارةالهندس ةالسهس اض              101908598215/10/66السعود 4936622الروضة              ال
قوات الدفاع الجوي2564 ان  ه واالس فمحمدسعوداالدارةالهندس ةالسهس اض              101908598215/10/66السعود 4936622الروضة              ال
ان2565 فصالحوزارە الدفاع والط يبن مرزوقبن خل ةالع 102910060731/12/59559216491السعود
ان2566 فصالحوزارە الدفاع والط يبن مرزوقبن خل ةالع 102910060731/12/59559216491السعود
انة2567 ل والص شغ ةمختارحس مصط حس كة دفاع لل 101978878317/03/535518959606935108السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2568 ةالغامديبن احمدبن سالمح ادارةمشار ل االزدي104451810625/10/65السعود 5049842506915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي2569 ان  ه واالس ةموحمودەعلوىعاطفاالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2570 ل قمظفرف اصا عا         تبو ك ت 4228621      1/7/1947ترك ــ ه                موسس هالق السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2571 ل قمظفرف اصا عا         تبو ك ت 4228621      1/7/1947ترك ــ ه                موسس هالق السعود
الدفاع /ادارە2572 ه  انه الخدمات الطب ل وص موائلشغ دال مع دانابراه ةاللح 105599403026/02/875344644444451017السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2573 ةالغامدياحمدسالمسم ادارةمشار 103565621212/10/198650312202738205780السعود
قوات الدفاع الجوي2574 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس دحمدع ةبن حم 101257880114/07/425074669444580969السعود
قوات الدفاع الجوي2575 ان  ه واالس دانصالحراشدصالحاالدارةالهندس ةف 8949068شارع الظهران        13/04/68السعود
قوات الدفاع الجوي2576 ان  ه واالس ةالسهمجرىغازىفالحاالدارةالهندس 10461401564/9/19705048535864777147السعود
قوات الدفاع الجوي2577 ان  ه واالس دالرحمنفهداالدارةالهندس ةالغامديمحمدع 50885033377220912الجر /قذانه       قذانه /الجنوب        100143681320/11/84السعود
قوات الدفاع الجوي2578 ان  ه واالس ضسلطاناالدارةالهندس يهذلول ال سلطانعا ةالدو 103291995125/10/65569899965السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2579 ل اىعمحمدف                     1/7/1949ASAPI YAHYASARAY       KOYU GAYIRACAN      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2580 ل اىعمحمدف                     1/7/1949ASAPI YAHYASARAY       KOYU GAYIRACAN      TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي2581 ان  ه واالس ضسلطاناالدارةالهندس يهذلول ال سلطانعا ةالدو 103291995125/10/65569899965السعود
قوات الدفاع الجوي2582 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس دحمدع ةبن حم 101257880114/07/425074669444580969السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2583 مانادارةمشار مع سل ةالهتاريابراه 4781512الوزارات            ش المطار            100569896221/01/58السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2584 مانادارةمشار مع سل ةالهتاريابراه 4781512الوزارات            ش المطار            100569896221/01/58السعود
قوات الدفاع الجوي2585 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةعزو محمودمحمدول ال            100961919628/11/62السعود 6606802الروضة              ش ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2586 ل اسونرمحمدف              1/7/1954ABACI CARSISI NO.16    31060               ANTAKYA  HATAY         TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي2587 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةعزو محمودمحمدول ال            100961919628/11/62السعود 6606802الروضة              ش ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2588 ل اسونرمحمدف              1/7/1954ABACI CARSISI NO.16    31060               ANTAKYA  HATAY         TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي2589 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةعزو محمودمحمدول ال            100961919628/11/62السعود 6606802الروضة              ش ال
قوات الدفاع الجوي2590 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةعزو محمودمحمدول ال            100961919628/11/62السعود 6606802الروضة              ش ال
ةالعامةللدفاع المد 2591 ةالعمرعمحمدفهدالمدي اض              25/10/65السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي2592 ان  ه واالس دنائفاالدارةالهندس ضع يع ةالمط 101272637621/05/4756923722738203513السعود
انة2593 ل والص شغ ليوكة دفاع لل س جاسس ا              م العقاره          12/3/1937الفلب فاب 4191835 01 العل
ــــع قوات الدفاع الجوي2594 ةالحر بن سودانبن فالحريعادارةمشار 103818958318/09/3655416999663230405السعود
ةالعامةللدفاع المد 2595 مانفهدالمدي ةالحعوضسل 102016633431/12/595556974676724995السعود
قوات الدفاع الجوي2596 ان  ه واالس يناعقوبنااالدارةالهندس ةالدو 10224012678/8/19675058421918093031السعود
قوات الدفاع الجوي2597 ان  ه واالس يناعقوبنااالدارةالهندس ةالدو 10224012678/8/19675058421918093031السعود
قوات الدفاع الجوي2598 ان  ه واالس ةمطششمحمدحس عاالدارةالهندس 104165081131/07/73005032627874316436السعود
دالرحمنقوات الدفاع الجوي المل السعودي2599 زع دالع ةالغنامبن عثمانبن ع اض10635136403/4/1985السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي2600 ان  ه واالس مانطارقاالدارةالهندس ةاحمدمحمدسل اض              101956509021/08/64السعود 5000143574777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2601 ان  ه واالس مانطارقاالدارةالهندس ةاحمدمحمدسل اض              101956509021/08/64السعود 5000143574777147الوزارات            ال
انة2602 ل والص شغ اهارسدارنكة دفاع لل ال لوما          23/06/65اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي2603 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع انبن عثمانبن ع ةالشق ون100550814628/11/62السعود ه  حىالصفراءش التلف ق الطرف دە ط 5031465933818888ب
قوات الدفاع الجوي2604 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع انبن عثمانبن ع ةالشق ون100550814628/11/62السعود ه  حىالصفراءش التلف ق الطرف دە ط 5031465933818888ب
قوات الدفاع الجوي2605 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع انبن عثمانبن ع ةالشق ون100550814628/11/62السعود ه  حىالصفراءش التلف ق الطرف دە ط 5031465933818888ب
قوات الدفاع الجوي2606 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع انبن عثمانبن ع ةالشق ون100550814628/11/62السعود ه  حىالصفراءش التلف ق الطرف دە ط 5031465933818888ب
انة2607 ل والص شغ ليوكة دفاع لل ج ا              م العقاره          3/7/1961الفلب اوناجونزال ف 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي2608 ان  ه واالس يسعدظامحمداالدارةالهندس ةالدو اض              104872073217/11/63السعود 5543509034777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي2609 ان  ه واالس يسعدظامحمداالدارةالهندس ةالدو اض              104872073217/11/63السعود 5543509034777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2610 ان  ه واالس ةالمغر سعدالدينمحمدسم االدارةالهندس اض              2/12/1963السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2611 ان  ه واالس ةالشلوينا منا نااالدارةالهندس اض              101767855619/04/50السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2612 ان  ه واالس دةاالدارةالهندس ا احمداحمدع ةخ 105629788818/08/86509548011503671997السعود
انة2613 ل والص شغ لفيوتوماسكة دفاع لل وس دي لف ا              م العقاره          21/09/56الفلب س 4191835 01 العل
انة2614 ل والص شغ اهارسدارنكة دفاع لل ال لوما          23/06/65اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي2615 ان  ه واالس يسعودمعيوفسعوداالدارةالهندس ةالع 104047394220/09/6856666786837660555السعود
قوات الدفاع الجوي2616 ان  ه واالس يسعودمعيوفسعوداالدارةالهندس ةالع 104047394220/09/6856666786837660555السعود
قوات الدفاع الجوي2617 ان  ه واالس دهللانامحمداالدارةالهندس لع ةالعق 5639098004788811الملز               شارع المطــار       104401112823/09/68السعود
قوات الدفاع الجوي2618 ان  ه واالس دهللانامحمداالدارةالهندس لع ةالعق 5639098004788811الملز               شارع المطــار       104401112823/09/68السعود
انة2619 ل والص شغ سبي كة دفاع لل اتورومونت ا ض              8/11/1953الفلب ل ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
الدفاع /ادارە2620 ه  انه الخدمات الطب ل وص زعمرشغ دالع دهللاع ةالحدي ع صل     10295371215/11/1964السعود 5035228824042889الوزر              شارع الملك ف
الدفاع /ادارە2621 ه  انه الخدمات الطب ل وص زعمرشغ دالع دهللاع ةالحدي ع صل     10295371215/11/1964السعود 5035228824042889الوزر              شارع الملك ف
قوات الدفاع الجوي2622 ان  ه واالس صحموداالدارةالهندس ةالروجفنانرخ 7216082               ص ب 1566‐103657584116/08/3931991السعود 509357972559062547حفر                  ت
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2623 ل غانزروالندف ام                    1/3/1943V.VOLLMAR STR.29       8160 MIESBACH       GERMANYالمان
ــــع قوات الدفاع الجوي2624 ةالصوما حس محمدادمادارةمشار 101558134920/01/585046956226727270السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2625 ل غانزروالندف ام                    1/3/1943V.VOLLMAR STR.29       8160 MIESBACH       GERMANYالمان
ةالعامةللدفاع المد 2626 مانفهدالمدي ةالحعوضسل 102016633431/12/595556974676724995السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2627 ل ااوزكحسنف                  1/7/1948KNLARPINAR  CADDESI    NO. 7218  KERIOREO  ANKARA                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2628 ل ااوزكحسنف                  1/7/1948KNLARPINAR  CADDESI    NO. 7218  KERIOREO  ANKARA                 TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي2629 ان  ه واالس ةالنف بن تناظببن ع محمداالدارةالهندس 100082761611/6/19455047075916100002السعود
قوات الدفاع الجوي2630 ان  ه واالس ةالنف بن تناظببن ع محمداالدارةالهندس 100082761611/6/19455047075916100002السعود
قوات الدفاع الجوي2631 ان  ه واالس ةالشهرا ع احمدع االدارةالهندس 100447167625/08/845405950404777147السعود
الدفاع /ادارە2632 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاخالدشغ ر محمدع ةالع 105506920515/10/665910990092407521السعود
قوات الدفاع الجوي2633 ان  ه واالس ةابوطالباحمدع منصوراالدارةالهندس اء العام  104523340815/10/66السعود اء             شارع العل 4652069 01 540533582العل
قوات الدفاع الجوي2634 ان  ه واالس ةابوطالباحمدع منصوراالدارةالهندس اء العام  104523340815/10/66السعود اء             شارع العل 4652069 01 540533582العل
قوات الدفاع الجوي2635 ان  ه واالس ةابوطالباحمدع منصوراالدارةالهندس اء العام  104523340815/10/66السعود اء             شارع العل 4652069 01 540533582العل
قوات الدفاع الجوي2636 ان  ه واالس ةابوطالباحمدع منصوراالدارةالهندس اء العام  104523340815/10/66السعود اء             شارع العل 4652069 01 540533582العل
قوات الدفاع الجوي2637 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعدوا حس سعدعب ق المطار         10075528039/12/1961السعود ه       ط 7252364الطائف الح
قوات الدفاع الجوي2638 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعدوا حس سعدعب ق المطار         10075528039/12/1961السعود ه       ط 7252364الطائف الح
انة2639 ل والص شغ نكة دفاع لل ه       1/7/1970الفلب داندانالدو 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 2640 منابوقحمهادىالمدي اط        1/7/2023ال ــ ه         مطبع ه الدفا ع المد    وسـك ن الض 11174   بواسط ه محمدالح ل      السعود ض
ةالعامةللدفاع المد 2641 منابوقحمهادىالمدي اط        1/7/2023ال ــ ه         مطبع ه الدفا ع المد    وسـك ن الض 11174   بواسط ه محمدالح ل      السعود ض
ــــع قوات الدفاع الجوي2642 ةالحار محمد شلويمرزوقاحمدادارةمشار 100347058811/6/19455439395046919466السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2643 دنا ادارةمشار سسع ةع خم 5054593464781512ش المطار            10384496644/8/1966السعود
قوات الدفاع الجوي2644 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس يقاعدرش ةالع 103376166721/01/58504287719السعود
قوات الدفاع الجوي2645 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس يقاعدرش ةالع 103376166721/01/58504287719السعود
قوات الدفاع الجوي2646 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس يقاعدرش ةالع 103376166721/01/58504287719السعود
قوات الدفاع الجوي2647 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس يقاعدرش ةالع 103376166721/01/58504287719السعود
قوات الدفاع الجوي2648 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس يقاعدرش ةالع 103376166721/01/58504287719السعود
قوات الدفاع الجوي2649 ان  ه واالس دهللامنا تر االدارةالهندس ةالعتي ع 100828178211/2/19795058036088952165السعود
انة2650 ل والص شغ تونسولومونجوزهكة دفاع لل ه       30/01/64الفلب ارس 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي2651 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس يقاعدرش ةالع 103376166721/01/58504287719السعود
وع وزارە الدفاع2652 ا/م ان ات وم ون بيونكونرادودلتاا س ش            19/06/49الفلب كو ورن 6834722الحمراء             ال
قوات الدفاع الجوي2653 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةمدراجع محمدسع 102321810812/2/19775334430304777147السعود
ان2654 مانسلوممر وزارە الدفاع والط ةالنف سل 10076444857/9/193750565107326620958السعود
كاسنمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2655 ستانب ــ ه             تبو ك                   ص ب 1160            1/7/1952ا ت 4220095              السعود
كاسنمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2656 ستانب ــ ه             تبو ك                   ص ب 1160            1/7/1952ا ت 4220095              السعود
قوات الدفاع الجوي2657 ان  ه واالس زاالدارةالهندس صع ق حمودرخ ةالروالقع اض              103287351310/7/1970السعود 5565219357216082ال
قوات الدفاع الجوي2658 ان  ه واالس زاالدارةالهندس صع ق حمودرخ ةالروالقع اض              103287351310/7/1970السعود 5565219357216082ال
قوات الدفاع الجوي2659 ان  ه واالس دهللانوراالدارةالهندس دمحمدع ةابورش اض              100551075317/11/67السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2660 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةمدراجع محمدسع 102321810812/2/19775334430304777147السعود
قوات الدفاع الجوي2661 ان  ه واالس دهللانوراالدارةالهندس دمحمدع ةابورش اض              100551075317/11/67السعود 4777147الوزارات            ال
وع وزارە الدفاع2662 ا/م ان ات وم ون ن دلتاا سيور ش            29/03/52الفلب سا ورن 6834722الحمراء             ال
قوات الدفاع الجوي2663 ان  ه واالس ةالقرا محمدنامحمداالدارةالهندس 103682748111/6/1945503024155السعود
ان2664 دهللاناخالدوزارە الدفاع والط ةالداودع اض              100299617923/09/68السعود 4789000ال
ان2665 دهللاناخالدوزارە الدفاع والط ةالداودع اض              100299617923/09/68السعود 4789000ال
ان2666 دهللاناخالدوزارە الدفاع والط ةالداودع اض              100299617923/09/68السعود 4789000ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2667 دانناعمرع ادارةمشار ةبن س 10503985678/4/1951555213444114566816السعود
قوات الدفاع الجوي2668 ان  ه واالس ةالعازنامحمدنااالدارةالهندس 10297672234/10/196700554470674554470674السعود
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قوات الدفاع الجوي2669 ان  ه واالس ةالعاز نامحمدنااالدارةالهندس 10297672234/10/196700554470674554470674السعود
انة2670 ل والص شغ ثكة دفاع لل تواينكي اكروك ه       23/08/62ام 4191835القاعدە الج
انة2671 ل والص شغ ثكة دفاع لل تواينكي اكروك ه       23/08/62ام 4191835القاعدە الج
انة2672 ل والص شغ ثكة دفاع لل تواينكي اكروك ه       23/08/62ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي2673 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس فمحمدسع ةم 10043504412/12/19785844522362583694السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2674 دهللاصالحادارةمشار ةالحمدانبن محمدبن ع   10041736451/2/1957559490902السعود
ةالعامةللدفاع المد 2675 دالمدي ةالحاز احمدحامدسع 100421881217/03/53005524942155249421السعود
ةالعامةللدفاع المد 2676 دالمدي ةالحاز احمدحامدسع 100421881217/03/53005524942155249421السعود
ةالعامةللدفاع المد 2677 دالمدي ةالحاز احمدحامدسع 100421881217/03/53005524942155249421السعود
قوات الدفاع الجوي2678 ان  ه واالس انعوضمسعداالدارةالهندس ةالحر حن 10161197355/8/19405053231986581470السعود
قوات الدفاع الجوي2679 ان  ه واالس انعوضمسعداالدارةالهندس ةالحر حن 10161197355/8/19405053231986581470السعود
ةالعامةللدفاع المد 2680 دالمدي عبمحمدسع ةالعمرىال اض              10/10/1934السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 2681 دالمدي عبمحمدسع ةالعمرىال اض              10/10/1934السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 2682 دالمدي عبمحمدسع ةالعمرىال اض              10/10/1934السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 2683 دالمدي عبمحمدسع ةالعمرىال اض              10/10/1934السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي2684 ان  ه واالس ىرشدانمسعدعاالدارةالهندس ةالمط 102641239325/10/655517339118686088السعود
قوات الدفاع الجوي2685 ان  ه واالس يسفررجاءسعداالدارةالهندس ةالمط 105680180413/02/56555198883السعود
قوات الدفاع الجوي2686 ان  ه واالس ةالزهرا احمدعوضمحمداالدارةالهندس اض              13/01/75السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2687 ان  ه واالس ةالقدسعثمانمحمدعثماناالدارةالهندس 106043977317/11/635087094302890562السعود
قوات الدفاع الجوي2688 ان  ه واالس ةالقدسعثمانمحمدعثماناالدارةالهندس 106043977317/11/635087094302890562السعود
قوات الدفاع الجوي2689 ان  ه واالس دالرحمنها االدارةالهندس احس ع ةص اض              10095277952/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2690 ان  ه واالس ةالوادىناصالحمرواناالدارةالهندس وةالثمان 100498938830/10/69السعود 5661782856617828ال
ةالعامةللدفاع المد 2691 ماسعدالمدي ةرزقع ابراه ة بواسطة العمدة101945881729/09/35السعود 5555825705220967مكة المكرمة النوارة الغ
ةالعامةللدفاع المد 2692 ماسعدالمدي ةرزقع ابراه ة بواسطة العمدة101945881729/09/35السعود 5555825705220967مكة المكرمة النوارة الغ
ةالعامةللدفاع المد 2693 ماسعدالمدي ةرزقع ابراه ة بواسطة العمدة101945881729/09/35السعود 5555825705220967مكة المكرمة النوارة الغ
قوات الدفاع الجوي2694 ان  ه واالس زسعداالدارةالهندس دالع ــهمأحمدع ةالدر ه        106523448417/11/63السعود ــع              شارع النا 5032614284031033الم
قوات الدفاع الجوي2695 ان  ه واالس زسعداالدارةالهندس دالع ــهمأحمدع ةالدر ه        106523448417/11/63السعود ــع              شارع النا 5032614284031033الم
قوات الدفاع الجوي2696 ان  ه واالس ةالع محمدشائعمحمداالدارةالهندس اض              10066684281/6/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2697 ان  ه واالس لهاللمسعراالدارةالهندس ةالعتي دخ اض              103033047428/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2698 ان  ه واالس لهاللمسعراالدارةالهندس ةالعتي دخ اض              103033047428/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2699 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس م ع ةالصالحالجارهللاسل اض              10007009382/2/1969السعود 5065991694777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2700 ان  ه واالس فانعوضنااالدارةالهندس ةالعتي ع د 103167689112/11/1931السعود ال ن    ت  7451004             الطائ ف  القمري ه        شار ع خالداب ن الول ا ن اب ن ش ف د
قوات الدفاع الجوي2701 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللاع ةعزازصالحع اض              5/7/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2702 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالهادىع دع ةالقحطا سع اض              21/09/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2703 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ممحمدع اسابراه ةالد اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2704 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ممحمدع اسابراه ةالد اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2705 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالقديرىناسعدع اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2706 ان  ه واالس بنا االدارةالهندس ل ةالحسنا بن نا بن  104241301114/05/755098401546529115السعود
انة2707 ل والص شغ ضكة دفاع لل ضسالمعا يعا ث ةال 10031641086/3/197750089979812203966السعود
قوات الدفاع الجوي2708 ان  ه واالس شصالحنا سالماالدارةالهندس ةال دغ 559598815المطارمطارالملك خالدالدو102116440328/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي2709 ان  ه واالس دالرحمنتوفيقمالاالدارةالهندس ةمحجوبع فة               شارع الصحافة         100701815122/11/68السعود 5066373116712100م
قوات الدفاع الجوي2710 ان  ه واالس دالرحمنتوفيقمالاالدارةالهندس ةمحجوبع فة               شارع الصحافة         100701815122/11/68السعود 5066373116712100م
قوات الدفاع الجوي2711 ان  ه واالس دالرحمنتوفيقمالاالدارةالهندس ةمحجوبع فة               شارع الصحافة         100701815122/11/68السعود 5066373116712100م
قوات الدفاع الجوي2712 ان  ه واالس دالرحمنتوفيقمالاالدارةالهندس ةمحجوبع فة               شارع الصحافة         100701815122/11/68السعود 5066373116712100م
وع وزارە الدفاع2713 ا/م ان ات وم ون لودلتاا لينوديون ساف ال ا دى 21453     ص ب 11144           27/11/57الفلب م ــ ه                جد ه رم السعود
قوات الدفاع الجوي2714 ان  ه واالس ىحزامصقرزداالدارةالهندس ةالدو اض              14/01/60السعود 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2715 ل اجيت موف                     1/7/1950TERME CAD XLO 18       KIRSEHIR            TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2716 ل اجيت موف                     1/7/1950TERME CAD XLO 18       KIRSEHIR            TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي2717 ان  ه واالس يحمدنمشانمنصوراالدارةالهندس ةالدو اض              10272330122/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2718 ان  ه واالس يحمدنمشانمنصوراالدارةالهندس ةالدو اض              10272330122/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 2719 ةالماجدمحمدمحمدصالحالمدي 102577192231/12/595059157125309094السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2720 مفهدادارةمشار ةالحاز محمدابراه ه    10424322359/12/1961السعود بع                المنطقه الصناع 5464487810ي
ــــع قوات الدفاع الجوي2721 ضهادارةمشار دعوضع ةالحار ع 10337146749/12/19615522260500السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2722 دالخالقعائضادارةمشار ضع ةالشهريعا 104249189215/05/8050623180812392341السعود
قوات الدفاع الجوي2723 ان  ه واالس دظافراالدارةالهندس ةال ظاهرمحمدسع 102319989412/10/1968555522620112084646السعود
قوات الدفاع الجوي2724 ان  ه واالس دظافراالدارةالهندس ةال ظاهرمحمدسع 102319989412/10/1968555522620112084646السعود
قوات الدفاع الجوي2725 ان  ه واالس زيوسفاالدارةالهندس دالع دالمحسنع سع ةالع 100636869828/11/625008004392101111السعود
قوات الدفاع الجوي2726 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس م ع ةالصالحالجارهللاسل اض              10007009382/2/1969السعود 5065991694777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2727 ان  ه واالس ةالهزا مرشدحس عاالدارةالهندس اض              30/12/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2728 ان  ه واالس وشمحمدححسناالدارةالهندس ةج اض              19/03/54السعود 4777147الوزارات            ال
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انة2729 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل الودف ا              م العقاره          5/3/1942ام 4191835 01 العل
انة2730 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل الودف ا              م العقاره          5/3/1942ام 4191835 01 العل
انة2731 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل الودف ا              م العقاره          5/3/1942ام 4191835 01 العل
انة2732 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل الودف ا              م العقاره          5/3/1942ام 4191835 01 العل
انة2733 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل الودف ا              م العقاره          5/3/1942ام 4191835 01 العل
انة2734 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل الودف ا              م العقاره          5/3/1942ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي2735 ان  ه واالس دهللاجزاعاالدارةالهندس ةالنوم ال عب اض              101965261725/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2736 ان  ه واالس جع االدارةالهندس دف ةال مفتاحسع 530630370ضمد102233709927/03/52السعود
قوات الدفاع الجوي2737 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالخثع بن محمدبن ع سع 100523280431/08/66505372339السعود
قوات الدفاع الجوي2738 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالخثع بن محمدبن ع سع 100523280431/08/66505372339السعود
قوات الدفاع الجوي2739 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس معثمانع انابراه ةال 10565583884/10/196755521125514523020السعود
قوات الدفاع الجوي2740 ان  ه واالس تعوصل هللاالدارةالهندس ضب يعا ةالمط 101538995820/01/58530238688السعود
قوات الدفاع الجوي2741 ان  ه واالس ةمعوضهمعوضهمرا سالماالدارةالهندس 105033069325/10/655031026244777147السعود
قوات الدفاع الجوي2742 ان  ه واالس تعوصل هللاالدارةالهندس ضب يعا ةالمط 101538995820/01/58530238688السعود
ةالعامةللدفاع المد 2743 انفرحانمشعلالمدي ةالسلمانشع 101714390819/12/60550506662550506662السعود
قوات الدفاع الجوي2744 ان  ه واالس ةمعوضهمعوضهمرا سالماالدارةالهندس 105033069325/10/655031026244777147السعود
قوات الدفاع الجوي2745 ان  ه واالس حاالدارةالهندس دەعمف ىع ةعس 102924339913/04/7355574684072291915السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2746 دالهادىادارةمشار ىجارهللاسعدع ةالع ا ض  ال م       ت2322882 بواسط ه ابن ه103672961229/09/35السعود اط            ال غازى وزار ه الدفا ع      شو ن الض
ــــع قوات الدفاع الجوي2747 دالهادىادارةمشار ىجارهللاسعدع ةالع ا ض  ال م       ت2322882 بواسط ه ابن ه103672961229/09/35السعود اط            ال غازى وزار ه الدفا ع      شو ن الض
ــــع قوات الدفاع الجوي2748 دالهادىادارةمشار ىجارهللاسعدع ةالع ا ض  ال م       ت2322882 بواسط ه ابن ه103672961229/09/35السعود اط            ال غازى وزار ه الدفا ع      شو ن الض
ــــع قوات الدفاع الجوي2749 دالهادىادارةمشار ىجارهللاسعدع ةالع ا ض  ال م       ت2322882 بواسط ه ابن ه103672961229/09/35السعود اط            ال غازى وزار ه الدفا ع      شو ن الض
قوات الدفاع الجوي2750 ان  ه واالس دالرحمنعثمانصالحاالدارةالهندس ةالزعا ع 104584742122/08/715530246554766966السعود
قوات الدفاع الجوي2751 ان  ه واالس دالرحمنعثمانصالحاالدارةالهندس ةالزعا ع 104584742122/08/715530246554766966السعود
قوات الدفاع الجوي2752 ان  ه واالس دالرحمنعثمانصالحاالدارةالهندس ةالزعا ع 104584742122/08/715530246554766966السعود
قوات الدفاع الجوي2753 ان  ه واالس شاالدارةالهندس ىسفرانمحمدعا ةالمط اض              101667544711/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2754 ان  ه واالس شاالدارةالهندس ىسفرانمحمدعا ةالمط اض              101667544711/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2755 ان  ه واالس شاالدارةالهندس ىسفرانمحمدعا ةالمط اض              101667544711/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2756 ان  ه واالس ةالشهرا محمدععوضهاالدارةالهندس اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2757 ان  ه واالس ةالشهرا محمدععوضهاالدارةالهندس اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2758 ةالنمرىمحمودحامدحسنادارةمشار سلطان10015862942/11/1968السعود 5043435366915380الزاهراءش االم
قوات الدفاع الجوي2759 ان  ه واالس دالقادرنااحمداالدارةالهندس بع ةنص     9/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي2760 ان  ه واالس دالقادرنااحمداالدارةالهندس بع ةنص     9/12/1961السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2761 ةالنمرىمحمودحامدحسنادارةمشار سلطان10015862942/11/1968السعود 5043435366915380الزاهراءش االم
ــــع قوات الدفاع الجوي2762 ةالنمرىمحمودحامدحسنادارةمشار سلطان10015862942/11/1968السعود 5043435366915380الزاهراءش االم
ــــع قوات الدفاع الجوي2763 ت محمدعب ادارةمشار دالمع ب ةشاه بن ع 5651109096169099  10684786093/8/1978السعود
قوات الدفاع الجوي2764 ان  ه واالس حاالدارةالهندس دەعمف ىع ةعس 102924339913/04/7355574684072291915السعود
قوات الدفاع الجوي2765 ان  ه واالس حاالدارةالهندس دەعمف ىع ةعس 102924339913/04/7355574684072291915السعود
قوات الدفاع الجوي2766 ان  ه واالس حاالدارةالهندس دەعمف ىع ةعس 102924339913/04/7355574684072291915السعود
قوات الدفاع الجوي2767 ان  ه واالس حاالدارةالهندس دەعمف ىع ةعس 102924339913/04/7355574684072291915السعود
قوات الدفاع الجوي2768 ان  ه واالس ىمومحمداحمداالدارةالهندس ةالمن اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2769 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع يسالمع ةالع 5559469317290480الرق ص ب /3        الرق ص ب /3        102654865917/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي2770 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع يسالمع ةالع 5559469317290480الرق ص ب /3        الرق ص ب /3        102654865917/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي2771 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع يسالمع ةالع 5559469317290480الرق ص ب /3        الرق ص ب /3        102654865917/11/63السعود
قوات الدفاع الجوي2772 ان  ه واالس دهللاحسناالدارةالهندس ةالشمرا جمعانع ـــ ه   100179888129/09/35السعود ت دالل ه     تبو ك/ ت م /39831  42    المظال ت ال ع ه بواسط ه         جمعا ن حس ن ع
ةالعامةللدفاع المد 2773 انفرحانمشعلالمدي ةالسلمانشع 101714390819/12/60550506662550506662السعود
قوات الدفاع الجوي2774 ان  ه واالس يمرشدناراشداالدارةالهندس ةالدو اض              10053519502/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2775 ان  ه واالس لماالدارةالهندس مانس لمسل ةالعطوىس مان العطوي102083438610/5/1948السعود لم سل اتب عدل‐ بواسطة / فهد س مة تبوك  مح ‐557228667
قوات الدفاع الجوي2776 ان  ه واالس يمرشدناراشداالدارةالهندس ةالدو اض              10053519502/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2777 ان  ه واالس حاالدارةالهندس دەعمف ىع ةعس 102924339913/04/7355574684072291915السعود
قوات الدفاع الجوي2778 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مانمحمدسل ةالعطوىسل ه            تبوك                9/12/1961السعود صل 4232864الف
قوات الدفاع الجوي2779 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالشمرا محمدع سع ق المدينه المنورە  31/08/66السعود 4221212تبوك                ط
قوات الدفاع الجوي2780 ان  ه واالس دهللاصالحخالداالدارةالهندس ةالما ع 100269649818/10/715511220808023000السعود
قوات الدفاع الجوي2781 ان  ه واالس دهللاع يوسفاالدارةالهندس انع ةالهد 10193393715/11/196450582458338443510السعود
قوات الدفاع الجوي2782 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع ىمحمدع ةالدو اض              10032421368/5/1969السعود 5049997644777147الوزارات            ال
انة2783 ل والص شغ انتاراماروكة دفاع لل جايوال ه       22/11/40الفلب ل 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي2784 ان  ه واالس يفهدصالحاحمداالدارةالهندس ةالعي 104512945725/10/65505816859138110171السعود
قوات الدفاع الجوي2785 ان  ه واالس يفهدصالحاحمداالدارةالهندس ةالعي 104512945725/10/65505816859138110171السعود
قوات الدفاع الجوي2786 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع ىمحمدع ةالدو اض              10032421368/5/1969السعود 5049997644777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2787 لعصامادارةمشار ةبه احمداسماع 5489646404781512الوزارات            ش المطار            100012888216/10/66السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2788 لعصامادارةمشار ةبهاحمداسماع 5489646404781512الوزارات            ش المطار            100012888216/10/66السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي2789 لعصامادارةمشار ةبه احمداسماع 5489646404781512الوزارات            ش المطار            100012888216/10/66السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2790 لعصامادارةمشار ةبه احمداسماع 5489646404781512الوزارات            ش المطار            100012888216/10/66السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2791 لعصامادارةمشار ةبه احمداسماع 5489646404781512الوزارات            ش المطار            100012888216/10/66السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2792 دهللا  آل سعدمنا حمدادارةمشار ةالقحطا ع 5034717644781512ش المطار            10548680295/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2793 دهللا  آل سعدمنا حمدادارةمشار ةالقحطا ع 5034717644781512ش المطار            10548680295/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2794 دهللا  آل سعدمنا حمدادارةمشار ةالقحطا ع 5034717644781512ش المطار            10548680295/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2795 دهللا  آل سعدمنا حمدادارةمشار ةالقحطا ع 5034717644781512ش المطار            10548680295/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2796 زاسلادارةمشار دالع ةالرا را ع 10180457713/10/197955599770912752973السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2797 ةالحمادبن حمادبن صالححمادادارةمشار ق المدينه103748125425/10/65السعود هط غداد 5056610556521414ال
الدفاع /ادارە2798 ه  انه الخدمات الطب ل وص سادميوسفاحمدشغ ةيو ه           10531352487/8/1961السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە2799 ه  انه الخدمات الطب ل وص سادميوسفاحمدشغ ةيو ه           10531352487/8/1961السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە2800 ه  انه الخدمات الطب ل وص سادميوسفاحمدشغ ةيو ه           10531352487/8/1961السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي2801 ان  ه واالس ط ناحسنمحمداالدارةالهندس ةال 10275022266/4/19635068282674777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2802 ةالسالبن احمدبن عاحمدادارةمشار 101519130517/11/6356082232126521414السعود
ةكع احمدشوحسنقوات الدفاع الجوي المل السعودي2803 اض              105777197211/1/1959السعود 5406060044768126ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2804 دالرحمنادارةمشار دهللامحمدع ةنصارع     5/8/1940السعود
الدفاع /ادارە2805 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركزدشغ ةالعتي وخ م 101065630212/9/19695344418994700005السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2806 ةالقحطا حس ع سعدادارةمشار 4777536 01الملزط الملك فهد104790589615/03/83السعود
انة2807 ل والص شغ ستوفرالفاكة دفاع لل لدزك اف ه       5/2/1944ام 4191835القاعدە الج
انة2808 ل والص شغ ستوفرالفاكة دفاع لل لدزك اف ه       5/2/1944ام 4191835القاعدە الج
انة2809 ل والص شغ ستوفرالفاكة دفاع لل لدزك اف ه       5/2/1944ام 4191835القاعدە الج
انة2810 ل والص شغ ستوفرالفاكة دفاع لل لدزك اف ه       5/2/1944ام 4191835القاعدە الج
انة2811 ل والص شغ ستوفرالفاكة دفاع لل لدزك اف ه       5/2/1944ام 4191835القاعدە الج
انة2812 ل والص شغ ستوفرالفاكة دفاع لل لدزك اف ه       5/2/1944ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي2813 ان  ه واالس زنامانعاالدارةالهندس دالع ةالمانعع ل              28/11/62السعود ل              الجب 0الجب
قوات الدفاع الجوي2814 ان  ه واالس ماالدارةالهندس لمسل ديعودە س ةالعطويالعض اض              100090793927/03/52السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2815 ان  ه واالس ماالدارةالهندس لمسل ديعودە س ةالعطويالعض اض              100090793927/03/52السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2816 ةالرح سالماحمدع ادارةمشار 100240678117/03/535046740356936711السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2817 دادارةمشار همحمدعجن ةفق 10371878366/3/1954501040536السعود
انة2818 ل والص شغ ةالحر درحمديع كة دفاع لل 102958724114/12/475553517056295474السعود
قوات الدفاع الجوي2819 ان  ه واالس ةالشهريحمدانسعدمحمداالدارةالهندس 10290743561/5/19655042429814457659السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2820 كرسارحادارةمشار ضاب ةالشمرا مع  10347726148/4/1951554875711السعود
ةالعامةللدفاع المد 2821 ةالحاز احمدحامدسعودالمدي اض10003537878/4/1951السعود 5044568212954148امارة منطقة ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2822 ل ايتليوعمحمدف ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19535ترك 0جدە                 ط
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2823 ل ايتليوعمحمدف ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19535ترك 0جدە                 ط
ــــع قوات الدفاع الجوي2824 كرسارحادارةمشار ضاب ةالشمرا مع  10347726148/4/1951554875711السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2825 كرسارحادارةمشار ضاب ةالشمرا مع  10347726148/4/1951554875711السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2826 كرسارحادارةمشار ضاب ةالشمرا مع  10347726148/4/1951554875711السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2827 كرسارحادارةمشار ضاب ةالشمرا مع  10347726148/4/1951554875711السعود
قوات الدفاع الجوي2828 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغر بن مرشدبن سعدول اض              10103992421/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2829 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغر بن مرشدبن سعدول اض              10103992421/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2830 ةالعق محمودمحمدمنصورادارةمشار 10291271622/6/197655468873926291532السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2831 مصالحمحمدسلطانادارةمشار ةالخ 100216803510/11/19835031663434506865السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2832 زاسلادارةمشار دالع ةالرا را ع 10180457713/10/197955599770912752973السعود
قوات الدفاع الجوي2833 ان  ه واالس دهللافارساالدارةالهندس ةالمنصورسعودع ـا ض  ،             ت م 4469557         29/09/35السعود     ال
ةالعامةللدفاع المد 2834 ةالحاز احمدحامدسعودالمدي اض10003537878/4/1951السعود 5044568212954148امارة منطقة ال
ةالعامةللدفاع المد 2835 دالرحمنسعدالمدي ةالمهي عبودع 4236780المهرجان ‐ ب        شارع خمس          100459411317/11/63السعود
ةالعامةللدفاع المد 2836 ةالحاز احمدحامدسعودالمدي اض10003537878/4/1951السعود 5044568212954148امارة منطقة ال
قوات الدفاع الجوي2837 ان  ه واالس دالقادرنااحمداالدارةالهندس بع ةنص     9/12/1961السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2838 اشادارةمشار شعع ةالمزمو عاي  100531268917/11/63505642610السعود
قوات الدفاع الجوي2839 ان  ه واالس ةغزوا بن ع بن احمدملهوياالدارةالهندس 102341213123/09/685028441698824457السعود
انة2840 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل انع ا ض              10/3/1960الفلب ساب ــ ه                  11411ص ب 173                ال اط            السعود نادى الض
انة2841 ل والص شغ نالدكة دفاع لل يور ا ض                 ص ب 2811            7/1/1949الفلب رو ــ ه                ال السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2842 ممحمدمتعبادارةمشار دابراه ةالوه 5048867024781512ش المطار104272639613/11/79السعود
قوات الدفاع الجوي2843 ان  ه واالس ةالزهرا حسنصالحمحمداالدارةالهندس ه103422033314/10/78السعود 5093128736755981السالم
قوات الدفاع الجوي2844 ان  ه واالس دهللايوسفاالدارةالهندس ىمحمدع ةالدو اض              100324214411/10/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2845 ان  ه واالس فحمادصالحاحمداالدارةالهندس ةالش 10458495919/12/1961505212228112211381السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2846 ل هللاسعدادارةمشار دابن دخ ةالغامديابن سع 104746335917/11/6355568353426655522السعود
انة2847 ل والص شغ ةالحر درحمديع كة دفاع لل 102958724114/12/475553517056295474السعود
قوات الدفاع الجوي2848 ان  ه واالس فهخالداالدارةالهندس ةالمهناءحمدخل 100582410530/11/62005593145755931457السعود
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انة2849 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
انة2850 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
قوات الدفاع الجوي2851 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةقطانمحمدعثمانف 10338280528/4/1951504678524126917157السعود
قوات الدفاع الجوي2852 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةقطانمحمدعثمانف 10338280528/4/1951504678524126917157السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2853 ل اكروجرراينهولدارلهاي ف 0جدە                 ص ب 6072            29/08/37المان
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2854 ل جوف افورس ه 0جدە                 ص ب 6072            20/07/37المان
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2855 ل جوف افورس ه 0جدە                 ص ب 6072            20/07/37المان
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى2856 ل اكروجرراينهولدارلهاي ف 0جدە                 ص ب 6072            29/08/37المان
ــــع قوات الدفاع الجوي2857 اركنصارادارةمشار ا ر م ةالذب 100699388331/12/595056989226770269السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2858 اركنصارادارةمشار ا ر م ةالذب 100699388331/12/595056989226770269السعود
ان2859 زوزارە الدفاع والط دالع زالمحمدع دالع عع ةالج     103187120316/06/12السعود
ان2860 زوزارە الدفاع والط دالع زالمحمدع دالع عع ةالج     103187120316/06/12السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2861 دادارةمشار دصالحع ةالحاز ع 100882762628/11/625056464316281153السعود
انة2862 ل والص شغ دكة دفاع لل ال جوادس ستانج ا              م العقاره          16/07/62ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي2863 ان  ه واالس دحمداالدارةالهندس ةالثق حمدحم له              الهاتف السعودى      104110801826/07/63السعود 5617000676364305ال
قوات الدفاع الجوي2864 ان  ه واالس دحمداالدارةالهندس ةالثق حمدحم له              الهاتف السعودى      104110801826/07/63السعود 5617000676364305ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2865 ةالحدادصالحبن علوىمحسنادارةمشار 10283923796/8/195750036364026610133السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2866 ةالحدادصالحبن علوىمحسنادارةمشار 10283923796/8/195750036364026610133السعود
ةالعامةللدفاع المد 2867 ةالسمان كرمنصورالمدي 10082405563/7/19435006016446990837السعود
ةالعامةللدفاع المد 2868 ةالسمانكريوسفالمدي 4217 جدة 21491     ت 100093253111/6/19456991847/055648970السعود ا ض  السالمة    0499658180941          ص ب ح(ال
ةالعامةللدفاع المد 2869 ةالسمانكريوسفالمدي 4217 جدة 21491     ت 100093253111/6/19456991847/055648970السعود ا ض  السالمة    0499658180941          ص ب ح(ال
انة2870 ل والص شغ ياالسودقاسمرا كة دفاع لل ةالع 109276875120/07/7450536841812453348السعود
انة2871 ل والص شغ دهللاصالحكة دفاع لل ىصالحع ةالمط 102219199126/02/7054467756612203966السعود
الدفاع /ادارە2872 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةال ساريقاسمع محمدشغ 105820673921/01/5855572911375420107السعود
انة2873 ل والص شغ ةالغبي محمدعمرمحمدكة دفاع لل 101522639028/11/62MOOMARUS@YAHOO.COM59951512014664582السعود
الدفاع /ادارە2874 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالقحطا سعدمحمدمسفرشغ ق القاعدە        13/02/56السعود 5448527 01 ط
الدفاع /ادارە2875 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالقحطا سعدمحمدمسفرشغ ق القاعدە        13/02/56السعود 5448527 01 ط
انة2876 ل والص شغ اركراجحكة دفاع لل ةالجه راجحم 100971065611/1/19595914466661123109000السعود
الدفاع /ادارە2877 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةال ساريقاسمع محمدشغ 105820673921/01/5855572911375420107السعود
انة2878 ل والص شغ انخض خلفكة دفاع لل ىخ ةالمط 10260947046/3/19545517825456651104السعود
قوات الدفاع الجوي2879 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدناسع 100300275321/06/44506850688السعود
قوات الدفاع الجوي2880 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدناسع 100300275321/06/44506850688السعود
قوات الدفاع الجوي2881 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدناسع 100300275321/06/44506850688السعود
قوات الدفاع الجوي2882 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ادمرزوقع ةالحر ف 10195893631/2/1957555040388السعود
قوات الدفاع الجوي2883 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالشهريمحمدع ق الهدى          102228452331/12/59السعود 7336000الهــــدى           ط
قوات الدفاع الجوي2884 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالشهريمحمدع ق الهدى          102228452331/12/59السعود 7336000الهــــدى           ط
قوات الدفاع الجوي2885 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالشهريمحمدع ق الهدى          102228452331/12/59السعود 7336000الهــــدى           ط
قوات الدفاع الجوي2886 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالشهريمحمدع ق الهدى          102228452331/12/59السعود 7336000الهــــدى           ط
قوات الدفاع الجوي2887 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال دهللاع ةالشا بن عمربن ع ه بواسطة العمدە101172855531/12/59السعود ا 500181646136672727حائل ‐  ص
قوات الدفاع الجوي2888 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال دهللاع ةالشا بن عمربن ع ه بواسطة العمدە101172855531/12/59السعود ا 500181646136672727حائل ‐  ص
قوات الدفاع الجوي2889 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال دهللاع ةالشا بن عمربن ع ه بواسطة العمدە101172855531/12/59السعود ا 500181646136672727حائل ‐  ص
قوات الدفاع الجوي2890 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال دهللاع ةالشا بن عمربن ع ه بواسطة العمدە101172855531/12/59السعود ا 500181646136672727حائل ‐  ص
وع وزارە الدفاع2891 ا/م ان ات وم ون انوتيودولوادلتاا مان            12/8/1956الفلب س 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي2892 ان  ه واالس ةالقاسمعثمانمحمدراشداالدارةالهندس 100521448925/10/6555541523014782159السعود
قوات الدفاع الجوي2893 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالمهوسصالحمحمدع 104171225628/11/625592383884774588السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2894 ةالقر احمدحسنماجدادارةمشار 10651798044/6/198056096059614721390السعود
انة2895 ل والص شغ اردورودولفوكة دفاع لل ه       10/5/1944الفلب جال 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي2896 ان  ه واالس دمجريمحمداالدارةالهندس اضسع ةالشهرا ال ع اض              104036216011/2/1954السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي2897 دالرحمنادارةمشار ةالحر ذعاروصل هللاع ه            101010369315/10/66السعود ــع              النا 4032222 01 505219110الم
انقوات الدفاع الجوي المل السعودي2898 ستانخانمحمدم ع ه الدفا ع    الجوى الخامس ه       1/7/1948ا اد ه مجم ــ ه             ق لظهرا ن ص ب22          السعود
الدفاع /ادارە2899 ه  انه الخدمات الطب ل وص اشغ دهللاه سعدع ةبن جميعنا 106156301911/8/19725099212135448300السعود
دقوات الدفاع الجوي المل السعودي2900 الجاو دالستاراق ستانع ا ض              1/7/1954ا ــ ه                  46411ص ب 16431              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي2901 ان  ه واالس شاالدارةالهندس فالحرازيعون ناعا ةال 5575004        مكة المكرمة الغسال ه    جوارمدرس ه ال خ محمد101275685224/07/41السعود تدا ه   بواسط ه فت ن الحارث ي     ه م
دالرحمنقوات الدفاع الجوي المل السعودي2902 ممكتومع ستانابراه ــ ه             الخ                  ص ب 20418           1/7/1954ا رمز31952               السعود
ستانمالكا محمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2903 ع ه         الدفا ع الخامس ه      1/7/1945ا اد ه المجم ــ ه             ق لظهرا ن ص ب22          السعود
قوات الدفاع الجوي2904 ان  ه واالس شاالدارةالهندس فالحرازيعون ناعا ةال 5575004        مكة المكرمة الغسال ه    جوارمدرس ه ال خ محمد101275685224/07/41السعود تدا ه   بواسط ه فت ن الحارث ي     ه م
صلقوات الدفاع الجوي المل السعودي2905 ستانم حافظب ف ا ض              1/7/1958ا ــ ه                  46411ص ب 16431              ال              السعود
ستانانصارىقمرالدينشاه قوات الدفاع الجوي المل السعودي2906 ا ض              1/7/1960ا ــ ه                  46411ص ب 16431              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي2907 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةزدانعمراحمدع 5556660354221199رابغ                الشارع العام         101218834619/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي2908 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةزدانعمراحمدع 5556660354221199رابغ                الشارع العام         101218834619/12/60السعود
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وع وزارە الدفاع2909 ا/م ان ات وم ون دهللادلتاا ــ ه                ص ب 11144              جد ه 21453           30/04/49السودانعوض  هللاحمدع السعود
قوات الدفاع الجوي2910 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةزدانعمراحمدع 5556660354221199رابغ                الشارع العام         101218834619/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي2911 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةزدانعمراحمدع 5556660354221199رابغ                الشارع العام         101218834619/12/60السعود
دخالدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2912 اتمحمدجاو ستانعنا ا ض              1/7/1950ا ــ ه                  46411ص ب 16431              ال              السعود
ارشيخحس حامدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2913 دالج ستانع ــ ه             الخ                  ص ب 20418           1/7/1947ا رمز 31952              السعود
ستانالحسنشمسمحمدشهابقوات الدفاع الجوي المل السعودي2914 ــ ه             الدما م                 ص ب 20418           1/7/1955ا رمز 31952              السعود
انة2915 ل والص شغ الجيوفكة دفاع لل ا ض              27/01/52الفلب كروزد ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
وع وزارە الدفاع2916 ا/م ان ات وم ون ناسيودلتاا ــ ه                جد ه 21453              ص ب 11144           29/07/47الفلب انانماالبون السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2917 ةالشهريمعديسالمطاللادارةمشار 103268137918/01/615056079476394003السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2918 ةالشهريمعديسالمطاللادارةمشار 103268137918/01/615056079476394003السعود
قوات الدفاع الجوي2919 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريع رافعع 4776777 الوزارات         شارالمطار           104615497528/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي2920 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريع رافعع 4776777 الوزارات         شارالمطار           104615497528/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي2921 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريع رافعع 4776777 الوزارات         شارالمطار           104615497528/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي2922 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريع رافعع 4776777 الوزارات         شارالمطار           104615497528/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي2923 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريع رافعع 4776777 الوزارات         شارالمطار           104615497528/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي2924 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريع رافعع 4776777 الوزارات         شارالمطار           104615497528/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي2925 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريع رافعع 4776777 الوزارات         شارالمطار           104615497528/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي2926 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريع رافعع 4776777 الوزارات         شارالمطار           104615497528/11/62السعود
دقوات الدفاع الجوي المل السعودي2927 دعلىمحمداحمدس ستانف ــ ه             الخ                  ص ب 20418           1/7/1950ا رمز 31952              السعود
ستانخانشهازمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2928 ــ ه                الثقب ه 31952           ص ب20418            1/7/1955ا السعود
ستانالدينانورمحمدصد قوات الدفاع الجوي المل السعودي2929 ــ ه             الخ                  ص ب 20418           1/7/1948ا رمز 31952              السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2930 دسعدادارةمشار دالرحمنزا ةالعمري المال ع 10501650571/2/195750463674454636744السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2931 مانمحمدفهدادارةمشار لسل ةالشل 10290567189/12/19615406791704247545السعود
وع وزارە الدفاع2932 ا/م ان ات وم ون اراسدلتاا مان            24/12/53الفلب كوستوروزا 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي2933 ان  ه واالس ةالقاسمعثمانمحمدراشداالدارةالهندس 100521448925/10/6555541523014782159السعود
ستاندارعشودرىمقصودحامدقوات الدفاع الجوي المل السعودي2934 ــ ه                مطارالظهرا ن 31932      ص ب716              1/7/1958ا السعود
زقوات الدفاع الجوي المل السعودي2935 ستانمحمدعاخ برو ــ ه             تبو ك                   ص ب 1160            1/7/1955ا ت 4220095              السعود
انة2936 ل والص شغ دبن صالحبن سالمهاشمكة دفاع لل ةالس 104371428431/12/59531666685السعود
ان2937 دالرحمنوزارە الدفاع والط دالرحمنمحمدع ةالدر ع ه            10030111765/11/1964السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي2938 ان  ه واالس دالقادرطاللاالدارةالهندس ةالسمكريحس ع ز  جدە                 103231292628/11/62السعود دالع 69300000مطارالملك ع
قوات الدفاع الجوي2939 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالفوزانصالحع ه            103725359628/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي2940 ان  ه واالس ضظافراالدارةالهندس ةالشيخظافرحض 10149510068/4/1951504360668السعود
قوات الدفاع الجوي2941 ان  ه واالس ضظافراالدارةالهندس ةالشيخظافرحض 10149510068/4/1951504360668السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2942 طماملاوصافسعودادارةمشار ةق 105020897217/03/53505154688السعود
قوات الدفاع الجوي2943 ان  ه واالس دهللاعاالدارةالهندس يبن عبن ع ةالدو 100214240217/03/535447951968410082السعود
ةالعامةللدفاع المد 2944 لصالحالمدي ةالقرا صالحمق 100149536324/09/53004264842السعود
قوات الدفاع الجوي2945 ان  ه واالس مفهداالدارةالهندس ةاالحمدسعدابراه 10095412006/3/19545032826284281177السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2946 انمسعودادارةمشار مهض ةالجه سل 104178275411/6/194555371032426402661السعود
انة2947 ل والص شغ نواور كة دفاع لل سسوج جنادا ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            5/9/1949الفلب د السعود
ةالعامةللدفاع المد 2948 ستانفخرالدينصديقمحمدالمدي ا ض              1/7/1940ا ــ ه                  47111الدفا ع المد          ال ار ه الملبوسا ت        السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2949 دهللافهدادارةمشار ةالمهوسصالحع ه            103180893228/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 541216901الم
ــــع قوات الدفاع الجوي2950 دهللافهدادارةمشار ةالمهوسصالحع ه            103180893228/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 541216901الم
قوات الدفاع الجوي2951 ان  ه واالس دهللافهداالدارةالهندس ةالمهوسصالحع ه            103180893228/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 541216901الم
قوات الدفاع الجوي2952 ان  ه واالس دهللافهداالدارةالهندس ةالمهوسصالحع ه            103180893228/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 541216901الم
قوات الدفاع الجوي2953 ان  ه واالس دالرحمنحموداالدارةالهندس سغزاىع ةالرو اض              21/01/58السعود 4823403ام الحمام ش العام    ال
قوات الدفاع الجوي2954 ان  ه واالس دالمحسنصالحاالدارةالهندس زع دالع سع ةالع اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2955 ان  ه واالس دهللايوسفاالدارةالهندس دهللاعب ةالقرا ع 103382566028/11/62508383230السعود
قوات الدفاع الجوي2956 ان  ه واالس دالمحسنصالحاالدارةالهندس زع دالع سع ةالع اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
ان2957 ا ض  11116       1/7/2023السوداناسحاقادرسمحمداحمدوزارە الدفاع والط ا ن   ال ــ ه          وزار هالدفا ع والط د ه     السعود بواسط ه    المحاس ب/ محمد ع
قوات الدفاع الجوي2958 ان  ه واالس ةالقاسمعثمانمحمدراشداالدارةالهندس 100521448925/10/6555541523014782159السعود
قوات الدفاع الجوي2959 ان  ه واالس ةالقاسمعثمانمحمدراشداالدارةالهندس 100521448925/10/6555541523014782159السعود
قوات الدفاع الجوي2960 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس حع عا ةالهاجريمف 104039553322/08/7150473611772201617السعود
قوات الدفاع الجوي2961 ان  ه واالس اءمحمدعواداالدارةالهندس يح ةالع     100971864217/03/53السعود
الدفاع /ادارە2962 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعوادمحمدع عصامشغ ةالعام10653398795/3/1986السعود 5562327076366608المدينةالصناع
ــــع قوات الدفاع الجوي2963 ةغدادىحسنعفط ادارةمشار ه10450023576/11/1963السعود ه ش الثان ه     حىالصناع 5959905906380080المنطقه الصناع
ــــع قوات الدفاع الجوي2964 ةغدادىحسنعفط ادارةمشار ه10450023576/11/1963السعود ه ش الثان ه     حىالصناع 5959905906380080المنطقه الصناع
قوات الدفاع الجوي2965 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةاالحمرىفارسع 102337179014/09/685557422304767780السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2966 دهللادارةمشار دالرحمنصالحع ةالجارهللاع 4781512الوزارات            ش المطار            100563465221/05/47السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2967 دهللادارةمشار دالرحمنصالحع ةالجارهللاع 4781512الوزارات            ش المطار            100563465221/05/47السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2968 دهللادارةمشار دالرحمنصالحع ةالجارهللاع 4781512الوزارات            ش المطار            100563465221/05/47السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي2969 دهللادارةمشار دالرحمنصالحع ةالجارهللاع 4781512الوزارات            ش المطار            100563465221/05/47السعود
انة2970 ل والص شغ سونال كة دفاع لل اجا ه       31/08/50ام 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 2971 احس عحسنالمدي ةد               مديرالمكت ب             ت/545561013         الطائ ف                 التامينا ت االجتما ه 102197115313/04/18السعود
ةالعامةللدفاع المد 2972 احس عحسنالمدي ةد               مديرالمكت ب             ت/545561013         الطائ ف                 التامينا ت االجتما ه 102197115313/04/18السعود
ةالعامةللدفاع المد 2973 احس عحسنالمدي ةد               مديرالمكت ب             ت/545561013         الطائ ف                 التامينا ت االجتما ه 102197115313/04/18السعود
ةالعامةللدفاع المد 2974 احس عحسنالمدي ةد               مديرالمكت ب             ت/545561013         الطائ ف                 التامينا ت االجتما ه 102197115313/04/18السعود
قوات الدفاع الجوي2975 ان  ه واالس ةالقحطا  محمدسلطاناالدارةالهندس 101488227610/10/19745564643936671445السعود
انة2976 ل والص شغ اقتكة دفاع لل ستانمحمدخوشعل ا ض              22/09/60ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي2977 ان  ه واالس ةالغولع داودمصط االدارةالهندس اض              101788164811/1/1959السعود 5036226634777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2978 ان  ه واالس ةعداوىعلواناحمدمحمداالدارةالهندس / ع محمد احمد عداوي100834688211/6/1945السعود ات بواسطة عه مركزالعمل 50241078472350883ة المجموعه الرا
قوات الدفاع الجوي2979 ان  ه واالس ةعداوىعلواناحمدمحمداالدارةالهندس / ع محمد احمد عداوي100834688211/6/1945السعود ات بواسطة عه مركزالعمل 50241078472350883ة المجموعه الرا
قوات الدفاع الجوي2980 ان  ه واالس ةعداوىعلواناحمدمحمداالدارةالهندس / ع محمد احمد عداوي100834688211/6/1945السعود ات بواسطة عه مركزالعمل 50241078472350883ة المجموعه الرا
قوات الدفاع الجوي2981 ان  ه واالس ةعداوىعلواناحمدمحمداالدارةالهندس / ع محمد احمد عداوي100834688211/6/1945السعود ات بواسطة عه مركزالعمل 50241078472350883ة المجموعه الرا
انة2982 ل والص شغ اقتكة دفاع لل ستانمحمدخوشعل ا ض              22/09/60ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ممحمدروح االم قوات الدفاع الجوي المل السعودي2983 ستانمستق 1/7/1959HOUSE NO E‐ 538         STREET NO. 2 HUSSAN IN ABAD   LHORE         CANTT.POSTAL NO54810   PAا
قوات الدفاع الجوي2984 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس اسسع ةالغامدىه اض              103397126625/10/65السعود 5056645204777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2985 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس اسسع ةالغامدىه اض              103397126625/10/65السعود 5056645204777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2986 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس اسسع ةالغامدىه اض              103397126625/10/65السعود 5056645204777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2987 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس اسسع ةالغامدىه اض              103397126625/10/65السعود 5056645204777147الوزارات            ال
ممحمدروح االم قوات الدفاع الجوي المل السعودي2988 ستانمستق 1/7/1959HOUSE NO E‐ 538         STREET NO. 2 HUSSAN IN ABAD   LHORE         CANTT.POSTAL NO54810   PAا
قوات الدفاع الجوي2989 ان  ه واالس منا االدارةالهندس دالقادربن ابراه دبن ع ةاجن اض              10328009619/8/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي2990 ان  ه واالس منا االدارةالهندس دالقادربن ابراه دبن ع ةاجن اض              10328009619/8/1964السعود 4777147الوزارات            ال
ان2991 موزارە الدفاع والط دالرحمنابراه اديمحمدع ةال 100395279112/11/19315054796234283835السعود
انة2992 ل والص شغ سانطونيوانطونيوكة دفاع لل ا ض              9/9/1951الفلب جونزال ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة2993 ل والص شغ ةاحمدكة دفاع لل ةالقر احمدالسه عط ة106883368828/06/76السعود ق هات ال 56661817112203966 المن
الدفاع /ادارە2994 ه  انه الخدمات الطب ل وص زشغ دالع مع انسعدابراه ةالع 103954194919/12/60506909325506909325السعود
قوات الدفاع الجوي2995 ان  ه واالس ةبرادعمحمودخالداالدارةالهندس 103771812731/03/715033510796763423السعود
قوات الدفاع الجوي2996 ان  ه واالس ةالزهرا بن ع بن شهوانخاتماالدارةالهندس 104695370728/11/62555667280السعود
قوات الدفاع الجوي2997 ان  ه واالس سهصالحمحمدمطلباالدارةالهندس ةالنف 102205351411/1/1959503105490السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2998 دهللادارةمشار شزائدصالحع ةال 100947666227/08/385549365652321424السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي2999 دهللادارةمشار شزائدصالحع ةال 100947666227/08/385549365652321424السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3000 دهللادارةمشار شزائدصالحع ةال 100947666227/08/385549365652321424السعود
انة3001 ل والص شغ صاحمدمحمدغازيكة دفاع لل ةخ 10013186156/3/1954504607091السعود
ةالعامةللدفاع المد 3002 مالمدي دهللابراه مع فابراه ةالس المجمع ه  104828664329/09/35السعود ا ض  ال ما ن           المجمع ه ،              بن  واسطةمديرالفر ع /      محمدالسل
دقوات الدفاع الجوي المل السعودي3003 داخ خالدرضاس ستانرضاس ع ه         الدفا ع الجوى الخامس ه11/3/1949ا اد ه المجم ــ ه          ق ن                ص ب22                  السعود
ةالعامةللدفاع المد 3004 رممحمدالمدي ستانمصط غالما اض              1/7/1950ا 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3005 رممحمدالمدي ستانمصط غالما اض              1/7/1950ا 4777972الملز شارع المطار    ال
ستانمحمدش عشوكتقوات الدفاع الجوي المل السعودي3006 ــ ه                  23913مطارالظهرا ن            ص ب 716             1/7/1958ا              السعود
ستانمحمدش عشوكتقوات الدفاع الجوي المل السعودي3007 ــ ه                  23913مطارالظهرا ن            ص ب 716             1/7/1958ا              السعود
ةالعامةللدفاع المد 3008 كرالمدي منمكنهوشمحمداب ــ ه                الطائ ف                 ص ب 37              1/7/1937ال السعود
الدفاع /ادارە3009 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعتي زارمحمدمتعبشغ 102332840211/8/1972504269895115474550السعود
قوات الدفاع الجوي3010 ان  ه واالس سهصالحمحمدمطلباالدارةالهندس ةالنف 102205351411/1/1959503105490السعود
ان3011 ةالعج فالحمنصورمحمدوزارە الدفاع والط ش               103311950228/02/22السعود 4777777الج
ةالعامةللدفاع المد 3012 دبصالحع حسنالمدي ةاألح 100147228917/11/63004923513السعود
ةالعامةللدفاع المد 3013 دبصالحع حسنالمدي ةاألح 100147228917/11/63004923513السعود
قوات الدفاع الجوي3014 ان  ه واالس دالرحمنعادلاالدارةالهندس سمحمدع ةالمو 100191197128/07/7100509668866السعود
قوات الدفاع الجوي3015 ان  ه واالس ةمجر احمدع حسناالدارةالهندس 102755423527/03/52507775619السعود
ةالعامةللدفاع المد 3016 دبصالحع حسنالمدي ةاألح 100147228917/11/63004923513السعود
الدفاع /ادارە3017 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالح محمدمومحمدشغ ه           102009156513/02/56السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە3018 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالح محمدمومحمدشغ ه           102009156513/02/56السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي3019 ان  ه واالس دانمرزوقاالدارةالهندس فجابرسع ةال 101351468011/1/1959503659615114602876السعود
الدفاع /ادارە3020 ه  انه الخدمات الطب ل وص اسمحمدمهديع شغ ةآل ع 10317394592/9/1970503840167138574991السعود
قوات الدفاع الجوي3021 ان  ه واالس دالرحمنعادلاالدارةالهندس سمحمدع ةالمو 100191197128/07/7100509668866السعود
ان3022 ةطم موحس ما وزارە الدفاع والط 102863365729/09/35566079604السعود
ان3023 ةالعج فالحمنصورمحمدوزارە الدفاع والط ش               103311950228/02/22السعود 4777777الج
قوات الدفاع الجوي3024 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دەحسنع ةكع ع 10183983116/3/1954509526454السعود
قوات الدفاع الجوي3025 ان  ه واالس زعمرىاالدارةالهندس ةالسلعمرع     103050589324/05/63السعود
قوات الدفاع الجوي3026 ان  ه واالس داالدارةالهندس يحعا دىهاللص ةالرش 103634464411/1/1959563533263السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3027 زعمرىادارةمشار ةالسلعمرع     103050589324/05/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3028 زعمرىادارةمشار ةالسلعمرع     103050589324/05/63السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي3029 زعمرىادارةمشار ةالسلعمرع     103050589324/05/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3030 زادارةمشار دالع ةالخليويمنيعمحمدع 100169366028/11/62555187779112311373السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3031 زادارةمشار دالع ةالخليويمنيعمحمدع 100169366028/11/62555187779112311373السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3032 مانمحمدفهدادارةمشار لسل ةالشل 10290567189/12/19615406791704247545السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3033 مانمحمدفهدادارةمشار لسل ةالشل 10290567189/12/19615406791704247545السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3034 مانمحمدفهدادارةمشار لسل ةالشل 10290567189/12/19615406791704247545السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3035 دهللادارةمشار ةبن حمدمحمداحمدع 103795786519/12/605508484294780614السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3036 دهللادارةمشار ةبن حمدمحمداحمدع 103795786519/12/605508484294780614السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3037 دهللادارةمشار ةبن حمدمحمداحمدع 103795786519/12/605508484294780614السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3038 دهللادارةمشار ةبن حمدمحمداحمدع 103795786519/12/605508484294780614السعود
قوات الدفاع الجوي3039 ان  ه واالس ىشدادصالحمنااالدارةالهندس ةالمط 102353436312/11/1957504907927138922068السعود
قوات الدفاع الجوي3040 ان  ه واالس ىشدادصالحمنااالدارةالهندس ةالمط 102353436312/11/1957504907927138922068السعود
قوات الدفاع الجوي3041 ان  ه واالس ىشدادصالحمنااالدارةالهندس ةالمط 102353436312/11/1957504907927138922068السعود
قوات الدفاع الجوي3042 ان  ه واالس ىشدادصالحمنااالدارةالهندس ةالمط 102353436312/11/1957504907927138922068السعود
انة3043 ل والص شغ ةالشمرا بن محمدبن صالحمحمدكة دفاع لل 103448127317/03/79566115116السعود
قوات الدفاع الجوي3044 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس ديزادمعزيعا ةالرش س المركز 102550129527/03/52السعود ط / بواسطة رئ 540941001مركز صف
قوات الدفاع الجوي3045 ان  ه واالس ةمجر حس ع احمداالدارةالهندس 101880182731/07/735521443088431111السعود
قوات الدفاع الجوي3046 ان  ه واالس دهللاتها حسناالدارةالهندس ةالزهرا ع 103634134331/12/595555785125344447السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3047 دادارةمشار دالرحمنعوظهسع ةالشهرا ع 10584067434/2/19835660098006671445السعود
قوات الدفاع الجوي3048 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس فهدع يال حمادنا ةالدو 104692097928/11/62500907092117843583السعود
قوات الدفاع الجوي3049 ان  ه واالس قسالمفالحاالدارةالهندس دىم ةالرش 101459502731/12/59509099699السعود
ةالعامةللدفاع المد 3050 ان هالدفا عالمدنـــى1/7/1957بنغالدششودرىمحمدالمدي ــ ه            حــداء                 ص المنطق هالغر ه         السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3051 ل دمحمودشاهدف دالرش ستانع         1/7/1952C/O.TASADDUQ HUSSAIN   P.O.BOX.7109        P.M.G.LAHORE‐54560     PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3052 ل دالغ حس محمدف ستانع ا ض              1/7/1956ا ــ ه                  33511ص ب 50704              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي3053 ان  ه واالس وكاالدارةالهندس ا جمعان ال حمسلسعدم ةال 104569861817/03/53552259944السعود
قوات الدفاع الجوي3054 ان  ه واالس وكاالدارةالهندس ا جمعان ال حمسلسعدم ةال 104569861817/03/53552259944السعود
قوات الدفاع الجوي3055 ان  ه واالس وكاالدارةالهندس ا جمعان ال حمسلسعدم ةال 104569861817/03/53552259944السعود
قوات الدفاع الجوي3056 ان  ه واالس وكاالدارةالهندس ا جمعان ال حمسلسعدم ةال 104569861817/03/53552259944السعود
قوات الدفاع الجوي3057 ان  ه واالس داالدارةالهندس اشبن حس سع ةالقحطا بن ه اض              10152871377/7/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3058 ان  ه واالس داالدارةالهندس اشبن حس سع ةالقحطا بن ه اض              10152871377/7/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3059 ان  ه واالس ةالسل مطلقطليقفائزاالدارةالهندس 100785267427/06/79543185683السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3060 ل اشاه عمرف 8332500بن خلدون            شارع الظهران        10/2/1946ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3061 ل اشاه عمرف 8332500بن خلدون            شارع الظهران        10/2/1946ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3062 ل لمحمدرستممحمدف ستاناسماع ــ ه                المدين ه المنور ه        ص ب 2075            1/7/1944ا السعود
قوات الدفاع الجوي3063 ان  ه واالس ةالعطويبن زدبن سالممحمداالدارةالهندس 10169768601/2/1957536262601السعود
قوات الدفاع الجوي3064 ان  ه واالس ةالمتفقسلمانراشدفرحاناالدارةالهندس 101594001611/6/19455062127682368130السعود
قوات الدفاع الجوي3065 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللاع يفهدع ةالدو 103036466323/09/6855641164417845461السعود
قوات الدفاع الجوي3066 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللاع يفهدع ةالدو 103036466323/09/6855641164417845461السعود
قوات الدفاع الجوي3067 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللاع يفهدع ةالدو 103036466323/09/6855641164417845461السعود
قوات الدفاع الجوي3068 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللاع يفهدع ةالدو 103036466323/09/6855641164417845461السعود
قوات الدفاع الجوي3069 ان  ه واالس ةالمتفقسلمانراشدفرحاناالدارةالهندس 101594001611/6/19455062127682368130السعود
قوات الدفاع الجوي3070 ان  ه واالس ةالمتفقسلمانراشدفرحاناالدارةالهندس 101594001611/6/19455062127682368130السعود
قوات الدفاع الجوي3071 ان  ه واالس ةالزهرا احمدمحسنحسناالدارةالهندس 10031318759/12/19615557754424777147السعود
قوات الدفاع الجوي3072 ان  ه واالس ةالزهرا احمدمحسنحسناالدارةالهندس 10031318759/12/19615557754424777147السعود
قوات الدفاع الجوي3073 ان  ه واالس ةكع ع حسن االدارةالهندس 101499817128/11/625032335954363966السعود
قوات الدفاع الجوي3074 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاصالحع ةالقحطا ع ب االسم104000354117/03/53السعود ط ـ  ط س مش 55131310972374013خم
قوات الدفاع الجوي3075 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاصالحع ةالقحطا ع ب االسم104000354117/03/53السعود ط ـ  ط س مش 55131310972374013خم
قوات الدفاع الجوي3076 ان  ه واالس دهللاسفرسعداالدارةالهندس ةالغامدىع ه             شارع فلسط         101740962223/09/68السعود ف 6674775ال
قوات الدفاع الجوي3077 ان  ه واالس دهللاسفرسعداالدارةالهندس ةالغامدىع ه             شارع فلسط         101740962223/09/68السعود ف 6674775ال
قوات الدفاع الجوي3078 ان  ه واالس دهللاقاسماالدارةالهندس ةالقاسمقاسمع اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3079 ان  ه واالس دهللاقاسماالدارةالهندس ةالقاسمقاسمع اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
انة3080 ل والص شغ لاندروكة دفاع لل اكونتوسما ه       27/12/50ام 4191835القاعدە الج
انة3081 ل والص شغ لاندروكة دفاع لل اكونتوسما ه       27/12/50ام 4191835القاعدە الج
انة3082 ل والص شغ لاندروكة دفاع لل اكونتوسما ه       27/12/50ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي3083 ان  ه واالس ةالعصعائضعواضنااالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3084 ان  ه واالس ةالعصعائضعواضنااالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
وع وزارە الدفاع3085 ا/م ان ات وم ون ينوادلفودلتاا ش            28/05/39الفلب اس ورن 6834722الحمراء             ال
وع وزارە الدفاع3086 ا/م ان ات وم ون ينوادلفودلتاا ش            28/05/39الفلب اس ورن 6834722الحمراء             ال
قوات الدفاع الجوي3087 ان  ه واالس ههفهدجارهللافهداالدارةالهندس ةال اض              100786986831/07/73السعود 5051616534777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3088 ان  ه واالس ههفهدجارهللافهداالدارةالهندس ةال اض              100786986831/07/73السعود 5051616534777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي3089 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3090 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3091 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3092 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3093 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3094 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3095 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3096 ان  ه واالس باالدارةالهندس ىصقرمحمدذ ةالمط اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3097 ان  ه واالس باالدارةالهندس ىصقرمحمدذ ةالمط اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3098 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانعول مرىسل ةالشم اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3099 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانعول مرىسل ةالشم اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3100 ان  ه واالس دسعداالدارةالهندس يسعدعا ةالظف 10830488171/8/19765445555644777147السعود
قوات الدفاع الجوي3101 ان  ه واالس زسلمانراشداالدارةالهندس دالع ةالقم ع اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3102 ان  ه واالس زسلمانراشداالدارةالهندس دالع ةالقم ع اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3103 ان  ه واالس تعوصل هللاالدارةالهندس ضب يعا ةالمط 101538995820/01/58530238688السعود
قوات الدفاع الجوي3104 ان  ه واالس تعوصل هللاالدارةالهندس ضب يعا ةالمط 101538995820/01/58530238688السعود
قوات الدفاع الجوي3105 ان  ه واالس ةالرم خالداحمدخالداالدارةالهندس اض              10223713043/12/1959السعود 5054054614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3106 ان  ه واالس ةالحار ع سعودعماداالدارةالهندس     100833897025/10/65السعود
انة3107 ل والص شغ سونال كة دفاع لل اجا ه       31/08/50ام 4191835القاعدە الج
انة3108 ل والص شغ سونال كة دفاع لل اجا ه       31/08/50ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي3109 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس اكاحمدع ةال اض              10060586871/1/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3110 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس اكاحمدع ةال اض              10060586871/1/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3111 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس اكاحمدع ةال اض              10060586871/1/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3112 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس اكاحمدع ةال اض              10060586871/1/1972السعود 4777147الوزارات            ال
وع وزارە الدفاع3113 ا/م ان ات وم ون ش            15/11/54الفلب ادونااورندلتاا ورن 6834722الحمراء             ال
قوات الدفاع الجوي3114 ان  ه واالس ةالرم خالداحمدخالداالدارةالهندس اض              10223713043/12/1959السعود 5054054614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3115 ان  ه واالس ةالرم خالداحمدخالداالدارةالهندس اض              10223713043/12/1959السعود 5054054614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3116 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3117 ان  ه واالس ةالرم خالداحمدخالداالدارةالهندس اض              10223713043/12/1959السعود 5054054614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3118 ان  ه واالس ةاجعفراحمدعصاماالدارةالهندس اض              5/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3119 ان  ه واالس ةاجعفراحمدعصاماالدارةالهندس اض              5/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3120 ان  ه واالس ةاجعفراحمدعصاماالدارةالهندس اض              5/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
انة3121 ل والص شغ لكة دفاع لل دما اندو اس ه       12/2/1954ام 4191835القاعدە الج
انة3122 ل والص شغ لكة دفاع لل دما اندو اس ه       12/2/1954ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي3123 ان  ه واالس ةاجعفراحمدعصاماالدارةالهندس اض              5/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3124 ان  ه واالس ةحرىحس بن عمحمداالدارةالهندس     جد ه  البواد ي         10/10/1934السعود
قوات الدفاع الجوي3125 ان  ه واالس ةالف قاسماسعدمحمداالدارةالهندس اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3126 ان  ه واالس ةالف قاسماسعدمحمداالدارةالهندس اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
انة3127 ل والص شغ لكة دفاع لل دما اندو اس ه       12/2/1954ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي3128 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس دض دهللاعا دا ع ةالغ 100356111331/12/595449606094777147السعود
قوات الدفاع الجوي3129 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس دض دهللاعا دا ع ةالغ 100356111331/12/595449606094777147السعود
قوات الدفاع الجوي3130 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدعوضسع اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3131 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدعوضسع اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3132 ان  ه واالس اركمر االدارةالهندس يشماءم ةالدو اض              103669793418/03/53السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3133 ان  ه واالس اركمر االدارةالهندس يشماءم ةالدو اض              103669793418/03/53السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3134 ان  ه واالس اركسعداالدارةالهندس دم ىعب ةالدو اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3135 ان  ه واالس اركسعداالدارةالهندس دم ىعب ةالدو اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3136 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع ةالدرعانصالحع 10130558176/5/1968595811771556868670السعود
قوات الدفاع الجوي3137 ان  ه واالس دسالماحمداالدارةالهندس نسع ةاخش اض              16/06/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3138 ان  ه واالس دسالماحمداالدارةالهندس نسع ةاخش اض              16/06/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3139 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع ةالدرعانصالحع 10130558176/5/1968595811771556868670السعود
قوات الدفاع الجوي3140 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع ةالدرعانصالحع 10130558176/5/1968595811771556868670السعود
قوات الدفاع الجوي3141 ان  ه واالس مع محمداالدارةالهندس ةالس ابراه 101401011812/9/19695051885204122222السعود
قوات الدفاع الجوي3142 ان  ه واالس مع محمداالدارةالهندس ةالس ابراه 101401011812/9/19695051885204122222السعود
قوات الدفاع الجوي3143 ان  ه واالس مع محمداالدارةالهندس ةالس ابراه 101401011812/9/19695051885204122222السعود
قوات الدفاع الجوي3144 ان  ه واالس مع محمداالدارةالهندس ةالس ابراه 101401011812/9/19695051885204122222السعود
قوات الدفاع الجوي3145 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ىاسبسالمهنا ةالع اض              16/08/39السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3146 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ىاسبسالمهنا ةالع اض              16/08/39السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3147 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ىاسبسالمهنا ةالع اض              16/08/39السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3148 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ىاسبسالمهنا ةالع اض              16/08/39السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي3149 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع ةالدرعانصالحع 10130558176/5/1968595811771556868670السعود
قوات الدفاع الجوي3150 ان  ه واالس داديفالحفالجاالدارةالهندس ةالهاجريمحمدال 100373463711/6/1945554590759السعود
قوات الدفاع الجوي3151 ان  ه واالس داديفالحفالجاالدارةالهندس ةالهاجريمحمدال 100373463711/6/1945554590759السعود
قوات الدفاع الجوي3152 ان  ه واالس داديفالحفالجاالدارةالهندس ةالهاجريمحمدال 100373463711/6/1945554590759السعود
قوات الدفاع الجوي3153 ان  ه واالس داديفالحفالجاالدارةالهندس ةالهاجريمحمدال 100373463711/6/1945554590759السعود
قوات الدفاع الجوي3154 ان  ه واالس دهللاحمدفهداالدارةالهندس ةالمرحومع 10121388049/12/19615068474978652997السعود
قوات الدفاع الجوي3155 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل مانس ةالعطوىسل اض              10032430275/11/1964السعود 5047674334777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3156 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل مانس ةالعطوىسل اض              10032430275/11/1964السعود 5047674334777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3157 ان  ه واالس ىشامانفهدفازعاالدارةالهندس ةالمط اض              25/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3158 ان  ه واالس ىشامانفهدفازعاالدارةالهندس ةالمط اض              25/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3159 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل مانس ةالعطوىسل اض              10032430275/11/1964السعود 5047674334777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3160 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل مانس ةالعطوىسل اض              10032430275/11/1964السعود 5047674334777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3161 ان  ه واالس ىشامانفهدفازعاالدارةالهندس ةالمط اض              25/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3162 ان  ه واالس ىشامانفهدفازعاالدارةالهندس ةالمط اض              25/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3163 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا داحهع سع ت104620694010/10/1934السعود ب ن د ع مش /سع مركز الوادي بواسط 50448245872531335كز الدفاع المد 
قوات الدفاع الجوي3164 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا داحهع سع ت104620694010/10/1934السعود ب ن د ع مش /سع مركز الوادي بواسط 50448245872531335كز الدفاع المد 
قوات الدفاع الجوي3165 ان  ه واالس ةالقحطا تومان ع االدارةالهندس اض              10441894526/9/1958السعود 5536888814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3166 ان  ه واالس ةالقحطا تومان ع االدارةالهندس اض              10441894526/9/1958السعود 5536888814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3167 ان  ه واالس ةالقحطا تومان ع االدارةالهندس اض              10441894526/9/1958السعود 5536888814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3168 ان  ه واالس ةالقحطا تومان ع االدارةالهندس اض              10441894526/9/1958السعود 5536888814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3169 ان  ه واالس ةالقاسمعثمانمحمدراشداالدارةالهندس 100521448925/10/6555541523014782159السعود
قوات الدفاع الجوي3170 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دعواضع ل ةالحر ب اض              102347221831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3171 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دعواضع ل ةالحر ب اض              102347221831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3172 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دعواضع ل ةالحر ب اض              102347221831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3173 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دعواضع ل ةالحر ب اض              102347221831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3174 ان  ه واالس ةالمحسنمحمدح محمداالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3175 ان  ه واالس ةالمحسنمحمدح محمداالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3176 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3177 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع دع اررش ةص اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3178 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع دع اررش ةص اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3179 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع دع اررش ةص اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3180 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع دع اررش ةص اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3181 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3182 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3183 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3184 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3185 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3186 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3187 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3188 ان  ه واالس دفهداالدارةالهندس دىصالحع ةالرش اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3189 ان  ه واالس دفهداالدارةالهندس دىصالحع ةالرش اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3190 ان  ه واالس ةالقحطا بن ع بن محمدسعداالدارةالهندس اض              14/05/58السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3191 ان  ه واالس ةالقحطا بن ع بن محمدسعداالدارةالهندس اض              14/05/58السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3192 ان  ه واالس ةالمسندعمحمدفهداالدارةالهندس اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3193 ان  ه واالس ةالمسندعمحمدفهداالدارةالهندس اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3194 ان  ه واالس ةالمسندعمحمدفهداالدارةالهندس اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3195 ان  ه واالس ةالمسندعمحمدفهداالدارةالهندس اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3196 ان  ه واالس دالرحمنمشهوراالدارةالهندس زع دالع ةالجندولع اض              101599395712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3197 ان  ه واالس دالرحمنمشهوراالدارةالهندس زع دالع ةالجندولع اض              101599395712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3198 ان  ه واالس دالرحمنمشهوراالدارةالهندس زع دالع ةالجندولع اض              101599395712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3199 ان  ه واالس دالرحمنمشهوراالدارةالهندس زع دالع ةالجندولع اض              101599395712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3200 ان  ه واالس ديالجروراحدرميحاالدارةالهندس ةالرش 104982193527/03/52533657892السعود
قوات الدفاع الجوي3201 ان  ه واالس ةالحر فوازالعمرىدوجانماجداالدارةالهندس اض              11/1/1959السعود 4024955شارع الخزان          ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3202 مادارةمشار نطقحسناحمدابراه ةمس (1) الطابق (1) شقه (1)106162603023/02/55السعود ل رقم م فودە م 594310546126978549ضه ش. صاري+ش. ابراه
قوات الدفاع الجوي3203 ان  ه واالس دهللانادراالدارةالهندس ةال عسكرمحمدع 101213333415/10/66505101549السعود
قوات الدفاع الجوي3204 ان  ه واالس دهللانادراالدارةالهندس ةال عسكرمحمدع 101213333415/10/66505101549السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3205 دادارةمشار ةاالحدبرفعتاحمدول 104881573011/1/195956349966138657785السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3206 دادارةمشار ةاالحدبرفعتاحمدول 104881573011/1/195956349966138657785السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3207 دادارةمشار ةاالحدبرفعتاحمدول 104881573011/1/195956349966138657785السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3208 دهللادارةمشار ةاحمدعحسالختمع 4781512الوزارات            ش المطار            23/03/67السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي3209 دهللادارةمشار ةاحمدع حسالختمع 4781512الوزارات            ش المطار            23/03/67السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3210 دهللادارةمشار ةاحمدع حس الختمع 4781512الوزارات            ش المطار            23/03/67السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3211 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3212 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3213 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3214 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3215 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3216 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3217 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3218 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3219 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3220 دالرحمنترادارةمشار مانع ةالمسسل 4781512الوزارات            ش المطار            104983666923/09/68السعود
انة3221 ل والص شغ س ارادىروفينوكة دفاع لل ل اب ه       1/6/1950ام 4191835القاعدە الج
انة3222 ل والص شغ س ارادىروفينوكة دفاع لل ل اب ه       1/6/1950ام 4191835القاعدە الج
انة3223 ل والص شغ س ارادىروفينوكة دفاع لل ل اب ه       1/6/1950ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي3224 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاراشدع يع ةالدو 10138066983/7/19435034560944262696السعود
قوات الدفاع الجوي3225 ان  ه واالس ةالفضعمحمديوسفاالدارةالهندس     100096156319/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي3226 ان  ه واالس زسلماناالدارةالهندس دالع ةالعدوا بن ناع 104987607928/11/62504850889133626505السعود
قوات الدفاع الجوي3227 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاراشدع يع ةالدو 10138066983/7/19435034560944262696السعود
قوات الدفاع الجوي3228 ان  ه واالس ماالدارةالهندس زمحمدابراه دالع هع ةال 103698442325/10/655554204684777147السعود
قوات الدفاع الجوي3229 ان  ه واالس دالحافظاالدارةالهندس دهللاع ةالمهناءسعدع اض              102456974920/11/64السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3230 دادارةمشار ل عزاممساعدرش ةالم 10215186656/3/195450553912922520012السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3231 دادارةمشار ل عزاممساعدرش ةالم 10215186656/3/195450553912922520012السعود
قوات الدفاع الجوي3232 ان  ه واالس ةاالحمدىعمحمدصالحاالدارةالهندس غداد         ح ي االجامع ه         28/02/22السعود ت 6894106                 جدة شار ع 
قوات الدفاع الجوي3233 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس دالرحمنناف ةالعسعوسع اض              101957625328/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3234 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس دالرحمنناف ةالعسعوسع اض              101957625328/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3235 ان  ه واالس كراالدارةالهندس ةاالنصارىحمادمحمداب 10152094534/7/19625555174465722116السعود
قوات الدفاع الجوي3236 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ف ع ع ةالقحطا ال الفرسه ف102078890521/06/44السعود دهللا ه ه بواسطة/ تر ع 50821744672353889الدفاع الجوي األدارە الهندس
قوات الدفاع الجوي3237 ان  ه واالس كراالدارةالهندس ةاالنصارىحمادمحمداب 10152094534/7/19625555174465722116السعود
قوات الدفاع الجوي3238 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس امحمدصالحع ةالمح اض              8/4/1951السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3239 ان  ه واالس دسالماالدارةالهندس ةال هتالنع سع 10311196865/4/1977556803283556803283السعود
قوات الدفاع الجوي3240 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس هسع ةحمادىعط     ص / ب4082  جدة  21491   بواسطةالز لمحمدجابر10/10/1934السعود
قوات الدفاع الجوي3241 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالغامدىعمحمدع اض              101274597015/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3242 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع ذرسعدع ةالمع اض              28/04/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3243 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ف ع ع ةالقحطا ال الفرسه ف102078890521/06/44السعود دهللا ه ه بواسطة/ تر ع 50821744672353889الدفاع الجوي األدارە الهندس
قوات الدفاع الجوي3244 ان  ه واالس ــــحمضاالدارةالهندس دىسودانشلي ةالرش اض              101848340219/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3245 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامدىعمحمدسع اض              100355158526/04/65السعود 5039549974777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3246 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع صصالحعع ةال اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3247 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامدىعمحمدسع اض              100355158526/04/65السعود 5039549974777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3248 ان  ه واالس ــحاالدارةالهندس ضبن ظاهرم ديبن عا ةالرش 100936059311/1/195950484451635663028السعود
قوات الدفاع الجوي3249 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالغامدىعمحمدع اض              101274597015/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3250 ان  ه واالس داالدارةالهندس ىخلففالحج ةالع اض              28/06/11السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3251 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاحم ةالمعشوقع ع 102665545411/6/19455057192782281097السعود
قوات الدفاع الجوي3252 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاحم ةالمعشوقع ع 102665545411/6/19455057192782281097السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3253 ةالزهرا بن ع بن شهوانخاتمادارةمشار 104695370728/11/62555667280السعود
انة3254 ل والص شغ اروزراروالندكة دفاع لل ه       30/06/41ام 4191835القاعدە الج
انة3255 ل والص شغ اروزراروالندكة دفاع لل ه       30/06/41ام 4191835القاعدە الج
انة3256 ل والص شغ اروزراروالندكة دفاع لل ه       30/06/41ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي3257 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللامحمدع ةالشهريع اض              100446428317/11/63السعود 5030850604777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3258 ان  ه واالس ةالسه هجاجمنا هجاجاالدارةالهندس اض              105391346131/12/59السعود 5554645034777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3259 ةالحر بن سودانبن فالحريعادارةمشار 103818958318/09/3655416999663230405السعود
قوات الدفاع الجوي3260 ان  ه واالس وكمرزوقاالدارةالهندس دم ةمرزوقسع 4790723 01 الملز               ش صالح الدين اااليو 10393994541/2/1957السعود
قوات الدفاع الجوي3261 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس فهع شخل ةالمزموعا اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3262 ان  ه واالس ةالسه هجاجمنا هجاجاالدارةالهندس اض              105391346131/12/59السعود 5554645034777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3263 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس دالرحمنسل لمحمدع ةالعق اض              7/9/1937السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3264 ان  ه واالس دهللاصالحاالدارةالهندس ا ع ع ةالسحي 100583216512/11/1931552970554950083السعود
الدفاع /ادارە3265 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنتر شغ ةال صالحع 552488882112082299 الروضة101333461828/06/76السعود
الدفاع /ادارە3266 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنتر شغ ةال صالحع 552488882112082299 الروضة101333461828/06/76السعود
ةالعامةللدفاع المد 3267 دهللالمدي منالمجاهدع ا ض              1/7/1940ال ــ ه                  66411ص ب 25016              ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3268 ل ةرا عمحمدعمرف 100952949419/12/605441355086315508السعود
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قوات الدفاع الجوي3269 ان  ه واالس دالهادىنااالدارةالهندس ةالهاجرىمحمدع 10230810846/12/19575048230018120691السعود
قوات الدفاع الجوي3270 ان  ه واالس دالهادىنااالدارةالهندس ةالهاجرىمحمدع 10230810846/12/19575048230018120691السعود
قوات الدفاع الجوي3271 ان  ه واالس دهللاناامجداالدارةالهندس ةالحرەع 101475890613/02/6750929053163920111السعود
قوات الدفاع الجوي3272 ان  ه واالس داالدارةالهندس فذع دقن ةالعص ع ه 101260971319/12/60السعود 506025622وزارة الدفاع االدارە الهندس
قوات الدفاع الجوي3273 ان  ه واالس داالدارةالهندس فذع دقن ةالعص ع ه 101260971319/12/60السعود 506025622وزارة الدفاع االدارە الهندس
ــــع قوات الدفاع الجوي3274 دالرحمنادارةمشار دهللامحمدع ةنصارع     5/8/1940السعود
قوات الدفاع الجوي3275 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ىالودعا ملحمع ةالدو اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3276 ان  ه واالس ةالفجحانمحمدع احمداالدارةالهندس 102137318624/12/69005912627059126270السعود
ةالعامةللدفاع المد 3277 دهللالمدي منالمجاهدع ا ض              1/7/1940ال ــ ه                  66411ص ب 25016              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 3278 لمحسنصالحاحمدالمدي منعس ــ ه                ص ب: 390               الدما م 31411        21/05/47ال السعود
قوات الدفاع الجوي3279 ان  ه واالس دالغ االدارةالهندس ىعمارعوضع ةال 100343878331/05/46506684629السعود
مانمطلققوات الدفاع الجوي المل السعودي3280 ةالعطويمحمدسل 102576326712/9/196900500894366500894366السعود
مانمطلققوات الدفاع الجوي المل السعودي3281 ةالعطويمحمدسل 102576326712/9/196900500894366500894366السعود
قوات الدفاع الجوي3282 ان  ه واالس فاالدارةالهندس اءنا دىراشدمح ةالرش اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 3283 دالعالعمحمدفهدالمدي ةع 10009014113/7/1943السعود
قوات الدفاع الجوي3284 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاصالحع ةالقحطا ع ب االسم104000354117/03/53السعود ط ـ  ط س مش 55131310972374013خم
قوات الدفاع الجوي3285 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاصالحع ةالقحطا ع ب االسم104000354117/03/53السعود ط ـ  ط س مش 55131310972374013خم
قوات الدفاع الجوي3286 ان  ه واالس داديفالحفالجاالدارةالهندس ةالهاجريمحمدال 100373463711/6/1945554590759السعود
قوات الدفاع الجوي3287 ان  ه واالس داديفالحفالجاالدارةالهندس ةالهاجريمحمدال 100373463711/6/1945554590759السعود
قوات الدفاع الجوي3288 ان  ه واالس داديفالحفالجاالدارةالهندس ةالهاجريمحمدال 100373463711/6/1945554590759السعود
قوات الدفاع الجوي3289 ان  ه واالس داديفالحفالجاالدارةالهندس ةالهاجريمحمدال 100373463711/6/1945554590759السعود
قوات الدفاع الجوي3290 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ىاسبسالمهنا ةالع اض              16/08/39السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3291 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ىاسبسالمهنا ةالع اض              16/08/39السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3292 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ىاسبسالمهنا ةالع اض              16/08/39السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3293 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ىاسبسالمهنا ةالع اض              16/08/39السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3294 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا داحهع سع ت104620694010/10/1934السعود ب ن د ع مش /سع مركز الوادي بواسط 50448245872531335كز الدفاع المد 
قوات الدفاع الجوي3295 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا داحهع سع ت104620694010/10/1934السعود ب ن د ع مش /سع مركز الوادي بواسط 50448245872531335كز الدفاع المد 
الدفاع /ادارە3296 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللابن ع فهدشغ ةالقر بن ع مشارع حراء10096131167/10/1977السعود النع
ــــع قوات الدفاع الجوي3297 ةاالدر محمدمحمدالحسنطهادارةمشار 100558276017/03/53506678648السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3298 ةاالدر محمدمحمدالحسنطهادارةمشار 100558276017/03/53506678648السعود
قوات الدفاع الجوي3299 ان  ه واالس دهللاحمدفهداالدارةالهندس ةالمرحومع 10121388049/12/19615068474978652997السعود
قوات الدفاع الجوي3300 ان  ه واالس مانسعدعوضاالدارةالهندس ةالعطوىسل ش               104171123315/10/66السعود 5020239844230001الج
قوات الدفاع الجوي3301 ان  ه واالس دالوهاباالدارةالهندس دمحمدع ةال طزاءعوضهسع ه/ زرب ع الشهرا 10383274237/9/1937السعود ط / المحاس س مش ه خم 559557275لد
قوات الدفاع الجوي3302 ان  ه واالس دالوهاباالدارةالهندس دمحمدع ةال طزاءعوضهسع ه/ زرب ع الشهرا 10383274237/9/1937السعود ط / المحاس س مش ه خم 559557275لد
قوات الدفاع الجوي3303 ان  ه واالس دالوهاباالدارةالهندس دمحمدع ةال طزاءعوضهسع ه/ زرب ع الشهرا 10383274237/9/1937السعود ط / المحاس س مش ه خم 559557275لد
قوات الدفاع الجوي3304 ان  ه واالس ااحمدمحمدرفعتاالدارةالهندس ةابور 101075626815/10/660السعود
قوات الدفاع الجوي3305 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع ةالدرعانصالحع 10130558176/5/1968595811771556868670السعود
قوات الدفاع الجوي3306 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع ةالدرعانصالحع 10130558176/5/1968595811771556868670السعود
قوات الدفاع الجوي3307 ان  ه واالس دهللاسفرسعداالدارةالهندس ةالغامدىع ه             شارع فلسط         101740962223/09/68السعود ف 6674775ال
قوات الدفاع الجوي3308 ان  ه واالس دهللاسفرسعداالدارةالهندس ةالغامدىع ه             شارع فلسط         101740962223/09/68السعود ف 6674775ال
قوات الدفاع الجوي3309 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3310 ان  ه واالس ااحمدمحمدرفعتاالدارةالهندس ةابور 101075626815/10/660السعود
قوات الدفاع الجوي3311 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3312 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3313 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدناسع 100300275321/06/44506850688السعود
قوات الدفاع الجوي3314 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدناسع 100300275321/06/44506850688السعود
قوات الدفاع الجوي3315 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدناسع 100300275321/06/44506850688السعود
قوات الدفاع الجوي3316 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع ةالدرعانصالحع 10130558176/5/1968595811771556868670السعود
قوات الدفاع الجوي3317 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع ةالدرعانصالحع 10130558176/5/1968595811771556868670السعود
قوات الدفاع الجوي3318 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدناسع 100300275321/06/44506850688السعود
قوات الدفاع الجوي3319 ان  ه واالس ةاجعفراحمدعصاماالدارةالهندس اض              5/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3320 ان  ه واالس ةاجعفراحمدعصاماالدارةالهندس اض              5/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3321 ان  ه واالس ةاجعفراحمدعصاماالدارةالهندس اض              5/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3322 ان  ه واالس ةاجعفراحمدعصاماالدارةالهندس اض              5/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 3323 دهللالمدي ةالشمرا موع اض              15/10/66السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3324 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3325 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3326 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3327 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لح سف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3328 ان  ه واالس انادرساالدارةالهندس لحسف ةج اض              105760021311/6/1967السعود 5036476014777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي3329 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع دع اررش ةص اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3330 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع دع اررش ةص اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3331 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع دع اررش ةص اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3332 ان  ه واالس زمنصوراالدارةالهندس دالع دع اررش ةص اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3333 ان  ه واالس دالرحمنمشهوراالدارةالهندس زع دالع ةالجندولع اض              101599395712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3334 ان  ه واالس دالرحمنمشهوراالدارةالهندس زع دالع ةالجندولع اض              101599395712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3335 ان  ه واالس دالرحمنمشهوراالدارةالهندس زع دالع ةالجندولع اض              101599395712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3336 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس طحمادع ط يش ةالع 10682099626/1/198853335321912319984السعود
قوات الدفاع الجوي3337 ان  ه واالس ةحرىحس بن عمحمداالدارةالهندس     جد ه  البواد ي         10/10/1934السعود
قوات الدفاع الجوي3338 ان  ه واالس ةالمسندعمحمدفهداالدارةالهندس اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3339 ان  ه واالس ةالمسندعمحمدفهداالدارةالهندس اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3340 ان  ه واالس ةالمسندعمحمدفهداالدارةالهندس اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3341 ان  ه واالس ةالمسندعمحمدفهداالدارةالهندس اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3342 ان  ه واالس ىشامانفهدفازعاالدارةالهندس ةالمط اض              25/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3343 ان  ه واالس ىشامانفهدفازعاالدارةالهندس ةالمط اض              25/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3344 ان  ه واالس ىشامانفهدفازعاالدارةالهندس ةالمط اض              25/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3345 ان  ه واالس ىشامانفهدفازعاالدارةالهندس ةالمط اض              25/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3346 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس دهللاعب يع ةالدو 10181871365/11/19645002000474777147السعود
قوات الدفاع الجوي3347 ان  ه واالس دالرحمنمشهوراالدارةالهندس زع دالع ةالجندولع اض              101599395712/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3348 ان  ه واالس قسالمفالحاالدارةالهندس دىم ةالرش 101459502731/12/59509099699السعود
قوات الدفاع الجوي3349 ان  ه واالس ةالقحطا بن ع بن محمدسعداالدارةالهندس اض              14/05/58السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3350 مادارةمشار دال دصالحع شزا ةال 102526486013/02/565064140592330059السعود
قوات الدفاع الجوي3351 ان  ه واالس ةالقحطا تومان ع االدارةالهندس اض              10441894526/9/1958السعود 5536888814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3352 ان  ه واالس ةالقحطا تومان ع االدارةالهندس اض              10441894526/9/1958السعود 5536888814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3353 ان  ه واالس ةالقحطا تومان ع االدارةالهندس اض              10441894526/9/1958السعود 5536888814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3354 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس اكاحمدع ةال اض              10060586871/1/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3355 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس اكاحمدع ةال اض              10060586871/1/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3356 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس اكاحمدع ةال اض              10060586871/1/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3357 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس اكاحمدع ةال اض              10060586871/1/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3358 ان  ه واالس دسالماحمداالدارةالهندس نسع ةاخش اض              16/06/62السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 3359 دالعالعمحمدفهدالمدي ةع 10009014113/7/1943السعود
قوات الدفاع الجوي3360 ان  ه واالس دسالماحمداالدارةالهندس نسع ةاخش اض              16/06/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3361 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس دهللاعب يع ةالدو 10181871365/11/19645002000474777147السعود
قوات الدفاع الجوي3362 ان  ه واالس ةالقحطا تومان ع االدارةالهندس اض              10441894526/9/1958السعود 5536888814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3363 ان  ه واالس ةالعصعائضعواضنااالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3364 ان  ه واالس باالدارةالهندس ىصقرمحمدذ ةالمط اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3365 ان  ه واالس ةالعصعائضعواضنااالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3366 ان  ه واالس تعوصل هللاالدارةالهندس ضب يعا ةالمط 101538995820/01/58530238688السعود
قوات الدفاع الجوي3367 ان  ه واالس باالدارةالهندس ىصقرمحمدذ ةالمط اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3368 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3369 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3370 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3371 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3372 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3373 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3374 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3375 ان  ه واالس ةالعمرىصالححامدصالحاالدارةالهندس اض              10568611055/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
ان3376 وكوزارە الدفاع والط دم دهللامرزوقسع ةالع واسطة/خالدالداود      ت 4467668     10417631923/12/2029السعود الوز ا ن ،مكت  لدفا ع    والط
قوات الدفاع الجوي3377 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع هع اركعط ةالعصال م اض              10109830865/11/1964السعود 5056889604777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3378 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع هع اركعط ةالعصال م اض              10109830865/11/1964السعود 5056889604777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3379 ان  ه واالس فعلوىمنصورفايزاالدارةالهندس ةابورد 10094526714/10/19675066055666421551السعود
قوات الدفاع الجوي3380 ان  ه واالس فعلوىمنصورفايزاالدارةالهندس ةابورد 10094526714/10/19675066055666421551السعود
قوات الدفاع الجوي3381 ان  ه واالس ةابوخزانهمحمداحمدحسناالدارةالهندس ن101156406711/5/1967السعود جوار مسجد المهاج ة (2)  5055786475402966الخالد
قوات الدفاع الجوي3382 ان  ه واالس ةابوخزانهمحمداحمدحسناالدارةالهندس ن101156406711/5/1967السعود جوار مسجد المهاج ة (2)  5055786475402966الخالد
قوات الدفاع الجوي3383 ان  ه واالس شبن محسنام االدارةالهندس د بن مغ ةالع اض              10013992685/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3384 ان  ه واالس شبن محسنام االدارةالهندس د بن مغ ةالع اض              10013992685/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3385 ان  ه واالس ادحس عاالدارةالهندس ةال مطلقص 5091276605221677نجران               نجران               10258250829/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي3386 ان  ه واالس ادحس عاالدارةالهندس ةال مطلقص 5091276605221677نجران               نجران               10258250829/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي3387 ان  ه واالس ةالقحطا بن ع بن محمدسعداالدارةالهندس اض              14/05/58السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3388 ةالزهراجمعانععثمانادارةمشار 102121434910/5/1948500161218السعود

w
w

w
.m

ej
ha

ra
lja

ze
er

a.
co

m

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



ةالعامةللدفاع المد3389 ةالفسلمانقاسمالمدي اض              27/08/38السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3390 ان  ه واالس دالغ االدارةالهندس ىعمارعوضع ةال 100343878331/05/46506684629السعود
ةالعامةللدفاع المد 3391 دالرازقاحمدالمدي دع منقا ــ ه                جد ه 21433              ص ب 10014           1/7/1955ال السعود
ةالعامةللدفاع المد 3392 لمحسنصالحاحمدالمدي منعس ــ ه                ص ب: 390               الدما م 31411        21/05/47ال السعود
قوات الدفاع الجوي3393 ان  ه واالس دالخالقطارقاالدارةالهندس ةالخاللمحمدع 103432732829/12/725605018084777147السعود
قوات الدفاع الجوي3394 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل مانس ةالعطوىسل اض              10032430275/11/1964السعود 5047674334777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 3395 ةالف سلمانقاسمالمدي اض              27/08/38السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3396 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل مانس ةالعطوىسل اض              10032430275/11/1964السعود 5047674334777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3397 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل مانس ةالعطوىسل اض              10032430275/11/1964السعود 5047674334777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3398 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس لمسل مانس ةالعطوىسل اض              10032430275/11/1964السعود 5047674334777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3399 ان  ه واالس ةالمحسنمحمدح محمداالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 3400 دالرازقاحمدالمدي دع منقا ــ ه                جد ه 21433              ص ب 10014           1/7/1955ال السعود
قوات الدفاع الجوي3401 ان  ه واالس ةالمحسنمحمدح محمداالدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3402 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالقاسمقاسمع اض              103379856031/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3403 ان  ه واالس درهمحمداالدارةالهندس جع دهللاف ةالع 104796297013/02/56500015994126078089السعود
قوات الدفاع الجوي3404 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالقاسمقاسمع اض              103379856031/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 3405 دهللالمدي منالمجاهدع ا ض              1/7/1940ال ــ ه                  66411ص ب 25016              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 3406 دهللالمدي منالمجاهدع ا ض              1/7/1940ال ــ ه                  66411ص ب 25016              ال              السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3407 مادارةمشار دال دصالحع شزا ةال 102526486013/02/565064140592330059السعود
قوات الدفاع الجوي3408 ان  ه واالس دانمحمداحمدمحمداالدارةالهندس ةالحم 105011564910/10/19345692803024936690السعود
قوات الدفاع الجوي3409 ان  ه واالس دالخالقطارقاالدارةالهندس ةالخاللمحمدع 103432732829/12/725605018084777147السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3410 ل ستانخانبن رضاخانبهادرف ــ ه                الخ 31952             ص ب1554             1/7/1946ا السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3411 ل ستانخانبن رضاخانبهادرف ــ ه                الخ 31952             ص ب1554             1/7/1946ا السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3412 مناادارةمشار هابراه هبرا ا ةال 102120870514/12/285541145804252435السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3413 مناادارةمشار هابراه هبرا ا ةال 102120870514/12/285541145804252435السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3414 مناادارةمشار هابراه هبرا ا ةال 102120870514/12/285541145804252435السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3415 مناادارةمشار هابراه هبرا ا ةال 102120870514/12/285541145804252435السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3416 مناادارةمشار هابراه هبرا ا ةال 102120870514/12/285541145804252435السعود
قوات الدفاع الجوي3417 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دعواضع ل ةالحر ب اض              102347221831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3418 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دعواضع ل ةالحر ب اض              102347221831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3419 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دعواضع ل ةالحر ب اض              102347221831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3420 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دعواضع ل ةالحر ب اض              102347221831/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3421 ان  ه واالس ةالسف حمودصالححموداالدارةالهندس 101262847317/11/635331722652970575السعود
قوات الدفاع الجوي3422 ان  ه واالس دصالحخالداالدارةالهندس ةالحدادسع 102106933914/05/65005337210553372105السعود
وع وزارە الدفاع3423 ا/م ان ات وم ون نيودلتاا جاسسارس ل ــ ه                ص ب 11144              جد ه 21453           1/7/1942الفلب ن السعود
انة3424 ل والص شغ نالدوكة دفاع لل االنر ا ض              2/8/1954الفلب ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي3425 ان  ه واالس ىسعدشايعح االدارةالهندس ةعس اض              23/01/55السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3426 ان  ه واالس ر مرزوقمحمدمرزوقاالدارةالهندس ةالط 102215271215/02/66004502060السعود
قوات الدفاع الجوي3427 ان  ه واالس ةالقرا محمدنامحمداالدارةالهندس 103682748111/6/1945503024155السعود
قوات الدفاع الجوي3428 ان  ه واالس ةالحر العمرىصالح محمدمحمداالدارةالهندس 100529583515/10/66503482273السعود
قوات الدفاع الجوي3429 ان  ه واالس دالرحمناسعداالدارةالهندس ةالحس داوودع اض              10021667579/3/1967السعود 5517839104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3430 ان  ه واالس دالرحمناسعداالدارةالهندس ةالحس داوودع اض              10021667579/3/1967السعود 5517839104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3431 ان  ه واالس دالرحمناسعداالدارةالهندس ةالحس داوودع اض              10021667579/3/1967السعود 5517839104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3432 ان  ه واالس دالرحمناسعداالدارةالهندس ةالحس داوودع اض              10021667579/3/1967السعود 5517839104777147الوزارات            ال
انة3433 ل والص شغ صلكة دفاع لل دبن عمربن يوسفف ةعا 101021063929/04/495036796746223176السعود
قوات الدفاع الجوي3434 ان  ه واالس ةالغامدىحمرىمحمداحمداالدارةالهندس اض              100107494511/1/1959السعود 5042890564777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3435 ان  ه واالس ةالغامدىحمرىمحمداحمداالدارةالهندس اض              100107494511/1/1959السعود 5042890564777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3436 دهللادارةمشار الدىعاتقهنودع ةال سلطان103201353225/10/65السعود 5677678616915380الزاهراءش االم
قوات الدفاع الجوي3437 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس ةالغامدىعع اض              100224498425/03/67السعود 5054584614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3438 ان  ه واالس حاناالدارةالهندس ةالعتي بن ع بن حبي ف ه / المعارض /معرض زن مشبع الس 10267772743/7/1943السعود 50471379627250064الح
قوات الدفاع الجوي3439 ان  ه واالس حاناالدارةالهندس ةالعتي بن ع بن حبي ف ه / المعارض /معرض زن مشبع الس 10267772743/7/1943السعود 50471379627250064الح
قوات الدفاع الجوي3440 ان  ه واالس دالرحمناحمداالدارةالهندس احوثبن صالحع ةال 100010942917/11/635044819184777147السعود
قوات الدفاع الجوي3441 ان  ه واالس دالرحمناحمداالدارةالهندس احوثبن صالحع ةال 100010942917/11/635044819184777147السعود
انة3442 ل والص شغ ه       21/06/45الفلب اسسروالندوكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي3443 حانادارةمشار ةالحر سعدعائدطل ا ض ،االم ن العا م     االدار ه العام ه       10136397437/9/1937السعود اء/     فرحا ن صاي ل الحرب ي      ت 4821486           ال رق
ــــع قوات الدفاع الجوي3444 حانادارةمشار ةالحر سعدعائدطل ا ض ،االم ن العا م     االدار ه العام ه       10136397437/9/1937السعود اء/     فرحا ن صاي ل الحرب ي      ت 4821486           ال رق
ــــع قوات الدفاع الجوي3445 حانادارةمشار ةالحر سعدعائدطل ا ض ،االم ن العا م     االدار ه العام ه       10136397437/9/1937السعود اء/     فرحا ن صاي ل الحرب ي      ت 4821486           ال رق
ــــع قوات الدفاع الجوي3446 حانادارةمشار ةالحر سعدعائدطل ا ض ،االم ن العا م     االدار ه العام ه       10136397437/9/1937السعود اء/     فرحا ن صاي ل الحرب ي      ت 4821486           ال رق
ةالعامةللدفاع المد 3447 مانالمدي دهللاسل زع دالع ةالهال ع اض              100500115921/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد3448 مانالمدي دهللاسل زع دالع ةالهالع اض              100500115921/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
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قوات الدفاع الجوي3449 ان  ه واالس ممحمدسعدخالداالدارةالهندس ةالسل 100505021415/10/665054700154331955السعود
قوات الدفاع الجوي3450 ان  ه واالس ةالجه المروا صالح حمدانخالداالدارةالهندس اض              100343405515/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3451 ان  ه واالس ةالجه المروا صالح حمدانخالداالدارةالهندس اض              100343405515/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3452 ان  ه واالس ةالغامدياحمدع هشاماالدارةالهندس 105265241711/8/1972505672331505672331السعود
قوات الدفاع الجوي3453 ان  ه واالس ةالغامدياحمدع هشاماالدارةالهندس 105265241711/8/1972505672331505672331السعود
قوات الدفاع الجوي3454 ان  ه واالس ةالغامدياحمدع هشاماالدارةالهندس 105265241711/8/1972505672331505672331السعود
قوات الدفاع الجوي3455 ان  ه واالس سجوليوساالدارةالهندس ــ ه                  24911ص ب 657                الخر ج               1/7/1955الفلب ل              السعود
قوات الدفاع الجوي3456 ان  ه واالس ضمازنال االدارةالهندس يعا ةالع 103548428422/11/3055455183444634801السعود
قوات الدفاع الجوي3457 ان  ه واالس ضمازنال االدارةالهندس يعا ةالع 103548428422/11/3055455183444634801السعود
ستانمحمداحمدنذيرقوات الدفاع الجوي المل السعودي3458 ــ ه                ص ب 19483              جد ه 21435           1/7/1940ا السعود
ستانمحمداحمدنذيرقوات الدفاع الجوي المل السعودي3459 ــ ه                ص ب 19483              جد ه 21435           1/7/1940ا السعود
ممشعلقوات الدفاع الجوي المل السعودي3460 لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3461 ممشعلادارةمشار لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3462 ممشعلادارةمشار لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3463 ممشعلادارةمشار لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3464 ممشعلادارةمشار لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3465 ممشعلادارةمشار لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3466 ممشعلادارةمشار لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3467 ممشعلادارةمشار لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3468 ممشعلادارةمشار لسعدابراه ةالشل 103365667720/01/58559599988السعود
قوات الدفاع الجوي3469 ان  ه واالس ةاشماخمحمدعامرمحمداالدارةالهندس ش               10826525695/7/1964السعود 5555509164230001الج
ــــع قوات الدفاع الجوي3470 ت هشامسمهادارةمشار مب ةالغص بن ابراه 103773830731/12/595484441082385796السعود
قوات الدفاع الجوي3471 ان  ه واالس ةاشماخمحمدعامرمحمداالدارةالهندس ش               10826525695/7/1964السعود 5555509164230001الج
قوات الدفاع الجوي3472 ان  ه واالس ةاشماخمحمدعامرمحمداالدارةالهندس ش               10826525695/7/1964السعود 5555509164230001الج
قوات الدفاع الجوي3473 ان  ه واالس ةاشماخمحمدعامرمحمداالدارةالهندس ش               10826525695/7/1964السعود 5555509164230001الج
ــــع قوات الدفاع الجوي3474 ت هشامسمهادارةمشار مب ةالغص بن ابراه 103773830731/12/595484441082385796السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3475 دععناصالحادارةمشار ةسم 100292264730/08/645066074266936999السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3476 دععناصالحادارةمشار ةسم 100292264730/08/645066074266936999السعود
انة3477 ل والص شغ ابرانديورجادواردرالفكة دفاع لل ا ض              12/8/1946ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة3478 ل والص شغ ابرانديورجادواردرالفكة دفاع لل ا ض              12/8/1946ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة3479 ل والص شغ ابرانديورجادواردرالفكة دفاع لل ا ض              12/8/1946ام ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ان3480 دهللاوزارە الدفاع والط يسعدمحمدع ةالدو 10478931003/12/20292702579السعود
وع وزارە الدفاع3481 ا/م ان ات وم ون يودلتاا لو رنجس ا ض              1/7/1956الفلب ما ــ ه                  13411ص 0 ب 1438              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي3482 ان  ه واالس فاالدارةالهندس فمحمدمن ةالسمن 104410688611/1/1959503506919السعود
قوات الدفاع الجوي3483 ان  ه واالس فاالدارةالهندس فمحمدمن ةالسمن 104410688611/1/1959503506919السعود
قوات الدفاع الجوي3484 ان  ه واالس فاالدارةالهندس فمحمدمن ةالسمن 104410688611/1/1959503506919السعود
قوات الدفاع الجوي3485 ان  ه واالس ةالق زدمحمدمشعلاالدارةالهندس 102710062515/12/805054229534827777السعود
ةالعامةللدفاع المد 3486 دەالمدي يحس ع ع ةعس 8955316الخ شارع الظهران   102829448419/12/60السعود
ةالعامةللدفاع المد 3487 دەالمدي يحس ع ع ةعس 8955316الخ شارع الظهران   102829448419/12/60السعود
انة3488 ل والص شغ توكة دفاع لل ونيوال                 12/11/1936BRGY TEBUEL  MANAOAG    PANGASINAN           PHILIPPINEالفلب ابواا
قوات الدفاع الجوي3489 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ضخل دىاتلغم ةالرش اض              103153409011/1/1959السعود 5048476594777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 3490 دهللالمدي ةالشمرا موع اض              15/10/66السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3491 ان  ه واالس ةمجر محمداحمداالدارةالهندس 4788811الملز               شارع المطــار       15/10/66السعود
قوات الدفاع الجوي3492 ان  ه واالس ةمجر محمداحمداالدارةالهندس 4788811الملز               شارع المطــار       15/10/66السعود
الدفاع /ادارە3493 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعتي نامسفرصالحشغ 104191989319/12/605680083442320119السعود
الدفاع /ادارە3494 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعتي نامسفرصالحشغ 104191989319/12/605680083442320119السعود
قوات الدفاع الجوي3495 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن صالحع احوثبن سل ةال 10183131206/3/1954544962662السعود
قوات الدفاع الجوي3496 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن صالحع احوثبن سل ةال 10183131206/3/1954544962662السعود
قوات الدفاع الجوي3497 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن صالحع احوثبن سل ةال 10183131206/3/1954544962662السعود
قوات الدفاع الجوي3498 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن صالحع احوثبن سل ةال 10183131206/3/1954544962662السعود
قوات الدفاع الجوي3499 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن صالحع احوثبن سل ةال 10183131206/3/1954544962662السعود
قوات الدفاع الجوي3500 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن صالحع احوثبن سل ةال 10183131206/3/1954544962662السعود
قوات الدفاع الجوي3501 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن صالحع احوثبن سل ةال 10183131206/3/1954544962662السعود
قوات الدفاع الجوي3502 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانبن صالحع احوثبن سل ةال 10183131206/3/1954544962662السعود
قوات الدفاع الجوي3503 ان  ه واالس لنهاراالدارةالهندس مبن س ةالحر بن دغ س المركز105027235817/03/53السعود ة واسطة رئ ك 597935468553999616الش
قوات الدفاع الجوي3504 ان  ه واالس لنهاراالدارةالهندس مبن س ةالحر بن دغ س المركز105027235817/03/53السعود ة واسطة رئ ك 597935468553999616الش
قوات الدفاع الجوي3505 ان  ه واالس ةالعطويعودەسالمماجداالدارةالهندس 5988187974412012تبووووك10595773449/7/1987السعود
قوات الدفاع الجوي3506 ان  ه واالس ةالعطويعودەسالمماجداالدارةالهندس 5988187974412012تبووووك10595773449/7/1987السعود
قوات الدفاع الجوي3507 ان  ه واالس ةالعتي مطلقهزاعناعماالدارةالهندس اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3508 ان  ه واالس ةالعتيمطلقهزاعناعماالدارةالهندس اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي3509 ان  ه واالس ةالعطويبن ع بن محمدمواالدارةالهندس 101016737511/2/1967556018308السعود
قوات الدفاع الجوي3510 ان  ه واالس ةالعطويبن ع بن محمدمواالدارةالهندس 101016737511/2/1967556018308السعود
قوات الدفاع الجوي3511 ان  ه واالس ةالعطويبن ع بن محمدمواالدارةالهندس 101016737511/2/1967556018308السعود
قوات الدفاع الجوي3512 ان  ه واالس ةالعطويبن ع بن محمدمواالدارةالهندس 101016737511/2/1967556018308السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3513 ةاالحمديجامحسنصالحادارةمشار 102579819810/10/196750019002248400584السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3514 ةاالحمديجامحسنصالحادارةمشار 102579819810/10/196750019002248400584السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3515 ةالزهرا بن محمدبن حسنخاتادارةمشار 104854142725/10/6555117528226521414السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3516 ةالزهرا بن محمدبن حسنخاتادارةمشار 104854142725/10/6555117528226521414السعود
قوات الدفاع الجوي3517 ان  ه واالس همحمدصالحاالدارةالهندس ةالزهرا عط 104022321427/03/5250031829344226393السعود
قوات الدفاع الجوي3518 ان  ه واالس همحمدصالحاالدارةالهندس ةالزهرا عط 104022321427/03/5250031829344226393السعود
قوات الدفاع الجوي3519 ان  ه واالس ــــحمضاالدارةالهندس دىسودانشلي ةالرش اض              101848340219/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
انة3520 ل والص شغ لكة دفاع لل ددخ ةالعوادحس عا 104641507910/5/19485044545122327541السعود
قوات الدفاع الجوي3521 ان  ه واالس ــحاالدارةالهندس ضبن ظاهرم ديبن عا ةالرش 100936059311/1/195950484451635663028السعود
قوات الدفاع الجوي3522 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع ةالعسومموع اض              102678526915/10/66السعود 5038446164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3523 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع ةالعسومموع اض              102678526915/10/66السعود 5038446164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3524 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع ةالعسومموع اض              102678526915/10/66السعود 5038446164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3525 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع ةالعسومموع اض              102678526915/10/66السعود 5038446164777147الوزارات            ال
انة3526 ل والص شغ نالدوكة دفاع لل االنر ا ض              2/8/1954الفلب ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
الدفاع /ادارە3527 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالخلفمحمدصالحراشدشغ ه           100663698724/11/64السعود مان 5994502820الس
الدفاع /ادارە3528 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالخلفمحمدصالحراشدشغ ه           100663698724/11/64السعود مان 5994502820الس
انة3529 ل والص شغ لكة دفاع لل ددخ ةالعوادحس عا 104641507910/5/19485044545122327541السعود
انة3530 ل والص شغ ودليونرونالدكة دفاع لل اش ه       25/08/64ام 4191835القاعدە الج
انة3531 ل والص شغ ودليونرونالدكة دفاع لل اش ه       25/08/64ام 4191835القاعدە الج
انة3532 ل والص شغ ودليونرونالدكة دفاع لل اش ه       25/08/64ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي3533 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دالرزاقمحمدم ةالسلمانع 10099121206/2/1961555522886السعود
ةالعامةللدفاع المد 3534 د الحف    1/7/1950السودانمحمدهاللعوضهاللالمدي الســـودا ن                دنقال                   مكت ب ب
ةالعامةللدفاع المد 3535 د الحف    1/7/1950السودانمحمدهاللعوضهاللالمدي الســـودا ن                دنقال                   مكت ب ب
قوات الدفاع الجوي3536 ان  ه واالس مططالباالدارةالهندس اركع ةالعصال م فه               ش الشاب             103306321310/9/1972السعود 5046869346710738م
قوات الدفاع الجوي3537 ان  ه واالس مططالباالدارةالهندس اركع ةالعصال م فه               ش الشاب             103306321310/9/1972السعود 5046869346710738م
قوات الدفاع الجوي3538 ان  ه واالس مططالباالدارةالهندس اركع ةالعصال م فه               ش الشاب             103306321310/9/1972السعود 5046869346710738م
قوات الدفاع الجوي3539 ان  ه واالس مططالباالدارةالهندس اركع ةالعصال م فه               ش الشاب             103306321310/9/1972السعود 5046869346710738م
ــــع قوات الدفاع الجوي3540 ةالحاز عودەوصل هللاسلطانادارةمشار 102720456710/4/196355800057826521414السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3541 ةالحاز عودەوصل هللاسلطانادارةمشار 102720456710/4/196355800057826521414السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3542 دالوهابادارةمشار دالقادرع دالوهابع ةالمرزوقع 5556599154781512الوزارات            ش المطار            10198213945/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3543 دالوهابادارةمشار دالقادرع دالوهابع ةالمرزوقع 5556599154781512الوزارات            ش المطار            10198213945/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3544 فادارةمشار ةالحار الحس عال 4781512الوزارات            ش المطار            10038307736/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3545 فادارةمشار ةالحار الحس عال 4781512الوزارات            ش المطار            10038307736/3/1954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3546 فادارةمشار ةالحار الحس عال 4781512الوزارات            ش المطار            10038307736/3/1954السعود
انة3547 ل والص شغ ةاحمدكة دفاع لل ةالقر احمدالسه عط ة106883368828/06/76السعود ق هات ال 56661817112203966 المن
ــــع قوات الدفاع الجوي3548 ةمقدماحمدمعتصمادارةمشار 5043533454781512الوزارات            ش المطار            100717659520/12/64السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3549 ةمقدماحمدمعتصمادارةمشار 5043533454781512الوزارات            ش المطار            100717659520/12/64السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3550 ةمقدماحمدمعتصمادارةمشار 5043533454781512الوزارات            ش المطار            100717659520/12/64السعود
قوات الدفاع الجوي3551 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالمساعدمساعدراشدابراه اض              101579073412/9/1969السعود 4013440ال
قوات الدفاع الجوي3552 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالمساعدمساعدراشدابراه اض              101579073412/9/1969السعود 4013440ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3553 مادارةمشار مانحسنابراه ةسندىسل 100701108130/07/65540077868السعود
الدفاع /ادارە3554 ه  انه الخدمات الطب ل وص رسعدشغ يرزبالح ةالدو 10423146982/5/196855991192233565900السعود
قوات الدفاع الجوي3555 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ةالمواشسلطانع 10131219656/6/19785544619008405798السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3556 ةالقثافايزفوزانفهدادارةمشار ق المدينه         100888399119/03/70السعود ه           ط غداد 5056760406521414ال
قوات الدفاع الجوي3557 ان  ه واالس ةسالاحمدعماجداالدارةالهندس الشعراء       104028982712/9/1969السعود ق المدينةالنازل   ش ام 5066222636515984ط
قوات الدفاع الجوي3558 ان  ه واالس ةسالاحمدعماجداالدارةالهندس الشعراء       104028982712/9/1969السعود ق المدينةالنازل   ش ام 5066222636515984ط
وع وزارە الدفاع3559 ا/م ان ات وم ون هاف دلتاا نجصل درون ش            29/09/64الس ورن 6834722الحمراء             ال
قوات الدفاع الجوي3560 ان  ه واالس وكخالداالدارةالهندس ةالعو حمدان السه م 102082438721/11/685071786688363804السعود
قوات الدفاع الجوي3561 ان  ه واالس وكخالداالدارةالهندس ةالعو حمدان السه م 102082438721/11/685071786688363804السعود
الدفاع /ادارە3562 ه  انه الخدمات الطب ل وص مسعودشغ يفرحانبراه ةالع 104182440823/02/55557878924السعود
الدفاع /ادارە3563 ه  انه الخدمات الطب ل وص مسعودشغ يفرحانبراه ةالع 104182440823/02/55557878924السعود
الدفاع /ادارە3564 ه  انه الخدمات الطب ل وص مسعودشغ يفرحانبراه ةالع 104182440823/02/55557878924السعود
الدفاع /ادارە3565 ه  انه الخدمات الطب ل وص مسعودشغ يفرحانبراه ةالع 104182440823/02/55557878924السعود
انة3566 ل والص شغ المحمدكة دفاع لل ستانعاق ا ض              1/7/1941ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي3567 ان  ه واالس ةبوصالحمحمدصالحاالدارةالهندس 102809353019/02/725055509356507777السعود
الدفاع /ادارە3568 ه  انه الخدمات الطب ل وص رسعدشغ يرزبالح ةالدو 10423146982/5/196855991192233565900السعود
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قوات الدفاع الجوي3569 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه تمحمدو ع ةس اض              10005504996/3/1954السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3570 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه تمحمدو ع ةس اض              10005504996/3/1954السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3571 انمسعودادارةمشار مهض ةالجه سل 104178275411/6/194555371032426402661السعود
ان3572 دالرحمنمحمدوزارە الدفاع والط دهللاع ةالعمروع ا ض 11695        103552384216/01/26السعود ت م 2310072               ص ب 103438             ال
الدفاع /ادارە3573 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعتي زارمحمدمتعبشغ 102332840211/8/1972504269895115474550السعود
الدفاع /ادارە3574 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعتي زارمحمدمتعبشغ 102332840211/8/1972504269895115474550السعود
الدفاع /ادارە3575 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعتي زارمحمدمتعبشغ 102332840211/8/1972504269895115474550السعود
ان3576 دالرحمنمحمدوزارە الدفاع والط دهللاع ةالعمروع ا ض 11695        103552384216/01/26السعود ت م 2310072               ص ب 103438             ال
الدفاع /ادارە3577 ه  انه الخدمات الطب ل وص مع شغ ةالحوشا ع ابراه 10314037834/10/196755644919415444380السعود
الدفاع /ادارە3578 ه  انه الخدمات الطب ل وص مع شغ ةالحوشا ع ابراه 10314037834/10/196755644919415444380السعود
الدفاع /ادارە3579 ه  انه الخدمات الطب ل وص ىصالحمحمدصالحشغ ةالدو ه           103785561428/11/62السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە3580 ه  انه الخدمات الطب ل وص ىصالحمحمدصالحشغ ةالدو ه           103785561428/11/62السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي3581 ان  ه واالس ةالشمريزد مزعلاالدارةالهندس 100339831811/1/19595559033738260925السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3582 ل ستانغازىاحمدافتخارف                   B CIVIL LINES       KHANEWAL             PAKISTAN‐1/7/195396ا
ــــع قوات الدفاع الجوي3583 لحمدناحمدادارةمشار ةالدخ 105000116119/12/605042038394457344السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3584 لحمدناحمدادارةمشار ةالدخ 105000116119/12/605042038394457344السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3585 لحمدناحمدادارةمشار ةالدخ 105000116119/12/605042038394457344السعود
قوات الدفاع الجوي3586 ان  ه واالس دالهادىنااالدارةالهندس ةالهاجرىمحمدع 10230810846/12/19575048230018120691السعود
قوات الدفاع الجوي3587 ان  ه واالس دالهادىنااالدارةالهندس ةالهاجرىمحمدع 10230810846/12/19575048230018120691السعود
قوات الدفاع الجوي3588 ان  ه واالس دالقادراالدارةالهندس مانحمودع ةالعطويسل اض              102790659111/1/1959السعود 5577827044777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3589 ان  ه واالس دالقادراالدارةالهندس مانحمودع ةالعطويسل اض              102790659111/1/1959السعود 5577827044777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3590 ان  ه واالس دالقادراالدارةالهندس مانحمودع ةالعطويسل اض              102790659111/1/1959السعود 5577827044777147الوزارات            ال
انة3591 ل والص شغ ارككة دفاع لل دالرحمنم ةالض حجاجع 10540348128/1/198355510326312203966السعود
انة3592 ل والص شغ انحسنع كة دفاع لل ريج ةدغ 100889149910/5/194855501541673152551السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3593 ضهادارةمشار دعوضع ةالحار ع 10337146749/12/19615522260500السعود
انة3594 ل والص شغ دلفاءكة دفاع لل ينفيعشد ةالمط 102534455519/04/505061020762510547السعود
ةالعامةللدفاع المد 3595 ةالحر سماحعسماحالمدي اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
القوات الدفاع الجوي المل السعودي3596 ستانصد احمداق ــ ه             الخ                  ص ب20418            1/7/1953ا الرمز31952             السعود
القوات الدفاع الجوي المل السعودي3597 ستانصد احمداق ــ ه             الخ                  ص ب20418            1/7/1953ا الرمز31952             السعود
ةالعامةللدفاع المد 3598 دەاحمدعالمدي ا ع ةالم     100184372917/03/53السعود
قوات الدفاع الجوي3599 ان  ه واالس داالدارةالهندس ديزادجازيزا ةالرش 104302146619/12/60591988290السعود
قوات الدفاع الجوي3600 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس ىمحمدسعدم ةالدو اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3601 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس ىمحمدسعدم ةالدو اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 3602 ةالماجدمحمدع جوادالمدي 103069935731/12/595536228825360510السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3603 دهللاعامرادارةمشار ىاحمدع ةعس 106600329211/8/19725664662392682013السعود
قوات الدفاع الجوي3604 ان  ه واالس دملهماتباالدارةالهندس ارىعا ةال اض              28/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە3605 ه  انه الخدمات الطب ل وص صلشغ لفهدف ةالعتي ثق 102658131215/11/805552169994726556السعود
قوات الدفاع الجوي3606 ان  ه واالس دهللاراشدزدمحمداالدارةالهندس ةع ةوحدة االمن والسالمة102288442117/11/63السعود 5455358814050000وزارة المال
قوات الدفاع الجوي3607 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع ةالنف حمدع 101919878517/11/63505815758138159080السعود
قوات الدفاع الجوي3608 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع ةالنف حمدع 101919878517/11/63505815758138159080السعود
قوات الدفاع الجوي3609 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ىمحمدسع ةالدو اض              101366959117/11/63السعود 5060733114777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3610 ان  ه واالس فمحمدمنصوراالدارةالهندس ةالنجرا ع  آل  503376248175425598نجران102175574729/11/66السعود
قوات الدفاع الجوي3611 ان  ه واالس فمحمدمنصوراالدارةالهندس ةالنجرا ع  آل  503376248175425598نجران102175574729/11/66السعود
قوات الدفاع الجوي3612 ان  ه واالس دهللامنصوراالدارةالهندس لمحمدع ةش     31/05/46السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3613 ل لندسوناركثافورنف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1959تا
انة3614 ل والص شغ سكة دفاع لل انالف اان ب ا ض              1/5/1960ي الن ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي3615 ان  ه واالس عاالدارةالهندس ا حلبوبحسنمف ةسف ة103225332826/04/86السعود ةالصناع 6377944الصناع
الدفاع /ادارە3616 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنخالدشغ ةالحم مانعع 5058213348792113مطار الظهران        10201033789/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي3617 ان  ه واالس مانفهداالدارةالهندس ةالغم حمدسل 101801246611/8/19725599233993246611السعود
ةالعامةللدفاع المد 3618 ةالماجدمحمدمحمدصالحالمدي 102577192231/12/595059157125309094السعود
قوات الدفاع الجوي3619 ان  ه واالس دبن امانبن احمدماجداالدارةالهندس ةسع 102599440912/9/19695090944074777147السعود
قوات الدفاع الجوي3620 ان  ه واالس لمعلثاالدارةالهندس ةالشمريفالحرح 101093425323/02/55503154262السعود
ةالعامةللدفاع المد 3621 ف الدينسلمانالمدي اركس ةع م اش العام10818000296/6/1978السعود 4642008 01العل
قوات الدفاع الجوي3622 ان  ه واالس عاالدارةالهندس ا حلبوبحسنمف ةسف 103225332826/04/865609253906294500السعود
قوات الدفاع الجوي3623 ان  ه واالس دهللاصالحاالدارةالهندس ال حازمع ةال اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
انة3624 ل والص شغ دالرحمنحسناحمدكة دفاع لل ةالقصي ع 103673157617/03/53556674866السعود
قوات الدفاع الجوي3625 ان  ه واالس دبن امانبن احمدماجداالدارةالهندس ةسع 102599440912/9/19695090944074777147السعود
قوات الدفاع الجوي3626 ان  ه واالس دبن امانبن احمدماجداالدارةالهندس ةسع 102599440912/9/19695090944074777147السعود
قوات الدفاع الجوي3627 ان  ه واالس دبن امانبن احمدماجداالدارةالهندس ةسع 102599440912/9/19695090944074777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3628 ةالظاهرظاهرامامحسادارةمشار ا ض 11454        10066577023/12/2029السعود ت 4766115                 ص ب 16248              ال
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ــــع قوات الدفاع الجوي3629 ةالظاهرظاهرامامحسادارةمشار ا ض 11454        10066577023/12/2029السعود ت 4766115                 ص ب 16248              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3630 ةالظاهرظاهرامامحس ادارةمشار ا ض 11454        10066577023/12/2029السعود ت 4766115                 ص ب 16248              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي3631 ةالظاهرظاهرامامحس ادارةمشار ا ض 11454        10066577023/12/2029السعود ت 4766115                 ص ب 16248              ال
انة3632 ل والص شغ زخالدكة دفاع لل دالع دهللاع افع ةالع 101490980628/11/62503110467114708552السعود
الدفاع /ادارە3633 ه  انه الخدمات الطب ل وص ممانعشغ دال ةالشمريمسلطع 10162952206/3/1954507631086السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3634 مبن محمدخالدادارةمشار دالرح ةعالمبن ع 110147128023/11/805500055496670444السعود
زبن محمدعسافقوات الدفاع الجوي المل السعودي3635 دالع ةالج بن ع اض              10166179934/10/1967السعود 4768126ال
زبن محمدعسافقوات الدفاع الجوي المل السعودي3636 دالع ةالج بن ع اض              10166179934/10/1967السعود 4768126ال
وع وزارە الدفاع3637 ا/م ان ات وم ون جشلدلتاا وجام ا              الشارع العام         21/04/54ال 4659334العل
ــــع قوات الدفاع الجوي3638 ممحمديوسفادارةمشار دال ةالنع 101457675331/10/325026727404628227السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3639 ممحمديوسفادارةمشار دال ةالنع 101457675331/10/325026727404628227السعود
قوات الدفاع الجوي3640 ان  ه واالس ةالشمريغازىذعارسعوداالدارةالهندس 102478298731/05/465022786438655057السعود
قوات الدفاع الجوي3641 ان  ه واالس ةالشمريغازىذعارسعوداالدارةالهندس 102478298731/05/465022786438655057السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3642 ةالسمانصالحمحمدحسنادارةمشار 105622735623/09/635487769656674775السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3643 ةالسمانصالحمحمدحسنادارةمشار 105622735623/09/635487769656674775السعود
قوات الدفاع الجوي3644 ان  ه واالس ةالشهرا مداويمس فايزسعداالدارةالهندس / محمد مس الشهرا101579396913/02/56السعود ز للبن بواسطة دالع 555767940 ـ مدرسة الملك ع
قوات الدفاع الجوي3645 ان  ه واالس داالدارةالهندس ديزادجازيزا ةالرش 104302146619/12/60591988290السعود
قوات الدفاع الجوي3646 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالقادرابراه ةالسمكرىحمزەع 100115305317/11/6356692342744227147السعود
قوات الدفاع الجوي3647 ان  ه واالس دسعدع االدارةالهندس ةالقر سع 100483752022/03/785551404742772436السعود
انة3648 ل والص شغ ةالقاسمصالحسعدقاسمكة دفاع لل 100562032115/10/6655766663312203966السعود
قوات الدفاع الجوي3649 ان  ه واالس ةاحمداالدارةالهندس جعط دف ةسع 5684449102010730التخص 106103116512/2/1987السعود
قوات الدفاع الجوي3650 ان  ه واالس ةاحمداالدارةالهندس جعط دف ةسع 5684449102010730التخص 106103116512/2/1987السعود
ةالعامةللدفاع المد 3651 ادالمدي دهللاع هع ا عط ةالسف اض              10044704399/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3652 ادالمدي دهللاع هع ا عط ةالسف اض              10044704399/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3653 ادالمدي دهللاع هع ا عط ةالسف اض              10044704399/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3654 ل دالف دالواجدع ستانع           1/7/1945R‐320/15 FEDERAL'B'    AREA  DASTAGIR       SOCIETY   KARACHI       PAKISTANا
الدفاع /ادارە3655 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانشغ دصقرسل ةالحر عا 8234651شارع عروە           المدينه المنورە     101790920921/05/47السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3656 مانادارةمشار دهللاسل زع دالع ةالضع 101864525717/11/6350560343026521414السعود
ةالعامةللدفاع المد 3657 دهللالمدي دع ةالفرحانسع     3/12/2029السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3658 ةأبوزنادەع مصط عمادادارةمشار 100013954124/09/655984200246738864السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3659 ةزركشزركششمس الدينممدوحادارةمشار 100697285311/1/19665074530786555460السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3660 مانادارةمشار دهللاسل زع دالع ةالضع 101864525717/11/6350560343026521414السعود
قوات الدفاع الجوي3661 ان  ه واالس ةالوسوسخالدوساالدارةالهندس 100634923527/03/5250581050238462316السعود
قوات الدفاع الجوي3662 ان  ه واالس انمحمداالدارةالهندس ةالعماريمحمدهد 10528770309/12/19615347801844777147السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3663 ل اتح صالحمحمدف منال ا ن لط ف  1/7/1939ال ا ب السو ق د ي ملواءا ب    م نمدين ه م ن شمالـى         ال ا ت        ا محمد     صال ح  ال
قوات الدفاع الجوي3664 ان  ه واالس دنائفاالدارةالهندس ضع يع ةالمط 101272637621/05/4756923722738203513السعود
قوات الدفاع الجوي3665 ان  ه واالس مم االدارةالهندس لندكورس اض              1/7/1940تا 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3666 ل ستانالدهرشاەحس محمدف O.SYED GHULAM HU.    R/O.VILL.FAGOSH POSTKURTI TEHSIL DT.       KOTLI AZAD KASHMIR     PAK/1/7/1952ا
قوات الدفاع الجوي3667 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللابن ع ع ةالعطاسبن ع 101373087219/10/635530015556590749السعود
انة3668 ل والص شغ ىحامدعوادفارسكة دفاع لل ةالمط 102494113823/02/55500992950السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3669 دالرحمنادارةمشار ةالقر احمدحسنع 101439962812/10/1967559286711126674688السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3670 ل داسلممحمدف ستانالل دينجاو A  SECTOR 14‐B       SHADMAN TOWN NO.2 NORTH KARACHI           KARACHI                PAKIS‐1/7/195736ا
قوات الدفاع الجوي3671 ان  ه واالس ةالشكي راشدمحمدع االدارةالهندس 556933899    103961972919/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي3672 ان  ه واالس ةالشكي راشدمحمدع االدارةالهندس 556933899    103961972919/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي3673 ان  ه واالس دبن محمديوسفاالدارةالهندس ةنا بن سع اض              10372247382/9/1970السعود 5313788184777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3674 ان  ه واالس لاالدارةالهندس مانهل مسل ةالعطويسل اض              10026046419/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3675 ان  ه واالس لاالدارةالهندس مانهل مسل ةالعطويسل اض              10026046419/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3676 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع كحم ةالزن ب 5567307255673072جدة10093392669/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي3677 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع كحم ةالزن ب 5567307255673072جدة10093392669/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي3678 ان  ه واالس دهللاحس االدارةالهندس ةالقحطا حس ع اض              103183601616/04/67السعود 5054833654777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3679 ان  ه واالس دهللاحس االدارةالهندس ةالقحطا حس ع اض              103183601616/04/67السعود 5054833654777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3680 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مفايزدح يدح ةالدو ج               102478226815/11/66السعود 15444380الخ
ان3681 دهللامانعوزارە الدفاع والط ةالعج بن حثل ع 101764982131/05/465544481264355795السعود
الدفاع /ادارە3682 ه  انه الخدمات الطب ل وص يناشعمنقلفرحانشغ ةالع 10528800342/1/197655920180812132152السعود
الدفاع /ادارە3683 ه  انه الخدمات الطب ل وص يناشعمنقلفرحانشغ ةالع 10528800342/1/197655920180812132152السعود
قوات الدفاع الجوي3684 ان  ه واالس ماحمداالدارةالهندس ةمهديموابراه س              109571888611/1/19590السعود 0الرو
انة3685 ل والص شغ لكة دفاع لل ستما فررا اج طان ا ض              6/3/1946ب ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي3686 ان  ه واالس ماحمداالدارةالهندس ةمهديموابراه س              109571888611/1/19590السعود 0الرو
قوات الدفاع الجوي3687 ان  ه واالس داالدارةالهندس دبن سندسع ةالنف بن سع ه الطائف        100845734117/03/53السعود ــــع       لد 5031554887321368اب ال
قوات الدفاع الجوي3688 ان  ه واالس دالرزاقاالدارةالهندس ةالرومرجانعسكرع 102497735530/10/5550888716338940530السعود
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انة3689 ل والص شغ توكة دفاع لل ـ 2516           22/04/52الفلباالنزاالب ــ ه                الدما م 31461           ص  السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3690 دالرحمنادارةمشار ةالقر احمدحسنع 101439962812/10/1967559286711126674688السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3691 دهللادمادارةمشار زع دالع ةالمنقاشع 10349745749/7/19625034841584242182السعود
انة3692 ل والص شغ لكة دفاع لل ستما فررا اج طان ا ض              6/3/1946ب ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة3693 ل والص شغ لكة دفاع لل ستما فررا اج طان ا ض              6/3/1946ب ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة3694 ل والص شغ لكة دفاع لل ستما فررا اج طان ا ض              6/3/1946ب ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة3695 ل والص شغ لكة دفاع لل ستما فررا اج طان ا ض              6/3/1946ب ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة3696 ل والص شغ لكة دفاع لل ستما فررا اج طان ا ض              6/3/1946ب ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3697 ل كايرولف اشمش 1/7/1948YEZILEVLER 5           CAD 1   SOK NO.2/9   DEMETEVLER             ANKARA                 TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3698 ل كايرولف اشمش 1/7/1948YEZILEVLER 5           CAD 1   SOK NO.2/9   DEMETEVLER             ANKARA                 TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3699 ل كايرولف اشمش 1/7/1948YEZILEVLER 5           CAD 1   SOK NO.2/9   DEMETEVLER             ANKARA                 TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3700 ل كايرولف اشمش 1/7/1948YEZILEVLER 5           CAD 1   SOK NO.2/9   DEMETEVLER             ANKARA                 TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3701 ل كايرولف اشمش 1/7/1948YEZILEVLER 5           CAD 1   SOK NO.2/9   DEMETEVLER             ANKARA                 TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3702 ل كايرولف اشمش 1/7/1948YEZILEVLER 5           CAD 1   SOK NO.2/9   DEMETEVLER             ANKARA                 TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3703 ل كايرولف اشمش 1/7/1948YEZILEVLER 5           CAD 1   SOK NO.2/9   DEMETEVLER             ANKARA                 TURKEترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3704 ل كايرولف اشمش 1/7/1948YEZILEVLER 5           CAD 1   SOK NO.2/9   DEMETEVLER             ANKARA                 TURKEترك
قوات الدفاع الجوي3705 ان  ه واالس دىمحمدسعدعاالدارةالهندس ةالعب اض              21/05/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3706 ان  ه واالس ش بن ضا ش االدارةالهندس ةالخالديبن  105471046028/11/625547591778362248السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3707 مادارةمشار دال دصالحع شزا ةال 102526486013/02/565064140592330059السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3708 مادارةمشار دال دصالحع شزا ةال 102526486013/02/565064140592330059السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3709 مادارةمشار دال دصالحع شزا ةال 102526486013/02/565064140592330059السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3710 دهللادمادارةمشار زع دالع ةالمنقاشع 10349745749/7/19625034841584242182السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3711 دهللادمادارةمشار زع دالع ةالمنقاشع 10349745749/7/19625034841584242182السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3712 دمحمدخالدادارةمشار ةعرفجسع 103378608619/05/62505689079126995286السعود
قوات الدفاع الجوي3713 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالب فائزالسعدىمقعدع دالل ه محمد           ت 8953460              الثقب ه                 شار ع عس بواسط ه    31/05/46السعود
قوات الدفاع الجوي3714 ان  ه واالس لمعلثاالدارةالهندس ةالشمريفالحرح 101093425323/02/55503154262السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3715 دهللاحسانادارةمشار ةناظرع 4781512الوزارات            ش المطار            101333132528/11/62السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3716 دهللاحسانادارةمشار ةناظرع 4781512الوزارات            ش المطار            101333132528/11/62السعود
قوات الدفاع الجوي3717 ان  ه واالس ةالسمانحس محمدمحموداالدارةالهندس د   100880016919/11/64السعود ه             شارع خالدبن هالول ف 5453088886518070ال
قوات الدفاع الجوي3718 ان  ه واالس ةالسمانحس محمدمحموداالدارةالهندس د   100880016919/11/64السعود ه             شارع خالدبن هالول ف 5453088886518070ال
انة3719 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل دهللاسالمع ةمهندسع 100902608729/04/495561213176547255السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3720 جمفليحداخلادارةمشار ين ةالمط 103481811020/01/585046805976295166السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3721 ةالحازسالمهوصل هللاسالمهادارةمشار 101203896220/01/58508770615السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3722 ةالحازسالمهوصل هللاسالمهادارةمشار 101203896220/01/58508770615السعود
انة3723 ل والص شغ ةالحر عودەع محمدكة دفاع لل 106456157221/06/445036759252274954السعود
ان3724 ميوسفوزارە الدفاع والط دال دهللاع ةالخل ع اض10256137855/11/1964السعود 503621313114912335الروضة  _ ال
قوات الدفاع الجوي3725 ان  ه واالس الاالدارةالهندس ةاحمدمشتاقاحمداق 102905495210/5/194859605716127337332السعود
قوات الدفاع الجوي3726 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس اركع ةالقحطا ال جلدەعبودم 106592183329/04/4950478392872315147السعود
قوات الدفاع الجوي3727 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس اركع ةالقحطا ال جلدەعبودم 106592183329/04/4950478392872315147السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3728 ل دموف ــ ه                ص ب 149                جد ه  بواسط ه محمدفار ح 1/7/1930الصوماليوسفع السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3729 ل اسون عف ــ ه                ص ب  1696              الطائ ف              1/7/1950ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3730 ل اسون عف ــ ه                ص ب  1696              الطائ ف              1/7/1950ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3731 ل اسون عف ــ ه                ص ب  1696              الطائ ف              1/7/1950ترك السعود
الدفاع /ادارە3732 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالخالدىمحمدسعودمحمدشغ 102144362524/05/72505850194505850194السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3733 ل اسون عف ــ ه                ص ب  1696              الطائ ف              1/7/1950ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3734 ل اسون عف ــ ه                ص ب  1696              الطائ ف              1/7/1950ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3735 ل اسون عف ــ ه                ص ب  1696              الطائ ف              1/7/1950ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3736 ل اسون عف ــ ه                ص ب  1696              الطائ ف              1/7/1950ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3737 ل اسون عف ــ ه                ص ب  1696              الطائ ف              1/7/1950ترك السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3738 كسعدادارةمشار دب ةابوكوجرسع 104077081821/01/58554334015السعود
قوات الدفاع الجوي3739 ان  ه واالس درصالحاحمداالدارةالهندس ةالزهرا ح 10117674706/3/1954563884243السعود
الدفاع /ادارە3740 ه  انه الخدمات الطب ل وص محشفلعمحمدشغ ةال سل 103869203219/04/5050646566275444402السعود
الدفاع /ادارە3741 ه  انه الخدمات الطب ل وص محشفلعمحمدشغ ةال سل 103869203219/04/5050646566275444402السعود
قوات الدفاع الجوي3742 ان  ه واالس ةالعتي مرزوقصالحعاالدارةالهندس 505666629505666629الرحاب10446507434/10/1967السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3743 ةالحار محمد شلويمرزوقاحمدادارةمشار 100347058811/6/19455439395046919466السعود
قوات الدفاع الجوي3744 ان  ه واالس ةالحار محمد شلويمرزوقاحمداالدارةالهندس 100347058811/6/19455439395046919466السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3745 دحسنخالدادارةمشار ةالرفا سع 5044056814781512الوزارات            ش المطار            102039018117/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3746 دحسنخالدادارةمشار ةالرفا سع 5044056814781512الوزارات            ش المطار            102039018117/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3747 دحسنخالدادارةمشار ةالرفا سع 5044056814781512الوزارات            ش المطار            102039018117/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3748 دحسنخالدادارةمشار ةالرفاسع 5044056814781512الوزارات            ش المطار            102039018117/11/63السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي3749 دحسنخالدادارةمشار ةالرفا سع 5044056814781512الوزارات            ش المطار            102039018117/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3750 دهللادارةمشار ةسناريبن حسنبن صالحع 100458961820/01/5850365549626521414السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3751 كسعدادارةمشار دب ةابوكوجرسع 104077081821/01/58554334015السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3752 كسعدادارةمشار دب ةابوكوجرسع 104077081821/01/58554334015السعود
قوات الدفاع الجوي3753 ان  ه واالس ريبن حس بن ع جمالاالدارةالهندس ةال 8981808الخ               شارع الملك فهد      101720682029/07/63السعود
قوات الدفاع الجوي3754 ان  ه واالس ريبن حس بن ع جمالاالدارةالهندس ةال 8981808الخ               شارع الملك فهد      101720682029/07/63السعود
قوات الدفاع الجوي3755 ان  ه واالس هع االدارةالهندس ــــجب ةالعطويف اض10137041663/3/1979السعود 4777147الوزاراتال
انة3756 ل والص شغ سفاسواناكة دفاع لل بوالفرا اس ق لوما 22/06/78جنوب اف 4885454 01الد
قوات الدفاع الجوي3757 ان  ه واالس دسعدع االدارةالهندس ةالقر سع 100483752022/03/785551404742772436السعود
قوات الدفاع الجوي3758 ان  ه واالس ةابوالسعودمال الدينمحمدايهاباالدارةالهندس 100131576931/12/595056088066603618السعود
قوات الدفاع الجوي3759 ان  ه واالس ةابوالسعودمال الدينمحمدايهاباالدارةالهندس 100131576931/12/595056088066603618السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3760 ةابوالسعودمال الدينمحمدايهابادارةمشار 100131576931/12/595056088066603618السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3761 ةابوالسعودمال الدينمحمدايهابادارةمشار 100131576931/12/595056088066603618السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3762 ةابوالسعودمال الدينمحمدايهابادارةمشار 100131576931/12/595056088066603618السعود
قوات الدفاع الجوي3763 ان  ه واالس قسالمفالحاالدارةالهندس دىم ةالرش 101459502731/12/59509099699السعود
قوات الدفاع الجوي3764 ان  ه واالس دسعدع االدارةالهندس ةالقر سع 100483752022/03/785551404742772436السعود
قوات الدفاع الجوي3765 ان  ه واالس ةالجفرىمحمدحس مرواناالدارةالهندس له              الهاتف السعودى      100750616317/11/63السعود 5056204826364305ال
انة3766 ل والص شغ سفاسواناكة دفاع لل بوالفرا اس ق لوما 22/06/78جنوب اف 4885454 01الد
قوات الدفاع الجوي3767 ان  ه واالس ةالجفرىمحمدحس مرواناالدارةالهندس له              الهاتف السعودى      100750616317/11/63السعود 5056204826364305ال
قوات الدفاع الجوي3768 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع دهللاع ةالسمارىع اض                الشهداء100062864215/10/66السعود 5041776302498846ال
قوات الدفاع الجوي3769 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع دهللاع ةالسمارىع اض                الشهداء100062864215/10/66السعود 5041776302498846ال
ةالعامةللدفاع المد 3770 مالمدي ممحمدابراه ةالحمدانابراه 102069553028/11/62004246799السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3771 ل اادموندبوسف                1/7/1942ERBSENGASSE 29         6000 FRANKFURT      MAIN 50                GERMANYالمان
الدفاع /ادارە3772 ه  انه الخدمات الطب ل وص بمحمدمنالشغ بهد ةالهد 10064294411/1/19735064482625448300السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3773 دهللابن محمدفهدادارةمشار ةالس بن ع 4781512الوزاراتش المطار10083286251/1/1981السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3774 ل ادغسانعف                  1/7/1949YILDIRIM BEYAZIT MAH   HUR SOKAK NO.47     KAYSERI                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3775 ل ادغسانعف                  1/7/1949YILDIRIM BEYAZIT MAH   HUR SOKAK NO.47     KAYSERI                TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي3776 ان  ه واالس ماحمدفاروقاالدارةالهندس دال ال ع ةال ج 102529108727/08/385565909076196444السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3777 ل دي خ ف اا 1/7/1935AHRAMANLAR AMH.SAK.   CAD.AYDIN AP.B.BLK#9 SARMISAKLI 10245    AYVALIK BALIKESIR      TUترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3778 ل دي خ ف اا 1/7/1935AHRAMANLAR AMH.SAK.   CAD.AYDIN AP.B.BLK#9 SARMISAKLI 10245    AYVALIK BALIKESIR      TUترك
انة3779 ل والص شغ دالستاركة دفاع لل ا ض              26/04/54ممصط عع ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3780 ل ستانفق خانشانزاه ف 1/7/1955VILL.KHANJARIAN         P.O. PIRSADDI        TEH.& DISTT.MARDAN      N.W.F.P.               PAKIا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3781 ل ستانكرم دينانورمحمدف ــ ه                حق ل                    ص  ب 49             1/7/1946ا السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3782 ل ستانكرم دينانورمحمدف ــ ه                حق ل                    ص  ب 49             1/7/1946ا السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3783 ل دەف داحمدع منمحفوظسع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3784 ل زف دالع مناحمدراوحع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3785 ل زف دالع مناحمدراوحع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3786 ل منعمنصورمصط ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1953ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3787 ل لعن محمدف منمق 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1952ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3788 ل دف معا دال منعع 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3789 ل ستانخانبرهانخانحجابف 1/7/1943VILL.BANKAD P.O.       SHULGARA TEH.PATTAN DIST KOHISTAN          N.W.F.P.PHUSTAN         PAKا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3790 ل انومغليوثف                  1/7/1950KANBER KOYU             TALAS ILCESI         KAYSEGI                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3791 ل انومغليوثف                  1/7/1950KANBER KOYU             TALAS ILCESI         KAYSEGI                 TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3792 ل المحمدف ستانحس غالماق             1/7/1957VILL.BHERI P.O.        MARAKIWAL   TEHSIL   & DISTT.SIALKOT        PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3793 ل المحمدف ستانحس غالماق             1/7/1957VILL.BHERI P.O.        MARAKIWAL   TEHSIL   & DISTT.SIALKOT        PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3794 ل شف انخاندرو ستانزار زارىم ا ض              1/7/1952ا ــ ه                  11411ص ب 210                ال د عثما ن حس ن      السعود ف/س
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3795 ل نمحمدف مش ستانخانحك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3796 ل نمحمدف مش ستانخانحك 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ا
ــــع قوات الدفاع الجوي3797 زادارةمشار دالع نع ةالعتي حجولك 5552417484781512ش المطار            10069598509/12/1961السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3798 زادارةمشار دالع نع ةالعتي حجولك 5552417484781512ش المطار            10069598509/12/1961السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3799 زادارةمشار دالع نع ةالعتي حجولك 5552417484781512ش المطار            10069598509/12/1961السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3800 ل ستانماجاوادخانش ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3801 ل ستانماجاوادخانش ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3802 ل نفردف اسومرالوسو ه        1/7/1942المان 6826804الحمراء             شارع التحل
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3803 ل ستانخانزارنختف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1955ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3804 ل ستاناجكب خانتالمانف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3805 ل ستانخانمحمدام ف    .1/7/1951VILL.KHAN KALLI P.O.   PIRSADDO POLICE STN.SHER GARH TEH. TAKHT   BHAI DT.MARDAN NWFPا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3806 ل ستاناجكب خانتالمانف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1954ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3807 ل ستانخانمحمدخستهف 1/7/1955VILL.NAWAKALAY         TEH:KHWAZAKHELA     P.O.FATEHPUR           DISTT:SWAT.            PAKISا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3808 ل لحسنمحمدف دالجل ستانع    1/7/1954C/O NOOR MD.S.KEEPER   BAZAR DOUBIER P.O. RANOLIA  TEH.PATTAN      DT.KOHISTAN HAZARA Dا
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ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3809 ل ستانخانزارنختف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1955ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3810 ل ستانخانمحمدشادف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3811 ل ستانخانمحمدشادف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3812 ل اعارقمحمدف ستانض         1/7/1958C/O.TASADDUQ HUSSAIN   P.O.BOX.7109        P.M.G.LAHORE‐54560     PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3813 ل ستانخانراواناشاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3814 ل ستانخانراواناشاف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3815 ل ستانخانمحمدشادف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3816 ل ستانخانمحمدشادف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3817 ل لف ستانخانزادەاص         1/7/1949ARESID.OF LAKHAR       TEHSIL KHWAZAKHELA  DISTRICT:SWAT  NWFP     PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3818 ل لف ستانخانزادەاص         1/7/1949ARESID.OF LAKHAR       TEHSIL KHWAZAKHELA  DISTRICT:SWAT  NWFP     PAKISTANا
قوات الدفاع الجوي3819 ان  ه واالس ةالحمرا را رو محمداالدارةالهندس 101082377921/06/445413132246563431السعود
قوات الدفاع الجوي3820 ان  ه واالس ةالحمرا را رو محمداالدارةالهندس 101082377921/06/445413132246563431السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3821 ل فجولختف ستانجولال 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3822 ل فجولختف ستانجولال 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ا
ــــع قوات الدفاع الجوي3823 دهللابن محمدفهدادارةمشار ةالس بن ع 4781512الوزاراتش المطار10083286251/1/1981السعود
الدفاع /ادارە3824 ه  انه الخدمات الطب ل وص بمحمدمنالشغ بهد ةالهد 10064294411/1/19735064482625448300السعود
انة3825 ل والص شغ دكة دفاع لل دالمج ةقادريمومحمدع 102905075218/01/615648579726996578السعود
قوات الدفاع الجوي3826 ان  ه واالس داالدارةالهندس دثوابول ةالب عب     24/04/66السعود
قوات الدفاع الجوي3827 ان  ه واالس دعمراالدارةالهندس ةالحجازىاحمدسع 105787018824/06/725622231384777147السعود
قوات الدفاع الجوي3828 ان  ه واالس دعمراالدارةالهندس ةالحجازىاحمدسع 105787018824/06/725622231384777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3829 كرادارةمشار فاب داللط ةكردياملع سلطان       102729379228/11/62السعود 505405152210/6941129النهضه              ش  االم
ةالعامةللدفاع المد 3830 دالمدي ا هدا طمامسع ةالعل اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3831 زالمدي دالع هع ةهنديعط اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3832 ةالقر حاسناحمدالمدي اض              24/05/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3833 المحمدالمدي ستاناس غالماق ــ ه          المدري ه العام ه         للدفا ع المد       1/7/1956ا 47111                  السعود ض                
ةالعامةللدفاع المد 3834 ةالسه هزاعاحمدهزاعالمدي اض              17/11/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3835 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دالهاديم يبن صالحبن ع ةالدو 104239420320/01/58504295065السعود
قوات الدفاع الجوي3836 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دالهاديم يبن صالحبن ع ةالدو 104239420320/01/58504295065السعود
ةالعامةللدفاع المد 3837 مطلعتالمدي دالعظ همحمودع اض              11/9/1944مالب 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3838 ل اجورج بي ف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1942المان
الدفاع /ادارە3839 ه  انه الخدمات الطب ل وص صعمرعشغ ةالعتي عا 103692941028/06/765542029255510472السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3840 زادارةمشار دالع ارعناع ةالط 106562284531/12/5950344542214721390السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3841 ل فف اهدفس 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3842 ل فف اهدفس 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3843 ل فف اهدفس 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3844 ل فف اهدفس 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1950ترك
قوات الدفاع الجوي3845 ان  ه واالس ةاالدارةالهندس ةالمحماديبن ساعدبن محمدعط له              الهاتف السعودى      100765952511/1/1959السعود 6364305ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3846 ل ستاناس محمدمصط غالمف          1/7/1952C/O SHAHEEN VIDEO      CHOTI LAL KURTI     PESHAWAR CANTT.        PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3847 ل اسانراسمف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1941ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3848 ل اسانراسمف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1941ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3849 ل اسانراسمف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1941ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3850 ل اسانراسمف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1941ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3851 ل ستانبوالتدورانف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1957ا
وع وزارە الدفاع3852 ا/م ان ات وم ون مدلتاا دهللابراه ةالعموديمحمدع 10027694774/11/19645056788596936506السعود
ةالعامةللدفاع المد 3853 دهللالمدي مناحمدمنمحمدع اض              17/11/63ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3854 ةجوهر حسنمحمودالمدي اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3855 دهللالمدي مناحمدمنمحمدع اض              17/11/63ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3856 اض              1/7/1936السودانفضلنقدمحمدالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3857 دهللاعالءالدينالمدي كرمحمدع دالل ه    محمد                   الســـودا ن         الخرطو م ‐ بن ك          الخرطو م ص 0 ب 312    1/7/1950السوداناب محمد ع
ةالعامةللدفاع المد 3858 اض              1/7/1950ممحمدحس عالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3859 اض              1/7/1950ممحمدحس عالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3860 مانعقاسمالمدي ديسل ةالسع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3861 مناخالدالمدي ةالموابراه اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3862 ان  ه واالس اناالدارةالهندس انج ح ج ةالف الخسا مف فاء               5/11/1964السعود فاءالجدە          ف 3170664ف
ةالعامةللدفاع المد 3863 ادتالمدي ستا ناظرحس ع ا ستانال ــ ه          المديري ه العام ه        للدفا ع المد       1/7/1952ا ا ض  11174          السعود بوسا ت        ال
ةالعامةللدفاع المد 3864 ةالشمرا سعدمصلحالمدي اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3865 ةالقحطا عمحمدعالمدي اض              17/11/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3866 منالعدي احمدمسعدنا المدي اض              13/02/56ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3867 دهللالمدي ف هللاعع ةالقر ض اض              17/11/63السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد3868 تحسمحفوظالمدي ةالمالخ ة بواسطة العمدة الجه100554188113/02/56السعود 554523036 المالوي جوار المدرسه التاسعة االبتدائ
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ةالعامةللدفاع المد3869 تحسمحفوظالمدي ةالمال خ ة بواسطة العمدة الجه100554188113/02/56السعود 554523036 المالوي جوار المدرسه التاسعة االبتدائ
قوات الدفاع الجوي3870 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةفرحاناحمدمحمدع ا101532853528/03/78hالسعود 505258758112013001لعل
قوات الدفاع الجوي3871 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةفرحاناحمدمحمدع ا101532853528/03/78hالسعود 505258758112013001لعل
ةالعامةللدفاع المد 3872 دهللالمدي منالحس حسنع ــ ه          المديري ه العام ه        للدفا ع المد       17/03/53ال 1117         مكت ب المديرالعا م       السعود
ةالعامةللدفاع المد 3873 دهللالمدي ةالعمريعرافعع اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3874 ان  ه واالس اركبن محمدمنصوراالدارةالهندس ةالنمشانبن م 102668268026/10/815459064648825949السعود
ةالعامةللدفاع المد 3875 دعشوينوافالمدي يم ةالع اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 3876 اض              1/7/1946السودانطهمحمدف الدينالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3877 ان  ه واالس ديبن حمدانمنا االدارةالهندس ةالشمريبن الحم 104332651921/10/64505810866السعود
قوات الدفاع الجوي3878 ان  ه واالس ديبن حمدانمنا االدارةالهندس ةالشمريبن الحم 104332651921/10/64505810866السعود
قوات الدفاع الجوي3879 ان  ه واالس دهللاسا االدارةالهندس ةالحمدانمحمدع 101788914611/1/19595555183935586648السعود
ة3880 5/5/197953931330158445914االردنالشيخحسنجمالايهابكة دفاع الخليج النظمة الحما
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3881 ل دف ستانشاەحس مقبولس 1/7/1943MIR G/STORE MUSTAFA   RD IMAMIA COLONY  TEH.FEROZEWALA          DIST. SHEIKHUPURA      PAا
ةالعامةللدفاع المد 3882 مصالحالمدي     1/7/2013االردنعثمانابراه
انة3883 ل والص شغ بكة دفاع لل موه ةالقطانبن محمدبن ابراه 100866957228/08/6950431989426963913السعود
ةالعامةللدفاع المد 3884 ةادرسصالحمحمدالمدي اض              21/02/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي3885 ان  ه واالس دالرزاقع االدارةالهندس ةالشمريجازعع دالرزاق102857791225/10/65السعود حائل    شئون الموظف بواسطة خالد ع م  59322138665323163دارة التعل
قوات الدفاع الجوي3886 ان  ه واالس ةالشايعصالحمحمدخالداالدارةالهندس ق المطار100620897728/11/62السعود هط 5057137787272501الح
قوات الدفاع الجوي3887 ان  ه واالس ةالشايعصالحمحمدخالداالدارةالهندس ق المطار100620897728/11/62السعود هط 5057137787272501الح
قوات الدفاع الجوي3888 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ف هللاع يمحمدض ةفق 107711847715/07/76559920991114213852السعود
قوات الدفاع الجوي3889 ان  ه واالس يحزامفهادمحمداالدارةالهندس ةالدو 556413018العام2/9/1970السعود
قوات الدفاع الجوي3890 ان  ه واالس ةمجر محمداحمدمحمداالدارةالهندس اض              105767420013/02/56السعود 4122222الديرە              ال
قوات الدفاع الجوي3891 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس سعوضع ةحسنخم 0فرسان               فرسان               105389771411/1/1959السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3892 ل ماحمدعف منوشاحابراه ا ن                  ص 0 ب 119 اسمن ت      1/7/1963ال ــ ه         ج دالل ه ف ه      السعود د ه ع ط ه احمد     ع
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3893 ل اعصمتف اام 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3894 ل اعصمتف اام 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3895 ل دالحقف ستانديناللع    1/7/1952DUL HAQ CONTRACTOR   IZAT KHAN QRTS.  MAID TALAB RD.  NOTHIA    JADID  PESHAWAR CANTTا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3896 ل داتاينف اق 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3897 ل داتاينف اق 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1947ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3898 ل ادوجانفف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3899 ل ادوجانفف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1948ترك
ان3900 دهللاوزارە الدفاع والط فصالحع ةالس اض              28/11/62السعود 4789000ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3901 ل ااونالعصمتف ا ض              1/7/1943ترك ــ ه                  11511ص ب 40547              ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3902 ل ااونالعصمتف ا ض              1/7/1943ترك ــ ه                  11511ص ب 40547              ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3903 ل ااونالعصمتف ا ض              1/7/1943ترك ــ ه                  11511ص ب 40547              ال              السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3904 ل ااونالعصمتف ا ض              1/7/1943ترك ــ ه                  11511ص ب 40547              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي3905 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاسعدع ةالعبودع 5042890134787777شارعالمعذر          10468612649/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي3906 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاسعدع ةالعبودع 5042890134787777شارعالمعذر          10468612649/12/1961السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3907 ل اعصمتف اام 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3908 ل اعصمتف اام 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1956ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3909 ل اسارسكخلوف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3910 ل اسارسكخلوف 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1951ترك
قوات الدفاع الجوي3911 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مع دهللابراه جع ةالمف 103148517817/11/635005558694923299السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3912 ت ع امنهادارةمشار ما بن محمدب ةال 107790173223/09/6850465016422711512السعود
انة3913 ل والص شغ ةالقر ردادحسنمنصوركة دفاع لل 102560735717/03/535695257336900757السعود
انة3914 ل والص شغ ةالقر بن عم بن حجرع كة دفاع لل 10519714793/11/19485566700496963737السعود
ان3915 مناحارثهحسنسالموزارە الدفاع والط ا ض              1/7/1940ال ــ ه                  19411ص  ب 4059              ال              السعود
ان3916 مناحارثهحسنسالموزارە الدفاع والط ا ض              1/7/1940ال ــ ه                  19411ص  ب 4059              ال              السعود
ان3917 ستا خانحا شب وزارە الدفاع والط ستانا ــ ه            جد ه                    ص ب 1260            1/7/1960ا طر ف شا ه نواز           السعود
ان3918 ستا خانحا شب وزارە الدفاع والط ستانا ــ ه            جد ه                    ص ب 1260            1/7/1960ا طر ف شا ه نواز           السعود
قوات الدفاع الجوي3919 ان  ه واالس لاالدارةالهندس جخل اركف لم ةالمند اض              28/11/62السعود 4013440ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3920 ل فاكايرامف اا 0جدە                 ص ب 6072            14/03/36ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3921 ل فاكايرامف اا 0جدە                 ص ب 6072            14/03/36ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3922 ل فاكايرامف اا 0جدە                 ص ب 6072            14/03/36ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3923 ل فاكايرامف اا 0جدە                 ص ب 6072            14/03/36ترك
ان3924 ستا الحاجصديقمحمدوزارە الدفاع والط ستانا ــ ه            جد ه                    ص ب 1260            1/7/1942ا طر ف شا ه نواز           السعود
ان3925 ستا الحاجصديقمحمدوزارە الدفاع والط ستانا ــ ه            جد ه                    ص ب 1260            1/7/1942ا طر ف شا ه نواز           السعود
ان3926 ستا يوسفمحمدنوروزارە الدفاع والط ستانا اض              1/7/1945ا 4789000ال
ان3927 ستا يوسفمحمدنوروزارە الدفاع والط ستانا اض              1/7/1945ا 4789000ال
قوات الدفاع الجوي3928 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس ةالنملهراشدابراه 102639440127/03/52005052914954024490السعود
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ان3929 ةيوسفمحمدفهدوزارە الدفاع والط اض              16/05/15السعود 4789000ال
ان3930 ةيوسفمحمدفهدوزارە الدفاع والط اض              16/05/15السعود 4789000ال
قوات الدفاع الجوي3931 ان  ه واالس ةالنجارمحمدعثمانمسفراالدارةالهندس زره     عمارە النحاس        23/02/55السعود دان الع 7331619م
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3932 ل امررجلوعمرف               8/3/1954SAHAP GWRLER MAH.18    SOK.NO.18/1         KAYAS‐ANKARA           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3933 ل امررجلوعمرف               8/3/1954SAHAP GWRLER MAH.18    SOK.NO.18/1         KAYAS‐ANKARA           TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3934 ل اانتاجحس ف 1/7/1956IPRAGAZ BAYII          HUSEYIN OZDEMIR     ELIYLE 46300 ELBIS     TAN K. MARAS           TURترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3935 ل اانتاجحس ف 1/7/1956IPRAGAZ BAYII          HUSEYIN OZDEMIR     ELIYLE 46300 ELBIS     TAN K. MARAS           TURترك
انة3936 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل دهللاصالحع ةمحسنع 10155795823/8/1962595217921السعود
ةكع احمدشوحسنقوات الدفاع الجوي المل السعودي3937 اض              105777197211/1/1959السعود 5406060044768126ال
انة3938 ل والص شغ دغرم هللاعمركة دفاع لل ةالغامديسع 504326722126777959جدە شارع السامر101754536726/11/74السعود
اكمحمدصالحمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي3939 ةال وە              10195804045/11/19640السعود 5545696555456965ال
انة3940 ل والص شغ دغرم هللاعمركة دفاع لل ةالغامديسع 504326722126777959جدە شارع السامر101754536726/11/74السعود
انة3941 ل والص شغ دروكة دفاع لل تب ــ ه                ص 0 ب 2704              جد ه 21461           5/3/1955الفلب ك السعود
قوات الدفاع الجوي3942 ان  ه واالس مسعداالدارةالهندس دهللابراه دانع ةالحم 105008349028/11/625558048644700268السعود
قوات الدفاع الجوي3943 ان  ه واالس مسعداالدارةالهندس دهللابراه دانع ةالحم 105008349028/11/625558048644700268السعود
الدفاع /ادارە3944 ه  انه الخدمات الطب ل وص زشغ دالع مع انسعدابراه ةالع 103954194919/12/60506909325506909325السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3945 دهللادارةمشار دالخالقبن محمدع ةالشمرا بن ع 101125073330/10/80558899210558899210السعود
انة3946 ل والص شغ اسفهدعادلكة دفاع لل اسع ةبن ع 10066564494/10/19675648710226842953السعود
قوات الدفاع الجوي3947 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس دمحمدسل ةالجن ل              17/11/63السعود ل              الجب 0الجب
قوات الدفاع الجوي3948 ان  ه واالس دهللابن سعدمحمداالدارةالهندس يبن ع ةل بوع الدو ل              101820631625/10/65السعود 5608559508822882الجب
قوات الدفاع الجوي3949 ان  ه واالس ةهزازيع مدوحمحمدع االدارةالهندس 10668023968/4/1951507788490506033309السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3950 ةالحر حلوانزدخالدادارةمشار 101220116417/11/635544110992313829السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3951 دهللادارةمشار دالخالقبن محمدع ةالشمرا بن ع 101125073330/10/80558899210558899210السعود
قوات الدفاع الجوي3952 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس دمحمدسل ةالجن ل              17/11/63السعود ل              الجب 0الجب
ــــع قوات الدفاع الجوي3953 زغادەادارةمشار دالع دع ةابوملحهبن سع 100587154429/02/80500000619122750950السعود
قوات الدفاع الجوي3954 ان  ه واالس ةعموديبن احمدبن مهديمواالدارةالهندس ه المدينه المنور102703489928/11/62السعود 0لد
انة3955 ل والص شغ لوكة دفاع لل ا ض              2/7/1960الفلب سورفيتو دان ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3956 ةالحر حلوانزدخالدادارةمشار 101220116417/11/635544110992313829السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3957 ةالحر حلوانزدخالدادارةمشار 101220116417/11/635544110992313829السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3958 دهللامل ذعارادارةمشار ق ع ةال 10067783189/12/19615047179008221611السعود
قوات الدفاع الجوي3959 ان  ه واالس دفرحاناالدارةالهندس دع م ىجل ةالع ـ ه   الشئو ن العام ه/بواسط ه22/11/30السعود /4223577 تبو ك/القاعد ه الج ى   ت الم ل /4228664      ت م ل نا لع
قوات الدفاع الجوي3960 ان  ه واالس دفرحاناالدارةالهندس دع م ىجل ةالع ـ ه   الشئو ن العام ه/بواسط ه22/11/30السعود /4223577 تبو ك/القاعد ه الج ى   ت الم ل /4228664      ت م ل نا لع
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى3961 ل سف خيوها اش ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19455المان 0جدە                 ط
قوات الدفاع الجوي3962 ان  ه واالس دعهجاداالدارةالهندس ةالغامدىسع اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
انة3963 ل والص شغ نجام كة دفاع لل ا ض              3/6/1955الفلب رو ب ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي3964 ان  ه واالس ةجابرع محسنع االدارةالهندس 10442085915/7/1962555671557126781250السعود
قوات الدفاع الجوي3965 ان  ه واالس ةجابرع محسنع االدارةالهندس 10442085915/7/1962555671557126781250السعود
قوات الدفاع الجوي3966 ان  ه واالس ةجابرع محسنع االدارةالهندس 10442085915/7/1962555671557126781250السعود
قوات الدفاع الجوي3967 ان  ه واالس ةجابرع محسنع االدارةالهندس 10442085915/7/1962555671557126781250السعود
قوات الدفاع الجوي3968 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس يال مزهرمصعودموعا ةعس الد            فر ع ابها بواسطة     102388529427/08/38السعود دة ال دالرحم ن عاي ض         مصعود                 ج ع
قوات الدفاع الجوي3969 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس يال مزهرمصعودموعا ةعس الد            فر ع ابها بواسطة     102388529427/08/38السعود دة ال دالرحم ن عاي ض         مصعود                 ج ع
قوات الدفاع الجوي3970 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس يال مزهرمصعودموعا ةعس الد            فر ع ابها بواسطة     102388529427/08/38السعود دة ال دالرحم ن عاي ض         مصعود                 ج ع
انة3971 ل والص شغ ن انتو جكة دفاع لل امارت ه       4/12/1957ام 4191835القاعدە الج
انة3972 ل والص شغ ن انتو جكة دفاع لل امارت ه       4/12/1957ام 4191835القاعدە الج
انة3973 ل والص شغ ن انتو جكة دفاع لل امارت ه       4/12/1957ام 4191835القاعدە الج
انة3974 ل والص شغ توالديجارزكة دفاع لل لوما 30/12/70الفلب ك 4885454 01الد
قوات الدفاع الجوي3975 ان  ه واالس مبن محمدحمداالدارةالهندس ةالعروانبن ابراه 103224646215/10/66005525316955253169السعود
قوات الدفاع الجوي3976 ان  ه واالس مبن محمدحمداالدارةالهندس ةالعروانبن ابراه 103224646215/10/66005525316955253169السعود
قوات الدفاع الجوي3977 ان  ه واالس مبن محمدحمداالدارةالهندس ةالعروانبن ابراه 103224646215/10/66005525316955253169السعود
قوات الدفاع الجوي3978 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنمحمدع ةالعجع 105900912429/01/705802020108571945السعود
قوات الدفاع الجوي3979 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنمحمدع ةالعجع 105900912429/01/705802020108571945السعود
قوات الدفاع الجوي3980 ان  ه واالس ىسالم سالمعاالدارةالهندس ةالعم ل              101725568612/5/1964السعود ل              الجب 5927857710الجب
قوات الدفاع الجوي3981 ان  ه واالس ىسالم سالمعاالدارةالهندس ةالعم ل              101725568612/5/1964السعود ل              الجب 5927857710الجب
ــــع قوات الدفاع الجوي3982 ةالحر حلوانزدخالدادارةمشار 101220116417/11/635544110992313829السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي3983 ةالحر حلوانزدخالدادارةمشار 101220116417/11/635544110992313829السعود
قوات الدفاع الجوي3984 ان  ه واالس ةهزازيع مدوحمحمدع االدارةالهندس 10668023968/4/1951507788490506033309السعود
قوات الدفاع الجوي3985 ان  ه واالس دالرحمنسا االدارةالهندس مع نانابراه ةالحس 100083284824/08/8250412912314258966السعود
قوات الدفاع الجوي3986 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةال زدانبن عبن سعدع اض              21/03/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3987 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةال زدانبن عبن سعدع اض              21/03/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3988 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةال زدانبن عبن سعدع اض              21/03/70السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي3989 ان  ه واالس ــــحسعداالدارةالهندس ةالشمريمحمدف 101058017125/10/65555165893السعود
قوات الدفاع الجوي3990 ان  ه واالس ةهزازيع مدوحمحمدع االدارةالهندس 10668023968/4/1951507788490506033309السعود
قوات الدفاع الجوي3991 ان  ه واالس ةهزازيع مدوحمحمدع االدارةالهندس 10668023968/4/1951507788490506033309السعود
قوات الدفاع الجوي3992 ان  ه واالس ةهزازيع مدوحمحمدع االدارةالهندس 10668023968/4/1951507788490506033309السعود
قوات الدفاع الجوي3993 ان  ه واالس لحسناالدارةالهندس ىبن احمدبن ج ةفق اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3994 ان  ه واالس ةالحازبن موبن احمدما االدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3995 ان  ه واالس لحسناالدارةالهندس ىبن احمدبن ج ةفق اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3996 ان  ه واالس ةالحازبن موبن احمدما االدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3997 ان  ه واالس ةالحازبن موبن احمدما االدارةالهندس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي3998 ان  ه واالس لحسناالدارةالهندس ىبن احمدبن ج ةفق اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە3999 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحمدشغ رسعدع ةالج ج               104702552112/9/1969السعود 15444380الخ
الدفاع /ادارە4000 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحمدشغ رسعدع ةالج ج               104702552112/9/1969السعود 15444380الخ
الدفاع /ادارە4001 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحمدشغ رسعدع ةالج ج               104702552112/9/1969السعود 15444380الخ
قوات الدفاع الجوي4002 ان  ه واالس ةالح بن محمدبن قاسمنصاراالدارةالهندس ه دمام 102907861331/12/59السعود ه الثان 8121220الخ             الصناع
قوات الدفاع الجوي4003 ان  ه واالس ةالح بن محمدبن قاسمنصاراالدارةالهندس ه دمام 102907861331/12/59السعود ه الثان 8121220الخ             الصناع
قوات الدفاع الجوي4004 ان  ه واالس ةالح بن محمدبن قاسمنصاراالدارةالهندس ه دمام 102907861331/12/59السعود ه الثان 8121220الخ             الصناع
قوات الدفاع الجوي4005 ان  ه واالس ةالح بن محمدبن قاسمنصاراالدارةالهندس ه دمام 102907861331/12/59السعود ه الثان 8121220الخ             الصناع
قوات الدفاع الجوي4006 ان  ه واالس ةالح بن محمدبن قاسمنصاراالدارةالهندس ه دمام 102907861331/12/59السعود ه الثان 8121220الخ             الصناع
قوات الدفاع الجوي4007 ان  ه واالس ةالح بن محمدبن قاسمنصاراالدارةالهندس ه دمام 102907861331/12/59السعود ه الثان 8121220الخ             الصناع
انة4008 ل والص شغ دىكة دفاع لل ديخشانحم ةزرنوقحم 100662816631/12/5955666002212203966السعود
انة4009 ل والص شغ ةالجه احمدمحمدثامركة دفاع لل 10011690912/4/19765421131436406070السعود
قوات الدفاع الجوي4010 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مانع دهللاسل انع ةالخش اض              100568371728/09/70السعود زال دالع 4014138شارع الملك ع
قوات الدفاع الجوي4011 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مانع دهللاسل انع ةالخش اض              100568371728/09/70السعود زال دالع 4014138شارع الملك ع
قوات الدفاع الجوي4012 ان  ه واالس مسعادەعوضاالدارةالهندس ةالعطوىسل ه            10259486785/11/19640السعود 46133‐42الصالح
قوات الدفاع الجوي4013 ان  ه واالس دەشو منصوراالدارةالهندس ةمجرشع 105747600220/11/88505463329112655222السعود
قوات الدفاع الجوي4014 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس دالواحدابراه ةزقزوقع 10329489685/11/1964542115666126640417السعود
قوات الدفاع الجوي4015 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس دالواحدابراه ةزقزوقع 10329489685/11/1964542115666126640417السعود
قوات الدفاع الجوي4016 ان  ه واالس ــــحسعداالدارةالهندس ةالشمريمحمدف 101058017125/10/65555165893السعود
قوات الدفاع الجوي4017 ان  ه واالس ــــحسعداالدارةالهندس ةالشمريمحمدف 101058017125/10/65555165893السعود
ان4018 اشهوزارە الدفاع والط دونع ـرا ن11/2/1936السودانالسودا عثمانع ــ ه          جد ه   الحمراء  مكتـ ب   وزرالدفا ع والط مـــى   ت 6652400     السعود د/احمـــد   ح س
ان4019 دهللاوزارە الدفاع والط ىع ــ ه             جد ه                    مكت ب وزرالدفا ع و   1/7/1930السودانالسودا مسندخ ا ن/ الحمراء     السعود الط
ةالعامةللدفاع المد 4020 زالمدي دالع ماحمدع دال دبع ةاالح دب      ت 4774770 ‐ 3433       ت 4212206          104552206512/11/1931السعود 11     بواسطه/سعود االح
قوات الدفاع الجوي4021 ان  ه واالس ا ح ع مواالدارةالهندس ةسف 102273105123/02/55559721344السعود
ةالعامةللدفاع المد 4022 دالمدي ةالغامدىاحمدسع اض              16/08/39السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4023 ا قاسمنهارىقاسمالمدي ةح ا                    الغري ب  بواسط ه         ال خ ط ه نهارى      7/9/1937السعود ح
ةالعامةللدفاع المد 4024 لمحمدالمدي ةخمارمحىالدينجم اض              27/03/52السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4025 ان  ه واالس ىبن احمدبن محمدعاالدارةالهندس ةفق اض              20/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4026 ان  ه واالس ىبن احمدبن محمدعاالدارةالهندس ةفق اض              20/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4027 ان  ه واالس ىبن احمدبن محمدعاالدارةالهندس ةفق اض              20/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 4028 دهللالمدي منالشع عاحمدع اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4029 نممحمدحامدالمدي ةالع غ     104460813922/03/20السعود
ةالعامةللدفاع المد 4030 نممحمدحامدالمدي ةالع غ     104460813922/03/20السعود
ةالعامةللدفاع المد 4031 نممحمدحامدالمدي ةالع غ     104460813922/03/20السعود
ان4032 موزارە الدفاع والط ا ن   الحمراء.1/2/2028السودانالسودا فق محمدحا ــ ه                جد ه   مكت ب وزرالدفا ع   والط السعود
ةالعامةللدفاع المد 4033 مالمدي دهللابراه مع ا ض              1/7/1939السودانسودا ابراه ــ هص ب 4947               ال داللهابرا م   السعود 11بواسط ه            عثما ن ع
قوات الدفاع الجوي4034 ان  ه واالس لويخلفيوسفمحمداالدارةالهندس ةال 10400344392/9/19705053702504777147السعود
قوات الدفاع الجوي4035 ان  ه واالس باالدارةالهندس دالرحمنمش ةالقحطا محمدع 100257938928/11/62505826275السعود
قوات الدفاع الجوي4036 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال دهللاع مانبن ع قهبن سل ةالغل 101251491328/07/675559664933572043السعود
قوات الدفاع الجوي4037 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال دهللاع مانبن ع قهبن سل ةالغل 101251491328/07/675559664933572043السعود
قوات الدفاع الجوي4038 ان  ه واالس ةالقشقريطالبمحمدانوراالدارةالهندس 102000470919/04/505333076518877774السعود
قوات الدفاع الجوي4039 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال دهللاع مانبن ع قهبن سل ةالغل 101251491328/07/675559664933572043السعود
قوات الدفاع الجوي4040 ان  ه واالس ما بن الحمدبن سالمهحمداالدارةالهندس ةالت اض              28/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4041 ان  ه واالس ما بن الحمدبن سالمهحمداالدارةالهندس ةالت اض              28/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4042 ان  ه واالس ما بن الحمدبن سالمهحمداالدارةالهندس ةالت اض              28/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
ان4043 موزارە الدفاع والط دالرحمنابراه دعثمانع ةالعب ه            105325556628/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 الم
ةالعامةللدفاع المد 4044 مالمدي دهللابراه مع ا ض              1/7/1939السودانسودا ابراه ــ هص ب 4947               ال داللهابرا م   السعود 11بواسط ه            عثما ن ع
ان4045 موزارە الدفاع والط دالرحمنابراه دعثمانع ةالعب ه            105325556628/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي4046 ان  ه واالس انمعزياالدارةالهندس يسعودطل ةالع اض              104581693918/01/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4047 ان  ه واالس انمعزياالدارةالهندس يسعودطل ةالع اض              104581693918/01/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4048 ان  ه واالس انمعزياالدارةالهندس يسعودطل ةالع اض              104581693918/01/68السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي4049 ان  ه واالس انمعزياالدارةالهندس يسعودطل ةالع اض              104581693918/01/68السعود 4777147الوزارات            ال
ان4050 موزارە الدفاع والط دالرحمنابراه دعثمانع ةالعب ه            105325556628/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 الم
ان4051 موزارە الدفاع والط دالرحمنابراه دعثمانع ةالعب ه            105325556628/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 الم
ان4052 موزارە الدفاع والط دالرحمنابراه دعثمانع ةالعب ه            105325556628/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 الم
ان4053 موزارە الدفاع والط دالرحمنابراه دعثمانع ةالعب ه            105325556628/11/62السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي4054 ان  ه واالس انمعزياالدارةالهندس يسعودطل ةالع اض              104581693918/01/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4055 ان  ه واالس انمعزياالدارةالهندس يسعودطل ةالع اض              104581693918/01/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4056 ان  ه واالس ساالدارةالهندس لمخم ةنابن عبن س اض              23/02/55السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4057 ان  ه واالس ساالدارةالهندس لمخم ةنابن عبن س اض              23/02/55السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4058 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4059 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4060 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4061 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4062 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4063 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4064 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4065 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4066 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللامحمدع ةاحشوانع اض              102847398915/03/73السعود 5032670724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4067 ان  ه واالس ساالدارةالهندس لمخم ةنابن عبن س اض              23/02/55السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4068 دهللادارةمشار دالخالقبن محمدع ةالشمرا بن ع 101125073330/10/80558899210558899210السعود
انة4069 ل والص شغ ضسعدكة دفاع لل ةالعتي هادبعا 101224463627/03/525640333607290613السعود
ان4070 ةالسه رجاءع جارهللاوزارە الدفاع والط اض              109067106416/06/83السعود 50396039414224094ال
انة4071 ل والص شغ شاردكة دفاع لل لكيوشوشور ااس ه       24/03/53ام 4191835القاعدە الج
انة4072 ل والص شغ شاردكة دفاع لل لكيوشوشور ااس ه       24/03/53ام 4191835القاعدە الج
انة4073 ل والص شغ شاردكة دفاع لل لكيوشوشور ااس ه       24/03/53ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي4074 ان  ه واالس ــــحسعداالدارةالهندس ةالشمريمحمدف 101058017125/10/65555165893السعود
قوات الدفاع الجوي4075 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالجه سمرانصالحع اض              10025849753/2/1973السعود 5036334574777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4076 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالجه سمرانصالحع اض              10025849753/2/1973السعود 5036334574777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4077 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالجه سمرانصالحع اض              10025849753/2/1973السعود 5036334574777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4078 ان  ه واالس دالرحمنمنصوراالدارةالهندس ل ال حمادع ةالشهرىش اض              102247026210/8/1966السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4079 ان  ه واالس دالرحمنمنصوراالدارةالهندس ل ال حمادع ةالشهرىش اض              102247026210/8/1966السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 4080 دهللالمدي ةالعقارحمدمحمدع تلفو ن 5824114             االحساء الهفو ف          الشئو ن الص ه       31/10/32السعود
قوات الدفاع الجوي4081 ان  ه واالس دالرحمنمنصوراالدارةالهندس ل ال حمادع ةالشهرىش اض              102247026210/8/1966السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 4082 دالرحمنالمدي دهللاع ةالسالمع 0وزارە االشغال العامه 11/1/1959السعود
انة4083 ل والص شغ اسجوىكة دفاع لل ه       27/02/61الفلب ديون 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 4084 مرشودالمدي ةرشودابراه     28/02/22السعود
ةالعامةللدفاع المد 4085 ةبرناوىادرسمحمدكرالمدي اض              10/10/1934السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4086 ان  ه واالس ةالمساوىمساوىهادىح االدارةالهندس     100169049223/09/68السعود
انة4087 ل والص شغ مكة دفاع لل دالرحمنابراه مع ةالمعمرابراه 104388112515/10/665644737302463200السعود
انة4088 ل والص شغ مكة دفاع لل دالرحمنابراه مع ةالمعمرابراه 104388112515/10/665644737302463200السعود
انة4089 ل والص شغ مكة دفاع لل دالرحمنابراه مع ةالمعمرابراه 104388112515/10/665644737302463200السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4090 دهللادارةمشار ةالزهرا عع ق الملك          106412699617/11/63السعود ة             ط ف 5915410006521414ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4091 دهللادارةمشار ةالزهرا عع ق الملك          106412699617/11/63السعود ة             ط ف 5915410006521414ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4092 دهللادارةمشار ةالزهرا عع ق الملك          106412699617/11/63السعود ة             ط ف 5915410006521414ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4093 ل فعساردارف ستانس 1/7/1947VILLAGE.ALAMPUR        GONDALAN  PO&TEHSIL:KHARIAN  DISTRICT:      GUJRAT                 PAKISا
انة4094 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
ان4095 دهللاحمدعوزارە الدفاع والط ةالقر ع ك104384607829/04/49السعود الس ي لل ‐ بواسطة ‐ محالت العس ‐  نخب 555402966الطائف
ان4096 دهللاحمدعوزارە الدفاع والط ةالقر ع ك104384607829/04/49السعود الس ي لل ‐ بواسطة ‐ محالت العس ‐  نخب 555402966الطائف
ةالعامةللدفاع المد 4097 زالمدي دالع مع ةالفايزمحمدابراه اض              13/02/56السعود 4013440ال
ةالعامةللدفاع المد 4098 زالمدي دالع مع ةالفايزمحمدابراه اض              13/02/56السعود 4013440ال
انة4099 ل والص شغ اسجوىكة دفاع لل ه       27/02/61الفلب ديون 4191835القاعدە الج
انة4100 ل والص شغ ةمقالنع محمداحمدكة دفاع لل 103708532913/01/77504382838126792174السعود
انة4101 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل ةالغامدياحمدغرم هللاع ز 101068324924/04/82السعود د الع 5011761168950048شارع الملك ع
انة4102 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل ةالغامدياحمدغرم هللاع ز 101068324924/04/82السعود د الع 5011761168950048شارع الملك ع
انة4103 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4104 ل لف دالجل ستانمحمدغالمع اح ه قلو ه            ص ب 12              1/7/1954ا ــ ه                ال السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4105 ل دالغفورف ستانخاناللع              1/7/1951VILL:ALAMPUR GODALAN   TEHSIL.KHARIAN      DIST.GUJART            PAKISTANا
ةالعامةللدفاع المد 4106 لمحمدالمدي ةخمارمحىالدينجم اض              27/03/52السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4107 ناويادرسمحمدحامدالمدي ةال اض              27/03/52السعود ه            ال 0النا
انة4108 ل والص شغ ه       4/9/1969الفلبمادوراادجاردوكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
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ةالعامةللدفاع المد4109 فالمدي دمحسنعونال ةالع اض              4/5/2016السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4110 ان  ه واالس تخض االدارةالهندس ةالجه عودە العرويخ 101532106814/07/4255786962743916727السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4111 دمنصوروه ادارةمشار دهللاع ةع 4781512الوزارات            ش المطار            10323443665/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4112 دمنصوروه ادارةمشار دهللاع ةع 4781512الوزارات            ش المطار            10323443665/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4113 دهللاحمدعاطفادارةمشار ةالفارسع ج               100249401915/10/66السعود 50528183515444380الخ
ــــع قوات الدفاع الجوي4114 دمنصوروه ادارةمشار دهللاع ةع 4781512الوزارات            ش المطار            10323443665/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4115 دمنصوروه ادارةمشار دهللاع ةع 4781512الوزارات            ش المطار            10323443665/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4116 دمنصوروه ادارةمشار دهللاع ةع 4781512الوزارات            ش المطار            10323443665/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4117 دمنصوروه ادارةمشار دهللاع ةع 4781512الوزارات            ش المطار            10323443665/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4118 دمنصوروه ادارةمشار دهللاع ةع 4781512الوزارات            ش المطار            10323443665/11/1964السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4119 دمنصوروه ادارةمشار دهللاع ةع 4781512الوزارات            ش المطار            10323443665/11/1964السعود
انة4120 ل والص شغ ه       5/6/1951الفلب ساالليوناردوكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 4121 دەمحمداحمداحمدالمدي منع اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4122 ان  ه واالس اليسوماناالدارةالهندس اض              22/11/53الهندب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4123 ان  ه واالس اليسوماناالدارةالهندس اض              22/11/53الهندب 4777147الوزارات            ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4124 ل مصديقمحمدف ستانعها 1/7/1943LLAGE MEHMAND CHAK   P.O.KHARIAN  THESILKHARIAN  DISTRICT       GUJRAT                 PAKISا
ةالعامةللدفاع المد 4125 دهللاحمدمحمدالمدي ما ع منال اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4126 زاحمدالمدي دالع دبمحمدع ةاالح اض              17/03/53السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4127 زاحمدالمدي دالع دبمحمدع ةاالح اض              17/03/53السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4128 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةادرساحمدعثمانع ت/ 6825448                جـــــد ه               حــى  السـالمــ ه     10/10/1934السعود
ةالعامةللدفاع المد 4129 دەاحمدمحسنالمدي منما ع اض              1/7/1949ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4130 درهنا المدي منالمع اض              1/7/1943ال 4777972الملز شارع المطار    ال
وع وزارە الدفاع4131 ا/م ان ات وم ون نيودلتاا مان            9/5/1951الفلب ماركوسماترش 6918923الصفا               ش ب
انة4132 ل والص شغ مانولورتوكة دفاع لل ه       6/1/1952الفلب د 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 4133 منالجسامصالحصالحالمدي اض              1/7/1949ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4134 ةالشهرىزاهرفايزعامرالمدي ا ض                 ت 4314250 بواسط ه    31/10/32السعود ار           ال ع حس ن ال
ةالعامةللدفاع المد 4135 ةالشهرىزاهرفايزعامرالمدي ا ض                 ت 4314250 بواسط ه    31/10/32السعود ار           ال ع حس ن ال
ةالعامةللدفاع المد 4136 ةالشهريحالل ال الصعديعمحمدالمدي 102848837516/06/125554410472827550السعود
ةالعامةللدفاع المد 4137 دەمسعودعصالحالمدي منع اض              27/03/52ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4138 ةالشهريحالل ال الصعديعمحمدالمدي 102848837516/06/125554410472827550السعود
ةالعامةللدفاع المد 4139 مانالمدي ةالما ما ع سل 100536767513/02/56005523066355230663السعود
ةالعامةللدفاع المد 4140 منصالحعمحمدالمدي م ن                     تعز                    ص ب 4705            27/03/52ال ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4141 ل مانف اجونقورسل                     1/7/1953YENIYILDIZ KOYU        ULUKISLA NIGDE      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4142 ل مانف اجونقورسل                     1/7/1953YENIYILDIZ KOYU        ULUKISLA NIGDE      TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي4143 ان  ه واالس ساالدارةالهندس دهللاخم ةالعطوىرفيعع اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4144 ان  ه واالس ساالدارةالهندس دهللاخم ةالعطوىرفيعع اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4145 ان  ه واالس ساالدارةالهندس دهللاخم ةالعطوىرفيعع اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4146 مانمحمدادارةمشار دبن سل دبن حم ةالحم دە103316110816/05/79السعود ق اوثالب 63920111ط
قوات الدفاع الجوي4147 ان  ه واالس فنااالدارةالهندس يشنارمن ةالدو 103452834710/5/1948503236770السعود
ان4148 ةالسه رجاءع جارهللاوزارە الدفاع والط اض              109067106416/06/83السعود 50396039414224094ال
قوات الدفاع الجوي4149 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالغامدىحانعع 103312515223/02/5550564614822801771السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4150 ل فوزلمحمدف ااد 1/7/1952CENGIZTOPEL MAH.       165 SOK NO.16       KOCASINAN 38110        ARGINCIK KAYSERI       TUترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4151 ل فوزلمحمدف ااد 1/7/1952CENGIZTOPEL MAH.       165 SOK NO.16       KOCASINAN 38110        ARGINCIK KAYSERI       TUترك
قوات الدفاع الجوي4152 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالغامدىحانعع 103312515223/02/5550564614822801771السعود
قوات الدفاع الجوي4153 ان  ه واالس يراشدمعجباحمداالدارةالهندس ةالدو 55524870064311044            المجمعة101828229112/9/1969السعود
ةالعامةللدفاع المد 4154 ماسعدخالدالمدي ةخش اض              17/03/53السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4155 ماسعدخالدالمدي ةخش اض              17/03/53السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة4156 ل والص شغ ةصوحراحمديوسفمحمدكة دفاع لل 10371340855/3/1956561553981السعود
ةالعامةللدفاع المد 4157 دبعناالمدي ةاالح اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة4158 ل والص شغ دهللاخالدكة دفاع لل زع دالع ةالغصنع 101613736415/10/6654646277212203966السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4159 دهللادارةمشار ةالشمرىطلب االسلنا ع 100702985111/6/19455552701302315201السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4160 دهللادارةمشار ةالشمرىطلب االسلنا ع 100702985111/6/19455552701302315201السعود
قوات الدفاع الجوي4161 ان  ه واالس اناالدارةالهندس انبرجسث ةالشمرىث اض              102366754419/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4162 ان  ه واالس اناالدارةالهندس انبرجسث ةالشمرىث اض              102366754419/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4163 ان  ه واالس اناالدارةالهندس انبرجسث ةالشمرىث اض              102366754419/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4164 ان  ه واالس اناالدارةالهندس انبرجسث ةالشمرىث اض              102366754419/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4165 ان  ه واالس اناالدارةالهندس انبرجسث ةالشمرىث اض              102366754419/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4166 ان  ه واالس اناالدارةالهندس انبرجسث ةالشمرىث اض              102366754419/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4167 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالغامدىغرم هللاحمدع 105953539114/09/79505853337172388663السعود
قوات الدفاع الجوي4168 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالغامدىغرم هللاحمدع 105953539114/09/79505853337172388663السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي4169 دهللادارةمشار ةالشمرىطلب االسلنا ع 100702985111/6/19455552701302315201السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4170 ل مانف ااشارسل                     1/7/1944MERSINLI KOYU          SALIHLI‐MANISA      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4171 ل مانف ااشارسل                     1/7/1944MERSINLI KOYU          SALIHLI‐MANISA      TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4172 ل اجول رمضانف                  1/7/1949YICITLER MAH   GAVUS    SK. NO. 17   TURGUTLUMANISA.                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4173 ل اجول رمضانف                  1/7/1949YICITLER MAH   GAVUS    SK. NO. 17   TURGUTLUMANISA.                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4174 ل اجول رمضانف                  1/7/1949YICITLER MAH   GAVUS    SK. NO. 17   TURGUTLUMANISA.                TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4175 ل اجول رمضانف                  1/7/1949YICITLER MAH   GAVUS    SK. NO. 17   TURGUTLUMANISA.                TURKEYترك
ةالعامةللدفاع المد 4176 دالرحمنعالمدي ةمرادصالحع 100115843323/02/555055445125400250السعود
وع وزارە الدفاع4177 ا/م ان ات وم ون تودلتاا ب ــ ه                جد ه 21453              ص ب 11144           16/09/59الفلب ارسيواي السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4178 دهللادارةمشار ةالشمرىطلب االسلنا ع 100702985111/6/19455552701302315201السعود
ان4179 ةحعثمانوهادىوزارە الدفاع والط     26/05/14السعود
قوات الدفاع الجوي4180 ان  ه واالس دالرحمنخالداالدارةالهندس مع ةالس ابراه اض              100998027512/9/1969السعود 4555645المرسالت             ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4181 ل اسنانعاحمدف           1/7/1942ATATATURK MAH.         BILIM SOK.NO:19     KARAOGLANLI‐MANISA     TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4182 ل اسنانعاحمدف           1/7/1942ATATATURK MAH.         BILIM SOK.NO:19     KARAOGLANLI‐MANISA     TURKEYترك
ةالعامةللدفاع المد 4183 دهللالمدي دالمع عع ةالشهريع اض              31/05/46السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4184 دهللالمدي دالمع عع ةالشهريع اض              31/05/46السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة4185 ل والص شغ لوكة دفاع لل سدان لوس ا              م العقاره          28/10/54الفلب ا 4191835 01 العل
ــــع قوات الدفاع الجوي4186 ل ادارةمشار ةع عق ق المدينه         10078682093/6/1962السعود ه           ط غداد 5046808696521414ال
انة4187 ل والص شغ وسوكة دفاع لل رجين ا ض              17/07/43الفلب ف ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي4188 ان  ه واالس ةطوا زدانحمزەمحمداالدارةالهندس 104917563910/5/19485432961136838029السعود
قوات الدفاع الجوي4189 ان  ه واالس ةطوا زدانحمزەمحمداالدارةالهندس 104917563910/5/19485432961136838029السعود
قوات الدفاع الجوي4190 ان  ه واالس ةطوا زدانحمزەمحمداالدارةالهندس 104917563910/5/19485432961136838029السعود
قوات الدفاع الجوي4191 ان  ه واالس ةطوا زدانحمزەمحمداالدارةالهندس 104917563910/5/19485432961136838029السعود
ان4192 موزارە الدفاع والط ف هللابراه ةالش محمدض 102045970510/5/1948555449044163835900السعود
ان4193 موزارە الدفاع والط ف هللابراه ةالش محمدض 102045970510/5/1948555449044163835900السعود
قوات الدفاع الجوي4194 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دابراه ةالحر احمدحم 101035194628/11/625045157123255375السعود
ةالعامةللدفاع المد 4195 دالرحمنالمدي دهللاصالحع ةالرميحع 10381337301/2/1957555426225السعود
ةالعامةللدفاع المد 4196 دالرحمنالمدي دهللاصالحع ةالرميحع 10381337301/2/1957555426225السعود
ةالعامةللدفاع المد 4197 دانالمدي حنهارعب ةالشمريمف اض              104876963013/02/56السعود 5599008514777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4198 دانالمدي حنهارعب ةالشمريمف اض              104876963013/02/56السعود 5599008514777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4199 ان  ه واالس دهللاحسنحامداالدارةالهندس ما محمدع ةسل 102824544528/11/625448594236775436السعود
قوات الدفاع الجوي4200 ان  ه واالس دهللاحسنحامداالدارةالهندس ما محمدع ةسل 102824544528/11/625448594236775436السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4201 دغازىطاللادارةمشار ةالحسا حم 4781512الوزارات            ش المطار            101225994928/11/62السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4202 دغازىطاللادارةمشار ةالحسا حم 4781512الوزارات            ش المطار            101225994928/11/62السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4203 دغازىطاللادارةمشار ةالحسا حم 4781512الوزارات            ش المطار            101225994928/11/62السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4204 دغازىطاللادارةمشار ةالحسا حم 4781512الوزارات            ش المطار            101225994928/11/62السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4205 ةالحر حلوانزدخالدادارةمشار 101220116417/11/635544110992313829السعود
ستاندينجمالاحمدمقصودقوات الدفاع الجوي المل السعودي4206 ــ ه                  23913مطارالظهرا ن            ص ب716              1/2/1950ا              السعود
ستاندينجمالاحمدمقصودقوات الدفاع الجوي المل السعودي4207 ــ ه                  23913مطارالظهرا ن            ص ب716              1/2/1950ا              السعود
انة4208 ل والص شغ ةالسيو حسنع محمدكة دفاع لل 100018404225/12/8250465117512203966السعود
قوات الدفاع الجوي4209 ان  ه واالس ةالهاجريزرقداحفالحاالدارةالهندس اض              102858450421/01/58السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4210 ان  ه واالس ةالهاجريزرقداحفالحاالدارةالهندس اض              102858450421/01/58السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4211 ان  ه واالس انمحمدزدفوازاالدارةالهندس ةبن هد طحاء        10307546244/10/1967السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
قوات الدفاع الجوي4212 ان  ه واالس انمحمدزدفوازاالدارةالهندس ةبن هد طحاء        10307546244/10/1967السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
قوات الدفاع الجوي4213 ان  ه واالس انمحمدزدفوازاالدارةالهندس ةبن هد طحاء        10307546244/10/1967السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
قوات الدفاع الجوي4214 ان  ه واالس انمحمدزدفوازاالدارةالهندس ةبن هد طحاء        10307546244/10/1967السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
قوات الدفاع الجوي4215 ان  ه واالس انمحمدزدفوازاالدارةالهندس ةبن هد طحاء        10307546244/10/1967السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
قوات الدفاع الجوي4216 ان  ه واالس انمحمدزدفوازاالدارةالهندس ةبن هد طحاء        10307546244/10/1967السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
قوات الدفاع الجوي4217 ان  ه واالس انمحمدزدفوازاالدارةالهندس ةبن هد طحاء        10307546244/10/1967السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
ان4218 دالرحمنوزارە الدفاع والط دح ع ةالجد رش ا ض 11448        10193470855/1/2027السعود ا ض    ت 4250094           ص ب 33139              ال الما ص     مكت ب تامينا ت ال
قوات الدفاع الجوي4219 ان  ه واالس انمحمدزدفوازاالدارةالهندس ةبن هد طحاء        10307546244/10/1967السعود طحاء             شارع ال 4058288 01 ال
ستانمحمدقاالحقش قوات الدفاع الجوي المل السعودي4220 ــ ه                مطارالظهرا ن 31932      ص ب 716             4/4/1953ا السعود
ستانمحمدقاالحقش قوات الدفاع الجوي المل السعودي4221 ــ ه                مطارالظهرا ن 31932      ص ب 716             4/4/1953ا السعود
ستانخشموالرمضانمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4222 ــ ه                مطارالظهرا ن 31932      ص ب 716             10/6/1948ا السعود
ستانخشموالرمضانمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4223 ــ ه                مطارالظهرا ن 31932      ص ب 716             10/6/1948ا السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4224 ةالعو احمدمحمدحمدادارةمشار زي ه        21/10/33السعود ت/  6720394               ص / ب 8867   جدة        ح ي  الع
ــــع قوات الدفاع الجوي4225 ةالعو احمدمحمدحمدادارةمشار زي ه        21/10/33السعود ت/  6720394               ص / ب 8867   جدة        ح ي  الع
ــــع قوات الدفاع الجوي4226 ةالعو احمدمحمدحمدادارةمشار زي ه        21/10/33السعود ت/  6720394               ص / ب 8867   جدة        ح ي  الع
ــــع قوات الدفاع الجوي4227 ةالعو احمدمحمدحمدادارةمشار زي ه        21/10/33السعود ت/  6720394               ص / ب 8867   جدة        ح ي  الع
ةالعامةللدفاع المد4228 زالمدي دالع مناع دال ةالع اض              22/11/30السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
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ــــع قوات الدفاع الجوي4229 دادارةمشار زمحمدسع دالع ةالغامديع 100649283720/01/58503534751السعود
الدفاع /ادارە4230 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاخالدشغ ر محمدع ةالع 105506920515/10/665910990092407521السعود
الدفاع /ادارە4231 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاخالدشغ ر محمدع ةالع 105506920515/10/665910990092407521السعود
الدفاع /ادارە4232 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاخالدشغ ر محمدع ةالع 105506920515/10/665910990092407521السعود
ةالعامةللدفاع المد 4233 زالمدي دالع مناع دال ةالع اض              22/11/30السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە4234 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالشهريح دماساحمدشغ 102954699913/04/8550873796914032222السعود
قوات الدفاع الجوي4235 ان  ه واالس ىبن جعفرمحمدصديقاالدارةالهندس ىبن الزه ةعس اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4236 ان  ه واالس اسفهديوناالدارةالهندس لندشارثال اض              5/8/1965تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4237 ان  ه واالس ةالمحامصمعجبحمدمعجباالدارةالهندس 104778501710/7/1975559353736138980307السعود
ةالعامةللدفاع المد 4238 ميوسفالمدي دالرح ارەع ــ ه         المديري ه العام ه        للدفا ع المد       1/7/1940االردنج ا ت العسكري ه     السعود 11 ادار ه    التجه
ةالعامةللدفاع المد 4239 ميوسفالمدي دالرح ارەع ــ ه         المديري ه العام ه        للدفا ع المد       1/7/1940االردنج ا ت العسكري ه     السعود 11 ادار ه    التجه
انة4240 ل والص شغ ستانخانملك احمدارخالدالهكة دفاع لل ا ض              1/7/1935ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة4241 ل والص شغ ستاناحمدراضكة دفاع لل ا ض              1/7/1959ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة4242 ل والص شغ ستانزمانش كة دفاع لل ا ض              3/12/1936ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي4243 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دەحسنع ةكع ع 10183983116/3/1954509526454السعود
قوات الدفاع الجوي4244 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دەحسنع ةكع ع 10183983116/3/1954509526454السعود
قوات الدفاع الجوي4245 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دەحسنع ةكع ع 10183983116/3/1954509526454السعود
الدفاع /ادارە4246 ه  انه الخدمات الطب ل وص لشغ دهللافرحانخل زع دالع ةالع 104883541511/1/19595442523804646011السعود
قوات الدفاع الجوي4247 ان  ه واالس يخليويطاللسايراالدارةالهندس ةالمط 10666239669/12/19615561537898901336السعود
قوات الدفاع الجوي4248 ان  ه واالس ححسناالدارةالهندس ةالقحطا حس مف 2212036 01 المطار              مطارالملك خالدالدو101930817826/05/62السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4249 يبن سعدبن لزامفهدادارةمشار ةالمط صوم103624945431/07/73السعود ه الحفر والق 5954707597221829لد
انة4250 ل والص شغ دىعمحمدحسنكة دفاع لل ةال 10093218196/3/1954596286899السعود
قوات الدفاع الجوي4251 ان  ه واالس ةالمحامصمعجبحمدمعجباالدارةالهندس 104778501710/7/1975559353736138980307السعود
ة الدفاع واألمن4252 زكة تقن دالع دالرحمنع ع ةال الشيخع 104256450821/01/58506202595506202595السعود
قوات الدفاع الجوي4253 ان  ه واالس ةالعتي ابن عبودابن صاملمشعاناالدارةالهندس 105455100516/08/395558602317250101السعود
قوات الدفاع الجوي4254 ان  ه واالس ةالعتي ابن عبودابن صاملمشعاناالدارةالهندس 105455100516/08/395558602317250101السعود
قوات الدفاع الجوي4255 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دحامدابراه ةالرو حم 101196514024/07/415036816836745464السعود
قوات الدفاع الجوي4256 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دحامدابراه ةالرو حم 101196514024/07/415036816836745464السعود
الدفاع /ادارە4257 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةا عاحمدمحمدشغ 101224742320/07/7455590149033640900السعود
الدفاع /ادارە4258 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةا عاحمدمحمدشغ 101224742320/07/7455590149033640900السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4259 دهللاسالمادارةمشار ةالغامديغرسانع 101057888623/02/555087839410السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4260 دهللاسالمادارةمشار ةالغامديغرسانع 101057888623/02/555087839410السعود
الدفاع /ادارە4261 ه  انه الخدمات الطب ل وص ىجلوىفهدجلوىشغ ةالدو 10493222721/2/1957503115982السعود
قوات الدفاع الجوي4262 ان  ه واالس وكاالدارةالهندس دم ةال سعدحم 100985009814/12/28السعود
قوات الدفاع الجوي4263 ان  ه واالس ححسناالدارةالهندس ةالقحطا حس مف 2212036 01 المطار              مطارالملك خالدالدو101930817826/05/62السعود
ةالعامةللدفاع المد 4264 دالرحمنمحمدالمدي سع ع ةالج 103476249031/12/59005559997024483757السعود
الدفاع /ادارە4265 ه  انه الخدمات الطب ل وص ىجلوىفهدجلوىشغ ةالدو 10493222721/2/1957503115982السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4266 ل سف اكوسكنو ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19365ترك 0جدە                 ط
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4267 ل سف اكوسكنو ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19365ترك 0جدە                 ط
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4268 ل سف اكوسكنو ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19365ترك 0جدە                 ط
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4269 ل سف اكوسكنو ق المدينه ص ب 6072ت 1/7/19365ترك 0جدە                 ط
ــــع قوات الدفاع الجوي4270 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4271 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4272 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4273 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4274 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4275 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4276 مانشعقادارةمشار وكسل ةالقثا م 104971984023/02/555056149126208923السعود
انة4277 ل والص شغ سمحمدكة دفاع لل ستانحس محمديو ا ض              1/7/2029ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
انة4278 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
انة4279 ل والص شغ ل لوسيوسكة دفاع لل لفران اه ــ ه                ص 0 ب 1963              جد ه 21441           11/4/1938ام السعود
انة4280 ل والص شغ ل لوسيوسكة دفاع لل لفران اه ــ ه                ص 0 ب 1963              جد ه 21441           11/4/1938ام السعود
انة4281 ل والص شغ ل لوسيوسكة دفاع لل لفران اه ــ ه                ص 0 ب 1963              جد ه 21441           11/4/1938ام السعود
قوات الدفاع الجوي4282 ان  ه واالس داالدارةالهندس يرحوىهاللع ةالظف اطن104496687522/09/69السعود 530829373حفرال
قوات الدفاع الجوي4283 ان  ه واالس مانمحمدخالداالدارةالهندس ةالرميحالسل 10262376005/11/196450524398215481877السعود
قوات الدفاع الجوي4284 ان  ه واالس مانمحمدخالداالدارةالهندس ةالرميحالسل 10262376005/11/196450524398215481877السعود
ةالعامةللدفاع المد 4285 دالرحمنمحمدالمدي سع ع ةالج 103476249031/12/59005559997024483757السعود
قوات الدفاع الجوي4286 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالعت محمدمنصورجم 102448711615/10/665062896604777147السعود
قوات الدفاع الجوي4287 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالعت محمدمنصورجم 102448711615/10/665062896604777147السعود
قوات الدفاع الجوي4288 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالعتمحمدمنصورجم 102448711615/10/665062896604777147السعود
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قوات الدفاع الجوي4289 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالعتمحمدمنصورجم 102448711615/10/665062896604777147السعود
ةالعامةللدفاع المد 4290 دالرحمنمحمدالمدي سع ع ةالج 103476249031/12/59005559997024483757السعود
قوات الدفاع الجوي4291 ان  ه واالس دانع صالحفهداالدارةالهندس ةاللح اض              10296756405/11/1964السعود 5058975524777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4292 ان  ه واالس دانع صالحفهداالدارةالهندس ةاللح اض              10296756405/11/1964السعود 5058975524777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4293 ان  ه واالس دانع صالحفهداالدارةالهندس ةاللح اض              10296756405/11/1964السعود 5058975524777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4294 ان  ه واالس دانع صالحفهداالدارةالهندس ةاللح اض              10296756405/11/1964السعود 5058975524777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4295 دالرحمنادارةمشار مانع دهللابن سل عبن ع ةالج 5056973856502662الحمراءش االندلس102516384919/12/60السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4296 دالرحمنادارةمشار مانع دهللابن سل عبن ع ةالج 5056973856502662الحمراءش االندلس102516384919/12/60السعود
زاحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4297 دالع مع لابراه ةالهذ 10196788281/2/19575037133092917979السعود
زاحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4298 دالع مع لابراه ةالهذ 10196788281/2/19575037133092917979السعود
زاحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4299 دالع مع لابراه ةالهذ 10196788281/2/19575037133092917979السعود
ةالشهريع محمدمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4300 دهللا محمد الشهري10582969795/1/2027السعود ط بو ا سطة /ع س مش 55680113972204636طة خم
ةالشهريع محمدمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4301 دهللا محمد الشهري10582969795/1/2027السعود ط بو ا سطة /ع س مش 55680113972204636طة خم
ةالشهريع محمدمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4302 دهللا محمد الشهري10582969795/1/2027السعود ط بو ا سطة /ع س مش 55680113972204636طة خم
ةالشهريع محمدمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4303 دهللا محمد الشهري10582969795/1/2027السعود ط بو ا سطة /ع س مش 55680113972204636طة خم
ةالشهريع محمدمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4304 دهللا محمد الشهري10582969795/1/2027السعود ط بو ا سطة /ع س مش 55680113972204636طة خم
ةالشهريع محمدمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4305 دهللا محمد الشهري10582969795/1/2027السعود ط بو ا سطة /ع س مش 55680113972204636طة خم
ةالشهريع محمدمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4306 دهللا محمد الشهري10582969795/1/2027السعود ط بو ا سطة /ع س مش 55680113972204636طة خم
ةالشهريع محمدمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4307 دهللا محمد الشهري10582969795/1/2027السعود ط بو ا سطة /ع س مش 55680113972204636طة خم
زاحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4308 دالع مع لابراه ةالهذ 10196788281/2/19575037133092917979السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4309 دهللادارةمشار ةابول عاحمدع ل االزدي10029148679/12/1961السعود 5055249596915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي4310 دهللادارةمشار ةابول عاحمدع ل االزدي10029148679/12/1961السعود 5055249596915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي4311 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاعع ةالعمرىع اض              10002037764/10/1967السعود 5046548104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4312 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاعع ةالعمرىع اض              10002037764/10/1967السعود 5046548104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4313 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاعع ةالعمرىع اض              10002037764/10/1967السعود 5046548104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4314 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاعع ةالعمرىع اض              10002037764/10/1967السعود 5046548104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4315 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاعع ةالعمرىع اض              10002037764/10/1967السعود 5046548104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4316 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاعع ةالعمرىع اض              10002037764/10/1967السعود 5046548104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4317 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاعع ةالعمرىع اض              10002037764/10/1967السعود 5046548104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4318 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاعع ةالعمرىع اض              10002037764/10/1967السعود 5046548104777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4319 معصامادارةمشار دال ةالقر بن عامربن ع 102406817112/1/197556267776026915380السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4320 ل دنعمانصالحف منسع م ن شمالـى                ص ب 11424              صنعاء               1/7/1945ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4321 دهللادارةمشار ةالدها سعدمحمدع ل االزدي10022639014/10/1967السعود 5056225416915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي4322 دهللادارةمشار ةالدها سعدمحمدع ل االزدي10022639014/10/1967السعود 5056225416915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي4323 دهللادارةمشار ةالدها سعدمحمدع ل االزدي10022639014/10/1967السعود 5056225416915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي4324 دهللادارةمشار ةالدها سعدمحمدع ل االزدي10022639014/10/1967السعود 5056225416915380الزهراءشارع كه
ةالعامةللدفاع المد 4325 دالرحمنمحمدالمدي سع ع ةالج 103476249031/12/59005559997024483757السعود
انة4326 ل والص شغ زاكة دفاع لل ستانا فضلم لوما 18/04/68ا 4885454 01الد
انة4327 ل والص شغ زفهدكة دفاع لل دالع جاديعثمانع ةال 101432307320/01/58504220358السعود
الدفاع /ادارە4328 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ ةالحر ح حمودسل 104078512125/10/65555100578السعود
الدفاع /ادارە4329 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ ةالحر ح حمودسل 104078512125/10/65555100578السعود
الدفاع /ادارە4330 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ ةالحر ح حمودسل 104078512125/10/65555100578السعود
انة4331 ل والص شغ اهارسدارنكة دفاع لل ال لوما          23/06/65اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي4332 ان  ه واالس دهللامنصوراالدارةالهندس مع فابراه ةالط 101232565817/11/635052831132302302السعود
انة4333 ل والص شغ ةسطهشو عمرساريكة دفاع لل 101068703424/04/825564379746943971السعود
قوات الدفاع الجوي4334 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس داحمدع ةس اس106771423627/03/52السعود ض األع بواسطة محمد نا  / مستوصف الب 55197219973143274ض األع
قوات الدفاع الجوي4335 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس داحمدع ةس اس106771423627/03/52السعود ض األع بواسطة محمد نا  / مستوصف الب 55197219973143274ض األع
قوات الدفاع الجوي4336 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس داحمدع ةس اس106771423627/03/52السعود ض األع بواسطة محمد نا  / مستوصف الب 55197219973143274ض األع
قوات الدفاع الجوي4337 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس داحمدع ةس اس106771423627/03/52السعود ض األع بواسطة محمد نا  / مستوصف الب 55197219973143274ض األع
انة4338 ل والص شغ اهارسدارنكة دفاع لل ال لوما          23/06/65اس 4885454 01 الد
ةالعامةللدفاع المد 4339 دغازيالمدي يجريزا ةالمط 10357201253/12/202950415405317240016السعود
ةالعامةللدفاع المد 4340 دغازيالمدي يجريزا ةالمط 10357201253/12/202950415405317240016السعود
انة4341 ل والص شغ دهللاصالحكة دفاع لل يمحمدع ث ةال 101696972519/04/505063542936205791السعود
ةالمرداسمرداسع حمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4342 اض              101949488729/04/49السعود 4768126ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4343 مادارةمشار دهللاصالحابراه نع ةال 100135553415/10/6650566686026611551السعود
قوات الدفاع الجوي4344 ان  ه واالس دهللامحمدع االدارةالهندس ةالسه ع 102126361917/11/635530615808612120السعود
قوات الدفاع الجوي4345 ان  ه واالس دهللامحمدع االدارةالهندس ةالسه ع 102126361917/11/635530615808612120السعود
قوات الدفاع الجوي4346 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع مع ةالمهناابراه االعام       10016869619/12/1961السعود ا              ش العل 4601000 01 العل
قوات الدفاع الجوي4347 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع مع ةالمهناابراه االعام       10016869619/12/1961السعود ا              ش العل 4601000 01 العل
قوات الدفاع الجوي4348 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع مع ةالمهناابراه االعام       10016869619/12/1961السعود ا              ش العل 4601000 01 العل
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قوات الدفاع الجوي4349 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع مع ةالمهناابراه االعام       10016869619/12/1961السعود ا              ش العل 4601000 01 العل
انة4350 ل والص شغ مانزنمحمدكة دفاع لل ا ض              1/7/1954السودانسل ــ ه                  15411ص ب 2304               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي4351 ان  ه واالس دهللاصالحساماالدارةالهندس ةالنع 104253968222/08/715052114004613535السعود
ان4352 دا سعدسعودفوازوزارە الدفاع والط ةالحم اض              100099167721/05/77السعود 56844660912548800ال
انة4353 ل والص شغ دهللاخالدكة دفاع لل ةشاوريبن محمدبن ع 100806822127/09/7750464564212203966السعود
قوات الدفاع الجوي4354 ان  ه واالس ماالدارةالهندس زابراه دالع مع لابراه ةبن عك ط           11/4/1967السعود س مش 07/2299134 خم
الدفاع /ادارە4355 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالحر حمودجاحمدشغ 10199573705/8/19405051064215470755السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4356 صبن ع محمدادارةمشار ح شبن  ةحنك 106655377520/10/7750566451314721390السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4357 ل اثاناىجاللف                  1/7/1956SELIME KOYU            GUZELYURT   68500.   AKSARAY.               TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4358 ل اثاناىجاللف                  1/7/1956SELIME KOYU            GUZELYURT   68500.   AKSARAY.               TURKEYترك
قوات الدفاع الجوي4359 ان  ه واالس ةمع عمحمدمواالدارةالهندس 591932621العارضه10738664346/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي4360 ان  ه واالس ةمع عمحمدمواالدارةالهندس 591932621العارضه10738664346/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي4361 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس درهع دع ىسع ةالشن 102476053820/01/58503562551504506016السعود
قوات الدفاع الجوي4362 ان  ه واالس دعادلاالدارةالهندس يراشدع ةالدو 101927636719/12/605004171708655468السعود
قوات الدفاع الجوي4363 ان  ه واالس دعادلاالدارةالهندس يراشدع ةالدو 101927636719/12/605004171708655468السعود
انة4364 ل والص شغ دكة دفاع لل ةالشهرا محمدسعدسع 104785187610/5/1948506402852السعود
قوات الدفاع الجوي4365 ان  ه واالس ةزاديجوهراسعدعمراالدارةالهندس 10190579327/5/19665665818156400000السعود
قوات الدفاع الجوي4366 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ىزدسطامرح ةالع 104476813114/12/28503355681السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4367 ل ستانبهاءحس عاشقف        1/7/1941HOUSE NO.16/382        AYOUB STREET OLD    POWER HOUSE SIALKOT.   PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4368 ل ستانخانافضلمحمدف        1/7/1940O.NO.1384/B‐IV  ZANA   HOSP.RD.  MOHALA CHAFATEH KHAN  NR.SHIA J   MASJID  BAHAWALPURا
قوات الدفاع الجوي4369 ان  ه واالس داالدارةالهندس يع تر حم ةالمط 103841679616/02/5953153386437293954السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4370 ل درىف سمحمدج درىيو ستانج ــ ه                المدين ه المنور ه        ص ب 3367            1/7/1956ا السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4371 ل لندساسوماىف          1/7/1950M  1 SANTONTHONG      LAMPHUN‐PASANG ROALAMPHUN  51000          THAILANDتا
قوات الدفاع الجوي4372 ان  ه واالس دهللاعسافاالدارةالهندس ةالعسافبن نابن ع 101394866428/11/6250584145338994708السعود
قوات الدفاع الجوي4373 ان  ه واالس دهللاعسافاالدارةالهندس ةالعسافبن نابن ع 101394866428/11/6250584145338994708السعود
ةالمرداسمرداسع حمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4374 اض              101949488729/04/49السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي4375 ان  ه واالس دهللاصالحساماالدارةالهندس ةالنع 104253968222/08/715052114004613535السعود
دينامرجعناقوات الدفاع الجوي المل السعودي4376 ةالمه 505190063    100649197910/10/1934السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4377 ل اف اانكزك ــ ه                ابها                   ص ب 1562            1/7/1949ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4378 ل اف اانكزك ــ ه                ابها                   ص ب 1562            1/7/1949ترك السعود
قوات الدفاع الجوي4379 ان  ه واالس ةالشمريسعودمحمدمالكاالدارةالهندس 100540912120/08/785605050514067888السعود
قوات الدفاع الجوي4380 ان  ه واالس ةالتما راشدمحمدحس االدارةالهندس 103956095624/06/825544411824777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4381 ةالغامديسفرحمدانسلمانادارةمشار ا العام104894354017/06/77السعود اض ‐ شارع العل 5592552692292299ال
انة4382 ل والص شغ ناردكة دفاع لل اهاد ف لوما          24/06/46ام 4885454 01 الد
ــــع قوات الدفاع الجوي4383 دەادارةمشار ا بن محمدبن ع ع ةسف 10096074986/3/1954504766429السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4384 ل اسغالمف ستانمحمدشيخع ــ ه                جد ه 21492              ص ب 8650            1/7/1955ا السعود
ةالعامةللدفاع المد 4385 منعسعدمحمدالمدي اض              1/7/1955ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4386 ل فمحمدف ىلط ستانمس         1/7/1946C/O.TASADDUQ HUSSAIN   P.O.BOX.7109        P.M.G.LAHORE‐54560     PAKISTANا
انة4387 ل والص شغ ناردكة دفاع لل اهاد ف لوما          24/06/46ام 4885454 01 الد
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4388 ل وتف لندذكولسواتاناس MOO 6              CHAIYAPROUK RD.     TALINGCHUN             BANGKOK 10170          THAI 13/09/4032/9تا
قوات الدفاع الجوي4389 ان  ه واالس ةاالشقرع ناشقراناالدارةالهندس 101616602519/12/605552104814555645السعود
قوات الدفاع الجوي4390 ان  ه واالس ةاالشقرع ناشقراناالدارةالهندس 101616602519/12/605552104814555645السعود
ةالعامةللدفاع المد 4391 ةالعمارمحمدنامحمدالمدي 10360017074/10/19675574478714229685السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4392 ل لنداوسوراونكسف M.1                  T.KHAOKAEWSRISOMBOONA.THOONG SALIAM        PR.SUKHOTHAI 641501.   T 1/7/195150تا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4393 ل بونف لندارمتونكن MOU 1            TAMBOL NERNMAKOK    BANGMULNAK DIST.       PHITCHIT PROVINCE      TH 28/09/5155/20تا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4394 ل ستاناخطارمحمدف        .15/09/53FLAT J‐12 K.D.A.FLAT   SECTOR 14‐B PHASE IISHADMAN TOWN NORTH     KARACHI  KARACHIا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4395 ل هاردف نزهايزشك اب 0المدينه ص  ب 1594   1/7/1952المان
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4396 ل منقدرىقدرىشوف اء          ص 0 ب 26             16/08/39ال ا ن ‐ ص ــ ه                ج السعود
ةالعامةللدفاع المد 4397 ةالشهريع فائزمحمدالمدي اض              101861007924/07/41السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4398 ان  ه واالس ــــخقاسماالدارةالهندس طالف ةالصل عف 542378870الحفر10201748331/2/1957السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4399 ل اجعف 1/7/1937USEMETTIN‐CELEBI      MH‐DUZDEVE‐YOLU‐NO330‐CAGLAR‐APT.K3      KONYA                  TURKترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4400 ل اجعف 1/7/1937USEMETTIN‐CELEBI      MH‐DUZDEVE‐YOLU‐NO330‐CAGLAR‐APT.K3      KONYA                  TURKترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4401 ل اجعف 1/7/1937USEMETTIN‐CELEBI      MH‐DUZDEVE‐YOLU‐NO330‐CAGLAR‐APT.K3      KONYA                  TURKترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4402 ل اجعف 1/7/1937USEMETTIN‐CELEBI      MH‐DUZDEVE‐YOLU‐NO330‐CAGLAR‐APT.K3      KONYA                  TURKترك
قوات الدفاع الجوي4403 ان  ه واالس ــــخقاسماالدارةالهندس طالف ةالصل عف 542378870الحفر10201748331/2/1957السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4404 ل لف ااسماع اجاكك                  1/7/1943LALEBAHCE MH.ARDIC     DIBI SK.NO.8        KONYA                  TURKEYترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4405 ل لف ااسماع اجاكك                  1/7/1943LALEBAHCE MH.ARDIC     DIBI SK.NO.8        KONYA                  TURKEYترك
انة4406 ل والص شغ دىحامدكة دفاع لل ةالسودا صالححم 101010016016/04/345533226792714468السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4407 ل ااسعقوبف 1/7/1952003171344ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4408 ل ااسعقوبف 1/7/1952003171344ترك
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دالرحمنمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4409 دهللابن ع ةالرق بن ع 101163041325/10/65005488589854885898السعود
قوات الدفاع الجوي4410 ان  ه واالس دالرحمنمحمداالدارةالهندس دهللابن ع ةالرق بن ع 101163041325/10/65005488589854885898السعود
قوات الدفاع الجوي4411 ان  ه واالس ةالناهزاعنااالدارةالهندس اض              10505474525/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4412 ان  ه واالس ــــخقاسماالدارةالهندس طالف ةالصل عف 542378870الحفر10201748331/2/1957السعود
قوات الدفاع الجوي4413 ان  ه واالس تسعداالدارةالهندس دهللاعخ ةع     5/11/1959السعود
انة4414 ل والص شغ ىكة دفاع لل جه امورن ا              م العقاره          18/05/40ام 4191835 01 العل
انة4415 ل والص شغ ىكة دفاع لل جه امورن ا              م العقاره          18/05/40ام 4191835 01 العل
انة4416 ل والص شغ ىكة دفاع لل جه امورن ا              م العقاره          18/05/40ام 4191835 01 العل
انة4417 ل والص شغ ةالجه الرفا مسعودراشدسالمكة دفاع لل ق المدينه        100558738927/11/71السعود لو )7 (           ط 6604151ك
انة4418 ل والص شغ ةالجه الرفا مسعودراشدسالمكة دفاع لل ق المدينه        100558738927/11/71السعود لو )7 (           ط 6604151ك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4419 ل اشي مهجتف ش  ص ب 40  1/7/1948ترك ق ابوع ان               ط 0ج
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4420 ل اشي مهجتف ش  ص ب 40  1/7/1948ترك ق ابوع ان               ط 0ج
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4421 ل ستانمحمدشاەايوبمحمدف                1/7/1938VILL:BHARPUR           TEH & DISTT:CHAKWAL (GANG)                 PAKISTANا
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4422 ل اتاسساريجالل الدينف 0جدە                 ص ب 6072            10/4/1939ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4423 ل اتاسساريجالل الدينف 0جدە                 ص ب 6072            10/4/1939ترك
انة4424 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
انة4425 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
انة4426 ل والص شغ اارلوسكة دفاع لل تورابون ه          خ ق االحتفاالت      18/02/50الفلب مي مان 4655605السل
ــــع قوات الدفاع الجوي4427 دالرحمنسعودادارةمشار ةالعتي محمدع 100327066513/02/56501431403السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4428 سلمصالحادارةمشار ةمحفوظابن عبودابن  101830715512/2/19605056136226560443السعود
قوات الدفاع الجوي4429 ان  ه واالس شدحسنراجحاالدارةالهندس يرو ةالدو ز 100319796712/9/1969السعود دالع ق الملك ع 4777735 01 الوزارات            ط
قوات الدفاع الجوي4430 ان  ه واالس شدحسنراجحاالدارةالهندس يرو ةالدو ز 100319796712/9/1969السعود دالع ق الملك ع 4777735 01 الوزارات            ط
قوات الدفاع الجوي4431 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالفتاحاحمدعول ةع ه            المدينه المنورە     10017581749/12/1961السعود 5555958058221122العن
قوات الدفاع الجوي4432 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالفتاحاحمدعول ةع ه            المدينه المنورە     10017581749/12/1961السعود 5555958058221122العن
قوات الدفاع الجوي4433 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالفتاحاحمدعول ةع ه            المدينه المنورە     10017581749/12/1961السعود 5555958058221122العن
قوات الدفاع الجوي4434 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالفتاحاحمدعول ةع ه            المدينه المنورە     10017581749/12/1961السعود 5555958058221122العن
ــــع قوات الدفاع الجوي4435 دالرحمنسعودادارةمشار ةالعتي محمدع 100327066513/02/56501431403السعود
قوات الدفاع الجوي4436 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالحجاجصالحمحمدابراه 101015755820/01/585054446582296295السعود
قوات الدفاع الجوي4437 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالحجاجصالحمحمدابراه 101015755820/01/585054446582296295السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4438 مادارةمشار ةالحجاجصالحمحمدابراه 101015755820/01/585054446582296295السعود
قوات الدفاع الجوي4439 ان  ه واالس مع ام ااالدارةالهندس ةالند 104691951812/6/19765552499774792358السعود
قوات الدفاع الجوي4440 ان  ه واالس مع ام ااالدارةالهندس ةالند 104691951812/6/19765552499774792358السعود
قوات الدفاع الجوي4441 ان  ه واالس دهللاعصاماالدارةالهندس ةيوسفسعدع ه            10056425312/10/1967السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي4442 ان  ه واالس دهللاعصاماالدارةالهندس ةيوسفسعدع ه            10056425312/10/1967السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي4443 ان  ه واالس دهللاعصاماالدارةالهندس ةيوسفسعدع ه            10056425312/10/1967السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي4444 ان  ه واالس دهللاعصاماالدارةالهندس ةيوسفسعدع ه            10056425312/10/1967السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي4445 ان  ه واالس دهللاعاحمداالدارةالهندس ةالشمرىع اطن           10331476779/12/1961السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
قوات الدفاع الجوي4446 ان  ه واالس دهللاعاحمداالدارةالهندس ةالشمرىع اطن           10331476779/12/1961السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
قوات الدفاع الجوي4447 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالحاز حسنمحسنابراه 101364375228/11/625554635506794546السعود
قوات الدفاع الجوي4448 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالحاز حسنمحسنابراه 101364375228/11/625554635506794546السعود
قوات الدفاع الجوي4449 ان  ه واالس ضحس عواضاالدارةالهندس ىعا ةالمظي اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4450 ان  ه واالس ضحس عواضاالدارةالهندس ىعا ةالمظي اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4451 ان  ه واالس ضحس عواضاالدارةالهندس ىعا ةالمظي اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4452 ان  ه واالس ضحس عواضاالدارةالهندس ىعا ةالمظي اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4453 ان  ه واالس ضصالحاالدارةالهندس ل عا يالشمشمثع ةالمط ة واالقتصاد الوط 100496160128/11/62السعود اض ‐‐ وزارة المال 05012802742621846ال
قوات الدفاع الجوي4454 ان  ه واالس ضصالحاالدارةالهندس ل عا يالشمشمثع ةالمط ة واالقتصاد الوط 100496160128/11/62السعود اض ‐‐ وزارة المال 05012802742621846ال
ةالعامةللدفاع المد 4455 ةالعتي مطلقصالحالمدي اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4456 مادارةمشار لحس ابراه ةدفعاسماع 102310687324/05/6550466590926521414السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4457 مادارةمشار لحس ابراه ةدفعاسماع 102310687324/05/6550466590926521414السعود
ةالعامةللدفاع المد 4458 اسناراشدالمدي ةالد اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4459 دالرحمنالمدي دهللاع ةالفائزع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4460 دالرحمنالمدي دهللاع ةالفائزع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4461 دالرحمنالمدي دهللاع ةالفائزع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4462 دالرحمنالمدي دهللاع ةالفائزع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4463 مز المدي لعابراه ةخل 101632309731/12/5900502670838502670838السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4464 ل كرمحمدحامدف ه جدە           1/7/1948السودانا 0جدە                 لد
ةالعامةللدفاع المد 4465 ةالعم صغ محمداحمدالمدي اض              23/02/55السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة4466 ل والص شغ ه       5/3/1961الفلب انطونيوانطونيوكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي4467 مانحسنخالدادارةمشار ةالغنامسل اە10473621892/9/1970السعود 5544702926915380السالمهخ فندق الح
ةالعامةللدفاع المد4468 دهللاسعدمحمدالمدي جانع ةع اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
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ةالعامةللدفاع المد4469 منحسنصالحعالمدي ــ ه                  25911ص ب 107                المجمع ه             1/7/1937ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4470 ممحمداحمدشارالمدي ستاننع ــ ه          المديري هالعام ه         للدفا ع المد       1/7/1930ا 11 ادار ه    الملبوسا ت العسكري ه     السعود
ةالعامةللدفاع المد 4471 ممحمداحمدشارالمدي ستاننع ــ ه          المديري هالعام ه         للدفا ع المد       1/7/1930ا 11 ادار ه    الملبوسا ت العسكري ه     السعود
ةالعامةللدفاع المد 4472 ستانحس شفيعمحمدالمدي ا ض                 ص ب 4539 رمز 11412  1/7/2023ا ت0 م 4581282               ال
قوات الدفاع الجوي4473 ان  ه واالس ةفاحمدابوطالبعاالدارةالهندس اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 4474 دالرحمنمحمدسعدالمدي دىع ةالج اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4475 هع المدي ةالغامديهنديعط اض              104813775421/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4476 هع المدي ةالغامديهنديعط اض              104813775421/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4477 ان  ه واالس ةفاحمدابوطالبعاالدارةالهندس اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 4478 دعمرالمدي درمحمدعب منح اد ه الدفا ع المد 1/7/1953ال ــ ه          الدما م                 ق ه ال ه       47113                  السعود
ةالعامةللدفاع المد 4479 دعمرالمدي درمحمدعب منح اد ه الدفا ع المد 1/7/1953ال ــ ه          الدما م                 ق ه ال ه       47113                  السعود
ةالعامةللدفاع المد 4480 محسنمحمدالمدي ةجوهر ابراه اض              6/3/1954السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4481 ان  ه واالس يععمحمدعاالدارةالهندس ةال 103671483813/02/56504486584114231473السعود
قوات الدفاع الجوي4482 ان  ه واالس اناالدارةالهندس دعذ ار ع ج ةم 104141362423/09/685036923464221764السعود
قوات الدفاع الجوي4483 ان  ه واالس اناالدارةالهندس دعذ ار ع ج ةم 104141362423/09/685036923464221764السعود
قوات الدفاع الجوي4484 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس ةالعطوىسالمهسل 100191356321/06/445005506194427889السعود
قوات الدفاع الجوي4485 ان  ه واالس ةالمغر يوسفرا احمداالدارةالهندس ص               31/05/46السعود 6561265خل
قوات الدفاع الجوي4486 ان  ه واالس ةالمغر يوسفرا احمداالدارةالهندس ص               31/05/46السعود 6561265خل
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4487 ل لف اجورلخل 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4488 ل لف اجورلخل 0جدە                 ص ب 6072            1/7/1949ترك
ــــع قوات الدفاع الجوي4489 دالرحمنادارةمشار ةالعمريبن مشعملبن محمدع 101260081114/02/775595556606361750السعود
ةالعامةللدفاع المد 4490 ةع عمرعمحمدالمدي 112834854531/05/465532268722708581السعود
ةالعامةللدفاع المد 4491 دالرحمنمحمدالمدي ةالسمحانع اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4492 ةالقحطا محمد غانمع ع المدي 55575274472248409ابهاابها10147280324/3/1959السعود
ةالعامةللدفاع المد 4493 دهللامحمدالمدي ةالفائزمساعدع اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4494 فالمدي داللط دهللاع ةالج ع اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4495 تفارسالمدي ةالسل خاتخ م المغام103476937020/01/58السعود 0 النوارة جوار مدرسة زمزم بواسطة العمدة ابراه 542787697كرمة
ةالعامةللدفاع المد 4496 دهللالمدي دهللافهدع ةالعجالنع اض              102225116711/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4497 زالمدي دالع دالرحمنع ةالهذالع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4498 زالمدي دالع دالرحمنع ةالهذالع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4499 ةع اللناالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4500 ةع اللناالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4501 رمانمحمداحمدالمدي منا اض              1/7/2027ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4502 زالمدي دالع ةال الشيخحمدع اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4503 ةالدند نص حموداحمدالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4504 محسنالمدي فابراه ةال اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4505 تمطلقنفلالمدي ةالحار مغ دهللا17/03/53السعود ع ق االم ه             ش  ط 4670000 01 الدرع
ةالعامةللدفاع المد 4506 ةلؤىسلطاننائفالمدي اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4507 دهللالمدي حع ةالشهريمف اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4508 ممشعلالمدي دبابراه ةاالح اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4509 ممشعلالمدي دبابراه ةاالح اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4510 ةالقسوفهداحمدالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4511 ةالقسوفهداحمدالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4512 ةالشهريعحسنالمدي اض              3/7/1943السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4513 ةالشهريعحسنالمدي اض              3/7/1943السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4514 زسعودالمدي دالع بع ص ةالمغ اض              13/02/56السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4515 مالمدي اركابراه مبن ام ةالزهرا بن ابراه ان الدفاع المد 103717483431/12/59السعود 5663816556638165قاعدةط
ةالعامةللدفاع المد 4516 دناالمدي ةالعتي ناع اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4517 دناالمدي ةالعتي ناع اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4518 ديمحمدخالدسلطانالمدي ةالحم 101226634021/01/5800505467737505467737السعود
ةالعامةللدفاع المد 4519 ةالزهرا احمدجمعانالمدي اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4520 ةحدادىاحمدمحمدح المدي اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4521 دهللامحمدالمدي دمحمدع ةالفه دي102394890221/01/58السعود 505416564505416564الس
ةالعامةللدفاع المد 4522 ةحسنعوضمحمدالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4523 ةحسنعوضمحمدالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4524 ةالدند نص حموداحمدالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4525 رمانمحمداحمدالمدي منا اض              1/7/2027ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4526 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس ةالعطوىسالمهسل 100191356321/06/445005506194427889السعود
قوات الدفاع الجوي4527 ان  ه واالس ةق بن ع بن شو تر االدارةالهندس 105740902924/11/845474831316081515السعود
ةالعامةللدفاع المد4528 ةالحادغمانمطرضاالمدي 104594283427/03/52533052490السعود
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ةالعامةللدفاع المد4529 ةالحا دغمانمطرضا المدي 104594283427/03/52533052490السعود
ةالعامةللدفاع المد 4530 ةالحا دغمانمطرضا المدي 104594283427/03/52533052490السعود
ةالعامةللدفاع المد 4531 ةالحا دغمانمطرضا المدي 104594283427/03/52533052490السعود
قوات الدفاع الجوي4532 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دهللامشعلم ةالمشعلع صل103029011613/07/73السعود 504495338الدمامشارع الملك ف
ةالعامةللدفاع المد 4533 دهللاسعدالمدي دع ةالقر سع اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4534 ةالعم عم محمدمحمدالمدي اض              19/04/50السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4535 المحمدالمدي ستانحس محمداق ا ض              7/3/1945ا ــ ه                  13411ص ب 1157               ال سط ه افتا ب احمد       السعود
ةالعامةللدفاع المد 4536 مصالحالمدي يعابراه ةالص اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4537 دالمدي دهللاسع دع ةالقحطا سع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4538 دالمدي دهللاسع دع ةالقحطا سع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4539 ان  ه واالس ةالحارثبن صالحبن مسعوداحمداالدارةالهندس دالمحسن بن جلوي101219288423/09/68السعود ة شارع ع 5058720948159502الدمام  الجل
قوات الدفاع الجوي4540 ان  ه واالس ةالحارثبن صالحبن مسعوداحمداالدارةالهندس دالمحسن بن جلوي101219288423/09/68السعود ة شارع ع 5058720948159502الدمام  الجل
ةالعامةللدفاع المد 4541 دالمدي دهللاسع دع ةالقحطا سع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4542 دالمدي دهللاسع دع ةالقحطا سع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4543 المحمدالمدي ستانحس محمداق ا ض              7/3/1945ا ــ ه                  13411ص ب 1157               ال سط ه افتا ب احمد       السعود
ةالعامةللدفاع المد 4544 دالمدي دهللاسع دع ةالقحطا سع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4545 دالمدي دهللاسع دع ةالقحطا سع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4546 اركمحمدماجدالمدي ةالم اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4547 اركمحمدماجدالمدي ةالم اض              19/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4548 يسنجارمحمدانورالمدي ةالع اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4549 يسنجارمحمدانورالمدي ةالع اض              28/11/62السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4550 ممحمدالمدي ةالفائزمحمدابراه ضات101732473017/03/53السعود م الفايز ادارە التع 4777972بواسطه ابراه
ةالعامةللدفاع المد 4551 ممحمدالمدي ةالفائزمحمدابراه ضات101732473017/03/53السعود م الفايز ادارە التع 4777972بواسطه ابراه
ةالعامةللدفاع المد 4552 احالمدي يجزاءص ةالمط اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4553 احالمدي يجزاءص ةالمط اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4554 مانسلطانالمدي ةاليوسفمحمدسل اض              100688388611/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4555 مانسلطانالمدي ةاليوسفمحمدسل اض              100688388611/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4556 ةالهذالمحمدصالحالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4557 ةالعمريح صالحمحمدالمدي ةالعامةللدفاع المد 100605122931/12/59السعود 0503213914503213914المدي
ةالعامةللدفاع المد 4558 اصحس حسنمحمدالمدي اض              1/7/2027االردنالخ 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4559 ةال جمعانمحمدفارسمحمدالمدي اض              10549044369/12/1961السعود 5558456364777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4560 دالرحمنالمدي ةال محمدع اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4561 ةالقحطا ععائضالمدي اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4562 دالربنا المدي منالمع اض              1/7/1943ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4563 ان  ه واالس لحسعدفايزاالدارةالهندس ىمف ةالدو ه          11/1/1959السعود ه رن 8421572لد
ةالعامةللدفاع المد 4564 دەعلواالمدي منما ع اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4565 منالعمارىسنانشمسىالدينالمدي اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4566 ان  ه واالس لحسعدفايزاالدارةالهندس ىمف ةالدو ه          11/1/1959السعود ه رن 8421572لد
ةالعامةللدفاع المد 4567 ةالعتي نامحمدغالبالمدي اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4568 ةالعتي نامحمدغالبالمدي اض              9/12/1961السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4569 دهللامحمدالمدي ىع ةالدو اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4570 ةآل حافظبن محمدبن صالحح المدي اض105456570831/12/59السعود اض   ‐‐     المفرزاتشارع ال 5554129394535565ال
ةالعامةللدفاع المد 4571 دهللالمدي اض              1/7/1935السودانعمحمدع 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4572 دالمدي ا ض              1/7/1943السوداننوراالم محمدسع ــ ه                  46411ص ب 16372              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4573 دەاحمدعالمدي ا ع ةالم     100184372917/03/53السعود
ةالعامةللدفاع المد 4574 دهللالمدي ةالخالدىسهلع اض              10/5/1948السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4575 دمحمدمحمودالمدي اابوالذهبسع ا ض              1/7/1942سور ــ ه                  46411ص ب 16372              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4576 دمحمدمحمودالمدي اابوالذهبسع ا ض              1/7/1942سور ــ ه                  46411ص ب 16372              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4577 مناحمدمهدىعالمدي اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4578 دالمدي انسعودسع ةالعج ح 10280699026/3/1954551222110112377071السعود
ةالعامةللدفاع المد 4579 دهللالمدي ةالعتي نامحمدع اض              21/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4580 دهللاسافوازالمدي ةعربع 101090164111/1/19595055166732627576السعود
ةالعامةللدفاع المد 4581 دالماجدالمدي دوندرارع ا ض              1/7/1944السودانع ــ ه                  21411ص ب 4947               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4582 دالماجدالمدي دوندرارع ا ض              1/7/1944السودانع ــ ه                  21411ص ب 4947               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4583 فالمدي داللط دسا ع دالمج ا ض              1/7/1940السودانع ــ ه  11461ص ب 2828               ال ط ه عثما ن    احمد هارو ن             السعود
ةالعامةللدفاع المد 4584 دەاحمدالمدي منما ع اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4585 دالمدي دهللاسع ثا ع منالع اض              11/6/1945ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4586 دالمدي دهللاسع ثا ع منالع اض              11/6/1945ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4587 دالمدي ا ض              1/7/1943السوداننوراالم محمدسع ــ ه                  46411ص ب 16372              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد4588 ا ض              1/7/1942السودانشمحمدعثمانمحمدالمدي ــ ه                  13411ص ب 1482               ال              السعود
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ةالعامةللدفاع المد4589 دالهاديالمدي ةالشهريمحمدع اض              26/07/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4590 مالمدي دمحمدابراه حسع ةفت اض              104508156727/03/52السعود 50018275312655550ال
ةالعامةللدفاع المد 4591 ا ض              1/7/1942السودانش محمدعثمانمحمدالمدي ــ ه                  13411ص ب 1482               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4592 ا ض 11411   ت 4055540           1/7/2029السودانطهفق ام المدي ـ هص ب 480 ال             السعـــود
ةالعامةللدفاع المد 4593 ا ض 11411   ت 4055540           1/7/2029السودانطهفق ام المدي ـ هص ب 480 ال             السعـــود
ةالعامةللدفاع المد 4594 دهللالمدي ةالحار عواضع اض              16/08/39السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4595 منمهيوبمحمدمحمدالمدي اض              1/7/1945ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4596 اض              1/7/1934السودانطهعثمانمحمدالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4597 مالمدي دحسنابراه منالقا اض              1/7/1950ال 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4598 مانالمدي دهللاناسل ةالنع اض              27/03/52السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4599 ةالعتي عائضسلطانالمدي اض              27/03/52السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4600 دالمنعمالمدي ــ ه                جد ه                    ص ب 20230           1/7/1935السودانالحاجمحمدع السعود
ةالعامةللدفاع المد 4601 دهللالمدي ا ض              1/7/1945السودانصديقعثمانع ــ ه                  46411ص ب 16372              ال              السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4602 ةالمقرنمحمداحمدام ادارةمشار دائع             100546079323/07/76السعود 50416688763321588شارع المدينه        ال
ةالعامةللدفاع المد 4603 دالمدي ا ض              1/7/1940السودانش محمدس ــ ه                  46411ص ب 16372              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4604 دهللالمدي ا ض              1/7/1945السودانصديقعثمانع ــ ه                  46411ص ب 16372              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4605 دالمدي دالرش دع دالحم ةخارىع اض              8/4/1951السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4606 دالمدي ا ض              1/7/1940السودانش محمدس ــ ه                  46411ص ب 16372              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4607 دالمنعمالمدي ــ ه                جد ه                    ص ب 20230           1/7/1935السودانالحاجمحمدع السعود
ةالعامةللدفاع المد 4608 اض              22/03/20السودانشهدمحمدشهدالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4609 اض              22/03/20السودانشهدمحمدشهدالمدي 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4610 دالمدي دهللاع محمدسع ةالع 104726644812/3/20215054860182959294السعود
ةالعامةللدفاع المد 4611 هالمدي جعط هف ةالمولدعط ة            شارع االمام سعود     6/3/1954السعود 4520000 01 المحمد
قوات الدفاع الجوي4612 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دانم ق محمدسع ةال م فودە10426472795/5/1981السعود 6917391الروضةشارع ابراه
ةالعامةللدفاع المد 4613 دهللالمدي زمحمدع دالع ا ض              1/7/1942االردنحمدانع ــ ه                  15411ص ب 2325               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4614 ةالعم عمحمدعمرالمدي اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4615 دالرحمنفهدالمدي ةالسمحانع اض              1/2/1957السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4616 ةالمغام عمعالح المدي اض              23/02/55السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4617 دالمدي ةالغامدىمحمدسع اض              10/5/1948السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4618 دهللالمدي مطهع ــ ه          قو ه طوارى الدفا ع       المد *المنطق ه     1/7/1945السودانابراه ا ض    السعود  السال م     طري ق  ال م*ال
ةالعامةللدفاع المد 4619 دهللالمدي مطهع ــ ه          قو ه طوارى الدفا ع       المد *المنطق ه     1/7/1945السودانابراه ا ض    السعود  السال م     طري ق  ال م*ال
ةالعامةللدفاع المد 4620 دالمدي معا دي ا ع ةالذب اض              102853316229/04/49السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4621 دهللالمدي زمحمدع دالع ا ض              1/7/1942االردنحمدانع ــ ه                  15411ص ب 2325               ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 4622 بصالحالمدي ةالمقعدش 0الرئاسه العامه لمدار13/02/56السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4623 اندرادارةمشار ق بن محسنبن هد ةال 5531010414781512الوزاراتش المطار106098535321/08/82السعود
قوات الدفاع الجوي4624 ان  ه واالس ةالحر سالمسعودسالماالدارةالهندس اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4625 ان  ه واالس ضمو بندراالدارةالهندس ضانعا ةال حم 108237452929/08/875554224168082871السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4626 دالرحمنمحمدادارةمشار ةبن صعبمحمدع 4781512الوزارات            ش المطار            101577292217/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4627 دالرحمنمحمدادارةمشار ةبن صعبمحمدع 4781512الوزارات            ش المطار            101577292217/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4628 دالرحمنمحمدادارةمشار ةبن صعبمحمدع 4781512الوزارات            ش المطار            101577292217/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4629 دالرحمنمحمدادارةمشار ةبن صعبمحمدع 4781512الوزارات            ش المطار            101577292217/11/63السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4630 دالرحمنمحمدادارةمشار ةبن صعبمحمدع 4781512الوزارات            ش المطار            101577292217/11/63السعود
ةالعامةللدفاع المد 4631 دهللالمدي ةالقحطا عع اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4632 ان  ه واالس دفهداالدارةالهندس سعب ةالحر دا م              28/11/62السعود 0القص
ان4633 احخالدوزارە الدفاع والط اض              1/7/1940سورامظلوممص 4789000ال
قوات الدفاع الجوي4634 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا عظاممستورسع 101798235421/05/4756160446672530862السعود
قوات الدفاع الجوي4635 ان  ه واالس ةكع شاوشعاحمداالدارةالهندس 50358576744244845تبوك 106512093121/05/47السعود
قوات الدفاع الجوي4636 ان  ه واالس ةالحار غازىعائضمحمداالدارةالهندس ق المدينه المنورە  31/05/46السعود س              ط 6364391الرو
قوات الدفاع الجوي4637 ان  ه واالس ةالغامديسعدفرحهمحمداالدارةالهندس صل     101452439915/10/66السعود 5552173284042889الوزر              شارع الملك ف
قوات الدفاع الجوي4638 ان  ه واالس ةالغامديسعدفرحهمحمداالدارةالهندس صل     101452439915/10/66السعود 5552173284042889الوزر              شارع الملك ف
ةالعامةللدفاع المد 4639 درالمدي منح احمدح اض              1/7/1958ال 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4640 ان  ه واالس ةالعالوىمحمدص احمداالدارةالهندس اض              19/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
انة4641 ل والص شغ اكة دفاع لل نججا لفااراشيجس س اد ا ض              13/07/46ي الن ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4642 دهللادارةمشار زع دالع دهللاع ةالعمارع 105651424124/12/8654126345664233129السعود
الدينمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4643 ستانحس محمدشفاعتضم ــ ه                ص ب 19483              جد ه 21435           15/06/53ا السعود
ةجرادحسنح حسنقوات الدفاع الجوي المل السعودي4644 اض              12/9/1969السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي4645 ان  ه واالس دهللاحمداناالدارةالهندس يناويع ةالع اض              19/03/71السعود ه            ال 4055000النا
الدفاع /ادارە4646 ه  انه الخدمات الطب ل وص فشغ سمن ةالعتي مشحننع 5074766184917788خشم العان            10155595356/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي4647 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس دعودەع ةالعطويعب ش               100086083123/09/68السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي4648 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس دعودەع ةالعطويعب ش               100086083123/09/68السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
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ــــع قوات الدفاع الجوي4649 دادارةمشار دسلطانزا ةالرم البزا ط103063364628/10/81السعود س مش 2355000شعب ساخبخم
قوات الدفاع الجوي4650 ان  ه واالس تحس فهدخالداالدارةالهندس ل ةال 100772668831/07/73555164841165325590السعود
الدفاع /ادارە4651 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنمحمدشغ يع ع ةالدو ج               103918511911/1/1959السعود 50347814615444380الخ
الدفاع /ادارە4652 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنمحمدشغ يع ع ةالدو ج               103918511911/1/1959السعود 50347814615444380الخ
قوات الدفاع الجوي4653 ان  ه واالس ةالعطوىععوادعاالدارةالهندس ش               28/11/62السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي4654 ان  ه واالس تحس فهدخالداالدارةالهندس ل ةال 100772668831/07/73555164841165325590السعود
ةالعامةللدفاع المد 4655 ا عمسفرعالمدي ةالعل اض              12/9/1969السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
دشاهدقوات الدفاع الجوي المل السعودي4656 ستانمحمدشيخ فتححم ــ ه                الخ 31952            ص ب 20418           24/08/54ا السعود
اعظمدادخانقلقوات الدفاع الجوي المل السعودي4657 ستانخانم ــ ه                مطارالظهرا ن ‐31932     ص ب716              1/4/1947ا السعود
ستانهللاسالمتفارو عصمت هللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي4658 ــ ه                الثقب ه 31952           ص ب20418            15/07/47ا السعود
ةجرادح احمدمحسنقوات الدفاع الجوي المل السعودي4659 اض              23/03/69السعود 4768126ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4660 دحسنادارةمشار ةالرفامحمدسع ا ض 11472        10060520527/9/1937السعود ت ع 4790996               ص ب 7770               ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4661 دحسنادارةمشار ةالرفامحمدسع ا ض 11472        10060520527/9/1937السعود ت ع 4790996               ص ب 7770               ال
ان4662 مراجحوزارە الدفاع والط ةالشهرا ابراه اض              25/10/65السعود 4789000ال
انة4663 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
قوات الدفاع الجوي4664 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دالرحمنمصلحع ةاحسنع 100956876511/1/19595557014127336000السعود
قوات الدفاع الجوي4665 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دالرحمنمصلحع ةاحسنع 100956876511/1/19595557014127336000السعود
قوات الدفاع الجوي4666 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس مانحمودسل ةالمهوسسل 10057286036/3/1954560048318السعود
وع وزارە الدفاع4667 ا/م ان ات وم ون لفسدلتاا ماندوب ش            4/7/1951الفلب رو ورن 6834722الحمراء             ال
قوات الدفاع الجوي4668 ان  ه واالس يحسنمحمدع االدارةالهندس ةعس 102005428217/06/775329552554777147السعود
قوات الدفاع الجوي4669 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس اض              1/7/1958بنغالدشمحمدسل 4777147الوزارات            ال
انة4670 ل والص شغ دظافراحمدكة دفاع لل ةالشهريسع 101953410421/05/475046975696388787السعود
انة4671 ل والص شغ دظافراحمدكة دفاع لل ةالشهريسع 101953410421/05/475046975696388787السعود
وع وزارە الدفاع4672 ا/م ان ات وم ون وجرونيجاوالفهلقهدلتاا ــ ه                ص ب 11144              جد ه 21453           1/7/1944ال السعود
الدفاع /ادارە4673 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ ةالشمريضا محمدع 10466573165/11/19645049103378120648السعود
قوات الدفاع الجوي4674 ان  ه واالس دهللادعشوشاالدارةالهندس ةالثق دعشوشع له              الهاتف السعودى      106248386031/12/59السعود 5013091476364305ال
قوات الدفاع الجوي4675 ان  ه واالس دهللادعشوشاالدارةالهندس ةالثق دعشوشع له              الهاتف السعودى      106248386031/12/59السعود 5013091476364305ال
قوات الدفاع الجوي4676 ان  ه واالس لندشانخيورويفهاياالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           6/4/1950تا السعود
قوات الدفاع الجوي4677 ان  ه واالس وكاحمداالدارةالهندس جم ةالبوعين ف اض              101543277427/04/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4678 ان  ه واالس ةالمع محمدع محمداالدارةالهندس 10116529614/7/19435608603316373252السعود
قوات الدفاع الجوي4679 ان  ه واالس شاالدارةالهندس ادعا ةالشمريبن سطمبن ص 103022203626/06/4754345981938645604السعود
قوات الدفاع الجوي4680 ان  ه واالس شاالدارةالهندس ادعا ةالشمريبن سطمبن ص 103022203626/06/4754345981938645604السعود
قوات الدفاع الجوي4681 ان  ه واالس ةالشمريصالحع صالحاالدارةالهندس 102835597015/05/805588500614777147السعود
انة4682 ل والص شغ دظافراحمدكة دفاع لل ةالشهريسع 101953410421/05/475046975696388787السعود
الدفاع /ادارە4683 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ مانع دهللاسل ةالمحسنع 104663904122/08/7100555419998555419998السعود
الدفاع /ادارە4684 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ مانع دهللاسل ةالمحسنع 104663904122/08/7100555419998555419998السعود
الدفاع /ادارە4685 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ مانع دهللاسل ةالمحسنع 104663904122/08/7100555419998555419998السعود
قوات الدفاع الجوي4686 ان  ه واالس اركنادراالدارةالهندس دهللام ةالعوادع ل              10272528061/8/1969السعود ل التجارى الجب 5358444023578640ميناءالجب
قوات الدفاع الجوي4687 ان  ه واالس اركنادراالدارةالهندس دهللام ةالعوادع ل              10272528061/8/1969السعود ل التجارى الجب 5358444023578640ميناءالجب
قوات الدفاع الجوي4688 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع مانع ةالفالجسل اض              101997748531/12/59السعود 4013440ال
قوات الدفاع الجوي4689 ان  ه واالس اركنادراالدارةالهندس دهللام ةالعوادع ل              10272528061/8/1969السعود ل التجارى الجب 5358444023578640ميناءالجب
قوات الدفاع الجوي4690 ان  ه واالس ةالصل سالمسالمهعطاهللاالدارةالهندس اطن              10394538978/10/1944السعود 5526757367236592حفرال
قوات الدفاع الجوي4691 ان  ه واالس ةالصل سالمسالمهعطاهللاالدارةالهندس اطن              10394538978/10/1944السعود 5526757367236592حفرال
ــــع قوات الدفاع الجوي4692 زادارةمشار دالع دالرحمنع صلبن محمدبن ع ةالف 104338798219/02/835531191984564086السعود
قوات الدفاع الجوي4693 ان  ه واالس ةالحر ماطرعوضمحسناالدارةالهندس لدالعام10292283743/2/1980السعود 44420247ال
قوات الدفاع الجوي4694 ان  ه واالس لندبراجانجورخونمونجاالدارةالهندس B.UBMOONG          T.UBMOONG            A.NONGWUASO             J.UDONTHANI 41220.     TH 12/8/196348/9تا
ــــع قوات الدفاع الجوي4695 النمعزىخالدادارةمشار ةالعتي ح اض104371158716/11/66السعود 509877720114610660ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4696 النمعزىخالدادارةمشار ةالعتي ح اض104371158716/11/66السعود 509877720114610660ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4697 النمعزىخالدادارةمشار ةالعتي ح اض104371158716/11/66السعود 509877720114610660ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4698 النمعزىخالدادارةمشار ةالعتي ح اض104371158716/11/66السعود 509877720114610660ال
قوات الدفاع الجوي4699 ان  ه واالس ةالقحطا شتويع قطماناالدارةالهندس 103353367823/02/55534288580السعود
قوات الدفاع الجوي4700 ان  ه واالس ةالقحطا شتويع قطماناالدارةالهندس 103353367823/02/55534288580السعود
قوات الدفاع الجوي4701 ان  ه واالس ةالقحطا شتويع قطماناالدارةالهندس اض              103353367823/02/55السعود 5099711514777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4702 ان  ه واالس ةالقحطا شتويع قطماناالدارةالهندس اض              103353367823/02/55السعود 5099711514777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4703 لع محجوبمحمدهشامادارةمشار ةجمل الل 103694889927/08/385056815786073015السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4704 لع محجوبمحمدهشامادارةمشار ةجمل الل 103694889927/08/385056815786073015السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4705 لع محجوبمحمدهشامادارةمشار ةجمل الل 103694889927/08/385056815786073015السعود
ةالعامةللدفاع المد 4706 مخالدالمدي ةالجدناابراه اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4707 مخالدالمدي ةالجدناابراه اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد4708 مخالدالمدي ةالجدناابراه اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
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ةالعامةللدفاع المد4709 مخالدالمدي ةالجدناابراه اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4710 مخالدالمدي ةالجدناابراه اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4711 مخالدالمدي ةالجدناابراه اض              5/11/1964السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە4712 ه  انه الخدمات الطب ل وص خمدو حس شغ ةالشلوىط ه           106055342517/03/53السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە4713 ه  انه الخدمات الطب ل وص خمدو حس شغ ةالشلوىط ه           106055342517/03/53السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە4714 ه  انه الخدمات الطب ل وص خمدو حس شغ ةالشلوىط ه           106055342517/03/53السعود مان 0الس
ــــع قوات الدفاع الجوي4715 سبن محمدبن ع سلمانادارةمشار ةالرو 4781512الوزاراتش المطار104680199717/08/77السعود
ةالعامةللدفاع المد 4716 ةالسل عتيقعتقانحسنالمدي 101222856316/08/395529922796160298السعود
قوات الدفاع الجوي4717 ان  ه واالس اركدواسمفلحاالدارةالهندس ةالخالديم 100629110610/7/1980558844440138922063السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4718 دهللادارةمشار زع دالع دهللاع ةالعمارع 105651424124/12/8654126345664233129السعود
وع وزارە الدفاع4719 ا/م ان ات وم ون فارالداردلتاا وما وجاس مان            28/02/39ال 6918923الصفا               ش ب
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4720 ل اقف ستانخانعاش 0جدە                 ص ب 6072            15/10/55ا
قوات الدفاع الجوي4721 ان  ه واالس ةالقحطا بن سالمبن ظافرهادياالدارةالهندس / عوض صالح شكر القحطا 100802892813/02/56السعود محافظة ظهران الجنوب بواسطة ض  مركز الف 506841607172255225ي 
قوات الدفاع الجوي4722 ان  ه واالس ةالقحطا بن سالمبن ظافرهادياالدارةالهندس / عوض صالح شكر القحطا 100802892813/02/56السعود محافظة ظهران الجنوب بواسطة ض  مركز الف 506841607172255225ي 
قوات الدفاع الجوي4723 ان  ه واالس ةالقحطا بن سالمبن ظافرهادياالدارةالهندس / عوض صالح شكر القحطا 100802892813/02/56السعود محافظة ظهران الجنوب بواسطة ض  مركز الف 506841607172255225ي 
قوات الدفاع الجوي4724 ان  ه واالس ةالقحطا بن سالمبن ظافرهادياالدارةالهندس / عوض صالح شكر القحطا 100802892813/02/56السعود محافظة ظهران الجنوب بواسطة ض  مركز الف 506841607172255225ي 
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4725 ل دهللامحمداحمدف منع 0الخ             10/10/1934ال
ةالعامةللدفاع المد 4726 دهللامحمدنورالمدي لنورىع اض 1/7/1939السوداناسماع ال
ةالعامةللدفاع المد 4727 دهللامحمدنورالمدي لنورىع اض 1/7/1939السوداناسماع ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4728 سبن محمدبن ع سلمانادارةمشار ةالرو 4781512الوزاراتش المطار104680199717/08/77السعود
ةالعامةللدفاع المد 4729 ةالعمرىاحمدصالحالمدي اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4730 ةالزهرا جمعانقينانخالدادارةمشار 101062968913/09/745556632396674688السعود
الدفاع /ادارە4731 ه  انه الخدمات الطب ل وص انع صالحع شغ ةالنص 4/10/1967200السعود
الدفاع /ادارە4732 ه  انه الخدمات الطب ل وص انع صالحع شغ ةالنص 4/10/1967200السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4733 سبن محمدبن ع سلمانادارةمشار ةالرو 4781512الوزاراتش المطار104680199717/08/77السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4734 دهللاخالدادارةمشار ةالعوضهمحمدع 10188188883/3/19845570015755806103السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4735 ل د ه             ص ب 97              1/7/1930الصومالدهوهولفارحيوسفف ــ ه                ا ه عب السعود
ةالعامةللدفاع المد 4736 ستانغالممحىالدينراشدالمدي اض              1/7/1950افغا 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4737 دالمدي اركسع دم ثا سع منالع قـه         شارع الحجاز         19/12/60ال 4593686 01 غـرب عت
ةالعامةللدفاع المد 4738 دالمدي اركسع دم ثا سع منالع قـه         شارع الحجاز         19/12/60ال 4593686 01 غـرب عت
ةالعامةللدفاع المد 4739 دالمدي اركسع دم ثا سع منالع قـه         شارع الحجاز         19/12/60ال 4593686 01 غـرب عت
ةالعامةللدفاع المد 4740 االشمعهحسنصد محمدالمدي قاء          11/7/1943سور ـــــا         دمش ق                   طري ق س اغ ه حس ن الشمع ه       سور اغا ت         د د
انة4741 ل والص شغ تتومكة دفاع لل اجونيورو ا              م العقاره          29/12/49ام 4191835 01 العل
انة4742 ل والص شغ تتومكة دفاع لل اجونيورو ا              م العقاره          29/12/49ام 4191835 01 العل
انة4743 ل والص شغ تتومكة دفاع لل اجونيورو ا              م العقاره          29/12/49ام 4191835 01 العل
الدفاع /ادارە4744 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشغ د هللامحمدم ةالمرزو ع 106294133912/1/19885551303018878000السعود
انة4745 ل والص شغ دالرحمنكة دفاع لل مع دالرحمنابراه ةالعع 107131860222/05/755443932994891210السعود
الدفاع /ادارە4746 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشغ د هللامحمدم ةالمرزو ع 106294133912/1/19885551303018878000السعود
قوات الدفاع الجوي4747 ان  ه واالس ةالسعدونثامرعادهاماالدارةالهندس ا س السعدو ن    ت 2327450              الحر س الوط           لواءالمل ك خالد      100113273512/11/1931السعود سطة/ع
قوات الدفاع الجوي4748 ان  ه واالس دالقادرنااحمداالدارةالهندس بع ةنص     9/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي4749 ان  ه واالس دالقادرنااحمداالدارةالهندس بع ةنص     9/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي4750 ان  ه واالس دالقادرنااحمداالدارةالهندس بع ةنص     9/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي4751 ان  ه واالس مسم االدارةالهندس يمحمدابراه ةالدو اض              103762305320/06/66السعود 5558847794777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4752 ان  ه واالس مسم االدارةالهندس يمحمدابراه ةالدو اض              103762305320/06/66السعود 5558847794777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4753 ان  ه واالس مسم االدارةالهندس يمحمدابراه ةالدو اض              103762305320/06/66السعود 5558847794777147الوزارات            ال
انة4754 ل والص شغ لكة دفاع لل ا              م العقاره          27/11/65الفلب مندوزاارن 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي4755 ان  ه واالس دبن امانبن احمدماجداالدارةالهندس ةسع 102599440912/9/19695090944074777147السعود
قوات الدفاع الجوي4756 ان  ه واالس دبن امانبن احمدماجداالدارةالهندس ةسع 102599440912/9/19695090944074777147السعود
انة4757 ل والص شغ سروميوكة دفاع لل ا              م العقاره          23/11/67الفلب رال 4191835 01 العل
ــــع قوات الدفاع الجوي4758 تادارةمشار تعوضهخ ةالسلخ 55453306626922947جد ه   ح ي السالم ه        ت/ 6837305 = 101887484024/07/416834910السعود
الدفاع /ادارە4759 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللافهدشغ مع انابراه ةث 103859293515/10/66556214054السعود
الدفاع /ادارە4760 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللافهدشغ مع انابراه ةث 103859293515/10/66556214054السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4761 تادارةمشار تعوضهخ ةالسلخ 55453306626922947جد ه   ح ي السالم ه        ت/ 6837305 = 101887484024/07/416834910السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4762 ممنصورادارةمشار دسعدسل ةعا ل االزدي101251181031/12/59السعود 5666508506915380الزهراءشارع كه
انة4763 ل والص شغ ستانخانش كة دفاع لل ا ض              15/09/51ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي4764 ان  ه واالس ةق بن ع بن شو تر االدارةالهندس 105740902924/11/845474831316081515السعود
ان4765 موزارە الدفاع والط تابراه يمحمدخ ةالدو 10118376958/7/19805090500114234480السعود
انة4766 ل والص شغ ستانخانجهنداوارغالمكة دفاع لل ا ض              4/8/1946ا ــ ه                  16411ص ب 2811               ال              السعود
قوات الدفاع الجوي4767 ان  ه واالس هفهداالدارةالهندس لعط ةالحار مق كر100778756524/01/78السعود 546660749508757900الحمراءاب
وع وزارە الدفاع4768 ا/م ان ات وم ون ةامحمدمحمدعمرمحمددلتاا اظ   101652873730/08/63السعود جوارع ع  فه               الس 5056219376714977م
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ان4769 موزارە الدفاع والط تابراه يمحمدخ ةالدو 10118376958/7/19805090500114234480السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4770 ةالعتي وجببندروجبادارةمشار 5329880794781512الوزارات            ش المطار            104577272812/9/1969السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4771 ةالعتي وجببندروجبادارةمشار 5329880794781512الوزارات            ش المطار            104577272812/9/1969السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4772 ةالعتي وجببندروجبادارةمشار 5329880794781512الوزارات            ش المطار            104577272812/9/1969السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4773 ةالعتي وجببندروجبادارةمشار 5329880794781512الوزارات            ش المطار            104577272812/9/1969السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4774 ةالعتي وجببندروجبادارةمشار 5329880794781512الوزارات            ش المطار            104577272812/9/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4775 ان  ه واالس لويروضانمحمدطالباالدارةالهندس ةال 10008035676/3/195453876900944232835السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4776 ةالعتي وجببندروجبادارةمشار 5329880794781512الوزارات            ش المطار            104577272812/9/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4777 ان  ه واالس لويروضانمحمدطالباالدارةالهندس ةال 10008035676/3/195453876900944232835السعود
انة4778 ل والص شغ افلوروكة دفاع لل ا              م العقاره          24/11/48الفلب ب 4191835 01 العل
ــــع قوات الدفاع الجوي4779 سمحمدادارةمشار دالرحمنبن خم ةالخزا بن ع 10034426298/9/1959555511564السعود
ان4780 مراجحوزارە الدفاع والط ةالشهرا ابراه اض              25/10/65السعود 4789000ال
ان4781 مراجحوزارە الدفاع والط ةالشهرا ابراه اض              25/10/65السعود 4789000ال
ان4782 مراجحوزارە الدفاع والط ةالشهرا ابراه اض              25/10/65السعود 4789000ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4783 ط محمدعمرخالدادارةمشار ةا ق المدينه المنورە101981160113/04/69السعود هط ف 5555852646511832ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4784 ط محمدعمرخالدادارةمشار ةا ق المدينه المنورە101981160113/04/69السعود هط ف 5555852646511832ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4785 ط محمدعمرخالدادارةمشار ةا ق المدينه المنورە101981160113/04/69السعود هط ف 5555852646511832ال
قوات الدفاع الجوي4786 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دنا يناجمعا ةالع 103276402715/08/815094342438985545السعود
قوات الدفاع الجوي4787 ان  ه واالس ةال عشقانمحمدفهدشفلوتعوضاالدارةالهندس 4900لعصان               لعصان / ابها        100638737525/10/65السعود
قوات الدفاع الجوي4788 ان  ه واالس ةال عشقانمحمدفهدشفلوتعوضاالدارةالهندس 4900لعصان               لعصان / ابها        100638737525/10/65السعود
قوات الدفاع الجوي4789 ان  ه واالس ةال عشقانمحمدفهدشفلوتعوضاالدارةالهندس 4900لعصان               لعصان / ابها        100638737525/10/65السعود
قوات الدفاع الجوي4790 ان  ه واالس ةال عشقانمحمدفهدشفلوتعوضاالدارةالهندس 4900لعصان               لعصان / ابها        100638737525/10/65السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4791 ل شرمضانف اشاو ــ ه                ص ب 5938               جـد ه 21432          20/12/49ترك السعود
ب هولزمن ـملحقات الدفاع الجوى4792 ل شرمضانف اشاو ــ ه                ص ب 5938               جـد ه 21432          20/12/49ترك السعود
الدفاع /ادارە4793 ه  انه الخدمات الطب ل وص ممانعشغ دال ةالشمريمسلطع 10162952206/3/1954507631086السعود
قوات الدفاع الجوي4794 ان  ه واالس ةالم فالحكرفالحاالدارةالهندس 10078975963/12/19735047003937272501السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4795 لهادارةمشار ةالجه فهدعوادجم 506611727ت100257513012/11/1972السعود
انة4796 ل والص شغ لدوكة دفاع لل مج   JOSEF ST. ARANETA   SUBDIVISION   CONCEP CION   MARIKINA  METRO   MANILA.AREA CODE1800 8#1/7/1948الفلب سانتوسده
انة4797 ل والص شغ زفهدكة دفاع لل دالع جاديعثمانع ةال 101432307320/01/58504220358السعود
انة4798 ل والص شغ زفهدكة دفاع لل دالع جاديعثمانع ةال 101432307320/01/58504220358السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4799 لادارةمشار زيشل ةالمحمديزدغ ق المدينه         10025428745/11/1964السعود ه           ط غداد 6521414ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4800 لادارةمشار زيشل ةالمحمديزدغ ق المدينه         10025428745/11/1964السعود ه           ط غداد 6521414ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4801 لادارةمشار زيشل ةالمحمديزدغ ق المدينه         10025428745/11/1964السعود ه           ط غداد 6521414ال
قوات الدفاع الجوي4802 ان  ه واالس دع االدارةالهندس ةالشهريعبوشسع 100465125116/08/395552774842393156السعود
قوات الدفاع الجوي4803 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دنا يناجمعا ةالع 103276402715/08/815094342438985545السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4804 دهللاجمالادارةمشار ةالحل عمرع 5036296426915380الوزاراتش المطار10361838029/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي4805 ان  ه واالس منااالدارةالهندس ةبن جه محمدابراه اض              102074933719/12/60السعود ه          ال مان 5516494794768916السل
الدفاع /ادارە4806 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاصالحشغ دانصالحع ةالع ه           12/9/1969السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە4807 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاصالحشغ دانصالحع ةالع ه           12/9/1969السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي4808 ان  ه واالس ىفايزنادميثاناالدارةالهندس ةالمط اطن           101932698019/12/60السعود اطن           حفرال 562314370545481573حفرال
قوات الدفاع الجوي4809 ان  ه واالس ىفايزنادميثاناالدارةالهندس ةالمط اطن           101932698019/12/60السعود اطن           حفرال 562314370545481573حفرال
قوات الدفاع الجوي4810 ان  ه واالس دالرحمنع االدارةالهندس ةالحم مانعع 103055260631/12/595829625038677776السعود
قوات الدفاع الجوي4811 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالحم ةالمحمدىفارسغالبع اض              101466188613/09/70السعود 5643101754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4812 ان  ه واالس حمحمداالدارةالهندس دمل ةالجم ع اطن           31/12/59السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
قوات الدفاع الجوي4813 ان  ه واالس ةالعاز محمدغافلع االدارةالهندس اض              10219937025/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4814 ان  ه واالس ةالعاز محمدغافلع االدارةالهندس اض              10219937025/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4815 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ديع ةالقحطا مسفررف 10265153936/3/1954558268242138267873السعود
قوات الدفاع الجوي4816 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ديع ةالقحطا مسفررف 10265153936/3/1954558268242138267873السعود
ةالعامةللدفاع المد 4817 ةالعم محمدمحمدعادلالمدي اض              20/11/69السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4818 ا عنامسفرالمدي ةالعل اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4819 ا عنامسفرالمدي ةالعل اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4820 ادادارةمشار زلع يرزقن ةالمط ق المدينه ص  ب 10185941586/3/195433السعود هط ف 5646449216516020ال
ةالعامةللدفاع المد 4821 دالرحمنالمدي مرشودع ةالرشودابراه اض              31/12/59السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4822 ادادارةمشار زلع يرزقن ةالمط ق المدينه ص  ب 10185941586/3/195433السعود هط ف 5646449216516020ال
قوات الدفاع الجوي4823 ان  ه واالس باالدارةالهندس ل ــعطلقدغ ةالعتي فالح الق 101640193520/01/58506282142السعود
قوات الدفاع الجوي4824 ان  ه واالس باالدارةالهندس ل ــعطلقدغ ةالعتي فالح الق 101640193520/01/58506282142السعود
قوات الدفاع الجوي4825 ان  ه واالس باالدارةالهندس ل ــعطلقدغ ةالعتي فالح الق 101640193520/01/58506282142السعود
ةالعامةللدفاع المد 4826 ةالسال محسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
ةالعامةللدفاع المد 4827 ةالسال محسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
ةالعامةللدفاع المد4828 ةالسالمحسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
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ةالعامةللدفاع المد4829 ةالسال محسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
ةالعامةللدفاع المد 4830 ةالسال محسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
ةالعامةللدفاع المد 4831 ةالسال محسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
ةالعامةللدفاع المد 4832 ةالسال محسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
قوات الدفاع الجوي4833 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس دهللاناع ةالمسفرع 101455531017/11/635044358794457718السعود
قوات الدفاع الجوي4834 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس دهللاناع ةالمسفرع 101455531017/11/635044358794457718السعود
ةالعامةللدفاع المد 4835 ةالسال محسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
قوات الدفاع الجوي4836 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس دهللاناع ةالمسفرع 101455531017/11/635044358794457718السعود
قوات الدفاع الجوي4837 ان  ه واالس دالهادياالدارةالهندس دهللاناع ةالمسفرع 101455531017/11/635044358794457718السعود
ةالعامةللدفاع المد 4838 ةالسال محسنحامدحمودالمدي 10380637541/2/1957503046163السعود
انة4839 ل والص شغ لبن صالحمحمدكة دفاع لل ةابوالشاماتبن خل 105479822610/5/19485085017146938144السعود
ةالعامةللدفاع المد 4840 فالمدي ةالعتي محسننا اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4841 فالمدي ةالعتي محسننا اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة4842 ل والص شغ دكة دفاع لل ف نجتونادموندد اهارت ه       2/6/1950ام 4191835القاعدە الج
انة4843 ل والص شغ دكة دفاع لل ف نجتونادموندد اهارت ه       2/6/1950ام 4191835القاعدە الج
انة4844 ل والص شغ دكة دفاع لل ف نجتونادموندد اهارت ه       2/6/1950ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي4845 ان  ه واالس فبن محمدبن عثماناحمداالدارةالهندس ةالظ اض              106442145424/03/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4846 ان  ه واالس فبن محمدبن عثماناحمداالدارةالهندس ةالظ اض              106442145424/03/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4847 ان  ه واالس فبن محمدبن عثماناحمداالدارةالهندس ةالظ اض              106442145424/03/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4848 ان  ه واالس فبن محمدبن عثماناحمداالدارةالهندس ةالظ اض              106442145424/03/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4849 ان  ه واالس فبن محمدبن عثماناحمداالدارةالهندس ةالظ اض              106442145424/03/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4850 ان  ه واالس دالرحمنعادلاالدارةالهندس سمحمدع ةالمو 100191197128/07/7100509668866السعود
قوات الدفاع الجوي4851 ان  ه واالس فبن محمدبن عثماناحمداالدارةالهندس ةالظ اض              106442145424/03/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4852 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةاالصقهعع 0العمل               وزارهالعمل          12/9/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4853 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةاالصقهعع 0العمل               وزارهالعمل          12/9/1969السعود
ةالعامةللدفاع المد 4854 ةالغامديحزامع حسناحمدالمدي     104742400524/07/41السعود
ةالعامةللدفاع المد 4855 ةالغامديحزامع حسناحمدالمدي     104742400524/07/41السعود
انة4856 ل والص شغ ىكة دفاع لل االنت ه       20/01/66ام 4191835القاعدە الج
انة4857 ل والص شغ ىكة دفاع لل االنت ه       20/01/66ام 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 4858 ةالشهرا صالحعاحمدالمدي ه بواسطه احمد ع الحق105716698310/10/1934السعود 72541268ابها مكتب التامينات االجتماع
ةالعامةللدفاع المد 4859 ةالشهرا صالحعاحمدالمدي ه بواسطه احمد ع الحق105716698310/10/1934السعود 72541268ابها مكتب التامينات االجتماع
ةالعامةللدفاع المد 4860 ةالشهرا صالحعاحمدالمدي ه بواسطه احمد ع الحق105716698310/10/1934السعود 72541268ابها مكتب التامينات االجتماع
ةالعامةللدفاع المد 4861 ةالشهرا صالحعاحمدالمدي ه بواسطه احمد ع الحق105716698310/10/1934السعود 72541268ابها مكتب التامينات االجتماع
ةالعامةللدفاع المد 4862 ةالشهرا صالحعاحمدالمدي ه بواسطه احمد ع الحق105716698310/10/1934السعود 72541268ابها مكتب التامينات االجتماع
ةالعامةللدفاع المد 4863 ةالشهرا صالحعاحمدالمدي ه بواسطه احمد ع الحق105716698310/10/1934السعود 72541268ابها مكتب التامينات االجتماع
قوات الدفاع الجوي4864 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ا بن سالمبن عابراه ةالص 10318894115/11/19645420426166206068السعود
ةالعامةللدفاع المد 4865 دهللاخالدالمدي كريع ةال اض              23/10/70السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4866 دهللاخالدالمدي كريع ةال اض              23/10/70السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4867 دالملكالمدي ىعع ةالشن اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4868 دالملكالمدي ىعع ةالشن اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4869 دالملكالمدي ىعع ةالشن اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4870 دالملكالمدي ىعع ةالشن اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4871 دالملكالمدي ىعع ةالشن اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4872 دالملكالمدي ىعع ةالشن اض              11/1/1959السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــ ه                جــــــد ه              ص ب 5566            1/7/1932السوداناحمدمحمدعوضقوات الدفاع الجوي المل السعودي4873 السعود
قوات الدفاع الجوي4874 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالب سعدهذالسع د محمد معدي السعدي 102026715727/03/52السعود نة بواسطة / عب 556645496طة  الجن
قوات الدفاع الجوي4875 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالب سعدهذالسع د محمد معدي السعدي 102026715727/03/52السعود نة بواسطة / عب 556645496طة  الجن
انة4876 ل والص شغ لكة دفاع لل انسام ه       11/10/1957الفلب ال 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي4877 ان  ه واالس ادەسعودمساعداالدارةالهندس دىع ةالرش ش               28/11/62السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
قوات الدفاع الجوي4878 ان  ه واالس داحمدحسناسامهاالدارةالهندس ةابورش 100770933817/01/72509910010138907763السعود
قوات الدفاع الجوي4879 ان  ه واالس داحمدحسناسامهاالدارةالهندس ةابورش 100770933817/01/72509910010138907763السعود
قوات الدفاع الجوي4880 ان  ه واالس نانحس ناغالباالدارةالهندس ةالحس اض              100021301512/12/1967السعود 5548222444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4881 ان  ه واالس نانحس ناغالباالدارةالهندس ةالحس اض              100021301512/12/1967السعود 5548222444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4882 ان  ه واالس نانحس ناغالباالدارةالهندس ةالحس اض              100021301512/12/1967السعود 5548222444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4883 ان  ه واالس معاحمداالدارةالهندس ةحرقا ابراه 105028361125/10/655678612356712889السعود
قوات الدفاع الجوي4884 ان  ه واالس معاحمداالدارةالهندس ةحرقا ابراه 105028361125/10/655678612356712889السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4885 دهللاعادلادارةمشار ةالعق محمودع ه            جدە                 104804291322/07/71السعود 5633223316060608الخالد
ــــع قوات الدفاع الجوي4886 دهللاعادلادارةمشار ةالعق محمودع ه            جدە                 104804291322/07/71السعود 5633223316060608الخالد
ــــع قوات الدفاع الجوي4887 دهللاعادلادارةمشار ةالعق محمودع ه            جدە                 104804291322/07/71السعود 5633223316060608الخالد
ان4888 ةهزازىمشي حموديوسفوزارە الدفاع والط اض              106757811011/8/1972السعود 4789000ال

w
w

w
.m

ej
ha

ra
lja

ze
er

a.
co

m

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



ان4889 ةهزازىمشيحموديوسفوزارە الدفاع والط اض              106757811011/8/1972السعود 4789000ال
ان4890 ةهزازىمشي حموديوسفوزارە الدفاع والط اض              106757811011/8/1972السعود 4789000ال
ان4891 ةهزازىمشي حموديوسفوزارە الدفاع والط اض              106757811011/8/1972السعود 4789000ال
انة4892 ل والص شغ دكة دفاع لل دالمنانس دع ستانمحمدس ر             9/10/1952ا 4771410 01 الملز               ش  ج
ةالعامةللدفاع المد 4893 دانترالمدي فع ةالعتي نا اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4894 دانترالمدي فع ةالعتي نا اض              23/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4895 ان  ه واالس ةالشمحمدحمدخالداالدارةالهندس اض              102632086915/10/66السعود 5699484754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4896 ان  ه واالس ةالشمحمدحمدخالداالدارةالهندس اض              102632086915/10/66السعود 5699484754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4897 ان  ه واالس ةالشمحمدحمدخالداالدارةالهندس اض              102632086915/10/66السعود 5699484754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4898 ان  ه واالس ةالشمحمدحمدخالداالدارةالهندس اض              102632086915/10/66السعود 5699484754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4899 ان  ه واالس ةالشمحمدحمدخالداالدارةالهندس اض              102632086915/10/66السعود 5699484754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4900 ان  ه واالس ةالشمحمدحمدخالداالدارةالهندس اض              102632086915/10/66السعود 5699484754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4901 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4902 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4903 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4904 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4905 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4906 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4907 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
قوات الدفاع الجوي4908 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالرحمنع دع دالحم دالمطلبع ةع 5412525514777147جدة101251551411/11/1969السعود
الدفاع /ادارە4909 ه  انه الخدمات الطب ل وص يورسعودرا شغ ةالع اض              101244755119/12/60السعود 4548078المرسالت             ال
الدفاع /ادارە4910 ه  انه الخدمات الطب ل وص يورسعودرا شغ ةالع ج101244755119/12/60السعود هالخ 15452557الخالد
انة4911 ل والص شغ ةالزهرا احمدمحمدحسنكة دفاع لل و 102992855111/8/1972hassan‐053‐@hotmail.comالسعود دال 53403240326234541ال
انة4912 ل والص شغ ةالزهرا احمدمحمدحسنكة دفاع لل و 102992855111/8/1972hassan‐053‐@hotmail.comالسعود دال 53403240326234541ال
انة4913 ل والص شغ ةالزهرا احمدمحمدحسنكة دفاع لل و 102992855111/8/1972hassan‐053‐@hotmail.comالسعود دال 53403240326234541ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4914 ةالغامديبن احمدبن حمداناحمدادارةمشار 104590701917/11/635075476006918565السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي4915 ةالغامديبن احمدبن حمداناحمدادارةمشار ل االزدي      104590701917/11/63السعود 6915380الزهراء             شارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي4916 ةالغامديبن احمدبن حمداناحمدادارةمشار ل االزدي      104590701917/11/63السعود 6915380الزهراء             شارع كه
الدفاع /ادارە4917 ه  انه الخدمات الطب ل وص يورسعودرا شغ ةالع اض              101244755119/12/60السعود 4548078المرسالت             ال
الدفاع /ادارە4918 ه  انه الخدمات الطب ل وص يورسعودرا شغ ةالع ج101244755119/12/60السعود هالخ 15452557الخالد
ةالعامةللدفاع المد 4919 مالمدي ــهمحمدمحمدابراه ةالدر اض              107789489519/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4920 مالمدي ــهمحمدمحمدابراه ةالدر اض              107789489519/12/60السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي4921 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ةالعتا محمدع اض              10446711119/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4922 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ةالعتا محمدع اض              10446711119/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4923 ان  ه واالس ةالمسندمسندحمدصالحاالدارةالهندس 10118521812/6/19755028588896927070السعود
قوات الدفاع الجوي4924 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع يسفاحعا ةالظف 103118106617/06/775499433258324300السعود
قوات الدفاع الجوي4925 ان  ه واالس ارك شايعشايعاالدارةالهندس ىالودعا م ةالدو 102061254317/11/6350419114817826556السعود
الدفاع /ادارە4926 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالصائغمحمدصالحمنصورشغ ش               100407315915/10/73السعود 5555539374777777الج
الدفاع /ادارە4927 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالصائغمحمدصالحمنصورشغ ش               100407315915/10/73السعود 5555539374777777الج
الدفاع /ادارە4928 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالصائغمحمدصالحمنصورشغ ش               100407315915/10/73السعود 5555539374777777الج
الدفاع /ادارە4929 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالصائغمحمدصالحمنصورشغ ش               100407315915/10/73السعود 5555539374777777الج
الدفاع /ادارە4930 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالصائغمحمدصالحمنصورشغ ش               100407315915/10/73السعود 5555539374777777الج
الدفاع /ادارە4931 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالصائغمحمدصالحمنصورشغ ش               100407315915/10/73السعود 5555539374777777الج
ةالعامةللدفاع المد 4932 ةالعطاسمحمدصالحاحمدالمدي اض              25/10/65السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4933 ةالعطاسمحمدصالحاحمدالمدي اض              25/10/65السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4934 ةالعطاسمحمدصالحاحمدالمدي اض              25/10/65السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4935 ةالعطاسمحمدصالحاحمدالمدي اض              25/10/65السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4936 ةالعطاسمحمدصالحاحمدالمدي اض              25/10/65السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4937 ةالعطاسمحمدصالحاحمدالمدي اض              25/10/65السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
وع وزارە الدفاع4938 ا/م ان ات وم ون ساردلتاا ــ ه                جد ه 21453              ص ب 11144           9/12/1953الفلب نامبونجس السعود
دحقوات الدفاع الجوي المل السعودي4939 دىفالحسماردح ةالرش     الحفر                  ت 7224111           103960278224/07/41السعود
دحقوات الدفاع الجوي المل السعودي4940 دىفالحسماردح ةالرش     الحفر                  ت 7224111           103960278224/07/41السعود
دحقوات الدفاع الجوي المل السعودي4941 دىفالحسماردح ةالرش     الحفر                  ت 7224111           103960278224/07/41السعود
قوات الدفاع الجوي4942 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس ةسندىمحمدع 100822321430/12/705558283106919185السعود
قوات الدفاع الجوي4943 ان  ه واالس انبن حمودبن سعدحموداالدارةالهندس ةالنه اض              101858049614/01/66السعود 5048275214777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4944 ان  ه واالس انبن حمودبن سعدحموداالدارةالهندس ةالنه اض              101858049614/01/66السعود 5048275214777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4945 ان  ه واالس انبن حمودبن سعدحموداالدارةالهندس ةالنه اض              101858049614/01/66السعود 5048275214777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4946 ان  ه واالس انبن حمودبن سعدحموداالدارةالهندس ةالنه اض              101858049614/01/66السعود 5048275214777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 4947 ةالقر ع عامحمدالمدي 101259883316/08/395557780476373908السعود
قوات الدفاع الجوي4948 ان  ه واالس وكحمداناالدارةالهندس ةالسهحمدانم ه المدينه المنور25/10/65السعود 0لد

w
w

w
.m

ej
ha

ra
lja

ze
er

a.
co

m

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



انة4949 ل والص شغ كسكة دفاع لل امزمارتال ل او ه       17/07/59ام 4191835القاعدە الج
انة4950 ل والص شغ كسكة دفاع لل امزمارت ال ل او ه       17/07/59ام 4191835القاعدە الج
انة4951 ل والص شغ كسكة دفاع لل امزمارت ال ل او ه       17/07/59ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي4952 ان  ه واالس اناحمداالدارةالهندس االل ج ةالقر ال مح ى     تبو ك                   التامينا ت االجتما ه 10502013655/8/1940السعود ح العس بواسطة                 محمد 
قوات الدفاع الجوي4953 ان  ه واالس دسعداالدارةالهندس غع ةالعجدمل 101960796728/11/6256613755733621234السعود
قوات الدفاع الجوي4954 ان  ه واالس دسعداالدارةالهندس غع ةالعجدمل 101960796728/11/6256613755733621234السعود
انة4955 ل والص شغ ضسعدكة دفاع لل ةالعتي هادبعا 101224463627/03/525640333607290613السعود
قوات الدفاع الجوي4956 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةاالحمرىمحمداحمدابراه اض              10023307009/3/1965السعود 5057159534777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4957 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةاالحمرىمحمداحمدابراه اض              10023307009/3/1965السعود 5057159534777147الوزارات            ال
وع وزارە الدفاع4958 ا/م ان ات وم ون ناروج اىدلتاا وجب ش            28/08/57ال ورن 6834722الحمراء             ال
ةالعامةللدفاع المد 4959 دمحمدالمدي دهللاسع ةالعمرىع اض              15/10/66السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4960 دمحمدالمدي دهللاسع ةالعمرىع اض              15/10/66السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ان4961 موزارە الدفاع والط دهللاناابراه ةالغم ع 5053218584788811الملز               شارع المطــار       10318765909/12/1961السعود
ان4962 موزارە الدفاع والط دهللاناابراه ةالغم ع 5053218584788811الملز               شارع المطــار       10318765909/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي4963 ان  ه واالس لحسناالدارةالهندس دەج ةس ع ق الملك فهد106875962810/7/1984السعود ةط 5505788054196836الرحمان
الدفاع /ادارە4964 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركسامرشغ ا سعدم ةال 102907616119/04/50551605189السعود
انة4965 ل والص شغ بكة دفاع لل موه ةالقطانبن محمدبن ابراه 100866957228/08/6950431989426963913السعود
ةالعامةللدفاع المد 4966 دهللاسعدالمدي ةالحمادىع اض              31/07/73السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4967 دهللاسعدالمدي ةالحمادىع اض              31/07/73السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 4968 دهللاسعدالمدي ةالحمادىع اض              31/07/73السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
دقوات الدفاع الجوي المل السعودي4969 دسعدرش ةبن محبوبرش 104127037012/9/1969005554889794491378السعود
دقوات الدفاع الجوي المل السعودي4970 دسعدرش ةبن محبوبرش 104127037012/9/1969005554889794491378السعود
دقوات الدفاع الجوي المل السعودي4971 دسعدرش ةبن محبوبرش 104127037012/9/1969005554889794491378السعود
الدفاع /ادارە4972 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ دالحك ةال شعثانشعثانعع 100189461524/01/6755414005115888080السعود
قوات الدفاع الجوي4973 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع يسفاحعا ةالظف 103118106617/06/775499433258324300السعود
قوات الدفاع الجوي4974 ان  ه واالس همسعودع فوزاناالدارةالهندس ةالرقي 10128751082/9/19705052111394457788السعود
وع وزارە الدفاع4975 ا/م ان ات وم ون نيودلتاا ن ــ ه                جد ه 21453              ص ب 11144           16/05/47الفلب اقادوانب السعود
قوات الدفاع الجوي4976 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس ةالمهوسصالحع اض              102022789619/12/60السعود 4936622الروضة              ال
قوات الدفاع الجوي4977 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس ةالمهوسصالحع اض              102022789619/12/60السعود 4936622الروضة              ال
قوات الدفاع الجوي4978 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس ةالمهوسصالحع اض              102022789619/12/60السعود 4936622الروضة              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي4979 دالقادرادارةمشار ةالغامديمحمدمنغصع ل االزدي      101815251028/11/64السعود 6915380الزهراء             شارع كه
قوات الدفاع الجوي4980 ان  ه واالس صاحمديوسفاحمداالدارةالهندس ةقل اض              5/5/1962السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي4981 ان  ه واالس محسناالدارةالهندس ةفالتهعمرابراه 503322298363746المدينة المنورة104264911927/12/65السعود
قوات الدفاع الجوي4982 ان  ه واالس محسناالدارةالهندس ةفالتهعمرابراه 503322298363746المدينة المنورة104264911927/12/65السعود
قوات الدفاع الجوي4983 ان  ه واالس لحصالحاالدارةالهندس ةالحر مطرص 104805932128/11/6253676266248280940السعود
قوات الدفاع الجوي4984 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالنصارنصارناع اض              101493732828/11/62السعود 5455020574050000شارع المطار         ال
قوات الدفاع الجوي4985 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالنصارنصارناع اض              101493732828/11/62السعود 5455020574050000شارع المطار         ال
قوات الدفاع الجوي4986 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ةالنف بن ع بن عا ائع بواسطة اصالة الما 10390641405/11/1964السعود 555025769مكه المكرمه ‐ ال
قوات الدفاع الجوي4987 ان  ه واالس ا سعدمطلقاالدارةالهندس ةالسه محمدالق اض              100291232531/12/59السعود 5042907804525000المرسالت             ال
قوات الدفاع الجوي4988 ان  ه واالس بسلطاناالدارةالهندس لبن تراح ىبن شل ةالمط 102217178712/6/1969598117861السعود
قوات الدفاع الجوي4989 ان  ه واالس بسلطاناالدارةالهندس لبن تراح ىبن شل ةالمط 102217178712/6/1969598117861السعود
انة4990 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل ةالغامديغرم هللاع ع 100588323427/03/525058040912329042السعود
قوات الدفاع الجوي4991 ان  ه واالس شدصالحاالدارةالهندس يعشويرو ةالع 103121029528/06/645474504502469393السعود
انة4992 ل والص شغ سكوواينكة دفاع لل اب ــ ه                ص ب1963                جد ه21441            17/04/51ام السعود
انة4993 ل والص شغ سكوواينكة دفاع لل اب ــ ه                ص ب1963                جد ه21441            17/04/51ام السعود
انة4994 ل والص شغ سكوواينكة دفاع لل اب ــ ه                ص ب1963                جد ه21441            17/04/51ام السعود
قوات الدفاع الجوي4995 ان  ه واالس ظهفايزاالدارةالهندس انع ةالمالش ق الهدى          101571727319/12/60السعود 7336000الهــــدى           ط
قوات الدفاع الجوي4996 ان  ه واالس ظهفايزاالدارةالهندس انع ةالمالش ق الهدى          101571727319/12/60السعود 7336000الهــــدى           ط
الدفاع /ادارە4997 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالداعجسعدمحمدخالدشغ 103430949017/11/6300504703475504703475السعود
قوات الدفاع الجوي4998 ان  ه واالس ينوسو االدارةالهندس لس      SULOK ST.          PANAPAAN             BACOOR CAVITE 4102     PHILIPPINES 4/6/1950358الفلب س
قوات الدفاع الجوي4999 ان  ه واالس ضراشدطا االدارةالهندس ةالهاجريعا ــــخ       10126409993/4/1978السعود 5049612776832979الحوامات الحمرا     شارع الصوار
ــــع قوات الدفاع الجوي5000 دالقادربن محمودعمادادارةمشار ا بن ع ةعت 10121759139/12/19615056050376893631السعود
انة5001 ل والص شغ رتكة دفاع لل سشارلزرو رت اما ه       5/5/1955ام 4191835القاعدە الج
انة5002 ل والص شغ رتكة دفاع لل سشارلزرو رت اما ه       5/5/1955ام 4191835القاعدە الج
انة5003 ل والص شغ رتكة دفاع لل سشارلزرو رت اما ه       5/5/1955ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي5004 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع يسفاحعا ةالظف 103118106617/06/775499433258324300السعود
قوات الدفاع الجوي5005 ان  ه واالس ت االدارةالهندس ساف ب ا ض              1/1/1960الهندسوزادىال ــ ه                  83411ص ب 32842              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي5006 ان  ه واالس ت االدارةالهندس ساف ب ا ض              1/1/1960الهندسوزادىال ــ ه                  83411ص ب 32842              ال              السعود
انة5007 ل والص شغ يتورموندوكة دفاع لل ه       15/01/53الفلب اس 4191835القاعدە الج
انة5008 ل والص شغ اجونيورمارتنكنتجورجكة دفاع لل ه       25/03/75ام 4191835القاعدە الج
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انة5009 ل والص شغ اجونيورمارتنكنتجورجكة دفاع لل ه       25/03/75ام 4191835القاعدە الج
انة5010 ل والص شغ اجونيورمارتنكنتجورجكة دفاع لل ه       25/03/75ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي5011 ان  ه واالس دهللا االدارةالهندس ةالزهرا  ع اض              103601142515/05/80السعود 4777147الوزارات            ال
انة5012 ل والص شغ ف هللاكة دفاع لل ا بن احمدبن حوفانض ةالع ة100841746916/11/74السعود 503696922126963560جدة /  الواح
انة5013 ل والص شغ اهولبي ابوروكة دفاع لل ال لوما          24/06/74اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي5014 ان  ه واالس عريمحمدصالحصالحاالدارةالهندس ةالص اض              102080570917/06/77السعود 5577165564777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە5015 ه  انه الخدمات الطب ل وص زشغ دالع محمدع ةالحاتمابراه 101265916317/03/725558477784976500السعود
قوات الدفاع الجوي5016 ان  ه واالس داالدارةالهندس لبن محمدسع كبن اسماع ةالمب 10361995359/2/19825308103694624444السعود
انة5017 ل والص شغ ككة دفاع لل رسونتوماسات ارو ه       16/02/54ام 4191835القاعدە الج
انة5018 ل والص شغ ككة دفاع لل رسونتوماسات ارو ه       16/02/54ام 4191835القاعدە الج
انة5019 ل والص شغ ككة دفاع لل رسونتوماسات ارو ه       16/02/54ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي5020 ان  ه واالس دعوضع االدارةالهندس ةالشهرا عب 102807948924/07/7200504736115504736115السعود
قوات الدفاع الجوي5021 ان  ه واالس دعوضع االدارةالهندس ةالشهرا عب 102807948924/07/7200504736115504736115السعود
زقوات الدفاع الجوي المل السعودي5022 دالع ةالشناطناحمدع اض              102701270529/12/75السعود 5531040114768126ال
قوات الدفاع الجوي5023 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالشناطناحمدع اض              102701270529/12/75السعود 5531040114768126ال
قوات الدفاع الجوي5024 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالشناطناحمدع اض              102701270529/12/75السعود 5531040114768126ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5025 دهللابن محمدفوازادارةمشار مريبن ع ةالشم ق المدينه النازل105621825622/03/73السعود سط 6530852الرو
ــــع قوات الدفاع الجوي5026 ةالعتي غزايخلفنوافادارةمشار 5636399314781512الوزارات            ش المطار            104866070616/10/70السعود
قوات الدفاع الجوي5027 ان  ه واالس اركفوازاالدارةالهندس ةالع بن حسنبن م 8825700الحزام الذه        ش القشله           104561759215/05/79السعود
قوات الدفاع الجوي5028 ان  ه واالس ةالوه فهدصالحمحمداالدارةالهندس اض              101433605920/05/77السعود 4777147الوزارات            ال
انة5029 ل والص شغ اهولبي ابوروكة دفاع لل ال لوما          24/06/74اس 4885454 01 الد
انة5030 ل والص شغ اهولبي ابوروكة دفاع لل ال لوما          24/06/74اس 4885454 01 الد
الدفاع /ادارە5031 ه  انه الخدمات الطب ل وص بمحمدمنالشغ بهد ةالهد 10064294411/1/19735064482625448300السعود
قوات الدفاع الجوي5032 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ةالعتي ضاويمحمدس 55930003838680703 األندلس102250192614/04/83السعود
قوات الدفاع الجوي5033 ان  ه واالس ملع االدارةالهندس ده ةالعطويع ق حاله عمار       10126901351/3/1980السعود 5433462634236257ط
قوات الدفاع الجوي5034 ان  ه واالس ملع االدارةالهندس ده ةالعطويع ق حاله عمار       10126901351/3/1980السعود 5433462634236257ط
الدفاع /ادارە5035 ه  انه الخدمات الطب ل وص بمحمدمنالشغ بهد ةالهد 10064294411/1/19735064482625448300السعود
الدفاع /ادارە5036 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالصقع احمدمحمداحمدشغ ه           100694183314/05/76السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە5037 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالصقع احمدمحمداحمدشغ ه           100694183314/05/76السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە5038 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ ديسالماحمدع ةالف ا ض 11485        100946967529/09/35السعود ت 2412401                 ص ب 21643              ال
الدفاع /ادارە5039 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ ديسالماحمدع ةالف ا ض 11485        100946967529/09/35السعود ت 2412401                 ص ب 21643              ال
ةالمرداسمرداسع حمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي5040 اض              101949488729/04/49السعود 4768126ال
ةالمرداسمرداسع حمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي5041 اض              101949488729/04/49السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي5042 ان  ه واالس زع دراالدارةالهندس دالع ةالحصي ع 10423262704/12/19795673100204777147السعود
قوات الدفاع الجوي5043 ان  ه واالس زع دراالدارةالهندس دالع ةالحصي ع 10423262704/12/19795673100204777147السعود
انة5044 ل والص شغ ف كة دفاع لل اهاررجونك ه       10/11/1964ام 4191835القاعدە الج
انة5045 ل والص شغ ف كة دفاع لل اهاررجونك ه       10/11/1964ام 4191835القاعدە الج
انة5046 ل والص شغ ف كة دفاع لل اهاررجونك ه       10/11/1964ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي5047 ان  ه واالس امحمداالدارةالهندس كرم اض              7/5/1960الهندالصديقاي 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5048 ان  ه واالس امحمداالدارةالهندس كرم اض              7/5/1960الهندالصديقاي 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5049 ان  ه واالس امحمداالدارةالهندس كرم اض              7/5/1960الهندالصديقاي 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5050 ان  ه واالس امحمداالدارةالهندس كرم اض              7/5/1960الهندالصديقاي 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5051 دالمحسنادارةمشار دهللابن ع ع ةالقر بن ع 4781512الوزارات            ش المطار            10190248098/11/1973السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي5052 دالمحسنادارةمشار دهللابن ع ع ةالقر بن ع 4781512الوزارات            ش المطار            10190248098/11/1973السعود
قوات الدفاع الجوي5053 ان  ه واالس مع االدارةالهندس هاحمدابراه ةح ز10272222212/6/1985السعود دالع 4549191 01 الحمراء             االمام سعودبن ع
الدفاع /ادارە5054 ه  انه الخدمات الطب ل وص اشغ دهللاه سعدع ةبن جميعنا 106156301911/8/19725099212135448300السعود
الدفاع /ادارە5055 ه  انه الخدمات الطب ل وص اشغ دهللاه سعدع ةبن جميعنا 106156301911/8/19725099212135448300السعود
الدفاع /ادارە5056 ه  انه الخدمات الطب ل وص اشغ دهللاه سعدع ةبن جميعنا 106156301911/8/19725099212135448300السعود
قوات الدفاع الجوي5057 ان  ه واالس ةصلويهاديع احمداالدارةالهندس 108435842128/11/7950802735014700005السعود
قوات الدفاع الجوي5058 ان  ه واالس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            31/12/60بنغالدشاالم روحمحمداالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5059 ان  ه واالس ةصلويهاديع احمداالدارةالهندس 108435842128/11/7950802735014700005السعود
دهللا الدفاع للمقاوالت5060 محمدع ا لمؤسسة اكول جم م              شارع حراء            1/7/1960ترك 6933789النع
دهللا الدفاع للمقاوالت5061 محمدع ا لمؤسسة اكول جم م              شارع حراء            1/7/1960ترك 6933789النع
قوات الدفاع الجوي5062 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــ ه                الدما م 31422           ص ب 5139            30/07/55الهنداحمدحاو السعود
قوات الدفاع الجوي5063 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــ ه                الدما م 31422           ص ب 5139            30/07/55الهنداحمدحاو السعود
انة5064 ل والص شغ ضكة دفاع لل دعا مانبن ع ةالحاز بن سل 100202203410/5/19485046645096796385السعود
قوات الدفاع الجوي5065 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ــ ه                ص ب 1348               جد ه 21431           12/11/1947الهندحس داودع السعود
قوات الدفاع الجوي5066 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ــ ه                ص ب 1348               جد ه 21431           12/11/1947الهندحس داودع السعود
قوات الدفاع الجوي5067 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ــ ه                ص ب 1348               جد ه 21431           12/11/1947الهندحس داودع السعود
قوات الدفاع الجوي5068 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ــ ه                ص ب 1348               جد ه 21431           12/11/1947الهندحسداودع السعود
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انة5069 ل والص شغ دانجعيكة دفاع لل ةالعرجامهديض 10408511708/4/1951556666387السعود
قوات الدفاع الجوي5070 ان  ه واالس دعن االدارةالهندس لالس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           12/2/1948مالنجارش السعود
الدفاع /ادارە5071 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ حانحمدحمادعص ةال ه           100206179212/2/1975السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە5072 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ حانحمدحمادعص ةال ه           100206179212/2/1975السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي5073 ان  ه واالس دعن االدارةالهندس لالس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           12/2/1948مالنجارش السعود
انة5074 ل والص شغ انوجلندوكة دفاع لل ه       23/09/70الفلب كيتور 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي5075 ان  ه واالس ماناحمدخالداالدارةالهندس ةالجندلسل اض              101489812410/4/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5076 ان  ه واالس ماناحمدخالداالدارةالهندس ةالجندلسل اض              101489812410/4/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5077 ان  ه واالس دعطامعتصماالدارةالهندس دس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           19/09/53السوداناحمدالس السعود
انة5078 ل والص شغ سروميوكة دفاع لل ا              م العقاره          1/10/1952الفلب اسيون 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي5079 ان  ه واالس دمحموداالدارةالهندس ة      28/03/58ممحمداحمدس ــ ه          الدفا عالجو ي            االدارةالهندس 115              جد ه 21463              السعود
قوات الدفاع الجوي5080 ان  ه واالس دمحموداالدارةالهندس ة      28/03/58ممحمداحمدس ــ ه          الدفا عالجو ي            االدارةالهندس 115              جد ه 21463              السعود
قوات الدفاع الجوي5081 ان  ه واالس ةال محمد ال صقرمر احمداالدارةالهندس ه10604240491/9/1975السعود افه العسك ه  الض ادة المنطقه الجن 554781315554781315ق
قوات الدفاع الجوي5082 ان  ه واالس ةال محمد ال صقرمر احمداالدارةالهندس ه10604240491/9/1975السعود افه العسك ه  الض ادة المنطقه الجن 554781315554781315ق
قوات الدفاع الجوي5083 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1957بنغالدشحس مقبولاجولاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5084 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1957بنغالدشحس مقبولاجولاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5085 ان  ه واالس اض              1/1/1962السودانصالحمحمدعثمانمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5086 ان  ه واالس ةالقر الجو محمد صالحاالدارةالهندس 10172277357/6/19725518183616366608السعود
قوات الدفاع الجوي5087 ان  ه واالس اەابوالقاسماالدارةالهندس فام اض              1/1/1953بنغالدشا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5088 ان  ه واالس ةالشهرا ع احمدع االدارةالهندس 100447167625/08/845405950404777147السعود
قوات الدفاع الجوي5089 ان  ه واالس اەاالدارةالهندس قامراما اض              12/2/1962الهندسل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5090 ان  ه واالس اەاالدارةالهندس قامراما اض              12/2/1962الهندسل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5091 ان  ه واالس يرودولفواالدارةالهندس اض              17/04/54الفلب الوس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5092 ان  ه واالس دسلطاناالدارةالهندس ةالس  سع 106348599721/06/74504610474126160895السعود
قوات الدفاع الجوي5093 ان  ه واالس دينمخلص الرحمناالدارةالهندس اض              1/1/1957بنغالدشزن العا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5094 ان  ه واالس ةالقر الجو محمد صالحاالدارةالهندس 10172277357/6/19725518183616366608السعود
قوات الدفاع الجوي5095 ان  ه واالس لحسناالدارةالهندس ا ض              1/1/1958السودانالعوضحسننا ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي5096 ان  ه واالس ــ ه                  25913ص ب 2709               الخ               1/1/1960السوداناحمدمحمودمحمدمحموداالدارةالهندس              السعود
قوات الدفاع الجوي5097 ان  ه واالس ــهرصالحفهدسعداالدارةالهندس ةالط ل محطة خالد10124724925/5/1981السعود 544404104544404104تبوك‐  المروج مقا
قوات الدفاع الجوي5098 ان  ه واالس م هللاالدارةالهندس اض              1/1/1952الهندحس محمدجس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5099 ان  ه واالس م هللاالدارةالهندس اض              1/1/1952الهندحس محمدجس 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5100 دهللادارةمشار ةالغامدىمحمدمحفوظغرم هللاع ق المدينه         10320085085/11/1964السعود ه           ط غداد 5941277156521414ال
قوات الدفاع الجوي5101 ان  ه واالس لندخاهاوشاالرواقجاالدارةالهندس اض              1/1/1947تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5102 ان  ه واالس همحمدحس سالمهاالدارةالهندس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            21/04/60معط السعود
قوات الدفاع الجوي5103 ان  ه واالس سوفانتااالدارةالهندس لندسوكجا اض              10/10/1945تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5104 ان  ه واالس زحمدياالدارةالهندس دالع ا ض              15/08/55ممحمدمحمدع ــ ه                  55511ص ب 60834              ال ام ل    السعود ف/خالد مصط 
قوات الدفاع الجوي5105 ان  ه واالس سوفانتااالدارةالهندس لندسوكجا اض              10/10/1945تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5106 ان  ه واالس اناالدارةالهندس  12/4/1963HUNAKKARA HOUSE.      CLAPPANA NORTH.P.OKARUNAGAPPALLY KOLLA   M  KERALA PIN:690525الهندرفوكوتا
قوات الدفاع الجوي5107 ان  ه واالس اناالدارةالهندس  12/4/1963HUNAKKARA HOUSE.      CLAPPANA NORTH.P.OKARUNAGAPPALLY KOLLA   M  KERALA PIN:690525الهندرفوكوتا
قوات الدفاع الجوي5108 ان  ه واالس اناالدارةالهندس  12/4/1963HUNAKKARA HOUSE.      CLAPPANA NORTH.P.OKARUNAGAPPALLY KOLLA   M  KERALA PIN:690525الهندرفوكوتا
قوات الدفاع الجوي5109 ان  ه واالس اناالدارةالهندس  12/4/1963HUNAKKARA HOUSE.      CLAPPANA NORTH.P.OKARUNAGAPPALLY KOLLA   M  KERALA PIN:690525الهندرفوكوتا
قوات الدفاع الجوي5110 ان  ه واالس اسوفرونيواالدارةالهندس ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب / 2313         24/06/44الفلب سوم السعود
قوات الدفاع الجوي5111 ان  ه واالس تواالدارةالهندس ان تومار ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             22/10/51الفلب سارمي السعود
قوات الدفاع الجوي5112 ان  ه واالس تواالدارةالهندس ان تومار ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             22/10/51الفلب سارمي السعود
قوات الدفاع الجوي5113 ان  ه واالس ا ن ص ب 10022  2/5/1962الهندحس زام االدارةالهندس ــ ه          وزار ه الدفا ع           والط عسكري ه       ت 7876752              السعود
قوات الدفاع الجوي5114 ان  ه واالس ا ن ص ب 10022  2/5/1962الهندحس زام االدارةالهندس ــ ه          وزار ه الدفا ع           والط عسكري ه       ت 7876752              السعود
قوات الدفاع الجوي5115 ان  ه واالس ا ن ص ب 10022  2/5/1962الهندحس زام االدارةالهندس ــ ه          وزار ه الدفا ع           والط عسكري ه       ت 7876752              السعود
قوات الدفاع الجوي5116 ان  ه واالس ا ن ص ب 10022  2/5/1962الهندحس زام االدارةالهندس ــ ه          وزار ه الدفا ع           والط عسكري ه       ت 7876752              السعود
قوات الدفاع الجوي5117 ان  ه واالس ستاناج الدينحس محمداالدارةالهندس اض              5/1/1948ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5118 ان  ه واالس ستاناج الدينحس محمداالدارةالهندس اض              5/1/1948ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5119 ان  ه واالس شاالاالدارةالهندس اما اض              1/6/1953الهندرقا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5120 ان  ه واالس شاالاالدارةالهندس اما اض              1/6/1953الهندرقا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5121 ان  ه واالس شاالاالدارةالهندس اما اض              1/6/1953الهندرقا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5122 ان  ه واالس شاالاالدارةالهندس اما اض              1/6/1953الهندرقا 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە5123 ه  انه الخدمات الطب ل وص رسعدشغ يرزبالح ةالدو 10423146982/5/196855991192233565900السعود
الدفاع /ادارە5124 ه  انه الخدمات الطب ل وص رسعدشغ يرزبالح ةالدو 10423146982/5/196855991192233565900السعود
الدفاع /ادارە5125 ه  انه الخدمات الطب ل وص مهامسسلمانشغ ةالنف دح ه100547857111/8/1972السعود 7336100السديرەالطائف الح
قوات الدفاع الجوي5126 ان  ه واالس اض              17/11/54بنغالدشع ميثانام هللاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5127 ان  ه واالس داالدارةالهندس دصادقس اض              16/01/62الهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5128 ان  ه واالس داالدارةالهندس دصادقس اض              16/01/62الهندس 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي5129 ان  ه واالس داالدارةالهندس دصادقس اض              16/01/62الهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5130 ان  ه واالس داالدارةالهندس دصادقس اض              16/01/62الهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5131 ان  ه واالس س االدارةالهندس اض              5/4/1948الفلب سودرالف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5132 ان  ه واالس اسحس عصاماالدارةالهندس ــهرع ةالج 10656787309/6/19895020731128561169السعود
قوات الدفاع الجوي5133 ان  ه واالس س االدارةالهندس اض              5/4/1948الفلب سودرالف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5134 ان  ه واالس اەمحمدصاحب هللاالدارةالهندس ــ ه                الحوي ه                 ص 0 ب / 290          1/1/1952بنغالدشانام السعود
قوات الدفاع الجوي5135 ان  ه واالس ــ ه             الدما م                 ص ب 5139            9/5/1952مبهنوسع بهنوساالدارةالهندس الدفا ع الجو ي           السعود
قوات الدفاع الجوي5136 ان  ه واالس داالدارةالهندس ثس دالمغ دع لس دالجل ستانع ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           5/6/1949ا السعود
قوات الدفاع الجوي5137 ان  ه واالس اض              18/06/61الهنداشاقادرمحمدب االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5138 ان  ه واالس اض              18/06/61الهنداشاقادرمحمدب االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5139 ان  ه واالس دالقاسماالدارةالهندس زع دالع اض              19/06/64الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5140 ان  ه واالس دالقاسماالدارةالهندس زع دالع اض              19/06/64الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5141 ان  ه واالس ث اشاام االدارةالهندس دال اض              10/4/1959الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5142 ان  ه واالس ث اشاام االدارةالهندس دال اض              10/4/1959الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5143 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             20/02/48ممصط هاشمهاشماالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5144 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             20/02/48ممصط هاشمهاشماالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5145 ان  ه واالس دالرزاقاحمداللمحمداالدارةالهندس ــ ه                الدما م 31422           ص ب 5139            2/2/1958بنغالدشع السعود
قوات الدفاع الجوي5146 ان  ه واالس ــ ه             الدما م                 ص ب 5139            9/5/1952مبهنوسع بهنوساالدارةالهندس الدفا ع الجو ي           السعود
قوات الدفاع الجوي5147 ان  ه واالس ث اشاام االدارةالهندس دال اض              10/4/1959الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5148 ان  ه واالس ث اشاام االدارةالهندس دال اض              10/4/1959الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5149 ان  ه واالس داالدارةالهندس ثس دالمغ دع لس دالجل ستانع ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           5/6/1949ا السعود
قوات الدفاع الجوي5150 ان  ه واالس ا ب ح فارساالدارةالهندس ةالج 103409068625/07/745468790884714773السعود
قوات الدفاع الجوي5151 ان  ه واالس لاالدارةالهندس التيتوق لندمات اض              29/04/62تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5152 ان  ه واالس لاالدارةالهندس التيتوق لندمات اض              29/04/62تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5153 ان  ه واالس فمرزوقاالدارةالهندس ةالعتي عليثهنا اض              10182555376/2/1974السعود 5049802754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5154 ان  ه واالس فمرزوقاالدارةالهندس ةالعتي عليثهنا اض              10182555376/2/1974السعود 5049802754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5155 ان  ه واالس فمرزوقاالدارةالهندس ةالعتي عليثهنا اض              10182555376/2/1974السعود 5049802754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5156 ان  ه واالس فمرزوقاالدارةالهندس ةالعتي عليثهنا اض              10182555376/2/1974السعود 5049802754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5157 ان  ه واالس اض              1/7/1959الهندعالممحمداقتخارمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5158 ان  ه واالس اض              1/7/1959الهندعالممحمداقتخارمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5159 ان  ه واالس كوالساالدارةالهندس اسس دسال ال اض              13/03/33اليونانس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5160 ان  ه واالس ااالدارةالهندس توللينوا اض              11/8/1947الفلب س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5161 ان  ه واالس اض              25/01/62السودانالشيخاجمدف الديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5162 ان  ه واالس كراالدارةالهندس دالمطلبالصديقاب اض              1/1/1956بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5163 ان  ه واالس كراالدارةالهندس دالمطلبالصديقاب اض              1/1/1956بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5164 ان  ه واالس ا ض              15/06/59ماحمداملمصط خالداالدارةالهندس ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي5165 ان  ه واالس ممحموداالدارةالهندس اض              31/12/61مرضواناجمدابراه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5166 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952             ص ب 20708           1/7/1955الهندع محمدسلطاناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5167 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952             ص ب 20708           1/7/1955الهندع محمدسلطاناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5168 ان  ه واالس اض              1/1/1952الهندما لبنقامراجااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5169 ان  ه واالس اض              1/1/1952الهندما لبنقامراجااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5170 ان  ه واالس دالوهابازهداالدارةالهندس اض              1/7/1958السودانمحمدع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5171 ان  ه واالس دالسالماالدارةالهندس ندسو ع رالعقار ي      5/5/1949السودانال ة         للتط كةالسعود ــ ه          ال زا           ص ب 3035 جد ه 21471     السعود
قوات الدفاع الجوي5172 ان  ه واالس دالسالماالدارةالهندس ندسو ع رالعقار ي      5/5/1949السودانال ة         للتط كةالسعود ــ ه          ال زا           ص ب 3035 جد ه 21471     السعود
قوات الدفاع الجوي5173 ان  ه واالس ــ ه            ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1963السودانف الدينصديقاالدارةالهندس ا س    السعود واسطة عماداحمدع
قوات الدفاع الجوي5174 ان  ه واالس راالدارةالهندس اەارتا يحاراس الح كط اض              1/1/1957ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5175 ان  ه واالس اض              28/10/58الفلب روازورو االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5176 ان  ه واالس يعثمانمحمداالدارةالهندس ا ض              23/06/45السودانع ا ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي5177 ان  ه واالس ااالدارةالهندس توللينوا اض              11/8/1947الفلب س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5178 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952             ص ب 20708           1/7/1955الهندع محمدسلطاناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5179 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952             ص ب 20708           1/7/1955الهندع محمدسلطاناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5180 ان  ه واالس ااالدارةالهندس رمات اض              22/05/59الهنديوسا س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5181 ان  ه واالس ااالدارةالهندس رمات اض              22/05/59الهنديوسا س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5182 ان  ه واالس كوالساالدارةالهندس اسس دسال ال اض              13/03/33اليونانس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5183 ان  ه واالس ااالدارةالهندس رمات اض              22/05/59الهنديوسا س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5184 ان  ه واالس ااالدارةالهندس رمات اض              22/05/59الهنديوسا س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5185 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط اض              4/10/1954الهندخانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5186 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط اض              4/10/1954الهندخانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5187 ان  ه واالس دالقادرمحمداالدارةالهندس اض              1/1/1958بنغالدشخانع 4777147الوزارات            ال
انة5188 ل والص شغ كركة دفاع لل ا              م العقاره          1/7/1945السودانالحسننورالديناب 4191835 01 العل
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قوات الدفاع الجوي5189 ان  ه واالس سناالدارةالهندس شوف اض              10/4/1944الفلبكوما 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5190 ان  ه واالس اض              1/1/1959الهندانصاريالحزيارشاداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5191 ان  ه واالس اض              1/1/1959الهندانصاريالحزيارشاداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5192 ان  ه واالس دخلفيوسفاالدارةالهندس ةالوقدا عا 100029713322/02/685081550734777147السعود
قوات الدفاع الجوي5193 ان  ه واالس مجمال الديناالدارةالهندس دالحك ــ ه                را س تنور ه 31941        ص ب 360             1/1/1951بنغالدشع السعود
قوات الدفاع الجوي5194 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالمتفقراشدفرحانع اض              10159400579/5/1976السعود 4122222الديرە              ال
قوات الدفاع الجوي5195 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالمتفقراشدفرحانع اض              10159400579/5/1976السعود 4122222الديرە              ال
قوات الدفاع الجوي5196 ان  ه واالس اض              1/1/1956السودانجمعهاحمدمصط االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5197 ان  ه واالس اض              1/1/1956السودانجمعهاحمدمصط االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5198 ان  ه واالس دقاسممحمداالدارةالهندس دالحم ــ ه             الج ل 31951           ص ب 1127            7/5/1954الهندع 3773        السعود رق م العام ل
قوات الدفاع الجوي5199 ان  ه واالس دقاسممحمداالدارةالهندس دالحم ــ ه             الج ل 31951           ص ب 1127            7/5/1954الهندع 3773        السعود رق م العام ل
قوات الدفاع الجوي5200 ان  ه واالس دقاسممحمداالدارةالهندس دالحم ــ ه             الج ل 31951           ص ب 1127            7/5/1954الهندع 3773        السعود رق م العام ل
قوات الدفاع الجوي5201 ان  ه واالس دقاسممحمداالدارةالهندس دالحم ــ ه             الج ل 31951           ص ب 1127            7/5/1954الهندع 3773        السعود رق م العام ل
قوات الدفاع الجوي5202 ان  ه واالس الياالدارةالهندس كرانشاندرافان اض              16/02/42الهندش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5203 ان  ه واالس الياالدارةالهندس كرانشاندرافان اض              16/02/42الهندش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5204 ان  ه واالس الياالدارةالهندس كرانشاندرافان اض              16/02/42الهندش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5205 ان  ه واالس لندمونجمايونتهونجاالدارةالهندس اض              1/7/1964تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5206 ان  ه واالس الياالدارةالهندس كرانشاندرافان اض              16/02/42الهندش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5207 ان  ه واالس لندمونجمايونتهونجاالدارةالهندس اض              1/7/1964تا 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5208 دهللا احمدصالحادارةمشار ةالزهرا العامريع القرب من  االم فواز104557234213/02/71السعود 5057779148111190743 جدە‐ الشفا 
الدفاع /ادارە5209 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركيوسفشغ فهم يخل ةالدو ه           101718631129/08/68السعود مان 5422323140الس
قوات الدفاع الجوي5210 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللاحمدع ا ض  11555       16/01/46معالمع ــ ه         ص ب 60834              ال ا ن                 السعود لهند ه        والس
قوات الدفاع الجوي5211 ان  ه واالس ةعا محمداحمدخالداالدارةالهندس 10850031337/2/198155618140112132377السعود
قوات الدفاع الجوي5212 ان  ه واالس دالهاديحمدياالدارةالهندس اض              16/09/56محسنع 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5213 دهللامحمداحمدادارةمشار ةاالنصاريع 100434913820/07/745687270006400196السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي5214 دهللامحمداحمدادارةمشار ةاالنصاريع 100434913820/07/745687270006400196السعود
قوات الدفاع الجوي5215 ان  ه واالس داالدارةالهندس افخرالدينس اض              29/09/60الهنداش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5216 ان  ه واالس داالدارةالهندس افخرالدينس اض              29/09/60الهنداش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5217 ان  ه واالس داالدارةالهندس افخرالدينس اض              29/09/60الهنداش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5218 ان  ه واالس داالدارةالهندس افخرالدينس اض              29/09/60الهنداش 4777147الوزارات            ال
انة5219 ل والص شغ ناتوكة دفاع لل منور ه       7/4/1955الفلب ك 4191835القاعدە الج
انة5220 ل والص شغ ةمقالنع محمداحمدكة دفاع لل 103708532913/01/77504382838126792174السعود
قوات الدفاع الجوي5221 ان  ه واالس دالسالمخانداوؤداالدارةالهندس اض              1/1/1957الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5222 ان  ه واالس دالسالمخانداوؤداالدارةالهندس اض              1/1/1957الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5223 ان  ه واالس ممجدياالدارةالهندس ةالغامدياحمدابراه 5549919448337700الرئاسه العامه لمدار10525855184/10/1976السعود
قوات الدفاع الجوي5224 ان  ه واالس ممجدياالدارةالهندس ةالغامدياحمدابراه 5549919448337700الرئاسه العامه لمدار10525855184/10/1976السعود
انة5225 ل والص شغ ليتوكة دفاع لل ا              م العقاره          12/7/1967الفلب جارنرام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي5226 ان  ه واالس لاالدارةالهندس سجم اليو ا ض              15/04/55الصومالم ــ ه                  74511ص ب 69428              ال              السعود
انة5227 ل والص شغ ةالغامديصالحام كة دفاع لل 10056821313/7/197150364474612203966السعود
قوات الدفاع الجوي5228 ان  ه واالس الدوانتونيواالدارةالهندس اض              12/6/1952الفلب اس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5229 ان  ه واالس الدوانتونيواالدارةالهندس اض              12/6/1952الفلب اس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5230 ان  ه واالس اضزدانعادلاالدارةالهندس ما ف ةالت 10161161782/10/19705543318094777147السعود
قوات الدفاع الجوي5231 ان  ه واالس اضزدانعادلاالدارةالهندس ما ف ةالت 10161161782/10/19705543318094777147السعود
قوات الدفاع الجوي5232 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1962الهنددان ع طاهراالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5233 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1962الهنددان ع طاهراالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5234 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1962الهنددان ع طاهراالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5235 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1962الهنددان ع طاهراالدارةالهندس السعود
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي5236 اركع دهللام ةالنع الحر س     103952991021/10/33السعود ش         المل ك فهد ا ض ،مس الن            ت 4543537           ال بواسطة/        نا
قوات الدفاع الجوي5237 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالحل ــ ه                الخ 31952            ص ب 20708           14/09/52مف الديناحمدع السعود
انة5238 ل والص شغ دالرزاقكة دفاع لل ةالحار محمدمرزوقع 101406015429/04/495400895326546461السعود
انة5239 ل والص شغ دالرزاقكة دفاع لل ةالحار محمدمرزوقع 101406015429/04/495400895326546461السعود
قوات الدفاع الجوي5240 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالحل ــ ه                الخ 31952            ص ب 20708           14/09/52مف الديناحمدع السعود
قوات الدفاع الجوي5241 ان  ه واالس اسطاالدارةالهندس دال دالوهابمحمدع مانع ــ ه         ص ب 11554              جد ه 21463           20/11/54مسل ا ن                السعود ة         واالس هندس
قوات الدفاع الجوي5242 ان  ه واالس سواالدارةالهندس نورالفو توفالس ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب /2313          30/10/53الفلب اس السعود
قوات الدفاع الجوي5243 ان  ه واالس اض              1/1/1958السوداناحمدعزالديناحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5244 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانحس محمدسع ت 3697940              مــصـــــر             القاهر ه حلوا ن          المع ه 45 ش رشد ي   4/1/1955مال سل
قوات الدفاع الجوي5245 ان  ه واالس ارارياالدارةالهندس اض              1/7/1962الهندخانش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5246 ان  ه واالس ارارياالدارةالهندس اض              1/7/1962الهندخانش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5247 ان  ه واالس ارارياالدارةالهندس اض              1/7/1962الهندخانش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5248 ان  ه واالس ارارياالدارةالهندس اض              1/7/1962الهندخانش 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي5249 ان  ه واالس باحمدعوض هللاالدارةالهندس اض              1/1/1961السودانالط 4777147الوزارات            ال
انة5250 ل والص شغ يالرثيعسمرانجاللكة دفاع لل ةالمط 100451135629/04/495533608066581417السعود
انة5251 ل والص شغ يالرثيعسمرانجاللكة دفاع لل ةالمط 100451135629/04/495533608066581417السعود
انة5252 ل والص شغ ةالحر عودەع محمدكة دفاع لل 106456157221/06/445036759252274954السعود
قوات الدفاع الجوي5253 ان  ه واالس ساالدارةالهندس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2896            9/4/1960الهندتوماسفارج السعود
قوات الدفاع الجوي5254 ان  ه واالس ساالدارةالهندس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2896            9/4/1960الهندتوماسفارج السعود
قوات الدفاع الجوي5255 ان  ه واالس اسرشدياالدارةالهندس مع ع دالرح ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           29/09/52مع السعود
قوات الدفاع الجوي5256 ان  ه واالس دهللامحمدعزالديناالدارةالهندس ا ض              1/1/1956السودانالحس ع ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
ةالعامةللدفاع المد 5257 دال سعدنامحمدالمدي ةالقحطا م     103575578214/07/42السعود
قوات الدفاع الجوي5258 ان  ه واالس ف االدارةالهندس رلوساس اض              6/2/1960الهنددي 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5259 ان  ه واالس ف االدارةالهندس رلوساس اض              6/2/1960الهنددي 4777147الوزارات            ال
انة5260 ل والص شغ اردوكة دفاع لل ه       15/06/56الفلب بولنتانج 4191835القاعدە الج
انة5261 ل والص شغ اردوكة دفاع لل ه       15/06/56الفلب بولنتانج 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي5262 ان  ه واالس اەشمساالدارةالهندس اەم اض              1/6/1957بنغالدشام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5263 ان  ه واالس لاالدارةالهندس اض              1/7/1959الهنداحمدمحمداسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5264 ان  ه واالس لاالدارةالهندس اض              1/7/1959الهنداحمدمحمداسماع 4777147الوزارات            ال
ان5265 دالرحمنمنصوروزارە الدفاع والط مانع ةابوشائعسل اض              105879206817/06/77السعود 4789000ال
قوات الدفاع الجوي5266 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           3/5/1944بنغالدشاحمدواج الديناحمدمشتاق الديناالدارةالهندس السعود
ان5267 دالرحمنمنصوروزارە الدفاع والط مانع ةابوشائعسل اض              105879206817/06/77السعود 4789000ال
انة5268 ل والص شغ رتجونكة دفاع لل الورىرو ا              م العقاره          7/8/1946ام 4191835 01 العل
انة5269 ل والص شغ رتجونكة دفاع لل الورىرو ا              م العقاره          7/8/1946ام 4191835 01 العل
انة5270 ل والص شغ رتجونكة دفاع لل الورىرو ا              م العقاره          7/8/1946ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي5271 ان  ه واالس لندبروماكونتوياالدارةالهندس اض              1/7/2029تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5272 ان  ه واالس دهللاحمدمحمدالهادياالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1953السودانع السعود
قوات الدفاع الجوي5273 ان  ه واالس دالنااالدارةالهندس حرالدفا ع       الجو ي االدار ه        13/10/60السودانجمعهعثمانع ب ع ال ــ ه          ي 0 ب 1166 ت 3922023 ع   السعود ا ن       ص
قوات الدفاع الجوي5274 ان  ه واالس ايهندراجاسلزارياالدارةالهندس اض              4/11/1952ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5275 ان  ه واالس ايهندراجاسلزارياالدارةالهندس اض              4/11/1952ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5276 ان  ه واالس جلاالدارةالهندس اوم ــ ه             الطائف                 ص 0 ب / 2313         1/1/1945الفلب ال ت / 7423727            السعود
قوات الدفاع الجوي5277 ان  ه واالس ااالدارةالهندس الكوت ويكولن ا اض              21/11/55الهندلود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5278 ان  ه واالس ااالدارةالهندس الكوت ويكولن ا اض              21/11/55الهندلود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5279 ان  ه واالس ااالدارةالهندس الكوت ويكولن ا اض              21/11/55الهندلود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5280 ان  ه واالس ااالدارةالهندس الكوت ويكولن ا اض              21/11/55الهندلود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5281 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ستانحس امجداخ جم ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           7/9/1952ا السعود
ةالعامةللدفاع المد 5282 دالرحمنالمدي ةالغامديالهال محمدصالحع     102275064811/1/1959السعود
قوات الدفاع الجوي5283 ان  ه واالس اض              9/2/1953الهنديزوانمحمدشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5284 ان  ه واالس اض              9/2/1953الهنديزوانمحمدشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 5285 ةالقحطا نهارناجملالمدي اض              31/07/73السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 5286 ةالقحطا نهارناجملالمدي اض              31/07/73السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي5287 ان  ه واالس شفاروقمحمداالدارةالهندس اض              3/10/1959الهندق 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5288 ان  ه واالس شفاروقمحمداالدارةالهندس اض              3/10/1959الهندق 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5289 ان  ه واالس شفاروقمحمداالدارةالهندس اض              3/10/1959الهندق 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5290 ان  ه واالس شفاروقمحمداالدارةالهندس اض              3/10/1959الهندق 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5291 ان  ه واالس مسلطانسعداالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           8/6/1956موا ابراه السعود
الدفاع /ادارە5292 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانشغ دالرحمنسل ةالحمدناع حاء103531652822/08/71السعود اض ‐  الف 5950609562705114ال
قوات الدفاع الجوي5293 ان  ه واالس ةالمولدمرزوقاحمدنا االدارةالهندس ز  100146492227/05/79السعود دالع لد               شارع الملك ع 5942480466420552ال
قوات الدفاع الجوي5294 ان  ه واالس ةالمولدمرزوقاحمدنا االدارةالهندس ز  100146492227/05/79السعود دالع لد               شارع الملك ع 5942480466420552ال
قوات الدفاع الجوي5295 ان  ه واالس كاالدارةالهندس ساج ن م اكب س اض              29/09/55الفلب مو 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5296 ان  ه واالس اض              10/7/1954بنغالدشاحمدع احمدكب االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە5297 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالنف نامسفرسعودشغ 103668134215/05/805417591222911119السعود
قوات الدفاع الجوي5298 ان  ه واالس ساالدارةالهندس مالاالفرج اض              31/05/62الهندن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5299 ان  ه واالس ساالدارةالهندس مالاالفرج اض              31/05/62الهندن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5300 ان  ه واالس ساالدارةالهندس مالاالفرج اض              31/05/62الهندن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5301 ان  ه واالس ساالدارةالهندس مالاالفرج اض              31/05/62الهندن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5302 ان  ه واالس اەوتمدمو محمداالدارةالهندس اض              2/12/1960بنغالدشم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5303 ان  ه واالس اەوتمدمو محمداالدارةالهندس اض              2/12/1960بنغالدشم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5304 ان  ه واالس كاالدارةالهندس ساج ن م اكب س اض              29/09/55الفلب مو 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5305 ان  ه واالس اض              1/1/1957بنغالدشاحمدع عالمشاەاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5306 ان  ه واالس اض              1/1/1957بنغالدشاحمدع عالمشاەاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5307 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس ةاالحمريع ع اض              100454958823/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
انة5308 ل والص شغ هكة دفاع لل دهللاعط ةالغامديالسودەمحمدع 101922498715/05/80501541843595501655السعود
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قوات الدفاع الجوي5309 ان  ه واالس ةالجفا ع مشعلجاسماالدارةالهندس 100383861019/01/7955677723738120519السعود
قوات الدفاع الجوي5310 ان  ه واالس ماممداالدارةالهندس اض              1/1/1960مسالمسالمابراه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5311 ان  ه واالس سانيواالدارةالهندس ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب / 2313         13/12/54الفلب الفارادول السعود
قوات الدفاع الجوي5312 ان  ه واالس دالسالماالدارةالهندس اض              2/4/1957بنغالدشجمال الدينع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5313 ان  ه واالس ستانشاەفتحشاەيوسفاالدارةالهندس اض              1/2/1933ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5314 ان  ه واالس اض              27/04/45الفلب فمحمدعمراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5315 ان  ه واالس نارستماالدارةالهندس س ــ ه             الطائ ف                 ص 0 ب /2313          21/05/43الفلب ناراجوساف ت /7423727             السعود
قوات الدفاع الجوي5316 ان  ه واالس انوروسارواالدارةالهندس اض              1/3/1955الفلب اال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5317 ان  ه واالس انوروسارواالدارةالهندس اض              1/3/1955الفلب اال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5318 ان  ه واالس لوسورنوانطونيواالدارةالهندس ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب / 2313         18/06/40الفلب بندان السعود
قوات الدفاع الجوي5319 ان  ه واالس ساناالدارةالهندس خد اض              26/03/59الهنداالتم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5320 ان  ه واالس ساناالدارةالهندس خد اض              26/03/59الهنداالتم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5321 ان  ه واالس ساناالدارةالهندس خد اض              26/03/59الهنداالتم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5322 ان  ه واالس ساناالدارةالهندس خد اض              26/03/59الهنداالتم 4777147الوزارات            ال
انة5323 ل والص شغ ةالعتي الدل يوسف متعبطاللكة دفاع لل 10252127036/7/197555720000312203966السعود
قوات الدفاع الجوي5324 ان  ه واالس اض              27/04/45الفلب فمحمدعمراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
انة5325 ل والص شغ ةالغامديعن هللاسعدفهدكة دفاع لل 10496999196/6/1978557777881138408568السعود
قوات الدفاع الجوي5326 ان  ه واالس اض              1/7/1963الهندزن الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5327 ان  ه واالس اض              1/7/1963الهندزن الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5328 ان  ه واالس د فق االدارةالهندس دم اض              2/3/1950الهندمحمدب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5329 ان  ه واالس د فق االدارةالهندس دم اض              2/3/1950الهندمحمدب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5330 ان  ه واالس د فق االدارةالهندس دم اض              2/3/1950الهندمحمدب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5331 ان  ه واالس د فق االدارةالهندس دم اض              2/3/1950الهندمحمدب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5332 ان  ه واالس لواالدارةالهندس اض              1/7/1940الفلب االنودا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5333 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس اض              1/1/1958الهندخاناسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5334 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس اض              1/1/1958الهندخاناسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5335 ان  ه واالس نقشاالداالدارةالهندس لندتونقس اض              17/09/48تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5336 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس اض              1/1/1958الهندخاناسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5337 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس اض              1/1/1958الهندخاناسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5338 ان  ه واالس اناالدارةالهندس دينناخوم اض              2/11/1957الهندزن العا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5339 ان  ه واالس اناالدارةالهندس دينناخوم اض              2/11/1957الهندزن العا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5340 ان  ه واالس لواالدارةالهندس اض              1/7/1940الفلب االنودا 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5341 ةالعتي غزايخلفنوافادارةمشار 5636399314781512الوزارات            ش المطار            104866070616/10/70السعود
انة5342 ل والص شغ ينا صقرسعدكة دفاع لل ةالمط 104484365219/04/505963360866405143السعود
قوات الدفاع الجوي5343 ان  ه واالس دالمناناالدارةالهندس دالقادرع اض              2/2/1959بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5344 ان  ه واالس نقشاالداالدارةالهندس لندتونقس اض              17/09/48تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5345 ان  ه واالس انمحمودالرحمناالدارةالهندس اض              17/05/55بنغالدشيوه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5346 ان  ه واالس ل االدارةالهندس فاماظاب اض              12/7/1959الهندسل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5347 ان  ه واالس ديوسفاالدارةالهندس ب المولدعا ةالحر ل 6211811حرە                103632279816/07/78السعود
قوات الدفاع الجوي5348 ان  ه واالس ل االدارةالهندس فاماظاب اض              12/7/1959الهندسل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5349 ان  ه واالس ل االدارةالهندس فاماظاب اض              12/7/1959الهندسل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5350 ان  ه واالس ل االدارةالهندس فاماظاب اض              12/7/1959الهندسل 4777147الوزارات            ال
انة5351 ل والص شغ تكة دفاع لل رداخلخ ةالعتي شا 100122710519/12/60567740071السعود
قوات الدفاع الجوي5352 ان  ه واالس اض              1/7/1960بنغالدششيخاالسالمنذراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5353 ان  ه واالس اروواالدارةالهندس اض              1/1/1958الفلب اماتر 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5354 ان  ه واالس اروواالدارةالهندس اض              1/1/1958الفلب اماتر 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5355 ان  ه واالس دهللافهدع االدارةالهندس ةالشمريع الدمام    101033617831/12/74السعود ق الخ 5085111188572300ط
قوات الدفاع الجوي5356 ان  ه واالس اەنظراالسالماالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           11/6/1956بنغالدشرانوم السعود
انة5357 ل والص شغ لكة دفاع لل لبن محمداسماع هبن اسماع ةط 555596705555596705جدە  السالمة10055642974/5/1976السعود
قوات الدفاع الجوي5358 ان  ه واالس اض              1/7/1960بنغالدششيخاالسالمنذراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
انة5359 ل والص شغ لكة دفاع لل لبن محمداسماع هبن اسماع ةط 555596705555596705جدە  السالمة10055642974/5/1976السعود
قوات الدفاع الجوي5360 ان  ه واالس دالرحمنسعداالدارةالهندس ةالدهامسعودع اض              102413712522/07/72السعود 5018366884777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5361 ان  ه واالس دحمداننا االدارةالهندس ذ عا ةال 5053582836211811حرە                107061632928/06/74السعود
قوات الدفاع الجوي5362 ان  ه واالس ل الرحمنمحمداالدارةالهندس اض              1/6/1949بنغالدشخل 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5363 ف هللاع ادارةمشار ةالقر محمدظ موك102590421813/02/77السعود 5045002594781512ال
قوات الدفاع الجوي5364 ان  ه واالس دهللامحمدع ساالدارةالهندس اض              29/09/43مع 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5365 دهللادارةمشار زع دالع مع ةالمحاربابراه 10403457853/12/19755008405524041843السعود
قوات الدفاع الجوي5366 ان  ه واالس اض              3/3/1960الهندجوزفماثيوجرساالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5367 ان  ه واالس اض              3/3/1960الهندجوزفماثيوجرساالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5368 ان  ه واالس تاالدارةالهندس سافب ا ض              1/1/1960الهندسوزادىال ــ ه                  83411ص ب 32842              ال              السعود
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قوات الدفاع الجوي5369 ان  ه واالس ت االدارةالهندس ساف ب ا ض              1/1/1960الهندسوزادىال ــ ه                  83411ص ب 32842              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي5370 ان  ه واالس اماالدارةالهندس ل ف و ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           29/05/60الفلب سول السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي5371 ف هللاع ادارةمشار ةالقر محمدظ موك102590421813/02/77السعود 5045002594781512ال
قوات الدفاع الجوي5372 ان  ه واالس جاالدارةالهندس زف دالع جبن ع ةالجه بن ف اض              100454650120/02/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5373 ان  ه واالس جاالدارةالهندس زف دالع جبن ع ةالجه بن ف اض              100454650120/02/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5374 ان  ه واالس جاالدارةالهندس دف دالحم جبن ع ةالحر بن ف 8828100الزهراء             ش  سعود             10004963544/10/1967السعود
قوات الدفاع الجوي5375 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ــ ه                 ق 31992             ص ب 434             15/08/47الهندفعا السعود
قوات الدفاع الجوي5376 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ــ ه                 ق 31992             ص ب 434             15/08/47الهندفعا السعود
زقوات الدفاع الجوي المل السعودي5377 دالع ةالشناطناحمدع اض              102701270529/12/75السعود 5531040114768126ال
قوات الدفاع الجوي5378 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالشناطناحمدع اض              102701270529/12/75السعود 5531040114768126ال
قوات الدفاع الجوي5379 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالشناطناحمدع اض              102701270529/12/75السعود 5531040114768126ال
قوات الدفاع الجوي5380 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس بعا ىمشخصحب ةالمط اض              12/10/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5381 ان  ه واالس مع شوكتاالدارةالهندس ستانك ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1949ا السعود
قوات الدفاع الجوي5382 ان  ه واالس شواالدارةالهندس ارب اەشان اض              14/11/54الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5383 ان  ه واالس شواالدارةالهندس ارب اەشان اض              14/11/54الهندا 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5384 ةالغامديسفرحمدانسلمانادارةمشار ا العام104894354017/06/77السعود اض ‐ شارع العل 5592552692292299ال
انة5385 ل والص شغ دمحمدكة دفاع لل يشنافع ةالمط 106144409517/08/845553421715338443السعود
قوات الدفاع الجوي5386 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس ةالعتي سفرسعوددخ ا ض  ،              وزارةالعم ل،المستود ع 12/11/1931السعود بواسطةابن ه/ ناي ف          ال
قوات الدفاع الجوي5387 ان  ه واالس شواالدارةالهندس ارب اەشان اض              14/11/54الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5388 ان  ه واالس شواالدارةالهندس ارب اەشان اض              14/11/54الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5389 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس اركمجدلع ىم ةالدو اض              104331420015/10/66السعود 5051180154777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5390 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس اركمجدلع ىم ةالدو اض              104331420015/10/66السعود 5051180154777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5391 ان  ه واالس دهللاماجداالدارةالهندس مع ةعجي ابراه 105067994117/09/81535959779535959779السعود
قوات الدفاع الجوي5392 ان  ه واالس دمحسناالدارةالهندس جاس ستانالت اض              7/7/1956ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5393 ان  ه واالس دمحسناالدارةالهندس جاس ستانالت اض              7/7/1956ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5394 ان  ه واالس نجاالدارةالهندس كولشاو لندم اض              4/9/1958تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5395 ان  ه واالس ــ ه                الدما م 31452           ص ب 5139            1/1/1956بنغالدشاججيهانشاەمحمداالدارةالهندس السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي5396 ةالدلال عغازىادارةمشار فه               ش القلم             9/1/1972السعود 6711000م
قوات الدفاع الجوي5397 ان  ه واالس ــ ه                الدما م 31452           ص ب 5139            1/1/1956بنغالدشاججيهانشاەمحمداالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5398 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 22617 جد ه 21416    بواسطة/حلم ي االم . 1/7/1946لبناناالم حا محمودامالاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5399 ان  ه واالس اض              1/7/1961الهندل دهرانمور االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5400 ان  ه واالس ورتاالدارةالهندس لندرابتونجا اض              10/1/1958تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5401 ان  ه واالس اض              1/7/1961الهندل دهرانمور االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5402 ان  ه واالس ورتاالدارةالهندس لندرابتونجا اض              10/1/1958تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5403 ان  ه واالس ورتاالدارةالهندس لندرابتونجا اض              10/1/1958تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5404 ان  ه واالس ورتاالدارةالهندس لندرابتونجا اض              10/1/1958تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5405 ان  ه واالس اض              1/7/1961الهندل دهرانمور االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5406 ان  ه واالس اض              1/7/1961الهندل دهرانمور االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5407 ان  ه واالس ةالحر عماشداىادىاالدارةالهندس اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5408 ان  ه واالس ةالحر عماشداىادىاالدارةالهندس اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5409 ان  ه واالس داالدارةالهندس شااحمدس اض              1/7/1939الهندقادويا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5410 ان  ه واالس داالدارةالهندس شااحمدس اض              1/7/1939الهندقادويا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5411 ان  ه واالس داالدارةالهندس شااحمدس اض              1/7/1939الهندقادويا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5412 ان  ه واالس داالدارةالهندس شااحمدس اض              1/7/1939الهندقادويا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5413 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             5/2/1958بنغالدشازماناحمدصوركاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5414 ان  ه واالس نجاالدارةالهندس كولشاو لندم اض              4/9/1958تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5415 ان  ه واالس ماالدارةالهندس اابراه اض              5/6/1958الهنديوه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5416 ان  ه واالس اتحس االدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           12/4/1945الهندشيخح السعود
قوات الدفاع الجوي5417 ان  ه واالس ماالدارةالهندس اابراه اض              5/6/1958الهنديوه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5418 ان  ه واالس اتحس االدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           12/4/1945الهندشيخح السعود
قوات الدفاع الجوي5419 ان  ه واالس دهللاعزالديناالدارةالهندس نع دهللاما ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1960السودانع السعود
قوات الدفاع الجوي5420 ان  ه واالس دهللاعزالديناالدارةالهندس نع دهللاما ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1960السودانع السعود
قوات الدفاع الجوي5421 ان  ه واالس اض              14/05/57الهندراموشدرشناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5422 ان  ه واالس دالنذيراالدارةالهندس اض              5/10/1958الهندمحمدع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5423 ان  ه واالس اض              14/05/57الهندراموشدرشناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5424 ان  ه واالس اض              14/05/57الهندراموشدرشناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5425 ان  ه واالس دالنذيراالدارةالهندس اض              5/10/1958الهندمحمدع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5426 ان  ه واالس دالنذيراالدارةالهندس اض              5/10/1958الهندمحمدع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5427 ان  ه واالس دالنذيراالدارةالهندس اض              5/10/1958الهندمحمدع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5428 ان  ه واالس اض              14/05/57الهندراموشدرشناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي5429 ان  ه واالس اەاللاالدارةالهندس اض              5/5/1952بنغالدشم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5430 ان  ه واالس راالدارةالهندس اض              1/1/1962الهنداحمدحس ذا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5431 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 22617 جد ه 21416    بواسطة/حلم ي االم . 1/7/1946لبناناالم حا محمودامالاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5432 ان  ه واالس راالدارةالهندس اض              1/1/1962الهنداحمدحس ذا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5433 ان  ه واالس راالدارةالهندس اض              1/1/1962الهنداحمدحس ذا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5434 ان  ه واالس راالدارةالهندس اض              1/1/1962الهنداحمدحس ذا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5435 ان  ه واالس دع صالحاالدارةالهندس ةالمال عا 101518046410/7/197550161916326820122السعود
قوات الدفاع الجوي5436 ان  ه واالس دواالدارةالهندس اض              26/06/38الفلب مانيونالف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5437 ان  ه واالس اەاللاالدارةالهندس اض              5/5/1952بنغالدشم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5438 ان  ه واالس لوهواناالدارةالهندس اض              25/09/54الفلب رسلفاسيونجونيودان 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5439 ان  ه واالس لوهواناالدارةالهندس اض              25/09/54الفلب رسلفاسيونجونيودان 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5440 ان  ه واالس تحسنمحمداالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           24/12/52مخ السعود
قوات الدفاع الجوي5441 ان  ه واالس ديناج االسالماالدارةالهندس ــ ه         ص ب 1127               الج ل 31951        1/7/1951بنغالدشزن العا ا ن                السعود ة         واالس هندس
قوات الدفاع الجوي5442 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             5/2/1958بنغالدشازماناحمدصوركاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5443 ان  ه واالس هللاالدارةالهندس ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب / 2313         2/4/1956بنغالدشسفرهللاسم السعود
قوات الدفاع الجوي5444 ان  ه واالس هللاالدارةالهندس ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب / 2313         2/4/1956بنغالدشسفرهللاسم السعود
قوات الدفاع الجوي5445 ان  ه واالس لصالحاالدارةالهندس ــ ه         ص ب 11688              جد ه  21463          1/7/1960السودانصالحخل طري قالمينا   بواسطةموسىالمدن ي       السعود
قوات الدفاع الجوي5446 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع اض              1/7/1959بنغالدشخانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5447 ان  ه واالس اض              2/3/1958بنغالدشصالح الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5448 ان  ه واالس ماالدارةالهندس اابراه اض              5/6/1958الهنديوه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5449 ان  ه واالس ماالدارةالهندس اابراه اض              5/6/1958الهنديوه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5450 ان  ه واالس ــ ه                  19911ص ب 84                 وادى الدواسـر       31/08/62مع حسن ع جمالاالدارةالهندس              السعود
قوات الدفاع الجوي5451 ان  ه واالس اض              1/7/1958الهندصديقاج الديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5452 ان  ه واالس اض              1/7/1958الهندصديقاج الديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5453 ان  ه واالس تاالدارةالهندس تال ستانرو اض              1/7/1958ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5454 ان  ه واالس تاالدارةالهندس تال ستانرو اض              1/7/1958ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5455 ان  ه واالس اض              1/7/1958الهندصديقاج الديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5456 ان  ه واالس اض              1/7/1955الهندشيخوهابشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5457 ان  ه واالس اض              1/7/1958الهندصديقاج الديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5458 ان  ه واالس اض              1/7/1955الهندشيخوهابشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5459 ان  ه واالس اث الديناالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص  ب  1085          5/6/1958الهندصديقغ السعود
قوات الدفاع الجوي5460 ان  ه واالس اث الديناالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص  ب  1085          5/6/1958الهندصديقغ السعود
قوات الدفاع الجوي5461 ان  ه واالس فارااالدارةالهندس رشتاننجامد اض              1/7/1960الهنداال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5462 ان  ه واالس فارااالدارةالهندس رشتاننجامد اض              1/7/1960الهنداال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5463 ان  ه واالس اث الديناالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص  ب  1085          5/6/1958الهندصديقغ السعود
قوات الدفاع الجوي5464 ان  ه واالس اث الديناالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص  ب  1085          5/6/1958الهندصديقغ السعود
قوات الدفاع الجوي5465 ان  ه واالس امحمداالدارةالهندس اض              11/10/1960الهندزك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5466 ان  ه واالس امحمداالدارةالهندس اض              11/10/1960الهندزك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5467 ان  ه واالس دهللالف تاج الديناالدارةالهندس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           15/08/62السوداننورالمدينهع السعود
قوات الدفاع الجوي5468 ان  ه واالس تاقاداالدارةالهندس لندفتتاس اض              3/7/1947تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5469 ان  ه واالس تاقاداالدارةالهندس لندفتتاس اض              3/7/1947تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5470 ان  ه واالس اض              5/6/1965الهندمايثوشاهراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5471 ان  ه واالس دراالدارةالهندس ــ ه         الدما م 31431           ص ب 1199            2/3/1957السودانعوض هللاعثمانح محمدمشع ل         القرن ي                 السعود
قوات الدفاع الجوي5472 ان  ه واالس اض              5/6/1965الهندمايثوشاهراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5473 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندسونا االجاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5474 ان  ه واالس اض              5/6/1965الهندمايثوشاهراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5475 ان  ه واالس دالحس االدارةالهندس اض              3/4/1958بنغالدشع ايورع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5476 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندسونا االجاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5477 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندسونا االجاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5478 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندسونا االجاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5479 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندسونا االجاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5480 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندسونا االجاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5481 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندسونا االجاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5482 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندسونا االجاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5483 ان  ه واالس ستاناسفمحمدشودرياالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص ب 1085            1/7/1954ا السعود
قوات الدفاع الجوي5484 ان  ه واالس لصالحاالدارةالهندس ــ ه         ص ب 11688              جد ه  21463          1/7/1960السودانصالحخل طري قالمينا   بواسطةموسىالمدن ي       السعود
قوات الدفاع الجوي5485 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/7/1948الهندرحمه هللامحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5486 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/7/1948الهندرحمه هللامحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5487 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/7/1948الهندرحمه هللامحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5488 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/7/1948الهندرحمه هللامحمدس 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي5489 ان  ه واالس دواالدارةالهندس اض              26/06/38الفلبمانيونالف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5490 ان  ه واالس ديناج االسالماالدارةالهندس ــ ه         ص ب 1127               الج ل 31951        1/7/1951بنغالدشزن العا ا ن                السعود ة         واالس هندس
قوات الدفاع الجوي5491 ان  ه واالس اض              5/6/1965الهندمايثوشاهراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5492 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1959السوداناحمدمحمدع السعود
قوات الدفاع الجوي5493 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1959السوداناحمدمحمدع السعود
قوات الدفاع الجوي5494 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ستانحسنخورش ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           10/8/1944ا السعود
قوات الدفاع الجوي5495 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ستانحسنخورش ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           10/8/1944ا السعود
قوات الدفاع الجوي5496 ان  ه واالس فارااالدارةالهندس رشتاننجامد اض              1/7/1960الهنداال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5497 ان  ه واالس فارااالدارةالهندس رشتاننجامد اض              1/7/1960الهنداال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5498 ان  ه واالس ــ ه             الج ل 31951           ص ب 1127            6/2/1960الهندسامورالمحمداالدارةالهندس 3795        السعود رق م العام ل
قوات الدفاع الجوي5499 ان  ه واالس ــ ه             الج ل 31951           ص ب 1127            6/2/1960الهندسامورالمحمداالدارةالهندس 3795        السعود رق م العام ل
قوات الدفاع الجوي5500 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع اض              1/7/1959بنغالدشخانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5501 ان  ه واالس ــ ه             الج ل 31951           ص ب 1127            6/2/1960الهندسامورالمحمداالدارةالهندس 3795        السعود رق م العام ل
قوات الدفاع الجوي5502 ان  ه واالس ــ ه             الج ل 31951           ص ب 1127            6/2/1960الهندسامورالمحمداالدارةالهندس 3795        السعود رق م العام ل
قوات الدفاع الجوي5503 ان  ه واالس ستاناسفمحمدشودرياالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص ب 1085            1/7/1954ا السعود
قوات الدفاع الجوي5504 ان  ه واالس اض              6/4/1961الهنداالق محمديوسفبمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5505 ان  ه واالس اض              6/4/1961الهنداالق محمديوسفبمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5506 ان  ه واالس اض              6/4/1961الهنداالق محمديوسفبمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5507 ان  ه واالس اض              6/4/1961الهنداالق محمديوسفبمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5508 ان  ه واالس اض              15/01/60بنغالدشحس مصط محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5509 ان  ه واالس دالحس االدارةالهندس اض              3/4/1958بنغالدشع ايورع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5510 ان  ه واالس اەابولاالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             2/6/1956بنغالدشقمرالدينم السعود
قوات الدفاع الجوي5511 ان  ه واالس سانججوليومانااالدارةالهندس ــ ه                 ق 31992             ص ب 434             1/7/1947الفلب ال السعود
قوات الدفاع الجوي5512 ان  ه واالس سانججوليومانااالدارةالهندس ــ ه                 ق 31992             ص ب 434             1/7/1947الفلب ال السعود
قوات الدفاع الجوي5513 ان  ه واالس اض              2/3/1958بنغالدشصالح الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5514 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 20708           12/3/1955مسالمابوالعين محمودح االدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5515 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 20708           12/3/1955مسالمابوالعين محمودح االدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5516 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس فس اض              1/7/1952الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5517 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس فس اض              1/7/1952الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5518 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس فس اض              1/7/1952الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5519 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس فس اض              1/7/1952الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5520 ان  ه واالس اض              1/7/1952الهندبهانادمانموتواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5521 ان  ه واالس اض              1/7/1952الهندبهانادمانموتواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5522 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالحك اض              19/02/54بنغالدشع امانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5523 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالحك اض              19/02/54بنغالدشع امانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5524 ان  ه واالس اض              1/7/1955الهندرامولوالقتقوقااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5525 ان  ه واالس ااالدارةالهندس لندروددونجنها اض              1/7/1963تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5526 ان  ه واالس اض              1/7/1955الهندرامولوالقتقوقااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5527 ان  ه واالس ااالدارةالهندس لندروددونجنها اض              1/7/1963تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5528 ان  ه واالس اض              1/7/1955الهندرامولوالقتقوقااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5529 ان  ه واالس اض              1/7/1955الهندرامولوالقتقوقااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5530 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              21/03/61الهندشاجهاناشااحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5531 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              21/03/61الهندشاجهاناشااحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5532 ان  ه واالس اناالدارةالهندس ش اض              29/04/58الهنداالراندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5533 ان  ه واالس اناالدارةالهندس ش اض              29/04/58الهنداالراندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5534 ان  ه واالس اناالدارةالهندس ش اض              29/04/58الهنداالراندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5535 ان  ه واالس اض              25/10/46الهندصديقانورمحمدخاجااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5536 ان  ه واالس اناالدارةالهندس ش اض              29/04/58الهنداالراندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5537 ان  ه واالس اض              25/10/46الهندصديقانورمحمدخاجااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5538 ان  ه واالس اض              25/10/46الهندصديقانورمحمدخاجااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5539 ان  ه واالس اض              25/10/46الهندصديقانورمحمدخاجااالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5540 ان  ه واالس لاالدارةالهندس داسماع دالحم لع ــ ه                الطائ ف                 ص ب 290             21/12/46ماسماع السعود
قوات الدفاع الجوي5541 ان  ه واالس اض              1/7/1952الهندبهانادمانموتواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5542 ان  ه واالس اض              1/7/1952الهندبهانادمانموتواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5543 ان  ه واالس ةبرادعمحمودخالداالدارةالهندس 103771812731/03/715033510796763423السعود
قوات الدفاع الجوي5544 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           27/05/56الهندخانحس افضلاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5545 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           27/05/56الهندخانحس افضلاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5546 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           27/05/56الهندخانحس افضلاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5547 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           27/05/56الهندخانحس افضلاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5548 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             20/01/51الفلبايبورديروميواالدارةالهندس السعود
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قوات الدفاع الجوي5549 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             20/01/51الفلبايبورديروميواالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5550 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             20/01/51الفلب ايبورديروميواالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5551 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             20/01/51الفلب ايبورديروميواالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5552 ان  ه واالس ا جامسنمواالدارةالهندس اض              28/04/40ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5553 ان  ه واالس ا جامسنمواالدارةالهندس اض              28/04/40ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5554 ان  ه واالس ا جامسنمواالدارةالهندس اض              28/04/40ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5555 ان  ه واالس دالمنعماالدارةالهندس لع ەج ــ ه             ص ب 11554              معهدقوا ت الدفا ع     25/07/49مابوعم الجو ي                  السعود
قوات الدفاع الجوي5556 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           11/6/1952مالقليو الجوهريحسنالس السعود
قوات الدفاع الجوي5557 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           11/6/1952مالقليو الجوهريحسنالس السعود
قوات الدفاع الجوي5558 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              18/02/62الهندكونامع سع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5559 ان  ه واالس دالمنعماالدارةالهندس لع ەج ــ ه             ص ب 11554              معهدقوا ت الدفا ع     25/07/49مابوعم الجو ي                  السعود
قوات الدفاع الجوي5560 ان  ه واالس ممحمدمحمداالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1957الهندالح السعود
قوات الدفاع الجوي5561 ان  ه واالس ممحمدمحمداالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1957الهندالح السعود
قوات الدفاع الجوي5562 ان  ه واالس ممحمدمحمداالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1957الهندالح السعود
قوات الدفاع الجوي5563 ان  ه واالس ممحمدمحمداالدارةالهندس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1957الهندالح السعود
قوات الدفاع الجوي5564 ان  ه واالس الماالدارةالهندس فابوال اض              2/4/1957بنغالدشحن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5565 ان  ه واالس ليوسفاالدارةالهندس اض              1/6/1958الهندع اسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5566 ان  ه واالس ليوسفاالدارةالهندس اض              1/6/1958الهندع اسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5567 ان  ه واالس ليوسفاالدارةالهندس اض              1/6/1958الهندع اسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5568 ان  ه واالس ليوسفاالدارةالهندس اض              1/6/1958الهندع اسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5569 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            8/1/1955محسناحمدصابرحسناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5570 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            8/1/1955محسناحمدصابرحسناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5571 ان  ه واالس اض              31/12/53الهندخانمع الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5572 ان  ه واالس اض              31/12/53الهندخانمع الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5573 ان  ه واالس اض              31/12/53الهندخانمع الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5574 ان  ه واالس اض              31/12/53الهندخانمع الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5575 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            5/3/1958الهندع اسدعالءالديناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5576 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            5/3/1958الهندع اسدعالءالديناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5577 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            5/3/1958الهندع اسدعالءالديناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5578 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            5/3/1958الهندع اسدعالءالديناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5579 ان  ه واالس سكوشوماناالدارةالهندس اض              1/7/1954الهندجرغ 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5580 ان  ه واالس سكوشوماناالدارةالهندس اض              1/7/1954الهندجرغ 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5581 ان  ه واالس سكوشوماناالدارةالهندس اض              1/7/1954الهندجرغ 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5582 ان  ه واالس لاالدارةالهندس داسماع دالحم لع ــ ه                الطائ ف                 ص ب 290             21/12/46ماسماع السعود
قوات الدفاع الجوي5583 ان  ه واالس سكوشوماناالدارةالهندس اض              1/7/1954الهندجرغ 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5584 ان  ه واالس اض              31/12/53الهندخانمع الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5585 ان  ه واالس اض              31/12/53الهندخانمع الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5586 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/7/1948الهندرحمه هللامحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5587 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/7/1948الهندرحمه هللامحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5588 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/7/1948الهندرحمه هللامحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5589 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/7/1948الهندرحمه هللامحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5590 ان  ه واالس ب هللامحمداالدارةالهندس دحب اض              1/2/1956بنغالدشرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5591 ان  ه واالس ب هللامحمداالدارةالهندس دحب اض              1/2/1956بنغالدشرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5592 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/2/1952الهندم الديناجايوسفاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5593 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/2/1952الهندم الديناجايوسفاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5594 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/2/1952الهندم الديناجايوسفاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5595 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/2/1952الهندم الديناجايوسفاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5596 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              18/02/62الهندكونامع سع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5597 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              18/02/62الهندكونامع سع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5598 ان  ه واالس اناراجانااالدارةالهندس اض              1/7/1947الهندسودال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5599 ان  ه واالس اناراجانااالدارةالهندس اض              1/7/1947الهندسودال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5600 ان  ه واالس اناراجانااالدارةالهندس اض              1/7/1947الهندسودال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5601 ان  ه واالس اناراجانااالدارةالهندس اض              1/7/1947الهندسودال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5602 ان  ه واالس ساالدارةالهندس اض              26/01/59الفلب فيثالجمس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5603 ان  ه واالس ا31912     ص ب 14              5/12/1958مالطنا حس محمدحس االدارةالهندس ــ ه         القري ه العل ا ن                السعود لهند ه        واالس
قوات الدفاع الجوي5604 ان  ه واالس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1961الهنداحمدجابرراشدمحمداالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5605 ان  ه واالس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1961الهنداحمدجابرراشدمحمداالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5606 ان  ه واالس اض              1/7/1960الهندم الدينخاجاشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5607 ان  ه واالس اض              1/7/1960الهندم الدينخاجاشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5608 ان  ه واالس اض              1/7/1960الهندم الدينخاجاشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي5609 ان  ه واالس اض              1/7/1960الهندم الدينخاجاشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5610 ان  ه واالس الاالدارةالهندس ف ــ ه                الظهرا ن 31432          ص ب 357             26/08/56الفلب نوكروزس السعود
قوات الدفاع الجوي5611 ان  ه واالس الاالدارةالهندس ف ــ ه                الظهرا ن 31432          ص ب 357             26/08/56الفلب نوكروزس السعود
قوات الدفاع الجوي5612 ان  ه واالس لندشالقومروانجاالدارةالهندس اض              1/7/1944تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5613 ان  ه واالس ااالدارةالهندس اراج قاللينقا اض              10/7/1943الهندل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5614 ان  ه واالس ااالدارةالهندس اراج قاللينقا اض              10/7/1943الهندل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5615 ان  ه واالس ماالدارةالهندس بعوضابراه ــ ه            الخ 31952            ص ب 2745            1/7/1954السودانعمس ك ه ساسكو             السعود
قوات الدفاع الجوي5616 ان  ه واالس ماالدارةالهندس بعوضابراه ــ ه            الخ 31952            ص ب 2745            1/7/1954السودانعمس ك ه ساسكو             السعود
قوات الدفاع الجوي5617 ان  ه واالس ااالدارةالهندس اراج قاللينقا اض              10/7/1943الهندل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5618 ان  ه واالس ااالدارةالهندس اراج قاللينقا اض              10/7/1943الهندل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5619 ان  ه واالس سمحمداالدارةالهندس سمحمدا اض              1/7/1955الهندو 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5620 ان  ه واالس سمحمداالدارةالهندس سمحمدا اض              1/7/1955الهندو 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5621 ان  ه واالس سمحمداالدارةالهندس سمحمدا اض              1/7/1955الهندو 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5622 ان  ه واالس سمحمداالدارةالهندس سمحمدا اض              1/7/1955الهندو 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5623 ان  ه واالس اكوراناالدارةالهندس اض              10/4/1955الهنديورالقال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5624 ان  ه واالس اكوراناالدارةالهندس اض              10/4/1955الهنديورالقال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5625 ان  ه واالس اكوراناالدارةالهندس اض              10/4/1955الهنديورالقال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5626 ان  ه واالس اكوراناالدارةالهندس اض              10/4/1955الهنديورالقال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5627 ان  ه واالس ــ ه            الدما م 31421           ص ب 1000 بواسط ه اال خ 1/7/1953السودانالحسنخ هاشماالدارةالهندس س ن فر ع السمان ي        السعود
قوات الدفاع الجوي5628 ان  ه واالس ــ ه            الدما م 31421           ص ب 1000 بواسط ه اال خ 1/7/1953السودانالحسنخ هاشماالدارةالهندس س ن فر ع السمان ي        السعود
قوات الدفاع الجوي5629 ان  ه واالس لندشالقومروانجاالدارةالهندس اض              1/7/1944تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5630 ان  ه واالس ب الحقاالدارةالهندس اض              15/05/58بنغالدششمس الحقمج 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5631 ان  ه واالس ب الحقاالدارةالهندس اض              15/05/58بنغالدششمس الحقمج 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە5632 ه  انه الخدمات الطب ل وص امحمدشغ ةالحر مسعودمح ه           102723200631/07/73السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە5633 ه  انه الخدمات الطب ل وص امحمدشغ ةالحر مسعودمح ه           102723200631/07/73السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي5634 ان  ه واالس دهللالف تاج الديناالدارةالهندس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           15/08/62السوداننورالمدينهع السعود
قوات الدفاع الجوي5635 ان  ه واالس دهللاارجمال الديناالدارةالهندس اض              1/1/1959بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5636 ان  ه واالس دالحقاالدارةالهندس دع دالرش ــ ه                ص ب 1127               الج ل 31951        6/4/1946بنغالدشع السعود
قوات الدفاع الجوي5637 ان  ه واالس دهللاارجمال الديناالدارةالهندس اض              1/1/1959بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5638 ان  ه واالس ب الرحمنمحمداالدارةالهندس اض              2/6/1955بنغالدشمج 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5639 ان  ه واالس ف االسالماالدارةالهندس اض              12/2/1957بنغالدشمحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5640 ان  ه واالس ا جامسنمواالدارةالهندس اض              28/04/40ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5641 ان  ه واالس ااوجاراالدارةالهندس س اض              1/7/1959الفلب دوسب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5642 ان  ه واالس ااوجاراالدارةالهندس س اض              1/7/1959الفلب دوسب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5643 ان  ه واالس ااوجاراالدارةالهندس س اض              1/7/1959الفلب دوسب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5644 ان  ه واالس اض              15/01/60بنغالدشحس مصط محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5645 ان  ه واالس ف االسالماالدارةالهندس اض              12/2/1957بنغالدشمحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5646 ان  ه واالس اساحمدعمادالديناالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1961السودانع السعود
قوات الدفاع الجوي5647 ان  ه واالس ب الرحمنمحمداالدارةالهندس اض              2/6/1955بنغالدشمج 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5648 ان  ه واالس تادلف االدارةالهندس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           24/12/49الفلب لون السعود
قوات الدفاع الجوي5649 ان  ه واالس اض              12/4/1959بنغالدشخانمحجوب االسالماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5650 ان  ه واالس اض              12/4/1959بنغالدشخانمحجوب االسالماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5651 ان  ه واالس ااوجاراالدارةالهندس س اض              1/7/1959الفلب دوسب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5652 ان  ه واالس ساالدارةالهندس اض              26/01/59الفلب فيثالجمس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5653 ان  ه واالس اسمحموداالدارةالهندس اض              1/7/1948مسالمانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5654 ان  ه واالس اسمحموداالدارةالهندس اض              1/7/1948مسالمانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5655 ان  ه واالس درهمحمداالدارةالهندس جع دهللاف ةالع 104796297013/02/56500015994126078089السعود
قوات الدفاع الجوي5656 ان  ه واالس مشا محمداالدارةالهندس دال اع اض              1/7/1952ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5657 ان  ه واالس مشا محمداالدارةالهندس دال اع اض              1/7/1952ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5658 ان  ه واالس درهمحمداالدارةالهندس جع دهللاف ةالع 104796297013/02/56500015994126078089السعود
قوات الدفاع الجوي5659 ان  ه واالس درهمحمداالدارةالهندس جع دهللاف ةالع 104796297013/02/56500015994126078089السعود
قوات الدفاع الجوي5660 ان  ه واالس ةالشمريناسعودماجداالدارةالهندس اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5661 ان  ه واالس ةالشمريناسعودماجداالدارةالهندس اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5662 ان  ه واالس ةالشمريناسعودماجداالدارةالهندس اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5663 ان  ه واالس تادلف االدارةالهندس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           24/12/49الفلب لون السعود
قوات الدفاع الجوي5664 ان  ه واالس ةالشمريناسعودماجداالدارةالهندس اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5665 ان  ه واالس دالفتاحسعوداالدارةالهندس اض              1/7/1947محس ع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5666 ان  ه واالس كراالدارةالهندس اض              1/7/1937السودانادرسصالحا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5667 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              18/02/62الهندكونامع سع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5668 ان  ه واالس ةالقعودمحمدزدمحمداالدارةالهندس اض              102033129211/6/1969السعود ــع              ال 5564326084056111الم
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قوات الدفاع الجوي5669 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              21/03/61الهندشاجهاناشااحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5670 ان  ه واالس ةالقعودمحمدزدمحمداالدارةالهندس اض              102033129211/6/1969السعود ــع              ال 5564326084056111الم
قوات الدفاع الجوي5671 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              21/03/61الهندشاجهاناشااحمدس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5672 ان  ه واالس ا مارا االدارةالهندس اض              20/01/61الهندارال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5673 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1954بنغالدشع قاسماحمدع االدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5674 ان  ه واالس زعرفاتطاهراالدارةالهندس دالع ــ ه                الخ                  ص ب 5139            2/1/1957ممصط ع السعود
قوات الدفاع الجوي5675 ان  ه واالس باالدارةالهندس دهللالط ا ض              8/5/1961ممحمدع ــ ه                  32511ص ب 50107              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي5676 ان  ه واالس ا مارا االدارةالهندس اض              20/01/61الهندارال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5677 ان  ه واالس زعرفاتطاهراالدارةالهندس دالع ــ ه                الخ                  ص ب 5139            2/1/1957ممصط ع السعود
قوات الدفاع الجوي5678 ان  ه واالس دهاللاالدارةالهندس ىبركهعا ةالمط اض              103593969128/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5679 ان  ه واالس اض              16/07/57بنغالدشاحمدهللاشمس الزماناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5680 ان  ه واالس اض              16/07/57بنغالدشاحمدهللاشمس الزماناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5681 ان  ه واالس دهاللاالدارةالهندس ىبركهعا ةالمط اض              103593969128/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5682 ان  ه واالس لاالدارةالهندس خامبنماس اض              1/7/1956الهنديرمال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5683 ان  ه واالس لاالدارةالهندس خامبنماس اض              1/7/1956الهنديرمال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5684 ان  ه واالس دهاللاالدارةالهندس ىبركهعا ةالمط اض              103593969128/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5685 ان  ه واالس داثاناالدارةالهندس اض              1/7/1940الهندنورمحمدرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5686 ان  ه واالس داثاناالدارةالهندس اض              1/7/1940الهندنورمحمدرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5687 ان  ه واالس فماهراالدارةالهندس داللط دالواحدع ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1954مع السعود
قوات الدفاع الجوي5688 ان  ه واالس دالفادرشيخاالدارةالهندس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1951الهنددرالدينع السعود
قوات الدفاع الجوي5689 ان  ه واالس دالفادرشيخاالدارةالهندس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1951الهنددرالدينع السعود
قوات الدفاع الجوي5690 ان  ه واالس وبحوناالدارةالهندس اض              20/05/45الهندحا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5691 ان  ه واالس وبحوناالدارةالهندس اض              20/05/45الهندحا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5692 ان  ه واالس اض              9/5/1961بنغالدشنهارالدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5693 ان  ه واالس دالقادرمحمداحمدجابراالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           3/9/1951مع السعود
قوات الدفاع الجوي5694 ان  ه واالس ا مارا االدارةالهندس اض              20/01/61الهندارال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5695 ان  ه واالس ا مارا االدارةالهندس اض              20/01/61الهندارال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5696 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1954بنغالدشع قاسماحمدع االدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5697 ان  ه واالس لشناالدارةالهندس ساتانان اض              7/4/1960الهندر كومارك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5698 ان  ه واالس لشناالدارةالهندس ساتانان اض              7/4/1960الهندر كومارك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5699 ان  ه واالس اض              20/08/59بنغالدشفايزهللامصط غالماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5700 ان  ه واالس اض              20/08/59بنغالدشفايزهللامصط غالماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5701 ان  ه واالس دالفادرشيخاالدارةالهندس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1951الهنددرالدينع السعود
قوات الدفاع الجوي5702 ان  ه واالس داثاناالدارةالهندس اض              1/7/1940الهندنورمحمدرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5703 ان  ه واالس داثاناالدارةالهندس اض              1/7/1940الهندنورمحمدرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5704 ان  ه واالس دالفادرشيخاالدارةالهندس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1951الهنددرالدينع السعود
قوات الدفاع الجوي5705 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط اع ــ ه             ص ب 11554              جد ه 21463           1/1/1957بنغالدشبرودهان غرفةرق م 20/4           السعود
قوات الدفاع الجوي5706 ان  ه واالس لشناالدارةالهندس ساتانان اض              7/4/1960الهندر كومارك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5707 ان  ه واالس لشناالدارةالهندس ساتانان اض              7/4/1960الهندر كومارك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5708 ان  ه واالس لشناالدارةالهندس ساتانان اض              7/4/1960الهندر كومارك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5709 ان  ه واالس اديادواردواالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             17/01/54الفلب م السعود
قوات الدفاع الجوي5710 ان  ه واالس لشناالدارةالهندس ساتانان اض              7/4/1960الهندر كومارك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5711 ان  ه واالس اديادواردواالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             17/01/54الفلب م السعود
قوات الدفاع الجوي5712 ان  ه واالس اديادواردواالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             17/01/54الفلب م السعود
قوات الدفاع الجوي5713 ان  ه واالس اديادواردواالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 182             17/01/54الفلب م السعود
قوات الدفاع الجوي5714 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1961السودانابوزدادرسعوضاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5715 ان  ه واالس اساحمدعمادالديناالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1961السودانع السعود
قوات الدفاع الجوي5716 ان  ه واالس ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1961السودانابوزدادرسعوضاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5717 ان  ه واالس لشناالدارةالهندس ساتانان اض              7/4/1960الهندر كومارك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5718 ان  ه واالس لشناالدارةالهندس ساتانان اض              7/4/1960الهندر كومارك 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5719 ان  ه واالس ــ ه                الدما م 31422           ص ب 5139            1/1/1958بنغالدشخانجاهدخانمفضلاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5720 ان  ه واالس اض              1/5/1955الهندم الدينمختارالديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5721 ان  ه واالس ــ ه                الدما م 31422           ص ب 5139            1/1/1958بنغالدشخانجاهدخانمفضلاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5722 ان  ه واالس اض              1/5/1955الهندم الدينمختارالديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5723 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دال ارع دالج ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1959بنغالدشع السعود
قوات الدفاع الجوي5724 ان  ه واالس ماندياالدارةالهندس اض              2/1/1957الهندسلق 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5725 ان  ه واالس ماندياالدارةالهندس اض              2/1/1957الهندسلق 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5726 ان  ه واالس ناندياالدارةالهندس انش د اض              1/7/1956الهندن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5727 ان  ه واالس ناندياالدارةالهندس انش د اض              1/7/1956الهندن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5728 ان  ه واالس ةالعبن عبن محمدعاالدارةالهندس ماجد      102802909629/10/82السعود 5336699536930000الصفا               شارع االم
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قوات الدفاع الجوي5729 ان  ه واالس اض              19/12/58الهنددستواتجوزفاسكولاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5730 ان  ه واالس اض              19/12/58الهنددستواتجوزفاسكولاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5731 ان  ه واالس اض              19/12/58الهنددستواتجوزفاسكولاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5732 ان  ه واالس اض              19/12/58الهنددستواتجوزفاسكولاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5733 ان  ه واالس اض              9/5/1961بنغالدشنهارالدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5734 ان  ه واالس اض              1/5/1955الهندم الدينمختارالديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5735 ان  ه واالس اض              1/5/1955الهندم الدينمختارالديناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5736 ان  ه واالس اەافاالدارةالهندس اض              30/03/55بنغالدشاسلمم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5737 ان  ه واالس دع االدارةالهندس دالس دالمج اض              17/09/55متر ع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5738 ان  ه واالس اەافاالدارةالهندس اض              30/03/55بنغالدشاسلمم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5739 ان  ه واالس تواالدارةالهندس نال ــ ه                الحوي ه                 ص 0 ب / 290          2/1/1944الفلب دوازوجاج السعود
قوات الدفاع الجوي5740 ان  ه واالس اض              1/7/1960محس محمداملاحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5741 ان  ه واالس تواالدارةالهندس نال ــ ه                الحوي ه                 ص 0 ب / 290          2/1/1944الفلب دوازوجاج السعود
قوات الدفاع الجوي5742 ان  ه واالس لندساوتاونجرانساماالدارةالهندس اض              10/10/1956تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5743 ان  ه واالس دالقادرمحمداحمدجابراالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           3/9/1951مع السعود
قوات الدفاع الجوي5744 ان  ه واالس كراالدارةالهندس اض              1/7/1937السودانادرسصالحا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5745 ان  ه واالس دالفتاحاالدارةالهندس سفضلع جع اض              1/1/1956مف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5746 ان  ه واالس ساالذيواالدارةالهندس اض              18/02/52الفلب ذ 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5747 ان  ه واالس خاناالدارةالهندس اض              8/6/1953الهندداوونداموم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5748 ان  ه واالس دالعا حس االدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           25/06/56مالقفصع السعود
قوات الدفاع الجوي5749 ان  ه واالس ماندياالدارةالهندس اض              2/1/1957الهندسلق 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5750 ان  ه واالس مانصالحاالدارةالهندس ةالوعلصالحسل اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5751 ان  ه واالس خاناالدارةالهندس اض              8/6/1953الهندداوونداموم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5752 ان  ه واالس ساالذيواالدارةالهندس اض              18/02/52الفلب ذ 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5753 ان  ه واالس ناندياالدارةالهندس انش د اض              1/7/1956الهندن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5754 ان  ه واالس ناندياالدارةالهندس انش د اض              1/7/1956الهندن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5755 ان  ه واالس ساالذيواالدارةالهندس اض              18/02/52الفلب ذ 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5756 ان  ه واالس ساالذيواالدارةالهندس اض              18/02/52الفلب ذ 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5757 ان  ه واالس مانصالحاالدارةالهندس ةالوعلصالحسل اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5758 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دال ارع دالج ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            1/7/1959بنغالدشع السعود
قوات الدفاع الجوي5759 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ك اض              1/7/1960الفلب هوروداما 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5760 ان  ه واالس الاالدارةالهندس اض              12/3/1960الهندرامومقامن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5761 ان  ه واالس دالواحداالدارةالهندس اض              1/7/1962الهنداثانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5762 ان  ه واالس الاالدارةالهندس اض              12/3/1960الهندرامومقامن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5763 ان  ه واالس جاالدارةالهندس دالرحمنف ةالعتي كنعانع اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5764 ان  ه واالس دالواحداالدارةالهندس اض              1/7/1962الهنداثانع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5765 ان  ه واالس الاالدارةالهندس اض              12/3/1960الهندرامومقامن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5766 ان  ه واالس جاالدارةالهندس دالرحمنف ةالعتي كنعانع اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5767 ان  ه واالس ماندياالدارةالهندس اض              2/1/1957الهندسلق 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5768 ان  ه واالس اض              1/7/2029الهندزك محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5769 ان  ه واالس اض              1/7/2029الهندزك محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5770 ان  ه واالس اض              1/7/2029الهندزك محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5771 ان  ه واالس اض              1/7/2029الهندزك محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5772 ان  ه واالس اەفضلرحمت هللاالدارةالهندس اض              2/7/1955بنغالدشم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5773 ان  ه واالس اەفضلرحمت هللاالدارةالهندس اض              2/7/1955بنغالدشم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5774 ان  ه واالس دالعا حس االدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           25/06/56مالقفصع السعود
قوات الدفاع الجوي5775 ان  ه واالس ااالدارةالهندس ان اسوا ار اض              1/7/1950الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5776 ان  ه واالس ااالدارةالهندس ان اسوا ار اض              1/7/1950الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5777 ان  ه واالس ااالدارةالهندس ان اسوا ار اض              1/7/1950الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5778 ان  ه واالس ااالدارةالهندس ان اسوا ار اض              1/7/1950الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5779 ان  ه واالس دهاللاالدارةالهندس ىبركهعا ةالمط اض              103593969128/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5780 ان  ه واالس اايناالدارةالهندس اض              1/7/1951الفلب سومب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5781 ان  ه واالس اايناالدارةالهندس اض              1/7/1951الفلب سومب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5782 ان  ه واالس اض              7/2/1955الهندبرهانايهادياالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5783 ان  ه واالس اض              1/7/1960محس محمداملاحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5784 ان  ه واالس اض              7/2/1955الهندبرهانايهادياالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5785 ان  ه واالس ستواالدارةالهندس الروساايرن اض              4/8/1952الفلب د 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5786 ان  ه واالس اض              7/2/1955الهندبرهانايهادياالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5787 ان  ه واالس اض              17/12/51الهندكوما راجواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5788 ان  ه واالس اض              7/2/1955الهندبرهانايهادياالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي5789 ان  ه واالس ستواالدارةالهندس الروساايرن اض              4/8/1952الفلبد 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5790 ان  ه واالس اض              17/12/51الهندكوما راجواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5791 ان  ه واالس دع االدارةالهندس دالس دالمج اض              17/09/55متر ع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5792 ان  ه واالس اض              17/12/51الهندكوما راجواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5793 ان  ه واالس ستواالدارةالهندس الروساايرن اض              4/8/1952الفلب د 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5794 ان  ه واالس اض              17/12/51الهندكوما راجواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5795 ان  ه واالس ستواالدارةالهندس الروساايرن اض              4/8/1952الفلب د 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5796 ان  ه واالس دالطاهراالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             1/1/1963السوداننعماناحمدس السعود
قوات الدفاع الجوي5797 ان  ه واالس دالطاهراالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             1/1/1963السوداننعماناحمدس السعود
قوات الدفاع الجوي5798 ان  ه واالس فعمنصورهاللاالدارةالهندس ةابورد اض              100085664912/9/1969السعود 5555917484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5799 ان  ه واالس داالدارةالهندس همحمدسع ةالزهرا عط اض              104244451123/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5800 ان  ه واالس فعمنصورهاللاالدارةالهندس ةابورد اض              100085664912/9/1969السعود 5555917484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5801 ان  ه واالس داالدارةالهندس همحمدسع ةالزهرا عط اض              104244451123/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5802 ان  ه واالس اتمحمداالدارةالهندس ستانصادقمحمدعنا اض              15/06/40ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5803 ان  ه واالس دالطاهراالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             1/1/1963السوداننعماناحمدس السعود
قوات الدفاع الجوي5804 ان  ه واالس اتمحمداالدارةالهندس ستانصادقمحمدعنا اض              15/06/40ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5805 ان  ه واالس ي االدارةالهندس اض              20/09/45الهنداحمدش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5806 ان  ه واالس ي االدارةالهندس اض              20/09/45الهنداحمدش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5807 ان  ه واالس ي االدارةالهندس اض              20/09/45الهنداحمدش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5808 ان  ه واالس ي االدارةالهندس اض              20/09/45الهنداحمدش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5809 ان  ه واالس ارياالدارةالهندس اض              3/1/1958الهندانديسات 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5810 ان  ه واالس شاياالدارةالهندس كسو لندف اض              1/5/1964تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5811 ان  ه واالس شاياالدارةالهندس كسو لندف اض              1/5/1964تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5812 ان  ه واالس ارياالدارةالهندس اض              3/1/1958الهندانديسات 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5813 ان  ه واالس ةالشهريحمدانسعدمحمداالدارةالهندس 10290743561/5/19655042429814457659السعود
قوات الدفاع الجوي5814 ان  ه واالس حمحمداالدارةالهندس كرع ف اض              1/1/1961السودانا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5815 ان  ه واالس فعمنصورهاللاالدارةالهندس ةابورد اض              100085664912/9/1969السعود 5555917484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5816 ان  ه واالس الاالدارةالهندس اض              12/3/1960الهندرامومقامن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5817 ان  ه واالس فعمنصورهاللاالدارةالهندس ةابورد اض              100085664912/9/1969السعود 5555917484777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5818 ان  ه واالس شاماالدارةالهندس ستانفرشوديفرشوديحس اح ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1952ا السعود
قوات الدفاع الجوي5819 ان  ه واالس شاماالدارةالهندس ستانفرشوديفرشوديحس اح ــ ه                تبو ك                   ص  ب 1085           1/7/1952ا السعود
قوات الدفاع الجوي5820 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دىها عنك ىض ةالظف اض              104395424522/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5821 ان  ه واالس اض              31/12/53الهندخانمع الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5822 ان  ه واالس اركعقوباالدارةالهندس اض              14/03/53السودانفضلمحمدم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5823 ان  ه واالس ميواالدارةالهندس اض              24/09/43الفلب ميتا امج 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5824 ان  ه واالس حمحمداالدارةالهندس كرع ف اض              1/1/1961السودانا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5825 ان  ه واالس اادواردواالدارةالهندس اض              4/3/1950الفلب االن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5826 ان  ه واالس خاناالدارةالهندس اض              8/6/1953الهندداوونداموم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5827 ان  ه واالس خاناالدارةالهندس اض              8/6/1953الهندداوونداموم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5828 ان  ه واالس ارياالدارةالهندس اض              3/1/1958الهندانديسات 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5829 ان  ه واالس ارياالدارةالهندس اض              3/1/1958الهندانديسات 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5830 ان  ه واالس وهمزەاالدارةالهندس لشا اض              19/03/59الهندبرامب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5831 ان  ه واالس وهمزەاالدارةالهندس لشا اض              19/03/59الهندبرامب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5832 ان  ه واالس ناجابتوساناالدارةالهندس اض              1/7/1949الفلب جاب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5833 ان  ه واالس ناجابتوساناالدارةالهندس اض              1/7/1949الفلب جاب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5834 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 44381              جد ه 21581           14/10/61السودانا عثمانالصادقاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5835 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 44381              جد ه 21581           14/10/61السودانا عثمانالصادقاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5836 ان  ه واالس فماهراالدارةالهندس داللط دالواحدع ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1954مع السعود
انة5837 ل والص شغ سمارفنكة دفاع لل اداف ا              م العقاره          11/3/1947ام 4191835 01 العل
انة5838 ل والص شغ سمارفنكة دفاع لل اداف ا              م العقاره          11/3/1947ام 4191835 01 العل
انة5839 ل والص شغ سمارفنكة دفاع لل اداف ا              م العقاره          11/3/1947ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي5840 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دىها عنك ىض ةالظف اض              104395424522/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5841 ان  ه واالس ابراهاناالدارةالهندس لندسومي اض              7/10/1953تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5842 ان  ه واالس ستواالدارةالهندس نافن الب اض              1/7/1941الفلب د 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5843 ان  ه واالس دالسالماالدارةالهندس ــ ه                الخ 31952             ص ب 30390           1/1/1955السودانعثمانعوضع السعود
قوات الدفاع الجوي5844 ان  ه واالس دالسالماالدارةالهندس ــ ه                الخ 31952             ص ب 30390           1/1/1955السودانعثمانعوضع السعود
قوات الدفاع الجوي5845 ان  ه واالس ىمغي رثعانمتعباالدارةالهندس ةالعم اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5846 ان  ه واالس فمحمداالدارةالهندس ستانخانا اض              3/12/2029ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5847 ان  ه واالس دالطاهراالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             1/1/1963السوداننعماناحمدس السعود
قوات الدفاع الجوي5848 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس اض              5/2/1961الهنداخ سه 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي5849 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس اض              5/2/1961الهنداخسه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5850 ان  ه واالس اادواردواالدارةالهندس اض              4/3/1950الفلب االن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5851 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس اض              5/2/1961الهنداخ سه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5852 ان  ه واالس لمحمداالدارةالهندس اض              5/2/1961الهنداخ سه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5853 ان  ه واالس مواالدارةالهندس اض              26/12/53الفلب همارائقزوس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5854 ان  ه واالس مواالدارةالهندس اض              26/12/53الفلب همارائقزوس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5855 ان  ه واالس لندهافاوشااوناالدارةالهندس اض              18/08/45تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5856 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           27/01/54بنغالدشخانهالل الديناالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5857 ان  ه واالس لندهافاوشااوناالدارةالهندس اض              18/08/45تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5858 ان  ه واالس فمحمداالدارةالهندس ستانخانا اض              3/12/2029ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5859 ان  ه واالس ستواالدارةالهندس نافن الب اض              1/7/1941الفلب د 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5860 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           27/01/54بنغالدشخانهالل الديناالدارةالهندس السعود
ةالعامةللدفاع المد 5861 يهاللسعدنوافالمدي ةالمط 102802848614/06/83005599009982711283السعود
قوات الدفاع الجوي5862 ان  ه واالس ةالعص حامدنوارفوازاالدارةالهندس اض              104161057517/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5863 ان  ه واالس ةالجوديحس ناجابراالدارةالهندس رالغالب ي           الطائ ف                 الع ق              10210168273/7/1943السعود واسط ه العمد ه          شا
قوات الدفاع الجوي5864 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط اع ــ ه             ص ب 11554              جد ه 21463           1/1/1957بنغالدشبرودهان غرفةرق م 20/4           السعود
انة5865 ل والص شغ ستوفركة دفاع لل كفرفرانكك ا              م العقاره          20/02/61كنداماج 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي5866 ان  ه واالس دهللامعجبمحمداالدارةالهندس ةالزهرا ع 10006635249/6/19705057141907272501السعود
قوات الدفاع الجوي5867 ان  ه واالس دهللامعجبمحمداالدارةالهندس ةالزهرا ع 10006635249/6/19705057141907272501السعود
قوات الدفاع الجوي5868 ان  ه واالس اض              1/7/1956الفلب سارت الهندرواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5869 ان  ه واالس اض              1/7/1956الفلب سارت الهندرواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5870 ان  ه واالس اض              1/2/1960بنغالدشحقمزعلانصاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5871 ان  ه واالس اركعقوباالدارةالهندس اض              14/03/53السودانفضلمحمدم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5872 ان  ه واالس حرالدفا ع       الجوىاالدار ه الهند ه1/7/1959السودانالحاجحمديوسفطارقاالدارةالهندس ب ع ال ــ ه          ي 392202 ع     ص 0 ب 1166              السعود
قوات الدفاع الجوي5873 ان  ه واالس اض 8/3/1948ممحمدوفامحمدحسناالدارةالهندس ــع  ال ‐ الم 40502525كة فاد للمقاوالت التجاره  شارع الخزان
قوات الدفاع الجوي5874 ان  ه واالس اض 8/3/1948ممحمدوفامحمدحسناالدارةالهندس ــع  ال ‐ الم 40502525كة فاد للمقاوالت التجاره  شارع الخزان
قوات الدفاع الجوي5875 ان  ه واالس وهمزەاالدارةالهندس لشا اض              19/03/59الهندبرامب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5876 ان  ه واالس وهمزەاالدارةالهندس لشا اض              19/03/59الهندبرامب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5877 ان  ه واالس فهاالدارةالهندس سابوحن دالغ هم ــ ه         ص ب 1127               الج ل 31951        1/7/1952بنغالدشع ا ن                السعود لهند ه        واالس
قوات الدفاع الجوي5878 ان  ه واالس ةالعتي محمدمل سلطاناالدارةالهندس 10048445182/10/19765052305704777147السعود
قوات الدفاع الجوي5879 ان  ه واالس باالدارةالهندس باحمدالط ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           1/7/1961السودانالط السعود
قوات الدفاع الجوي5880 ان  ه واالس باالدارةالهندس باحمدالط ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           1/7/1961السودانالط السعود
قوات الدفاع الجوي5881 ان  ه واالس ساالدارةالهندس ما ما محمودابراه ةالسل 100160001228/05/715006855576171542السعود
قوات الدفاع الجوي5882 ان  ه واالس اض              1/7/1958الهندخانع محمدفاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5883 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط اەع اض              12/3/1951بنغالدششارومحمدم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5884 ان  ه واالس اض              1/7/1958الهندخانع محمدفاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5885 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط اەع اض              12/3/1951بنغالدششارومحمدم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5886 ان  ه واالس ساالدارةالهندس ما ما محمودابراه ةالسل 100160001228/05/715006855576171542السعود
انة5887 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل ةالج فهدمحمدع 101891562713/02/56555231474السعود
قوات الدفاع الجوي5888 ان  ه واالس ناراالدارةالهندس دالقادرحس اض              22/12/59الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5889 ان  ه واالس ناراالدارةالهندس دالقادرحس اض              22/12/59الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5890 ان  ه واالس اض              31/12/53الهندخانمع الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5891 ان  ه واالس ااالدارةالهندس وتديرماها اض              5/11/1950الهندال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5892 ان  ه واالس ناراالدارةالهندس دالقادرحس اض              22/12/59الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5893 ان  ه واالس ااالدارةالهندس وتديرماها اض              5/11/1950الهندال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5894 ان  ه واالس ناراالدارةالهندس دالقادرحس اض              22/12/59الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5895 ان  ه واالس دوازاروجليواالدارةالهندس اض              2/4/1956الفلب ت 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5896 ان  ه واالس دوازاروجليواالدارةالهندس اض              2/4/1956الفلب ت 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5897 ان  ه واالس ااالدارةالهندس وتديرماها اض              5/11/1950الهندال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5898 ان  ه واالس ااالدارةالهندس وتديرماها اض              5/11/1950الهندال 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي5899 دهللااادارةمشار ةالحل عمرع ل االزدي10406073661/3/1975السعود 5036274706915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي5900 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           1/7/1953السودانهاروناحمدمحمداالدارةالهندس السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي5901 دهللااادارةمشار ةالحل عمرع ل االزدي10406073661/3/1975السعود 5036274706915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي5902 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 10225              جد ه 21433           1/7/1953السودانهاروناحمدمحمداالدارةالهندس السعود
انة5903 ل والص شغ ف كة دفاع لل اهاررجونك ه       10/11/1964ام 4191835القاعدە الج
انة5904 ل والص شغ ف كة دفاع لل اهاررجونك ه       10/11/1964ام 4191835القاعدە الج
انة5905 ل والص شغ ف كة دفاع لل اهاررجونك ه       10/11/1964ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي5906 ان  ه واالس ةبوصالحمحمدصالحاالدارةالهندس 102809353019/02/725055509356507777السعود
قوات الدفاع الجوي5907 ان  ه واالس ساناالدارةالهندس الفان اض              19/03/61الهندانداتن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5908 ان  ه واالس ساناالدارةالهندس الفان اض              19/03/61الهندانداتن 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي5909 ان  ه واالس ساناالدارةالهندس الفان اض              19/03/61الهندانداتن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5910 ان  ه واالس ساناالدارةالهندس الفان اض              19/03/61الهندانداتن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5911 ان  ه واالس دالقادرم الديناالدارةالهندس اض              16/02/55الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5912 ان  ه واالس دالقادرم الديناالدارةالهندس اض              16/02/55الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5913 ان  ه واالس دالقادرم الديناالدارةالهندس اض              16/02/55الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5914 ان  ه واالس دالقادرم الديناالدارةالهندس اض              16/02/55الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5915 ان  ه واالس لندالوالدبوهتاناالدارةالهندس اض              1/7/1958تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5916 ان  ه واالس لندالوالدبوهتاناالدارةالهندس اض              1/7/1958تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5917 ان  ه واالس دالقادرم الديناالدارةالهندس اض              16/02/55الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5918 ان  ه واالس دالقادرم الديناالدارةالهندس اض              16/02/55الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5919 ان  ه واالس دالقادرم الديناالدارةالهندس اض              16/02/55الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5920 ان  ه واالس دالقادرم الديناالدارةالهندس اض              16/02/55الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5921 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ــ ه          ص ب: 434               ا ق 31992         18/12/57الهندداوودشيخع ل ه)2245(           السعود 56              تح
قوات الدفاع الجوي5922 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ــ ه          ص ب: 434               ا ق 31992         18/12/57الهندداوودشيخع ل ه)2245(           السعود 56              تح
قوات الدفاع الجوي5923 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ــ ه          ص ب: 434               ا ق 31992         18/12/57الهندداوودشيخع ل ه)2245(           السعود 56              تح
قوات الدفاع الجوي5924 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ــ ه          ص ب: 434               ا ق 31992         18/12/57الهندداوودشيخع ل ه)2245(           السعود 56              تح
قوات الدفاع الجوي5925 ان  ه واالس اض              1/9/1945مابوالسعودمحمدرمضاناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5926 ان  ه واالس اض              1/9/1945مابوالسعودمحمدرمضاناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5927 ان  ه واالس اض              1/2/1960بنغالدشحقمزعلانصاراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5928 ان  ه واالس دالقدوسمحمداالدارةالهندس اض              15/06/57بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5929 ان  ه واالس دالقدوسمحمداالدارةالهندس اض              15/06/57بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5930 ان  ه واالس دالقدوسمحمداالدارةالهندس اض              15/06/57بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5931 ان  ه واالس دالقدوسمحمداالدارةالهندس اض              15/06/57بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5932 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالمج اض              23/06/59الهندنص ع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5933 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالمج اض              23/06/59الهندنص ع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5934 ان  ه واالس اض              1/1/1955بنغالدشصديقاحمدنذيراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5935 ان  ه واالس حرالدفا ع       الجوىاالدار ه الهند ه1/7/1959السودانالحاجحمديوسفطارقاالدارةالهندس ب ع ال ــ ه          ي 392202 ع     ص 0 ب 1166              السعود
قوات الدفاع الجوي5936 ان  ه واالس دالملكابوطاهراالدارةالهندس اض              1/7/1960بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5937 ان  ه واالس دالملكابوطاهراالدارةالهندس اض              1/7/1960بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5938 ان  ه واالس يالقم رجاهللا را عماراالدارةالهندس ةالمط ه 105953423831/05/4621974السعود 5065695507273710ص.ب: 11 الح
قوات الدفاع الجوي5939 ان  ه واالس يالقم رجاهللا را عماراالدارةالهندس ةالمط ه 105953423831/05/4621974السعود 5065695507273710ص.ب: 11 الح
قوات الدفاع الجوي5940 ان  ه واالس يالقم رجاهللا را عماراالدارةالهندس ةالمط ه 105953423831/05/4621974السعود 5065695507273710ص.ب: 11 الح
قوات الدفاع الجوي5941 ان  ه واالس يالقم رجاهللا را عماراالدارةالهندس ةالمط ه 105953423831/05/4621974السعود 5065695507273710ص.ب: 11 الح
قوات الدفاع الجوي5942 ان  ه واالس اقتاالدارةالهندس اض              1/1/1956بنغالدشا بنل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5943 ان  ه واالس اقتاالدارةالهندس اض              1/1/1956بنغالدشا بنل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5944 ان  ه واالس ااالدارةالهندس كرمماذافا الين اض              1/7/1953الهندب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5945 ان  ه واالس ااالدارةالهندس كرمماذافا الين اض              1/7/1953الهندب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5946 ان  ه واالس ااالدارةالهندس كرمماذافا الين اض              1/7/1953الهندب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5947 ان  ه واالس ااالدارةالهندس كرمماذافا الين اض              1/7/1953الهندب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5948 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 20708           1/7/1955الهندامساءام محمدنوراالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5949 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 20708           1/7/1955الهندامساءام محمدنوراالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5950 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 20708           1/7/1955الهندامساءام محمدنوراالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5951 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 20708           1/7/1955الهندامساءام محمدنوراالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5952 ان  ه واالس اض              1/7/1958الهندخانع محمدفاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5953 ان  ه واالس اض              1/7/1958الهندخانع محمدفاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5954 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             2/3/1952بنغالدشاسحقمحمدم ءالحقاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5955 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             2/3/1952بنغالدشاسحقمحمدم ءالحقاالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي5956 ان  ه واالس اتامكتاجارتاالدارةالهندس افن اض              1/7/1959ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5957 ان  ه واالس النراالدارةالهندس بصاحبتا اض              7/12/1936الهندحب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5958 ان  ه واالس النراالدارةالهندس بصاحبتا اض              7/12/1936الهندحب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5959 ان  ه واالس دالرافعاالدارةالهندس اض              1/7/1962السوداناحمدمحمديوسفع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5960 ان  ه واالس دالرافعاالدارةالهندس اض              1/7/1962السوداناحمدمحمديوسفع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5961 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع ةالشماصالحع 105432425423/09/68005999955559999555السعود
قوات الدفاع الجوي5962 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زع دالع ةالشماصالحع 105432425423/09/68005999955559999555السعود
قوات الدفاع الجوي5963 ان  ه واالس اس االدارةالهندس اابرامومو كب اض              1/7/1959الهندكب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5964 ان  ه واالس اس االدارةالهندس اابرامومو كب اض              1/7/1959الهندكب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5965 ان  ه واالس انعتيقسعدعتيقاالدارةالهندس ةال لع 4778046 01 506629912الملز               ش / صالح الدين االيو 10608629092/3/1978السعود
قوات الدفاع الجوي5966 ان  ه واالس انبن محمدبن محمدطارقاالدارةالهندس ةش 6211811حرە                105343966524/03/74السعود
قوات الدفاع الجوي5967 ان  ه واالس اسيوسفاالدارةالهندس ةشاعباحمدع اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5968 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع مع زابراه دالع ةالسع 105639636723/09/68554474765114211492السعود
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قوات الدفاع الجوي5969 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع مع زابراه دالع ةالس ع 105639636723/09/68554474765114211492السعود
قوات الدفاع الجوي5970 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع مع زابراه دالع ةالس ع 105639636723/09/68554474765114211492السعود
قوات الدفاع الجوي5971 ان  ه واالس لاحمداالدارةالهندس ة      5/11/1945فلسط الفرا احمدخل ــ ه          الدفا عالجو ي            االدارةالهندس 115              جد ه 21463              السعود
قوات الدفاع الجوي5972 ان  ه واالس لاحمداالدارةالهندس ة      5/11/1945فلسط الفرا احمدخل ــ ه          الدفا عالجو ي            االدارةالهندس 115              جد ه 21463              السعود
قوات الدفاع الجوي5973 ان  ه واالس لاحمداالدارةالهندس ة      5/11/1945فلسط الفرا احمدخل ــ ه          الدفا عالجو ي            االدارةالهندس 115              جد ه 21463              السعود
قوات الدفاع الجوي5974 ان  ه واالس لاحمداالدارةالهندس ة      5/11/1945فلسط الفرا احمدخل ــ ه          الدفا عالجو ي            االدارةالهندس 115              جد ه 21463              السعود
قوات الدفاع الجوي5975 ان  ه واالس لاحمداالدارةالهندس ة      5/11/1945فلسط الفرا احمدخل ــ ه          الدفا عالجو ي            االدارةالهندس 115              جد ه 21463              السعود
قوات الدفاع الجوي5976 ان  ه واالس اتامكتاجارتاالدارةالهندس افن اض              1/7/1959ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5977 ان  ه واالس اسيوسفاالدارةالهندس ةشاعباحمدع اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5978 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس دەعع ةمجر ع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5979 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس دەعع ةمجر ع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5980 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاحاسنسع ةالشهريع شفىاالم    سلما ن ،بواسطة/محس ن  102700275527/08/38السعود ا ض ،مس ري ف الشهر ي            ت 4313874              ال
قوات الدفاع الجوي5981 ان  ه واالس لاحمداالدارةالهندس ة      5/11/1945فلسط الفرا احمدخل ــ ه          الدفا عالجو ي            االدارةالهندس 115              جد ه 21463              السعود
قوات الدفاع الجوي5982 ان  ه واالس ستانفضل دينحس نذيراالدارةالهندس اض              1/7/1938ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5983 ان  ه واالس ستانفضل دينحس نذيراالدارةالهندس اض              1/7/1938ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5984 ان  ه واالس النراالدارةالهندس بصاحبتا اض              7/12/1936الهندحب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5985 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندتانارع محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5986 ان  ه واالس اض              1/7/1945الهندتانارع محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5987 ان  ه واالس النراالدارةالهندس بصاحبتا اض              7/12/1936الهندحب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5988 ان  ه واالس مالسما االدارةالهندس دهللاحسنابراه ــ ه             الدفا ع الجو ي           ص ب 10225           1/1/1954السودانع جد ه 21433              السعود
قوات الدفاع الجوي5989 ان  ه واالس اض              7/2/1954الفلب تمايوادجاروداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
فقوات الدفاع الجوي المل السعودي5990 دالعانا ةالعتي علىالنفع ا ض 11522        104421844221/10/33السعود 2319794              ت 2373519              ص ب 45691              ال ت
قوات الدفاع الجوي5991 ان  ه واالس اسطاالدارةالهندس دال دالشكورع اض              1/7/1960الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5992 ان  ه واالس اسطاالدارةالهندس دال دالشكورع اض              1/7/1960الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5993 ان  ه واالس اسطاالدارةالهندس دال دالشكورع اض              1/7/1960الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5994 ان  ه واالس اسطاالدارةالهندس دال دالشكورع اض              1/7/1960الهندع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5995 ان  ه واالس اض              7/2/1954الفلب تمايوادجاروداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5996 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ةالمسعوديخطفانمن نا اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5997 ان  ه واالس اض              1/5/1957بنغالدشوا هللاعه هللاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5998 ان  ه واالس اض              1/5/1957بنغالدشوا هللاعه هللاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي5999 ان  ه واالس اض              1/5/1957بنغالدشوا هللاعه هللاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6000 ان  ه واالس اض              1/5/1957بنغالدشوا هللاعه هللاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6001 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع مع زابراه دالع ةالس ع 105639636723/09/68554474765114211492السعود
قوات الدفاع الجوي6002 ان  ه واالس فاالدارةالهندس ةالمسعوديخطفانمن نا اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6003 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ زع دالع ةالعمارمحمدع اض              101169136523/12/79السعود 5551127274122222الديرە              ال
قوات الدفاع الجوي6004 ان  ه واالس ستاندينسنحس غالماالدارةالهندس اض              1/7/1940ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6005 ان  ه واالس ستاندينسنحس غالماالدارةالهندس اض              1/7/1940ا 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6006 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ زع دالع ةالعمارمحمدع اض              101169136523/12/79السعود 5551127274122222الديرە              ال
قوات الدفاع الجوي6007 ان  ه واالس اض              1/1/1940الهندسيجاليرماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6008 ان  ه واالس اض              1/1/1940الهندسيجاليرماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6009 ان  ه واالس انوكونرادواالدارةالهندس         CABATLING          MALASIQUI PANGASINANTEL.075 5362167        PHILIPPINES 9/3/1956273الفلب سور
قوات الدفاع الجوي6010 ان  ه واالس اض              2/12/1957بنغالدشسلطانشفيقمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6011 ان  ه واالس داالدارةالهندس ق اند اض              1/7/1948الفلب ليوث 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6012 ان  ه واالس داالدارةالهندس ق اند اض              1/7/1948الفلب ليوث 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6013 ان  ه واالس اناالدارةالهندس اض              1/7/1963الهندكوماريراتانجال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6014 ان  ه واالس اناالدارةالهندس اض              1/7/1963الهندكوماريراتانجال 4777147الوزارات            ال
ان6015 ةطم موحس ما وزارە الدفاع والط 102863365729/09/35566079604السعود
قوات الدفاع الجوي6016 ان  ه واالس شاالدارةالهندس اض              1/7/1958الهندغنغارامشاندرام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6017 ان  ه واالس شاالدارةالهندس اض              1/7/1958الهندغنغارامشاندرام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6018 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           24/07/60الهنداخ سا االدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي6019 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           24/07/60الهنداخ سا االدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي6020 ان  ه واالس اض              8/2/1951بنغالدشرحماننورالعلماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6021 ان  ه واالس اض              8/2/1951بنغالدشرحماننورالعلماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6022 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالرحمنابوسع اض              1/7/1956بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6023 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالرحمنابوسع اض              1/7/1956بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6024 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالرش اض              1/7/1960الهندارع محمدع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6025 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالرش اض              1/7/1960الهندارع محمدع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6026 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس اض              1/7/1959الهنداخ س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6027 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس اض              1/7/1959الهنداخ س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6028 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس اض              1/7/1959الهنداخ س 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي6029 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس اض              1/7/1959الهنداخس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6030 ان  ه واالس اناالدارةالهندس اض              1/7/1963الهندكوماريراتانجال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6031 ان  ه واالس اناالدارةالهندس اض              1/7/1963الهندكوماريراتانجال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6032 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامديعثمانع سع اض105760928915/10/66السعود هال 5666946334777147الح
قوات الدفاع الجوي6033 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامديعثمانع سع اض105760928915/10/66السعود هال 5666946334777147الح
قوات الدفاع الجوي6034 ان  ه واالس شاالدارةالهندس اض              1/7/1958الهندغنغارامشاندرام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6035 ان  ه واالس شاالدارةالهندس اض              1/7/1958الهندغنغارامشاندرام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6036 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              2/1/1960بنغالدشافضل الرحمنهارون الرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6037 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              2/1/1960بنغالدشافضل الرحمنهارون الرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6038 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              2/1/1960بنغالدشافضل الرحمنهارون الرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6039 ان  ه واالس اناالدارةالهندس اض              16/02/59الفلب فلوارنزاجول 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6040 ان  ه واالس اناالدارةالهندس اض              16/02/59الفلب فلوارنزاجول 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6041 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              2/1/1960بنغالدشافضل الرحمنهارون الرش 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6042 ان  ه واالس اض              1/7/2024الهنديوجناناوساناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6043 ان  ه واالس اض              1/7/2024الهنديوجناناوساناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6044 ان  ه واالس اەمش االدارةالهندس اض              1/4/1959بنغالدشع م 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6045 ان  ه واالس اەمش االدارةالهندس اض              1/4/1959بنغالدشع م 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6046 ان  ه واالس اض              1/3/1946الفلب رومانانطونيواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6047 ان  ه واالس اض              1/3/1946الفلب رومانانطونيواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6048 ان  ه واالس ةالص بن سالمبن مسعودخ االدارةالهندس اض              104649774711/1/1959السعود 5065509294777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6049 ان  ه واالس اسالمد مواالدارةالهندس ــ ه         ص ب 832                جد ه 21421           1/7/1961السودانفضل الموع غدادي ه              السعود جوهرة           ال
قوات الدفاع الجوي6050 ان  ه واالس قاالسالماالدارةالهندس اض              1/7/1958بنغالدشنورالدبنشف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6051 ان  ه واالس اجيبوحسناالدارةالهندس اض              9/5/1962الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6052 ان  ه واالس اسالمد مواالدارةالهندس ــ ه         ص ب 832                جد ه 21421           1/7/1961السودانفضل الموع غدادي ه              السعود جوهرة           ال
قوات الدفاع الجوي6053 ان  ه واالس قاالسالماالدارةالهندس اض              1/7/1958بنغالدشنورالدبنشف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6054 ان  ه واالس اجيبوحسناالدارةالهندس اض              9/5/1962الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6055 ان  ه واالس اجيبوحسناالدارةالهندس اض              9/5/1962الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6056 ان  ه واالس اجيبوحسناالدارةالهندس اض              9/5/1962الهندا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6057 ان  ه واالس ةالص بن سالمبن مسعودخ االدارةالهندس اض              104649774711/1/1959السعود 5065509294777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6058 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ستانخانزروادخانسل اض              1/7/1959ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6059 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ستانخانزروادخانسل اض              1/7/1959ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6060 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ستانخانزروادخانسل اض              1/7/1959ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6061 ان  ه واالس اض              5/3/1957منصارحارسنصاررشاداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6062 ان  ه واالس لادامكورواالدارةالهندس اض              1/7/1959الهندسام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6063 ان  ه واالس لادامكورواالدارةالهندس اض              1/7/1959الهندسام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6064 ان  ه واالس لادامكورواالدارةالهندس اض              1/7/1959الهندسام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6065 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ستانخانزروادخانسل اض              1/7/1959ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6066 ان  ه واالس لادامكورواالدارةالهندس اض              1/7/1959الهندسام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6067 ان  ه واالس اض              1/1/1959بنغالدشاعظمع محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6068 ان  ه واالس اض              1/4/1952بنغالدشع نوراالسالماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6069 ان  ه واالس ازاساالدارةالهندس لمار شا اض              1/7/1953الهندجورجم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6070 ان  ه واالس انراشدعاالدارةالهندس ةالطب غ 102085527420/07/74005051266084225905السعود
قوات الدفاع الجوي6071 ان  ه واالس اض              1/4/1952بنغالدشع نوراالسالماالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6072 ان  ه واالس فاالدارةالهندس محس م اض              1/1/1958بنغالدشالدينعل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6073 ان  ه واالس ازاساالدارةالهندس لمار شا اض              1/7/1953الهندجورجم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6074 ان  ه واالس كوداينلواالدارةالهندس 1/4/1955LOT.23 BLOCK.15         SAN FRANCISCO ST.   GUA DANOVILLE SUBD.    TALA CALOOCAN CITY.    Pالفلب ب
قوات الدفاع الجوي6075 ان  ه واالس ازاساالدارةالهندس لمار شا اض              1/7/1953الهندجورجم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6076 ان  ه واالس لادامكورواالدارةالهندس اض              1/7/1959الهندسام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6077 ان  ه واالس لادامكورواالدارةالهندس اض              1/7/1959الهندسام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6078 ان  ه واالس ازاساالدارةالهندس لمار شا اض              1/7/1953الهندجورجم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6079 ان  ه واالس ازاساالدارةالهندس لمار شا اض              1/7/1953الهندجورجم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6080 ان  ه واالس لادامكورواالدارةالهندس اض              1/7/1959الهندسام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6081 ان  ه واالس ازاساالدارةالهندس لمار شا اض              1/7/1953الهندجورجم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6082 ان  ه واالس ازاساالدارةالهندس لمار شا اض              1/7/1953الهندجورجم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6083 ان  ه واالس لادامكورواالدارةالهندس اض              1/7/1959الهندسام 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6084 ان  ه واالس ازاساالدارةالهندس لمار شا اض              1/7/1953الهندجورجم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6085 ان  ه واالس انراشدعاالدارةالهندس ةالطب غ 102085527420/07/74005051266084225905السعود
قوات الدفاع الجوي6086 ان  ه واالس لنورالعلممحمداالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           10/9/1949بنغالدشاسماع السعود
قوات الدفاع الجوي6087 ان  ه واالس لنورالعلممحمداالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           10/9/1949بنغالدشاسماع السعود
قوات الدفاع الجوي6088 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس الشه اض              1/7/1960بنغالدشاق 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي6089 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس الشه اض              1/7/1960بنغالدشاق 4777147الوزارات            ال
انة6090 ل والص شغ يكة دفاع لل ثبولخ اسم لوما          18/09/49ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي6091 ان  ه واالس ساالدارةالهندس اض              21/11/56الهندائلب ه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6092 ان  ه واالس ساالدارةالهندس اض              21/11/56الهندائلب ه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6093 ان  ه واالس ساالدارةالهندس اض              21/11/56الهندائلب ه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6094 ان  ه واالس ساالدارةالهندس اض              21/11/56الهندائلب ه 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6095 ان  ه واالس اقتمحمداالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1956بنغالدشع ل السعود
قوات الدفاع الجوي6096 ان  ه واالس اقتمحمداالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1956بنغالدشع ل السعود
قوات الدفاع الجوي6097 ان  ه واالس دالغ حس مظهراالدارةالهندس اض              15/08/58بنغالدشماحقع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6098 ان  ه واالس دالغ حس مظهراالدارةالهندس اض              15/08/58بنغالدشماحقع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6099 ان  ه واالس دشاەحمدب االدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/1/1975الهندجم السعود
قوات الدفاع الجوي6100 ان  ه واالس دشاەحمدب االدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/1/1975الهندجم السعود
قوات الدفاع الجوي6101 ان  ه واالس ااالدارةالهندس اض              18/05/56الهندسورسانيووانكوت 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6102 ان  ه واالس اض              1/1/1959بنغالدشاعظمع محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6103 ان  ه واالس ااالدارةالهندس اض              18/05/56الهندسورسانيووانكوت 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6104 ان  ه واالس اض              23/08/56الفلب سونشولونفرايوناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6105 ان  ه واالس اض              23/08/56الفلب سونشولونفرايوناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6106 ان  ه واالس ساالدارةالهندس الفازج لمام ال اض              4/6/1962الهندجاسم  4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6107 ان  ه واالس ساالدارةالهندس الفازج لمام ال اض              4/6/1962الهندجاسم  4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6108 ان  ه واالس دالرباالدارةالهندس مع دالرح اض              6/5/1954بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6109 ان  ه واالس ساالدارةالهندس الفازج لمام ال اض              4/6/1962الهندجاسم  4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6110 ان  ه واالس ساالدارةالهندس الفازج لمام ال اض              4/6/1962الهندجاسم  4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6111 ان  ه واالس دالشا محمودع سا االدارةالهندس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            12/5/1955مع السعود
الدفاع /ادارە6112 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانمحمدواصلشغ لسل ةالجل ز10383552759/12/1961السعود د الع 59926650175235985الملك ع
قوات الدفاع الجوي6113 ان  ه واالس دالشا محمودع سا االدارةالهندس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            12/5/1955مع السعود
قوات الدفاع الجوي6114 ان  ه واالس انمارااالدارةالهندس اض              1/7/1946الفلب رالنانو 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6115 ان  ه واالس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            29/07/61الهندمحمدرواترنوراالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي6116 ان  ه واالس انمارااالدارةالهندس اض              1/7/1946الفلب رالنانو 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6117 ان  ه واالس ــ ه                الج ل 31951           ص ب 1127            29/07/61الهندمحمدرواترنوراالدارةالهندس السعود
الدفاع /ادارە6118 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانمحمدواصلشغ لسل ةالجل ز10383552759/12/1961السعود د الع 59926650175235985الملك ع
قوات الدفاع الجوي6119 ان  ه واالس لندبروماخانجورماالدارةالهندس اض              26/05/57تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6120 ان  ه واالس لندبروماخانجورماالدارةالهندس اض              26/05/57تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6121 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ل الرحمنسل اض              5/7/1955بنغالدشخل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6122 ان  ه واالس كراالدارةالهندس داب اض              1/7/1961الهندف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6123 ان  ه واالس كراالدارةالهندس داب اض              1/7/1961الهندف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6124 ان  ه واالس كراالدارةالهندس داب اض              1/7/1961الهندف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6125 ان  ه واالس كراالدارةالهندس داب اض              1/7/1961الهندف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6126 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ل الرحمنسل اض              5/7/1955بنغالدشخل 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6127 ان  ه واالس ةالحار حمديسلطانمحمداالدارةالهندس اض              103014592228/10/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6128 ان  ه واالس ةالحار حمديسلطانمحمداالدارةالهندس اض              103014592228/10/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6129 ان  ه واالس اض              17/08/53الهندنايردهرانمورا االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6130 ان  ه واالس اض              17/08/53الهندنايردهرانمورا االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6131 ان  ه واالس اض              10/10/1950بنغالدشع جوهرابروناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6132 ان  ه واالس ض الرحمناالدارةالهندس اض              6/2/1953بنغالدشفضل الرحمنمف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6133 ان  ه واالس اض              10/10/1950بنغالدشع جوهرابروناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6134 ان  ه واالس اض              10/10/1950بنغالدشع جوهرابروناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6135 ان  ه واالس اض              10/10/1950بنغالدشع جوهرابروناالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6136 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــ ه          الحوي ه                 ص 0 ب 290            4/2/1961ممحمدع احمدالس ل ه2045   ت /7423727             السعود تح
قوات الدفاع الجوي6137 ان  ه واالس اض              17/08/53الهندنايردهرانمورا االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6138 ان  ه واالس اض              17/08/53الهندنايردهرانمورا االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6139 ان  ه واالس نقوتوماثيواالدارةالهندس وسب ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب /2313          8/1/1961الهندكورا السعود
قوات الدفاع الجوي6140 ان  ه واالس نقوتوماثيواالدارةالهندس وسب ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب /2313          8/1/1961الهندكورا السعود
قوات الدفاع الجوي6141 ان  ه واالس نقوتوماثيواالدارةالهندس وسب ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب /2313          8/1/1961الهندكورا السعود
قوات الدفاع الجوي6142 ان  ه واالس نقوتوماثيواالدارةالهندس وسب ــ ه                الطائ ف                 ص 0 ب /2313          8/1/1961الهندكورا السعود
قوات الدفاع الجوي6143 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دع اض              13/01/59بنغالدشع س 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6144 ان  ه واالس الريهايموروراالدارةالهندس اض              13/06/54الهندف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6145 ان  ه واالس الريهايموروراالدارةالهندس اض              13/06/54الهندف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6146 ان  ه واالس الريهايموروراالدارةالهندس اض              13/06/54الهندف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6147 ان  ه واالس الريهايموروراالدارةالهندس اض              13/06/54الهندف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6148 ان  ه واالس دمحمدحمزەاالدارةالهندس ەسع ةنا اض              10004890942/9/1976السعود 5066345684777147الوزارات            ال

w
w

w
.m

ej
ha

ra
lja

ze
er

a.
co

m

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



قوات الدفاع الجوي6149 ان  ه واالس دمحمدحمزەاالدارةالهندس ەسع ةنا اض              10004890942/9/1976السعود 5066345684777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6150 ان  ه واالس ش خ االدارةالهندس اض              1/11/1953بنغالدشفجرعلحاجال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6151 ان  ه واالس اض              20/10/60الهنداحمدجالل الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6152 ان  ه واالس اض              20/10/60الهنداحمدجالل الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6153 ان  ه واالس اض              20/10/60الهنداحمدجالل الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6154 ان  ه واالس اض              20/10/60الهنداحمدجالل الدينمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6155 ان  ه واالس دالرحمنخالداالدارةالهندس احس محمدع ةا اض              101934150012/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6156 ان  ه واالس دالرؤوفاالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/1/1960بنغالدشخانغالمع السعود
قوات الدفاع الجوي6157 ان  ه واالس دالرحمنخالداالدارةالهندس احس محمدع ةا اض              101934150012/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6158 ان  ه واالس دهللافتقاراالدارةالهندس اض              1/1/1960الهندش ع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6159 ان  ه واالس دهللافتقاراالدارةالهندس اض              1/1/1960الهندش ع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6160 ان  ه واالس اەرشارو هللاالدارةالهندس اض              1/1/1956بنغالدشم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6161 ان  ه واالس فمحمدشفيق الرحمناالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/7/1954بنغالدشحن السعود
قوات الدفاع الجوي6162 ان  ه واالس دسعداالدارةالهندس دهللاعب يع ةالدو اض              101523314924/10/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6163 ان  ه واالس اض              25/04/49الفلب ناسالريبرناردواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6164 ان  ه واالس اض              25/04/49الفلب ناسالريبرناردواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6165 ان  ه واالس دالنااالدارةالهندس دهللاع ةالما محمدع 10260678334/10/1967004021632السعود
قوات الدفاع الجوي6166 ان  ه واالس اض              5/6/1959الهندفق بهايحس و االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6167 ان  ه واالس اض              5/6/1959الهندفق بهايحس و االدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6168 ان  ه واالس انسالماالدارةالهندس ةالعطوىعتيقغض 535750502د العطو ي       او:                    محمد عقالتبو ك/التامينا ت         بواسطة:             10666549619/12/1961السعود
قوات الدفاع الجوي6169 ان  ه واالس دهللاسامراالدارةالهندس ةع حس ع 102676742424/12/765046777556674544السعود
قوات الدفاع الجوي6170 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ازعخل سه ار مل ةال 101077087128/11/625009266264777147السعود
قوات الدفاع الجوي6171 ان  ه واالس دالوهاباالدارةالهندس ــ ه          الحوي ه                 ص 0 ب 290            5/1/1957السودانعمرفضل الموع ل ه2058   ت/ 7423727             السعود تح
ةالعامةللدفاع المد 6172 ةالس منا مطلقهذلولالمدي اض              105658753622/06/81السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي6173 ان  ه واالس دالرحمنمصط محمدصالحاالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           30/03/61مع السعود
قوات الدفاع الجوي6174 ان  ه واالس دالرحمنمصط محمدصالحاالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           30/03/61مع السعود
قوات الدفاع الجوي6175 ان  ه واالس ا ض              21/03/57مابوالنجامحمدحسن مجدياالدارةالهندس ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6176 ان  ه واالس ااالدارةالهندس تاسديساينا اس اض              1/7/1960ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6177 ان  ه واالس ااالدارةالهندس تاسديساينا اس اض              1/7/1960ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6178 ان  ه واالس كرمحمداالدارةالهندس كرمحمدا ا ض              1/1/1958السودانا ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
انة6179 ل والص شغ يكة دفاع لل ثبولخ اسم لوما          18/09/49ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي6180 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس فناع ةال 103689631221/09/715558733774777147السعود
قوات الدفاع الجوي6181 ان  ه واالس ةالحر بن عثمانبن حس محموداالدارةالهندس 100446478820/01/835526731166366608السعود
قوات الدفاع الجوي6182 ان  ه واالس فمرزوقجابرمحمداالدارةالهندس ةال اض              103313727222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6183 ان  ه واالس دهللامعناالدارةالهندس ةالق احمدع اض              2/3/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6184 ان  ه واالس دهللامعناالدارةالهندس ةالق احمدع اض              2/3/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6185 ان  ه واالس ــــعاالدارةالهندس مفلحم ةالقحطا ال مردفهنا اض              101484805323/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6186 ان  ه واالس ــــعاالدارةالهندس مفلحم ةالقحطا ال مردفهنا اض              101484805323/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6187 ان  ه واالس ة         بر ج نورالحم ص        10/9/1961مصالحمحمدصالحمحمداالدارةالهندس مركز اجا               مــصـــــر             محافظةالدقهل
قوات الدفاع الجوي6188 ان  ه واالس دهللاعطاهللاالدارةالهندس ىالقم ع ةالمط اض              104875205711/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6189 ان  ه واالس مخالداالدارةالهندس انمحمدابراه ةالذي اض              10002417688/1/1975السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6190 ان  ه واالس مخالداالدارةالهندس انمحمدابراه ةالذي اض              10002417688/1/1975السعود 4777147الوزارات            ال
انة6191 ل والص شغ يكة دفاع لل ثبولخ اسم لوما          18/09/49ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي6192 ان  ه واالس زسحراالدارةالهندس دالع دالرحمنع دەع ةع اض              102808506415/10/66السعود 5556255454777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6193 ان  ه واالس زسحراالدارةالهندس دالع دالرحمنع دەع ةع اض              102808506415/10/66السعود 5556255454777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6194 ان  ه واالس اض              4/8/1958بنغالدشاحمدمظفراحمدجوهراالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6195 ان  ه واالس ا ض              1/1/1958السودانعطرونسل محمداحمداالدارةالهندس ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6196 ان  ه واالس جمحمودمجديمحمداالدارةالهندس اض              18/10/50مت 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6197 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنحمدشغ مع يخ ةالقم الظهرانالجامعة10614998182/9/1970السعود ول والمعادن  5059043358601932جامعة الملك فهد للب
الدفاع /ادارە6198 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنحمدشغ مع يخ ةالقم الظهرانالجامعة10614998182/9/1970السعود ول والمعادن  5059043358601932جامعة الملك فهد للب
الدفاع /ادارە6199 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنحمدشغ مع يخ ةالقم الظهرانالجامعة10614998182/9/1970السعود ول والمعادن  5059043358601932جامعة الملك فهد للب
الدفاع /ادارە6200 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنحمدشغ مع يخ ةالقم الظهرانالجامعة10614998182/9/1970السعود ول والمعادن  5059043358601932جامعة الملك فهد للب
قوات الدفاع الجوي6201 ان  ه واالس لقحمودسالماالدارةالهندس ةالحممط   الحفر  ت 7718233  104180161227/08/38السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6202 دالرحمنادارةمشار ةال مط سعدع ع ق المدينه         100457515311/7/1970السعود ه           ط غداد 5046679106521414ال
الدفاع /ادارە6203 ه  انه الخدمات الطب ل وص صلشغ دهللامحمدف ةالقر ع ه           103567744020/07/74السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6204 ان  ه واالس لقحمودسالماالدارةالهندس ةالحممط   الحفر  ت 7718233  104180161227/08/38السعود
قوات الدفاع الجوي6205 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاحس ع ةالقحطا ع عس 103305798325/10/65السعود ع ديوان المظالم  05474190154741901ف
قوات الدفاع الجوي6206 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس فمحمدع ةالجغوا نا     104647442325/10/65السعود
الدفاع /ادارە6207 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ دهللابراه فناع ةال ا ض 11391        10319964895/8/1940السعود ت م 4631071               ص ب 438                ال
قوات الدفاع الجوي6208 ان  ه واالس معودەمحمداالدارةالهندس ةالعطوىسل اض              10376204639/10/1971السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي6209 ان  ه واالس دهللاعاحمداالدارةالهندس ةالغامدىع اض              102210696520/10/61السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6210 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط معمرع دالرحمنابراه ــ ه         ص ب 15606              جد ه 21454           29/07/58السودانع ار           السعود دالل ه ا دالحم ن   ع كتورع
قوات الدفاع الجوي6211 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط معمرع دالرحمنابراه ــ ه         ص ب 15606              جد ه 21454           29/07/58السودانع ار           السعود دالل ه ا دالحم ن   ع كتورع
قوات الدفاع الجوي6212 ان  ه واالس داالدارةالهندس ع دمطلقمس ةالعطوىرش اض              100193636615/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6213 ان  ه واالس لوىراشدحمودحماداالدارةالهندس ةال حر ص 0 ب 477     ت 3223802 م          101408202627/08/38السعود ب ع ال جر 115575253         ي 3223249 م             ب
انة6214 ل والص شغ توكة دفاع لل ا              م العقاره          13/06/56الفلب جافارو 4191835 01 العل
الدفاع /ادارە6215 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ لمرزوق قاسمابراه ىالط ةالع     105175926222/11/309793038السعود
قوات الدفاع الجوي6216 ان  ه واالس يحاالدارةالهندس ةالجم مطرعوادص اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6217 ان  ه واالس سبراساداالدارةالهندس اض              27/06/60الهندقاروخم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6218 ان  ه واالس سبراساداالدارةالهندس اض              27/06/60الهندقاروخم 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6219 ان  ه واالس ةعغالبعثمانسعوداالدارةالهندس ارن         امتداد ش المكرونه   10315144238/5/1962السعود 6710166 الط
قوات الدفاع الجوي6220 ان  ه واالس ةعغالبعثمانسعوداالدارةالهندس ارن         امتداد ش المكرونه   10315144238/5/1962السعود 6710166 الط
قوات الدفاع الجوي6221 ان  ه واالس دهللاكرلؤياالدارةالهندس ةالخيورع 100716704024/11/695056446556069130السعود
قوات الدفاع الجوي6222 ان  ه واالس فرسفرمحمداالدارةالهندس دىمس ةالطلالحم الطائف100974385521/05/47السعود ه  5017010317452846مدرسة الملك فهد االبتدائ
قوات الدفاع الجوي6223 ان  ه واالس اراالدارةالهندس انس يصابررا ةالظف ى        10537302468/12/1939السعود 7225337           بواسطةجهادالظف 7233572فر                  ت
قوات الدفاع الجوي6224 ان  ه واالس اراالدارةالهندس انس يصابررا ةالظف ى        10537302468/12/1939السعود 7225337           بواسطةجهادالظف 7233572فر                  ت
قوات الدفاع الجوي6225 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالجفا ع مشعلع 100383860211/12/19765048504888127701السعود
قوات الدفاع الجوي6226 ان  ه واالس ةفطا محمدنورحامدها االدارةالهندس اض              100585442520/10/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6227 ان  ه واالس ةفطا محمدنورحامدها االدارةالهندس اض              100585442520/10/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6228 ان  ه واالس اض              2/5/1954بنغالدشسلطانمحمدفضل الحقاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6229 ةخوجهبن احمدبن ترسنمحمدادارةمشار 4781512الوزارات            ش المطار            108440062910/6/1972السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6230 ةخوجهبن احمدبن ترسنمحمدادارةمشار 4781512الوزارات            ش المطار            108440062910/6/1972السعود
الدفاع /ادارە6231 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحمدشغ ةالشلويبن زدبن ع 104241582629/04/49506261042السعود
انة6232 ل والص شغ دوكة دفاع لل ه       30/05/66الفلب رنوسوفينفي 4191835القاعدە الج
انة6233 ل والص شغ دوكة دفاع لل ه       30/05/66الفلب رنوسوفينفي 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6234 ان  ه واالس دهللاصالحاالدارةالهندس ىناع ةالدو اض              31/03/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6235 ان  ه واالس دفرحانسالماالدارةالهندس ةالصل رش اض              10445619574/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6236 ان  ه واالس دفرحانسالماالدارةالهندس ةالصل رش ة10445619574/10/1967السعود اطن الع ةحفر ال 5075672837232379الع
قوات الدفاع الجوي6237 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس اركع ةالخالدىدواسم اض              10293028649/5/1972السعود 5058173974777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6238 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس اركع ةالخالدىدواسم اض              10293028649/5/1972السعود 5058173974777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6239 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع دالرحمنع ةالمهع 100193805725/09/615558227014777147السعود
قوات الدفاع الجوي6240 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةجعفرىمحمدمحسنج اض              102576906619/12/60السعود 4936622الروضة              ال
قوات الدفاع الجوي6241 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع دالرحمنع ةالمهع 100193805725/09/615558227014777147السعود
قوات الدفاع الجوي6242 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع دالرحمنع ةالمهع 100193805725/09/615558227014777147السعود
قوات الدفاع الجوي6243 ان  ه واالس دالقادراالدارةالهندس اض              5/3/1959بنغالدشع ام ع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6244 ان  ه واالس دالرحمنجابراالدارةالهندس ةالجابربن نابن ع 100778016423/09/685049553882282009السعود
قوات الدفاع الجوي6245 ان  ه واالس ج االدارةالهندس دالرحمنعالمجاه اض              1/6/1960بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6246 ان  ه واالس ابمحمداالدارةالهندس ةالحر بن ع بن ذ 10116805253/10/19835066625266081515السعود
قوات الدفاع الجوي6247 ان  ه واالس ابمحمداالدارةالهندس ةالحر بن ع بن ذ 10116805253/10/19835066625266081515السعود
قوات الدفاع الجوي6248 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال بمحمدع ا ض              1/1/1961السودانط ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6249 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دابراه ةالحر احمدحم 101035194628/11/625045157123255375السعود
قوات الدفاع الجوي6250 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ارعلىمحمدىع ةم اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
انة6251 ل والص شغ دهللاداخلكة دفاع لل ةاالحمدىداخلع ه       105395861531/12/59السعود 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6252 ان  ه واالس حاالدارةالهندس ىمسلماحمدمف ةخ اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6253 ه  انه الخدمات الطب ل وص معمرشغ دهللابراه ةالخ ع ه           104763437111/8/1972السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6254 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مانمرزوقع ةالجه سل ق المطار100647693924/12/69السعود هط 5557055487272501الح
قوات الدفاع الجوي6255 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مانمرزوقع ةالجه سل ق المطار100647693924/12/69السعود هط 5557055487272501الح
انة6256 ل والص شغ ه       20/05/57الفلب ارلراوءلكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي6257 ةالجه بن مف بن محمدبندرادارةمشار ل االزدي100040278212/2/1968السعود 5077955596915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي6258 ةالجه بن مف بن محمدبندرادارةمشار ل االزدي100040278212/2/1968السعود 5077955596915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي6259 ان  ه واالس سلودونالدمالاالدارةالهندس اض              1/1/1959الفلب اس 4777147الوزارات            ال
انة6260 ل والص شغ نتوروميوكة دفاع لل سونجاس ه       9/4/1940الفلب س 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6261 ان  ه واالس ضراشدطا االدارةالهندس ةالهاجريعا ــــخ       10126409993/4/1978السعود 5049612776832979الحوامات الحمرا     شارع الصوار
انة6262 ل والص شغ يتورموندوكة دفاع لل ه       15/01/53الفلب اس 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6263 ان  ه واالس ش محمداالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/1/1959بنغالدشابواقاسمابوال السعود
قوات الدفاع الجوي6264 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانول مسل ةالخل ابراه اض              28/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6265 ه  انه الخدمات الطب ل وص لوىناهضعمحمدشغ ةال 103578866827/08/385033042468304962السعود
قوات الدفاع الجوي6266 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا ال مساعدع محمدسع د مستور 103813319311/6/1945السعود أبها بواسطة / محمد سع 558866697معهد التدرب المه 
قوات الدفاع الجوي6267 ان  ه واالس ينوسو االدارةالهندس لس      SULOK ST.          PANAPAAN             BACOOR CAVITE 4102     PHILIPPINES 4/6/1950358الفلب س
ــــع قوات الدفاع الجوي6268 انسالمحمدادارةمشار ةالحرم 4781512الوزارات            ش المطار            103543213523/09/68السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي6269 انسالمحمدادارةمشار ةالحر م 4781512الوزارات            ش المطار            103543213523/09/68السعود
قوات الدفاع الجوي6270 ان  ه واالس مانجابرفوازاالدارةالهندس ةالف سل 107863332624/08/915334586694561641السعود
قوات الدفاع الجوي6271 ان  ه واالس دهللاحمداالدارةالهندس ةسندىمحمدع 100822321430/12/705558283106919185السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6272 دالمحسنادارةمشار دهللابن ع ع ةالقر بن ع 4781512الوزارات            ش المطار            10190248098/11/1973السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6273 دالمحسنادارةمشار دهللابن ع ع ةالقر بن ع 4781512الوزارات            ش المطار            10190248098/11/1973السعود
قوات الدفاع الجوي6274 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاسع حا حمرانع ةال 10098533813/7/194350308610672321581السعود
انة6275 ل والص شغ ككة دفاع لل رسونتوماسات ارو ه       16/02/54ام 4191835القاعدە الج
انة6276 ل والص شغ ككة دفاع لل رسونتوماسات ارو ه       16/02/54ام 4191835القاعدە الج
انة6277 ل والص شغ ككة دفاع لل رسونتوماسات ارو ه       16/02/54ام 4191835القاعدە الج
الدفاع /ادارە6278 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالخالدىمحمدسعودمحمدشغ 102144362524/05/72505850194505850194السعود
انة6279 ل والص شغ اجونيورمارتنكنتجورجكة دفاع لل ه       25/03/75ام 4191835القاعدە الج
الدفاع /ادارە6280 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشائعناشغ ةالقحطا ال درسسع     3/10/1968السعود
انة6281 ل والص شغ اجونيورمارتنكنتجورجكة دفاع لل ه       25/03/75ام 4191835القاعدە الج
انة6282 ل والص شغ اجونيورمارتنكنتجورجكة دفاع لل ه       25/03/75ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6283 ان  ه واالس انحمودسعدسعوداالدارةالهندس ةالنه 8421176ابن خلدون            ش ابن خلدون          102559377117/06/77السعود
قوات الدفاع الجوي6284 ان  ه واالس انحمودسعدسعوداالدارةالهندس ةالنه 8421176ابن خلدون            ش ابن خلدون          102559377117/06/77السعود
قوات الدفاع الجوي6285 ان  ه واالس يع منصورمحمداالدارةالهندس ةعس 108380598412/1/19895051425442812777السعود
انة6286 ل والص شغ امكة دفاع لل ل اا ارىو ه       11/8/1946ام 4191835القاعدە الج
انة6287 ل والص شغ امكة دفاع لل ل اا ارىو ه       11/8/1946ام 4191835القاعدە الج
انة6288 ل والص شغ امكة دفاع لل ل اا ارىو ه       11/8/1946ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6289 ان  ه واالس ةكع شاوشعاحمداالدارةالهندس 50358576744244845تبوك 106512093121/05/47السعود
قوات الدفاع الجوي6290 ان  ه واالس ا ض              13/02/40مح احمدمحمدنورالديناالدارةالهندس ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6291 ان  ه واالس ا ض              1/7/1953ممحمدحسنيوسفاالدارةالهندس ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
انة6292 ل والص شغ ضكة دفاع لل دعا مانبن ع ةالحاز بن سل 100202203410/5/19485046645096796385السعود
انة6293 ل والص شغ دهللامحمدسطامكة دفاع لل ةالشتويع 100650018325/03/7750541608714554691السعود
انة6294 ل والص شغ دهللامحمدسطامكة دفاع لل ةالشتويع 100650018325/03/7750541608714554691السعود
انة6295 ل والص شغ دهللامحمدسطامكة دفاع لل ةالشتويع 100650018325/03/7750541608714554691السعود
انة6296 ل والص شغ رتكة دفاع لل سشارلزرو رت اما ه       5/5/1955ام 4191835القاعدە الج
انة6297 ل والص شغ رتكة دفاع لل سشارلزرو رت اما ه       5/5/1955ام 4191835القاعدە الج
انة6298 ل والص شغ رتكة دفاع لل سشارلزرو رت اما ه       5/5/1955ام 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 6299 ةالعتي خلفش محمدالمدي 50069301816231166مرات                103989033829/05/72السعود
قوات الدفاع الجوي6300 ان  ه واالس ففوازاالدارةالهندس داللط يخالدع ةالدو 100474740612/8/19835430506428572707السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6301 مادارةمشار دهللامحمدابراه ةاحشوانع 5400779066915380سلطان10062153785/11/1964السعود
قوات الدفاع الجوي6302 ان  ه واالس ةالفض يوسفعثمانعصاماالدارةالهندس اض              10059145424/3/1973السعود 5552475994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6303 ان  ه واالس ةالفض يوسفعثمانعصاماالدارةالهندس اض              10059145424/3/1973السعود 5552475994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6304 ان  ه واالس يع منصورمحمداالدارةالهندس ةعس 108380598412/1/19895051425442812777السعود
ان6305 موزارە الدفاع والط مانابراه لسل ةالح شل دالل ه الش ل        المديري ه العام ه         للتامينا ت االجتما ه10236838637/9/1937السعود ةالتد ق بواسطة     ع ع
ان6306 موزارە الدفاع والط مانابراه لسل ةالح شل دالل ه الش ل        المديري ه العام ه         للتامينا ت االجتما ه10236838637/9/1937السعود ةالتد ق بواسطة     ع ع
قوات الدفاع الجوي6307 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع يسفاحعا ةالظف 103118106617/06/775499433258324300السعود
قوات الدفاع الجوي6308 ان  ه واالس ةالفض يوسفعثمانعصاماالدارةالهندس اض              10059145424/3/1973السعود 5552475994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6309 ان  ه واالس ةالفض يوسفعثمانعصاماالدارةالهندس اض              10059145424/3/1973السعود 5552475994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6310 ان  ه واالس ةالفض يوسفعثمانعصاماالدارةالهندس اض              10059145424/3/1973السعود 5552475994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6311 ان  ه واالس ةالفض يوسفعثمانعصاماالدارةالهندس اض              10059145424/3/1973السعود 5552475994777147الوزارات            ال
ان6312 موزارە الدفاع والط مانابراه لسل ةالح شل دالل ه الش ل        المديري ه العام ه         للتامينا ت االجتما ه10236838637/9/1937السعود ةالتد ق بواسطة     ع ع
قوات الدفاع الجوي6313 ان  ه واالس اض              11/11/1960الهندبراوانالحمانمارىاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6314 ان  ه واالس اض              11/11/1960الهندبراوانالحمانمارىاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
انة6315 ل والص شغ انكة دفاع لل اتا ه       6/11/1964الفلب س 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6316 ان  ه واالس ممحمداحمداالدارةالهندس ةح ابراه 10254837673/6/19785433946584777147السعود
قوات الدفاع الجوي6317 ان  ه واالس مع االدارةالهندس مع ابراه اه ةال 10410969819/1/19805029961165397197السعود
قوات الدفاع الجوي6318 ان  ه واالس مع االدارةالهندس مع ابراه اه ةال 10410969819/1/19805029961165397197السعود
قوات الدفاع الجوي6319 ان  ه واالس مع االدارةالهندس مع ابراه اه ةال 10410969819/1/19805029961165397197السعود
قوات الدفاع الجوي6320 ان  ه واالس دهللاغالباالدارةالهندس ةالعتي بن غالببن ع اض              105069839611/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6321 ان  ه واالس دهللاغالباالدارةالهندس ةالعتي بن غالببن ع اض              105069839611/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6322 ان  ه واالس دهللاغالباالدارةالهندس ةالعتي بن غالببن ع اض              105069839611/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6323 ان  ه واالس دهللاغالباالدارةالهندس ةالعتي بن غالببن ع اض              105069839611/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6324 ان  ه واالس دهللاغالباالدارةالهندس ةالعتي بن غالببن ع اض              105069839611/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6325 ان  ه واالس دهللاغالباالدارةالهندس ةالعتي بن غالببن ع اض              105069839611/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6326 ان  ه واالس ةغزوا بن ع بن احمدملهوياالدارةالهندس 102341213123/09/685028441698824457السعود
قوات الدفاع الجوي6327 ان  ه واالس ةغزوا بن ع بن احمدملهوياالدارةالهندس 102341213123/09/685028441698824457السعود
ان6328 دوزارە الدفاع والط ةالشهريمحمدحسنسع اض              101778863721/10/33السعود 4789000ال
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ان6329 دوزارە الدفاع والط ةالشهريمحمدحسنسع اض              101778863721/10/33السعود 4789000ال
الدفاع /ادارە6330 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ دهللامحمدع ةال جمعانع 101470735812/9/1969506817024114616442السعود
قوات الدفاع الجوي6331 ان  ه واالس ةالع ع محمدع االدارةالهندس 102775812517/06/7755638652026947555السعود
قوات الدفاع الجوي6332 ان  ه واالس ةالع ع محمدع االدارةالهندس 102775812517/06/7755638652026947555السعود
قوات الدفاع الجوي6333 ان  ه واالس دحمداالدارةالهندس دمحم ةالجدعا ع اض              10561001084/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6334 ان  ه واالس دحمداالدارةالهندس دمحم ةالجدعا ع اض              10561001084/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6335 ان  ه واالس دحمداالدارةالهندس دمحم ةالجدعا ع اض              10561001084/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6336 ان  ه واالس دحمداالدارةالهندس دمحم ةالجدعا ع اض              10561001084/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6337 ان  ه واالس دحمداالدارةالهندس دمحم ةالجدعا ع اض              10561001084/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6338 ان  ه واالس دحمداالدارةالهندس دمحم ةالجدعا ع اض              10561001084/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6339 ان  ه واالس لاالدارةالهندس انجم لوىساعدعل ةال م100045225815/05/7020السعود ة والتعل 4287950االدارة العامه لل
ــــع قوات الدفاع الجوي6340 دهللاصالحادارةمشار ةالب ع ع 5400009336982290الروضةشارع الزغي 108046653323/06/88السعود
انة6341 ل والص شغ انكة دفاع لل اتا ه       6/11/1964الفلب س 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6342 ان  ه واالس وسوراناالدارةالهندس اض              5/1/1956الهنداوال 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6343 ان  ه واالس وسوراناالدارةالهندس اض              5/1/1956الهنداوال 4777147الوزارات            ال
انة6344 ل والص شغ تادواردفرانككة دفاع لل اهول ه       28/01/38ام 4191835القاعدە الج
انة6345 ل والص شغ تادواردفرانككة دفاع لل اهول ه       28/01/38ام 4191835القاعدە الج
انة6346 ل والص شغ تادواردفرانككة دفاع لل اهول ه       28/01/38ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6347 ان  ه واالس ا ض  11555       30/03/54محسنفه محمدرجباالدارةالهندس ــ ه         ص ب 60834              ال ا ن                السعود لهند ه        واالس
انة6348 ل والص شغ ككة دفاع لل ااحناتات ال لوما          3/2/1967اس 4885454 01 الد
ةالعامةللدفاع المد 6349 دهللاسعودفهدالمدي دع ةالع اض              10752222067/2/1975السعود 5459425204410666ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6350 اباحمدادارةمشار ةالحازمحمدذ سلطان103383203923/02/55السعود 5056185116915380الزاهراءش االم
قوات الدفاع الجوي6351 ان  ه واالس دالعا فؤاداالدارةالهندس انع ةاليو عل 100986570831/10/845630128836755981السعود
قوات الدفاع الجوي6352 ان  ه واالس دالعا فؤاداالدارةالهندس انع ةاليو عل 100986570831/10/845630128836755981السعود
قوات الدفاع الجوي6353 ان  ه واالس دالعا فؤاداالدارةالهندس انع ةاليو عل 100986570831/10/845630128836755981السعود
قوات الدفاع الجوي6354 ان  ه واالس ةاحمداالدارةالهندس جعط دف ةسع شهشارع حائل106103116512/2/1987السعود 4655555 01عل
قوات الدفاع الجوي6355 ان  ه واالس ةاحمداالدارةالهندس جعط دف ةسع شهشارع حائل106103116512/2/1987السعود 4655555 01عل
الدفاع /ادارە6356 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالزغي سعدمحمدسعدشغ اب         100498330824/10/81السعود ــع              ش  ‐ الض 4012550الم
الدفاع /ادارە6357 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالزغي سعدمحمدسعدشغ اب         100498330824/10/81السعود ــع              ش  ‐ الض 4012550الم
الدفاع /ادارە6358 ه  انه الخدمات الطب ل وص انمحمدفهدمحمدشغ ةالوط 5554008104767780ش  ابن كث         102402262410/11/1981السعود
قوات الدفاع الجوي6359 ان  ه واالس اضج دراالدارةالهندس يغ ةالع اطن           105782181922/08/71السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
قوات الدفاع الجوي6360 ان  ه واالس اضج دراالدارةالهندس يغ ةالع اطن           105782181922/08/71السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
قوات الدفاع الجوي6361 ان  ه واالس اضج دراالدارةالهندس يغ ةالع اطن           105782181922/08/71السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
قوات الدفاع الجوي6362 ان  ه واالس اضج دراالدارةالهندس يغ ةالع اطن           105782181922/08/71السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
قوات الدفاع الجوي6363 ان  ه واالس اضج دراالدارةالهندس يغ ةالع اطن           105782181922/08/71السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
قوات الدفاع الجوي6364 ان  ه واالس اضج دراالدارةالهندس يغ ةالع اطن           105782181922/08/71السعود اطن           حفرال 37874040حفرال
انة6365 ل والص شغ سمحمدخالدمحمدكة دفاع لل ةحا لفة 942جدة10139817315/8/1972السعود 5045948606594429مركز ت
قوات الدفاع الجوي6366 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس داحمدع ةالرش اض              100617293420/12/80السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 6367 دهللاسعودفهدالمدي دع ةالع اض              10752222067/2/1975السعود 5459425204410666ال
ةالعامةللدفاع المد 6368 دهللاسعودفهدالمدي دع ةالع اض              10752222067/2/1975السعود 5459425204410666ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6369 اندرادارةمشار ق بن محسنبن هد ةال 5531010414781512الوزاراتش المطار106098535321/08/82السعود
انة6370 ل والص شغ فحس محسنخالدكة دفاع لل ةال 101124980013/02/56501332045112203966السعود
انة6371 ل والص شغ ككة دفاع لل ااحناتات ال لوما          3/2/1967اس 4885454 01 الد
انة6372 ل والص شغ ككة دفاع لل مودوات ا              م العقاره          17/03/61الفلب ب 4191835 01 العل
انة6373 ل والص شغ ككة دفاع لل مودوات ا              م العقاره          17/03/61الفلب ب 4191835 01 العل
ةالعامةللدفاع المد 6374 دهللاراشدسعدالمدي يع ةالدو 107682593228/12/855416090802242222السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6375 اندرادارةمشار ق بن محسنبن هد ةال 5531010414781512الوزاراتش المطار106098535321/08/82السعود
قوات الدفاع الجوي6376 ان  ه واالس درهصالحعطاهللاالدارةالهندس ةالحب ع ه     103272099520/02/70السعود 5655171450الجامعه االسالم
قوات الدفاع الجوي6377 ان  ه واالس درهصالحعطاهللاالدارةالهندس ةالحب ع ه     103272099520/02/70السعود 5655171450الجامعه االسالم
قوات الدفاع الجوي6378 ان  ه واالس ةغزوا بن دمنانبن  ع االدارةالهندس 10735340574/6/19885308388734919999السعود
قوات الدفاع الجوي6379 ان  ه واالس تروجليواالدارةالهندس ــ ه                مطارالهرا ن 31932       ص ب 357             25/12/38الفلب كون السعود
قوات الدفاع الجوي6380 ان  ه واالس ةغزوا بن دمنانبن  ع االدارةالهندس 10735340574/6/19885308388734919999السعود
انة6381 ل والص شغ لوناادواردوكة دفاع لل ا              م العقاره          29/03/55الفلب د 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6382 ان  ه واالس ابموجودابوالقاسماالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           16/02/55بنغالدشع دارخ السعود
قوات الدفاع الجوي6383 ان  ه واالس صلمحمداالدارةالهندس دهللاف ا ع ةالعل ــــع   105566613316/06/82السعود ال 8573540المطلق              الدمام الخ
قوات الدفاع الجوي6384 ان  ه واالس صلمحمداالدارةالهندس دهللاف ا ع ةالعل ــــع   105566613316/06/82السعود ال 8573540المطلق              الدمام الخ
انة6385 ل والص شغ مسج كة دفاع لل اار ماكج ه       1/8/1952ام 4191835القاعدە الج
انة6386 ل والص شغ مسج كة دفاع لل اار ماكج ه       1/8/1952ام 4191835القاعدە الج
انة6387 ل والص شغ مسج كة دفاع لل اار ماكج ه       1/8/1952ام 4191835القاعدە الج
انة6388 ل والص شغ ستانشفيعمحمدمحمودطارقكة دفاع لل ا              م العقاره          2/4/1964ا 4191835 01 العل
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انة6389 ل والص شغ ستانشفيعمحمدمحمودطارقكة دفاع لل ا              م العقاره          2/4/1964ا 4191835 01 العل
انة6390 ل والص شغ ستانخانمنورراضمحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          15/05/50ا 4191835 01 العل
انة6391 ل والص شغ ستانخانمنورراضمحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          15/05/50ا 4191835 01 العل
انة6392 ل والص شغ سكة دفاع لل دەا ةهوساويعع 101863765014/03/7653607236612203966السعود
قوات الدفاع الجوي6393 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/1/1960الهندعارفس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6394 ان  ه واالس داالدارةالهندس اض              1/1/1960الهندعارفس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6395 ان  ه واالس دالفتاحمتو االدارةالهندس دع ــ ه                الخ 31952             ص ب 2896            1/7/1940مالس السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6396 اندرادارةمشار ق بن محسنبن هد ةال 5531010414781512الوزاراتش المطار106098535321/08/82السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6397 ةالحر هديرسحمدمشعلادارةمشار 107180667131/05/9156030005211419560السعود
ةالعامةللدفاع المد 6398 دهللاراشدسعدالمدي يع ةالدو 107682593228/12/855416090802242222السعود
قوات الدفاع الجوي6399 ان  ه واالس لديرمحمدمحمداالدارةالهندس ا ض              9/3/1953مفند ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6400 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           29/11/57السودانمو محمدمحمودمعتصماالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي6401 ان  ه واالس حر             ص 0 ب 1166           1/1/1952السودانالحاججعفركرياحمداالدارةالهندس ب ع ال ــ ه             ي 3922023           السعود هات ف
قوات الدفاع الجوي6402 ان  ه واالس ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            6/5/1949ممحمد محمدمحموداالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي6403 ان  ه واالس لواالدارةالهندس لواساب اض              27/02/50الفلب اب 4777147الوزارات            ال
انة6404 ل والص شغ دهللامحمدكة دفاع لل دبن ع ةالص بن عا 106256526027/03/525648488036057223السعود
انة6405 ل والص شغ مكة دفاع لل زابراه دالع ةالنجديملحوقع 10127872388/4/195150637410612203966السعود
قوات الدفاع الجوي6406 ان  ه واالس فاالدارةالهندس زمحمدس ف ال ع ةالشهرا س س /2510054/18تح100489488510/7/1975السعود صل /ضمك  الخم 50574327272510138مدينه الملك ف
قوات الدفاع الجوي6407 ان  ه واالس فاالدارةالهندس زمحمدس ف ال ع ةالشهرا س س /2510054/18تح100489488510/7/1975السعود صل /ضمك  الخم 50574327272510138مدينه الملك ف
قوات الدفاع الجوي6408 ان  ه واالس لندع جا ناوياالدارةالهندس اض              29/11/34تا 4777147الوزارات            ال
انة6409 ل والص شغ ندالدوانكة دفاع لل اك ا              م العقاره          30/08/73ام 4191835 01 العل
انة6410 ل والص شغ ندالدوانكة دفاع لل اك ا              م العقاره          30/08/73ام 4191835 01 العل
انة6411 ل والص شغ ندالدوانكة دفاع لل اك ا              م العقاره          30/08/73ام 4191835 01 العل
انة6412 ل والص شغ ندالدوانكة دفاع لل اك ا              م العقاره          30/08/73ام 4191835 01 العل
انة6413 ل والص شغ ندالدوانكة دفاع لل اك ا              م العقاره          30/08/73ام 4191835 01 العل
انة6414 ل والص شغ ندالدوانكة دفاع لل اك ا              م العقاره          30/08/73ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6415 ان  ه واالس صل قسماالدارةالهندس دف مالس ة   مركزالجمجو م التجار ي 15/09/63السودانمحمدابراه السعود ــ ه          كةت ي ك ي ت  1     ص ب 10700 جد ه 21443    السعود ر ج
قوات الدفاع الجوي6416 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةال م محمدع ع 103278295320/08/815443133224700005السعود
ان6417 ةمجر حسنشو ع وزارە الدفاع والط اض              10245445773/6/1978السعود 4789000ال
ان6418 ةمجر حسنشو ع وزارە الدفاع والط اض              10245445773/6/1978السعود 4789000ال
ان6419 ةمجر حسنشو ع وزارە الدفاع والط اض              10245445773/6/1978السعود 4789000ال
ان6420 ةمجر حسنشو ع وزارە الدفاع والط اض              10245445773/6/1978السعود 4789000ال
انة6421 ل والص شغ احنوازخانحقكة دفاع لل ستانخانمحمدص ا              م العقاره          24/11/59ا 4191835 01 العل
انة6422 ل والص شغ دكة دفاع لل دالمج ستاندينفضلع ا              م العقاره          1/3/1948ا 4191835 01 العل
انة6423 ل والص شغ دكة دفاع لل دالمج ستاندينفضلع ا              م العقاره          1/3/1948ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6424 ان  ه واالس ا ن    1/1/1957بنغالدششفيقكب همايوناالدارةالهندس حراالدارە       الهند ه واالس ب ع ال ــ ه          ي لجوى     ص 0 ب 1166 ت 3922023     السعود
قوات الدفاع الجوي6425 ان  ه واالس ةتمارسعداحمدمحمداالدارةالهندس 102343018227/08/385067092637324894السعود
قوات الدفاع الجوي6426 ان  ه واالس ةتمارسعداحمدمحمداالدارةالهندس 102343018227/08/385067092637324894السعود
انة6427 ل والص شغ دهللامحمدكة دفاع لل دبن ع ةالص بن عا 106256526027/03/525648488036057223السعود
دهللاخالدقوات الدفاع الجوي المل السعودي6428 ةالج بن محمدبن ع اض110419427717/09/84السعود 4768126ال
دهللاخالدقوات الدفاع الجوي المل السعودي6429 ةالج بن محمدبن ع اض110419427717/09/84السعود 4768126ال
انة6430 ل والص شغ دالغفارشودريكة دفاع لل دالغ ع ستانع ا              م العقاره          5/9/1962ا 4191835 01 العل
انة6431 ل والص شغ ستانخاناصف محمدع خانا كة دفاع لل ا              م العقاره          3/1/1952ا 4191835 01 العل
انة6432 ل والص شغ ستانخاناصف محمدع خانا كة دفاع لل ا              م العقاره          3/1/1952ا 4191835 01 العل
انة6433 ل والص شغ فمحمدكة دفاع لل ستانم محمدلط ا              م العقاره          1/12/1956ا 4191835 01 العل
انة6434 ل والص شغ فمحمدكة دفاع لل ستانم محمدلط ا              م العقاره          1/12/1956ا 4191835 01 العل
الدفاع /ادارە6435 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ دمحمدسعدع ةالعب 5443253454432534مركز التدرب المه الثالث10615122222/10/1973السعود
قوات الدفاع الجوي6436 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ا ض              4/7/1959ممحموديوسفمحمدن ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6437 ان  ه واالس دالمحسنبن وصل هللاسا االدارةالهندس ةالسل بن ع ق المدينه الصاعد   10113594845/12/1979السعود 6547731البوادي             ط
قوات الدفاع الجوي6438 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس داالسمرع يعا ةالع اض              101655538322/12/79السعود 5525570574777147الوزارات            ال
انة6439 ل والص شغ اقتكة دفاع لل ستانخاندارحس ل ا              م العقاره          1/7/1955ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6440 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس داالسمرع يعا ةالع اض              101655538322/12/79السعود 5525570574777147الوزارات            ال
انة6441 ل والص شغ دمحمدكة دفاع لل ستانخانمحمداعضمم ا              م العقاره          1/1/1963ا 4191835 01 العل
انة6442 ل والص شغ دمحمدكة دفاع لل ستانخانمحمداعضمم ا              م العقاره          1/1/1963ا 4191835 01 العل
انة6443 ل والص شغ تكة دفاع لل اسه ستان ا              م العقاره          2/6/1968الفلب ب 4191835 01 العل
انة6444 ل والص شغ تكة دفاع لل اسه ستان ا              م العقاره          2/6/1968الفلب ب 4191835 01 العل
انة6445 ل والص شغ ةالحر حسن السفرىسلعثمانكة دفاع لل 101190871019/12/605313889726341896السعود
قوات الدفاع الجوي6446 ان  ه واالس اقرالدينحس االدارةالهندس ة     1/1/1947ي الن ــ ه          الدفا ع الجوى           االدار ه الهندس ا ض 11555           السعود 60834    ال ص ب
انة6447 ل والص شغ ا              م العقاره          7/10/1958الفلب جولفوماروكة دفاع لل 4191835 01 العل
انة6448 ل والص شغ لكة دفاع لل ا              م العقاره          2/4/1976الفلبمونداالما 4191835 01 العل
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قوات الدفاع الجوي6449 ان  ه واالس داالدارةالهندس دسع مالس لهابراه ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           23/05/49مابوك السعود
دهللاصالحمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي6450 ةال ع اض              10320904154/4/1976السعود 5054586184768126ال
انة6451 ل والص شغ لكة دفاع لل دالجل ستانحس شودريناع ا              م العقاره          2/1/1956ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6452 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ــ ه          الحوي ه                 ص 0 ب /290           1/3/1954بنغالدشمنانحل ل ه)2148   ت0 م /7423727           السعود ح
دحس عوضقوات الدفاع الجوي المل السعودي6453 ةالقحطا سع 105925709530/01/895515054744013334السعود
قوات الدفاع الجوي6454 ان  ه واالس ةالقثا غازيجازيسعداالدارةالهندس ق المطار10111578214/10/1958السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي6455 ان  ه واالس اض              24/02/62فلسط ارسيوجوساالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6456 ان  ه واالس اض              24/02/62فلسط ارسيوجوساالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6457 ان  ه واالس اض              24/02/62فلسط ارسيوجوساالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6458 ان  ه واالس اض              24/02/62فلسط ارسيوجوساالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6459 ان  ه واالس اض              24/02/62فلسط ارسيوجوساالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6460 ان  ه واالس اض              24/02/62فلسط ارسيوجوساالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6461 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضع رەعا دهللا ال ع ر ع ةال 07/5320256 ورە               ورە               102097042028/06/76السعود
قوات الدفاع الجوي6462 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضع رەعا دهللا ال ع ر ع ةال 07/5320256 ورە               ورە               102097042028/06/76السعود
قوات الدفاع الجوي6463 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضع رەعا دهللا ال ع ر ع ةال 07/5320256 ورە               ورە               102097042028/06/76السعود
قوات الدفاع الجوي6464 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ضع رەعا دهللا ال ع ر ع ةال 07/5320256 ورە               ورە               102097042028/06/76السعود
قوات الدفاع الجوي6465 ان  ه واالس ديدسماالدارةالهندس ةالس دسمالحم ه  الحائف ش السد  103093910011/1/1959السعود 76225049الطائف              رن
الدفاع /ادارە6466 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ دهللاسعدع ةالعجروشع اض              10116667143/3/1978السعود 5544118794122222الديرە              ال
قوات الدفاع الجوي6467 ان  ه واالس دهللاعاالدارةالهندس دعوضع ةال عب اض              30/05/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6468 ان  ه واالس شدحسنمساعداالدارةالهندس ىرو ةالدو اض              105699468211/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6469 ان  ه واالس زمحموداالدارةالهندس دالع مع طريابراه ةالس 100565948512/5/19735645887064777147السعود
قوات الدفاع الجوي6470 ان  ه واالس زمحموداالدارةالهندس دالع مع طريابراه ةالس 100565948512/5/19735645887064777147السعود
الدفاع /ادارە6471 ه  انه الخدمات الطب ل وص ىشت مفلحمسفرشغ ةالدو 102860066413/02/56503409660السعود
قوات الدفاع الجوي6472 ان  ه واالس دالرحمنااالدارةالهندس ةبن زدمحمدع اض              102091288522/08/71السعود 5000061644777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6473 ان  ه واالس دالرحمنااالدارةالهندس ةبن زدمحمدع اض              102091288522/08/71السعود 5000061644777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6474 ان  ه واالس ةاللغ سالممحمدسالماالدارةالهندس اض              104784664531/12/59السعود 5067789444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6475 ان  ه واالس ةاللغ سالممحمدسالماالدارةالهندس اض              104784664531/12/59السعود 5067789444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6476 ان  ه واالس ةاللغ سالممحمدسالماالدارةالهندس اض              104784664531/12/59السعود 5067789444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6477 ان  ه واالس ةاللغ سالممحمدسالماالدارةالهندس اض              104784664531/12/59السعود 5067789444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6478 ان  ه واالس دهللافهداالدارةالهندس ةالمهوسع ع 10011194435/11/19645651554084044000السعود
قوات الدفاع الجوي6479 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دهللانا دانع ةالجه ص اض              104399560231/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6480 ان  ه واالس فاحمدمحمداالدارةالهندس ار عائض ال م ةال ارق100938984013/02/56السعود ارقالعام/ ل / 500796537500796537وادي خاط/ ال فص
قوات الدفاع الجوي6481 ان  ه واالس فاحمدمحمداالدارةالهندس ار عائض ال م ةال ارق100938984013/02/56السعود ارقالعام/ ل / 500796537500796537وادي خاط/ ال فص
قوات الدفاع الجوي6482 ان  ه واالس ةمنصورحمزەفوءادرائداالدارةالهندس اض              10107181854/6/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6483 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دهللانا دانع ةالجه ص اض              104399560231/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6484 ان  ه واالس سفالحاالدارةالهندس م دير ج ةالرش اض              10570657485/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6485 ان  ه واالس سفالحاالدارةالهندس م دير ج ةالرش اض              10570657485/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6486 ان  ه واالس شدحسنمساعداالدارةالهندس ىرو ةالدو اض              105699468211/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6487 ان  ه واالس ةالجه عوادال بن محمدتر االدارةالهندس اض              105700297217/10/69السعود 5033417084777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6488 ان  ه واالس ةالجه عوادال بن محمدتر االدارةالهندس اض              105700297217/10/69السعود 5033417084777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6489 ان  ه واالس ةالجه عوادال بن محمدتر االدارةالهندس اض              105700297217/10/69السعود 5033417084777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6490 ان  ه واالس ةالجه عوادال بن محمدتر االدارةالهندس اض              105700297217/10/69السعود 5033417084777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6491 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس دهللاع انع انعل ةالعل اض              24/07/41السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6492 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس دهللاع انع انعل ةالعل اض              24/07/41السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6493 ان  ه واالس اسمحمدحس مقدراالدارةالهندس ستانال ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           1/1/1955ا السعود
الدفاع /ادارە6494 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعمرىظافرغرمانخالدشغ ه           10572616515/8/1972السعود مان 0الس
انة6495 ل والص شغ ستانمحمدسلطانملكملك هللاكة دفاع لل ا              م العقاره          4/4/1952ا 4191835 01 العل
انة6496 ل والص شغ ستانمحمدسلطانملكملك هللاكة دفاع لل ا              م العقاره          4/4/1952ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6497 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالمج ةفالتهعثمانعمرع اض              100193176319/12/60السعود 5077751734777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6498 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالمج ةفالتهعثمانعمرع اض              100193176319/12/60السعود 5077751734777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6499 ان  ه واالس دسالممنصوراالدارةالهندس لوىعا ةال اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6500 ان  ه واالس مهحسنسعدحسناالدارةالهندس ةطع د  103494277916/08/39السعود ة  تندحه  بواسطة  عوضه بن عب 552788377لد
قوات الدفاع الجوي6501 ان  ه واالس مهحسنسعدحسناالدارةالهندس ةطع د  103494277916/08/39السعود ة  تندحه  بواسطة  عوضه بن عب 552788377لد
الدفاع /ادارە6502 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ زع دالع ةمطردمرشدع 104753254217/11/63005061141454569999السعود
الدفاع /ادارە6503 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالقحطا منصورمحمدع شغ ا ن،هيئةادارة  100190028931/10/32السعود ا ض ،وزارةالدفا ع    والط ئو ن   العسكري ه،بواسطة/محمد   القحطان ي ، ت:2486582 ال
قوات الدفاع الجوي6504 ان  ه واالس دسالممنصوراالدارةالهندس لوىعا ةال اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6505 ان  ه واالس دالرحمنعصالحاالدارةالهندس ةالقحطا ع 10304570204/10/1967005051317684020550السعود
انة6506 ل والص شغ ستانارشادهللاحمدراضكة دفاع لل ا              م العقاره          1/7/1959ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6507 ان  ه واالس اركمرزوقاالدارةالهندس ةالخزاعم اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6508 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالشهريال سلمانع سلمانمنصورشغ ه           100220968016/06/62السعود مان 0الس
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الدفاع /ادارە6509 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ زع دالع دهللاع لع م ةالغ ه           17/11/63السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6510 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ زع دالع دهللاع لع م ةالغ ه           17/11/63السعود مان 0الس
انة6511 ل والص شغ لاندرسكة دفاع لل ا              م العقاره          17/01/67الفلب بوزود 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6512 ان  ه واالس ممحمدحاتماالدارةالهندس هابراه ةفق اض100574268711/8/1972السعود 506370741الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي6513 ان  ه واالس اركمرزوقاالدارةالهندس ةالخزاعم اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6514 ان  ه واالس ممحمدحاتماالدارةالهندس هابراه ةفق ه100574268711/8/1972السعود 5063707416755981السالم
قوات الدفاع الجوي6515 ان  ه واالس ممحمدحاتماالدارةالهندس هابراه ةفق اض100574268711/8/1972السعود 506370741الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي6516 ان  ه واالس دهللافهداالدارةالهندس ضع ةالحار عا اض              18/04/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6517 ان  ه واالس دهللافهداالدارةالهندس ضع ةالحار عا اض              18/04/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6518 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس يسعد ال مشاويع ع ةعس اض              106121689928/06/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6519 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس يسعد ال مشاويع ع ةعس اض              106121689928/06/76السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6520 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالحر مرزوقمنورمرزوقشغ ه           102507682724/09/67السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6521 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دەعابراه وشع ةح اض              5/7/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6522 ان  ه واالس حانمحمداالدارةالهندس مانطل ةالعطوىسل اض              18/06/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6523 ان  ه واالس حانمحمداالدارةالهندس مانطل ةالعطوىسل اض              18/06/70السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6524 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللافهدخالدشغ ةــــعع ه           10054897684/10/1967السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6525 ان  ه واالس ةهزازىعحسنعاالدارةالهندس اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6526 ان  ه واالس ةهزازىعحسنعاالدارةالهندس اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6527 ه  انه الخدمات الطب ل وص دەاحمدحسنشغ ةوق ه           10267449362/9/1970السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6528 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ا ع ع ةالع اض              10274448417/5/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6529 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ا ع ع ةالع اض              10274448417/5/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6530 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ا ع ع ةالع 10274448417/5/1978540414602540414602السعود
قوات الدفاع الجوي6531 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ا ع ع ةالع 10274448417/5/1978540414602540414602السعود
قوات الدفاع الجوي6532 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ا ع ع ةالع اض              10274448417/5/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6533 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه ا ع ع ةالع اض              10274448417/5/1978السعود 4777147الوزارات            ال
انة6534 ل والص شغ دكة دفاع لل دالحم ةالصاعديمحمدسندع 5056093146860000ص ب 17787 الرمز 10110265882/1/196521955السعود
قوات الدفاع الجوي6535 ان  ه واالس حاالدارةالهندس اضهمف ديع ع ةالرش اض              102269075219/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6536 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس ةهللابن محمدع ةالنعما بن عط 101282190412/9/1969565355103505365853السعود
قوات الدفاع الجوي6537 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس ةهللابن محمدع ةالنعما بن عط 101282190412/9/1969565355103505365853السعود
قوات الدفاع الجوي6538 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس ةهللابن محمدع ةالنعما بن عط 101282190412/9/1969565355103505365853السعود
قوات الدفاع الجوي6539 ان  ه واالس حاالدارةالهندس اضهمف ديع ع ةالرش اض              102269075219/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
انة6540 ل والص شغ لكة دفاع لل ا              م العقاره          14/05/70الفلب راموسدان 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6541 ان  ه واالس اسعوضاالدارةالهندس ةالحار بن سالمبن ع ه   10261341463/7/194321974السعود 504711369ص ب : 1050  الح
الدفاع /ادارە6542 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ مناابراه تبراه ةس ه           105584375711/8/1972السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6543 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ مناابراه تبراه ةس ه           105584375711/8/1972السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6544 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس ةهللابن محمدع ةالنعما بن عط 101282190412/9/1969565355103505365853السعود
انة6545 ل والص شغ ممحمدكة دفاع لل تعل ستانخانعنا ا              م العقاره          15/08/59ا 4191835 01 العل
انة6546 ل والص شغ دلكة دفاع لل وف ا              م العقاره          21/05/41الفلب اس 4191835 01 العل
انة6547 ل والص شغ جسانديكة دفاع لل ا              م العقاره          4/6/1968الفلب افاله 4191835 01 العل
انة6548 ل والص شغ فانيوكة دفاع لل ا              م العقاره          7/4/1953الفلب مالينج ل 4191835 01 العل
انة6549 ل والص شغ ستانفاضلمحمدحس حا مشتاقكة دفاع لل ا              م العقاره          7/10/1955ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6550 ان  ه واالس سناالدارةالهندس اركمح ةالعدوا حس ام 10034005515/8/19405581113497244364السعود
قوات الدفاع الجوي6551 ان  ه واالس سناالدارةالهندس اركمح ةالعدوا حس ام 10034005515/8/19405581113497244364السعود
قوات الدفاع الجوي6552 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالحار حمديسلطانع 106144102612/9/196900505419117505419117السعود
قوات الدفاع الجوي6553 ان  ه واالس ةالصقورجمعانسارىحسناالدارةالهندس اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6554 دهللاساادارةمشار مانع ةالحمادسل 10106805912/7/197255579933326521414السعود
ةالعامةللدفاع المد 6555 دهللانائفالمدي يمحمدع ةالمط  10288271508/4/1951556656232السعود
الدفاع /ادارە6556 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ ضع دهللامع ةالعمرىع ه           10337840083/3/1975السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6557 ه  انه الخدمات الطب ل وص ىشت مفلحمسفرشغ ةالدو 102860066413/02/56503409660السعود
انة6558 ل والص شغ دالخالقكة دفاع لل ستانشان دينع ا              م العقاره          4/3/1952ا 4191835 01 العل
الدفاع /ادارە6559 ه  انه الخدمات الطب ل وص لحس حسنعشغ ةعق ه           100120818815/06/75السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6560 ان  ه واالس دهللادماالدارةالهندس ا ض              24/11/58السودانحسنيوسفع ــ ه                  24611ص ب 87908              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6561 ان  ه واالس دهللادماالدارةالهندس ا ض              24/11/58السودانحسنيوسفع ــ ه                  24611ص ب 87908              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6562 ان  ه واالس دهاللفلحانمعيوضاالدارةالهندس ةالجع اض              100667055614/02/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6563 ان  ه واالس ةالسال بن مقبولبن محمداحمداالدارةالهندس 101530592114/07/4250001866727346753السعود
قوات الدفاع الجوي6564 ان  ه واالس ةالسال بن مقبولبن محمداحمداالدارةالهندس 101530592114/07/4250001866727346753السعود
قوات الدفاع الجوي6565 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةاالخ صالحصالحع 10050304483/11/197455188262226507777السعود
قوات الدفاع الجوي6566 ان  ه واالس دمساعدسعداالدارةالهندس دىع ةالرش اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6567 ان  ه واالس دمساعدسعداالدارةالهندس دىع ةالرش اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6568 ان  ه واالس ةحهاديعهادياالدارةالهندس اض              106056529625/10/65السعود 5030228914777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي6569 ان  ه واالس ةح هاديع هادياالدارةالهندس اض              106056529625/10/65السعود 5030228914777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6570 ان  ه واالس ةح هاديع هادياالدارةالهندس اض              106056529625/10/65السعود 5030228914777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6571 ان  ه واالس ةح هاديع هادياالدارةالهندس اض              106056529625/10/65السعود 5030228914777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6572 ه  انه الخدمات الطب ل وص زشغ دالع مع دسعدابراه ةج ه           105744394514/01/72السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6573 ه  انه الخدمات الطب ل وص زشغ دالع مع دسعدابراه ةج ه           105744394514/01/72السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6574 ان  ه واالس ةعوا احمدعحسناالدارةالهندس دالل ه الخالد     تلفو ن / 25503 42       تبو ك / االمــــار ه      بواسطة:             27/08/38السعود ي ع
قوات الدفاع الجوي6575 ان  ه واالس لقمحمداالدارةالهندس ةالجممحمدمط اض              103814778925/08/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6576 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس انعبودصالحع ةابوع اض              10032869015/5/1966السعود 5563634004777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6577 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس انعبودصالحع ةابوع اض              10032869015/5/1966السعود 5563634004777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6578 ان  ه واالس جاحمدحس ع االدارةالهندس ةف اض              104612060425/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6579 ان  ه واالس جاحمدحس ع االدارةالهندس ةف اض              104612060425/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6580 ان  ه واالس دمن االدارةالهندس دهللاسع ةالغامديعب 104877725224/05/69555683484555683484السعود
قوات الدفاع الجوي6581 ان  ه واالس دمن االدارةالهندس دهللاسع ةالغامديعب 104877725224/05/69555683484555683484السعود
قوات الدفاع الجوي6582 ان  ه واالس دهللاع االدارةالهندس ةالمحمودمحمدع اض              100325411511/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6583 ان  ه واالس ا جراديجروبحس االدارةالهندس ةالج 100078031010/7/19755089818544777147السعود
قوات الدفاع الجوي6584 ان  ه واالس ىمسفرعشيوىسالماالدارةالهندس ةالظف اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6585 ان  ه واالس دالرحمنراشداالدارةالهندس يمحمدع ةالدو اض              10241951231/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6586 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةا عاحمدمحمدشغ ه           101224742320/07/74السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6587 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةا عاحمدمحمدشغ ه           101224742320/07/74السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6588 ان  ه واالس حمحمداالدارةالهندس ةال الواقدىمسفرمف عس    االدار ه الما ه      16/08/39السعود دمصل ح    ت/2243097              الشئو ن الص ه  طة محمدسع
قوات الدفاع الجوي6589 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللامحمدع يع ةالدو 105526791614/02/7300504108608504108608السعود
قوات الدفاع الجوي6590 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللامحمدع يع ةالدو 105526791614/02/7300504108608504108608السعود
قوات الدفاع الجوي6591 ان  ه واالس ماالدارةالهندس بحسنابراه ةالعجحب 10345802986/3/19545633132584732121السعود
قوات الدفاع الجوي6592 ان  ه واالس دالرحمنع االدارةالهندس دانع ةالغامديع اض              100887394310/7/1975السعود 5057473454777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6593 ان  ه واالس دهللاع االدارةالهندس ةالمحمودمحمدع اض              100325411511/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6594 ان  ه واالس مانخالداالدارةالهندس زسل دالع فع ةالس اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6595 دادارةمشار ةالعتي موغمالسعا 103756155022/08/715648882906382144السعود
قوات الدفاع الجوي6596 ان  ه واالس دالرحمنع االدارةالهندس دانع ةالغامديع اض              100887394310/7/1975السعود 5057473454777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6597 ان  ه واالس ديمحمدفالحاالدارةالهندس يالحم ةالمط اض              107076570420/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6598 ان  ه واالس ديمحمدفالحاالدارةالهندس يالحم ةالمط اض              107076570420/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
انة6599 ل والص شغ اركة دفاع لل ادانثو س ااس ه       13/12/66ام 4191835القاعدە الج
انة6600 ل والص شغ اركة دفاع لل ادانثو س ااس ه       13/12/66ام 4191835القاعدە الج
انة6601 ل والص شغ اركة دفاع لل ادانثو س ااس ه       13/12/66ام 4191835القاعدە الج
انة6602 ل والص شغ اركة دفاع لل ادانثو س ااس ه       13/12/66ام 4191835القاعدە الج
انة6603 ل والص شغ اركة دفاع لل ادانثو س ااس ه       13/12/66ام 4191835القاعدە الج
انة6604 ل والص شغ اركة دفاع لل ادانثو س ااس ه       13/12/66ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6605 ان  ه واالس دفهادمشعلاالدارةالهندس ةالشمريعب اض              103552804926/09/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6606 ان  ه واالس دفهادمشعلاالدارةالهندس ةالشمريعب اض              103552804926/09/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6607 ان  ه واالس زح االدارةالهندس ةالعتي معضدع اض              103465656920/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6608 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس ةالحس بن احمدبن ابراه ه  ت/6380631 شارع 410/411         101608533220/07/78السعود 6377924الصناع
قوات الدفاع الجوي6609 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس ةالحس بن احمدبن ابراه ه  ت/6380631 شارع 410/411         101608533220/07/78السعود 6377924الصناع
قوات الدفاع الجوي6610 ان  ه واالس ينامشعاندراالدارةالهندس ةالع 44214282الورود104058631311/11/197720السعود
قوات الدفاع الجوي6611 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ةالحنمصلححم اض              100735617112/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6612 ان  ه واالس دالوهابمهدياالدارةالهندس دالقادرع ةالهوساويع ق تبوك           المدينه المنورە     10007356786/6/1978السعود 8472151ط
انة6613 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل االفريات ا              م العقاره          7/12/1954ام 4191835 01 العل
انة6614 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل االفريات ا              م العقاره          7/12/1954ام 4191835 01 العل
انة6615 ل والص شغ كجوزفكة دفاع لل االفريات ا              م العقاره          7/12/1954ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6616 ان  ه واالس ةالسلطاناحمدنامحمداالدارةالهندس 101957110615/08/815811421048266444السعود
انة6617 ل والص شغ كسانديركة دفاع لل لناال ا              م العقاره          31/03/75الفلب سالف 4191835 01 العل
انة6618 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل ةالقحطا نامحمدع 105376515022/08/71555101754555230214السعود
قوات الدفاع الجوي6619 ان  ه واالس ميوسفمراددرياالدارةالهندس دال ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             17/03/57مع السعود
انة6620 ل والص شغ لمن محمدكة دفاع لل ستاناسماع ه       17/08/54ا 4191835القاعدە الج
انة6621 ل والص شغ لينجمحمدكة دفاع لل لراس ات ا              م العقاره          28/04/54ام 4191835 01 العل
انة6622 ل والص شغ لينجمحمدكة دفاع لل لراس ات ا              م العقاره          28/04/54ام 4191835 01 العل
انة6623 ل والص شغ لينجمحمدكة دفاع لل لراس ات ا              م العقاره          28/04/54ام 4191835 01 العل
انة6624 ل والص شغ لمن محمدكة دفاع لل ستاناسماع ه       17/08/54ا 4191835القاعدە الج
انة6625 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل ةالقحطا نامحمدع 105376515022/08/71555101754555230214السعود
قوات الدفاع الجوي6626 ان  ه واالس ضهمهنامشارياالدارةالهندس ةالهاجريع اض              102631301318/03/73السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6627 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللافهددرشغ ــــعع ةبن  100095948427/01/70005511275555112755السعود
انة6628 ل والص شغ مخالدبندركة دفاع لل دانابراه ةبن ع 100155283313/07/76005522919192088765السعود
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قوات الدفاع الجوي6629 ان  ه واالس دماجداالدارةالهندس ةالعالويبن محمدبن سع 100750282425/04/8255770030126921233السعود
قوات الدفاع الجوي6630 ان  ه واالس دماجداالدارةالهندس ةالعالويبن محمدبن سع 100750282425/04/8255770030126921233السعود
انة6631 ل والص شغ ضع كة دفاع لل يمحمدعا ةالدو 104248696721/01/5855245687412084646السعود
قوات الدفاع الجوي6632 ان  ه واالس ةالغ املحس فهداالدارةالهندس 102191498911/6/19645572168906716136السعود
انة6633 ل والص شغ دهللاخالدكة دفاع لل ةشاوريبن محمدبن ع 100806822127/09/7750464564212203966السعود
انة6634 ل والص شغ اردوليوناردوكة دفاع لل ا              م العقاره          14/11/58الفلب جال 4191835 01 العل
انة6635 ل والص شغ رتكة دفاع لل دجورججوزفرو ا              م العقاره          10/5/1957كندادال 4191835 01 العل
انة6636 ل والص شغ اكيندركسروفوسكة دفاع لل ه       30/11/43ام 4191835القاعدە الج
انة6637 ل والص شغ اكيندركسروفوسكة دفاع لل ه       30/11/43ام 4191835القاعدە الج
انة6638 ل والص شغ اكيندركسروفوسكة دفاع لل ه       30/11/43ام 4191835القاعدە الج
انة6639 ل والص شغ ستونرجونكة دفاع لل اا ه       4/9/1945ام 4191835القاعدە الج
انة6640 ل والص شغ ستونرجونكة دفاع لل اا ه       4/9/1945ام 4191835القاعدە الج
انة6641 ل والص شغ ستونرجونكة دفاع لل اا ه       4/9/1945ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6642 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ةالغامديغرم هللاسع 10242439562/5/19695668860507272501السعود
قوات الدفاع الجوي6643 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ةالغامديغرم هللاسع 10242439562/5/19695668860507272501السعود
قوات الدفاع الجوي6644 ان  ه واالس انمحمدع سعداالدارةالهندس ةالقحطا عي اض              102667326720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6645 ان  ه واالس انمحمدع سعداالدارةالهندس ةالقحطا عي اض              102667326720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6646 ان  ه واالس انمحمدع سعداالدارةالهندس ةالقحطا عي اض              102667326720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6647 ان  ه واالس دمعجبحمداالدارةالهندس دىع ةالرش 506958832506958832الحفر100067780521/05/47السعود
قوات الدفاع الجوي6648 ان  ه واالس دمعجبحمداالدارةالهندس دىع ةالرش 506958832506958832الحفر100067780521/05/47السعود
انة6649 ل والص شغ دكة دفاع لل ف اماسد ه       28/12/37ام 4191835القاعدە الج
انة6650 ل والص شغ دكة دفاع لل ف اماسد ه       28/12/37ام 4191835القاعدە الج
انة6651 ل والص شغ دكة دفاع لل ف اماسد ه       28/12/37ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6652 ان  ه واالس انمحمدع سعداالدارةالهندس ةالقحطا عي اض              102667326720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6653 ان  ه واالس مزداالدارةالهندس ةمجر احمدابراه اض              106880277420/09/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6654 ان  ه واالس مزداالدارةالهندس ةمجر احمدابراه اض              106880277420/09/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6655 ان  ه واالس شعائضمحمداالدارةالهندس ةال محمددخ اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6656 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالحسي صقرع اض              102000077219/10/77السعود 5541826004777147الوزارات            ال
ان6657 زفهدوزارە الدفاع والط دالع عالمحمدع ةالج 103187122930/10/745620302044549057السعود
ان6658 زفهدوزارە الدفاع والط دالع عالمحمدع ةالج 103187122930/10/745620302044549057السعود
ان6659 زفهدوزارە الدفاع والط دالع عالمحمدع ةالج 103187122930/10/745620302044549057السعود
دهللا الدفاع للمقاوالت6660 محمدع ا ممؤسسة دهللامحمدابراه ةالدفاعع دە          100937327318/12/77السعود ق ب دە          ط ق ب 63220980ط
دهللا الدفاع للمقاوالت6661 محمدع ا ممؤسسة دهللامحمدابراه ةالدفاعع دە          100937327318/12/77السعود ق ب دە          ط ق ب 63220980ط
ــــع قوات الدفاع الجوي6662 ةال ع مسلمعدنانادارةمشار ق املـــــــج100675162029/07/74السعود بع ط دىي 5033034556915380راس ال
انة6663 ل والص شغ ممهديكة دفاع لل هاحمدابراه ةفق  101023641023/02/55558539683السعود
قوات الدفاع الجوي6664 ان  ه واالس وكاالدارةالهندس اركع م عريم ةالص 102012478828/06/765008399945325574السعود
قوات الدفاع الجوي6665 ان  ه واالس دمحمداحمداالدارةالهندس ةمدخ كد 105048019117/06/7753718903014480142السعود
انة6666 ل والص شغ اشيخحس زاه كة دفاع لل س ا              م العقاره          1/7/1955اندون 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6667 ان  ه واالس ةالمتعببن محمدبن احمدمحمداالدارةالهندس ا 100105092930/04/79السعود ه خلف بندە م 567318981126556389جدە  الوز
قوات الدفاع الجوي6668 ان  ه واالس ةالمتعببن محمدبن احمدمحمداالدارةالهندس ا 100105092930/04/79السعود ه خلف بندە م 567318981126556389جدە  الوز
قوات الدفاع الجوي6669 ان  ه واالس ةالعتيقسعدع محمداالدارةالهندس اض              104615434825/12/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6670 ان  ه واالس ةالعتيقسعدع محمداالدارةالهندس اض              104615434825/12/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6671 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةخالفمحمودحمدانابراه اض              100763967523/09/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6672 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةخالفمحمودحمدانابراه اض              100763967523/09/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6673 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةخالفمحمودحمدانابراه اض              100763967523/09/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6674 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةخالفمحمودحمدانابراه اض              100763967523/09/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6675 ان  ه واالس دفوازاالدارةالهندس ارك قع لمم يال س ةالدو 103286288827/08/3855418215417821195السعود
انة6676 ل والص شغ فريكة دفاع لل الج ه       26/09/61الفلب موراف 4191835القاعدە الج
الدفاع /ادارە6677 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحمدشغ دانصالحع ةع ه           104760682520/07/74السعود مان 0الس
انة6678 ل والص شغ ةاالحمريمحمداحمدفهدكة دفاع لل 101819249016/06/7154830922712203966السعود
انة6679 ل والص شغ ةالقحطا احمدمحمدظافركة دفاع لل 104568922912/3/19715555955376626621السعود
انة6680 ل والص شغ مع ناكة دفاع لل ةالجمسل د101087895512/9/1972السعود زە \ مخطط العب 50893273012203966جدە \ ق
الدفاع /ادارە6681 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاعشغ يصديقع ةخ ا ن ،مكت ب ر س 109081900218/09/36السعود ا ض ،وزارةالدفا ع    والط سىخ ي    ت 4020346           ال ام ه      بواسطة/جعفرع
قوات الدفاع الجوي6682 ان  ه واالس ةالنف سندخلفجمعاناالدارةالهندس اض              10216266824/11/1966السعود 4777147الوزارات            ال
دهللاخالدقوات الدفاع الجوي المل السعودي6683 ةالج بن محمدبن ع اض وزارة الدفاع قوات الدفاع الجوي110419427717/09/84السعود 590131010590131010ال
قوات الدفاع الجوي6684 ان  ه واالس ضهمنصوراالدارةالهندس ةالحار حامدع اس الفار 100237777626/10/83السعود 2788884القدسشارع ابن ع
دهللاخالدقوات الدفاع الجوي المل السعودي6685 ةالج بن محمدبن ع اض وزارة الدفاع قوات الدفاع الجوي110419427717/09/84السعود 590131010590131010ال
قوات الدفاع الجوي6686 ان  ه واالس دهللامنصوراالدارةالهندس حبن ع يبن مف ةعس اض104488456521/07/87السعود 5559984974777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي6687 ان  ه واالس دهللامنصوراالدارةالهندس حبن ع يبن مف ةعس اض104488456521/07/87السعود 5559984974777147الوزاراتال
انة6688 ل والص شغ معناكة دفاع لل ةالجمسل د101087895512/9/1972السعود زە \ مخطط العب 50893273012203966جدە \ ق
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انة6689 ل والص شغ دالرحمنكة دفاع لل لاسحاقع ةفالتةخل 102004071124/07/415556783156992114السعود
انة6690 ل والص شغ دالرحمنكة دفاع لل لاسحاقع ةفالتةخل 102004071124/07/415556783156992114السعود
قوات الدفاع الجوي6691 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دنا ةالعتي عم ع ل /الدمام     102107818123/09/68السعود 8560004الحزام الذه        ش الجب
قوات الدفاع الجوي6692 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالمحسنابراه مع دابراه ةبن سع اض              104998680318/04/76السعود 5300061004742666ال
ةالعامةللدفاع المد 6693 دهللالمدي دهللاعايع يع ةعس اض              102558407710/5/1948السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 6694 دهللالمدي دهللاعايع يع ةعس اض              102558407710/5/1948السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 6695 دهللالمدي دهللاعايع يع ةعس اض              102558407710/5/1948السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي6696 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس ةالعتيقفهدع اض              101869157417/06/77السعود 5000502834777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6697 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس ةالعتيقفهدع اض              101869157417/06/77السعود 5000502834777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6698 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس ةالعتيقفهدع اض              101869157417/06/77السعود 5000502834777147الوزارات            ال
انة6699 ل والص شغ دبن اسعدمحمدكة دفاع لل ببن عب ةشع /جوال100345998725/11/680509712919السعود قالة االمانة جوار  509712919125387832ة المكرمة زهرة كدي 
انة6700 ل والص شغ لكة دفاع لل ه       4/12/1966الفلب سانتوسن 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6701 ان  ه واالس ةالمخلو محمدمحمدمزغ االدارةالهندس ط           106182557428/11/62السعود س مش اط              خم 72231285الض
قوات الدفاع الجوي6702 ان  ه واالس ةالمخلو محمدمحمدمزغ االدارةالهندس ط           106182557428/11/62السعود س مش اط              خم 72231285الض
قوات الدفاع الجوي6703 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زش ع دالع ةالعزاويع 101340921215/05/6550784757312917979السعود
قوات الدفاع الجوي6704 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زش ع دالع ةالعزاويع 101340921215/05/6550784757312917979السعود
قوات الدفاع الجوي6705 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زش ع دالع ةالعزاويع 101340921215/05/6550784757312917979السعود
قوات الدفاع الجوي6706 ان  ه واالس داالدارةالهندس محم ديورورسل ةالرش اض              102425552125/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6707 ان  ه واالس داالدارةالهندس محم ديورورسل ةالرش اض              102425552125/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6708 ان  ه واالس يالبوع حسن محمدع االدارةالهندس ةالدو اض              10137280258/8/1976السعود 5048595664777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6709 ان  ه واالس يالبوع حسن محمدع االدارةالهندس ةالدو اض              10137280258/8/1976السعود 5048595664777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6710 ان  ه واالس يالبوع حسن محمدع االدارةالهندس ةالدو اض              10137280258/8/1976السعود 5048595664777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6711 ان  ه واالس يالبوع حسن محمدع االدارةالهندس ةالدو اض              10137280258/8/1976السعود 5048595664777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6712 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالغامدىغرم هللاحمدع ات105953539114/09/79السعود ةال ل الصناع الجب ة  3450336مكة الجن
قوات الدفاع الجوي6713 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالغامدىغرم هللاحمدع ات105953539114/09/79السعود ةال ل الصناع الجب ة  3450336مكة الجن
قوات الدفاع الجوي6714 ان  ه واالس داالدارةالهندس اركعا دم ةال عب اض              10134078778/11/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6715 ان  ه واالس داالدارةالهندس اركعا دم ةال عب اض              10134078778/11/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6716 ان  ه واالس دمحمدع االدارةالهندس ةالغامديسع اض              101025932117/06/77السعود 5676016004777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6717 ان  ه واالس دياالدارةالهندس ةالعتي منا مطلقج اض              10386087076/6/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6718 ان  ه واالس دياالدارةالهندس ةالعتي منا مطلقج اض              10386087076/6/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6719 ان  ه واالس ةالشهريبن احمدبن محمدع االدارةالهندس 10662331393/8/1988559551460126835151السعود
قوات الدفاع الجوي6720 ان  ه واالس ةالشهريبن احمدبن محمدع االدارةالهندس 10662331393/8/1988559551460126835151السعود
قوات الدفاع الجوي6721 ان  ه واالس ب الرجمناالدارةالهندس اض              12/2/1956بنغالدشع اصفرحب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6722 ان  ه واالس مبن شايعحمداالدارةالهندس يبن ابراه ةالدو ه           104539126331/05/72السعود مان 5558439540الس
قوات الدفاع الجوي6723 ان  ه واالس مبن شايعحمداالدارةالهندس يبن ابراه ةالدو ه           104539126331/05/72السعود مان 5558439540الس
قوات الدفاع الجوي6724 ان  ه واالس اض              21/03/57مابوالنجامحمدحسن مجدياالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6725 ان  ه واالس دالسالماسامهاالدارةالهندس ا ض              1/5/1962السودانمنصورع ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6726 ان  ه واالس ماحمداالدارةالهندس خانمحمدابراه ةالص اض              10093824155/2/1973السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6727 ان  ه واالس دخالداالدارةالهندس دهللاسع ةال الوردع 103450539427/05/73530904168172400000السعود
قوات الدفاع الجوي6728 ان  ه واالس ةع ععاحمداالدارةالهندس ةالبنات     100855399012/9/1969السعود ل ل  5571713الششة               مقا
قوات الدفاع الجوي6729 ان  ه واالس ماحمداالدارةالهندس خانمحمدابراه ةالص اض              10093824155/2/1973السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6730 ان  ه واالس الن ليواالدارةالهندس ا ض              1/1/1957الفلب اس ــ ه                  45411ص ب 15951              ال              السعود
الدفاع /ادارە6731 ه  انه الخدمات الطب ل وص مبن شايعحمدشغ يبن ابراه ةالدو ه           104539126331/05/72السعود مان 5558439540الس
الدفاع /ادارە6732 ه  انه الخدمات الطب ل وص النردي شغ لنخ ةالحر هل ه           14/07/42السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6733 ان  ه واالس لندمارونجتهامساوىاالدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           5/2/1957تا السعود
قوات الدفاع الجوي6734 ان  ه واالس هرمزيعاطفاالدارةالهندس ا ض              28/06/59مقمرەوه ــ ه                  55511ص ب 56504              ال              السعود
الدفاع /ادارە6735 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ دال ةالشمرىفالحع ه           20/01/70السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6736 ان  ه واالس دغالماالدارةالهندس ستانمحمدقلف اض              1/7/1955ا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6737 ان  ه واالس لوسوروالندواالدارةالهندس اض              31/03/39الفلب ف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6738 ان  ه واالس ىدونجشاميولاالدارةالهندس لندسان اض              9/1/1951تا 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6739 ان  ه واالس درتواالدارةالهندس اض              1/1/1950الفلب ابوانجب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6740 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           22/05/55الفلب دانانبرلتتواالدارةالهندس السعود
الدفاع /ادارە6741 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالحاللمنصورصالحمحمدشغ ه           4/8/1974السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6742 ان  ه واالس الودهارمهاف االدارةالهندس اض              1/1/1960بنغالدشكوناج 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6743 ان  ه واالس ب الرحمنمحمداالدارةالهندس اض              20/12/58بنغالدشفضل الرحمنحب 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6744 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطويسالممحمدسع 50001326344273045الروضه10017767392/9/197020السعود
قوات الدفاع الجوي6745 ان  ه واالس ل هللاحامدراضاالدارةالهندس ةالجه دخ اض              101903840312/5/1975السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6746 ان  ه واالس ل هللاحامدراضاالدارةالهندس ةالجه دخ اض              101903840312/5/1975السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 6747 دهللامحمدخالدالمدي شانع ةالع 107265592911/8/1972005031159534212218السعود
قوات الدفاع الجوي6748 ان  ه واالس اەايوباالدارةالهندس مم اض              23/02/62الهندرح 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي6749 ان  ه واالس اەايوباالدارةالهندس مم اض              23/02/62الهندرح 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6750 ان  ه واالس عريسالمع صالحاالدارةالهندس ةالص 105061167028/02/805087444514777147السعود
قوات الدفاع الجوي6751 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس درحهمحمدم ىسع ةالدو اض   104697747422/06/74السعود اە ال 5429244444040190مصلحه م
ان6752 زخالدوزارە الدفاع والط دالع مع ةالغانمابراه اض              25/10/65السعود 4789000ال
قوات الدفاع الجوي6753 ان  ه واالس ورحس صع االدارةالهندس اسا ــ ه                الخ 31422             ص ب 5139            26/04/51الهندم السعود
قوات الدفاع الجوي6754 ان  ه واالس ورحس صع االدارةالهندس اسا ــ ه                الخ 31422             ص ب 5139            26/04/51الهندم السعود
قوات الدفاع الجوي6755 ان  ه واالس الدينمحمداالدارةالهندس اض              21/01/56بنغالدشنص 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6756 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاسعدمشعلشغ دع ةالحم ه           102874887717/06/77السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6757 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاسعدمشعلشغ دع ةالحم ه           102874887717/06/77السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6758 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاسعدمشعلشغ دع ةالحم ه           102874887717/06/77السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6759 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاسعدمشعلشغ دع ةالحم ه           102874887717/06/77السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6760 ان  ه واالس دهللاتر االدارةالهندس ضانشجاعع ةالحم اض              10259060642/9/1970السعود 5099000554912222ال
قوات الدفاع الجوي6761 ان  ه واالس دهللاتر االدارةالهندس ضانشجاعع ةالحم اض              10259060642/9/1970السعود 5099000554912222ال
قوات الدفاع الجوي6762 ان  ه واالس دالسالمحس االدارةالهندس دمحمدع ــ ه                الخ 31952            ص ب 2709            1/7/1956السودانالع السعود
قوات الدفاع الجوي6763 ان  ه واالس اامنفلنفراتاالدارةالهندس اض              1/7/1961ي الن 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6764 ان  ه واالس ةالحار م محمدعائضاالدارةالهندس 10379497636/6/197855676759912289189السعود
قوات الدفاع الجوي6765 ان  ه واالس اض              1/7/1957بنغالدششقيق الرحمنمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6766 دهللادارةمشار دالرحمنع مانع ةالمس سل طحاء        104983613121/09/69السعود طحاء             شارع ال 4601964 01 500994494ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6767 ةالحر هديرسحمدمشعلادارةمشار 107180667131/05/9156030005211419560السعود
قوات الدفاع الجوي6768 ان  ه واالس دالحقادشامالاالدارةالهندس اض              1/7/1954بنغالدشع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6769 ان  ه واالس دمحمدنوافاالدارةالهندس ةال عمرسع 10196155644/4/19815359133028345059السعود
قوات الدفاع الجوي6770 ان  ه واالس ــ ه                ص ب 11554              جد ه 21463           17/05/57بنغالدشع مصطفىالدينمحمداالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي6771 ان  ه واالس اض              1/1/1950السودانهجواحمدالدا هجواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6772 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالشنق بن بونابن محمداالم احمدشغ 10310040948/8/198450878815348411182السعود
الدفاع /ادارە6773 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالشنق بن بونابن محمداالم احمدشغ 10310040948/8/198450878815348411182السعود
قوات الدفاع الجوي6774 ان  ه واالس اض              1/7/1957بنغالدششمس الحقمحمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
انة6775 ل والص شغ ادايروايندوجالسكة دفاع لل ه       13/01/47ام 4191835القاعدە الج
انة6776 ل والص شغ ادايروايندوجالسكة دفاع لل ه       13/01/47ام 4191835القاعدە الج
انة6777 ل والص شغ ادايروايندوجالسكة دفاع لل ه       13/01/47ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6778 ان  ه واالس ضاحمداالدارةالهندس ةالمال ساعدمع 107125871724/01/85559190479السعود
قوات الدفاع الجوي6779 ان  ه واالس دشفيق االسالماالدارةالهندس اض              8/10/1955بنغالدشع عا 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6780 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنمحمدشغ زع دالع ملع ةبن ه ه            10336928962/9/1970السعود ــع              النا 4032222 01 الم
الدفاع /ادارە6781 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنمحمدشغ زع دالع ملع ةبن ه ه            10336928962/9/1970السعود ــع              النا 4032222 01 الم
الدفاع /ادارە6782 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنمحمدشغ زع دالع ملع ةبن ه ه            10336928962/9/1970السعود ــع              النا 4032222 01 الم
الدفاع /ادارە6783 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنمحمدشغ زع دالع ملع ةبن ه ه            10336928962/9/1970السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي6784 ان  ه واالس ا ض              1/1/1957الفلب كودكوروزاالتاسيواالدارةالهندس ــ ه                  36611ص ب 92721              ال              السعود
انة6785 ل والص شغ ليوكة دفاع لل الونام اكو ه       21/10/41ام 4191835القاعدە الج
انة6786 ل والص شغ ليوكة دفاع لل الونام اكو ه       21/10/41ام 4191835القاعدە الج
انة6787 ل والص شغ ليوكة دفاع لل الونام اكو ه       21/10/41ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6788 ان  ه واالس مبن ع بندراالدارةالهندس ةالس بن ابراه اض10768766872/1/1984السعود 5698916514777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي6789 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دبراتنافعع ةالع صوم103593972511/8/1972السعود ه الحفر والق 7221829لد
قوات الدفاع الجوي6790 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ةالق بن سعدبن ع اض104364423429/08/86السعود 5062776994777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي6791 ان  ه واالس دهللاسعداالدارةالهندس ةالق بن سعدبن ع اض104364423429/08/86السعود 5062776994777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي6792 ان  ه واالس داالدارةالهندس قحمحمداحمدرش ةالمش اض              101944007022/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
انة6793 ل والص شغ سويمحمدكة دفاع لل يخم ةعس 100499802519/04/505066859966213458السعود
قوات الدفاع الجوي6794 ان  ه واالس اسمالاالدارةالهندس دع ا ض 11461        1/1/1956السودانصالحسع ــ ه            ص ب 2818               ال بواسط ه التد ق         السعود
قوات الدفاع الجوي6795 ان  ه واالس اض              1/7/1951الفلب ابوتتواالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6796 ان  ه واالس دصاحبادماالدارةالهندس دالحم ا ض              1/7/1945الهندع ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6797 ان  ه واالس دصاحبادماالدارةالهندس دالحم ا ض              1/7/1945الهندع ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6798 ان  ه واالس اض              20/10/53الهندرفيقاحمدمختارشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6799 ان  ه واالس اض              20/10/53الهندرفيقاحمدمختارشيخاالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6800 ان  ه واالس مع مرزوقبندراالدارةالهندس ةغن 4790725 01 الملز               شارع الجامعه        101003731330/04/77السعود
ةالعامةللدفاع المد 6801 ةالردادينا سعداسمالمدي اض              100845476924/04/82السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 6802 ةالردادينا سعداسمالمدي اض              100845476924/04/82السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 6803 ةالردادينا سعداسمالمدي اض              100845476924/04/82السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 6804 ةالردادينا سعداسمالمدي اض              100845476924/04/82السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6805 ديحمدصالححمدادارةمشار ةالحم ز105760352211/8/1972السعود دالع ان           ش  ماجد بن ع 4915440 ال
قوات الدفاع الجوي6806 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس عدع ةالقر مسحلس ج         10284695735/10/1979السعود ق الخـ دە    ط ه الجد 4983947 01 552215500الصناع
قوات الدفاع الجوي6807 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس عدع ةالقر مسحلس ج         10284695735/10/1979السعود ق الخـ دە    ط ه الجد 4983947 01 552215500الصناع
ةالعامةللدفاع المد6808 دهللامحمدالمدي يحمدع ةالدو اض              104812488517/06/77السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
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قوات الدفاع الجوي6809 ان  ه واالس دسالماالدارةالهندس ةالقحطابن سالمبن فه 106219672823/12/855511556974728990السعود
دهللا الدفاع للمقاوالت6810 محمدع ا فمؤسسة ق الزل         1/7/1960مدوياسامدويا ه          ط مان 63653377السل
قوات الدفاع الجوي6811 ان  ه واالس صلخفرانسعوداالدارةالهندس يف ةالدو اض              104094868728/01/74السعود 5804522274777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6812 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالنفنامسفرسفرشغ 103668130028/06/765978553552320119السعود
الدفاع /ادارە6813 ه  انه الخدمات الطب ل وص ابمحمدسعودشغ ةالذ ه           102447596225/07/72السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە6814 ه  انه الخدمات الطب ل وص ابمحمدسعودشغ ةالذ ه           102447596225/07/72السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي6815 ان  ه واالس انبرجسفهداالدارةالهندس ةالشمريث 100811580830/09/735095444208579922السعود
قوات الدفاع الجوي6816 ان  ه واالس اركبن جاسمبندراالدارةالهندس ةالحماديبن م 101701758115/12/8556888217236675605السعود
انة6817 ل والص شغ اسكة دفاع لل رع اسشا ةمالع 100203142314/01/4855984997626791206السعود
ان6818 دحمادصالحمشعلوزارە الدفاع والط ةالع اض              106294844125/11/81السعود 4789000ال
ةالعامةللدفاع المد 6819 زورسالمدي دالع دع ةالعتي عب 106594506316/07/74503222281503222281السعود
انة6820 ل والص شغ ةالغامديحمودمحمدع كة دفاع لل 100595891127/08/385084632806244904السعود
انة6821 ل والص شغ ةالغامديحمودمحمدع كة دفاع لل 100595891127/08/385084632806244904السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6822 داسمادارةمشار ةالغامديبن ع بن سع 103011310227/04/8455506665314721390السعود
الدفاع /ادارە6823 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاحمدخالدشغ انع ةال 10603716469/3/19895674642924122330السعود
الدفاع /ادارە6824 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاحمدخالدشغ انع ةال 10603716469/3/19895674642924122330السعود
الدفاع /ادارە6825 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاحمدخالدشغ انع ةال 10603716469/3/19895674642924122330السعود
الدفاع /ادارە6826 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاحمدخالدشغ انع ةال 10603716469/3/19895674642924122330السعود
انة6827 ل والص شغ ا              م العقاره          23/08/69الفلب او مارلونكة دفاع لل 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6828 ان  ه واالس خوتاالدارةالهندس تم خ ر ال ةال اض              102973098122/08/71السعود 4936622الروضة              ال
قوات الدفاع الجوي6829 ان  ه واالس تسعدبندراالدارةالهندس ةالجه خ اض              10214586806/6/1978السعود 5355352104777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6830 ان  ه واالس دهللابن عمراحمداالدارةالهندس ا بن ع ةالص ه     منطقه 315            102419556029/10/82السعود 6363558المدينه الصناع
قوات الدفاع الجوي6831 ان  ه واالس دهللابن عمراحمداالدارةالهندس ا بن ع ةالص ه     منطقه 315            102419556029/10/82السعود 6363558المدينه الصناع
قوات الدفاع الجوي6832 ان  ه واالس دهللابن عمراحمداالدارةالهندس ا بن ع ةالص ه     منطقه 315            102419556029/10/82السعود 6363558المدينه الصناع
قوات الدفاع الجوي6833 ان  ه واالس دهللابن عمراحمداالدارةالهندس ا بن ع ةالص ه     منطقه 315            102419556029/10/82السعود 6363558المدينه الصناع
دبن سعدبن جزاءفايزقوات الدفاع الجوي المل السعودي6834 ةالجع دهللا للدفاع الجوي101313293918/08/81السعود ة الملك ع ل ة ــ  557543554557543554الطائف ــ الح
قوات الدفاع الجوي6835 ان  ه واالس تسعدبندراالدارةالهندس ةالجه خ اض              10214586806/6/1978السعود 5355352104777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6836 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعتي سالم النف منيعتر شغ 10187206705/11/19645532246112651999السعود
لح قوات الدفاع الجوي المل السعودي6837 ةالحر دعي اض              105619817711/8/1972السعود 5549666124768126ال
انة6838 ل والص شغ ه       6/10/1971الفلب انجهوالنارف كة دفاع لل 4191835القاعدە الج
انة6839 ل والص شغ ــــجكة دفاع لل اروثفورداش ج ه       1/12/1956ام 4191835القاعدە الج
انة6840 ل والص شغ ــــجكة دفاع لل اروثفورداش ج ه       1/12/1956ام 4191835القاعدە الج
انة6841 ل والص شغ ــــجكة دفاع لل اروثفورداش ج ه       1/12/1956ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6842 ان  ه واالس شدمحمدمحمدفهداالدارةالهندس ةالرو 106935849528/04/895455488914041919السعود
انقوات الدفاع الجوي المل السعودي6843 دانضح انبن سع ةالمقا بن ضح اض10392368541/7/1986السعود 4768126ال
انقوات الدفاع الجوي المل السعودي6844 دانضح انبن سع ةالمقا بن ضح اض10392368541/7/1986السعود 4768126ال
انقوات الدفاع الجوي المل السعودي6845 دانضح انبن سع ةالمقا بن ضح 14768126الوزاراتالمطار10392368541/7/1986السعود
انقوات الدفاع الجوي المل السعودي6846 دانضح انبن سع ةالمقا بن ضح 14768126الوزاراتالمطار10392368541/7/1986السعود
الدفاع /ادارە6847 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ دابراه ةالجه فالححم ه107191782520/07/74السعود 5553077648222126الحرە الغ
قوات الدفاع الجوي6848 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس داللعهبن محمدع ةالجه بن ع ق المدينه         101333331330/03/80السعود ه    ط 5666207082250900ق القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6849 ان  ه واالس دالرحمنساماالدارةالهندس ا ع ع ةالسحي 100404603125/01/755052524554777147السعود
قوات الدفاع الجوي6850 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالقحطا عمحمدابراه اض              101150690210/2/1968السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6851 ان  ه واالس انبن غازينااالدارةالهندس ةالعصال بن ش اض              10156834261/2/1976السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6852 ان  ه واالس انبن غازينااالدارةالهندس ةالعصال بن ش اض              10156834261/2/1976السعود 4777147الوزارات            ال
انة6853 ل والص شغ امكة دفاع لل ل نو لارو االدو ه       20/08/47ام 4191835القاعدە الج
انة6854 ل والص شغ امكة دفاع لل ل نو لارو االدو ه       20/08/47ام 4191835القاعدە الج
انة6855 ل والص شغ امكة دفاع لل ل نو لارو االدو ه       20/08/47ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6856 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةاليو بن غا بن حمودابراه ه        104126601410/1/1975السعود بع الصناع فه     ي 5942614113961171الصناعات الخف
قوات الدفاع الجوي6857 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةاليو بن غا بن حمودابراه ه        104126601410/1/1975السعود بع الصناع فه     ي 5942614113961171الصناعات الخف
قوات الدفاع الجوي6858 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةاليو بن غا بن حمودابراه ه        104126601410/1/1975السعود بع الصناع فه     ي 5942614113961171الصناعات الخف
الدفاع /ادارە6859 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركسامرشغ ا سعدم ةال 102907616119/04/50551605189السعود
قوات الدفاع الجوي6860 ان  ه واالس لبن احمدابن حمداحمداالدارةالهندس ةالمق ــــع 101266896617/02/79السعود ال ه            ش الدمام الخ 8561616الخالد
قوات الدفاع الجوي6861 ان  ه واالس دىسالمجاللاالدارةالهندس ةالحر ظاهرالف 10046258342/4/1976566349966163258407السعود
انة6862 ل والص شغ ستانحس غالمافمحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          2/1/1951ا 4191835 01 العل
انة6863 ل والص شغ لمحمدكة دفاع لل دالغ حا جم ستانع ا              م العقاره          5/1/1961ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6864 ان  ه واالس ا ض              21/01/54الفلب نارسكستاج االدارةالهندس ــ ه                  36611ص ب 92721              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6865 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس ستانشادع م ا ض              25/06/55ا ــ ه                  83411ص ب 32842              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6866 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاحمدع ةالزهرا ع ة10520513702/9/1970السعود ف االبتدائ م الطائفمدرسة الحج 5055600137464220تعل
الدفاع /ادارە6867 ه  انه الخدمات الطب ل وص دعمرسعودشغ ةالجلعودحم 101317634023/09/685059665684773115السعود
الدفاع /ادارە6868 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالحرابن الابن غالبحمودشغ ه     104946815815/10/66السعود ح ه     القاعدە ال ح 03/3611234 القاعدە ال
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قوات الدفاع الجوي6869 ان  ه واالس ةالعتي منا غازيمجولاالدارةالهندس الدمام    104969308631/07/73السعود ق الخ 5558050528572300ط
قوات الدفاع الجوي6870 ان  ه واالس ةالعتي منا غازيمجولاالدارةالهندس الدمام    104969308631/07/73السعود ق الخ 5558050528572300ط
قوات الدفاع الجوي6871 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس جع ةالعتي ف اض              10464096432/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6872 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس جع ةالعتي ف اض              10464096432/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6873 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس جع ةالعتي ف اض              10464096432/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 6874 دسعدصدامالمدي ةالعتي زا اض              106546971824/11/80السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي6875 ان  ه واالس شدمحمدمحمدفهداالدارةالهندس ةالرو 106935849528/04/895455488914041919السعود
قوات الدفاع الجوي6876 ان  ه واالس ا ض              27/05/51الفلب اسونيوادونارنولفواالدارةالهندس ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
قوات الدفاع الجوي6877 ان  ه واالس داالدارةالهندس يرحوىهاللع ةالظف اطن104496687522/09/69السعود 530829373حفرال
انة6878 ل والص شغ اهارسسكوتبراينكة دفاع لل ه       25/07/62ام 4191835القاعدە الج
انة6879 ل والص شغ اهارسسكوتبراينكة دفاع لل ه       25/07/62ام 4191835القاعدە الج
انة6880 ل والص شغ اهارسسكوتبراينكة دفاع لل ه       25/07/62ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6881 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دبن سعدع ةالقر بن سع ق المدينه         100483753825/09/79السعود ه    ط 2250900ق القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي6882 ةالشهريمحمدع ظافرادارةمشار  10168594475/1/1977560099699السعود
قوات الدفاع الجوي6883 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس ةالهتاريبن ع بن سل اض              10056990026/10/1983السعود 5482248164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6884 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مع انمحمدابراه ةالح اض              102425303915/10/66السعود 5554542394777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6885 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مع انمحمدابراه ةالح اض              102425303915/10/66السعود 5554542394777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6886 ان  ه واالس داسامهاالدارةالهندس ةخالويحمزەسع 103965635819/12/6050347246712077471السعود
قوات الدفاع الجوي6887 ان  ه واالس زصالحجهاداالدارةالهندس دالع ةالسلمانع اض              102694888324/11/81السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6888 ه  انه الخدمات الطب ل وص زشغ دالع ةالش سالمصالحع 101320423320/07/7455548808314936622السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6889 ةالجه بن مسعودبن عودەممدوحادارةمشار 5540394456391000الروضة              ش  صاري             100019606120/12/77السعود
قوات الدفاع الجوي6890 ان  ه واالس صسعدحس االدارةالهندس ةال درعحن اض              102013483711/1/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6891 ان  ه واالس صسعدحس االدارةالهندس ةال درعحن اض              102013483711/1/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6892 ان  ه واالس ةالزهرا محمداحمدمحمداالدارةالهندس 10178389452/11/19735588187394777147السعود
قوات الدفاع الجوي6893 ان  ه واالس ةالزهرا محمداحمدمحمداالدارةالهندس 10178389452/11/19735588187394777147السعود
قوات الدفاع الجوي6894 ان  ه واالس لاالدارةالهندس مانوماف ا ض              28/09/58الفلب د ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
انة6895 ل والص شغ لكة دفاع لل سانج الل ه       25/12/49الفلب نوف 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي6896 ان  ه واالس ارعقاباالدارةالهندس ةالشمريشالح الوه س اض              103840495822/08/71السعود 5039451444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6897 ان  ه واالس ارعقاباالدارةالهندس ةالشمريشالح الوه س اض              103840495822/08/71السعود 5039451444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6898 ان  ه واالس فعمنصوراالدارةالهندس ةاليو بن غنامبن ن ة            شارع االم محمد     104676080519/09/83السعود صل 5068946116610320الف
قوات الدفاع الجوي6899 ان  ه واالس فعمنصوراالدارةالهندس ةاليو بن غنامبن ن ة            شارع االم محمد     104676080519/09/83السعود صل 5068946116610320الف
قوات الدفاع الجوي6900 ان  ه واالس ةالق حس محمدااالدارةالهندس اض              100998471510/3/1976السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6901 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاول محمدع ةسل اض              106733195711/4/1973السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6902 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالهوساويمحمدهارونع اض              100969687122/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6903 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالهوساويمحمدهارونع اض              100969687122/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6904 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالهوساويمحمدهارونع اض              100969687122/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6905 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالهوساويمحمدهارونع اض              100969687122/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6906 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس دالحم لاحمدع ا ض              1/7/1944ماسماع ــ ه                  55511ص ب 60834              ال              السعود
ان6907 ازمحمدسعدمحمدسكرتارة التوازن االقتصادي  وزارة الدفاع والط ةبن  10379984975/8/1973503335692503335692السعود
قوات الدفاع الجوي6908 ان  ه واالس دهللاع االدارةالهندس دع ع ةبوفه اض              101279515726/02/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6909 ان  ه واالس دهللاع االدارةالهندس دع ع ةبوفه اض              101279515726/02/71السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6910 دالخالقعائضادارةمشار ضع ةالشهريعا 104249189215/05/8050623180812392341السعود
ةالعتي النفماطرعوضمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي6911 فه             شارع الست         106015794613/02/73السعود 5590001135453535الرص
ةالعتي النفماطرعوضمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي6912 فه             شارع الست         106015794613/02/73السعود 5590001135453535الرص
قوات الدفاع الجوي6913 ان  ه واالس ةالغامديبن سح بن محمدصالحاالدارةالهندس 101399868527/05/7954031831822713181السعود
قوات الدفاع الجوي6914 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ضف ف هللاعا ةالنف ض 105568561223/08/71547111159114508779السعود
وع وزارە الدفاع6915 ا/م ان ات وم ون دودلتاا سالف ون مان            21/11/58الفلب ب 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6916 ا/م ان ات وم ون دودلتاا سالف ون مان            21/11/58الفلب ب 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6917 ا/م ان ات وم ون مان            8/7/1961الفلب رموندادجاردلتاا 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6918 ا/م ان ات وم ون مان            8/7/1961الفلب رموندادجاردلتاا 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6919 ا/م ان ات وم ون مان            22/10/59الفلب اسكورودلتاا 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6920 ا/م ان ات وم ون مان            22/10/59الفلب اسكورودلتاا 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي6921 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس ةغزوا ع حمدع دهللا 7/9/1937السعود م  محمد  ع ه   بواسطة  الشيخ   ابراه اء  الجن 50649403473144565خ
وع وزارە الدفاع6922 ا/م ان ات وم ون ندلتاا مان            25/05/61الفلب رنوسوادو 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6923 ا/م ان ات وم ون ندلتاا مان            25/05/61الفلب رنوسوادو 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6924 ا/م ان ات وم ون مان            15/11/55الفلب بورنجرومينادوردلتاا 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6925 ا/م ان ات وم ون مان            15/11/55الفلب بورنجرومينادوردلتاا 6918923الصفا               ش ب
ــــع قوات الدفاع الجوي6926 دهللاسعودادارةمشار ةالعتي من ع 5598665664775803الملز               شارع المطار         100494681827/05/79السعود
قوات الدفاع الجوي6927 ان  ه واالس داحمداالدارةالهندس فحس سع ةه اض              103390248512/9/1969السعود 5077986144777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6928 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةالق سعدسعودف اض              103800402220/07/74السعود اض       ال 4777777الدفاع ‐ال
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قوات الدفاع الجوي6929 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةالقسعدسعودف اض              103800402220/07/74السعود اض       ال 4777777الدفاع ‐ال
قوات الدفاع الجوي6930 ان  ه واالس زناعادلاالدارةالهندس دالع ةبن زدانع اض              103811707115/05/80السعود 4013440ال
قوات الدفاع الجوي6931 ان  ه واالس زناعادلاالدارةالهندس دالع ةبن زدانع اض              103811707115/05/80السعود 4013440ال
وع وزارە الدفاع6932 ا/م ان ات وم ون تودلتاا مان            17/08/56الفلب لوزنوالب 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6933 ا/م ان ات وم ون تودلتاا مان            17/08/56الفلب لوزنوالب 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6934 ا/م ان ات وم ون سنسكوتروردلتاا م وجس مان            13/11/42ال 6918923الصفا               ش ب
وع وزارە الدفاع6935 ا/م ان ات وم ون سنسكوتروردلتاا م وجس مان            13/11/42ال 6918923الصفا               ش ب
ةالعامةللدفاع المد 6936 انمحمدفهدالمدي ةالعتي خ 103506271813/02/565554545862330322السعود
انة6937 ل والص شغ ــــحخالدكة دفاع لل ةالحر محمدالسل شلي ـ                     بن اقرن/103053702922/05/74السعود 26722896الـرحــا
ــــع قوات الدفاع الجوي6938 ةالزهرا بن احمدبن عثمانبندرادارةمشار مشعلخلف ملعب النادي االه 100769503218/04/79السعود 5046067666710514الرحاب مخططاالم
قوات الدفاع الجوي6939 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالخالديبن احمدبن محمدابراه 10581802982/12/19865584167556608467السعود
قوات الدفاع الجوي6940 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالشمريمفلحعاشقرف 532026032الحفر102221207827/06/51السعود
قوات الدفاع الجوي6941 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالشمريمفلحعاشقرف 532026032الحفر102221207827/06/51السعود
قوات الدفاع الجوي6942 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس سع دهللاخم ةالزهرا ع اض              10476550535/5/1981السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە6943 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللااسمشغ ةطنابسعودع ز    100700685915/02/68السعود دالع 8551053القلعه             ش الملك ع
ةالعامةللدفاع المد 6944 دالرحمنالمدي ةالزكرياحمداحمدع اض              100476766911/8/1972السعود 5552275704777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە6945 ه  انه الخدمات الطب ل وص ال ع محمدصالحشغ ةالع ه           10305065606/3/1973السعود مان 0الس
انة6946 ل والص شغ ستانخانبوالنداحمدرفيقكة دفاع لل ا              م العقاره          15/10/46ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6947 ان  ه واالس ةالحار نجاثوابزداالدارةالهندس 100318662227/05/79555243134114457765السعود
ةالعامةللدفاع المد 6948 دادىفارسالمدي ديع ةالرش اض              108004654122/12/77السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 6949 مخالدالمدي زابراه دالع ةمحمودع اض              10254588017/2/1976السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 6950 مخالدالمدي زابراه دالع ةمحمودع اض              10254588017/2/1976السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6951 منادارةمشار صلا ةا جعفرف 100688275522/06/745059747715494655السعود
قوات الدفاع الجوي6952 ان  ه واالس مادهماالدارةالهندس فبن محمدبن ابراه ةال 553579700الورود102256208429/05/81السعود
ةالعامةللدفاع المد 6953 مخالدالمدي زابراه دالع ةمحمودع اض              10254588017/2/1976السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 6954 دادىفارسالمدي ديع ةالرش اض              108004654122/12/77السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ــــع قوات الدفاع الجوي6955 دهللاعادلادارةمشار ةالمطر عطاهللاع 10021146588/4/197050196605014721390السعود
قوات الدفاع الجوي6956 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةالقث بن احمدبن سالمف اض              102734662428/06/72السعود 5084021754777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6957 ان  ه واالس وكها االدارةالهندس ةالمغر محمدم 100716624024/02/795580046666059500السعود
قوات الدفاع الجوي6958 ان  ه واالس وكها االدارةالهندس ةالمغر محمدم 100716624024/02/795580046666059500السعود
قوات الدفاع الجوي6959 ان  ه واالس ماالدارةالهندس مابراه يال معوضحسن ابراه ةعس ق الطائف     101573374226/03/82السعود ق الطائف     ابها/ط 55758009972264545ابها/ط
قوات الدفاع الجوي6960 ان  ه واالس دالرحمنعادلاالدارةالهندس ةالفوزانصالحع 103710159726/01/825678888442333757السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي6961 ةالشهريع محمدتر ادارةمشار 101367430210/4/19815647382914787933السعود
دمقذلمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي6962 ةالعتي عا اض              10409992686/6/1978السعود 5559642884768126ال
قوات الدفاع الجوي6963 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالزهرا حس خ ع 4787933الملز               شارع الست         109322565217/06/77السعود
قوات الدفاع الجوي6964 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالغامديصالحغازيع اض              10077352676/6/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6965 ان  ه واالس داالدارةالهندس دع دعا ةال ع لد               ش  الميناء          100601209824/02/75السعود 6482146ال
قوات الدفاع الجوي6966 ان  ه واالس زصالحاحمداالدارةالهندس دالع لع ةالعق اض              101113622131/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6967 ان  ه واالس ماالدارةالهندس لويمحمدحمادابراه ةال 10556598646/5/1979561633535561633535السعود
قوات الدفاع الجوي6968 ان  ه واالس ماالدارةالهندس لويمحمدحمادابراه ةال 10556598646/5/1979561633535561633535السعود
انة6969 ل والص شغ ةالغامديال جهادمحمداحمدحاتمكة دفاع لل 101434233928/06/7656933916112203966السعود
قوات الدفاع الجوي6970 ان  ه واالس ةالحر بن حس بن مرانمصلحاالدارةالهندس ق المدينه ك 11  10064378088/12/1982السعود 6911333البوادى             شارع ط
انة6971 ل والص شغ ەمحمدع حمديكة دفاع لل ةنا ه           شارع الميناء         10/12/1976السعود 5036008126477333الهنداو
ــــع قوات الدفاع الجوي6972 دمحمدها ادارةمشار ةالصا سع ل االزدي100648210113/07/76السعود 5382225996915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي6973 دمحمدها ادارةمشار ةالصا سع ل االزدي100648210113/07/76السعود 5382225996915380الزهراءشارع كه
الدفاع /ادارە6974 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنناسا شغ ةالسميحع ج          100343442821/10/78السعود ه    شارع الخ ه الثان 4983831 01 الصناع
قوات الدفاع الجوي6975 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دالهادينا الشبن ع ةالهاجريبن  ز/10 100292776019/11/81السعود دالع 36675605ش الملك ع
قوات الدفاع الجوي6976 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دالهادينا الشبن ع ةالهاجريبن  ز/10 100292776019/11/81السعود دالع 36675605ش الملك ع
انة6977 ل والص شغ ماحمدكة دفاع لل ةالسال موابراه 102508735229/04/4950668130426372605السعود
قوات الدفاع الجوي6978 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالشهريحمودع 101504384513/09/7355960095038989880السعود
قوات الدفاع الجوي6979 ان  ه واالس يمشخصطليعسلماناالدارةالهندس ةالمط سحائل10364175079/8/1984السعود 6525555الرو
قوات الدفاع الجوي6980 ان  ه واالس يمشخصطليعسلماناالدارةالهندس ةالمط سحائل10364175079/8/1984السعود 6525555الرو
قوات الدفاع الجوي6981 ان  ه واالس ــــعبن عاحمداالدارةالهندس ةمجر بن م اض              105072832621/01/58السعود 5524592164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي6982 ان  ه واالس يسعدعلط االدارةالهندس ةالدو 10131134597/2/19695058507424777147السعود
قوات الدفاع الجوي6983 ان  ه واالس يسعدعلط االدارةالهندس ةالدو 10131134597/2/19695058507424777147السعود
انة6984 ل والص شغ دسعودسا كة دفاع لل ةالعو حم ا              م العقاره          10166964922/10/1981السعود 4191835 01 العل
انة6985 ل والص شغ دسعودسا كة دفاع لل ةالعو حم ا              م العقاره          10166964922/10/1981السعود 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي6986 ان  ه واالس ةالق زدمحمدمشعلاالدارةالهندس 102710062515/12/805054229534827777السعود
قوات الدفاع الجوي6987 ان  ه واالس فاالدارةالهندس د بن ع بن مجدلنا ةالمال الع ه             امام الجوازات       104314519013/10/84السعود 50909091556827282القم
انة6988 ل والص شغ ةفالتهكرعمرمحمدكة دفاع لل 100120878211/6/196950532171612203966السعود
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انة6989 ل والص شغ اردوكة دفاع لل همطارالملك خالد1/7/19552203966الفلبكروزر 6963697منطقه الصناعات التقن
قوات الدفاع الجوي6990 ان  ه واالس ةال بن محمدبن يوسفمحمداالدارةالهندس ه  101732718819/01/81السعود 5039982325871013الهفوف              القرب من الق
انة6991 ل والص شغ لمحمدكة دفاع لل ستاننوازمحمدتف ا              م العقاره          20/04/59ا 4191835 01 العل
انة6992 ل والص شغ دجودهللامحمدكة دفاع لل ديعب ةالمع 103717885029/04/49536009935السعود
انة6993 ل والص شغ ومادواردوجونكة دفاع لل اليندس ا              م العقاره          7/6/1944ام 4191835 01 العل
انة6994 ل والص شغ ومادواردوجونكة دفاع لل اليندس ا              م العقاره          7/6/1944ام 4191835 01 العل
انة6995 ل والص شغ ومادواردوجونكة دفاع لل اليندس ا              م العقاره          7/6/1944ام 4191835 01 العل
انة6996 ل والص شغ يكة دفاع لل دانوهي ا              م العقاره          25/09/67الفلب س 4191835 01 العل
انة6997 ل والص شغ ستانخانزرنكة دفاع لل ا              م العقاره          19/07/61ا 4191835 01 العل
انة6998 ل والص شغ ةالحار بن حامدبن عوضنائفكة دفاع لل ون جدة105149990118/12/82السعود 5030003066476222وزارة الثقافة واالعالم‐تلف
قوات الدفاع الجوي6999 ان  ه واالس ش صالح احمدع االدارةالهندس ةالشهريال  / رزحان صالح أحمد الشهري10327860956/3/1954السعود ط بواسطة س مش خم 502033822واء الرابع 
قوات الدفاع الجوي7000 ان  ه واالس ش صالح احمدع االدارةالهندس ةالشهريال  / رزحان صالح أحمد الشهري10327860956/3/1954السعود ط بواسطة س مش خم 502033822واء الرابع 
قوات الدفاع الجوي7001 ان  ه واالس ةالشمريبن الدهلوسبن فهدطا االدارةالهندس ه              ش تبوك 15/16        101127379217/06/77السعود 5486820998941192الثق
قوات الدفاع الجوي7002 ان  ه واالس ةالشمريبن الدهلوسبن فهدطا االدارةالهندس ه              ش تبوك 15/16        101127379217/06/77السعود 5486820998941192الثق
قوات الدفاع الجوي7003 ان  ه واالس ةالخلفناح نااالدارةالهندس هش107112564324/10/90السعود 5651894المطقه الصناع
قوات الدفاع الجوي7004 ان  ه واالس ةالخلفناح نااالدارةالهندس ة107112564324/10/90السعود قيق ‐ الصناع ة ‐  ق 5027536805663881المنطقة ال
قوات الدفاع الجوي7005 ان  ه واالس ةالخلفناح نااالدارةالهندس ة107112564324/10/90السعود قيق ‐ الصناع ة ‐  ق 5027536805663881المنطقة ال
قوات الدفاع الجوي7006 ان  ه واالس ةالخلفناح نااالدارةالهندس هش107112564324/10/90السعود 5651894المطقه الصناع
انة7007 ل والص شغ ق بن خاتمبن موسممطلقكة دفاع لل ةال 101031516421/06/445555749476207207السعود
قوات الدفاع الجوي7008 ان  ه واالس فهيوسفاالدارةالهندس دهللاخل ةالدرسع اض              100602735112/9/1978السعود 5048317744777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7009 ان  ه واالس فهيوسفاالدارةالهندس دهللاخل ةالدرسع اض              100602735112/9/1978السعود 5048317744777147الوزارات            ال
انة7010 ل والص شغ دهللاماجدكة دفاع لل زيع يمعوض الع ةالمط 10160120477/6/198050837779412203966السعود
انة7011 ل والص شغ دالمحسنحمدها كة دفاع لل ةالظاهريع ه       10648653464/2/1975السعود 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي7012 زادارةمشار دالع ةال عوادظاهرع ق المدينه النازل104166166917/10/74السعود سط 5045913086530852الرو
ــــع قوات الدفاع الجوي7013 زادارةمشار دالع ةال عوادظاهرع ق المدينه النازل104166166917/10/74السعود سط 5045913086530852الرو
ــــع قوات الدفاع الجوي7014 زادارةمشار دالع ةال عوادظاهرع ق المدينه النازل104166166917/10/74السعود سط 5045913086530852الرو
ــــع قوات الدفاع الجوي7015 زادارةمشار دالع ةال عوادظاهرع ق المدينه النازل104166166917/10/74السعود سط 5045913086530852الرو
انة7016 ل والص شغ ةشطااحمدمحمدموفقكة دفاع لل ــــع ذاخر10165192072/2/1973السعود دة ‐ خلف مدارس البناتر 5555965575704263المعا
انة7017 ل والص شغ ةشطااحمدمحمدموفقكة دفاع لل ــــع ذاخر10165192072/2/1973السعود دة ‐ خلف مدارس البناتر 5555965575704263المعا
قوات الدفاع الجوي7018 ان  ه واالس ةالعطويمسعدسالممسعداالدارةالهندس اض              104697737515/05/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7019 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةولدع النوريحس ع 100483470920/09/7450302002044238370السعود
قوات الدفاع الجوي7020 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالذواديسعودسعدع اض              104252135914/08/75السعود 5048193624777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7021 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دحسنع نا ةابورش اض              100712963623/04/78السعود 5433380844777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7022 ان  ه واالس ياحمديوسفاحمداالدارةالهندس ةالعم اض              10154235009/9/1978السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7023 دادارةمشار دالمج ةال عامرجودهللاعوضع ق الملك فهد106328258429/09/85السعود اط 2180218 01العل
قوات الدفاع الجوي7024 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دحسنع نا ةابورش اض              100712963623/04/78السعود 5433380844777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7025 ان  ه واالس ةالزهرا احمدع محمداالدارةالهندس 101565554926/04/805437070007341662السعود
قوات الدفاع الجوي7026 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالذواديسعودسعدع اض              104252135914/08/75السعود 5048193624777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7027 ان  ه واالس ياحمديوسفاحمداالدارةالهندس ةالعم اض              10154235009/9/1978السعود 4777147الوزارات            ال
انة7028 ل والص شغ هحس ممدوحكة دفاع لل ةالهاش االم عط 100512816828/07/7450453371712203966السعود
قوات الدفاع الجوي7029 ان  ه واالس ةال مرهونع احمدااالدارةالهندس ق الخ        10307850654/10/1967السعود ه     ش /ط 5038694008594555المدينه الصناع
قوات الدفاع الجوي7030 ان  ه واالس ةال مرهونع احمدااالدارةالهندس ق الخ        10307850654/10/1967السعود ه     ش /ط 5038694008594555المدينه الصناع
وع وزارە الدفاع7031 ا/م ان ات وم ون دودلتاا لف مان            3/7/1957الفلب جاناالو 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي7032 ان  ه واالس دىال خض راشداالدارةالهندس ةالرش اض              102068637225/10/65السعود 5069516764777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7033 ان  ه واالس دىال خض راشداالدارةالهندس ةالرش اض              102068637225/10/65السعود 5069516764777147الوزارات            ال
انة7034 ل والص شغ ا              م العقاره          1/7/1946السوداناحمدمحمدسنهورىكة دفاع لل 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7035 ان  ه واالس دهللاعمحمداالدارةالهندس ةالشهريع ق المطار102831361528/11/62السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي7036 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس دهللاعع ةالقشا ع     محا ئل عس الضما ن االجتما  بواسطة ها دي الظا فر ي101941788821/06/44السعود
قوات الدفاع الجوي7037 ان  ه واالس داحمداالدارةالهندس ديبن  بن عب ةال ــه    101365532710/2/1960السعود 6432155الع الع
قوات الدفاع الجوي7038 ان  ه واالس داحمداالدارةالهندس ديبن  بن عب ةال ــه    101365532710/2/1960السعود 6432155الع الع
قوات الدفاع الجوي7039 ان  ه واالس ةالهر محمدحسننااالدارةالهندس ا ض ، الدفا عالجو ي   بواسطةالرائد/       10009842277/2/2024السعود حمدالعوي س             ت م 4319252            ال
قوات الدفاع الجوي7040 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دانع ححم يمف ةالمط اض              104744608131/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7041 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دانع ححم يمف ةالمط اض              104744608131/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7042 ان  ه واالس دصالحمحمداالدارةالهندس ةالعمارىج اض              23/02/55السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7043 ان  ه واالس دصالحمحمداالدارةالهندس ةالعمارىج اض              23/02/55السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7044 ان  ه واالس ةالقثا غازيجازيسعداالدارةالهندس ق المطار10111578214/10/1958السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي7045 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةحن محمدحسنع اض              100446137017/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7046 ان  ه واالس بمحمدسعداالدارةالهندس ا ش ةال اض              10385192354/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7047 ه  انه الخدمات الطب ل وص لصالحمحمدع شغ ةالعق ج               104097197817/11/63السعود 50348398815444380الخ
قوات الدفاع الجوي7048 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس شهصالحاحمدع ةابوخ اض              28/05/66السعود 4777147الوزارات            ال
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الدفاع /ادارە7049 ه  انه الخدمات الطب ل وص لصالحمحمدع شغ ةالعق ج               104097197817/11/63السعود 50348398815444380الخ
قوات الدفاع الجوي7050 ان  ه واالس ملمحمداالدارةالهندس ده ةالغامدىسع اض              10/7/1975السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7051 ان  ه واالس ةالعدوا احمدمسعودمنصوراالدارةالهندس اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7052 ان  ه واالس مصالحاالدارةالهندس زابراه دالع ملع ةه اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
انة7053 ل والص شغ ا              م العقاره          1/7/1946السوداناحمدمحمدسنهورىكة دفاع لل 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7054 ان  ه واالس ف هللاالدارةالهندس ةالعطوىععوادض 104468923822/08/7154693700044210916السعود
قوات الدفاع الجوي7055 ان  ه واالس دهللابندراالدارةالهندس ةالغانمعع اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7056 ان  ه واالس فاالدارةالهندس بالطر نا ةالصل قل اض              30/05/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7057 ان  ه واالس زسلطاناالدارةالهندس دالع ا عع ةال 105556044329/07/685511616136846364السعود
قوات الدفاع الجوي7058 ان  ه واالس زسلطاناالدارةالهندس دالع ا عع ةال 105556044329/07/685511616136846364السعود
قوات الدفاع الجوي7059 ان  ه واالس ةالعوادجاسممحمدجاسماالدارةالهندس 100465663122/04/8253877878733418512السعود
قوات الدفاع الجوي7060 ان  ه واالس ةالعوادجاسممحمدجاسماالدارةالهندس 100465663122/04/8253877878733418512السعود
قوات الدفاع الجوي7061 ان  ه واالس ةالعص منا حسنسفراالدارةالهندس ق الملك فهد108104161612/6/1982السعود اط 4651111 01العل
قوات الدفاع الجوي7062 ان  ه واالس ةالشهرىظافرفايزخالداالدارةالهندس اض              102346498325/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7063 ان  ه واالس ةالشهرىظافرفايزخالداالدارةالهندس اض              102346498325/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7064 ان  ه واالس دعمحمداالدارةالهندس ةالغامدىسع 10164188062/9/19705026137846836887السعود
قوات الدفاع الجوي7065 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس مانمحمدع ةالسل 101360587619/11/685006400162653000السعود
انة7066 ل والص شغ ةالجه مهدىاحمددركة دفاع لل 100772556520/07/745556636626311158السعود
ان7067 ةالحر محمدصالحصقروزارە الدفاع والط اشارع الثالث 105824008418/01/89السعود 6522255العل
ان7068 ةالحر محمدصالحصقروزارە الدفاع والط اشارع الثالث 105824008418/01/89السعود 6522255العل
قوات الدفاع الجوي7069 ان  ه واالس ةمدخ مجاهداحمدع االدارةالهندس 105094076417/06/815058429818343410السعود
قوات الدفاع الجوي7070 ان  ه واالس ةمدخ مجاهداحمدع االدارةالهندس 105094076417/06/815058429818343410السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7071 ةالمجنو بن محمدبن سعوداادارةمشار 102884596211/1/198259610332925247245السعود
قوات الدفاع الجوي7072 ان  ه واالس داحمداالدارةالهندس ةالزهرا ع سع 10396369474/10/1967505645765السعود
قوات الدفاع الجوي7073 ان  ه واالس داحمداالدارةالهندس ةالزهرا ع سع 10396369474/10/1967505645765السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7074 دهللاعثمانصالحادارةمشار كريع ةال 5599141414771280الملز               الملز ش  الفرزدق    101450087825/08/72السعود
ةالعامةللدفاع المد 7075 مانالمدي دالرحمنمحمدسل ةالسمحانع 102885299225/10/65505137051114454540السعود
قوات الدفاع الجوي7076 ان  ه واالس بعمحمداالدارةالهندس ةالشهرا مس اض              24/04/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7077 ان  ه واالس انرزقعثماناالدارةالهندس ةالقر عط     100252149819/12/60السعود
قوات الدفاع الجوي7078 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دالهادينا الشبن ع ةالهاجريبن  ز/10 100292776019/11/81السعود دالع 36675605ش الملك ع
قوات الدفاع الجوي7079 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دالهادينا الشبن ع ةالهاجريبن  ز/10 100292776019/11/81السعود دالع 36675605ش الملك ع
قوات الدفاع الجوي7080 ان  ه واالس ةمدخ مجاهداحمدع االدارةالهندس 105094076417/06/815084796202413265السعود
قوات الدفاع الجوي7081 ان  ه واالس ةمدخ مجاهداحمدع االدارةالهندس 105094076417/06/815084796202413265السعود
قوات الدفاع الجوي7082 ان  ه واالس دمر موفقاالدارةالهندس ةالقحطا ال دلهمسع اض              102090124323/08/71السعود 5057420314777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7083 ان  ه واالس اركنااالدارةالهندس دهللاع م عريال ع ةالص 10201247702/9/19705083057426446644السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7084 كسعدادارةمشار دب ةابوكوجرسع 104077081821/01/58554334015السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7085 كسعدادارةمشار دب ةابوكوجرسع 104077081821/01/58554334015السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7086 كسعدادارةمشار دب ةابوكوجرسع 104077081821/01/58554334015السعود
انة7087 ل والص شغ مانمحمدحس شوكتكة دفاع لل ستانسل ا              م العقاره          1/7/1960ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7088 ان  ه واالس باحمدعوضاحمداالدارةالهندس ةال اض              101341838731/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7089 ان  ه واالس باحمدعوضاحمداالدارةالهندس ةال اض              101341838731/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7090 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللامحمدع ريبن ع ةالغ اض              103032197819/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7091 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللامحمدع ريبن ع ةالغ اض              103032197819/12/60السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7092 ان  ه واالس دهللاصا نااالدارةالهندس ر عب ةالط م100477765015/04/68السعود 5373788806298512جدة ـ المطار القد
قوات الدفاع الجوي7093 ان  ه واالس دهللاصا نااالدارةالهندس ر عب ةالط م100477765015/04/68السعود 5373788806298512جدة ـ المطار القد
قوات الدفاع الجوي7094 ان  ه واالس ةغزوا بن ع بن احمدملهوياالدارةالهندس 102341213123/09/685028441698824457السعود
انة7095 ل والص شغ ستانمحمدورع محمدشودريكة دفاع لل ا              م العقاره          15/05/49ا 4191835 01 العل
انة7096 ل والص شغ ستانخاننذرمحمودشوكتكة دفاع لل ا              م العقاره          13/03/63ا 4191835 01 العل
انة7097 ل والص شغ ستانخاننوابعارفمحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          18/04/45ا 4191835 01 العل
انة7098 ل والص شغ اجوكة دفاع لل امان سان ه       20/01/62الفلب د 4191835القاعدە الج
انة7099 ل والص شغ اجوكة دفاع لل امان سان ه       20/01/62الفلب د 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي7100 ان  ه واالس دهللاع االدارةالهندس ةدواساحمدع 10293792683/7/1943503189875السعود
انة7101 ل والص شغ ممارككة دفاع لل ادونك ه       15/07/66ام 4191835القاعدە الج
ان7102 دهللاوزارە الدفاع والط تسعدع ةالشهرا ثا اض              14/12/28السعود 4789000ال
انة7103 ل والص شغ ممارككة دفاع لل ادونك ه       15/07/66ام 4191835القاعدە الج
انة7104 ل والص شغ ممارككة دفاع لل ادونك ه       15/07/66ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي7105 ان  ه واالس ةالفضاءمحمدحس احمداالدارةالهندس قنا بواسطة /أحمد محمد  103253444629/04/49السعود ع وزارة الزراعه  506316925ف
قوات الدفاع الجوي7106 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةالقحطا هاديمحمدف اض              10381967379/12/1961السعود 5035265424777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7107 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاتر شغ ةالزما عائضع ج10314507354/10/1967السعود مامة الخ 5034818575481123 ال
انة7108 ل والص شغ ماننابندركة دفاع لل ثسل ةبن غ 100197442526/07/6755521322112203966السعود
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الدفاع /ادارە7109 ه  انه الخدمات الطب ل وص معادلشغ دالواحدمحمدابراه ةالع 10171826906/5/197250655561314646142السعود
الدفاع /ادارە7110 ه  انه الخدمات الطب ل وص جمنيع هللاشغ تف ىخ ةالمط ا ض ،قوا ت االم ن      الخاص ه ،الوحد هالط ه104516142727/08/38السعود المط ي   ت 4315121، ت 4322768 ال ش دالرحم ن طة/    ع
الدفاع /ادارە7111 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاتر شغ ةالزما عائضع ج10314507354/10/1967السعود مامة الخ 5034818575481123 ال
الدفاع /ادارە7112 ه  انه الخدمات الطب ل وص معشغ رىجماحابراه ةالدغ ه           104883356821/05/47السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي7113 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع مابراه فابراه ةال اض              17/07/67السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7114 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنشغ زع دالع دالرحمنع دع ةالحم 505161240505161240حائل103281390714/06/68السعود
قوات الدفاع الجوي7115 ان  ه واالس هاالدارةالهندس مب يث رح ةالمط اض              10276441681/2/1957السعود 5015842444777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7116 ان  ه واالس دهللاراضاالدارةالهندس ةالغامدىجمعانع اض              104400357026/12/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7117 ان  ه واالس دهللامساعداالدارةالهندس يراشدع ةالدو اض              101380672229/06/72السعود 5588882874777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7118 ان  ه واالس دهللامساعداالدارةالهندس يراشدع ةالدو اض              101380672229/06/72السعود 5588882874777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7119 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ضجابرع ةالقحطا مع اض              105054480618/06/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7120 ان  ه واالس ماحمدحسناالدارةالهندس ةمجر ابراه 107318451510/6/1970002520111السعود
قوات الدفاع الجوي7121 ان  ه واالس لاالدارةالهندس لمشعانهل ىدخ ةالع اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7122 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس فعواضتر ع ةال ج102718564224/07/41السعود قالة الف ف زد ـ بواسطة  ه ـ حارة ال 551556477الح
قوات الدفاع الجوي7123 ان  ه واالس ةالقحطا بن محمد  آل روقبن حمودمحمداالدارةالهندس اض              10444127896/3/1968السعود 5332313414777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7124 ان  ه واالس ةالقحطا بن محمد  آل روقبن حمودمحمداالدارةالهندس اض              10444127896/3/1968السعود 5332313414777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7125 ان  ه واالس دەصالح ريحاحمداالدارةالهندس ةالشهريال سع رماركت محمد العص103190619921/06/44السعود ة بواسطة س افه العسك لم جوار الض 5065667237321825س
قوات الدفاع الجوي7126 ان  ه واالس دهللامواالدارةالهندس ةالشومرموع ارە104643318915/10/66السعود 5516632055166320المتوسطه االوحائل/ال
قوات الدفاع الجوي7127 ان  ه واالس دهللاراضاالدارةالهندس ةالغامدىجمعانع اض              104400357026/12/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7128 ان  ه واالس مخالداالدارةالهندس ةالملحمعابراه اض              16/09/70السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7129 ه  انه الخدمات الطب ل وص دشغ دالواحدمحمدفهدول ةبن ع ه           104092558614/07/71السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي7130 ان  ه واالس ةالعمارىمحمدعائضحاناالدارةالهندس اض              104281855725/10/65السعود 5364929314777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7131 ان  ه واالس ةالعمارىمحمدعائضحاناالدارةالهندس اض              104281855725/10/65السعود 5364929314777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7132 ان  ه واالس كمطربع مساعداالدارةالهندس ةال اض              103353899024/04/75السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7133 ان  ه واالس كمطربع مساعداالدارةالهندس ةال اض              103353899024/04/75السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7134 ان  ه واالس كمطربع مساعداالدارةالهندس ةال اض              103353899024/04/75السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7135 ان  ه واالس كمطربع مساعداالدارةالهندس ةال اض              103353899024/04/75السعود 4777147الوزارات            ال
انة7136 ل والص شغ ومكة دفاع لل ابروكسج ه       18/05/54ام 4191835القاعدە الج
انة7137 ل والص شغ لهيثمكة دفاع لل ةالسنديصدقهجم اد               شـارع السـد         100378360028/10/79السعود 5720500اج
انة7138 ل والص شغ لهيثمكة دفاع لل ةالسنديصدقهجم اد               شـارع السـد         100378360028/10/79السعود 5720500اج
انة7139 ل والص شغ لهيثمكة دفاع لل ةالسنديصدقهجم اد               شـارع السـد         100378360028/10/79السعود 5720500اج
انة7140 ل والص شغ لهيثمكة دفاع لل ةالسنديصدقهجم اد               شـارع السـد         100378360028/10/79السعود 5720500اج
الدفاع /ادارە7141 ه  انه الخدمات الطب ل وص لمراحمشعلشغ ةالحار س ه           10274224412/9/1970السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي7142 ان  ه واالس ةالشهريصالحاحمدعاالدارةالهندس ق المطار106383030925/10/65السعود هط 5326236887272501اللح
قوات الدفاع الجوي7143 ان  ه واالس ةالشهريصالحاحمدعاالدارةالهندس ق المطار106383030925/10/65السعود هط 5326236887272501اللح
انة7144 ل والص شغ ومكة دفاع لل ابروكسج ه       18/05/54ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي7145 ان  ه واالس لاالدارةالهندس اركن دمحمدم ةبورش اض              22/01/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7146 ان  ه واالس دهللاصالحسعداالدارةالهندس ةالغامدىع اض              30/08/69السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7147 ه  انه الخدمات الطب ل وص انشغ ةالعس حمدخالدرا 107003728612/2/1987503315338112311120السعود
قوات الدفاع الجوي7148 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ف هللاع عب ةالعدوا ض 107287350619/04/505047237617270157السعود
قوات الدفاع الجوي7149 ان  ه واالس محمودنااالدارةالهندس ةالعك ابراه اض              10070949541/3/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7150 ان  ه واالس دالهادىحموداالدارةالهندس ةالعص مشعلع 10566422325/8/194050364692816421141السعود
قوات الدفاع الجوي7151 ان  ه واالس دالهادىحموداالدارةالهندس ةالعص مشعلع 10566422325/8/194050364692816421141السعود
قوات الدفاع الجوي7152 ان  ه واالس لوىمصلحسالمحسناالدارةالهندس ةال اض              3/10/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7153 ان  ه واالس ضعاالدارةالهندس ىاحمدعا ةعس نه             10270656209/12/1961السعود نه             العي 4828800العي
قوات الدفاع الجوي7154 ان  ه واالس ةحمدىمحمدعحمداالدارةالهندس اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7155 ان  ه واالس ففهداالدارةالهندس داللط دالرزاقع مع دال ةالع 103110667513/01/715000208004528815السعود
قوات الدفاع الجوي7156 ان  ه واالس ممحمدع االدارةالهندس ةالعطويسل اض              100191357122/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7157 ان  ه واالس ممحمدع االدارةالهندس ةالعطويسل اض              100191357122/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7158 ان  ه واالس دالرحمنمدهللاسعوداالدارةالهندس ةالرو ع اض              10250694344/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7159 ان  ه واالس دالرحمنمدهللاسعوداالدارةالهندس ةالرو ع اض              10250694344/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7160 ان  ه واالس دالرحمنمدهللاسعوداالدارةالهندس ةالرو ع اض              10250694344/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7161 ان  ه واالس لاحمدعمرسالماالدارةالهندس ةادو اض              28/11/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7162 ان  ه واالس دالرحمنمدهللاسعوداالدارةالهندس ةالرو ع اض              10250694344/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7163 ان  ه واالس لاحمدعمرسالماالدارةالهندس ةادو اض              28/11/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7164 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس ةاالحمدىمسلمسالمسل اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
ان7165 سوزارە الدفاع والط ن ةالشمريطاريمحسنق 101681660327/08/385054851252454672السعود
قوات الدفاع الجوي7166 ان  ه واالس ادەاالدارةالهندس دمسلمع ةالعطويعا 106819967612/9/196950035184844248656السعود
قوات الدفاع الجوي7167 ان  ه واالس ادەاالدارةالهندس دمسلمع ةالعطويعا 106819967612/9/196950035184844248656السعود
قوات الدفاع الجوي7168 ان  ه واالس النمشهوراالدارةالهندس ضح ةالحار عا اض              11/6/1968السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي7169 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس يعوضالعا ةالع اض              106963840925/10/65السعود 5513574424777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7170 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس يعوضال عا ةالع اض              106963840925/10/65السعود 5513574424777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7171 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال فسالمع ةالفرسه اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7172 ان  ه واالس دسفراالدارةالهندس دسع ةالعتي عب اض              10521070572/9/1970السعود 5642164474777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7173 ان  ه واالس ماللاالدارةالهندس ةش ش ابراه ق المطار10365886126/4/1974السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي7174 ان  ه واالس ماللاالدارةالهندس ةش ش ابراه ق المطار10365886126/4/1974السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي7175 ان  ه واالس مشاالدارةالهندس لنغ دهللامند ةالشمرىع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7176 ان  ه واالس داالدارةالهندس د صمساعدمح م ةالعتي ح د العتي100434603521/05/47السعود / احمد محد المحا بواسطة  5515141007240786مركز الدفاع المد 
قوات الدفاع الجوي7177 ان  ه واالس انمشحنسلطاناالدارةالهندس لوىغض ةال اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7178 ان  ه واالس ةاالسمرىمحمدعمحمداالدارةالهندس اض              11/11/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7179 ان  ه واالس ةالصل سعودعودەمطلقاالدارةالهندس اض              30/11/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7180 ان  ه واالس ةالشهريمحمدرزحانمحمداالدارةالهندس 101869010522/08/7000500145485500145485السعود
قوات الدفاع الجوي7181 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دهللام ىسعدع ةالدو اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7182 ان  ه واالس ةالصل ع حس مطراالدارةالهندس اض              10585183648/9/1972السعود 5051796854777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7183 ان  ه واالس تاالدارةالهندس تمث اثثا ةالنعما غ اض              10102884608/10/1967السعود 5053658534777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7184 ان  ه واالس تاالدارةالهندس تمث اثثا ةالنعما غ اض              10102884608/10/1967السعود 5053658534777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7185 ان  ه واالس ف هللاسعدظافراالدارةالهندس ةالعمرىض اض              15/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7186 ان  ه واالس ةالصل ع حس مطراالدارةالهندس اض              10585183648/9/1972السعود 5051796854777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7187 ان  ه واالس ةالصل ع حس مطراالدارةالهندس اض              10585183648/9/1972السعود 5051796854777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7188 ان  ه واالس ةالصل ع حس مطراالدارةالهندس اض              10585183648/9/1972السعود 5051796854777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7189 ان  ه واالس دالرحمنضاوىاالدارةالهندس ةالعتي ضاوىع اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7190 ان  ه واالس دالرحمنضاوىاالدارةالهندس ةالعتي ضاوىع اض              4/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
انة7191 ل والص شغ ومكة دفاع لل ابروكسج ه       18/05/54ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي7192 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس دهللاف دالرحمنع ةالقحطا ع اض              103522228831/12/73السعود 5045867744777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7193 ان  ه واالس فاحمدحسناحمداالدارةالهندس ةعط اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7194 ان  ه واالس دالمحسندراالدارةالهندس ان محمدع ةال اض              10275596068/1/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7195 ان  ه واالس ةجراحمحمدع مقرماالدارةالهندس اض              10504052972/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7196 ان  ه واالس تاالدارةالهندس تمث اثثا ةالنعما غ اض              10102884608/10/1967السعود 5053658534777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7197 ان  ه واالس ةالصل مطرالجروماطراالدارةالهندس اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7198 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس دهللاف دالرحمنع ةالقحطا ع اض              103522228831/12/73السعود 5045867744777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7199 ان  ه واالس داالدارةالهندس معوادعا ىسل ةالخي اض              104911895117/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
وع وزارە الدفاع7200 ا/م ان ات وم ون ىدلتاا مان            24/11/58الفلب وىهي 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي7201 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع هللاسع ةالحر خ اض              105846618421/12/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7202 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس همحمدع ةالحلي 103267593419/12/6000505254585505254585السعود
قوات الدفاع الجوي7203 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع هللاسع ةالحر خ اض              105846618421/12/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7204 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس همحمدع ةالحلي 103267593419/12/6000505254585505254585السعود
قوات الدفاع الجوي7205 ان  ه واالس مانفرحاناالدارةالهندس ةالصل ص سل اض              30/08/61السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7206 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةاسلممحمداحمدع مان10225139396/9/1961السعود ة ب المجموعة الثان ان  ة واالس 5541414234777147كتب جدە االدارە الهندس
قوات الدفاع الجوي7207 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةاسلممحمداحمدع مان10225139396/9/1961السعود ة ب المجموعة الثان ان  ة واالس 5541414234777147كتب جدە االدارە الهندس
قوات الدفاع الجوي7208 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس ةالقحطا محمدسع اض              100761401714/09/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7209 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس ةالقحطا محمدسع اض              100761401714/09/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7210 ان  ه واالس لحمودماجداالدارةالهندس ةالعتي طا اض              11/2/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7211 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس ةالقحطا محمدسع اض              100761401714/09/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7212 ان  ه واالس دالمحسندراالدارةالهندس ان محمدع ةال اض10275596068/1/1971السعود 5032363274193741ال
قوات الدفاع الجوي7213 ان  ه واالس دهللانااالدارةالهندس دانمحمدع ةالحم اض              103112918012/9/1969السعود 5054791944777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7214 ان  ه واالس دهللانااالدارةالهندس دانمحمدع ةالحم اض              103112918012/9/1969السعود 5054791944777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7215 ا بن حامدبن ع ماجدادارةمشار ةالمص ل االزدي101142839612/9/1969السعود 5001018156915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي7216 ان  ه واالس دساعدفهداالدارةالهندس لويسع ةال 106014413415/12/73553421000553421000السعود
قوات الدفاع الجوي7217 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس انع م يخ ةالمط اض              27/03/75السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7218 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس انع م يخ ةالمط اض              27/03/75السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7219 ان  ه واالس دهللاعمراالدارةالهندس ةتكرو كرع اض              20/10/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7220 ان  ه واالس دهللاعمراالدارةالهندس ةتكرو كرع اض              20/10/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7221 ان  ه واالس ةالب محمدفايزسعداالدارةالهندس قه للبن بواسطة ظافر سعد السعدي10110023168/4/1951السعود ة الشق ثان
قوات الدفاع الجوي7222 ان  ه واالس ةالب محمدفايزسعداالدارةالهندس قه للبن بواسطة ظافر سعد السعدي10110023168/4/1951السعود ة الشق ثان
قوات الدفاع الجوي7223 ان  ه واالس هاالدارةالهندس ةالمحمديبن يوسفبن سالمعط اض              10391550622/7/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7224 ان  ه واالس هاالدارةالهندس ةالمحمديبن يوسفبن سالمعط اض              10391550622/7/1972السعود 4777147الوزارات            ال
وع وزارە الدفاع7225 ا/م ان ات وم ون ستودلتاا الايرن مان            7/5/1956الفلب م 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي7226 ان  ه واالس معماداالدارةالهندس عانع ابراه ةالج اض              10511834302/7/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7227 ان  ه واالس دعحسناالدارةالهندس ةالعطوىع اض              18/08/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7228 ان  ه واالس داالدارةالهندس معوادعا ىسل ةالخي اض              104911895117/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي7229 ان  ه واالس ةالقرنامحمدظافراالدارةالهندس اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7230 ان  ه واالس معماداالدارةالهندس عانع ابراه ةالج اض              10511834302/7/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7231 ان  ه واالس دصالحاالدارةالهندس ةالقحطا محمدسع اض              100761401714/09/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7232 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةابوفيههمحمدفهدسع اض              20/02/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7233 ان  ه واالس شرافعاالدارةالهندس ةالعطويسعدعا اض              103746597625/10/65السعود 5310360404777147الوزارات            ال
فقوات الدفاع الجوي المل السعودي7234 دهللامحمدنا ةالحدي ع اض              10107691058/5/1978السعود 4768126ال
فقوات الدفاع الجوي المل السعودي7235 دهللامحمدنا ةالحدي ع اض              10107691058/5/1978السعود 4768126ال
فقوات الدفاع الجوي المل السعودي7236 دهللامحمدنا ةالحدي ع اض              10107691058/5/1978السعود 4768126ال
فقوات الدفاع الجوي المل السعودي7237 دهللامحمدنا ةالحدي ع اض              10107691058/5/1978السعود 4768126ال
انة7238 ل والص شغ ةهللاعثمانسامركة دفاع لل ةالثق عط 10046174192/7/198150336253412203966السعود
قوات الدفاع الجوي7239 ان  ه واالس ــــخقاسماالدارةالهندس طالف ةالصل عف 542378870الحفر10201748331/2/1957السعود
قوات الدفاع الجوي7240 ان  ه واالس ةالغامديمحمدع فوزياالدارةالهندس ق المطار106336086918/09/75السعود هط 5047123224777147الح
قوات الدفاع الجوي7241 ان  ه واالس ةق بن ع بن شو تر االدارةالهندس 105740902924/11/845474831316081515السعود
قوات الدفاع الجوي7242 ان  ه واالس ةالقحطا نامحمداحمداالدارةالهندس اض              15/01/70السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7243 ان  ه واالس ىاالدارةالهندس ىاحمدخ ةاحمدخ اض              17/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7244 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس شمحمدابراه ةاله اض              10372648337/9/1970السعود 5056585434777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7245 ان  ه واالس ممحمداالدارةالهندس شمحمدابراه ةاله اض              10372648337/9/1970السعود 5056585434777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7246 ان  ه واالس فخالدااالدارةالهندس ىنا ةالمط اض              14/09/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7247 ان  ه واالس دحمزەاالدارةالهندس دالحم ةالنخ بن حمزەبن ع اض              103122554128/02/66السعود 5552025034777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7248 ان  ه واالس دحمزەاالدارةالهندس دالحم ةالنخ بن حمزەبن ع اض              103122554128/02/66السعود 5552025034777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7249 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــــجبن فراجمنا ةالشمريبن ف 101533060610/5/19485057662356671297السعود
قوات الدفاع الجوي7250 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــــجبن فراجمنا ةالشمريبن ف 101533060610/5/19485057662356671297السعود
قوات الدفاع الجوي7251 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــــجبن فراجمنا ةالشمريبن ف 101533060610/5/19485057662356671297السعود
قوات الدفاع الجوي7252 ان  ه واالس ف هللاسعدفايزاالدارةالهندس ةالعتي ض اض              106476139612/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7253 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال ممحمدع ةالعروانابراه 101310291623/09/685544705044777147السعود
قوات الدفاع الجوي7254 ان  ه واالس داالدارةالهندس ــــجبن فراجمنا ةالشمريبن ف 101533060610/5/19485057662356671297السعود
قوات الدفاع الجوي7255 ان  ه واالس ىحمدضا محمداالدارةالهندس ةالدو اض              10319408263/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7256 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال ممحمدع ةالعروانابراه 101310291623/09/685544705044777147السعود
قوات الدفاع الجوي7257 ان  ه واالس ةالحر ثالببندردراالدارةالهندس اض              106404986715/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7258 ان  ه واالس ةاليو بن مرشدبن عاتقمل االدارةالهندس اض              104271197617/11/63السعود 5063426164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7259 ان  ه واالس ةالحر ثالببندردراالدارةالهندس اض              106404986715/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7260 ان  ه واالس ةخالفعاشورحامدمحمداالدارةالهندس اض              101329329323/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7261 ان  ه واالس ةخالفعاشورحامدمحمداالدارةالهندس اض              101329329323/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7262 ان  ه واالس ةخالفعاشورحامدمحمداالدارةالهندس اض              101329329323/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7263 ان  ه واالس دع االدارةالهندس ف هللاج ةالعطويض اض              106937184512/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7264 ان  ه واالس دع االدارةالهندس ف هللاج ةالعطويض اض              106937184512/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7265 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس مع جمحمدابراه ةاالع اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7266 ان  ه واالس ةاليو بن مرشدبن عاتقمل االدارةالهندس اض              104271197617/11/63السعود 5063426164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7267 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةاالحمريمحمدثامرسع 100583138131/05/465044349332784874السعود
قوات الدفاع الجوي7268 ان  ه واالس اداالدارةالهندس ف هللاع ا منا ض ةالش اض              100420543928/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7269 ان  ه واالس ةمجر حسنمحمدسلطاناالدارةالهندس اض              29/04/49السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7270 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دع انسع ةالهاجرىرم اض              31/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7271 ان  ه واالس ةالعتي فالحطلقمطلقاالدارةالهندس اض              10710529959/12/1961السعود 5531942854777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7272 ان  ه واالس سمحمداحمداالدارةالهندس ةالزهرا خم اض              6/3/1954السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7273 ان  ه واالس ةالهاجرىطارمزانراشداالدارةالهندس اض              10134306301/5/1971السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7274 ان  ه واالس ب  آل مهملعمحمداالدارةالهندس ةالقحطا مش انه10221743772/9/1970السعود 500543447500543447ت / 072290092جامعة الملك خالد ‐ قسم الص
قوات الدفاع الجوي7275 ان  ه واالس ةححسنمحمداالدارةالهندس اض              103185386217/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7276 ان  ه واالس ةححسنمحمداالدارةالهندس اض              103185386217/11/63السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7277 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةعا حمداحمدع 4790723 01 500882061الملز               ش صالح الدين اااليو 104328767928/06/76السعود
قوات الدفاع الجوي7278 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعمريعوضمحمدع اض102110059717/01/83السعود 4777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7279 ان  ه واالس دياالدارةالهندس ةالجم شاوىسلمانالحم 5606408887221097الحفر103880638414/07/42السعود
قوات الدفاع الجوي7280 ان  ه واالس دياالدارةالهندس ةالجم شاوىسلمانالحم 5606408887221097الحفر103880638414/07/42السعود
قوات الدفاع الجوي7281 ان  ه واالس دالرحمنعاالدارةالهندس دال مشهورع ةالقحطا سع اض              100488639415/10/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7282 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس زع دالع شصالحع ةالدر اض              104036062811/8/1972السعود 52117181914985555ال
قوات الدفاع الجوي7283 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس لع مانرح ةالعطوىسل اض              10128973349/3/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7284 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس لع مانرح ةالعطوىسل اض              10128973349/3/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7285 ان  ه واالس دسعداالدارةالهندس ةالهاجريسعدسع ق103077876321/06/44السعود 5020 شارع االدهم ‐ ط 13791 ‐ 8333 رقم المب 5554533722622403اض
قوات الدفاع الجوي7286 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةعا حمداحمدع 4790723 01 500882061الملز               ش صالح الدين اااليو 104328767928/06/76السعود
قوات الدفاع الجوي7287 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر حسنمحسنعا 101037477326/05/755951351416606802السعود
قوات الدفاع الجوي7288 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحرحسنمحسنعا 101037477326/05/755951351416606802السعود
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قوات الدفاع الجوي7289 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالحر حسنمحسنعا 101037477326/05/755951351416606802السعود
قوات الدفاع الجوي7290 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دىه ىضك ةالظف اض              10/7/1975السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7291 ان  ه واالس ضحزاماالدارةالهندس ةالقحطا حزامعا     13/02/56السعود
قوات الدفاع الجوي7292 ان  ه واالس دحسنع االدارةالهندس ةال سع 5531578434020316الوشمشارع الخزان10733252582/9/1970السعود
قوات الدفاع الجوي7293 ان  ه واالس دحسنع االدارةالهندس ةال سع 5531578434020316الوشمشارع الخزان10733252582/9/1970السعود
قوات الدفاع الجوي7294 ان  ه واالس دحسنع االدارةالهندس ةال سع 5531578434020316الوشمشارع الخزان10733252582/9/1970السعود
قوات الدفاع الجوي7295 ان  ه واالس دحسنع االدارةالهندس ةال سع 5531578434020316الوشمشارع الخزان10733252582/9/1970السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7296 مادارةمشار ةالعجالنمحمدصالحابراه 104453588612/9/19695044551334779290السعود
قوات الدفاع الجوي7297 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ىمحسنمحمدف ةالدو اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7298 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ىمحسنمحمدف ةالدو اض              11/1/1959السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7299 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالرحمنول ةالحر محمدع 10243026205/12/197156162563526623205السعود
قوات الدفاع الجوي7300 ان  ه واالس هفهداالدارةالهندس لعط ةالحار مق كر100778756524/01/78السعود 546660749508757900الحمراءاب
قوات الدفاع الجوي7301 ان  ه واالس ةالحر محمدساعدنااالدارةالهندس     102547807214/09/70السعود
قوات الدفاع الجوي7302 ان  ه واالس مانسعداالدارةالهندس فانسل ديحل ةالرش 102855522312/9/19785557886004777147السعود
انة7303 ل والص شغ ا              م العقاره          1/7/1957السودانابوعاقلهاالم عمركة دفاع لل 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7304 ان  ه واالس ةالقحطا ال بوجمعهع عوضمذكراالدارةالهندس 104927802914/07/4255278837772355850السعود
انة7305 ل والص شغ ا              م العقاره          1/7/1957السودانابوعاقلهاالم عمركة دفاع لل 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7306 ان  ه واالس دالمحسندهمشاالدارةالهندس ةبن دهمشمحمدع اض              101493531428/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7307 ان  ه واالس دالمحسندهمشاالدارةالهندس ةبن دهمشمحمدع اض              101493531428/11/62السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7308 ان  ه واالس دحمداناالدارةالهندس دبن حم ةالمحماديبن عا 10091074736/3/195454323296443922023السعود
قوات الدفاع الجوي7309 ان  ه واالس دحمداناالدارةالهندس دبن حم ةالمحماديبن عا 10091074736/3/195454323296443922023السعود
قوات الدفاع الجوي7310 ان  ه واالس ةالقحطا ال بوجمعهع عوضمذكراالدارةالهندس 104927802914/07/4255278837772355850السعود
قوات الدفاع الجوي7311 ان  ه واالس هع االدارةالهندس ــــجب ةالعطويف اض10137041663/3/1979السعود 4777147الوزاراتال
وع وزارە الدفاع7312 ا/م ان ات وم ون ليودلتاا ج الوف مان            18/06/64الفلب اي 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي7313 ان  ه واالس ةالشهرا بن محمدبن سالميوسفاالدارةالهندس هشارع الذهب104872787730/03/80السعود 6484722الهنداو
قوات الدفاع الجوي7314 ان  ه واالس دە مشهورمحمدــــعاالدارةالهندس ةحمديع     104471132114/07/42السعود
قوات الدفاع الجوي7315 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالعطوىسلمانصع اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7316 ان  ه واالس دهللامصلحاالدارةالهندس ةالعطويمحمدع اض10294086047/10/1970السعود 5565412324777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7317 ان  ه واالس ةالذرويحس احمدح االدارةالهندس اض107893638014/12/83السعود 5002356294777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7318 ان  ه واالس دهللاموفقاالدارةالهندس دي الهذبن وصل هللابن ع ةالسع حر102065875115/03/75السعود بع ال 50252207143212133مركزالنواە التجارىي
قوات الدفاع الجوي7319 ان  ه واالس دهللاموفقاالدارةالهندس دي الهذبن وصل هللابن ع ةالسع حر102065875115/03/75السعود بع ال 50252207143212133مركزالنواە التجارىي
قوات الدفاع الجوي7320 ان  ه واالس بالطر سالماالدارةالهندس ةالطرفاويقل اض              5/3/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7321 ان  ه واالس ةالعطوىرجاءسالمرجاءاالدارةالهندس اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7322 ان  ه واالس ةالغامديمحمدحامداحمداالدارةالهندس اض              105400858418/12/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7323 ان  ه واالس ةالصانعثامرمهناثامراالدارةالهندس اض              10354892594/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7324 ان  ه واالس عشارعاالدارةالهندس ةالحمادىجازعم اض              23/02/55السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7325 ان  ه واالس ةالعطويبن راشدبن مسعدمحمداالدارةالهندس اض104607963630/08/75السعود 4777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7326 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس دهللاسل دوع ةام 107273883226/09/695306396957272501السعود
قوات الدفاع الجوي7327 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس دهللاسل دوع ةام 107273883226/09/695306396957272501السعود
قوات الدفاع الجوي7328 ان  ه واالس فاحمدصالحراشداالدارةالهندس ةالم اض104000312910/4/1982السعود 4777147الوزاراتال
ان7329 درا مسفررا وزارە الدفاع والط ةال وح 4740027 01 الملز               ش صالح الدين الاليو 103225463123/09/68السعود
ان7330 درا مسفررا وزارە الدفاع والط ةال وح 4740027 01 الملز               ش صالح الدين الاليو 103225463123/09/68السعود
قوات الدفاع الجوي7331 ان  ه واالس داللةخالداالدارةالهندس ةالشهرا مرزوقع اض104967393012/8/1981السعود 5004276674777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7332 ان  ه واالس مانمحمداالدارةالهندس لويمحمدسل ةال اض10832786874/7/1980السعود 4777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7333 ان  ه واالس دهللاماجداالدارةالهندس مع ةعجي ابراه 105067994117/09/81535959779535959779السعود
قوات الدفاع الجوي7334 ان  ه واالس دماجداالدارةالهندس يصغ فه ةالظف اض110516910417/04/80السعود 5985649374777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7335 ان  ه واالس ماالدارةالهندس اركعابراه ضبم ةقع اض              101807909311/8/1972السعود 5552120894777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7336 ان  ه واالس فغازيمنصورمحمداالدارةالهندس ةال ـــــهوزارە الصحه102625006611/11/1982السعود ق 7366200ال
قوات الدفاع الجوي7337 ان  ه واالس فغازيمنصورمحمداالدارةالهندس ةال ـــــهوزارە الصحه102625006611/11/1982السعود ق 7366200ال
قوات الدفاع الجوي7338 ان  ه واالس ماالدارةالهندس اركعابراه ضبم ةقع اض              101807909311/8/1972السعود 5552120894777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7339 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال ةالزهرا احمدعائضع 105266651619/08/81548438333148464444السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7340 دااللهرضوانادارةمشار فع فنا ةال 100765838610/7/19815537999094190732السعود
قوات الدفاع الجوي7341 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دال ةالزهرا احمدعائضع 105266651619/08/81548438333148464444السعود
قوات الدفاع الجوي7342 ان  ه واالس لعمحمدخالداالدارةالهندس ةالعق 8712222الدمام  السكه      شارع الميناء         102174710816/03/74السعود
قوات الدفاع الجوي7343 ان  ه واالس لعمحمدخالداالدارةالهندس ةالعق 8712222الدمام  السكه      شارع الميناء         102174710816/03/74السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7344 دهللادارةمشار دبن ع ع ةكشمبن سع 100484605925/03/7550202333726495920السعود
قوات الدفاع الجوي7345 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاموع ةالعتيقع اض              10563931095/2/1973السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7346 ةالشهريبن محمدبن ظافرع ادارةمشار 4781512الوزاراتش المطار102517836713/04/82السعود
انة7347 ل والص شغ كتوركة دفاع لل لوناف ا              م العقاره          10/10/1952الفلب اب 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7348 ان  ه واالس ةكععحسناحمداالدارةالهندس 103712033219/04/50551068848السعود
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ــــع قوات الدفاع الجوي7349 ةالشهريبن محمدبن ظافرع ادارةمشار 4781512الوزاراتش المطار102517836713/04/82السعود
قوات الدفاع الجوي7350 ان  ه واالس ف هللاصالحاالدارةالهندس دصالحض ةالسع 104694419315/06/725412953774760768السعود
قوات الدفاع الجوي7351 ان  ه واالس مناالدارةالهندس ةالجه محمدمحمودا 106059896625/03/865512137946672280السعود
قوات الدفاع الجوي7352 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالقحطا صالحمسمارع اض              101194616519/05/69السعود 5008852684777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7353 يبن سعدبن لزامفهدادارةمشار ةالمط صوم103624945431/07/73السعود ه الحفر والق 5954707597221829لد
قوات الدفاع الجوي7354 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس هع هعط ةالزهرا عظ اض              104242897724/01/74السعود 5534343474777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7355 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس هع هعط ةالزهرا عظ اض              104242897724/01/74السعود 5534343474777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7356 ان  ه واالس ق ف نادو االدارةالهندس ةال 103441572731/03/685576772736639999السعود
الدفاع /ادارە7357 ه  انه الخدمات الطب ل وص مشغ لمسالمسل ةالثماس ل 5   105583714828/11/62السعود م بن سلمىم 55711053شهارمنطقه 1         ش عل
قوات الدفاع الجوي7358 ان  ه واالس حبندراالدارةالهندس ةالهوساويكرن ة101585289814/07/76السعود ات الطب الطائف ‐ قسمالتجه ة  ة الشؤون الصح 5037035767341909قروىمدي
قوات الدفاع الجوي7359 ان  ه واالس حبندراالدارةالهندس ةالهوساويكرن ة101585289814/07/76السعود ات الطب الطائف ‐ قسمالتجه ة  ة الشؤون الصح 5037035767341909قروىمدي
قوات الدفاع الجوي7360 ان  ه واالس ةالعطويع محمدصالحاالدارةالهندس اض              101016736714/03/80السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7361 ان  ه واالس دحانمحمداالدارةالهندس ةالقحطا سع 103080093024/01/78503427846503427846السعود
قوات الدفاع الجوي7362 ان  ه واالس دسالمظافراالدارةالهندس ةالقر سع اض              102320470223/12/77السعود 5429922984777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7363 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالرح ةالعصال محمدحامدع 100918824215/10/665987465454777147السعود
قوات الدفاع الجوي7364 ان  ه واالس ديصالحج نااالدارةالهندس ةالرش 10302839882/9/197050992044737664206السعود
قوات الدفاع الجوي7365 ان  ه واالس باالدارةالهندس حانذ ةالعتي مح ف اض              103128535431/07/73السعود 5067606684777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7366 ان  ه واالس دحانمحمداالدارةالهندس ةالقحطا سع 103080093024/01/78503427846503427846السعود
قوات الدفاع الجوي7367 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالرح جحسنع ةالمال ف اض              100343609211/6/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7368 ان  ه واالس درائداالدارةالهندس بسع ةعل مش 10238149222/1/19785053538114777147السعود
قوات الدفاع الجوي7369 ان  ه واالس مانسلمانيوسفاالدارةالهندس يسل ةالمط اض              101229011812/4/1983السعود 5556771654777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7370 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاشايعع ةالقحطا ع 10628076058/1/199055370897514605355السعود
قوات الدفاع الجوي7371 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالرح جحسنع ةالمال ف اض              100343609211/6/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7372 ان  ه واالس ةالقر محمدعثمانمحمداالدارةالهندس اض              10226847487/10/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7373 ان  ه واالس ةالقر محمدعثمانمحمداالدارةالهندس اض              10226847487/10/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7374 ان  ه واالس دينامحمدااالدارةالهندس ةاله اض              100116479519/02/81السعود 5544559014777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7375 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ع ةالقحطا سع اض              105431026110/5/1976السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7376 ان  ه واالس دهشاماالدارةالهندس ةالزهرا احمدسع اض              10044184381/8/1981السعود 5523326264777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7377 ان  ه واالس ةاح  محمدعمراالدارةالهندس اض              10633458457/1/1985السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7378 ان  ه واالس ةالعمريع فاضلمحمداالدارةالهندس 10448016924/5/198355557358072881785السعود
قوات الدفاع الجوي7379 ان  ه واالس ينائفسعودفهداالدارةالهندس ةالع اض              104920539412/2/1979السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7380 ان  ه واالس ةالقر ظافرعوضمحمداالدارةالهندس 101589838818/01/795338909098922200السعود
انة7381 ل والص شغ امونجوزفخوردونكة دفاع لل اوع ق لوما          7/1/1964جنوب اف 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي7382 ان  ه واالس ةالعتي قزعانمطلقجامعاالدارةالهندس 108777343629/11/795559909332373791السعود
قوات الدفاع الجوي7383 ان  ه واالس ةالجه راشدمرزوقمحمداالدارةالهندس اض              107851579628/06/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7384 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالح دلاحمدع ع ةالبه اض              102730339314/07/76السعود 5062515844777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7385 ان  ه واالس لتر االدارةالهندس لمحمدعق ةبن عق اض              103406071323/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7386 ان  ه واالس ةالغامديمسفراحمدصالحاالدارةالهندس اض              101513524522/01/78السعود 5537825504777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7387 ان  ه واالس سونحسناالدارةالهندس ةالعدوا بر ح 10070136817/1/19795095729074777147السعود
قوات الدفاع الجوي7388 ان  ه واالس ليوسفاالدارةالهندس دالرحمناسماع ةالحاز ع اض              106620795011/10/1972السعود 5066881874777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7389 ان  ه واالس يمحمدحسنمحمداالدارةالهندس ةعس 10054254169/10/19825550092974777147السعود
قوات الدفاع الجوي7390 ان  ه واالس فاالدارةالهندس زيوسفس دالع فع ةالس اض              100174947012/7/1979السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7391 ان  ه واالس ةالمروا حامدحمدبندراالدارةالهندس اض              10553135797/12/1975السعود 5056415164777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7392 ان  ه واالس ةالعتي بندرحمودعوضاالدارةالهندس اض              101490984815/05/80السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7393 ان  ه واالس ةالعتي بندرحمودعوضاالدارةالهندس اض              101490984815/05/80السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 7394 يسفرصائلبندرالمدي ةالمط 10889025706/12/1979005699009984312583السعود
قوات الدفاع الجوي7395 ان  ه واالس دالمحموداالدارةالهندس سع ةالزهرا صالحخمي 106021245131/07/735670877272220073السعود
قوات الدفاع الجوي7396 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةال مش حمدع سع اض              10222660745/9/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7397 ان  ه واالس دالمحموداالدارةالهندس سع ةالزهرا صالحخمي 106021245131/07/735670877272220073السعود
انة7398 ل والص شغ انوكة دفاع لل ل اانام ا              م العقاره          20/04/50الفلب اج 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7399 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالمج دهللاع ةالشهريزه ع اض              104437883213/01/81السعود 4777147الوزارات            ال
انة7400 ل والص شغ ياالسودقاسمرا كة دفاع لل ةالع 109276875120/07/7450536841812453348السعود
قوات الدفاع الجوي7401 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالمج دهللاع ةالشهريزه ع اض              104437883213/01/81السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7402 ان  ه واالس داالدارةالهندس دع صالحسع ةزو اض              103157982231/12/59السعود 5443191854777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7403 ان  ه واالس دسالمخالداالدارةالهندس ةاحمدەعب اض              100118337329/03/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7404 ان  ه واالس دسالمخالداالدارةالهندس ةاحمدەعب اض              100118337329/03/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7405 ان  ه واالس ف هللاسعوداالدارةالهندس ل هللاض ةالعتي دخ اض              103660396518/12/76السعود 5903336364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7406 ان  ه واالس ف هللاسعوداالدارةالهندس ل هللاض ةالعتي دخ اض              103660396518/12/76السعود 5903336364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7407 ان  ه واالس ممحمداحمداالدارةالهندس ةح ابراه 10254837673/6/19785433946584777147السعود
قوات الدفاع الجوي7408 ان  ه واالس م عودەمحمداالدارةالهندس ديسل ةالعطويالعض ش               10009079476/6/1978السعود ه الج 4230001تبوك المدينه العسك
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قوات الدفاع الجوي7409 ان  ه واالس ةالشهريمحمدفايزع االدارةالهندس اض              102216420427/01/80السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7410 ان  ه واالس دهللاتر االدارةالهندس ف آل الفرسع ةالقحطا ه 102078896230/07/805670560794777147السعود
قوات الدفاع الجوي7411 ان  ه واالس دهللاتر االدارةالهندس ف آل الفرسع ةالقحطا ه 102078896230/07/805670560794777147السعود
قوات الدفاع الجوي7412 ان  ه واالس ف هللاسعوداالدارةالهندس ل هللاض ةالعتي دخ اض              103660396518/12/76السعود 5903336364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7413 ان  ه واالس تجزاءاالدارةالهندس قص ةالعتي م اض              10334828435/5/1981السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7414 ان  ه واالس ف هللاسعوداالدارةالهندس ل هللاض ةالعتي دخ اض              103660396518/12/76السعود 5903336364777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7415 ان  ه واالس ادبندراالدارةالهندس ضهبن ع ةاالحمديبن ع 555603778555603778جدة10093673097/4/1976السعود
قوات الدفاع الجوي7416 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالقحطا محمدهاديسع اض              105489317515/04/81السعود 5519988204777147الوزارات            ال
انة7417 ل والص شغ مكة دفاع لل همطارالملك خالد1/7/19602203966الفلب سلطانابراه 6963697منطقه الصناعات التقن
قوات الدفاع الجوي7418 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالشمرياالسودفهدع اض              10280729482/3/1980السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7419 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس مانجمعهدخ ةالجمعهسل اض              104462357520/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7420 ان  ه واالس لعاتقمحمداالدارةالهندس ي هل ةالث اض              100938159916/01/83السعود 5417866334777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7421 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالشمرياالسودفهدع اض              10280729482/3/1980السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7422 ان  ه واالس ةالشمريعتيقمس طاللاالدارةالهندس اض              10154828604/11/1981السعود 5555487664777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7423 ان  ه واالس دهللاهارونوائلاالدارةالهندس ةهوساويع ق المطار102223391826/11/78السعود هط 5023116197272501الح
قوات الدفاع الجوي7424 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ممحمدع ةهاشمابراه اض              104970512022/01/77السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7425 ان  ه واالس تممقعدخالداالدارةالهندس ةالعتي خ اض              10465309438/11/1977السعود 5554925084777147الوزارات            ال
انة7426 ل والص شغ لكة دفاع لل فتونل لت ات م  15/02/66ام 4771058 01 المطار              شارع المطار القد
انة7427 ل والص شغ لكة دفاع لل فتونل لت ات م  15/02/66ام 4771058 01 المطار              شارع المطار القد
انة7428 ل والص شغ لكة دفاع لل فتونل لت ات م  15/02/66ام 4771058 01 المطار              شارع المطار القد
قوات الدفاع الجوي7429 ان  ه واالس دحسنع االدارةالهندس ةمشا سع اض              101885068319/01/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7430 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالرحمنابراه مع ةالقسو ابراه 10123921387/12/1984553445532114915036السعود
قوات الدفاع الجوي7431 ان  ه واالس زصالحاالدارةالهندس دالع دع دزا ةالزا اض              10133360018/9/1981السعود 5032433294777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7432 ان  ه واالس ەرجاءنامحمداالدارةالهندس ةبن عم اض              10502410647/1/1983السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7433 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دالرحمنابراه مع ةالقسو ابراه 10123921387/12/1984553445532114915036السعود
قوات الدفاع الجوي7434 ان  ه واالس صاالدارةالهندس ةجوشاحمدع حب اض              106380098911/2/1974السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7435 ان  ه واالس صاالدارةالهندس ةجوشاحمدع حب اض              106380098911/2/1974السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7436 ان  ه واالس ةالخزيع طاحفهداالدارةالهندس اض              10121689912/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7437 ان  ه واالس ةخالديعائلمحمدعاالدارةالهندس اض              107375740127/05/79السعود 5019968804777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7438 ان  ه واالس ةالشهريعوظهسعدفايزاالدارةالهندس 555762211555762211الدمام101373481719/12/77السعود
قوات الدفاع الجوي7439 ان  ه واالس ماننااالدارةالهندس فانسل ديحل ةالرش اض              102855521523/09/77السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7440 ان  ه واالس داالدارةالهندس دع حس ول ةبوفه اض              100928239123/09/79السعود 5008344784777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7441 ان  ه واالس ةال عواضع  عادلاالدارةالهندس اض              102798942317/06/77السعود 5684034064777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7442 ان  ه واالس ةال عواضع  عادلاالدارةالهندس اض              102798942317/06/77السعود 5684034064777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7443 ان  ه واالس انسنداالدارةالهندس ةالعتي غا شع ه  الواسط101305099015/05/83السعود 5466612887272501الح
قوات الدفاع الجوي7444 ان  ه واالس احعصقراالدارةالهندس يص ةالظف اض              109953066713/12/80السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7445 ان  ه واالس انسنداالدارةالهندس ةالعتي غا شع ه  الواسط101305099015/05/83السعود 5466612887272501الح
قوات الدفاع الجوي7446 ان  ه واالس دهللاحموداالدارةالهندس عريع ع ةالص اض              107806273215/05/80السعود 5000052594777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7447 ان  ه واالس ةال ما حامداحمدظافراالدارةالهندس اض              105588456128/06/76السعود 5077315204777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7448 ان  ه واالس دهللاحموداالدارةالهندس عريع ع ةالص اض              107806273215/05/80السعود 5000052594777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7449 ان  ه واالس ةالحر مصلحسعودخالداالدارةالهندس اض              101536293023/01/78السعود 5531814994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7450 ان  ه واالس بعواضاالدارةالهندس ةالرو سعدحب ه ‐ رحه بواسطة / محطة المعمورة101290827113/02/56السعود 505569205الح
قوات الدفاع الجوي7451 ان  ه واالس يحمودمسامحمساعداالدارةالهندس ةالع اض              103920244326/08/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7452 ان  ه واالس يحمودمسامحمساعداالدارةالهندس ةالع اض              103920244326/08/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7453 ان  ه واالس دفهداالدارةالهندس ةالعتي ثامرسع 10347779776/6/19785566909816437112السعود
قوات الدفاع الجوي7454 ان  ه واالس دهللامحمدفهداالدارةالهندس ةالمواشع اض              105154065422/04/81السعود 5918815254777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7455 ان  ه واالس دهللامحمدفهداالدارةالهندس ةالمواشع اض              105154065422/04/81السعود 5918815254777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7456 ان  ه واالس حمسفراالدارةالهندس ةالشهريرزحانمف اض              10067860711/8/1980السعود 5551938554777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7457 ان  ه واالس مانسعداالدارةالهندس فانسل ديحل ةالرش 102855522312/9/19785557886004777147السعود
قوات الدفاع الجوي7458 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامديناجمراجحسع اض              105386179311/8/1972السعود 5067705034777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7459 ان  ه واالس ةالزهرا ع صالحمحمداالدارةالهندس اض              103369509714/02/79السعود 5056145914777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7460 ةالزهرا ع صالحمحمدادارةمشار اض              103369509714/02/79السعود 5056145914777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7461 ان  ه واالس فاالدارةالهندس داللط لمحمدع لويرح ةال اض              102452863830/05/81السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7462 ان  ه واالس حمسفراالدارةالهندس ةالشهريرزحانمف اض              10067860711/8/1980السعود 5551938554777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7463 ان  ه واالس دهللاسا االدارةالهندس ةالزهرا راشدع اض              100738015524/09/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7464 ان  ه واالس ةالزهرا ع صالحمحمداالدارةالهندس اض              103369509714/02/79السعود 5056145914777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7465 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس ةالغامديعثمانسع 10718084126/10/19785015115214777147السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7466 ةالزهرا ع صالحمحمدادارةمشار اض              103369509714/02/79السعود 5056145914777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7467 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعتي صالحناع اض              104018715320/08/72السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7468 ان  ه واالس دالسالماالدارةالهندس يخلفعع ةالع 103739686624/03/8055418833444263222السعود
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قوات الدفاع الجوي7469 ان  ه واالس ةالمحمودمحمدمنصوراالدارةالهندس اض              107019810431/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7470 ان  ه واالس دهللاصالحاالدارةالهندس ةالحدادحفظاع اض              103257546415/05/81السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7471 فادارةمشار فبن سالممن ةالما بن من سلطان        102017377730/09/76السعود 5055777926915380الزاهراء            ش االم
قوات الدفاع الجوي7472 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالشهرا سعدغالبع اض              104355652916/12/83السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7473 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالشهرا سعدغالبع اض              104355652916/12/83السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7474 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس ةالشمريهاديسعدعا 10829230369/2/1974500896220السعود
قوات الدفاع الجوي7475 ان  ه واالس ةالعتي سعدض ماجداالدارةالهندس 100863301610/7/19755042262284777147السعود
قوات الدفاع الجوي7476 ان  ه واالس فها االدارةالهندس داللط ةالجه حمادع اض              101958002425/12/78السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7477 ان  ه واالس اخاطراحمداالدارةالهندس ةالصل ا اض              103215289222/09/80السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7478 ان  ه واالس دهللاع االدارةالهندس فاحمدع ةال 10196349206/6/19785038024526836542السعود
قوات الدفاع الجوي7479 ان  ه واالس ففائزمحمداالدارةالهندس يحن ةالدو اض              104114594529/03/79السعود 5302666964777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7480 ان  ه واالس دع بندراالدارةالهندس ةالغامديسع اض              101641883010/6/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7481 ان  ه واالس شع االدارةالهندس ددرو ةالزهرا سع اض              101975828110/7/1975السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7482 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالمج جع يندىف ةالظف اض              104240448125/05/83السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7483 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس دمحمدع ةالجد اض              103195675624/01/78السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7484 ان  ه واالس ةالحر فهادفاضلفهداالدارةالهندس اض              101872513324/11/74السعود 5563960024777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7485 ان  ه واالس ل هللاالدارةالهندس يمحمدسفاحدخ ةالمط اض              106447087326/06/79السعود 5544292914777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7486 ان  ه واالس ساالدارةالهندس ةالغامديفارسنا خم ق المطار102206421431/07/73السعود هط 5558751467272501الح
قوات الدفاع الجوي7487 ان  ه واالس دفائزمشعلاالدارةالهندس يسع ةالع 10210687944/12/1979545563366115456479السعود
قوات الدفاع الجوي7488 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةال شنارشنارع 104035157727/05/795558645224746887السعود
قوات الدفاع الجوي7489 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةال شنارشنارع 104035157727/05/795558645224746887السعود
قوات الدفاع الجوي7490 ان  ه واالس داالدارةالهندس ادسع ةالزهرا موه اض              101548974124/02/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7491 ان  ه واالس يفهداحمدخالداالدارةالهندس ةالدو اض              10225910672/6/1980السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7492 ان  ه واالس دبندراالدارةالهندس ارسع ةالقحطا ج اض              104370280018/06/78السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7493 ان  ه واالس قماجدع االدارةالهندس ةالعتي م اض              101640861719/06/79السعود 4777147الوزارات            ال
انة7494 ل والص شغ ماجونناثانكة دفاع لل اسامش ا              م العقاره          20/06/63ام 4191835 01 العل
انة7495 ل والص شغ ماجونناثانكة دفاع لل اسامش ا              م العقاره          20/06/63ام 4191835 01 العل
انة7496 ل والص شغ ماجونناثانكة دفاع لل اسامش ا              م العقاره          20/06/63ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7497 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دهللام ةالقحطا محمدع اض              102645176321/10/82السعود 5522888874777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7498 ان  ه واالس دالرحمنفهدمحمداالدارةالهندس ةالخادمع اض              105636240129/06/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7499 ان  ه واالس دالرحمنفهدمحمداالدارةالهندس ةالخادمع اض              105636240129/06/71السعود 4777147الوزارات            ال
انة7500 ل والص شغ سكة دفاع لل لالر ىني ام ا              م العقاره          30/01/51ام 4191835 01 العل
انة7501 ل والص شغ سكة دفاع لل لالر ىني ام ا              م العقاره          30/01/51ام 4191835 01 العل
انة7502 ل والص شغ سكة دفاع لل لالر ىني ام ا              م العقاره          30/01/51ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7503 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالغامديجمعانع ع اض              104836092715/05/80السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7504 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس داننا ف ةالعتي ع 103960335020/01/775019784394777147السعود
ةالعامةللدفاع المد 7505 ةالقحطا معتقحس جمالالمدي اض              10372891523/2/1978السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 7506 ةالقحطا معتقحس جمالالمدي اض              10372891523/2/1978السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 7507 ــــغناسعداسمالمدي ةالص ة العامة للدفاع المد 103895498627/05/7911174السعود 5081943444770156المدي
ةالعامةللدفاع المد 7508 ــــغناسعداسمالمدي ةالص ة العامة للدفاع المد 103895498627/05/7911174السعود 5081943444770156المدي
قوات الدفاع الجوي7509 ان  ه واالس دهللاع سعداالدارةالهندس ةالقحطا ع اض              103265931821/01/82السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7510 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللابن سفرع ةالمال بن ع 104457675721/06/445033532582716248السعود
قوات الدفاع الجوي7511 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللابن سفرع ةالمال بن ع 104457675721/06/445033532582716248السعود
قوات الدفاع الجوي7512 ان  ه واالس ةالعتي خصيويشجعانمحمداالدارةالهندس اض              102967618420/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 7513 دهللالمدي دهللااللع يع ةالدو اض              10280680295/1/1982السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 7514 دهللالمدي دهللااللع يع ةالدو اض              10280680295/1/1982السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 7515 ــــغناسعداسمالمدي ةالص ة العامة للدفاع المد 103895498627/05/7911174السعود 5081943444770156المدي
قوات الدفاع الجوي7516 ان  ه واالس يمفندمرشودراشداالدارةالهندس ةالمط 104363342710/5/19485989972185486522السعود
قوات الدفاع الجوي7517 ان  ه واالس ةالقحطا  محمدسلطاناالدارةالهندس 101488227610/10/19745564643936671445السعود
انة7518 ل والص شغ ازكة دفاع لل ستانخانمحمدديروزحس امت ا              م العقاره          16/04/60ا 4191835 01 العل
ــــع قوات الدفاع الجوي7519 مانبن ع حسنادارةمشار ةديربن سل ه بندە102307357814/02/74السعود 54473344926728772 الصفا 1 شارع مامون بري خلف الع
ــــع قوات الدفاع الجوي7520 مانبن ع حسنادارةمشار ةديربن سل ه بندە102307357814/02/74السعود 54473344926728772 الصفا 1 شارع مامون بري خلف الع
قوات الدفاع الجوي7521 ان  ه واالس ةالقحطا ع ال مع  ع االدارةالهندس اض              105326030127/12/80السعود 5557857784777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7522 ان  ه واالس شفهداالدارةالهندس وكمع ةالخزا م ق المطار10295109124/4/1980السعود هط 5052986777272501الح
قوات الدفاع الجوي7523 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللامحمدع يع ةالعس د         الحزام الدائرى       10265242709/1/1976السعود 55309111972251634القرىالجد
قوات الدفاع الجوي7524 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللامحمدع يع ةالعس د         الحزام الدائرى       10265242709/1/1976السعود 55309111972251634القرىالجد
انة7525 ل والص شغ ق هذالعوضهسلطانكة دفاع لل ةال 101029138129/04/49507764779السعود
قوات الدفاع الجوي7526 ان  ه واالس ةهزازيمواحمدمتعباالدارةالهندس اض              108412351017/06/77السعود 5556300934777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 7527 دهللاناخالدالمدي ةبن نصارع اض   100172765831/12/59السعود اە ال 5052198484040190مصلحه م
الدفاع /ادارە7528 ه  انه الخدمات الطب ل وص زشغ دالع ةصليحعناع اثم             104165153828/06/76السعود 5008129965500020الشارع العام        اله
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قوات الدفاع الجوي7529 ان  ه واالس دع محمداالدارةالهندس ةالشهريسع 5321492سلطانه              ورە              10229454207/9/1978السعود
قوات الدفاع الجوي7530 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاع ع يع ةالظف اض              10373320933/4/1979السعود 5055899794777147الوزارات            ال
انة7531 ل والص شغ المحمدكة دفاع لل ستانامانت ع شودرياق ا              م العقاره          1/1/1946ا 4191835 01 العل
ةالعامةللدفاع المد 7532 انمحمدفهدالمدي ةالعتي خ 103506271813/02/565554545862330322السعود
قوات الدفاع الجوي7533 ان  ه واالس دها االدارةالهندس ةالصائغام رش دهللا     100799400528/12/74السعود 2499444 01 غرناطه              ش االمام ع
انة7534 ل والص شغ امكة دفاع لل ل ا              م العقاره          2/1/1961كندادوهستجي جوزفو 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7535 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاع سع ةحجازيع اض              105283669730/03/80السعود 5537404704777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7536 ان  ه واالس دبن محمدصالحاالدارةالهندس ةالمولدبن سع ه المركزي  101061848428/08/78السعود ه            سوق الع 5370407075500946الع
قوات الدفاع الجوي7537 ان  ه واالس دهللاناجاللاالدارةالهندس ةالمسعدع اض              104259271520/10/78السعود 5544156324777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7538 ان  ه واالس دهللاطاهررمضاناالدارةالهندس ةبوشاجعع ل            صالح 055917442      20/07/74السعود 35803678ع دخ
قوات الدفاع الجوي7539 ان  ه واالس ةالعتي محمدمنصورمصلحاالدارةالهندس اض              102453407315/05/80السعود 5497700174912222ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7540 دهللادارةمشار دبن ع ع ةكشمبن سع 100484605925/03/7550202333726495920السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7541 دهللادارةمشار دبن ع ع ةكشمبن سع 100484605925/03/7550202333726495920السعود
ةالعامةللدفاع المد 7542 يعتيقغازيبندرالمدي ةالمط اض              103606502524/10/79السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 7543 يعتيقغازيبندرالمدي ةالمط اض              103606502524/10/79السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
انة7544 ل والص شغ سكة دفاع لل نزواولدي الول ه       26/01/64الفلب جارس 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي7545 ان  ه واالس لويعامربركهعثماناالدارةالهندس ةال اض              10078641335/12/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7546 ان  ه واالس داالدارةالهندس مانفهدسع ةالزهرةسل /ابها  ابها                100542248810/7/1975السعود 0المجمع الحكو
قوات الدفاع الجوي7547 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالمحمديمر خت ن اض              10147714122/6/1979السعود 5043943544777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7548 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالمحمديمر خت ن اض              10147714122/6/1979السعود 5043943544777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7549 ان  ه واالس دياالدارةالهندس ديمحمدالحم يالحم ةالمط اطن107286274931/10/76السعود 503960007حفرال
قوات الدفاع الجوي7550 ان  ه واالس دياالدارةالهندس ديمحمدالحم يالحم ةالمط اطن107286274931/10/76السعود 503960007حفرال
قوات الدفاع الجوي7551 ان  ه واالس لاالدارةالهندس يش فارسن ةالع اض              100630798527/05/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7552 ان  ه واالس لاالدارةالهندس يش فارسن ةالع اض              100630798527/05/79السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7553 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللامحمدابراه خانع ةالص دالرحمن بن شقران101677538712/9/1969السعود 4726666 01 الملز               ش  ع
قوات الدفاع الجوي7554 ان  ه واالس باالدارةالهندس بمحمدمش ةالقحطا مش اض              102644517911/7/1976السعود 5045485584777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7555 ان  ه واالس داالدارةالهندس دناع يع ةالع 10102421039/6/197454444555944274072السعود
قوات الدفاع الجوي7556 ان  ه واالس داالدارةالهندس دناع يع ةالع 10102421039/6/197454444555944274072السعود
قوات الدفاع الجوي7557 ان  ه واالس ةالسواطحمودسالمفهداالدارةالهندس ق المطار102656016713/12/76السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي7558 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس لدواسع ةالشمريرح اض              10456974205/5/1981السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7559 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس لدواسع ةالشمريرح اض              10456974205/5/1981السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7560 ان  ه واالس ةالهوساويخ محمدمصط االدارةالهندس اض              10272432358/8/1970السعود 5986842714777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7561 ان  ه واالس ةالهوساويخ محمدمصط االدارةالهندس اض              10272432358/8/1970السعود 5986842714777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7562 ان  ه واالس ضبندراالدارةالهندس يش عا ةالمط ه الطائف        101306357131/05/81السعود ــــع       لد 7321368اب ال
قوات الدفاع الجوي7563 ان  ه واالس همسعودع فوزاناالدارةالهندس ةالرقي 10128751082/9/19705052111394457788السعود
قوات الدفاع الجوي7564 ان  ه واالس باالدارةالهندس بمحمدمش ةالقحطا مش اض              102644517911/7/1976السعود 5045485584777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7565 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع زناع دالع مريع ةالشم اض              10007763756/6/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7566 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع زناع دالع مريع ةالشم اض              10007763756/6/1978السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7567 ان  ه واالس الناالدارةالهندس تنخ ل يسب مص ةالع دة104586467329/02/64السعود 63801810ب
قوات الدفاع الجوي7568 ان  ه واالس انسلطاناالدارةالهندس ةالعتي غا شع اض              101305098217/06/77السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7569 دالقادرما صالحصالحادارةمشار ةالعمريال ع 0المخواە             المخواە             107283274220/07/74السعود
قوات الدفاع الجوي7570 ان  ه واالس داناالدارةالهندس دمحمدسع ةالزهرا سع ق المطار102958348911/8/1972السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي7571 ان  ه واالس ةالعتي سفرمسفرتر االدارةالهندس اض              103372739513/10/78السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7572 ان  ه واالس ةالعتي سفرمسفرتر االدارةالهندس اض              103372739513/10/78السعود 4777147الوزارات            ال
انة7573 ل والص شغ دكة دفاع لل ةالعمريصالحظافرسع 555553138555553138جدة100916959824/06/80السعود
قوات الدفاع الجوي7574 ان  ه واالس ةاعثمانبن سالمبن محمدسالماالدارةالهندس وم        101779514530/07/78السعود ق ب ات             ط 6366667الق
قوات الدفاع الجوي7575 ان  ه واالس امحمداالدارةالهندس ف هللامح ةالعتي ض ه / ال الشما 100332614527/03/52السعود 564836229الم
قوات الدفاع الجوي7576 ان  ه واالس ةكرادرسكرمصط االدارةالهندس ق المطار110124837327/02/79السعود هط 7272501الح
انة7577 ل والص شغ دكة دفاع لل ةالغامديبن محمدبن عشقسع 104236128529/04/495043727790السعود
قوات الدفاع الجوي7578 ان  ه واالس ةزكريمحمدزكريحسناالدارةالهندس اض              106428715223/08/74السعود 5443389564777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7579 ان  ه واالس ةزكريمحمدزكريحسناالدارةالهندس اض              106428715223/08/74السعود 5443389564777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7580 ان  ه واالس ماالدارةالهندس يمعجبسعدابراه ةالدو اض              106387368917/06/77السعود 5046660084777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7581 ان  ه واالس ماالدارةالهندس يمعجبسعدابراه ةالدو اض              106387368917/06/77السعود 5046660084777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7582 ان  ه واالس فمسعوديوسفاالدارةالهندس داللط ةالثما ع ق المطار104091419228/12/77السعود هط 5555072557272501الح
قوات الدفاع الجوي7583 ان  ه واالس فمسعوديوسفاالدارةالهندس داللط ةالثما ع ق المطار104091419228/12/77السعود هط 5555072557272501الح
قوات الدفاع الجوي7584 ان  ه واالس ةالشهريع محمدصالحاالدارةالهندس ق المطار100887753027/05/79السعود هط 5600337337272501الح
قوات الدفاع الجوي7585 ان  ه واالس ةالشهريع محمدصالحاالدارةالهندس ق المطار100887753027/05/79السعود هط 5600337337272501الح
قوات الدفاع الجوي7586 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةعفشصادقاس سه اض              102951822020/07/74السعود 5555942544777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7587 ان  ه واالس اناحمداالدارةالهندس مانج ةاللغ سل اض              106721848528/06/76السعود 5007172504777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7588 ان  ه واالس اناحمداالدارةالهندس مانج ةاللغسل اض              106721848528/06/76السعود 5007172504777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي7589 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس مف ةالرزمهديابراه اض              104357115526/10/78السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7590 ان  ه واالس ممحمودمحمداالدارةالهندس لويابراه ةال اض              100033047029/08/81السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7591 ان  ه واالس ةالقحطا سلمانمحمدعادلاالدارةالهندس اض              100596798731/05/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7592 ان  ه واالس لهمحمدفهداالدارةالهندس يراشد المقا ةالدو 102270218531/07/735527755641231231السعود
قوات الدفاع الجوي7593 ان  ه واالس لهمحمدفهداالدارةالهندس يراشد المقا ةالدو 102270218531/07/735527755641231231السعود
قوات الدفاع الجوي7594 ان  ه واالس لهمحمدفهداالدارةالهندس يراشد المقا ةالدو 102270218531/07/735527755641231231السعود
قوات الدفاع الجوي7595 ان  ه واالس ةالعتي نا واصلسعوداالدارةالهندس ق المطار100790913631/01/80السعود هط 5419196037272501الح
قوات الدفاع الجوي7596 ان  ه واالس ةالعتي نا واصلسعوداالدارةالهندس ق المطار100790913631/01/80السعود هط 5419196037272501الح
قوات الدفاع الجوي7597 ان  ه واالس همحمدخالداالدارةالهندس ةالحار عط اض              104342688920/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7598 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةعفشصادقاس سه اض              102951822020/07/74السعود 5555942544777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7599 ان  ه واالس ممحمودمحمداالدارةالهندس لويابراه ةال اض              100033047029/08/81السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7600 ان  ه واالس باحمداالدارةالهندس ةالقحطا ع ال عرشانمش 10281437723/4/19765585515114777147السعود
قوات الدفاع الجوي7601 ان  ه واالس باحمداالدارةالهندس ةالقحطا ع ال عرشانمش 10281437723/4/19765585515114777147السعود
قوات الدفاع الجوي7602 ان  ه واالس ةالغامديمحمدع فوزياالدارةالهندس ق المطار106336086918/09/75السعود هط 5047123224777147الح
قوات الدفاع الجوي7603 ان  ه واالس ةالق محمدسعدبندراالدارةالهندس 104576430316/03/755922009554665064السعود
قوات الدفاع الجوي7604 ان  ه واالس مانحمودسا االدارةالهندس لويسل ةال اض              100415074217/01/81السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7605 ه  انه الخدمات الطب ل وص زشغ دالع زفهدع دالع ةالهزاعع ه           105784618828/06/76السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي7606 ان  ه واالس دالرحمندراالدارةالهندس ةالعمرانعمرانع 100441273828/12/715001900087272501السعود
قوات الدفاع الجوي7607 ان  ه واالس دالرحمندراالدارةالهندس ةالعمرانعمرانع 100441273828/12/715001900087272501السعود
قوات الدفاع الجوي7608 ان  ه واالس ةالعطويبن رشودبن مط سعداالدارةالهندس اض              101144777612/9/1969السعود 5409630774777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7609 ان  ه واالس ةالعطويبن رشودبن مط سعداالدارةالهندس اض              101144777612/9/1969السعود 5409630774777147الوزارات            ال
انة7610 ل والص شغ ه       25/07/53الفلب دلف روالندوكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
انة7611 ل والص شغ ه       25/07/53الفلب دلف روالندوكة دفاع لل 4191835القاعدە الج
انة7612 ل والص شغ سكة دفاع لل ه       21/07/68الفلب اوركيوالدين 4191835القاعدە الج
الدفاع /ادارە7613 ه  انه الخدمات الطب ل وص لشغ ةالغامديغرساناحمدسه ه           10339691046/6/1978السعود مان 10339691040الس
الدفاع /ادارە7614 ه  انه الخدمات الطب ل وص زخالدشغ دالع ةالعسكرعثمانع 100014499610/7/1975555123676112293248السعود
قوات الدفاع الجوي7615 ان  ه واالس دهللابن فؤادفاروقاالدارةالهندس ةنزالويبن ع اض              10065918514/2/1981السعود 5518346514777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7616 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس دبن عب دالحم ا بن ع ةالمص 10113452021/12/19785069654036900999السعود
قوات الدفاع الجوي7617 ان  ه واالس زفوزاناالدارةالهندس دالع ةالقديرىفوزانع اض              14/05/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7618 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دمحمدابراه ةالشهرا بن زاحمهسع 106338112129/12/785444492444600299السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7619 مادارةمشار دهللامحمدابراه ةاحشوانع ل االزدي      10062153785/11/1964السعود 6915380الزهراء             شارع كه
قوات الدفاع الجوي7620 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دابراه دهللاعب ةالشمرا ع اض              104254983015/05/80السعود 5593343734777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7621 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دابراه دهللاعب ةالشمرا ع اض              104254983015/05/80السعود 5593343734777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7622 ان  ه واالس ااالدارةالهندس ةالشمريمحسنمحمدزك اض              10005439736/8/1973السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7623 ان  ه واالس ااالدارةالهندس ةالشمريمحسنمحمدزك اض              10005439736/8/1973السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7624 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس يمحمدح ع ةقم 100731334713/01/715031908482623899السعود
قوات الدفاع الجوي7625 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس يمحمدح ع ةقم 100731334713/01/715031908482623899السعود
قوات الدفاع الجوي7626 ان  ه واالس دحمادثامراالدارةالهندس ةالظاهريعب 101204764121/01/785916004564711130السعود
قوات الدفاع الجوي7627 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ممحمدع دال دع ةالج اض              23/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7628 ان  ه واالس ورااالدارةالهندس دبن  ةالح بن سع ق مكةالمكرمة      100431947924/04/82السعود لو 7              ط 5533692886801416ك
قوات الدفاع الجوي7629 ان  ه واالس ةالعسافبن جابن ع جااالدارةالهندس 106604494020/01/755046549596774089السعود
قوات الدفاع الجوي7630 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالخثع محمدع ع اض              100118405814/09/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7631 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالخثع محمدع ع اض              100118405814/09/64السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7632 ان  ه واالس درب الن احمدخالداالدارةالهندس ةالنمريع اض              101976617729/10/71السعود 5006882114777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7633 ان  ه واالس درب الن احمدخالداالدارةالهندس ةالنمريع اض              101976617729/10/71السعود 5006882114777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7634 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ابدخ ةالعتي ح اض              3/12/2029السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7635 ان  ه واالس دعاالدارةالهندس ةمحمدفهدسع دهللا حس10573157965/11/1964السعود / ع ع منطقة عس بواسطة ة  503069870172274135 التأمينات االجتماع
قوات الدفاع الجوي7636 ان  ه واالس دعاالدارةالهندس ةمحمدفهدسع دهللا حس10573157965/11/1964السعود / ع ع منطقة عس بواسطة ة  503069870172274135 التأمينات االجتماع
قوات الدفاع الجوي7637 ان  ه واالس دهللامحمدفهداالدارةالهندس ا ع ةالحق اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7638 ان  ه واالس ااالدارةالهندس زصالحح دالع لع ةالعق اض              10111362132/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7639 ان  ه واالس ااالدارةالهندس زصالحح دالع لع ةالعق اض              10111362132/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7640 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةهوسهبن محمدبن ادمابراه اض              10624050871/6/1976السعود 5400567834777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7641 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةهوسهبن محمدبن ادمابراه اض              10624050871/6/1976السعود 5400567834777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7642 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس دهللاسل مانع ةالعمروسل اض              10270964922/9/1970السعود 5542802794777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7643 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس دهللاسل مانع ةالعمروسل اض              10270964922/9/1970السعود 5542802794777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7644 ان  ه واالس ةالفجحانمحمدعبندراالدارةالهندس اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7645 ان  ه واالس ةالفجحانمحمدعبندراالدارةالهندس اض              11/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7646 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع انمحمداحمدع ةالح اض              10158452564/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7647 ان  ه واالس ةالشنق احمدمحمدزناالدارةالهندس 103695518319/12/60544981700143933254السعود
قوات الدفاع الجوي7648 ان  ه واالس دالرحمنمحمداالدارةالهندس ةالحرفالحع اض              102670222317/11/63السعود 5000978944777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي7649 ان  ه واالس دالرحمنمحمداالدارةالهندس ةالحر فالحع اض              102670222317/11/63السعود 5000978944777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7650 ان  ه واالس ينامشعاندراالدارةالهندس ةالع 44214282الورود104058631311/11/197720السعود
قوات الدفاع الجوي7651 ان  ه واالس دهللاعقوبيوسفمحمداالدارةالهندس ةالع اض              101379422531/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7652 ان  ه واالس دهللاعقوبيوسفمحمداالدارةالهندس ةالع اض              101379422531/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7653 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس مع ةالفايزابراه 100723482415/05/805042340424722277السعود
قوات الدفاع الجوي7654 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع انمحمداحمدع ةالح اض              10158452564/10/1967السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7655 ان  ه واالس لاسعدماهراالدارةالهندس دجم ةعا اض              100811283931/07/73السعود 5044135044777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7656 ان  ه واالس لاسعدماهراالدارةالهندس دجم ةعا اض              100811283931/07/73السعود 5044135044777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7657 ان  ه واالس ةالشمريبن مهلهلبن غاصنتر االدارةالهندس اض              10072042982/4/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7658 ان  ه واالس ةالشمريبن مهلهلبن غاصنتر االدارةالهندس اض              10072042982/4/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7659 ان  ه واالس مهبن مر ضحوياالدارةالهندس ةالمطر بن طع 104344031011/1/19595561149384777147السعود
قوات الدفاع الجوي7660 ان  ه واالس دالمنعماالدارةالهندس ممحمدصالحع ةبن خ اض              101847200912/9/1969السعود 5995779994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7661 ان  ه واالس دالمنعماالدارةالهندس ممحمدصالحع ةبن خ اض              101847200912/9/1969السعود 5995779994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7662 ان  ه واالس دالمنعماالدارةالهندس ممحمدصالحع ةبن خ اض              101847200912/9/1969السعود 5995779994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7663 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس مع ةالفايزابراه 100723482415/05/805042340424722277السعود
قوات الدفاع الجوي7664 ان  ه واالس سمحمداالدارةالهندس اركع بم ل ةال  اض              101353363117/06/77السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7665 ان  ه واالس ةالمريصالحفهدراشداالدارةالهندس اض              104818915131/08/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7666 ان  ه واالس ةالمريصالحفهدراشداالدارةالهندس اض              104818915131/08/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7667 ان  ه واالس لماالدارةالهندس لممصلحس ةالقحطا س اض              10079973399/12/1961السعود 5047804614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7668 ان  ه واالس لماالدارةالهندس لممصلحس ةالقحطا س اض              10079973399/12/1961السعود 5047804614777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7669 ان  ه واالس دالمنعماالدارةالهندس ممحمدصالحع ةبن خ اض              101847200912/9/1969السعود 5995779994777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7670 ان  ه واالس ةالم فالحكرفالحاالدارةالهندس 10078975963/12/19735047003937272501السعود
الدفاع /ادارە7671 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللامحسنشغ اضع سف ةالرو ه     104760450731/12/59السعود ه المزاحم 15231326لد
قوات الدفاع الجوي7672 ان  ه واالس زسعوديوسفاالدارةالهندس دالع ةالجروانع ع وزارة التجارة والصناعة100260108422/08/71السعود 5551630595326494حائلف
قوات الدفاع الجوي7673 ان  ه واالس ةمجر ح محمدمحسناالدارةالهندس 103940510331/07/735031085484457777السعود
انة7674 ل والص شغ لكة دفاع لل زمان ا              م العقاره          18/04/48الفلب ب 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7675 ان  ه واالس زسعوداالدارةالهندس دالع ةالقديريع ع 10004510781/2/1957555493739السعود
قوات الدفاع الجوي7676 ان  ه واالس زسعوداالدارةالهندس دالع ةالقديريع ع 10004510781/2/1957555493739السعود
انة7677 ل والص شغ ستاناعواننوراحمداحمداعجازكة دفاع لل ا              م العقاره          2/4/1950ا 4191835 01 العل
انة7678 ل والص شغ ستانخانامان هللاشفيقمحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          22/05/54ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7679 ان  ه واالس يحسنمحمدع االدارةالهندس ةعس 102005428217/06/775329552554777147السعود
انة7680 ل والص شغ اءالدينكة دفاع لل ستاندينمحمدض ا              م العقاره          20/04/56ا 4191835 01 العل
انة7681 ل والص شغ ستاناحمدفضلطاهرفاروقمحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          9/12/1959ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7682 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامدىعصالحسع اض              101339924915/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7683 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالغامدىعصالحسع اض              101339924915/09/68السعود 4777147الوزارات            ال
انة7684 ل والص شغ رممحمدكة دفاع لل ستانحس محمدا ا              م العقاره          2/4/1962ا 4191835 01 العل
انة7685 ل والص شغ رممحمدكة دفاع لل ستانحس محمدا ا              م العقاره          2/4/1962ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7686 ان  ه واالس دمحمدسعوداالدارةالهندس ةكع سع 106549245420/07/745085577144198000السعود
قوات الدفاع الجوي7687 ان  ه واالس دمحمدسعوداالدارةالهندس ةكع سع 106549245420/07/745085577144198000السعود
قوات الدفاع الجوي7688 ان  ه واالس ةالشهرىقماشحسنعاالدارةالهندس اض              8/8/1956السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7689 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ع ا رش ةال اض              10284952481/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7690 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع ع ا رش ةال اض              10284952481/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7691 ان  ه واالس ةالمال سعدغازىها االدارةالهندس 100943460430/04/8555568560627501090السعود
قوات الدفاع الجوي7692 ان  ه واالس ةالمال سعدغازىها االدارةالهندس 100943460430/04/8555568560627501090السعود
قوات الدفاع الجوي7693 ان  ه واالس عريعامرخالدسالماالدارةالهندس ةالص 106380737211/9/198954154441675326661السعود
انة7694 ل والص شغ م هللافمحمدكة دفاع لل ستاندتهند ا              م العقاره          2/6/1956ا 4191835 01 العل
انة7695 ل والص شغ امونالم جاريكة دفاع لل ه       28/05/38ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي7696 ان  ه واالس فمف االدارةالهندس دهللاخل ىع ةالع اض              30/03/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7697 ان  ه واالس ةالعتي سح عواضجلوياالدارةالهندس 103677402213/02/56506316115السعود
قوات الدفاع الجوي7698 ان  ه واالس ةالعتي سح عواضجلوياالدارةالهندس 103677402213/02/56506316115السعود
قوات الدفاع الجوي7699 ان  ه واالس ةالعتي محمدسفرمسفراالدارةالهندس 103372737910/5/19485008103597631469السعود
انة7700 ل والص شغ الدكة دفاع لل ااتهوفج ا              م العقاره          11/12/1951ام 4191835 01 العل
انة7701 ل والص شغ الدكة دفاع لل ااتهوفج ا              م العقاره          11/12/1951ام 4191835 01 العل
انة7702 ل والص شغ الدكة دفاع لل ااتهوفج ا              م العقاره          11/12/1951ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7703 ان  ه واالس فسعدمحمداالدارةالهندس ةالسه س اض              103327885216/11/76السعود 4777147الوزارات            ال
انة7704 ل والص شغ زمازنكة دفاع لل دالع دالرحمنع ةالجمع 100804411531/07/7855550922812203966السعود
قوات الدفاع الجوي7705 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس هع ةالزهرا محمدعط 10437328988/1/19845549884484316912السعود
قوات الدفاع الجوي7706 ان  ه واالس دهللاعادلاالدارةالهندس يع المر ع ةالدو اض              102195584228/07/72السعود 5048149474013440ال
قوات الدفاع الجوي7707 ان  ه واالس دهللاعادلاالدارةالهندس يع المر ع ةالدو اض              102195584228/07/72السعود 5048149474013440ال
قوات الدفاع الجوي7708 ان  ه واالس دهللاعادلاالدارةالهندس يع المرع ةالدو اض              102195584228/07/72السعود 5048149474013440ال
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قوات الدفاع الجوي7709 ان  ه واالس دهللاعادلاالدارةالهندس يع المر ع ةالدو اض              102195584228/07/72السعود 5048149474013440ال
الدفاع /ادارە7710 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانها شغ ةالمعيوفاحمدسل 101362398625/12/74555252318114502199السعود
الدفاع /ادارە7711 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانها شغ ةالمعيوفاحمدسل 101362398625/12/74555252318114502199السعود
قوات الدفاع الجوي7712 ان  ه واالس ةالعمريمحمدسعودخالداالدارةالهندس اض              103611691919/09/74السعود 4777147الوزارات            ال
ةالعامةللدفاع المد 7713 يحامدمحمدحمدانالمدي ةالمط اض10414917035/5/1981السعود 5036262362415118الس ال
قوات الدفاع الجوي7714 ان  ه واالس دهللادراالدارةالهندس اركسعدع ةالم 100499016226/10/845038393588579922السعود
ان7715 ةاسودانمحمداحمدمحمدوزارە الدفاع والط اض              104967682625/10/65السعود 4789000ال
انة7716 ل والص شغ رتكة دفاع لل اانكسايرلرو ا              م العقاره          11/10/1946ام 4191835 01 العل
انة7717 ل والص شغ رتكة دفاع لل اانكسايرلرو ا              م العقاره          11/10/1946ام 4191835 01 العل
انة7718 ل والص شغ رتكة دفاع لل اانكسايرلرو ا              م العقاره          11/10/1946ام 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7719 ان  ه واالس دالرحمنمحمداالدارةالهندس بع يذ ةالدو اض              102415542429/12/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7720 ان  ه واالس دالرحمنمحمداالدارةالهندس بع يذ ةالدو ةالخ 102415542429/12/76السعود 50696567538670660الثق
انة7721 ل والص شغ اهولبي ابوروكة دفاع لل ال لوما          24/06/74اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي7722 ان  ه واالس لفهداالدارةالهندس يع دخ ةالع اض              100819074430/04/80السعود 5623891244777147الوزارات            ال
انة7723 ل والص شغ دهللابن عاطفمازنكة دفاع لل ةبرمهبن ع 100033541218/02/8055103229712203966السعود
الدفاع /ادارە7724 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ ةالخلفمحمدصالحع ه           101293699125/10/78السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە7725 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ ةالخلفمحمدصالحع ه           101293699125/10/78السعود مان 0الس
ــــع قوات الدفاع الجوي7726 بسلطانادارةمشار دمش ةالشهرا سع يع              10330978806/2/1982السعود 5058110918356000ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7727 بسلطانادارةمشار دمش ةالشهرا سع يع              10330978806/2/1982السعود 5058110918356000ال
وع وزارە الدفاع7728 ا/م ان ات وم ون سوجاارماندودلتاا مان            27/03/53الفلب ا 6918923الصفا               ش ب
انة7729 ل والص شغ مسكة دفاع لل سونهارالنج اجا ه       27/10/51ام 4191835القاعدە الج
انة7730 ل والص شغ مسكة دفاع لل سونهارالنج اجا ه       27/10/51ام 4191835القاعدە الج
انة7731 ل والص شغ مسكة دفاع لل سونهارالنج اجا ه       27/10/51ام 4191835القاعدە الج
ةالعامةللدفاع المد 7732 لالمدي ماحمدخل دال اطع ةخ صل     5/2/1957السعود 4042889الوزر              شارع الملك ف
انة7733 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل دايع ةالعتي المقا محسن  102794537521/10/765632979344655075السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7734 فنوافادارةمشار فبن فوازبن نا ةال 102989493626/08/7655555378226521414السعود
الدفاع /ادارە7735 ه  انه الخدمات الطب ل وص دالرحمنطارقشغ شع ع ةالدر شفىالعسكرى  10748562442/11/1977السعود ه          خلف المس مان 5070365224568220السل
وع وزارە الدفاع7736 ا/م ان ات وم ون فاسيودلتاا ابون دو مان            22/05/55الفلب ف 6918923الصفا               ش ب
قوات الدفاع الجوي7737 ان  ه واالس درهجواداالدارةالهندس ةالنخ محمدع ه    قطعه 38 مصنع 148    101662089826/10/75السعود ه الثان 2652299 01 556466255الصناع
ةالعامةللدفاع المد 7738 دهللاب المدي ةالقر بن ب ال سفرانبن ع 107014618613/06/895349887894778144السعود
قوات الدفاع الجوي7739 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاح ع اديع ةع اض              102806051310/7/1975السعود 5606829864777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7740 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللاح ع اديع ةع اض              102806051310/7/1975السعود 5606829864777147الوزارات            ال
انة7741 ل والص شغ ا غالمشب غالمكة دفاع لل ستانرسولض ا              م العقاره          12/12/1945ا 4191835 01 العل
انة7742 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل يسعودمحمدع ةالدو 10143516292/10/19835949696961السعود
قوات الدفاع الجوي7743 ان  ه واالس ففوازاالدارةالهندس داللط يخالدع ةالدو 100474740612/8/19835430506428572707السعود
قوات الدفاع الجوي7744 ان  ه واالس داالدارةالهندس حلعا تس ةالنوم ثا اض              104333013124/03/80السعود 5538066084777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7745 ه  انه الخدمات الطب ل وص بحجائزشغ دىمطلقرو ةالرش ه           28/02/22السعود مان 0الس
ــــع قوات الدفاع الجوي7746 ةالشلويسلطانمحمدسلطانادارةمشار 10403928784/11/1974502548065114457777السعود
انة7747 ل والص شغ ليتوكة دفاع لل ه       11/8/1971الفلب اجوست انج 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي7748 ان  ه واالس ةمال م محمدنجم الدينوالءاالدارةالهندس 102510438926/11/79504547780125544528السعود
الدفاع /ادارە7749 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعوادمحمدع عصامشغ ةالعام10653398795/3/1986السعود 5562327076366608المدينةالصناع
قوات الدفاع الجوي7750 ان  ه واالس دهللاكرلؤياالدارةالهندس ةالخيورع 100716704024/11/695056446556069130السعود
قوات الدفاع الجوي7751 ان  ه واالس تحس فهدساماالدارةالهندس ل ةال 100772667018/12/70503176190503176190السعود
قوات الدفاع الجوي7752 ان  ه واالس مانسعدعاالدارةالهندس د ال سل ةالقحطا سع ط106247640112/9/1969السعود س مش اطخم 504747496504747496الض
قوات الدفاع الجوي7753 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالحم دالوهابمحمدع ةسناريع 101152862523/02/665988836724777147السعود
قوات الدفاع الجوي7754 ان  ه واالس دهللاحازماالدارةالهندس ةالخل عمرع اض              10406073746/2/1972السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7755 دهللاحازمادارةمشار ةالخل عمرع اض              10406073746/2/1972السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي7756 دهللاحازمادارةمشار ةالخل عمرع اض              10406073746/2/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7757 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالحار حسنعاسماع اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7758 ان  ه واالس لاالدارةالهندس ةالحار حسنعاسماع اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7759 ان  ه واالس ةالحر فوازراشدفايزاالدارةالهندس 102504733121/05/4750472310965432543السعود
قوات الدفاع الجوي7760 ان  ه واالس لاالدارةالهندس غها لدمل ةالروخل اض              12/10/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7761 ان  ه واالس لاالدارةالهندس غها لدمل ةالروخل اض              12/10/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7762 ان  ه واالس داالدارةالهندس اسخالدول ةالعوع اض              22/04/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7763 ان  ه واالس داالدارةالهندس اسخالدول ةالعوع اض              22/04/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7764 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالجريجريع ول 100087079827/09/685323210054777147السعود
قوات الدفاع الجوي7765 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةالجريجريع ول 100087079827/09/685323210054777147السعود
قوات الدفاع الجوي7766 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس دىجه ثالحم ىغث ةالظف اض              10/5/1948السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7767 ان  ه واالس ماناالدارةالهندس دىجه ثالحم ىغث ةالظف اض              10/5/1948السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7768 ان  ه واالس فهنامحمداالدارةالهندس ىخل ةالمط اض              28/08/76السعود 4777147الوزارات            ال
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قوات الدفاع الجوي7769 ان  ه واالس فهنامحمداالدارةالهندس ىخل ةالمط اض              28/08/76السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7770 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع دهللاع حهصالحع ةالش اض              10153167539/5/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7771 ان  ه واالس اركاالدارةالهندس دهللام ىسعدع ةالدو 105702963721/08/715051914564777147السعود
قوات الدفاع الجوي7772 ان  ه واالس دااللهاالدارةالهندس دفهدع ةالشمريفه اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7773 ان  ه واالس دااللهاالدارةالهندس دفهدع ةالشمريفه اض              2/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7774 ان  ه واالس يراشدمعجباحمداالدارةالهندس ةالدو 55524870064311044            المجمعة101828229112/9/1969السعود
قوات الدفاع الجوي7775 ان  ه واالس يجفرانشحاذعرفجاالدارةالهندس ةالظف اطن105367606814/11/53السعود 509497327حفرال
قوات الدفاع الجوي7776 ان  ه واالس يجفرانشحاذعرفجاالدارةالهندس ةالظف اطن105367606814/11/53السعود 509497327حفرال
قوات الدفاع الجوي7777 ان  ه واالس ةالقر احمدمحمدعاالدارةالهندس اض              3/7/1943السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7778 ان  ه واالس ةالقر احمدمحمدعاالدارةالهندس اض              3/7/1943السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7779 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالبند بن احمدبن هاديابراه اض              103862060315/11/75السعود 5425278884777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7780 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالبند بن احمدبن هاديابراه اض              103862060315/11/75السعود 5425278884777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7781 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالبند بن احمدبن هاديابراه اض              103862060315/11/75السعود 5425278884777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7782 ان  ه واالس محصهاالدارةالهندس دالرحمنابراه ةالرا ع اض              1/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7783 ان  ه واالس محصهاالدارةالهندس دالرحمنابراه ةالرا ع اض              1/2/1957السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7784 ان  ه واالس دهللاسعدحاتماالدارةالهندس مانع ةالسل اض              13/12/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7785 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دهللامحمدع ديع ةضم 100717649631/07/73544430006114562755السعود
قوات الدفاع الجوي7786 ان  ه واالس دهللاعمحمدخالداالدارةالهندس ةع اض              106865935619/10/69السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7787 ان  ه واالس ماننااالدارةالهندس لويالفاض سالم سل ةال ا ت االم ه     100275975927/08/38السعود ا ن عس ي   ت / 3610533            ت م / 3416770        ط ه الج ل            الدور
قوات الدفاع الجوي7788 ان  ه واالس ةكع ع حسناحمداالدارةالهندس 103712033219/04/50551068848السعود
قوات الدفاع الجوي7789 ان  ه واالس ةالعامراحمدحمدهنداالدارةالهندس 100882426822/08/715051226792482110السعود
قوات الدفاع الجوي7790 ان  ه واالس ماننااالدارةالهندس لويالفاض سالم سل ةال ا ت االم ه     100275975927/08/38السعود ا ن عس ي   ت / 3610533            ت م / 3416770        ط ه الج ل            الدور
قوات الدفاع الجوي7791 ان  ه واالس دەحسنممدوحاالدارةالهندس ةالسمسع اض              31/07/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7792 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس ديحاع ةكع ز اض              102496631720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7793 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس ديحاع ةكع ز اض              102496631720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7794 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس ديحاع ةكع ز اض              102496631720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7795 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس ديحاع ةكع ز اض              102496631720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7796 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس ديحاع ةكع ز اض              102496631720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7797 ان  ه واالس دەاالدارةالهندس ديحاع ةكع ز اض              102496631720/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7798 ان  ه واالس دهللاسعدحاتماالدارةالهندس مانع ةالسل اض              13/12/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7799 ان  ه واالس دهللاسعدحاتماالدارةالهندس مانع ةالسل اض              13/12/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7800 ان  ه واالس دهللاسعدحاتماالدارةالهندس مانع ةالسل اض              13/12/73السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7801 ان  ه واالس ةاالسمرىاحمدحسنح االدارةالهندس اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7802 ان  ه واالس ةاالسمرىاحمدحسنح االدارةالهندس اض              5/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7803 ان  ه واالس ةالدهشمحمداحمدرضااالدارةالهندس اض              100450346011/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7804 ان  ه واالس ةالدهشمحمداحمدرضااالدارةالهندس اض              100450346011/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7805 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زبن ناع دالع مريبن ع ةالشم 106563615918/09/845614103086644774السعود
قوات الدفاع الجوي7806 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زبن ناع دالع مريبن ع ةالشم 106563615918/09/845614103086644774السعود
قوات الدفاع الجوي7807 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زبن ناع دالع مريبن ع ةالشم 106563615918/09/845614103086644774السعود
قوات الدفاع الجوي7808 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس زبن ناع دالع مريبن ع ةالشم 106563615918/09/845614103086644774السعود
قوات الدفاع الجوي7809 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دسمراننا ىزه ةالمط اض              20/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7810 ان  ه واالس فاالدارةالهندس دسمراننا ىزه ةالمط اض              20/07/74السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7811 ان  ه واالس ةالدائلمحمدسعدطارقاالدارةالهندس اض              101492629711/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7812 ان  ه واالس ةالدائلمحمدسعدطارقاالدارةالهندس اض              101492629711/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7813 ان  ه واالس ةالدائلمحمدسعدطارقاالدارةالهندس اض              101492629711/8/1972السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7814 ان  ه واالس ىقماشعقوبمناوخاالدارةالهندس ةالمط اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7815 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس سمفتاحع ةالمطرخم اض              100033809318/08/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7816 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس سمفتاحع ةالمطرخم اض              100033809318/08/66السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7817 ان  ه واالس ةالقر حامدمعتوقحامداالدارةالهندس اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7818 ان  ه واالس ةالقر حامدمعتوقحامداالدارةالهندس اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7819 ان  ه واالس داالدارةالهندس بسعدعب ةالسش اض              10271029692/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7820 ان  ه واالس داالدارةالهندس بسعدعب ةالسش اض              10271029692/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7821 ان  ه واالس ىقماشعقوبمناوخاالدارةالهندس ةالمط اض              25/10/65السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7822 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةاللقما شا محسنعب 102960397217/11/635091743234645210السعود
قوات الدفاع الجوي7823 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةاللقما شا محسنعب 102960397217/11/635091743234645210السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7824 دهللادرادارةمشار ةالحر حمالنع 8421176ابن خلدونش ابن خلدون106400876426/12/87السعود
قوات الدفاع الجوي7825 ان  ه واالس فاالدارةالهندس فمن ةالقحطا راشدس 102137697327/03/52555185309114365123السعود
قوات الدفاع الجوي7826 ان  ه واالس اركعشواناالدارةالهندس تم ىخ ةالدو اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7827 ان  ه واالس اركعشواناالدارةالهندس تم ىخ ةالدو اض              22/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7828 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالعربن سالمبن مساعدع اض              102619512123/09/68السعود 5448956534777147الوزارات            ال

w
w

w
.m

ej
ha

ra
lja

ze
er

a.
co

m

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



قوات الدفاع الجوي7829 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالعربن سالمبن مساعدع اض              102619512123/09/68السعود 5448956534777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7830 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالعر بن سالمبن مساعدع اض              102619512123/09/68السعود 5448956534777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7831 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالعر بن سالمبن مساعدع اض              102619512123/09/68السعود 5448956534777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7832 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةاحععف اض              6/11/1975السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7833 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةاحععف اض              6/11/1975السعود 4777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7834 ه  انه الخدمات الطب ل وص عريعامرصالحناشغ ةالص ه10518673059/1/1983السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي7835 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه دهللاع ةمطرودىع اض              10/7/1975السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7836 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دهللابراه دهللاع ةمطرودىع اض              10/7/1975السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7837 ان  ه واالس ةسالحس قدرىاحمداالدارةالهندس اض              10535852442/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7838 ان  ه واالس ةسالحس قدرىاحمداالدارةالهندس اض              10535852442/9/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7839 ان  ه واالس ممسنداالدارةالهندس دابراه ةالس الع     10333082616/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي7840 ان  ه واالس ممسنداالدارةالهندس دابراه ةالس الع     10333082616/3/1954السعود
قوات الدفاع الجوي7841 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس نمحمودمحمدع ةم اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7842 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس نمحمودمحمدع ةم اض              12/9/1969السعود 4777147الوزارات            ال
وع وزارە الدفاع7843 ا/م ان ات وم ون الندانتونيودلتاا مان            17/10/51الفلب اوف 6918923الصفا               ش ب
ةالعامةللدفاع المد 7844 ا محمداحمدمسفرالمدي ةالعل 100289527211/6/19455303329292260688السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7845 ةالمحورىحس مراننافعادارةمشار سلطان100643776615/03/75السعود 5516940446915380الزاهراءش االم
قوات الدفاع الجوي7846 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللاعثمانع دينع ةبن ع اض              101593913316/07/74السعود 5088222324777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7847 ان  ه واالس دجماحاالدارةالهندس ةهزازيالل عسع اض              9/12/1961السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7848 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دەبن محمدابراه ةالغامديبن ع 104044690612/3/198559298779225921416السعود
قوات الدفاع الجوي7849 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دەبن محمدابراه ةالغامديبن ع 104044690612/3/198559298779225921416السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7850 مغزاىعادلادارةمشار ةالعتي ابراه ل االزدي      100181271623/03/74السعود 6915380الزهراء             شارع كه
قوات الدفاع الجوي7851 ان  ه واالس ةآل ق بن سعدبن ع محمداالدارةالهندس 103237491812/12/197955701601072319517السعود
قوات الدفاع الجوي7852 ان  ه واالس ةآل ق بن سعدبن ع محمداالدارةالهندس 103237491812/12/197955701601072319517السعود
قوات الدفاع الجوي7853 ان  ه واالس محمادع االدارةالهندس دالرح ةالجه ع المدينة المنورة10353714088/5/1969السعود ع الحرس الوط  553578831553578831ف
قوات الدفاع الجوي7854 ان  ه واالس محمادع االدارةالهندس دالرح ةالجه ع المدينة المنورة10353714088/5/1969السعود ع الحرس الوط  553578831553578831ف
قوات الدفاع الجوي7855 ان  ه واالس فاالدارةالهندس صلنا ةالمل بن حمودبن ف اض10302690523/11/1985السعود 4777147الوزاراتال
ةالعامةللدفاع المد 7856 دهللامحمدخالدالمدي شانع ةالع 107265592911/8/1972005031159534212218السعود
ةالعامةللدفاع المد 7857 دهللامحمدخالدالمدي شانع ةالع 107265592911/8/1972005031159534212218السعود
ةالعامةللدفاع المد 7858 دهللامحمدخالدالمدي شانع ةالع 107265592911/8/1972005031159534212218السعود
قوات الدفاع الجوي7859 ان  ه واالس لحمنصوراالدارةالهندس ةالشيخمصلحص ق المطار102092248831/07/73السعود هط 5057261867272501الح
قوات الدفاع الجوي7860 ان  ه واالس لحمنصوراالدارةالهندس ةالشيخمصلحص ق المطار102092248831/07/73السعود هط 5057261867272501الح
الدفاع /ادارە7861 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركشغ اشم يسعوده ةالدو ه           100097890617/06/77السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي7862 ان  ه واالس     1/7/1941الفلب الستااندرساالدارةالهندس
الدفاع /ادارە7863 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركشغ اشم يسعوده ةالدو ه           100097890617/06/77السعود مان 0الس
انة7864 ل والص شغ جيوكة دفاع لل ه       18/02/65الفلب جىارديواررم 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي7865 مخالدادارةمشار نعع ابراه ةالص ة10741566295/10/1969السعود 63643253عن
انة7866 ل والص شغ جيوكة دفاع لل دجانرم ا              م العقاره          1/7/1954الفلب ا 4191835 01 العل
انة7867 ل والص شغ ثكة دفاع لل افوشناالل ا              م العقاره          1/7/1959ي الن 4191835 01 العل
انة7868 ل والص شغ دصالحكة دفاع لل ەع سع ةابوق 10091509379/1/197950669372512203966السعود
انة7869 ل والص شغ صلكة دفاع لل ةالطاسانصالحمحمدف 100986280427/05/7955569103326714432السعود
قوات الدفاع الجوي7870 ان  ه واالس احبن ع بن محمدمازناالدارةالهندس ةالمص 10236126565/2/19855660099475371836السعود
قوات الدفاع الجوي7871 ان  ه واالس دەمنصوراالدارةالهندس ةبهلولمحمدع 104934392222/03/8559999684814378659السعود
قوات الدفاع الجوي7872 ان  ه واالس دەمنصوراالدارةالهندس ةبهلولمحمدع 104934392222/03/8559999684814378659السعود
انة7873 ل والص شغ صاحمدمحمدغازيكة دفاع لل ةخ 10013186156/3/1954504607091السعود
قوات الدفاع الجوي7874 ان  ه واالس فهمحمداالدارةالهندس لويخلفخل ةال اض105632469031/05/81السعود 5076246724777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7875 ان  ه واالس داالدارةالهندس دالمج ةالفرانسعداملع 104988978326/03/855555842296622000السعود
قوات الدفاع الجوي7876 ان  ه واالس فهمحمداالدارةالهندس لويخلفخل ةال اض105632469031/05/81السعود 5076246724777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي7877 ان  ه واالس يسنجارمطرسعوداالدارةالهندس ةالظف م         10848561926/7/1977السعود ق القص 4870000 01 533383823الصحافه             ط
انة7878 ل والص شغ زمازنكة دفاع لل دالع دالرحمنع ةالجمع 100804411531/07/7855550922812203966السعود
قوات الدفاع الجوي7879 ان  ه واالس ةمجر  مسعودفهداالدارةالهندس ط           10336813524/1/1982السعود س مش اط              خم 72231285الض
انة7880 ل والص شغ يكة دفاع لل ثبولخ اسم لوما          18/09/49ام 4885454 01 الد
انة7881 ل والص شغ يكة دفاع لل ثبولخ اسم لوما          18/09/49ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي7882 ان  ه واالس ةمجر  مسعودفهداالدارةالهندس ط           10336813524/1/1982السعود س مش اط              خم 72231285الض
قوات الدفاع الجوي7883 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس يحردانمحمدع ةالمط اض              104331980322/08/71السعود 5095858584777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7884 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس يحردانمحمدع ةالمط اض              104331980322/08/71السعود 5095858584777147الوزارات            ال
انة7885 ل والص شغ نكة دفاع لل و الك سيومول س اف ه       3/3/1966ام 4191835القاعدە الج
انة7886 ل والص شغ نكة دفاع لل و الك سيومول س اف ه       3/3/1966ام 4191835القاعدە الج
انة7887 ل والص شغ نكة دفاع لل و الك سيومول س اف ه       3/3/1966ام 4191835القاعدە الج
ــــع قوات الدفاع الجوي7888 اركخالدادارةمشار ةالجدعابن بربن م 10074264539/12/19785515110518443718السعود
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انة7889 ل والص شغ ةدرونع محمدحسشاديكة دفاع لل 10242256564/7/197453344688712203966السعود
انة7890 ل والص شغ ناردكة دفاع لل اهاد ف لوما          24/06/46ام 4885454 01 الد
انة7891 ل والص شغ ناردكة دفاع لل اهاد ف لوما          24/06/46ام 4885454 01 الد
انة7892 ل والص شغ ناردكة دفاع لل اهاد ف لوما          24/06/46ام 4885454 01 الد
انة7893 ل والص شغ دهللاعوادكة دفاع لل اويحمدانع ةال لوما          10310686855/11/1964السعود 4885454 01 الد
انة7894 ل والص شغ اهويرو اندروكة دفاع لل ال لوما          20/01/60اس 4885454 01 الد
انة7895 ل والص شغ اهويرو اندروكة دفاع لل ال لوما          20/01/60اس 4885454 01 الد
انة7896 ل والص شغ اهويرو اندروكة دفاع لل ال لوما          20/01/60اس 4885454 01 الد
انة7897 ل والص شغ اهويرو اندروكة دفاع لل ال لوما          20/01/60اس 4885454 01 الد
انة7898 ل والص شغ اهارسدارنكة دفاع لل ال لوما          23/06/65اس 4885454 01 الد
انة7899 ل والص شغ اهارسدارنكة دفاع لل ال لوما          23/06/65اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي7900 ان  ه واالس دالرحمنبن صالحااالدارةالهندس يبن ع ةالخي ه    المدينه المنورە     104763418125/12/81السعود 8180050المنطقه المرك
انة7901 ل والص شغ دهللازه كة دفاع لل دزه ع ةالجع 10083193842/8/19505056061686778004السعود
انة7902 ل والص شغ داولفركة دفاع لل ف ايوركد ال لوما          13/12/75اس 4885454 01 الد
انة7903 ل والص شغ داولفركة دفاع لل ف ايوركد ال لوما          13/12/75اس 4885454 01 الد
انة7904 ل والص شغ داولفركة دفاع لل ف ايوركد ال لوما          13/12/75اس 4885454 01 الد
انة7905 ل والص شغ داولفركة دفاع لل ف ايوركد ال لوما          13/12/75اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي7906 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالشمرا مسفرع اض              10308953286/8/1981السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7907 ان  ه واالس دالرحمنبن صالحااالدارةالهندس يبن ع ةالخي ه    المدينه المنورە     104763418125/12/81السعود 8180050المنطقه المرك
قوات الدفاع الجوي7908 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دالهاديسعدع دع ةبن حم اض              103090096120/11/79السعود 4122222الديرە              ال
انة7909 ل والص شغ ناسادواردوكة دفاع لل ا              م العقاره          8/11/1951الفلب ب 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7910 ان  ه واالس يموسممر محمداالدارةالهندس ةالمط المعروف ب105137160520/11/82السعود ــع              هيئه االمر  4054448الم
انة7911 ل والص شغ دالقيوممحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          1/7/1961الهندع 4191835 01 العل
انة7912 ل والص شغ دالقيوممحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          1/7/1961الهندع 4191835 01 العل
الدفاع /ادارە7913 ه  انه الخدمات الطب ل وص صعمرعشغ ةالعتي عا 103692941028/06/765542029255510472السعود
انة7914 ل والص شغ فاناتلسمكة دفاع لل ابولف لوما          2/6/1962ام 4885454 01 الد
انة7915 ل والص شغ فاناتلسمكة دفاع لل ابولف لوما          2/6/1962ام 4885454 01 الد
انة7916 ل والص شغ فاناتلسمكة دفاع لل ابولف لوما          2/6/1962ام 4885454 01 الد
انة7917 ل والص شغ نادواردوكة دفاع لل ا              م العقاره          21/07/58الفلب اب 4191835 01 العل
انة7918 ل والص شغ ةنافهدمنصورفهدكة دفاع لل 103711946615/02/8355628216112203966السعود
انة7919 ل والص شغ دكة دفاع لل ف لدماثيود دف اب ال لوما          13/06/75اس 4885454 01 الد
انة7920 ل والص شغ دكة دفاع لل ف لدماثيود دف اب ال لوما          13/06/75اس 4885454 01 الد
انة7921 ل والص شغ دكة دفاع لل ف لدماثيود دف اب ال لوما          13/06/75اس 4885454 01 الد
انة7922 ل والص شغ دكة دفاع لل ف لدماثيود دف اب ال لوما          13/06/75اس 4885454 01 الد
انة7923 ل والص شغ اهولبي ابوروكة دفاع لل ال لوما          24/06/74اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي7924 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس مف ةقالوع ابراه ج               100558100214/03/77السعود ه            الخ 5666174174462222السعود
قوات الدفاع الجوي7925 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس مف ةقالوع ابراه ج               100558100214/03/77السعود ه            الخ 5666174174462222السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7926 دهللادارةمشار دهللاحمدع ةال محفوظع ز101063445728/08/83السعود دالع 8500384سيهات حىالخصاب      سيهات شارع ع
ــــع قوات الدفاع الجوي7927 دهللادارةمشار دهللاحمدع ةال محفوظع ــــع101063445728/08/83السعود ق الدمام الخ ال 5005021798473000ص0ب 307 ط
قوات الدفاع الجوي7928 ان  ه واالس حفهداالدارةالهندس بمف ةالزهرا نص ق المدينةالنازل   10479717819/8/1980السعود ة           ط غداد 6445529ال
انة7929 ل والص شغ مسكة دفاع لل تج اكشوالسوا لوما          3/10/1956ام 4885454 01 الد
انة7930 ل والص شغ مسكة دفاع لل تج اكشوالسوا لوما          3/10/1956ام 4885454 01 الد
انة7931 ل والص شغ مسكة دفاع لل تج اكشوالسوا لوما          3/10/1956ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي7932 ان  ه واالس لاالدارةالهندس مخل ةالمجحدصالحابراه اض              101383894929/01/69السعود 5038282684777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7933 ان  ه واالس لاالدارةالهندس مخل ةالمجحدصالحابراه اض              101383894929/01/69السعود 5038282684777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە7934 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةصن متعبعنورنشغ ز   10572792324/10/1969السعود دالع اط              ط الملك ع 4769384 01 501168366الض
الدفاع /ادارە7935 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةصن متعبعنورنشغ ز   10572792324/10/1969السعود دالع اط              ط الملك ع 4769384 01 501168366الض
انة7936 ل والص شغ ستانغالم ن ظفرالحسنكة دفاع لل ا              م العقاره          1/7/1938ا 4191835 01 العل
انة7937 ل والص شغ ةالجه احمدمحمدثامركة دفاع لل 10011690912/4/19765421131436406070السعود
قوات الدفاع الجوي7938 ان  ه واالس دالسالماالدارةالهندس ظع دالحف فع داللط ةصدرالدينع 10116701388/7/19685941681792063648السعود
قوات الدفاع الجوي7939 ان  ه واالس دهللااديمحمداالدارةالهندس اديع ةال اض              10153084798/1/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7940 ان  ه واالس دهللااديمحمداالدارةالهندس اديع ةال اض              10153084798/1/1970السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7941 ان  ه واالس دسفراالدارةالهندس ةال هاشمسفرسع 07/2271277 506450500مدينه سلطان          ابها                104043085012/9/1969السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7942 دام ادارةمشار ما ام سع ةال سلطان10076778655/7/1968السعود 5556680376915380الزاهراءش االم
ــــع قوات الدفاع الجوي7943 دهللامحمدادارةمشار ةالقحطا محمدع 4781512الوزارات            ش المطار            100256211228/06/76السعود
انة7944 ل والص شغ فريكة دفاع لل دديج اهنق لوما          3/10/1961ام 4885454 01 الد
انة7945 ل والص شغ فريكة دفاع لل دديج اهنق لوما          3/10/1961ام 4885454 01 الد
انة7946 ل والص شغ فريكة دفاع لل دديج اهنق لوما          3/10/1961ام 4885454 01 الد
انة7947 ل والص شغ اسكة دفاع لل الديوجراس ه       4/11/1971الفلب اش 4191835القاعدە الج
انة7948 ل والص شغ اسكة دفاع لل الديوجراس ه       4/11/1971الفلباش 4191835القاعدە الج
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انة7949 ل والص شغ دااللهكة دفاع لل لاحمدع ةكردياسماع 104900469822/10/715476777606999916السعود
قوات الدفاع الجوي7950 ان  ه واالس ةالعطويسعدسالمسلماناالدارةالهندس اض              107349766927/05/79السعود 4777147الوزارات            ال
انة7951 ل والص شغ جوترويكة دفاع لل همطارالملك خالد20/09/692203966الفلب ا 6963697منطقه الصناعات التقن
انة7952 ل والص شغ يمنورحمودغالبكة دفاع لل ةالع لوما          104650751124/04/82السعود 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي7953 ان  ه واالس دهللاخالداالدارةالهندس ةالغامديبن جمعانبن ع ق 28المرحلةالثالثة101747290112/5/1980السعود ة     ط 5027078766361383المنطقةالصناع
ــــع قوات الدفاع الجوي7954 ةبن حامدامامبن صالحبن محمدطاللادارةمشار ق الملك           100451419427/11/83السعود حر                ط 6991627ا
ــــع قوات الدفاع الجوي7955 ةبن حامدامامبن صالحبن محمدطاللادارةمشار ق الملك           100451419427/11/83السعود حر                ط 6991627ا
قوات الدفاع الجوي7956 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةالغامديبن احمدبن حر ف 10137654986/6/1978553368232138444295السعود
انة7957 ل والص شغ لادغاردوكة دفاع لل ب ه       5/10/1966الفلب نا 4191835القاعدە الج
انة7958 ل والص شغ لادغاردوكة دفاع لل ب ه       5/10/1966الفلب نا 4191835القاعدە الج
انة7959 ل والص شغ ككة دفاع لل ااحناتات ال لوما          3/2/1967اس 4885454 01 الد
انة7960 ل والص شغ دكة دفاع لل ف لدماثيود دف اب ال لوما          13/06/75اس 4885454 01 الد
انة7961 ل والص شغ دكة دفاع لل ف لدماثيود دف اب ال لوما          13/06/75اس 4885454 01 الد
انة7962 ل والص شغ دكة دفاع لل ف لدماثيود دف اب ال لوما          13/06/75اس 4885454 01 الد
انة7963 ل والص شغ ككة دفاع لل ااحناتات ال لوما          3/2/1967اس 4885454 01 الد
انة7964 ل والص شغ دكة دفاع لل ف لدماثيود دف اب ال لوما          13/06/75اس 4885454 01 الد
انة7965 ل والص شغ ككة دفاع لل ااحناتات ال لوما          3/2/1967اس 4885454 01 الد
انة7966 ل والص شغ ككة دفاع لل ااحناتات ال لوما          3/2/1967اس 4885454 01 الد
انة7967 ل والص شغ ككة دفاع لل ااحناتات ال لوما          3/2/1967اس 4885454 01 الد
انة7968 ل والص شغ ككة دفاع لل ااحناتات ال لوما          3/2/1967اس 4885454 01 الد
انة7969 ل والص شغ اهولبي ابوروكة دفاع لل ال لوما          24/06/74اس 4885454 01 الد
انة7970 ل والص شغ اهولبي ابوروكة دفاع لل ال لوما          24/06/74اس 4885454 01 الد
انة7971 ل والص شغ اهولبي ابوروكة دفاع لل ال لوما          24/06/74اس 4885454 01 الد
انة7972 ل والص شغ فاناتلسمكة دفاع لل ابولف لوما          2/6/1962ام 4885454 01 الد
انة7973 ل والص شغ فاناتلسمكة دفاع لل ابولف لوما          2/6/1962ام 4885454 01 الد
انة7974 ل والص شغ فاناتلسمكة دفاع لل ابولف لوما          2/6/1962ام 4885454 01 الد
الدفاع /ادارە7975 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركشغ اشم يسعوده ةالدو ه           100097890617/06/77السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە7976 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركشغ اشم يسعوده ةالدو ه           100097890617/06/77السعود مان 0الس
انة7977 ل والص شغ لكة دفاع لل ه       25/09/61الفلب مينوزاجليند 4191835القاعدە الج
انة7978 ل والص شغ لكة دفاع لل ه       25/09/61الفلب مينوزاجليند 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي7979 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس ةالشمرا مسفرع اض              10308953286/8/1981السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي7980 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع سمحمدصالحع ةبن خم 5062221142414050الس               الس               100602764125/02/76السعود
انة7981 ل والص شغ فحس محسنخالدكة دفاع لل ةال 101124980013/02/56501332045112203966السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7982 دادارةمشار ةالزهرا احمدمحنوسول 4781512الوزارات            ش المطار            100027384529/10/69السعود
انة7983 ل والص شغ دهللاعوادكة دفاع لل اويحمدانع ةال لوما          10310686855/11/1964السعود 4885454 01 الد
انة7984 ل والص شغ ستانمردادخانافمحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          1/7/1946ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي7985 ان  ه واالس دالرحمنبن صالحااالدارةالهندس يبن ع ةالخي ه    المدينه المنورە     104763418125/12/81السعود 8180050المنطقه المرك
قوات الدفاع الجوي7986 ان  ه واالس دالرحمنبن صالحااالدارةالهندس يبن ع ةالخي ه    المدينه المنورە     104763418125/12/81السعود 8180050المنطقه المرك
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي7987 ةالشيخناسعودع اض              101115252515/10/66السعود 5658901694768126ال
دهللاقوات الدفاع الجوي المل السعودي7988 ةالشيخناسعودع اض              101115252515/10/66السعود 5658901694768126ال
انة7989 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل يسعودمحمدع ةالدو 10143516292/10/19835949696961السعود
ةالعامةللدفاع المد 7990 دهللاراشدسعدالمدي يع ةالدو 107682593228/12/855416090802242222السعود
ةالعامةللدفاع المد 7991 دهللاراشدسعدالمدي يع ةالدو 107682593228/12/855416090802242222السعود
انة7992 ل والص شغ ناردكة دفاع لل اهاد ف لوما          24/06/46ام 4885454 01 الد
انة7993 ل والص شغ يمنورحمودغالبكة دفاع لل ةالع لوما          104650751124/04/82السعود 4885454 01 الد
انة7994 ل والص شغ صلكة دفاع لل ةالطاسانصالحمحمدف 100986280427/05/7955569103326714432السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي7995 اركخالدادارةمشار ةالجدعا بن بر بن م 10074264539/12/19785515110518443718السعود
قوات الدفاع الجوي7996 ان  ه واالس ةق بن ع بن شو تر االدارةالهندس 105740902924/11/845474831316081515السعود
انة7997 ل والص شغ مسكة دفاع لل تج اكشوالسوا لوما          3/10/1956ام 4885454 01 الد
انة7998 ل والص شغ مسكة دفاع لل تج اكشوالسوا لوما          3/10/1956ام 4885454 01 الد
انة7999 ل والص شغ مسكة دفاع لل تج اكشوالسوا لوما          3/10/1956ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي8000 ان  ه واالس يموسممر محمداالدارةالهندس ةالمط المعروف ب105137160520/11/82السعود ــع              هيئه االمر  4054448الم
انة8001 ل والص شغ دهللاكة دفاع لل ةالج فهدمحمدع 101891562713/02/56555231474السعود
قوات الدفاع الجوي8002 ان  ه واالس ةمجر  مسعودفهداالدارةالهندس ط           10336813524/1/1982السعود س مش اط              خم 72231285الض
قوات الدفاع الجوي8003 ان  ه واالس ةمجر  مسعودفهداالدارةالهندس ط           10336813524/1/1982السعود س مش اط              خم 72231285الض
ــــع قوات الدفاع الجوي8004 ف هللاع ادارةمشار ةالقر محمدظ موك102590421813/02/77السعود 5045002594781512ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8005 ف هللاع ادارةمشار ةالقر محمدظ موك102590421813/02/77السعود 5045002594781512ال
قوات الدفاع الجوي8006 ان  ه واالس مساماالدارةالهندس س بن محمدبن ابراه ةال 102061148728/12/855681250206082828السعود
قوات الدفاع الجوي8007 ان  ه واالس مساماالدارةالهندس س بن محمدبن ابراه ةال 102061148728/12/855681250206082828السعود
قوات الدفاع الجوي8008 ان  ه واالس احبن عبن محمدمازناالدارةالهندس ةالمص 10236126565/2/19855660099475371836السعود
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قوات الدفاع الجوي8009 ان  ه واالس دهللاحمدهااالدارةالهندس دع ةالرش ات ص ب 200 10117308665/3/1982السعود س /035850473     ‐القلي 5539259115877711فا
انة8010 ل والص شغ اهارسدارنكة دفاع لل ال لوما          23/06/65اس 4885454 01 الد
انة8011 ل والص شغ اهارسدارنكة دفاع لل ال لوما          23/06/65اس 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي8012 ان  ه واالس تخالداالدارةالهندس خ ديبن سالمبن  ةالحم ز   103507214710/7/1975السعود دالع ه     ش  الملك ع 6374450المنطقه الصناع
قوات الدفاع الجوي8013 ان  ه واالس كسا االدارةالهندس ــــحب ةالمحمديشلي ه       101291664710/9/1980السعود بع الصناع ه             ي 5662473733962017التحل
قوات الدفاع الجوي8014 ان  ه واالس كسا االدارةالهندس ــــحب ةالمحمديشلي ه       101291664710/9/1980السعود بع الصناع ه             ي 5662473733962017التحل
انة8015 ل والص شغ فريكة دفاع لل دديج اهنق لوما          3/10/1961ام 4885454 01 الد
انة8016 ل والص شغ فريكة دفاع لل دديج اهنق لوما          3/10/1961ام 4885454 01 الد
قوات الدفاع الجوي8017 ان  ه واالس تخالداالدارةالهندس خ ديبن سالمبن  ةالحم ز   103507214710/7/1975السعود دالع ه     ش  الملك ع 6374450المنطقه الصناع
قوات الدفاع الجوي8018 ان  ه واالس تخالداالدارةالهندس خ ديبن سالمبن  ةالحم ز   103507214710/7/1975السعود دالع ه     ش  الملك ع 6374450المنطقه الصناع
قوات الدفاع الجوي8019 ان  ه واالس تخالداالدارةالهندس خ ديبن سالمبن  ةالحم ز   103507214710/7/1975السعود دالع ه     ش  الملك ع 6374450المنطقه الصناع
انة8020 ل والص شغ ستانخشخداخانعدالتكة دفاع لل ا              م العقاره          1/1/1954ا 4191835 01 العل
انة8021 ل والص شغ مكة دفاع لل دخاناحمدند دالرش ستانع ا              م العقاره          15/12/63ا 4191835 01 العل
انة8022 ل والص شغ ستانخانخان مهرع اظهركة دفاع لل ا              م العقاره          19/09/61ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8023 ان  ه واالس دالرحمنمحمدمازناالدارةالهندس ةالخر ع اض              101374506012/3/1979السعود 5333353064122222الديرە              ال
قوات الدفاع الجوي8024 ان  ه واالس دالرحمنمحمدمازناالدارةالهندس ةالخر ع اض              101374506012/3/1979السعود 5333353064122222الديرە              ال
انة8025 ل والص شغ درغالمرزاقمحمدكة دفاع لل ستانح ا              م العقاره          3/5/1949ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8026 ان  ه واالس منوافاالدارةالهندس دالرح ف هللابن ع ةالغامديبن ض 10551284721/1/19745036175806670444السعود
قوات الدفاع الجوي8027 ان  ه واالس منوافاالدارةالهندس دالرح ف هللابن ع ةالغامديبن ض 10551284721/1/19745036175806670444السعود
قوات الدفاع الجوي8028 ان  ه واالس لمواالدارةالهندس ةجفاديع عق اض              10081052545/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
انة8029 ل والص شغ ستانعثما احمداحمداشفاقاخالقكة دفاع لل ا              م العقاره          16/01/65ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8030 ان  ه واالس لمواالدارةالهندس ةجفاديع عق اض              10081052545/11/1964السعود 4777147الوزارات            ال
انة8031 ل والص شغ لوالثالثارتولو كة دفاع لل شاب ا              م العقاره          11/11/1970الفلب او 4191835 01 العل
ــــع قوات الدفاع الجوي8032 ةبن حامدامامبن صالحبن محمدطاللادارةمشار ق الملك           100451419427/11/83السعود حر                ط 6991627ا
ــــع قوات الدفاع الجوي8033 ةبن حامدامامبن صالحبن محمدطاللادارةمشار ق الملك           100451419427/11/83السعود حر                ط 6991627ا
انة8034 ل والص شغ ستانخانروزراض شاەمحمدكة دفاع لل ا              م العقاره          15/02/53ا 4191835 01 العل
انة8035 ل والص شغ ستاناحمدش الحقاحسانكة دفاع لل ا              م العقاره          1/9/1963ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8036 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دەبن محمدابراه ةالغامديبن ع 104044690612/3/198559298779225921416السعود
قوات الدفاع الجوي8037 ان  ه واالس ماالدارةالهندس دەبن محمدابراه ةالغامديبن ع 104044690612/3/198559298779225921416السعود
قوات الدفاع الجوي8038 ان  ه واالس ةمحمداالدارةالهندس ةعط ةالزهرا عط 106145960614/04/8359548946726604151السعود
انة8039 ل والص شغ دهللازه كة دفاع لل دزه ع ةالجع 10083193842/8/19505056061686778004السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8040 ةالحر هديرسحمدمشعلادارةمشار 107180667131/05/9156030005211419560السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8041 ةالحر هديرسحمدمشعلادارةمشار 107180667131/05/9156030005211419560السعود
انة8042 ل والص شغ تكة دفاع لل اهيناديرااج ا              م العقاره          4/4/1968ي الن 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8043 ان  ه واالس لبن فرحانزداالدارةالهندس ةالشمريبن مند 10384384109/4/19775655066538262861السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8044 دالمحسنادارةمشار يمحمدهاللع ةالمط اطن           105561178228/06/76السعود اطن           حفرال 55600565237874040حفرال
انة8045 ل والص شغ اسمحمدكة دفاع لل فمحمدال ستانحن ا              م العقاره          1/4/1960ا 4191835 01 العل
انة8046 ل والص شغ ةنافهدمنصورفهدكة دفاع لل 103711946615/02/8355628216112203966السعود
قوات الدفاع الجوي8047 ان  ه واالس ةمع عع ماجداالدارةالهندس 3171939المطــــــــــــار  جوارمكتب القحطا  105301469024/04/82السعود
قوات الدفاع الجوي8048 ان  ه واالس ةمع عع ماجداالدارةالهندس 3171939المطــــــــــــار  جوارمكتب القحطا  105301469024/04/82السعود
انة8049 ل والص شغ لينوكة دفاع لل ا              م العقاره          18/11/50الفلب بورتوجالا 4191835 01 العل
ةالعجالنعجالنمحمدبندرقوات الدفاع الجوي المل السعودي8050 اض              10094059356/5/1980السعود 4768126ال
انة8051 ل والص شغ ةالعمريبن محمدبن ع دحمانكة دفاع لل ه       101089400228/01/78السعود 4191835القاعدە الج
انة8052 ل والص شغ ةالعمريبن محمدبن ع دحمانكة دفاع لل ه       101089400228/01/78السعود 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي8053 ان  ه واالس هبن حزامفارساالدارةالهندس ةالمال بن عط 104557110422/01/815687788996515676السعود
انة8054 ل والص شغ لكة دفاع لل ا              م العقاره          6/7/1975الفلب جورنادالليون 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8055 ان  ه واالس وكاالدارةالهندس اركع م عريم ةالص 102012478828/06/765008399945325574السعود
قوات الدفاع الجوي8056 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالح زدسعدع 4037045 01 الملز               شارع الجامعه       10375574346/6/1978السعود
قوات الدفاع الجوي8057 ان  ه واالس ضسالمسعداالدارةالهندس ةالعتي عا ق الدمام الخ     100341026122/12/80السعود 5538998988578212الخ               ط
قوات الدفاع الجوي8058 ان  ه واالس ضسالمسعداالدارةالهندس ةالعتي عا ق الدمام الخ     100341026122/12/80السعود 5538998988578212الخ               ط
قوات الدفاع الجوي8059 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالح زدسعدع 4037045 01 الملز               شارع الجامعه       10375574346/6/1978السعود
انة8060 ل والص شغ ةهللاعثمانسامركة دفاع لل ةالثق عط 10046174192/7/198150336253412203966السعود
قوات الدفاع الجوي8061 ان  ه واالس ةالقو ع صالحخالداالدارةالهندس 10301236488/2/1975505221622505221622السعود
قوات الدفاع الجوي8062 ان  ه واالس ةالغازيع غازيع االدارةالهندس اض              102905842518/11/81السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8063 ان  ه واالس ةالغازيع غازيع االدارةالهندس اض              102905842518/11/81السعود 4777147الوزارات            ال
انة8064 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
انة8065 ل والص شغ اروسنسورنارلكة دفاع لل لوما          20/09/56ام 4885454 01 الد
انة8066 ل والص شغ داولفركة دفاع لل ف ايوركد ال لوما          13/12/75اس 4885454 01 الد
انة8067 ل والص شغ داولفركة دفاع لل ف ايوركد ال لوما          13/12/75اس 4885454 01 الد
انة8068 ل والص شغ داولفركة دفاع لل ف ايوركد ال لوما          13/12/75اس 4885454 01 الد
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انة8069 ل والص شغ داولفركة دفاع لل ف ايوركد ال لوما          13/12/75اس 4885454 01 الد
انة8070 ل والص شغ زصالحسعدكة دفاع لل دالع ةالحموديع 102047141117/03/53556221000السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8071 ممحمدادارةمشار ةالعمرومحمدابراه ز100855853627/06/76السعود دالع 5054749944614014السالمه              ش  سلطان بن ع
الدفاع /ادارە8072 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالعص سعدحس سعدشغ كرالصديق    105782232024/09/68السعود ا                شارع اب 5634471997364624ش
قوات الدفاع الجوي8073 ان  ه واالس ااالدارةالهندس مبن مطاعنزك ةغرويبن ابراه ه         103438551626/12/77السعود ه           ش الهندوا 6483606الهنداو
قوات الدفاع الجوي8074 ان  ه واالس دالرحمناحمدحس االدارةالهندس ةالرا ع ق المدينه        10966556734/7/1982السعود 6841289المطار              ط
قوات الدفاع الجوي8075 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعتي ضاوىمقعدع اض10175858435/10/1984السعود 4777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8076 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالعتي ضاوىمقعدع اض10175858435/10/1984السعود 4777147الوزاراتال
ــــع قوات الدفاع الجوي8077 دالهاديبن مخلدمحمدادارةمشار ةالعتي بن ع 8346768العمامرە            ش الملك سعود         102270912319/08/83السعود
قوات الدفاع الجوي8078 ان  ه واالس محموداالدارةالهندس ةالردعانمحمدابراه اض              10884037858/2/1984السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8079 ان  ه واالس محموداالدارةالهندس ةالردعانمحمدابراه اض              10884037858/2/1984السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8080 ان  ه واالس ةالسل نفاعنافععاصماالدارةالهندس ه            100508910519/03/81السعود 5630001006724111الع
انة8081 ل والص شغ ةاصمبن صدقهبن ع تر كة دفاع لل 10180194616/10/197550662144712203966السعود
ةالعامةللدفاع المد 8082 دهللابن ع نوافالمدي ةالعتي بن ع 5077030456356869الروضة              شارع مارس            100961331418/01/77السعود
قوات الدفاع الجوي8083 ان  ه واالس ةالعتي زنمسفرعادلاالدارةالهندس اض              10013626472/7/1979السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8084 ان  ه واالس ةالعتي زنمسفرعادلاالدارةالهندس اض              10013626472/7/1979السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8085 ان  ه واالس ةجعفريبن  بن محمدهاشماالدارةالهندس 100901191530/11/835660373606511111السعود
قوات الدفاع الجوي8086 ان  ه واالس ةالعوادصالحمحمدماجداالدارةالهندس قيق       101681934229/03/81السعود ه     ش الدمام ا ه الثان 8122191الصناع
الدفاع /ادارە8087 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللاشغ ل هللابن حسنع ةالعدوا بن دخ ت   10140035929/11/1978السعود ا               شارع حسان بن ثا 7384739حوا
قوات الدفاع الجوي8088 ان  ه واالس صلاالدارةالهندس ةالهاجريعثمانهاديف اض              104497810210/5/1979السعود 5048844434777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8089 ان  ه واالس دهللامحمداالدارةالهندس يمحمدع ةخ ق المطار103550893424/10/81السعود هط 7272250الح
قوات الدفاع الجوي8090 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع حلع تس ةالنوم ثا 104333016417/08/845672499608837470السعود
وع وزارە الدفاع8091 ا/م ان ات وم ون ناندودلتاا امه مان            11/11/1945الفلب اوما 6918923الصفا               ش ب
ــــع قوات الدفاع الجوي8092 ةالزهرا بن ع بن احمد ادارةمشار ة100413530527/05/79السعود 5315469076697220الروضهش التحل
قوات الدفاع الجوي8093 ان  ه واالس انها االدارةالهندس دنبن ص ةالجه بن ره 10149430371/11/19785560705503212912السعود
انة8094 ل والص شغ ثكة دفاع لل كغل كي افان دا ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            23/01/52ام السعود
انة8095 ل والص شغ ثكة دفاع لل كغل كي افان دا ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            23/01/52ام السعود
انة8096 ل والص شغ ثكة دفاع لل كغل كي افان دا ــ ه                جد ه 21441              ص ب 1963            23/01/52ام السعود
قوات الدفاع الجوي8097 ان  ه واالس لاالدارةالهندس مانبن محمدن يبن سل ةالخض اض              10191926976/11/1981السعود 4777147الوزارات            ال
انة8098 ل والص شغ ستانخانرحمتع مانككة دفاع لل ا              م العقاره          5/3/1953ا 4191835 01 العل
انة8099 ل والص شغ جاندروكة دفاع لل سال نال ه       9/7/1970الفلب ب 4191835القاعدە الج
انة8100 ل والص شغ درواساناالنكة دفاع لل ا              م العقاره          26/11/71الفلب ف 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8101 ان  ه واالس داالدارةالهندس داحمدسع نسع ةاخش الدمام       110825283215/02/79السعود ه االو       ش الخ 8473333الصناع
قوات الدفاع الجوي8102 ان  ه واالس داالدارةالهندس داحمدسع نسع ةاخش الدمام       110825283215/02/79السعود ه االو       ش الخ 8473333الصناع
قوات الدفاع الجوي8103 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس كسعدع ةالقر ظافر ال ب 109005435218/01/795505543214777147السعود
قوات الدفاع الجوي8104 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس كسعدع ةالقر ظافر ال ب 109005435218/01/795505543214777147السعود
انة8105 ل والص شغ جورنوالنكة دفاع لل ا              م العقاره          10/2/1953كندام 4191835 01 العل
انة8106 ل والص شغ جورنوالنكة دفاع لل ا              م العقاره          10/2/1953كندام 4191835 01 العل
انة8107 ل والص شغ انكة دفاع لل ا              م العقاره          15/12/59كنداما كرس 4191835 01 العل
الدفاع /ادارە8108 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالمرزوقاحمدع احمدشغ ه           103015897421/04/73السعود مان 0الس
الدفاع /ادارە8109 ه  انه الخدمات الطب ل وص ةالمرزوقاحمدع احمدشغ ه           103015897421/04/73السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي8110 ان  ه واالس ةالشمريخلفعقالءمر االدارةالهندس اض              10547279772/2/1977السعود 5691097774777147الوزارات            ال
لحمودقوات الدفاع الجوي المل السعودي8111 ةالشمريمحمدمق اض              105134908021/01/58السعود 4768126ال
لحمودقوات الدفاع الجوي المل السعودي8112 ةالشمريمحمدمق اض              105134908021/01/58السعود 4768126ال
لحمودقوات الدفاع الجوي المل السعودي8113 ةالشمريمحمدمق اض              105134908021/01/58السعود 4768126ال
لحمودقوات الدفاع الجوي المل السعودي8114 ةالشمريمحمدمق اض              105134908021/01/58السعود 4768126ال
انة8115 ل والص شغ اسالفادوركة دفاع لل ا              م العقاره          22/07/66الفلب الش 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8116 ان  ه واالس لها االدارةالهندس دالجل ةالهاش بن محمدبن ع 5033306266611193الحمراء  ت/6670073  ش فلسط            10456804676/6/1978السعود
قوات الدفاع الجوي8117 ان  ه واالس ةالشهريع رافعع االدارةالهندس س العام101642988625/07/60السعود 07/2271091 لعصان               ش  ابها الخم
قوات الدفاع الجوي8118 ان  ه واالس ةالشهريع رافعع االدارةالهندس س العام101642988625/07/60السعود 07/2271091 لعصان               ش  ابها الخم
قوات الدفاع الجوي8119 ان  ه واالس ةالشهريع رافعع االدارةالهندس س العام101642988625/07/60السعود 07/2271091 لعصان               ش  ابها الخم
قوات الدفاع الجوي8120 ان  ه واالس ةالشهريع رافعع االدارةالهندس س العام101642988625/07/60السعود 07/2271091 لعصان               ش  ابها الخم
قوات الدفاع الجوي8121 ان  ه واالس ةالشهريع رافعع االدارةالهندس س العام101642988625/07/60السعود 07/2271091 لعصان               ش  ابها الخم
قوات الدفاع الجوي8122 ان  ه واالس ةالشهريع رافعع االدارةالهندس س العام101642988625/07/60السعود 07/2271091 لعصان               ش  ابها الخم
قوات الدفاع الجوي8123 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس ةالغامديمحمدع ق المطار102905174328/06/76السعود هط 5047613717272501الح
انة8124 ل والص شغ ةقنقع اسعدبندركة دفاع لل ا              م العقاره          105072802915/02/77السعود 4191835 01 555508899العل
قوات الدفاع الجوي8125 ان  ه واالس انفهداالدارةالهندس ن شل ةالرو الشيخع ة105175291111/8/1972السعود ة ‐ مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائ ةالح 5045464257254637الح
قوات الدفاع الجوي8126 ان  ه واالس انفهداالدارةالهندس ن شل ةالرو الشيخع ة105175291111/8/1972السعود ة ‐ مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائ ةالح 5045464257254637الح
قوات الدفاع الجوي8127 ان  ه واالس انفهداالدارةالهندس ن شل ةالرو الشيخع ة105175291111/8/1972السعود ة ‐ مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائ ةالح 5045464257254637الح
قوات الدفاع الجوي8128 ان  ه واالس انفهداالدارةالهندس ن شل ةالروالشيخع ة105175291111/8/1972السعود ة ‐ مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائ ةالح 5045464257254637الح
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ــــع قوات الدفاع الجوي8129 انعادلادارةمشار ةالجحد بن ظافربن عط ق المدينه النازل10064858724/12/1982السعود ه ت/6695660ط 5043921616695664المساعد
انة8130 ل والص شغ سوسكة دفاع لل انال ج ا              م العقاره          6/2/1961الفلب ال 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8131 ان  ه واالس دهللاماجداالدارةالهندس ةالمهناءسعدع اض              105635368116/02/72السعود 4777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8132 ةالحر بن عودەبن وصل هللامهناادارةمشار 104892486219/12/60505690257126052289السعود
قوات الدفاع الجوي8133 ان  ه واالس ةالغان بن صالحبن محمدبندراالدارةالهندس 4790725 01 544450603الملز               شارع الجامعه        10096293692/7/1981السعود
انة8134 ل والص شغ ةالشمرا بن صالحبن سعداحمدكة دفاع لل 555660446555660446جدة100726095115/08/77السعود
قوات الدفاع الجوي8135 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس دع بسع ةالشهرا مش س العام100631739824/04/82السعود 07/2220264 545654517 المعارض          شارع ابهاالخم
قوات الدفاع الجوي8136 ان  ه واالس دمحمدع االدارةالهندس ةكع سع لو 7              103263340415/10/66السعود ج          ك ق الخ 4951844ط
قوات الدفاع الجوي8137 ان  ه واالس دمحمدع االدارةالهندس ةكع سع لو 7              103263340415/10/66السعود ج          ك ق الخ 4951844ط
قوات الدفاع الجوي8138 ان  ه واالس دمحمدع االدارةالهندس ةكع سع لو 7              103263340415/10/66السعود ج          ك ق الخ 4951844ط
قوات الدفاع الجوي8139 ان  ه واالس دمحمدع االدارةالهندس ةكع سع لو 7              103263340415/10/66السعود ج          ك ق الخ 4951844ط
قوات الدفاع الجوي8140 ان  ه واالس دمحمدع االدارةالهندس ةكع سع لو 7              103263340415/10/66السعود ج          ك ق الخ 4951844ط
قوات الدفاع الجوي8141 ان  ه واالس دمحمدع االدارةالهندس ةكع سع لو 7              103263340415/10/66السعود ج          ك ق الخ 4951844ط
الدفاع /ادارە8142 ه  انه الخدمات الطب ل وص لشغ دفرحانصالحعق م ةالمح ه           102743502110/7/1975السعود مان 0الس
انة8143 ل والص شغ نغدوجالسكة دفاع لل ا              م العقاره          10/3/1954كندادي 4191835 01 العل
الدفاع /ادارە8144 ه  انه الخدمات الطب ل وص لشغ دفرحانصالحعق م ةالمح ه           102743502110/7/1975السعود مان 0الس
قوات الدفاع الجوي8145 ان  ه واالس زحمدفهداالدارةالهندس دالع ةالشا ع ا              ش العام مجمع السالم    100462241923/09/68السعود 5530013488944224العل
قوات الدفاع الجوي8146 ان  ه واالس دهللاصالحساماالدارةالهندس ةالنع 104253968222/08/715052114004613535السعود
قوات الدفاع الجوي8147 ان  ه واالس دسالماالدارةالهندس ةال هتالنع سع 10311196865/4/1977556803283556803283السعود
الدفاع /ادارە8148 ه  انه الخدمات الطب ل وص ينا الشكرەنامحمدشغ ةالدو 10625099616/6/1978504333324114030954السعود
الدفاع /ادارە8149 ه  انه الخدمات الطب ل وص ينا الشكرەنامحمدشغ ةالدو 10625099616/6/1978504333324114030954السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8150 مانمنصورادارةمشار زسل دالع ةالمزروعع اض              102193617220/09/78السعود 5042323734122222الديرە              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8151 مانمنصورادارةمشار زسل دالع ةالمزروعع اض              102193617220/09/78السعود 5042323734122222الديرە              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8152 مانمنصورادارةمشار زسل دالع ةالمزروعع اض              102193617220/09/78السعود 5042323734122222الديرە              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8153 مانمنصورادارةمشار زسل دالع ةالمزروعع اض              102193617220/09/78السعود 5042323734122222الديرە              ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8154 مانمنصورادارةمشار زسل دالع ةالمزروعع اض              102193617220/09/78السعود 5042323734122222الديرە              ال
دمقذلمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي8155 ةالعتي عا اض              10409992686/6/1978السعود 5559642884768126ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8156 مانمنصورادارةمشار زسل دالع ةالمزروعع اض              102193617220/09/78السعود 5042323734122222الديرە              ال
دمقذلمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي8157 ةالعتي عا اض              10409992686/6/1978السعود 5559642884768126ال
دمقذلمحمدقوات الدفاع الجوي المل السعودي8158 ةالعتي عا اض              10409992686/6/1978السعود 5559642884768126ال
قوات الدفاع الجوي8159 ان  ه واالس دهللافهدمحمداالدارةالهندس دع ةبن حم اض              101802573219/11/76السعود ص            ال ق خ 5511118184912222ط
قوات الدفاع الجوي8160 ان  ه واالس دهللافهدمحمداالدارةالهندس دع ةبن حم اض              101802573219/11/76السعود ص            ال ق خ 5511118184912222ط
قوات الدفاع الجوي8161 ان  ه واالس دهللافهدمحمداالدارةالهندس دع ةبن حم اض              101802573219/11/76السعود ص            ال ق خ 5511118184912222ط
قوات الدفاع الجوي8162 ان  ه واالس دهللافهدمحمداالدارةالهندس دع ةبن حم اض              101802573219/11/76السعود ص            ال ق خ 5511118184912222ط
قوات الدفاع الجوي8163 ان  ه واالس دالوهابطارقاالدارةالهندس ةالشهرا محمدع اض              101047506710/9/1976السعود اض              ال 5047419990ال
قوات الدفاع الجوي8164 ان  ه واالس دهللافهدمحمداالدارةالهندس دع ةبن حم اض              101802573219/11/76السعود ص            ال ق خ 5511118184912222ط
قوات الدفاع الجوي8165 ان  ه واالس دهللافهدمحمداالدارةالهندس دع ةبن حم اض              101802573219/11/76السعود ص            ال ق خ 5511118184912222ط
قوات الدفاع الجوي8166 ان  ه واالس دالوهابطارقاالدارةالهندس ةالشهرا محمدع اض              101047506710/9/1976السعود اض              ال 5047419990ال
قوات الدفاع الجوي8167 ان  ه واالس دالوهابطارقاالدارةالهندس ةالشهرا محمدع اض              101047506710/9/1976السعود اض              ال 5047419990ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8168 ا صليحمصلحسا ادارةمشار ةاللح ل االزدي102999237511/8/1969السعود 5055366526915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي8169 ا صليحمصلحسا ادارةمشار ةاللح ل االزدي102999237511/8/1969السعود 5055366526915380الزهراءشارع كه
ــــع قوات الدفاع الجوي8170 ا صليحمصلحسا ادارةمشار ةاللح ل االزدي102999237511/8/1969السعود 5055366526915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي8171 ان  ه واالس زمحمداالدارةالهندس دالع دالرحمنع مريع ةالشم ه شارع 70الغر10569291755/3/1977السعود ة            حىالخالد 5056866340الخالد
قوات الدفاع الجوي8172 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالحار محمدسعدع ق المطار10336290055/11/1964السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي8173 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالحار محمدسعدع ق المطار10336290055/11/1964السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي8174 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالحار محمدسعدع ق المطار10336290055/11/1964السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي8175 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالحار محمدسعدع ق المطار10336290055/11/1964السعود هط 7272501الح
قوات الدفاع الجوي8176 ان  ه واالس ل هللامساعداالدارةالهندس الديمحمدالشما دخ ةال ق المدينة         103587455921/01/76السعود 5373712086828270البوادي             ط
قوات الدفاع الجوي8177 ان  ه واالس ل هللامساعداالدارةالهندس الديمحمدالشما دخ ةال ق المدينة         103587455921/01/76السعود 5373712086828270البوادي             ط
قوات الدفاع الجوي8178 ان  ه واالس ل هللامساعداالدارةالهندس الديمحمدالشما دخ ةال ق المدينة         103587455921/01/76السعود 5373712086828270البوادي             ط
انة8179 ل والص شغ مع ناكة دفاع لل ةالجمسل د101087895512/9/1972السعود زە \ مخطط العب 50893273012203966جدە \ ق
ــــع قوات الدفاع الجوي8180 دهللادارةمشار دالخالقبن محمدع ةالشمرا بن ع ــــع101125073330/10/80السعود ةالخط ال مان السل
ــــع قوات الدفاع الجوي8181 دهللادارةمشار دالخالقبن محمدع ةالشمرا بن ع ــــع101125073330/10/80السعود ةالخط ال مان السل
ــــع قوات الدفاع الجوي8182 دهللادارةمشار دالخالقبن محمدع ةالشمرا بن ع ــــع101125073330/10/80السعود ةالخط ال مان السل
ــــع قوات الدفاع الجوي8183 دهللادارةمشار دالخالقبن محمدع ةالشمرا بن ع 101125073330/10/80558899210558899210السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8184 دهللادارةمشار دالخالقبن محمدع ةالشمرا بن ع ــــع101125073330/10/80السعود ةالخط ال مان السل
قوات الدفاع الجوي8185 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالفالحفالحع ع 103580719524/07/71554422040114457793السعود
قوات الدفاع الجوي8186 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ةالفالحفالحع ع 103580719524/07/71554422040114457793السعود
قوات الدفاع الجوي8187 ان  ه واالس دالرحمنمحمداالدارةالهندس ةالس احمدع اض              103316327831/07/73السعود 5469130624777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8188 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مانفهدع دسل ةالع 108789771420/04/9156772238914132447السعود
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قوات الدفاع الجوي8189 ان  ه واالس دالرحمنمحمداالدارةالهندس ةالس احمدع اض              103316327831/07/73السعود 5469130624777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8190 ان  ه واالس ماالدارةالهندس ةالهاجريمحمدهاديابراه 10360798445/11/1964555740024السعود
قوات الدفاع الجوي8191 ان  ه واالس دبن ح بن احمديوسفاالدارةالهندس ةال 5039050748344500الدمام              ش الملك سعود         100687593227/07/73السعود
قوات الدفاع الجوي8192 ان  ه واالس دبن ح بن احمديوسفاالدارةالهندس ةال 5039050748344500الدمام              ش الملك سعود         100687593227/07/73السعود
قوات الدفاع الجوي8193 ان  ه واالس دبن ح بن احمديوسفاالدارةالهندس ةال 5039050748344500الدمام              ش الملك سعود         100687593227/07/73السعود
قوات الدفاع الجوي8194 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ج حمدع ةالعتي الرو حنب اض              100639084117/11/63السعود 5583496774777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8195 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ج حمدع ةالعتي الرو حنب اض              100639084117/11/63السعود 5583496774777147الوزارات            ال
انة8196 ل والص شغ نغدوجالسكة دفاع لل ا              م العقاره          10/3/1954كندادي 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8197 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاسع دع ةالقحطا سع الدمام    104940515015/01/73السعود ق الخ 8572300ط
قوات الدفاع الجوي8198 ان  ه واالس داالدارةالهندس دهللاسع دع ةالقحطا سع الدمام    104940515015/01/73السعود ق الخ 8572300ط
قوات الدفاع الجوي8199 ان  ه واالس ليواالدارةالهندس ازفرج اض              2/12/1958الفلب د 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8200 ان  ه واالس لمنابرر االدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه21463            1/7/1963الهندمرام السعود
قوات الدفاع الجوي8201 ان  ه واالس لمنابرر االدارةالهندس ــ ه                ص ب 11554              جد ه21463            1/7/1963الهندمرام السعود
قوات الدفاع الجوي8202 ان  ه واالس لمحمدمحمداالدارةالهندس اض              1/7/1963الهنداسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8203 ان  ه واالس لمحمدمحمداالدارةالهندس اض              1/7/1963الهنداسماع 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8204 ان  ه واالس ةالعتي صالحمطلقطلقاالدارةالهندس اض              103653606631/12/59السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8205 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ةالقحطا ع محمدع اض              104718542415/10/66السعود 4058333المعذر              ال
قوات الدفاع الجوي8206 ان  ه واالس ةالزهرا محمدشلوانرمضاناالدارةالهندس اض              106310891222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8207 ان  ه واالس ةالزهرا محمدشلوانرمضاناالدارةالهندس اض              106310891222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8208 ان  ه واالس ةالزهرا محمدشلوانرمضاناالدارةالهندس اض              106310891222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8209 ان  ه واالس ةالزهرا محمدشلوانرمضاناالدارةالهندس اض              106310891222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8210 ان  ه واالس ةالزهرا محمدشلوانرمضاناالدارةالهندس اض              106310891222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8211 ان  ه واالس ةالزهرا محمدشلوانرمضاناالدارةالهندس اض              106310891222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8212 ان  ه واالس ةالزهرا محمدشلوانرمضاناالدارةالهندس اض              106310891222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8213 ان  ه واالس ةالزهرا محمدشلوانرمضاناالدارةالهندس اض              106310891222/08/71السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8214 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةمدراجع محمدسع 102321810812/2/19775334430304777147السعود
قوات الدفاع الجوي8215 ان  ه واالس ضاالدارةالهندس حع عا ةالهاجريمف 104039553322/08/7150473611772201617السعود
قوات الدفاع الجوي8216 ان  ه واالس داالدارةالهندس ةمدراجع محمدسع 102321810812/2/19775334430304777147السعود
ان8217 ةالعتي غازىندىمناعوزارە الدفاع والط اض              106395576731/07/73السعود 4789000ال
انة8218 ل والص شغ ق هذالعوضهسلطانكة دفاع لل ةال 101029138129/04/49507764779السعود
انة8219 ل والص شغ ق هذالعوضهسلطانكة دفاع لل ةال 101029138129/04/49507764779السعود
قوات الدفاع الجوي8220 ان  ه واالس دحسنمحمدحسناالدارةالهندس ةالعب ه            الميناء الصنا     10154323526/6/1976السعود 5048504883410295الصناع
قوات الدفاع الجوي8221 ان  ه واالس دحسنمحمدحسناالدارةالهندس ةالعب ه            الميناء الصنا     10154323526/6/1976السعود 5048504883410295الصناع
قوات الدفاع الجوي8222 ان  ه واالس دحسنمحمدحسناالدارةالهندس ةالعب ه            الميناء الصنا     10154323526/6/1976السعود 5048504883410295الصناع
ــــع قوات الدفاع الجوي8223 دادارةمشار دهللاعثمانتغ كريبن ع ةال 101450089411/2/1981553350454السعود
دالرحمنقوات الدفاع الجوي المل السعودي8224 زع دالع ةالغنامبن عثمانبن ع اض10635136403/4/1985السعود 4768126ال
دالرحمنقوات الدفاع الجوي المل السعودي8225 زع دالع ةالغنامبن عثمانبن ع 14768126الوزاراتالمطار10635136403/4/1985السعود
دالرحمنقوات الدفاع الجوي المل السعودي8226 زع دالع ةالغنامبن عثمانبن ع 14768126الوزاراتالمطار10635136403/4/1985السعود
قوات الدفاع الجوي8227 ان  ه واالس دالرحمنماجداالدارةالهندس دالرحمنع ةالمال ع 104800667813/07/8650944234112411516السعود
قوات الدفاع الجوي8228 ان  ه واالس دالرحمنماجداالدارةالهندس دالرحمنع ةالمال ع 104800667813/07/8650944234112411516السعود
قوات الدفاع الجوي8229 ان  ه واالس اناالدارةالهندس لاحمدحمدرا ةالمق 106992304112/10/19905616377828010000السعود
قوات الدفاع الجوي8230 ان  ه واالس اناالدارةالهندس لاحمدحمدرا ةالمق 106992304112/10/19905616377828010000السعود
قوات الدفاع الجوي8231 ان  ه واالس ححس محمداالدارةالهندس ةال مسعودمف دهللا رائد ت/ 101866242721/05/47072563051السعود البنك العر بواسطة / ع
قوات الدفاع الجوي8232 ان  ه واالس ححس محمداالدارةالهندس ةال مسعودمف دهللا رائد ت/ 101866242721/05/47072563051السعود البنك العر بواسطة / ع
قوات الدفاع الجوي8233 ان  ه واالس دالرحمنخالداالدارةالهندس دالرحمنع ةالمال ع اب104800666013/07/86السعود ــعشارع الض 4026809الم
قوات الدفاع الجوي8234 ان  ه واالس دالرحمنخالداالدارةالهندس دالرحمنع ةالمال ع اب104800666013/07/86السعود ــعشارع الض 4026809الم
قوات الدفاع الجوي8235 ان  ه واالس مسلماناالدارةالهندس ةالصقرناابراه اض              104883959920/02/73السعود 5000781814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8236 ان  ه واالس مسلماناالدارةالهندس ةالصقرناابراه اض              104883959920/02/73السعود 5000781814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8237 ان  ه واالس مسلماناالدارةالهندس ةالصقرناابراه اض              104883959920/02/73السعود 5000781814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8238 ان  ه واالس مسلماناالدارةالهندس ةالصقرناابراه اض              104883959920/02/73السعود 5000781814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8239 ان  ه واالس مسلماناالدارةالهندس ةالصقرناابراه اض              104883959920/02/73السعود 5000781814777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8240 ان  ه واالس مسلماناالدارةالهندس ةالصقرناابراه اض              104883959920/02/73السعود 5000781814777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8241 ةالعمريبن سالمبن سلطانسالمادارةمشار 5530166694781512ش المطار102769627518/03/80السعود
قوات الدفاع الجوي8242 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللامحمدع ةالعامرع 10047612744/10/196750540740764421407السعود
دالرحمنمحمدفهدقوات الدفاع الجوي المل السعودي8243 ةبن سلومع اض              10474686557/5/1974السعود 55524282314870431ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8244 دهللاصالحيوسفادارةمشار صع ةالغف اض              100197554712/9/1969السعود 4768126ال
دهللاصالحيوسفقوات الدفاع الجوي المل السعودي8245 صع ةالغف اض              100197554712/9/1969السعود 4768126ال
دهللاصالحيوسفقوات الدفاع الجوي المل السعودي8246 صع ةالغف اض              100197554712/9/1969السعود 4768126ال
قوات الدفاع الجوي8247 ان  ه واالس ارديادياالدارةالهندس ار سو اسو س ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             1/4/1950اندون السعود
الدفاع /ادارە8248 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانمحمدعشغ ةالقحطاعج محافظة الطائف بواسطة محمد القر100429074621/05/47السعود ه  5551128797500227ب التامينات االجتماع
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الدفاع /ادارە8249 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانمحمدع شغ ةالقحطاعج محافظة الطائف بواسطة محمد القر100429074621/05/47السعود ه  5551128797500227ب التامينات االجتماع
قوات الدفاع الجوي8250 ان  ه واالس دهللاعلوشاالدارةالهندس دع ةالقحطا سع اض105578056128/05/80السعود 4777147الوزاراتال
ــــع قوات الدفاع الجوي8251 زادارةمشار دالع دالرحمنبن شعالنع ةالشمرا بن ع 4781512الوزاراتش المطار103059523313/02/85السعود
قوات الدفاع الجوي8252 ان  ه واالس مانع حماداالدارةالهندس ةالعطويسل اض101024545214/06/82السعود 4777147الوزاراتال
الدفاع /ادارە8253 ه  انه الخدمات الطب ل وص اشغ اسمحمدزك لع ةالحب ه           10250106931/9/1970السعود مان 0الس
ــــع قوات الدفاع الجوي8254 سبن محمدبن ع سلمانادارةمشار ةالرو 4781512الوزاراتش المطار104680199717/08/77السعود
الدفاع /ادارە8255 ه  انه الخدمات الطب ل وص مانشغ دالرحمنسل ةالحمدناع حاء103531652822/08/71السعود اض ‐  الف 5950609562705114ال
قوات الدفاع الجوي8256 ان  ه واالس ضجاسمصالحمحمداالدارةالهندس ةالع اض102806099224/06/83السعود 5625573294777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8257 ان  ه واالس زاالدارةالهندس دالع ــــعع ع ةالقحطا م اض104225698014/12/83السعود 5547474524777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8258 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس ديبن ظاهربن مطرع ةالرش 108402759620/08/755003481114777147السعود
قوات الدفاع الجوي8259 ان  ه واالس مانمحمدمهنداالدارةالهندس ةالم سل طحاء101800122029/11/83السعود طحاءشارع ال 4601964 01ال
قوات الدفاع الجوي8260 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس ةالقر ظافرع ع اض103024066511/1/1982السعود 5594644464777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8261 ان  ه واالس يمعجبسعدحمداالدارةالهندس ةالدو اض              103561194410/7/1975السعود 5034885594777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8262 ان  ه واالس يمعجبسعدحمداالدارةالهندس ةالدو اض              103561194410/7/1975السعود 5034885594777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8263 ان  ه واالس ةفالتهبن محمدمحمدمختاراالدارةالهندس اض10013817956/1/1973السعود 4777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8264 ان  ه واالس دسعدع االدارةالهندس ةالقر سع 100483752022/03/785551404742772436السعود
انة8265 ل والص شغ لكة دفاع لل لادواردما ف اب ه       28/08/49ام 4191835القاعدە الج
انة8266 ل والص شغ لكة دفاع لل لادواردما ف اب ه       28/08/49ام 4191835القاعدە الج
انة8267 ل والص شغ لكة دفاع لل لادواردما ف اب ه       28/08/49ام 4191835القاعدە الج
قوات الدفاع الجوي8268 ان  ه واالس دسا االدارةالهندس دسع ةالشمرا عب اض10010997693/5/1980السعود 4777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8269 ان  ه واالس دسا االدارةالهندس دسع ةالشمرا عب اض10010997693/5/1980السعود 4777147الوزاراتال
انة8270 ل والص شغ لموندوادواردوكة دفاع لل ا              م العقاره          26/08/66الفلب د 4191835 01 العل
ــــع قوات الدفاع الجوي8271 انمحمدخالدادارةمشار ةالغامديخ سابهاالشارع العام103664857223/11/77السعود 5363521356915380شارع ابها الخم
ــــع قوات الدفاع الجوي8272 انمحمدخالدادارةمشار ةالغامديخ سابهاالشارع العام103664857223/11/77السعود 5363521356915380شارع ابها الخم
قوات الدفاع الجوي8273 ان  ه واالس ةالشمرا صالحعلوانمصلحاالدارةالهندس 4661155 55823910501الخزانشارع الخزان103052042113/09/84السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8274 مانمحمدادارةمشار دبن سل دبن حم ةالحم دە103316110816/05/79السعود ق اوثالب 63920111ط
انة8275 ل والص شغ لعماركة دفاع لل ماحمد جم دالعظ انع ةش سشارع االندلس103289736322/11/79السعود 6534991الرو
ــــع قوات الدفاع الجوي8276 دالرحمنسعودادارةمشار ةالمال سلطانع ل االزدي103411369422/11/82السعود 5043270306915380الزهراءشارع كه
قوات الدفاع الجوي8277 ان  ه واالس دالرحمناالدارةالهندس دهللاع ةالمشعانبن فضلبن ع اض102965636830/05/82السعود 4777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8278 ان  ه واالس دةاالدارةالهندس ا احمداحمدع ةخ 105629788818/08/86509548011503671997السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8279 ةالغامدياحمدسالمسم ادارةمشار 103565621212/10/198650312202738205780السعود
قوات الدفاع الجوي8280 ان  ه واالس ةالغامديمحمدراشدسلوماالدارةالهندس 5337444668424814الدمام /شارع بن خلدونالدمام /شارع بن خلدون102370076618/12/81السعود
قوات الدفاع الجوي8281 ان  ه واالس داالدارةالهندس دبن احمدع ةالزهرا بن ع 500213061الحضنالعام10666609197/1/1981السعود
قوات الدفاع الجوي8282 ان  ه واالس داالدارةالهندس دبن احمدع ةالزهرا بن ع لدشارع الميناء10666609197/1/1981السعود 6479397ال
قوات الدفاع الجوي8283 ان  ه واالس داالدارةالهندس دبن احمدع ةالزهرا بن ع لدشارع الميناء10666609197/1/1981السعود 6479397ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8284 منادارةمشار دا يبن سندبن س ةالمط 4781512الوزاراتش المطار100320898823/09/81السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8285 منادارةمشار دا يبن سندبن س ةالمط 4781512الوزاراتش المطار100320898823/09/81السعود
ةالعامةللدفاع المد 8286 دهللالمدي مع زابراه دالع م ع ةالعث 103187989131/12/59553515166509243026السعود
قوات الدفاع الجوي8287 ان  ه واالس ةالسعدا احمديوسفمصط االدارةالهندس 104072473221/01/755566881879.66557E+11السعود
الدفاع /ادارە8288 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركسالمشغ ةالزغي بن فرحانبن م 101358559913/02/805544036662481061السعود
قوات الدفاع الجوي8289 ان  ه واالس ةالسعدا احمديوسفمصط االدارةالهندس 104072473221/01/755566881879.66557E+11السعود
قوات الدفاع الجوي8290 ان  ه واالس ةالسعدا احمديوسفمصط االدارةالهندس 104072473221/01/755566881879.66557E+11السعود
الدفاع /ادارە8291 ه  انه الخدمات الطب ل وص اركسالمشغ ةالزغي بن فرحانبن م 101358559913/02/805544036662481061السعود
ــــع قوات الدفاع الجوي8292 دهللاسعودسا ادارةمشار يع ةالدو اءالشارع العام10237621541/1/1984السعود 4951400 56635005201العل
ةالعامةللدفاع المد 8293 ةالعمرىمحمدعمحمدالمدي اض              107107996423/09/68السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
الدفاع /ادارە8294 ه  انه الخدمات الطب ل وص دهللافهدسلمانشغ شلع ةبن ه اض              102192908618/01/81السعود 555665559114647996ال
قوات الدفاع الجوي8295 ان  ه واالس دهللاحسناالدارةالهندس ةالقحطا زاربع اض              10190895392/9/1970السعود 5554676724777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8296 ان  ه واالس دهللاحسناالدارةالهندس ةالقحطا زاربع اض              10190895392/9/1970السعود 5554676724777147الوزارات            ال
الدفاع /ادارە8297 ه  انه الخدمات الطب ل وص دمشعلشغ انع سع ةالح اض              104491907226/02/84السعود 4595555ال
قوات الدفاع الجوي8298 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع ديخض ده ةالرش اض107403858713/01/75السعود 5066618814777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8299 ان  ه واالس دهللاالدارةالهندس مع ديخض ده ةالرش اض107403858713/01/75السعود 5066618814777147الوزاراتال
قوات الدفاع الجوي8300 ان  ه واالس دالرحمنبن شعالنمحمداالدارةالهندس ةالشمرا بن ع اض              103059521715/09/77السعود 5440073774777147الوزارات            ال
انة8301 ل والص شغ ب الرحمنملككة دفاع لل ستانافحا مج ا              م العقاره          2/4/1970ا 4191835 01 العل
قوات الدفاع الجوي8302 ان  ه واالس دالرحمنبن شعالنمحمداالدارةالهندس ةالشمرا بن ع اض              103059521715/09/77السعود 5440073774777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8303 ان  ه واالس ةالحسنمحمدصالحخالداالدارةالهندس 10703461176/6/197853090190963260876السعود
الدفاع /ادارە8304 ه  انه الخدمات الطب ل وص انشغ ةالعس حمدخالدرا 107003728612/2/1987503315338112311120السعود
قوات الدفاع الجوي8305 ان  ه واالس دالوهاباالدارةالهندس مانحمودع ةالمهوسسل هالطرق والموا      10278213783/3/1970السعود 5042821290مجمع الدوائرالحكوم
قوات الدفاع الجوي8306 ان  ه واالس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             14/11/50ممحمودهماممحمودجاداالدارةالهندس السعود
قوات الدفاع الجوي8307 ان  ه واالس د محمدمصلحاحمداالدارةالهندس ةالغامديالع اض              101383868313/06/76السعود 5022899744777147الوزارات            ال
دهللافهدقوات الدفاع الجوي المل السعودي8308 ةبن فوزانناع اض              104580923111/8/1972السعود 0ال
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دهللافهدقوات الدفاع الجوي المل السعودي8309 ةبن فوزانناع اض              104580923111/8/1972السعود 0ال
ةالعامةللدفاع المد 8310 ةالغانمناحمدسعودالمدي اض              27/05/79السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
ةالعامةللدفاع المد 8311 دهللارجاءمحمدالمدي ةالسال ع مان100838627631/05/46السعود 21174 جدة    الدفاع  المد   بواسطة    خالد حمد  السل 506660440556266871ب
قوات الدفاع الجوي8312 ان  ه واالس د محمدمصلحاحمداالدارةالهندس ةالغامديالع اض              101383868313/06/76السعود 5022899744777147الوزارات            ال
ــــع قوات الدفاع الجوي8313 ةالشمرا سعدمحمدسعدادارةمشار 6391000الروضة              ش  صاري             10184371194/1/1980السعود
قوات الدفاع الجوي8314 ان  ه واالس ةالعامرمحمدقاسمعمراالدارةالهندس 100772432926/01/82555473707112543335السعود
قوات الدفاع الجوي8315 ان  ه واالس اەافضلاالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             1/1/1951بنغالدشروؤفم السعود
قوات الدفاع الجوي8316 ان  ه واالس اەافضلاالدارةالهندس ــ ه                صفوى 31921             ص ب 320             1/1/1951بنغالدشروؤفم السعود
قوات الدفاع الجوي8317 ان  ه واالس ةجعفريحمدمحمدمحسناالدارةالهندس 10788106685/10/19795059060064981030السعود
قوات الدفاع الجوي8318 ان  ه واالس ض هللاالدارةالهندس اض              6/6/1960بنغالدشاسواديف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8319 ان  ه واالس اض              1/7/1959الهندارولنا محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8320 ان  ه واالس اض              1/7/1959الهندارولنا محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8321 ان  ه واالس اض              1/7/1959الهندارولنا محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8322 ان  ه واالس اض              1/7/1959الهندارولنا محمداالدارةالهندس 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8323 ان  ه واالس اناالدارةالهندس ــ ه          الطائف                 ص 0 ب / 2313         7/2/1953الفلب ميندوزاجول ل ه)2059()2002(     السعود 72            تح
قوات الدفاع الجوي8324 ان  ه واالس اناالدارةالهندس ــ ه          الطائف                 ص 0 ب / 2313         7/2/1953الفلب ميندوزاجول ل ه)2059()2002(     السعود 72            تح
قوات الدفاع الجوي8325 ان  ه واالس ديوسفاالدارةالهندس مسع ةالهوساويابراه اض              106900755524/09/67السعود 5055477304777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8326 ان  ه واالس ديوسفاالدارةالهندس مسع ةالهوساويابراه اض              106900755524/09/67السعود 5055477304777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8327 ان  ه واالس ض هللاالدارةالهندس اض              6/6/1960بنغالدشاسواديف 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8328 ان  ه واالس داالدارةالهندس ا ه/بواسطة 8/5/1954الهندام الدينس شفىالدكتورخالد      ادري س و ــ ه          مس س م       ص ب 75  جد ه 21411      السعود
قوات الدفاع الجوي8329 ان  ه واالس داالدارةالهندس ا ه/بواسطة 8/5/1954الهندام الدينس شفىالدكتورخالد      ادري س و ــ ه          مس س م       ص ب 75  جد ه 21411      السعود
قوات الدفاع الجوي8330 ان  ه واالس داالدارةالهندس ا ه/بواسطة 8/5/1954الهندام الدينس شفىالدكتورخالد      ادري س و ــ ه          مس س م       ص ب 75  جد ه 21411      السعود
قوات الدفاع الجوي8331 ان  ه واالس داالدارةالهندس ا ه/بواسطة 8/5/1954الهندام الدينس شفىالدكتورخالد      ادري س و ــ ه          مس س م       ص ب 75  جد ه 21411      السعود
قوات الدفاع الجوي8332 ان  ه واالس ةالهاجريمحمدنافالحاالدارةالهندس حمود 100351836023/09/77السعود ه            ش الظهران ت االم 8949070العق
قوات الدفاع الجوي8333 ان  ه واالس ةالهاجريمحمدنافالحاالدارةالهندس حمود 100351836023/09/77السعود ه            ش الظهران ت االم 8949070العق
انة8334 ل والص شغ ةالعتي محمدفهدسلطانكة دفاع لل 4787600الملز               شارع المطار         10243662608/4/1971السعود
قوات الدفاع الجوي8335 ان  ه واالس دمحمداالدارةالهندس دالحم شع ةالجحدعا 103209933310/10/193450559205622752339السعود
ةالعامةللدفاع المد 8336 ةالقحطا حسنمسفراحمدالمدي اض              106248810921/01/58السعود 4777972الملز شارع المطار    ال
قوات الدفاع الجوي8337 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس لع ديعتيقس ةالرش اض              8/4/1951السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8338 ان  ه واالس دالمحسناالدارةالهندس لع ديعتيقس ةالرش اض              8/4/1951السعود 4777147الوزارات            ال
قوات الدفاع الجوي8339 ان  ه واالس يمحمديوسفاالدارةالهندس ةالشهرىعثمان الجب / ع بن طراش 104092927314/07/42السعود ە بواسطة الحا دالوهاب  55583585072830617رسة محمد بن ع
قوات الدفاع الجوي8340 ان  ه واالس يمحمديوسفاالدارةالهندس ةالشهرىعثمان الجب / ع بن طراش 104092927314/07/42السعود ە بواسطة الحا دالوهاب  55583585072830617رسة محمد بن ع
قوات الدفاع الجوي8341 ان  ه واالس ىصقرمحمدعليوىاالدارةالهندس ةالدو ه            19/04/50السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي8342 ان  ه واالس ىصقرمحمدعليوىاالدارةالهندس ةالدو ه            19/04/50السعود ــع              النا 4032222 01 الم
قوات الدفاع الجوي8343 ان  ه واالس زحمداالدارةالهندس دالع ةالمنيعحمدع 10066090676/3/19545054294094763837السعود
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