
الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد صالح عايد الشراري1123115

ذكرالريض جابر علي الصلبي2106883

ذكرخالد محمد محيل الشراري3108177

ذكرشادي خليفه هذلول العنزي4109053

ذكرعادل  محمود عقيل العازمي5116352

ذكرعبدهللا سعد عثمان العنزي6121599

ذكرمحمد عاقل لويفي الشراري7123097

ذكرمنير كاين محارب الشراري8113260

ذكرنواف عطاهلل سلمان الشراري9113819

ذكرياسر فهد ابراهيم المبارك10100199

1: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مشغل أجهزة مكتبية 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم محمد سالم العطوي1110421

ذكراحمد محمد احمد عواجي2102703

ذكرتركي عضيد معزي الرويلي3125118

ذكرسعد طلب حمود الحضيري4121215

ذكرسلطان عايض مزيد المطيري5114885

ذكرسلمان  سمير  سالم الشراري6106948

ذكرسلمان عقالء ساير السعدي7119521

ذكرصالح  جارد  الفي  العازمي 8115861

ذكرعايد مقبول سالم العازمي9116178

ذكرعبد الرحمن  غويفل  سالم  الهمش الشراري10107339

ذكرعبد الرحمن مبارك مدين الشراري11100600

ذكرعبد المحسن ابراهيم سعود الخمعلي12109942

ذكرعبدالعزيز صالح عواد الشراري13125114

ذكرعبدهللا خميس مفرح الشرارى14103450

ذكرعزيز ظاهر مطلق الشراري15118028

ذكرفايز محمد مران الشراري16124049

ذكرفهد  دخيل هللا  سليمان  الشراري 17114676

ذكرفهد مشحن ساعد البلوي18120686

ذكرماجد عقله ماضي الشراري19122993

ذكرمحمد حمود سلمان الشراري20114352

2: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرمحمد سليمان سليم الشراري21119424

ذكرمحمد سليمان على الشراري22120845

ذكرمحمد ضيف هللا مفرح الشراري23108328

ذكرمحمد الفي عبد الدايم الشراري 24114335

ذكرمخلف  مهلي  مخلف  االشجعي 25119235

ذكرممدوح محمد سعود  الشراري26125833

ذكرموسى  احمد  اسعد  الفيفي27104219

ذكرناصر عبيد حييان الزبني28118889

ذكرنايف عوده عيد الشراري29112665

ذكريوسف عامر معزي العنزي30112065



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد  محمد  عبدهللا  العلي 1121892

ذكراحمد حمد فاضي الفهيقي2109488

ذكراحمد حمد محمد السرحاني3115764

ذكراحمد عيد هليل الفهيقي4103846

ذكراحمد فارس معزي العنزي5114318

ذكراحمد مدهللا سعود الشراري6127670

ذكراحمد معيض طريثيث الرشيدي7107697

ذكرالحميدي جبان مغيران الرويلي8106089

ذكرالطرقي زويد بلهان الحازمي9116727

ذكرالنجيدي  مزوزي  عايد الشراري  10114290

ذكرامجد محمد عناد الضبيع11126438

ذكرانور مساعد شكر الرويلي12104477

ذكرأمجد النشمي حمد الفهيقي13114613

ذكرأمين محمد ابراهيم الفردان14120943

ذكربخيت خلف مازن السرحاني15104121

ذكربسام محمد منصور المنصور16117669

ذكرتركي  شويحط فرادس  الدغماني 17109514

ذكرتركي سعود حسن  الدغماني18126454

ذكرحاكم مران الحرير الرويلي19123469

ذكرحسين علي سلوم الشمري20118531

ذكرحمد مسللم سهران الشراري21116253

ذكرحمدان قياض سميحان الرويلي22109603

ذكرحميدي محمد احمد العيسى23118205

ذكرخالد عايد  الدخلي الشمري24115496

ذكردايس  عياده  خايع  الشمري25121366

ذكردخيل هللا سالم سهران الشراري26116227

ذكرراضي جزاع  راضي العنزي27112835

ذكررائد خالد عتيق الشمري28109668

ذكرزياد زعل نذر الرويلي29127457

ذكرزياد عادي اغريب الرويلي30111177

ذكرزياد عوض فريان الكويكبي31123976

ذكرسالم  مبارك  سالمه  البناقي32117794

ذكرسالم خليف سالم االسلمي 33106840

ذكرسعود  صالح  منيع  الجعيد 34116254

ذكرسعود بشير علي العنزي35119764

ذكرسعود فريح هويمل العنزي36108955

ذكرسالم مخلف عايش الحازمي37120220

2: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرسلطان  مفرح  سنيان  الشراري38108823

ذكرسلطان عبدهللا مفرح الشمري 39128155

ذكرسلمان  رويضي مسيب الشراري40117778

ذكرشاهر سعد العبيد العنزي41124021

ذكرشجاع مهدى عطيه الشمرى42123546

ذكرصالح جبر رجاء الجوفي43118643

ذكرصالح عبدالمصلح عبدالرزاق الحميمص44120607

ذكرصقر متعب نواف العنزي45110988

ذكرضاحي نمر مطلق الحازمي46125612

ذكرطارف مران الحرير الرويلي47121479

ذكرطارق محمد جمعان الزهراني48106021

ذكرظاهر خلف علي الحازمي49118801

ذكرعبد االله سعود عوض العنزي50123563

ذكرعبد الرحمن سعيد هطبول الشراري51127745

ذكرعبد هللا  دخل هللا  مطلق  السرحاني52109314

ذكرعبدالرحمن معيض سطام العنزي53117356

ذكرعبدالعزيز  كساب  عبدهللا  الجوفي54108071

ذكرعبدالعزيز خليفه  جفران  الشمري55103545

ذكرعبدالعزيز سالم عيد السعيداني56120829

ذكرعبدالعزيز عقيل مهجع الرويلي57110348

ذكرعبدالكريم محمد فرحان الضويحي58125046

ذكرعبدهللا بديوي سالم الصلبي59103711

ذكرعبدهللا عبدالمصلح يحياء الحويكم60104815

ذكرعبدهللا عطاء حسن العرج61109734

ذكرعبدهللا مشل عبدهللا التمام62110536

ذكرعبدهللا معيبر صايل الشمري63102388

ذكرعبدالمجيد  فايز  عيد  الفهيقي 64123632

ذكرعبدالمجيد سعود عوض العنزي65121613

ذكرعبدالمعطي  سالم  مسكت  الشراري66117126

ذكرعبداله مقبل محمد الشرارى67115843

ذكرعزام عبدهللا عبدالرحمن التميمي68107900

ذكرعصام  عبدالعزيز عتيق  المسعد69111970

ذكرعطاهللا هالل وصيص البناقي70104592

ذكرعفات نزال زايد الحازمي71121157

ذكرعقالء الدليمي عقله العنزي72107817

ذكرعلي سعود قبالن الحازمي73100070

ذكرعمرو عوده خلف الزارع74123786



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرعويذر بادي محمد الحازمي75117440

ذكرعيسى صبيح حمد الفهيقي76114651

ذكرغدير  عبد هللا  مفرح  العنزي 77128108

ذكرفرج مرزوق  عوده  البناقي78118273

ذكرفرحان عشوي فويرس الرويلي79100329

ذكرفالح عايد دخيل السعدي80108910

ذكرفهاد النشمي جهيم الرويلي81116976

ذكرفهد  شويحط فرادس  الرويلي 82109778

ذكرفهد محمد سويلم الرويلي83124136

ذكرفهد نايف فايز الحازمي84127716

ذكرفواز  عيد  سويلم  الحازمي85104431

ذكرفياض عقال دهيمان الشراري86125166

ذكرفيصل  وادي  خلف  العنزي 87113329

ذكرفيصل علي رباح المخلفي88125529

ذكرفيصل مطر محمد العنزى89102370

ذكركاسب سمحيان الصريخ الشراري90104335

ذكرماجد  عبدهللا حمدان الزهراني91110231

ذكرماجد زويد بلهان الحازمي92112009

ذكرماجد فالج خطار الحبوب93103774

ذكرماجد نومان سحل العنزي94106556

ذكرماهر الفي مياح الرويلي95109050

ذكرمبارك  شخير سعيد الشراري96116689

ذكرمتروك  بجد المهيدلي العتيبي97100932

ذكرمحمد  علي  عبدهللا  البحراني 98123554

ذكرمحمد  معزي  خبيبان  العنزي 99113469

ذكرمحمد حبيب محمد الشمري100122680

ذكرمحمد صبيح حمد الفهيقي101117782

ذكرمصلح راجي دخيل السعدي102119231

ذكرمطلق خلف زاله الدغماني103117995

ذكرمعجب مبارك مدين الشراري104109315

ذكرمعال مبارك غازي الحربي105101643

ذكرمفلح حمد فاضي الفهيقي106125240

ذكرممدوح زيدان خليف الشمالني107122272

ذكرمناطح فرحان حمود الشراري108107615

ذكرمناور  عايد مناور  الرويلي 109118586

ذكرنادر سعود حسن الدغماني110126356

ذكرنايف شطي حامد الشمري111110639



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرنايف غدير صويان الشمري112107496

ذكرنايل ضيفاهلل محيميد الشرارى113111997

ذكرنواف حمييد مسيب الشراري114118774

ذكرنواف محمد لويفي الشراري115114628

ذكرنواف مزعل دغيمان الحربي116114558

ذكرهاشل  هديان  حامد  الشراري 117126122

ذكرهانى  عاشب عقالء الحازمى118116129

ذكرهاني عبدهللا سويلم التيماني119102082

ذكروائل  سعيد  فرحان  الشمري120112951

ذكروائل علي يحي  هزازي121117687

ذكروليد سالم الفى الشرارى122108733

ذكرياسر  بركه طعمه  الشراري123120683

ذكريحيى عمر بادي  المالكي124125650

ذكريوسف  سعيد  كاسب  العنزي 125108658

ذكريوسف سويلم  مسكت  الشراري126117096



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم  محمد  سليمان  البلوي 1106926

ذكرابراهيم زايد سالمه الشراري2118418

ذكراحمد مدهللا مرجي الشراري3116274

ذكراسامة مدهللا فالح الشراري4101498

ذكرانور  ونسان  سعران  الرويلي 5112498

ذكرأمجد عوده سالم الشراري6117419

ذكربخيت قحيصان مسلم الشراري7117924

ذكربدر عبدهللا ملفي العازمي8107087

ذكربسام مبارك محمد الشراري9112305

ذكرثامر سعيد رشيد الشراري10124070

ذكرثامر مطلق معاضب الرويلي11106295

ذكرجابر خميس صبيح الشراري12110009

ذكرجمال عطاهللا عوده الورده13119661

ذكرحسين عيد علي الشراري14104581

ذكرحماد صالح سلمان الشراري15116149

ذكرخالد احمد دليمان العازمي16114848

ذكرخيرهللا احمد خلف الشراري17103913

ذكرراكان  محمد عميش  الرويلي 18123428

ذكررماع محمد نحو  ارويلي19122162

ذكرزايد هاشل لويفي الشراري20120798

ذكرزاير قبالن زاير الرويلي21104921

ذكرزيد مقبول هريران الشراري22108884

ذكرسامي  ابراهيم  سالم  الشراري 23123964

ذكرسامي خالد عيد الشراري24116621

ذكرسامي خلف محمد العنزي25125000

ذكرسامي مدهللا مريحيل الشراري26120825

ذكرسعد خاتم ذعار الشمري27126596

ذكرسعود سليم الهزيل الشراري28116646

ذكرسلطان سلمان سالمه الشراري29117989

ذكرسلطان علي معتق ال هداف30105627

ذكرسلطان فهد ناصر العبالن31114775

ذكرسلمان صالح لويفي الشراري32126430

ذكرسند مرجي نزال الشراري33126063

ذكرصالح  فهيد  مطر  القويني34101838

ذكرصالح ريشان عبدالدايم الشراري35122321

ذكرصامد ضيف هللا عبثان الشراري36122736

ذكرعبد العزيز خلف سيف الرشيدي37103787

2: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مساعد اداري 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مساعد اداري 

ذكرعبد العزيز صالح جليل الشراري38118371

ذكرعبد المجيد صالح جليل الشراري39120685

ذكرعبداإلله محمد جليل الشراري40108499

ذكرعبدالرحمن سالم عوض الشراري41119051

ذكرعبدالعزيز سراح المالح الحليسي42102286

ذكرعبدالعزيز عوض عشبان الشراري43121419

ذكرعبدالكريم طليان سالمه الشراري44103894

ذكرعبدالكريم محمد منصور الشراري45116599

ذكرعبدالكريم مقبول عبدالدايم الشراري46116072

ذكرعبدهللا  سالم  عربود  الشراري47124109

ذكرعبدهللا  سلمان سالمه الشراري48110691

ذكرعبدهللا سليمان شتيوي العطوي49119746

ذكرعواد حنيان عواد الضبعاني50126181

ذكرعوض شتيوي عايد الشراري51108202

ذكرعيسى محمد سلمان العازمي52109862

ذكرفواز  رايف منسي الشراري53116744

ذكرفيصل ابراهيم سعود العنزي54111853

ذكرماجد صالح طريخم الشراري55114844

ذكرماجد عبدهللا سالم الرشيدي56102934

ذكرمجهد  خويلد  مجهد  الشراري 57105978

ذكرمحمد  غويفل  سالم  الشراري 58107326

ذكرمحمد جبر هضيبان الشمري59125969

ذكرمحمد راضي موقف العنزي60122123

ذكرمحمد سويلم  عواد  الشراري61100931

ذكرمحمد عبيدهللا دليمان الشراري62112391

ذكرمحمد على  محمد لغبي63112026

ذكرمحمد الفي علي الشراري64100791

ذكرمحمد مناحي غازي الشمري65114107

ذكرمحمد منزل هدبان الشراري66121483

ذكرمحمد نزال سلمان العازمي67104809

ذكرمسلم عليثان الفي الشراري68125844

ذكرمشاري ضيف هللا  بطين الشراري69110490

ذكرمشاري عبدهللا عبداللطيف الشمري70126440

ذكرمشاري مساعد سلمان الشراري71107924

ذكرمشرف عقال حميدان الشمري72119207

ذكرمهند سعد سليمان الشراري73103457

ذكرناصر فالح محمد الشراري74109625



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

2: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مساعد اداري 

ذكرهاني  فالح  قبييل  الشراري75116569

ذكريوسف حميدان عيد الشراري76118047

ذكريوسف محمد يوسف الهطالني77107324

ذكريوسف مدهللا عايد الشراري78116861



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم  خالد  سليمان الهذيل1114540

ذكرابراهيم  سالم مغثي الشراري2103801

ذكرابراهيم  سليمان راضي العطوي3115373

ذكرابراهيم  عبد الرحمن  طحران  الشراري 4106003

ذكرابراهيم  عبد هللا حامد الشراري5120334

ذكرابراهيم  عبدهللا  مرجي  الشراري 6123278

ذكرابراهيم  غضيان  خلف  الفندي 7112666

ذكرابراهيم  مرجي كدر الشراري8107927

ذكرابراهيم  مفضي  سلمان الشراري9101443

ذكرابراهيم حامد الشوشي الشراري10124749

ذكرابراهيم حمود غصيب الشراري11113924

ذكرابراهيم حمود هذلول الشمري12124808

ذكرابراهيم خلف طحير الشراري13124963

ذكرابراهيم سبتي حسن الحازمي14104361

ذكرابراهيم سعود سالمه الهمالن15117885

ذكرابراهيم ضيف هللا مقبول الشراري16102974

ذكرابراهيم عايد هويمل الشراري17109972

ذكرابراهيم عائض بطيحان الشراري18121435

ذكرابراهيم عبدهللا مقبول الشراري19121841

ذكرابراهيم عطاهللا هيشان الشرارى20109833

ذكرابراهيم عقالء حمدي الشراري21116632

ذكرابراهيم عقيل بشير الشراري22112063

ذكرابراهيم فرحان حامد الرويضي الشراري23106990

ذكرابراهيم مناحي سالم الشراري24114666

ذكرابراهيم هاشل دغمان الضبعاني25115311

ذكراحمد  سالم  سويلم  الشراري 26112458

ذكراحمد  سويلم  فليح  الشراري 27127244

ذكراحمد  صالح  طيحان  الشراري 28118937

ذكراحمد  عبدالرحمن  بشير  الشراري29126766

ذكراحمد  عطيه  زايد  الشراري30127042

ذكراحمد  عواد  خميس  الشراري31114198

ذكراحمد  كاتب  محمد الشراري32123800

ذكراحمد  كاسب  عطا هللا  الشراري33120962

ذكراحمد  مبارك دافي الشراري34122329

ذكراحمد  مبارك مشيش الشرارى35104385

ذكراحمد  مضحي فالح الشراري36121582

ذكراحمد  ناجح  جدوع  الشراري 37111793

3: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 
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ذكراحمد باقي نحطور الرويلي38113429

ذكراحمد حامد الشوشي الشراري39124736

ذكراحمد حمد احمد ال شهي40107781

ذكراحمد حمود ناهض الشراري41109104

ذكراحمد خالد علي  الشراري42109471

ذكراحمد خويلد مجهد الشراري43120130

ذكراحمد رجاء االسمر الشراري44105633

ذكراحمد زايد ناجي الشراري45123165

ذكراحمد سعود ملفي الشراري46114251

ذكراحمد سالمه فهد العنزي47101960

ذكراحمد سلمان عايد ابورشيده الشراري48100694

ذكراحمد سليمان عايد الشراري49108593

ذكراحمد سند سالم الشراري50100699

ذكراحمد سند مغثي الشراري51107932

ذكراحمد سنيان دهيلس الشراري52111734

ذكراحمد شرعان مرعي الشراري53114521

ذكراحمد شطيط جالل الشراري54109790

ذكراحمد صالح مطلق الشراري55104429

ذكراحمد صامد سمر الشراري56114473

ذكراحمد صبيح خميس الشراري57127714

ذكراحمد ضافي  داغش الشراري58112663

ذكراحمد عازي داغش الشراري59101829

ذكراحمد عايد بشير الشراري60118130

ذكراحمد عبدهللا احمد الشريف61108271

ذكراحمد عبدهللا سلمان الشرارى62114305

ذكراحمد عبدهللا سويلم الشراري63123766

ذكراحمد عبدهللا صالح الشراري64104703

ذكراحمد عبدهللا محمد الشراري65106451

ذكراحمد عبدهللا محمد العطوي66101951

ذكراحمد عبدي عبدهللا  الشراري67104264

ذكراحمد عبيد سالم الهزيم68110170

ذكراحمد عقال حماد الشراري69108845

ذكراحمد عقال سميحان الشراري70101874

ذكراحمد علي احمد آل مزلف71103241

ذكراحمد علي فسفس الشراري72127107

ذكراحمد عواد مقبول الشراري73117802

ذكراحمد عودة محمد الشراري74123326
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ذكراحمد فايز محمد الشراري75108159

ذكراحمد فرحان راضي الشراري76113386

ذكراحمد فرحان مزلوه الشراري77121689

ذكراحمد فالح دويشر الشراري78103022

ذكراحمد فهد دليمان الشراري79105456

ذكراحمد كريم بنيان الشراري80109831

ذكراحمد محمد خليل العازمي81118060

ذكراحمد محمد عويض الشراري82116789

ذكراحمد محمد نزال الشراري83124102

ذكراحمد مدهللا سالم الشراري84108317

ذكراحمد مرزوق ضحيان الشراري85122786

ذكراحمد مقبول  جريبيع  الشراري86101369

ذكراحمد منصور حمدان الشراري87104312

ذكراحمد منوخ مريح الشراري88104810

ذكراحمد مونس صباح الشراري89116583

ذكراحمد نغيمش محمد الشراري90119332

ذكراديهم خالد اديهم العنزي91117814

ذكراسامة  مطلق محمد الشراري92113353

ذكراسامه فهد ظريسان الشراري93110625

ذكراسحاق محمد لويفي الشراري94111076

ذكرافراح حضيرى نغيمش الشرارى95106191

ذكراكرم رويق مشناء الشراري96117756

ذكرالسالم مصبح ضامي العنزي97127831

ذكرالنشمي دهيليس عقال الشراري98119998

ذكرالنشمي ضبيب حنيف الشراري99126197

ذكرالوليد  خالد محمد  الشراري 100114133

ذكرالوليد معزي فنطول الشراري101117583

ذكرالوليد ناصر محمد الشراري102117679

ذكرامجد سليمان جدعان العنزي103125855

ذكرامجد سويلم سالمه الشراري104101598

ذكرامجد صالح صاطع الشراري105109202

ذكرامجد صبيح طيحان الشراري106117710

ذكرامجد عايد سالمه الشراري107101163

ذكرامجد عويض سراح الشراري108108677

ذكرامجد مهدي فالح الشراري109105096

ذكرانور  صبيح  قرطان  الشراري 110123934

ذكرانور  علي  حميد  الشراري 111124063
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ذكرانور  فرحان  ماشي  العنزي 112106146

ذكرانور  نجاح  علي  الشراري113107650

ذكرانور عبدهللا محمد الشراري114113018

ذكرانور عبدهللا نزال الرويلي115110937

ذكرانور فياض سليم الشراري116126344

ذكرانور كريم بنيان الشراري117109900

ذكرانور محمد ضمران الشراري118111416

ذكرايمن  حامد فتي السلمي119106601

ذكرإبراهيم صالح دهيمان العنزي120103624

ذكرأحمد  سحيمان دبيان الشراري121123634

ذكرأحمد  صالح  دهيليس  الشراري122111418

ذكرأحمد ضيف هللا سالم الحليسي123114443

ذكرأحمد محمد ذياب األشجعي124117329

ذكرأحمد مليح خميس الشراري125101630

ذكرأحمد مهدي محمد العنزي126112704

ذكرأنور  بركه سالمه الهمالن127106907

ذكرأنور عقيل محمد الشراري128106927

ذكرأنور ناجح مشاني الشراري129100087

ذكرأيمن محمد دويخل الشراري130119319

ذكرأيوب هايل ثاني الشراري131106464

ذكرباتل  صبيح بشير الشراري132104687

ذكرباسل  عبد هللا  فضي  العنزي 133114357

ذكرباسل  فالح جلوي الشراري134102841

ذكرباسم عناد حسيان الشراري135109326

ذكرباسم عواد مسرح العنزي136113724

ذكربدر  بشير  مسعد  العزامي الشراري137101502

ذكربدر  حابس  البنى  العنزي 138124169

ذكربدر  حابس  عقيل  الرويلي 139116779

ذكربدر  زيدان  سليمان  الشراري 140101538

ذكربدر  سعيد  فاضل الشراري141109640

ذكربدر  سعيد سليمان الشراري142107969

ذكربدر  ضيف هللا قميحان الشراري143120288

ذكربدر  عائد  مقبول  الشراري 144117971

ذكربدر  عوده  سعيد  الوهاوده 145103770

ذكربدر  كساب ابراهيم  الشراري 146116401

ذكربدر  مفرح  حامد الشراري147118880

ذكربدر  منصور عقال الشراري148122897
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ذكربدر راجي عايد العنزي149127498

ذكربدر سهيل الطرقي الشراري150112517

ذكربدر عايش سالم الشراري151118608

ذكربدر عدهان مسلم الشراري152114476

ذكربدر كاسب عطاهلل الشراري153113890

ذكربدر متروك مضحي العنزي154121159

ذكربدر محمد دويشر الشراري155122140

ذكربدر محمد صياح الشراري156106956

ذكربدر محمد عايد الشراري157121058

ذكربدر محمد وراد الرويلي158107586

ذكربدر مسانع خلف الشمري159106967

ذكربدر مطني سويلم الشراري160112875

ذكربدر مناحي سالم الشراري161113768

ذكربدر ناصر ساعد البلوي162121692

ذكربدر نايف نيال الشراري163109820

ذكربدر نزال المالح الشراري164127532

ذكربسام  ضيف هللا هليل  العنزي 165102577

ذكربسام  علي  فالح الشراري166111881

ذكربسام حمدان مسلم الشراري167126855

ذكربسام سعود سالمه  الهمالن168117827

ذكربسام ضامن  قنان العنزي169108610

ذكربسام عطيوي طليان  الشراري170121499

ذكربسام علي سويلم الشراري171125074

ذكربسام عواد خميس الشراري172112111

ذكربسام عويد هزاع العنزي173124712

ذكربسام عيد  محمد  العنزي174109319

ذكربسام فالح محمد الشراري175126834

ذكربسام محمد سلمان البلوي176124676

ذكربسام مرخي صياح الشراري177108081

ذكربسام مقبول ماضي الشراري178106325

ذكربسام ناجي مرضي الشراري179108008

ذكربشير عايد قبالن الشراري180114131

ذكربكر حمود مهجع الشراري181113378

ذكربالل محرج جعيد الشرارى182118656

ذكربندر  سليمان  صياح  الشراري183113674

ذكربندر  مصلح جدوع  الشراري 184100915

ذكربندر احمد ضيف هللا  الشراري185109964
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ذكربندر جايز بشير الشراري186118133

ذكربندر جميعان سليمان الشراري187127948

ذكربندر ذروان سليم الشراري188105761

ذكربندر صبيح خميس الشراري189123392

ذكربندر ضافي مصبح الشراري190115208

ذكربندر ضيف هللا سالم الحليسي191114392

ذكربندر عبدهللا محمد الشراري192108107

ذكربندر عويد قاعد الشراري193104053

ذكربندر غازي ضبيب الشراري194124125

ذكربندر فايز  مطلق  الشراري 195118730

ذكربندر قياض متروك الشراري196103818

ذكربندر محمد ابراهيم شوك197100712

ذكربندر محمد سليمان البلوي198113012

ذكربندر مساعد جحليش الشرارى199128204

ذكربندر مسيب حمد  الشراري200110637

ذكربندر منزل ملهلم الشراري201116760

ذكربندر نايف ماجود العنزي202108959

ذكربندر هزيم علي العنزي203119146

ذكربنيان صبيح بنيان الشراري204107175

ذكرتركي  جراد  عويض  الشراري 205123410

ذكرتركي  خلف رخوان  العنزي206122524

ذكرتركي  سند مغثي  الشراري207104491

ذكرتركي  عبدالرحمن  ابراهيم  الشهيلي208105731

ذكرتركي  عبدهللا عقيل الشراري209109237

ذكرتركي  عواد محمد  الشراري210118398

ذكرتركي  فالح عبدالرحمن الشهراني 211118713

ذكرتركي  فدغاش  سعيد الشراري212125679

ذكرتركي  محمد عواد الحازمي213119344

ذكرتركي  منوخ  طويحين  الشراري 214118859

ذكرتركي جارد حامد  الشراري215112493

ذكرتركي حمود غصيب الشراري216128135

ذكرتركي حمود مقبول الشراري217104334

ذكرتركي خالد شحذه الشراري218103119

ذكرتركي سلمان دليمان الشراري219105229

ذكرتركي سمير شخيتير الشراري220121467

ذكرتركي شافي قبيعان الشراري221104556

ذكرتركي صالح ناصر المصعبي222108550
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ذكرتركي عبدالرحمن  عيد الشراري223109581

ذكرتركي عبدهللا ابراهيم الشراري224127993

ذكرتركي عساف عوده المقنط225119317

ذكرتركي عقال دهيمان الشراري226105514

ذكرتركي عواد محمد الشراري227125274

ذكرتركي فيصل عبدهللا سهر228108750

ذكرتركي مساعد طريف الشراري229126800

ذكرتركي مشعان سالم الشراري230108115

ذكرتوفيق صالح سالمه الشراري231104342

ذكرثامر  بشير سالم  العنزي 232108854

ذكرثامر  ثاني  هجيج  الشراري 233117340

ذكرثامر  سليمان صامد الشراري234119254

ذكرثامر  سملح نغيمش الشراري235102516

ذكرثامر  ضيف هللا  معزي  الشراري 236104352

ذكرثامر  مدهللا سالم الشراري237118600

ذكرثامر  مفلح  حامد  الهمش الشراري238101624

ذكرثامر  نايل زايد الشراري239109258

ذكرثامر حمود عواد الشراري240122536

ذكرثامر سعد محمد الشراري241127370

ذكرثامر شايح مجزع العنزي242119834

ذكرثامر عبدهللا خميس الشراري243118202

ذكرثامر فرحان فالح الشراري244125622

ذكرثامر قريعط حامد الشراري245123568

ذكرثامر الفي سماح الشراري246102237

ذكرثامر ماضي سالمه الشراري247106770

ذكرثامر محمد عوض الشراري248113923

ذكرثامر مساعد دخيل هللا الشراري249104274

ذكرثامر نايف  نيال  الشراري250109769

ذكرثامر هيشان عوض المشيطي251110212

ذكرثنيان عبدهللا زايد الشراري252112785

ذكرجابر  عبدهللا دليمان الشراري 253122262

ذكرجازي غضيان رحيل الشراري254125189

ذكرجاسر  مدهللا محيميد الشراري255108684

ذكرجايز  هايل  برغوث  الشراري 256121791

ذكرجايز شطيط جالل الشراري257109912

ذكرجايز محمد حضوان العازمي258124853

ذكرجايز مفضي عايد الشراري259109352
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ذكرجمال  سعد ماطر العنزي260107795

ذكرجمال  عطاهلل مبارك الشراري261107891

ذكرجمال عدهان مسلم الشراري262102244

ذكرجمال محمد عويض الشراري263113981

ذكرجمال مصلح جادهللا الشراري264128087

ذكرحاتم الطرفي عايد الشراري265118824

ذكرحاتم سالم فرهود الشراري266109144

ذكرحاتم مرضي سفر العصيمي267105413

ذكرحاشم سالمة ظاهر الشراري268121556

ذكرحاشم فرحان االءجرب الشراري269113319

ذكرحامد  قبالن عتيق الشراري270115520

ذكرحامد دهمان عبدهللا الشراري271123892

ذكرحامد ظاهر حمدان الشراري272119331

ذكرحامد عليمي طيحان الشراري273110307

ذكرحامد الزم عطاهلل الشراري274103700

ذكرحامد مبارك الشوشي الشراري275111819

ذكرحامد محرق  غيالن  الرويلي 276114144

ذكرحامد ناجح محمد الشراري277104421

ذكرحسام  محمد  فالح  الشراري 278109295

ذكرحسام عزيز فنطول الشراري279117637

ذكرحسام محمد صالح العقيل280126847

ذكرحسام مسلم سليم الشراري281127049

ذكرحسان سالم فالح الشراري282116428

ذكرحسن سعدون مشحن الرويلي283110990

ذكرحسين  خلف سمير الشراري284105563

ذكرحسين احمد سويلم الشراري285113610

ذكرحماد  عبدهللا  حماد  الشراري 286123089

ذكرحماد عارف مريف الشمري287104731

ذكرحماد نزال ظاهر الشراري288115387

ذكرحمد  فالح  سليم  الشراري289127243

ذكرحمد  محمد  حمد  الجهيم 290120465

ذكرحمد  مدهللا  مفلح  الشراري 291107560

ذكرحمد خميس صبيح الشراري292118411

ذكرحمد محمد سالمه الشراري293110362

ذكرحمد محمد مسعود الكويكبي294119924

ذكرحمد موسى ناجي الشراري295121315

ذكرحمدان بادي عبدهللا الشراري296107242
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ذكرحمدان فزاع فرحان الشراري297100479

ذكرحمدان فنخور دليمان الشراري298126354

ذكرحمدان مصلح حمدان الشراري299104205

ذكرحمود  عازي سالمة  العنزي300117555

ذكرحمود جمعه قطوش الشراري301123816

ذكرحمود ساعد خلف العنزي302121498

ذكرحمود سالمه محمد الشراري303104472

ذكرحمود سليمان سليم الشراري304112525

ذكرحمود سليمان لويزان الرويلي305105819

ذكرحمود صباح صبيخان العنزي306118191

ذكرحمود عثمان مرشد التميمي307109504

ذكرحمود عليق سليمان الشراري308105526

ذكرحمود الفي فرحان الشراري309111485

ذكرحمود محمد حمود الواكد310105054

ذكرحمود محمد مسفر الدوسري311102915

ذكرحمود مساعد صامد الشراري312122312

ذكرحميدان هدالن شامان  الشراري313102568

ذكرخالد  ابراهيم محمد الريس314126447

ذكرخالد  سعيد زايد  الشراري 315122126

ذكرخالد  صامد سعيد الشراري316125263

ذكرخالد  عبد هللا  ظاهر  الشراري 317106158

ذكرخالد  عويد  عسكر  العنزي 318127566

ذكرخالد  فالح  صالح  الشراري 319114372

ذكرخالد  فليح  سليمان  الشراري320117264

ذكرخالد  مليح  خميس  الشراري 321110915

ذكرخالد  ناجح  سمر  الشراري322102453

ذكرخالد  ناجح  نصار  العازمي 323108614

ذكرخالد احمد عايد العنزي324113145

ذكرخالد حسين صياح الشراري325110612

ذكرخالد خلف جريد المصلوخي326103118

ذكرخالد خلف زامل العنزي327118750

ذكرخالد رباح خلف الشراري328111808

ذكرخالد رفيد مطلق الشراري329125645

ذكرخالد رويق منشاء الشراري330120797

ذكرخالد سعد سليمان الشراري331103414

ذكرخالد سعد سمر الشراري332108581

ذكرخالد سعيد عبدهللا الشراري333106903
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ذكرخالد سعيد مطيلة العنزي334112104

ذكرخالد سويلم فليح الشراري335116589

ذكرخالد صالح جليل  الشراري336113041

ذكرخالد صالح قميحان الشراري337117839

ذكرخالد صياح عواد الشراري338115187

ذكرخالد ضحوي نزال الرويلي339111701

ذكرخالد ضيف هللا دليمان الشراري340112562

ذكرخالد ضيف هللا نزال الشراري341123508

ذكرخالد طحيران دقيسان الشراري342124912

ذكرخالد عايش بنيه الشراري343117729

ذكرخالد عشوي عابس العنزي344123538

ذكرخالد عقيل مبارك الشراري345100456

ذكرخالد عناد مدلول العنزي346126993

ذكرخالد عودي  مشابط العازمي 347112497

ذكرخالد عوض خلف الشراري348102987

ذكرخالد عيد هذيل الشمري349118694

ذكرخالد غافل سالم الشراري350117488

ذكرخالد فاضل سالم الشراري351111688

ذكرخالد فاضل طليان الشراري352118611

ذكرخالد فاضل قريطان الشراري353102713

ذكرخالد فائز معزي العنزي354127894

ذكرخالد قاسم دهيمان العنزي355126263

ذكرخالد محمد حضوان العازمي356124838

ذكرخالد محمد سالم الجوفي357122619

ذكرخالد محمد سالم الشراري358104324

ذكرخالد محمد سالمه العنزي359110168

ذكرخالد محمد عايد الشراري360115964

ذكرخالد محمد كاتم الشراري361124025

ذكرخالد محمد نضمان الشراي362114499

ذكرخالد مزعل حجير الشراري363119573

ذكرخالد مساعد حمدان الشراري364126939

ذكرخالد مطلق بادي الشراري365118343

ذكرخالد مطوح ساري الشراري366105124

ذكرخالد معارك برمان  الشراري367106762

ذكرخالد مقبول دابي الشراري368114547

ذكرخالد نادي مدشر الشراري369101914

ذكرخلف  عيد  مقبول الشراري370109412
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ذكرخلف القعيط عيسي الشمري371109164

ذكرخلف بشير منزل الشراري372104208

ذكرخلف شليل زقلوب الودعلي373114590

ذكرخلف محمد حامد الشراري374125904

ذكرخلف مظهور خلف العنزي375107025

ذكرخميس  محمد قريطان الشراري376104174

ذكرخير  مصبح  سالم  الشراري 377105959

ذكرخير هللا علي نفيان الشراري378101644

ذكردهام  مطر صلبي العنزي379126509

ذكردهام سعد يوسف الدهام380124121

ذكرراجي محمد راجي الشراري381125944

ذكرراشد حامد سند الشراري382105771

ذكرراكان  خالد  سليمان  الشراري 383106823

ذكرراكان  ضيف هللا  سعود  الشراري 384126706

ذكرراكان  عطاهلل الخبل الشراري385117795

ذكرراكان  قطيش علي  الرويلي386117186

ذكرراكان خالد خليف الشراري387105230

ذكرراكان خالد عايد العازمي388122269

ذكرراكان خلف حسن الشراري389113998

ذكرراكان عويس حامد الشراري390122285

ذكرراكان فرحان ماشي العنزي391106662

ذكرراكان فوزي عبدالفتاح الدوسري392119777

ذكرراكان محمد الفي الشراري393122393

ذكرراكان مخلد عوده الشراري394114139

ذكررايد صبر مهاوش العنزي395121996

ذكررايف عواد عرنان الشراري396118711

ذكررائد  دخيل هللا مشحن الشراري397117889

ذكررائد  نايف  فنخير الشراري398104024

ذكررائد النشمي صالح الشراري399119359

ذكررائد حميد قريان الشراري400104383

ذكررائد سعود شيحان الشراري401124478

ذكررائد سعود ماطر الشرارى402104613

ذكررائد شخير سالم الشراري403107173

ذكررائد طحيران دقيسان الشراري404124327

ذكررائد فالح منسي الشراري405123853

ذكررائد قاسم مبارك الشراري406116473

ذكررائد قبالن سالم الشراري407108613
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ذكررائف محمد عليان الشراري408103416

ذكررائف مصبح عايد الشراري409123504

ذكررباح جزاع عيد العطوي410112280

ذكررجاء هليل رحاء الشمري411122217

ذكررخيص محمد رخيص الشرارى412101416

ذكررشيد  عبيد حييان الزبني413118356

ذكررشيد احمد رشيد العنزي414121477

ذكررعد  غازي غثيان الرويلي415111017

ذكرركاد  الفي  هجيع  الشراري 416113092

ذكرركان  فالح عويض الشراري417119416

ذكررياض جميعان سليمان الشراري418117703

ذكرريان  سالم  حمدان  الشراري419122983

ذكرريان حميدان محمد الشراري420105297

ذكرريان سلطان سليمان  العبدلي 421125918

ذكررئد عبدالعزيز حسين الشراري422114067

ذكرزاهر سعد معتق الشراري423124446

ذكرزايد  صالح  زايد  الشراري424126883

ذكرزايد عايد طريميز الشراري425113344

ذكرزايد عبدهللا صايل الفريجي426122773

ذكرزايد غضيان عنيزان الرويلي427121614

ذكرزبن عبدالرحمن معتق الشراري428116517

ذكرزياد  سلمان  مقبل  الشراري 429109951

ذكرزياد  عويقيل  حميم  الرويلي 430123501

ذكرزياد  فالح  سويلم  الشراري 431113672

ذكرزياد  محمد صلهام الشراري432103781

ذكرزياد  مقبول مبارك  الشراري433109180

ذكرزياد احمد سويلم الشراري434113706

ذكرزياد حامد غصيب الشراري435103608

ذكرزياد سليمان حمود الشراري436127303

ذكرزياد صبيح طيحان الشراري437114313

ذكرزياد عطا هللا عيد الشراري438116392

ذكرزياد عواد خميس الشراري439104467

ذكرزياد فهد خميس الشراري440124722

ذكرزياد فياض مشيش الشراري441111876

ذكرزياد محمد الصقعي الشراري442121924

ذكرزياد محمد صلفيق الدوشق443116064

ذكرزياد مرزوق جوالن الشراري444116140
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ذكرزياد مصلح سلمان الشراري445113696

ذكرزياد هديان  زايد الشراري446103417

ذكرزيد  شذان  جميعان الشراري447109115

ذكرزيد  فرحان  شتيوي  الشراري 448121765

ذكرزيد الطحر سند الشراري449105522

ذكرزيد بريكان بطيحان الشراري450108670

ذكرزيد خشمان عليق الشراري451124335

ذكرزيد زايد سالمه الشراري452101812

ذكرزيد سائر  عشوي  الشراري453103580

ذكرزيد سلمان  مقبل  الشراري 454110000

ذكرزيد سويلم حمدان الشراري455107733

ذكرزيد صالح مبارك الشراري456118630

ذكرزيد عايد مفرح الشراري457127870

ذكرزيد محمد اسيود السمحان458101707

ذكرزيد محمد سالمة الشراري459116733

ذكرزيد محمد فالح الشراري460109286

ذكرزيد مصابح دليمان الشراري461124329

ذكرزيد ملفي سلمان الشراري462110377

ذكرساكت محمد شتيوي المصلوخي463106322

ذكرسالم   الدولي الذرو العنزي464106661

ذكرسالم  زايد مفلح الشراري465126884

ذكرسالم  غافل  سالم  الشراري466107517

ذكرسالم  محمد سعود الشراري467108686

ذكرسالم ثاني سالم الشراري468127883

ذكرسالم دبشي مطرش الشراري469108969

ذكرسالم زايد عرمان الشراري470118516

ذكرسالم سعود خلف  الحليسي471111719

ذكرسالم سالمه حيزان الشراري472122742

ذكرسالم سند مقبول الشراري473127363

ذكرسالم شعير شاقي العنزي474123260

ذكرسالم صباح محمد الشراري475119739

ذكرسالم عبدالرحمن سالم الشراري476115317

ذكرسالم هزيل دويشر الشراري477105176

ذكرسامح فياض حمدان الشراري478120088

ذكرسامر سويلم صبيح الشراري479116041

ذكرسامر علي حيان الشراري480107153

ذكرسامر محمد علي الشراري481123697
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ذكرسامي  حامد مفلح  الشراري 482122276

ذكرسامي  حمدان  سعود الشراري483109894

ذكرسامي  راجي ظاهر الشراري484101496

ذكرسامي  سند  قريطان  الشراري485103485

ذكرسامي  صالح حسين الشراري486113252

ذكرسامي  عناد حسيان الشراري487109452

ذكرسامي  مدهللا سويلم الشراري488110603

ذكرسامي  مصبح دويشر الشراري489124173

ذكرسامي  مصلح حمد الشراري490101987

ذكرسامي احمد دليمان العازمي491117644

ذكرسامي الحميدي محمد الشراري492127492

ذكرسامي بريدان شرعان الشراري493106383

ذكرسامي جسار محمد الشراري494118434

ذكرسامي حامد عيد الشراري495116390

ذكرسامي حمدان طنيان الشراري496111433

ذكرسامي خشمان سالم الشراري497113482

ذكرسامي سليم سويلم الشراري498124064

ذكرسامي صالح شرعان الشراري499107632

ذكرسامي صامد سالم الشراري500103136

ذكرسامي ضحوي نزال الرويلي 501111736

ذكرسامي طنيان  محمد الشراري502124463

ذكرسامي عبدهللا راجح الشراري503118964

ذكرسامي عطيوي طليان الشراري504111842

ذكرسامي عواد محمد الشراري505118349

ذكرسامي عوض الشوشي الشراري506126392

ذكرسامي عوض جليل الشراري507114254

ذكرسامي فالح مفلح الشراري508100902

ذكرسامي فيصل بنيدر البيضاني509105373

ذكرسامي محمد سويلم الشراري510116764

ذكرسامي محمد عايد الشراري511116063

ذكرسامي مصلح عاقل الشراري512113556

ذكرسامي مطيع فاضل الشراري513104087

ذكرسامي منصور  عيد الشراري514108563

ذكرساير حمدان  سالم  الشراري515118778

ذكرساير فزاع فرحان الشراري516112158

ذكرسطام  معجون سميحان الشراري517101552

ذكرسطام باني ظاهر الفهيقي518109133
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ذكرسعد  بشير  سالمه  الشراري 519104640

ذكرسعد  شتيوي  قاسم  الشراري520117868

ذكرسعد  فرحان  محمد  الشراري 521117745

ذكرسعد  مقبول  ماضي  الشراري 522108476

ذكرسعد حمدان مفضي الشراري523108386

ذكرسعد حياه الطرفاوي الشراري524127678

ذكرسعد زايد حامد الشراري525101360

ذكرسعد سعود مزكي الشراري526120655

ذكرسعد عايد برمان الشراري527117393

ذكرسعد عوض الشوشي الشراري528114354

ذكرسعد فرحان صمصوع الشراري529117437

ذكرسعد مانع  الهمش الشراري530113531

ذكرسعد متروك مسعد الشراري531117214

ذكرسعد مسلم علي الشراري532108819

ذكرسعود بركة مشيش القظيب533110589

ذكرسعود خلف زامل العنزي534113575

ذكرسعود سليمان سالم الشراري535110011

ذكرسعود سند عقالء الشراري536120067

ذكرسعود طالق مثني الشراري537125909

ذكرسعود عبدالرزاق باني العازمي538109427

ذكرسعود عبدهللا سعود الشراري539107842

ذكرسعود الفي مغثي الشراري540103348

ذكرسعود مفلح عطاهللا الشراري541127007

ذكرسعود ملفي سعيد الشراري542125507

ذكرسعيد  مقبل  سالم  الشراري 543106682

ذكرسعيد حرشان عجاج الشراري544104593

ذكرسالمة عبد هللا سالمة العنزي545126320

ذكرسالمه بشير سالمه الشراري546127493

ذكرسالمه سند مقبول الشراري547119247

ذكرسالمه فهيد جربوع العنزي548126848

ذكرسالمه محمد سليم الولدعلي549121125

ذكرسالمه مليح وارد الشراري550106871

ذكرسلطان  خلف ناصر الرويلي551114876

ذكرسلطان  زايد  عوض هللا  الزايدي552116342

ذكرسلطان  سالمة  سلمان  الشراري 553126675

ذكرسلطان  سلمان  االفنس  الشراري 554121960

ذكرسلطان  عايد االملح العنزي555114544
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ذكرسلطان  عقال غريب الشراري556117849

ذكرسلطان  عواد  سليمان  الشراري557108650

ذكرسلطان  عويد بشير الهمش الشراري558104896

ذكرسلطان  فاسم عبدهللا الشراري559112602

ذكرسلطان  مرزوق وضيح الشراري560107203

ذكرسلطان  مصطفى  عبد هللا  صومع 561127791

ذكرسلطان  مهدي عويد الشراري562110567

ذكرسلطان  نزال صبحان الشراري563103571

ذكرسلطان  هاشل  سند  الشراري 564127625

ذكرسلطان بشير سويلم الشراري565116626

ذكرسلطان جابر سعود الشراري566126623

ذكرسلطان خلف عايد الخميس567114735

ذكرسلطان خلف محارب الشراري568112752

ذكرسلطان خليفه رداد العنزي569118229

ذكرسلطان داغش رفيالن الشراري570110552

ذكرسلطان سالم بنيه الشراري571108304

ذكرسلطان سعود دلمه  الشراري572118847

ذكرسلطان سعيد بخيت الشراري573114939

ذكرسلطان سالمه االسمر الرويلي574115019

ذكرسلطان سليمان سليم الشراري575117062

ذكرسلطان سمير سالم الشراري576127546

ذكرسلطان صالح جويف الشراري577107253

ذكرسلطان صبيح نزال الشراري578101085

ذكرسلطان صالح سالمة الشراري579101974

ذكرسلطان ضيف هللا  لويفي الشراري580118136

ذكرسلطان عاشي فالح الشراري581127274

ذكرسلطان عايد فنخور الشراري582120143

ذكرسلطان عبدهللا شطيط الشراري583121411

ذكرسلطان عطيه سالمه الشراري584108833

ذكرسلطان علي فسفس  فسفس الشراري585126852

ذكرسلطان فهد صالح الشراري586127110

ذكرسلطان الفى مقبول الشرارى587106174

ذكرسلطان ماجد جدوع الشراري588120760

ذكرسلطان محمد سالم الشراري589117273

ذكرسلطان محمد الفي الشراري590122506

ذكرسلطان محمد محيل الشراري591107216

ذكرسلطان مصبح فرحان الشراري592125452
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ذكرسلطان مضحي هذلول العنزي593117945

ذكرسلطان مفلح فليان الرويلي594105853

ذكرسلطان ناجح زاهي الشراري595112175

ذكرسلطان ناجح عبدهللا الشراري596103154

ذكرسلمان  سالم  محمد الشراري597101970

ذكرسلمان  صبيح  زايد  الشراري 598122074

ذكرسلمان  نصير  بشير  الشراري 599108326

ذكرسلمان  ياسر هايل العبدلي600123143

ذكرسلمان حمود حمد الشراري601122546

ذكرسلمان سعود محمد الشراري602110576

ذكرسلمان سالمه حامد الشراري603101755

ذكرسلمان سند  مقبول الشراري604127063

ذكرسلمان صالح سالمه الشراري605101935

ذكرسلمان عقال سلمان العازمي606109436

ذكرسلمان الفي عكرش العنزي607103084

ذكرسلمان مبارك مشيش الشراري608114964

ذكرسلمان مشوح خويران الشراري609111505

ذكرسلمان مشوم النقع الرويلي610104245

ذكرسلمان مفضي سلمان الشراري611105766

ذكرسلمان مهجع مقبول الشراري612103946

ذكرسلمان نايف حمود الشراري613127810

ذكرسليم ركاد جعالن الشراري614103445

ذكرسليمان  عطا هللا الدثو الشراري615116202

ذكرسليمان  مطني  محمد  الشراري 616113040

ذكرسليمان حسن موسى الشراري617120450

ذكرسليمان سعود صياح الشراري618104048

ذكرسليمان شاحذ سليمان الشراري619118052

ذكرسليمان مبارك رخيص القصالمة620113660

ذكرسليمان محمد عايد الشراري621114723

ذكرسمير عقاب سمير الشراري622119384

ذكرسند حامد سالم الشراري623111449

ذكرسهل عقال سليم الشراري624111302

ذكرسويلم  علي سويلم الشراري625124423

ذكرسويلم  محمد سويلم  الشراري626106786

ذكرسويلم فالح عتيق الشراري627111682

ذكرسيف  سعود متليك الشراري628106563

ذكرسيف حوصان قرطان الشراري629112122
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ذكرسيف خالد نافع الشراري630101593

ذكرسيف دليمان سالمه الشراري631101602

ذكرسيف سعود مزكي الشراري632120591

ذكرسيف سالمة عبيد الشرارى633117107

ذكرسيف ضيف هللا نجيدي الشراري634117634

ذكرسيف عايد الطرقي الشراري635113500

ذكرسيف عبدهللا محمد العنزي636123985

ذكرسيف عيد مسهوج الرويلي637126463

ذكرسيف الفي مشيش الشراري638108913

ذكرسيف مبروك مجلي الشراري639127146

ذكرسيف محمد دخيل هللا الشراري640116609

ذكرسيف محمد صفوق العنزي641112016

ذكرسيف مرزوق بشير الشراري642103271

ذكرشادي  خالد  الخالوي  العطوي 643125975

ذكرشادي سعود سعيد الشراري644109066

ذكرشادي سويلم صبيح الشراري645116091

ذكرشادي سويلم صبيح الشراري646116061

ذكرشادي مفلح مدشر  الشراري647100411

ذكرشافي مفلح مدشر الشراري648118235

ذكرشاكر  جابر  مدشر   الشراري649105928

ذكرشاكر  عبد هللا  سند  الشراري 650123648

ذكرشاكر  قبالن هريران الشراري651102668

ذكرشاكر ابراهيم ناصي الشراري652112986

ذكرشاكر بشير مسعد الشراري653110558

ذكرشاكر صالح شاكر الجباب654110373

ذكرشامخ محيميد عبدالدائم الشراري655103957

ذكرشايم  عليان  مفلح  الشراري 656118515

ذكرشايم  مسعد  محمد  الشراري 657104019

ذكرشريف نايل ثاني الشراري658110696

ذكرشهاب  عتيق محيميد الشراري659101426

ذكرشهاب  مساهر مليح الشراري660103055

ذكرصالح  اللهيبي  صبيح  الشراري 661113857

ذكرصالح  حمود  صالح العنزي 662108749

ذكرصالح  حمود  مطير  الشراري663125950

ذكرصالح  خالد  صالح  الشمري 664101482

ذكرصالح  شطيط  مسند  الشراري665113949

ذكرصالح  صبري  ناصر  ابو سالم 666104261
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ذكرصالح  صويجان  ظاهر  الشراري667108050

ذكرصالح  عافت  سالمه  الرويلي 668115515

ذكرصالح  محمد  سعود  الشراري 669100327

ذكرصالح  مد هللا دليمان الشراري670108440

ذكرصالح حاسن قبيح الذبياني671114269

ذكرصالح سالم رجاء الشراري672116551

ذكرصالح سالم قاضب البلوي673102429

ذكرصالح سعد رخاء العبدهللا674104537

ذكرصالح سليمان سليم الشراري675112908

ذكرصالح سليمان عايد الطرفاوي676114320

ذكرصالح شايش محمد الشراري677102530

ذكرصالح مجهد عليان الشراري678114452

ذكرصالح محمد فالح الشراري679118652

ذكرصالح محمد هليل الشراري680124074

ذكرصالح مدهللا فرحان الشراري681112029

ذكرصالح مساعد مفرح الشراري682105011

ذكرصقر الريض خلف العنزي683120131

ذكرصقر حامد محمد الشراري684103228

ذكرصقر عبدهللا محارب الشراري685100717

ذكرصقر عقال غريب الشراري686117988

ذكرصقر عقالء وثر الشراري687114457

ذكرصالح  صباح عيفان الشراري688124159

ذكرصالح سعيد نغيمش الشراري689104341

ذكرصالح قادي عطاهلل الشراري690102944

ذكرصالح لويزان حسين الشراري691126004

ذكرصالح مرجي إبراهيم الشراري692103216

ذكرضيف هللا  سالمه حيزان الشراري693126294

ذكرضيف هللا  عشوان  نفيان  الشراري 694108007

ذكرضيف هللا  مكمن حياة الشراري695103981

ذكرضيف هللا حمود ضيف هللا الشراري696103274

ذكرضيف هللا كريم سمير الشراري697123292

ذكرضيف هللا معارك مطيع الشراري698106943

ذكرضيف هللا مفضي مشوح الشراري699102751

ذكرطارق   شنوان محم الشراري700110678

ذكرطارق  سويلم  فليح  الشراري 701106077

ذكرطارق حمود خليفه  الشراري702125209

ذكرطارق راشد خلف الكريم703122351
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ذكرطارق سالم رمثان الشراري704113421

ذكرطارق سعد مبارك الشراري705102935

ذكرطارق شايش قبالن الشراري706100046

ذكرطارق علي عقال الشراري707114750

ذكرطارق عوده عايد الشراري708119174

ذكرطارق مضحي هذلول العنزي709118279

ذكرطارق مفلح معزي الشراري710104262

ذكرطارق وادي هليل العنزي711109321

ذكرطايل سمير سليم الشراري712127514

ذكرطراد  عبد هللا  عبد الدايم  الشراري 713108311

ذكرطراد حوصان قرطان الشراري714116475

ذكرطالل  خلف  عتيق  الشراري 715118107

ذكرطالل  عوده محمد الشراري716121428

ذكرطالل  الفي  علي  الشراري 717105807

ذكرطالل  مهلي مفلح العنزي718121464

ذكرطالل إبراهيم ناجي الشراري719121638

ذكرطالل بشير خلف  الشراري720107050

ذكرطالل حبيلي قبيل العنزي721103721

ذكرطالل خلف هالل العنزي722102059

ذكرطالل خيرهللا لجيان الشراري723101739

ذكرطالل سعد دلمه الشراري724114520

ذكرطالل صامد  االدلم الشراري725115330

ذكرطالل طحيران دقيسان الشراري726124042

ذكرطالل عبدالرحمن طالل العنزي727118556

ذكرطالل عبدهللا خميس الشراري728118290

ذكرطالل عبدهللا دليمان الشراري729114082

ذكرطالل عبدهللا ظاهر الشراري730100351

ذكرطالل عبدهللا هريران الشراري731104524

ذكرطالل فليح عتيق الشرارى732103095

ذكرطالل محمد سليم الشراري733105551

ذكرطالل محمد صفوق العنزي734107525

ذكرطالل مفلح مدشر الشراري735104694

ذكرطالل نازل طليان الشراري736104204

ذكرعادل  عطيه  زايد  الشراري737126974

ذكرعادل  فالح  عواد الشراري738108522

ذكرعادل  مجلد  مسعود  الشراري739121198

ذكرعادل حمد طريف  الشراري740126400
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ذكرعادل حمود حماد الشراري741106721

ذكرعادل خالد عليان الشراري742103497

ذكرعادل عايد مضمي الشراري743109676

ذكرعادل عبد هللا حامد الشراري744120364

ذكرعادل عبدالعزيز عواد الشراري745101757

ذكرعادل عيد مبارك الشراري746118104

ذكرعادل فرحان محمد الرويلي747107833

ذكرعادل مبارك محمد الشراري748104221

ذكرعادل محمد عنيزان الشراري749103454

ذكرعادل محمد مجارد الشراري750118163

ذكرعارف  شحاذه جاهم الشراري751100704

ذكرعارف  كاين  منزل  الشراري 752104209

ذكرعارف سالمه مسعد الشراري753109063

ذكرعارف عواد عرنان الشراري754106719

ذكرعاطف  سالم محمد الشراري755105500

ذكرعاطف  سالمة ظاهر الشراري756108357

ذكرعاطف خلف رافع العنزي757126073

ذكرعاطف سليم فالح الشراري758113075

ذكرعافت  نايف  حمود الشراري759127853

ذكرعامر  حويل  مفلح  الشراري 760126839

ذكرعامر الفي  خلف  الشراري761101068

ذكرعامر الفي مغثي الشراري762123774

ذكرعايد  خلف  ماضي  الشراري 763109711

ذكرعايد  محمد  ظاهر  الهمش 764101142

ذكرعايد روضان جضعان الرويلي765102837

ذكرعايد عواد سالم العازمي766112421

ذكرعايد محارب جليل الشراري767114103

ذكرعايد مدهللا عايد الشراري768117933

ذكرعايد مفضي عايد الشراري769125123

ذكرعبجالمجيد سعود صامد الشراري770123572

ذكرعبد االله  عربيد سالم الشراري771102519

ذكرعبد االله  عيسى  ناجي  الشراري 772109930

ذكرعبد االله ناصر عواد الشراري773124081

ذكرعبد الرحمن  حمدان  سعود  الشراري 774118171

ذكرعبد الرحمن  محمد عايد الشراري775126237

ذكرعبد الرحمن الوردان االطرم  الكويكبي776124701

ذكرعبد الرحمن حسين عبد هللا الشراري777124532



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرعبد الرحمن حميد فنخور الشراري778122431

ذكرعبد الرحمن خلف ملفي الشراري779118046

ذكرعبد الرحمن غصيب عوينان الشراري780119577

ذكرعبد الرحمن مفضي  غانم  الشراري 781118023

ذكرعبد الرحمن مفضي ربيح الشراري782124245

ذكرعبد الرحمن ناجح فنخير الشراري783127305

ذكرعبد الرحيم  كامي  سالمه  الشراري 784117404

ذكرعبد السالم سلمان سليمان الشراري785114671

ذكرعبد السالم فالح مسند الشراري786127633

ذكرعبد العزيز  مونس كساب العنزي787101346

ذكرعبد العزيز سعود مسلم الشراري788119122

ذكرعبد العزيز شايش مطر العنزي789115701

ذكرعبد العزيز فالح معوض الشراري790100659

ذكرعبد العزيز مفرح عليان الشراري791102686

ذكرعبد العزيز ناجح عايد الشراري792116327

ذكرعبد العزيز ناصر عواد الشراري793122221

ذكرعبد العزيز نواف عزيز  الشراري794102599

ذكرعبد العزيزين مبارك مناحي  الشراري795112469

ذكرعبد الكريم عقال سلمان الشراري796116690

ذكرعبد هللا  الحميدي تركي  ابالوكل797115710

ذكرعبد هللا  حمدان  سعود  الشراري 798118108

ذكرعبد هللا  فنخير  خريصان  الشراري 799111097

ذكرعبد هللا  محمد  سويلم  الشراري 800108547

ذكرعبد هللا  مسلم ناصر الشراري801104545

ذكرعبد هللا  ناجح  عبد هللا  الشراري 802110888

ذكرعبد هللا جامع نزال الشراري803106998

ذكرعبد هللا ركاد عبد هللا الشراري804103448

ذكرعبد هللا صامد رحيل الشراري805111780

ذكرعبد هللا عامر فنخير الشراري806103747

ذكرعبد هللا عقالء حمدي الشراري807116688

ذكرعبد هللا ملفي سلمان الشراري808113152

ذكرعبد هللا مليح صلبوخ الرويلي809127600

ذكرعبد هللا مناحي عقال الشراري810126757

ذكرعبد المجيد جايز سليمان العازمي811107616

ذكرعبد المجيد فرحان غوينم الشراري812122266

ذكرعبد المجيد نادي مدشر الشراري813101928

ذكرعبد المحسن سعيد دخيل هللا الشراري814105290
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ذكرعبد المحسن صالح مطالن الشراري815126850

ذكرعبد المنعم محمد مقبول الشراري816124187

ذكرعبد الهادي  متعب  مساعد  الشراري 817117451

ذكرعبد الهادي خلف مظهور الشراري818115660

ذكرعبد الهادي سعيد هطبول الشراري819124123

ذكرعبداالله  عايد الفي الشراري820122428

ذكرعبداالله  عليان  مفلح  الشراري 821107451

ذكرعبداالله  ماجد  عائض  الشراري822103519

ذكرعبداالله حامد الشوشي الشراري823124776

ذكرعبداالله حمدان سعود الشراري824104628

ذكرعبداالله سالم نغيمش الشراري825127085

ذكرعبداالله صافي هالمه الشراري826108309

ذكرعبداالله عاتق عواد الشراري827127915

ذكرعبداالله فايز دله الشراري828109014

ذكرعبداالله الفي عايد الشراري829104481

ذكرعبداالله محمد قعيران الولدعلي830127300

ذكرعبداالله معزى مناحي الشراري831102877

ذكرعبداالله مفلح عطاهلل الشراري832109813

ذكرعبداالله مفلح مدشر الشراري833104434

ذكرعبداالله مقبل  قبالن الشراري834105205

ذكرعبداالله ناجح  مهجع  الشراري835108842

ذكرعبداالله نايف حامد الشراري836115948

ذكرعبداإلله علي قريطع الرويلي837109414

ذكرعبدالحكيم عشوي فالح الشراري838104567

ذكرعبدالحمن بشير سالم الشراري839108449

ذكرعبدالحميد  دخيل هللا  شظيف  الشراري 840107903

ذكرعبدالحميد علي دهيمان العنزي841112682

ذكرعبدالدايم عشوى سليمان الشرارى842123464

ذكرعبدالرحمن  جامع  فرحان  الشراري 843126079

ذكرعبدالرحمن  حسين رشدي بكري844110526

ذكرعبدالرحمن  سعود  دليمان  الرويلي 845112025

ذكرعبدالرحمن  ظاهر  عايد  البلوي 846118601

ذكرعبدالرحمن  عايد  سليمان العنزي 847113601

ذكرعبدالرحمن  عقال  سلمان العازمي848104181

ذكرعبدالرحمن  فالح عطاهلل الشراري849108716

ذكرعبدالرحمن  قاسم محمد الشراري850104052

ذكرعبدالرحمن  الفي  عايد  الشراري851127012
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ذكرعبدالرحمن  محمد فرحان الشراري852108585

ذكرعبدالرحمن ابراهيم عطاهللا الشراري853109791

ذكرعبدالرحمن جاسر رحيل العازمي854126074

ذكرعبدالرحمن جزاع االدلم الشراري855114604

ذكرعبدالرحمن جمعه يحى الشراري856117638

ذكرعبدالرحمن حسين حميد الشراري857127601

ذكرعبدالرحمن سعود  سالمة الشرارى858118384

ذكرعبدالرحمن سالمه عايد الشراري859128107

ذكرعبدالرحمن سلمان عايد الشراري860100640

ذكرعبدالرحمن سميحان معتق الشرارى861103175

ذكرعبدالرحمن صالح حمدان الشراري862108633

ذكرعبدالرحمن صالح عطاهلل الشراري863126062

ذكرعبدالرحمن صالح محمد الشرارى864120480

ذكرعبدالرحمن صبحي هالل العنزي865121208

ذكرعبدالرحمن عبدهللا قاسم الشراري866119139

ذكرعبدالرحمن عبدهللا مفلح الشراري867103775

ذكرعبدالرحمن عقال نزال العنزي868114836

ذكرعبدالرحمن علي قاسم الشراري869101939

ذكرعبدالرحمن عوض عايد العنزي870126223

ذكرعبدالرحمن فرحان محمد الشراري871121229

ذكرعبدالرحمن الفي بنية العازمي872111948

ذكرعبدالرحمن الفي جراد الدعيجاء873118377

ذكرعبدالرحمن مبارك دخيل هللا الشراري874119203

ذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا الشراري875104589

ذكرعبدالرحمن مرزوق جوالن الشراري876122849

ذكرعبدالرحمن مرزوق حمير الشراري877103592

ذكرعبدالرحمن مصبح سلمان الشراري878118894

ذكرعبدالرحمن مصبح عايد الشراري879110636

ذكرعبدالرحمن مفرح سويلم الشراري880105389

ذكرعبدالرحمن مناحي خليف الرشيد881109126

ذكرعبدالرحمن نازل سعييد الشرارى882112634

ذكرعبدالرحمن نافع سليم الشراري883112608

ذكرعبدالرحمن نزال سلمان الشراري884109980

ذكرعبدالرحمن نزال صامد الشراري885120269

ذكرعبدالرحيم سميح خليل العازمي886116894

ذكرعبدالرحيم على قليل الشرارى887117124

ذكرعبدالرحيم عيد مقول الشراري888124387
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ذكرعبدالسالم  صالح  عواد  الشراري889126013

ذكرعبدالسالم  عطاهللا هيشان  الشراري890116909

ذكرعبدالسالم  مفرح  عوده  الشراري 891110029

ذكرعبدالسالم  مفلح عايد الشراري892100284

ذكرعبدالسالم  منوخ  طويحين  الشراري 893117940

ذكرعبدالسالم قياض صبيح الشراري894117270

ذكرعبدالسالم محمد عويض الشراري895119349

ذكرعبدالسالم محمد لويفي الشراري896109162

ذكرعبدالسالم مدهللا مصبح الشراري897109469

ذكرعبدالسالم مغاثي عبدهللا العنزي898118289

ذكرعبدالسالم هايل ثاني الشراري899110262

ذكرعبدالعزيز  حمود  طشحر الشراري 900126755

ذكرعبدالعزيز  سليم  نايل  الشراري901122601

ذكرعبدالعزيز  سند مقبول الشراري902104735

ذكرعبدالعزيز  عايد محيميد الشراري903121376

ذكرعبدالعزيز  عبدهللا مسلم الشراري904106952

ذكرعبدالعزيز  عساف  حمود  الشراري 905128129

ذكرعبدالعزيز  عطيه  دعسان  الشراري906102894

ذكرعبدالعزيز  فهد  سليم الشراري907119166

ذكرعبدالعزيز  محمد مقبل الشراري908120073

ذكرعبدالعزيز  مفلح  الفي  الشراري909108367

ذكرعبدالعزيز  منوخ  طويحين  الشراري 910118757

ذكرعبدالعزيز االسمر مطر العنزي911125696

ذكرعبدالعزيز جويس عبدهللا الشراري912108072

ذكرعبدالعزيز حامد مسيب الشراري913112547

ذكرعبدالعزيز حريث  جرو  العنزي 914112623

ذكرعبدالعزيز خالد سليمان السرحاني915108814

ذكرعبدالعزيز خالد محمد العنزي916116885

ذكرعبدالعزيز خلف عبدالعزيز الشمري917107105

ذكرعبدالعزيز دليمان سالمه الشراري918113060

ذكرعبدالعزيز ربيع محمد الحازمي919104466

ذكرعبدالعزيز سالم فالح الشراري920101263

ذكرعبدالعزيز سعد ماطر الشراري921103614

ذكرعبدالعزيز سعيد سلمان الشراري922121627

ذكرعبدالعزيز شايح سالمه الشراري923118724

ذكرعبدالعزيز صالح عارف الشراري924122107

ذكرعبدالعزيز صالح محمد الشراري925113659
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ذكرعبدالعزيز صالح سالمه الشراري926101843

ذكرعبدالعزيز طراد مونس العنزي927112664

ذكرعبدالعزيز ظاهر شطيط الشراري928110686

ذكرعبدالعزيز عايد فزاع الشراري929116164

ذكرعبدالعزيز عبدهللا جديع الشراري930127588

ذكرعبدالعزيز عبدهللا يحي الشراري931113192

ذكرعبدالعزيز عطاهللا  الخبل الشراري932117754

ذكرعبدالعزيز علي زايد الشراري933127339

ذكرعبدالعزيز فالح عطاهلل الشراري934108469

ذكرعبدالعزيز فهد مطني الجميلي935107342

ذكرعبدالعزيز الفي  مبارك  الشراري 936108977

ذكرعبدالعزيز مبارك سالم الشراري937120188

ذكرعبدالعزيز مبارك فرحان الشراري938107026

ذكرعبدالعزيز محمد االسمر الشراري939115569

ذكرعبدالعزيز محمد محيل الشراري940123678

ذكرعبدالعزيز مصبح عايد الشراري941123339

ذكرعبدالعزيز مليحان  رحيل  العازمي 942126046

ذكرعبدالعزيز ناجح فنخير الشراري943106880

ذكرعبدالعزيز نايف حامد الشراري944121220

ذكرعبدالعزيز هايل حامد الشراري945128074

ذكرعبدالعزيز هدل محمد الشرارى946102956

ذكرعبدالعزيز هليل فنطول الخليفه947117149

ذكرعبدالقادر عطيوى سماح الشرارى948112860

ذكرعبدالقادر الفي ناجي الشراري949111504

ذكرعبدالكريم   مقبل  دايش  الشراري950116275

ذكرعبدالكريم  سعود  دغيبش الشراري951100167

ذكرعبدالكريم  محمد مذعان  العنزي952127338

ذكرعبدالكريم  مدهللا  هاشل  الشراري 953128102

ذكرعبدالكريم خليف معال العنزي954112495

ذكرعبدالكريم خيرهللا عواد العزامي955109416

ذكرعبدالكريم سليمان سمر الشراري956121095

ذكرعبدالكريم صبييح مفرح الشراري957110275

ذكرعبدالكريم عايد سعد الشراري958127219

ذكرعبدالكريم عبيدهللا صويجان الشراري959117534

ذكرعبدالكريم عودة فنخير الشراري960114081

ذكرعبدالكريم فايز عارف الشراري961121962

ذكرعبدالكريم مبروك دخيل هللا الشراري962113112
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ذكرعبدالكريم محمد مطر العبدلي963100814

ذكرعبدالكريم مطني سويلم الشراري964104641

ذكرعبدالكريم نايف جويس الشراري965105379

ذكرعبدالكريم نايف طليفيح الشراري966127052

ذكرعبدالكريم نزال صبحان الشراري967103742

ذكرعبدالكريم نومان محمد الفهيقي968118522

ذكرعبداللطيف  جازع  شيحان الشراري969109165

ذكرعبداللطيف  حميد  سويلم  الشراري970114572

ذكرعبداللطيف حامد عيد الشراري971116477

ذكرعبداللطيف حمد وازن الرويلي972102462

ذكرعبداللطيف حوصان قرطان الشراري973112088

ذكرعبداللطيف فارس زعل العنزي974125158

ذكرعبدهللا  احمد  عايد الشراري975123335

ذكرعبدهللا  بريدان  سويلم  الشراري 976116949

ذكرعبدهللا  بشير  سليم  الشراري 977108104

ذكرعبدهللا  جزاء مهيدي الشراري978108298

ذكرعبدهللا  حامد  سعود  الشراري 979100504

ذكرعبدهللا  راضي نضمان الشراري980114586

ذكرعبدهللا  سالم  جلعود الشراري981122511

ذكرعبدهللا  سالم  حمدان الشراري982103039

ذكرعبدهللا  سالم  فرحان  العزام 983110498

ذكرعبدهللا  سالم  مشني  الشراري984114351

ذكرعبدهللا  سالم عوده البلوي985124900

ذكرعبدهللا  سعود  عايض  العنزي 986118002

ذكرعبدهللا  سعود  قبيل  الشراري 987112836

ذكرعبدهللا  سعود  مطشحر  الشراري988119377

ذكرعبدهللا  سليمان  زايد  الشراري989120826

ذكرعبدهللا  سنيد  معازر  الشراري990117799

ذكرعبدهللا  ضميري عساف  العنزي991116382

ذكرعبدهللا  ضيف هللا  سالم  الشراري 992106588

ذكرعبدهللا  عواد سليمان  الشراري993107168

ذكرعبدهللا  عويد  عسكر العنزي 994127487

ذكرعبدهللا  غصيب عوض الشراري995105576

ذكرعبدهللا  فهد سليم  الشراري 996119236

ذكرعبدهللا  محمد  حميدان  الشراري 997122926

ذكرعبدهللا  محمد  هليل الشراري998102700

ذكرعبدهللا  محمد مقبول الشراري999106878
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ذكرعبدهللا  مرزوق  مفرح  الشراري1000119032

ذكرعبدهللا  مقبول سالم العازمي1001120666

ذكرعبدهللا  مهاجر رخيان الشراري1002105518

ذكرعبدهللا  هاشل  سند  الشراري 1003127741

ذكرعبدهللا حامد دليمان الشراري1004103100

ذكرعبدهللا حامد ضحيان العازمي1005127662

ذكرعبدهللا حمود ناهض الشراري1006109173

ذكرعبدهللا حميدان محمد الشراري1007105332

ذكرعبدهللا حنيان عواد الشراري1008122788

ذكرعبدهللا خلف  مقبول الشراري1009124778

ذكرعبدهللا خلف مسلم الشراري1010123655

ذكرعبدهللا خويران سعيد الشراري1011124696

ذكرعبدهللا رشيد عوده الجهني1012108228

ذكرعبدهللا سالم على الشراري1013103364

ذكرعبدهللا سالم هديسان الشراري1014108561

ذكرعبدهللا سامي نحيطر الرويلي1015125803

ذكرعبدهللا سعد بطيحان الشراري1016112790

ذكرعبدهللا سعيد  عقال الشرارى1017120604

ذكرعبدهللا سلمان عقيل الشراري1018119991

ذكرعبدهللا سويلم بشير الشراري1019117032

ذكرعبدهللا سويلم فليح الشراري1020116665

ذكرعبدهللا شايش محمد الشراري1021102777

ذكرعبدهللا صالح اغصيب الشراري1022107187

ذكرعبدهللا صالح عبدهللا الشراري1023124710

ذكرعبدهللا عائد كريم العطوي1024122557

ذكرعبدهللا عائش عواد الشراري1025125549

ذكرعبدهللا عائض بطيحان الشراري1026114145

ذكرعبدهللا عبدالرحمن محمد الحزيم1027119089

ذكرعبدهللا عتيق محيميد الشراري1028105259

ذكرعبدهللا عربيد سالم الشراري1029107085

ذكرعبدهللا عطاهلل معارك القصالمه1030111126

ذكرعبدهللا عقيل فاضل الشراري1031110080

ذكرعبدهللا علي جديع الشراري1032107787

ذكرعبدهللا عواد سالم الشراري1033119282

ذكرعبدهللا عواد ضحيان الشراري1034118710

ذكرعبدهللا عويد هزاع  العنزي1035124647

ذكرعبدهللا عويض حريول الشراري1036119262
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ذكرعبدهللا عويقيل  حميم  الرويلي1037108624

ذكرعبدهللا فزاع فرحان الشراري1038116173

ذكرعبدهللا قريطان حامد الشراري1039105084

ذكرعبدهللا الفي عايد الشراري1040104401

ذكرعبدهللا مبارك هطبول  الشراري1041117319

ذكرعبدهللا محمد الطحر الشراري1042111319

ذكرعبدهللا محمد سالم الشراري1043104425

ذكرعبدهللا محمد سليمان الشراري1044114044

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الشراري1045104494

ذكرعبدهللا محمد عوض الحربي1046110716

ذكرعبدهللا محمد فالح الشراري1047109181

ذكرعبدهللا مرزوق حمير العزامي الشراري1048119808

ذكرعبدهللا مرشد محمد الشراري1049109586

ذكرعبدهللا مزكي قبيعان الشراري1050111481

ذكرعبدهللا مساعد محمد العنزي1051118883

ذكرعبدهللا مساعد مفرح الشراري1052103117

ذكرعبدهللا مساهر مليح الشراري1053103070

ذكرعبدهللا مسلم حمدان الشرارى1054103056

ذكرعبدهللا مسلم عيد الشراري1055105401

ذكرعبدهللا مسلم فناطل الشراري1056103005

ذكرعبدهللا مسيب طحيطر الشراري1057123869

ذكرعبدهللا مطلق حمد الشراري1058116292

ذكرعبدهللا معوض مسلم الشراري1059105502

ذكرعبدهللا مفضي مهيدي الحازمي1060113866

ذكرعبدهللا منصور الهيلم الشراري1061114842

ذكرعبدهللا ناحي عقال العنزي1062103496

ذكرعبدهللا نازل مجلي الشراري1063109178

ذكرعبدهللا هايل برغوث الشراري1064108508

ذكرعبدهللا هطبول عيثان الشراري1065110033

ذكرعبدهللا هليل الغالي الشراري1066116715

ذكرعبدالمالك سعود سالمه الشراري1067117936

ذكرعبدالمالك ضاحي نغيمش الشراري1068106628

ذكرعبدالمجيد  بشير  منزل الشراري1069108984

ذكرعبدالمجيد  شنيف  دويدان الشراري1070110747

ذكرعبدالمجيد  عطيوي دعسان الشراري1071102767

ذكرعبدالمجيد  الفي  جلي  الشراري 1072105930

ذكرعبدالمجيد  محمد  سالم  الشراري 1073108805
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ذكرعبدالمجيد  مرجي بشير الشراري1074108802

ذكرعبدالمجيد ابراهيم سلمان  الشراري1075123157

ذكرعبدالمجيد بشير محمد الشراري1076124450

ذكرعبدالمجيد حامد غصيب  الشراري1077103958

ذكرعبدالمجيد حميد خامر الشراري1078113243

ذكرعبدالمجيد رشيد سليم  العنزي1079114072

ذكرعبدالمجيد ركاد حلوان الشراري1080109927

ذكرعبدالمجيد سالم سليم الشراري1081124165

ذكرعبدالمجيد سالم نزال الشراري1082120138

ذكرعبدالمجيد سعود شيحان الشراري1083114900

ذكرعبدالمجيد سعود عيد الشراري1084101509

ذكرعبدالمجيد صالح عواد الشراري1085101677

ذكرعبدالمجيد صالح نصار العازمي1086117509

ذكرعبدالمجيد عبدهللا  رفدها الشراري1087113002

ذكرعبدالمجيد عبدهللا سالم الشراري1088119279

ذكرعبدالمجيد عبدهللا يحي الشراري1089119330

ذكرعبدالمجيد علي وريد الرويلي1090124652

ذكرعبدالمجيد عواد عايد الشراري1091104288

ذكرعبدالمجيد فليح سالم الشراري1092123526

ذكرعبدالمجيد مبارك عتيق الشراري1093126748

ذكرعبدالمجيد مبارك معتق  الشراري1094112709

ذكرعبدالمجيد محسن حميد الشراري1095104658

ذكرعبدالمجيد محمد صياح الشراري1096106994

ذكرعبدالمجيد مرزوق بشير الشراري1097103404

ذكرعبدالمجيد مصبح سالم الشراري1098119837

ذكرعبدالمجيد مقبول  حامد الشراري1099119204

ذكرعبدالمجيد نايف سمير الشراري1100113109

ذكرعبدالمحسن  النشمي مزلوه العنزي1101109920

ذكرعبدالمحسن  ربيع  سالمه  الشراري1102121602

ذكرعبدالمحسن  صالح  عواد  الشراري1103125974

ذكرعبدالمحسن  علي  سعود الشراري 1104100438

ذكرعبدالمحسن  مبارك فرحان الشراري1105107008

ذكرعبدالمحسن  محمد  جدوع  الشراري 1106118245

ذكرعبدالمحسن  مدهللا  غريس  الشراري 1107115717

ذكرعبدالمحسن بركه مشيش الشراري1108114991

ذكرعبدالمحسن سعود دلمه الشراري1109114479

ذكرعبدالمحسن سعود مونس الشراري1110104034
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ذكرعبدالمحسن سالمه حميد الشراري1111109910

ذكرعبدالمحسن سيار القعيط الرويلي1112115086

ذكرعبدالمحسن عايد بشير الشراري1113118789

ذكرعبدالمحسن علي سالم الشراري1114108905

ذكرعبدالمحسن مصبح معجون الشراري1115104650

ذكرعبدالمحسن معيض دويشر الشراري1116111466

ذكرعبدالمحسن مهجع سالم الشراري1117120091

ذكرعبدالمحسن ناجح فنخير الشراري1118101134

ذكرعبدالمحسن نافع حماد الشراري1119124259

ذكرعبدالملك سالم مخيمر الشراري1120119417

ذكرعبدالملك مفرح مرزوق العنزي1121126393

ذكرعبدالمنعم  خلف  سمير الشراري1122107850

ذكرعبدالمهدي  عجاج  دلمه  الشراري 1123121776

ذكرعبداله  مصلح هريسان الشراري1124109931

ذكرعبدالهادي  فريج مسلم الشراري1125119896

ذكرعبدالهادي حامد اشيوي الشراري1126123958

ذكرعبدالهادي خالد عبدهللا الشراري1127112101

ذكرعبدالهادي عبدهللا طحير الشراري1128115070

ذكرعبدالهادي عبدهللا مصبح الشراري1129108500

ذكرعبدالهادي عيد مقبول الشراري1130124099

ذكرعبدالهادي محمد سليمان الشراري1131101449

ذكرعبدالهادي محمد الفي  الحويان الشراري1132114873

ذكرعبدالهادي محمد نواش الشراري1133124739

ذكرعبدالهادي مفرح سويلم الشراري1134109775

ذكرعبدالوهاب  مونس  لجيان  الشراري 1135122365

ذكرعبيد  حمدي عنتر العنزي1136121074

ذكرعثمان صالح عواد الشراري1137104161

ذكرعزام خالد حمدان  الشراري1138115364

ذكرعزيز  عافت خميس الشراري1139112530

ذكرعزيز مرجي محارب الشراري1140111816

ذكرعطا هللا فهد مطر الشراري1141126137

ذكرعطا هللا مفضي مشوح الشراري1142102688

ذكرعطاهللا حنيف منقل القصالمة1143113544

ذكرعطاهللا قريطان حامد  الشراري1144104692

ذكرعقاب محمد فنطول الشراري1145117540

ذكرعقيل سالم راجي الشراري1146103667

ذكرعلي  ثمد عليق الرويلي1147111803
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ذكرعلي  خليل محمد الكلي 1148112955

ذكرعلي ابراهيم محيالن الشراري1149114704

ذكرعلي اديلم سمحان الشراري1150120884

ذكرعلي الطرقي مخلف القعيقعي1151103668

ذكرعلي بركات جابر جعفري1152115804

ذكرعلي حمود شظيف الشراري1153121800

ذكرعلي دهيمان علي الشراري1154116800

ذكرعلي سليمان علي البيبي1155111269

ذكرعلي صالح محمد الشراري1156101888

ذكرعلي صياح عواد الشراري1157109998

ذكرعلي عبدهللا مصبح الشراري1158108422

ذكرعلي عطاهلل شرهان الشراري1159122345

ذكرعلي عودة محمد الشراري1160104102

ذكرعلي فاضل بصيص الشراري1161125419

ذكرعلي محمد مذعان  العنزي1162127209

ذكرعلي مساعد دهيليس الشراري1163111598

ذكرعلي معوض خميس الشراري1164103101

ذكرعلي مهدي صالح ال حرث1165108803

ذكرعلي موسى ناجي الشراري1166107682

ذكرعليان محمد نضمان الشراري1167114459

ذكرعماد مطلب خليف العنزي1168125785

ذكرعماش  وضيح قريطان الشراري1169123370

ذكرعمر  زيدان  سليمان  الشراري 1170101610

ذكرعمر  عبد الرحمن  طحران  الشراري 1171108827

ذكرعمر الحميدي محمد الشراري1172127578

ذكرعمر أسيود عقال الشراري1173106226

ذكرعمر سالم رشيد العنزي1174100043

ذكرعمر صبيح بنيان الشراري1175109868

ذكرعمر عايض حماد الشراري1176109232

ذكرعمر عايض خلف الشراري1177116197

ذكرعمر عواد سحيمان الدهمشي1178124331

ذكرعمر عوض رجاء  البلهود1179102261

ذكرعمر فهد رجاء العنزي1180126428

ذكرعمر محمد حامد الشراري1181113213

ذكرعمر محمد سليمان العازمي1182123075

ذكرعمر محمد عايد الشراري1183108515

ذكرعمر محمد عايد الشراري1184126622
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ذكرعمر مساعد صامد الشراري1185122343

ذكرعمر مطني صبيح الشراري1186101895

ذكرعمر هليل حمدان الشراري1187122313

ذكرعناد محمد الفي الشراري1188127307

ذكرعواد سالم مشنى الشراري1189109617

ذكرعواد صالح عواد الشراري1190101723

ذكرعواد عبدهللا عايد الشراري1191116223

ذكرعودة حنيف منقل القصالمة1192113424

ذكرعوده شاحد سليمان الشراري1193116776

ذكرعوده فايز عوض  العطوي1194103593

ذكرعوض  شحيره  اللغبه  الشراري 1195100842

ذكرعوض عبدهللا محارب الشراري1196122779

ذكرعون سنيان مسلم الشراري1197103729

ذكرعويد عودة الشوشي الشراري1198106797

ذكرعياده أحمد عياده الشراري1199103999

ذكرعيد شاحذ سليمان الشراري1200112154

ذكرعيد علي هويمل الشراري1201107147

ذكرعيد عوده شطيط الشراري1202121054

ذكرعيسة مخيمر عياد العطوي1203120382

ذكرعيسى  سليمان بصيص الشراري1204119862

ذكرعيسى  علي جديع الشراري1205109685

ذكرعيسى سعيد عبدهللا الشراري1206116102

ذكرعيسى شغير هطبول الشراري1207124285

ذكرعيسى عايد هويمل الشراري1208119418

ذكرعيسى فايز دله الشراري1209108676

ذكرعيسى محمد عطاهللا الشراري1210103422

ذكرعيسى محمد لويفي الشراري1211117518

ذكرعيسى مفلح عطاهللا الشراري1212124555

ذكرعيسى مهدي مهدي مفزع الفريجي1213123438

ذكرعيسي حياه سليم الشراري1214111833

ذكرغازي سلمان سليم الشراري1215124735

ذكرغازي علقان فالح الشراري1216106785

ذكرغازي مصول الفي الشراري1217126911

ذكرغازي مقبول مطلق الشراري1218108855

ذكرغالب دحل دعاس الفليحاني الشراري1219106884

ذكرغالب سليم دنيعان الشراري1220102710

ذكرغالي مفضي الغالي الشراري1221103744
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ذكرغانم  سليم سويلم  الشراري1222123294

ذكرغانم شليويح راضي الشراري1223100564

ذكرغانم عضيد معزي الرويلي1224112293

ذكرغانم ممدوح غانم العنزي1225126514

ذكرغرم نافل سعيد الشمراني1226125446

ذكرغنام  شليويح راضي الشراري1227105444

ذكرغنام  مدهللا  صمصوع  الشراري 1228121828

ذكرغوينم فرحان غوينم الشراري1229122362

ذكرغيث عبدان عبد هللا الشرارى1230120405

ذكرفادي شاكر زامل الشراري1231107464

ذكرفادي عبدهللا طحير الشراري1232115427

ذكرفادي علي حيان الشراري1233107190

ذكرفادي مخيمر حامد الشراري1234124401

ذكرفارس  سلطان  سالم  الشراري 1235116559

ذكرفارس  صياح عواد الشراري1236102281

ذكرفارس  طحيران دقيسان الشراري1237122394

ذكرفارس  فالح سالم الشراري1238126783

ذكرفارس بشير علي الشراري1239108366

ذكرفارس بشير مسعد الشراري1240126654

ذكرفارس حميد شتيوي الشراري1241128092

ذكرفارس سالم نزال الشراري1242107388

ذكرفارس سايق محيسن العنزي1243118127

ذكرفارس سعود تركي الرويلي1244117133

ذكرفارس سليمان  حميد الشراري1245115300

ذكرفارس سليمان بصبص الشراري1246119792

ذكرفارس عبدهللا فرحان الرشيدي1247105250

ذكرفارس مرجي سلمان العنزي1248117263

ذكرفارس مفلح عطاهللا الشراري1249124470

ذكرفالح عطا هللا مسند الشراري1250114322

ذكرفالح مران سعيد الشراري1251101658

ذكرفايز  سالم عودة البلوي1252115134

ذكرفايز  صالح  سويلم  الشراري1253103288

ذكرفايز  قويعد  رجاء  الشراري 1254114536

ذكرفايز  مبشر  سويلم  الشراري 1255122927

ذكرفايز عبدهللا دليمان الشراري1256108358

ذكرفايز عزاد عرنان الشراري1257101287

ذكرفايز عشوي مجيدل الرويلي1258103085
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ذكرفايز عواد ضحيان الشراري1259119007

ذكرفايز عويد عشبان الشراري1260120319

ذكرفايز فالح مشحن الشراري1261119064

ذكرفايز فليح هطيالن الشراري1262111608

ذكرفايز محمد الطحر الشراري1263111712

ذكرفايز محمد شطيط الشراري1264110640

ذكرفايز مفضى مثوع الشرارى1265106001

ذكرفايز ناصر هويمل الشراري1266114581

ذكرفايز نيال خميس الشراري1267104771

ذكرفايز هليل صويجان الشراري1268126319

ذكرفائز عوض سالم  البلوي1269116236

ذكرفرج  صبر مهاوش الجباري1270116679

ذكرفرحان الكولي مغاثي العنزي1271126039

ذكرفرحان بشير الضبعاني الشراري1272118189

ذكرفرحان زارع الزوين الرويلي1273126112

ذكرفرحان طريف عبيليك العنزي1274127975

ذكرفرحان مسلم سليم الشراري1275124841

ذكرفرحان هالن فرحان الشراري1276106606

ذكرفالح  عثمان مناحي السبيعي1277108090

ذكرفالح حمود ناهض الشراري1278108897

ذكرفالح صياح عواد الشراري1279115206

ذكرفالح عايد عظيب الرويلي1280109710

ذكرفالح عبيدهللا سويلم الشراري1281108219

ذكرفالح مفلح القري الرويلي1282104039

ذكرفالح ملفي سلمان الشراري1283110556

ذكرفليح  رخيان  فليح  الشراري1284109653

ذكرفليح سليمان محمد الشراري1285114560

ذكرفهد  خالد  سليمان  العنزي1286112723

ذكرفهد  خلف  ماضي  الشراري 1287103789

ذكرفهد  دخل هللا  مخيل  الشراري 1288103242

ذكرفهد  سعود  علي  الشراري 1289126167

ذكرفهد  سفيح  رويضي  الشراري 1290121809

ذكرفهد  سلطان  بندر  الفندي 1291120400

ذكرفهد  عبدهللا  محيميد  الشراري 1292123704

ذكرفهد  عبيد  عبدهللا  الشراري 1293122718

ذكرفهد  عليق  سليم  الشراري 1294121751

ذكرفهد  مبشر سويلم  الشراري1295103620
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ذكرفهد  مفضي  جعيالن  الشراري 1296121272

ذكرفهد حامد غصيب الشراري1297103861

ذكرفهد حمدان مناحي الرويلي1298111786

ذكرفهد حميدي معيطان الرويلي1299114657

ذكرفهد خالد قبالن العنزي1300104814

ذكرفهد دخيل هللا رخيان الشراري1301107808

ذكرفهد دهيمان سويلم الشراري1302114600

ذكرفهد رويق مشناء الشراري1303117862

ذكرفهد سالم ظاهر الشراري1304119781

ذكرفهد ساير خاتم الشمري1305128030

ذكرفهد سعيد بشير  الشراري1306116720

ذكرفهد سليمان خلف الشراري1307106540

ذكرفهد سليمان مقبل الشراري1308103337

ذكرفهد صالح حامد الشراري1309107071

ذكرفهد صالح مرزوق الدابس1310118220

ذكرفهد صبيح حامد الشراري1311117604

ذكرفهد ضيف هللا خميس الشراري1312122316

ذكرفهد عايد كردي العنزي1313125016

ذكرفهد عبدهللا محارب الشراري1314125983

ذكرفهد عواد لويفي الشراري1315114108

ذكرفهد عوض عايد العنزي1316126271

ذكرفهد عيد مقبول الشراري1317105796

ذكرفهد غصاب سعيد العنزي1318109878

ذكرفهد فالح مبارك الشراري1319101037

ذكرفهد فدغاش سعيد الشراري1320128207

ذكرفهد فرحان جبر الشراري1321101884

ذكرفهد فرحان محمد الشراري1322121283

ذكرفهد فزاع فرحان الشراري1323119529

ذكرفهد فالح محمد الشراري1324115018

ذكرفهد فليح عطاهلل الشراري1325113239

ذكرفهد قبالن اسعد العنزي1326110316

ذكرفهد كايد سمر الشراري1327116836

ذكرفهد مبارك سالم الشراري1328120165

ذكرفهد مبارك عبد هللا  العنزي1329118221

ذكرفهد مبارك علي العازمي1330119915

ذكرفهد محمد سالم الشراري1331116570

ذكرفهد مساعد عايد الشراري1332116806
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ذكرفهد مهجع مقبول الشراري1333115268

ذكرفهد نافع سليم الشراري1334104212

ذكرفواز  احمد عبدهللا الشراري1335123316

ذكرفواز  ظاهر  عتيق الشراري1336105426

ذكرفواز  عايد الشوشي الشراري1337114679

ذكرفواز  مفضي رحيل  الشراري1338108302

ذكرفواز سالم بنيه الشراري1339108211

ذكرفواز سالم سميحان العازمي1340124246

ذكرفواز عبدهللا مطر العرنون1341100425

ذكرفواز عويس حامد الشراري1342109500

ذكرفواز فالح حمود الشراري1343109264

ذكرفواز محمد مرضي الشراري1344101621

ذكرفواز محمد هبيكان العنزي1345110111

ذكرفواز مشعان فنخور الرويلي1346118339

ذكرفواز مقبول محارب الشراري1347114654

ذكرفوزي حمدان مناحي الرويلي1348116741

ذكرفوزي عويد الطرقي الشراري1349108267

ذكرفوزي محمد يوسف الهطالني1350124974

ذكرفوزي نايل زائد الشراري1351112870

ذكرفؤاد  هايل حامد الشراري1352128194

ذكرفؤاد خلف الخبل الشراري1353107083

ذكرفياض مليحان جرمان الشراري1354107234

ذكرفيصل  تركي عتيق المحمدي1355127563

ذكرفيصل  سالم عجرم الشراري1356114239

ذكرفيصل  صالح  محمد  الشراري 1357107754

ذكرفيصل  محمد  دويخل  الشراري1358119335

ذكرفيصل  محمد  سلمان  الشراري1359103720

ذكرفيصل  محمد مشاطن الشراري1360108943

ذكرفيصل  مسلم  سالم الشراري1361114455

ذكرفيصل  مقبل الفي الشراري1362123313

ذكرفيصل  منصور قريطان  الشراري1363115544

ذكرفيصل  ناصر متروك اباالوكل1364125923

ذكرفيصل ابراهيم ميحالن الشراري1365107438

ذكرفيصل خلف رجاء الشراري1366119138

ذكرفيصل خلف عوينات الشراري1367119610

ذكرفيصل سالم سميحان العازمي1368124336

ذكرفيصل ساير هديان الشراراي1369128189
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ذكرفيصل سعود عبداالئم العنزي1370114412

ذكرفيصل صالح الحسو الرويلي1371125698

ذكرفيصل طريف مبارك الحليسي1372117448

ذكرفيصل عاقل معازر الشراري1373122300

ذكرفيصل عايد حمدان الشراري1374103312

ذكرفيصل عبدالرحمن حنيف الشراري1375100477

ذكرفيصل عبدهللا رحيل الشراري1376103790

ذكرفيصل عبيد مشحن العبدلي1377116923

ذكرفيصل عساف عوده المقنط1378121341

ذكرفيصل عواد خلف العنزي1379104149

ذكرفيصل غانم دابل الشراري1380112904

ذكرفيصل فهد صالح الشراري1381127697

ذكرفيصل فهد عثه العنزي1382127965

ذكرفيصل فهد عواد الشراري1383127408

ذكرفيصل محمد سعد الدوسري1384100142

ذكرفيصل محمد سالمه العنزي1385110214

ذكرفيصل محمود دليمان العازمي1386124669

ذكرفيصل مدهللا عايد الشراري1387105040

ذكرفيصل مدهللا محمد الشراري1388110707

ذكرفيصل مساعد دليمان الشراري1389122853

ذكرفيصل مطر سالم الرويلي1390105065

ذكرفيصل مفرح مرزوق العنزي1391126290

ذكرفيصل مقبل راشد الرويلي1392113633

ذكرفيصل مقبول سالمه الشراري1393124050

ذكرفيصل مهاوش مطر العنزي1394109077

ذكرفيصل ناجح نصار العازمي1395101667

ذكرفيصل ناصر سعد الشراري1396103441

ذكرقاسم محمد فرحان العنزي1397121657

ذكرقائد زايع سالمه الشراري1398106720

ذكرقرناس  بشير عطاهلل الشراري1399112840

ذكرقفطان مفلح بشير الشراري1400105237

ذكركاسب  فرحان  صمصوع  الشراري 1401119196

ذكركاسب بشير مكمن الشراري1402117635

ذكركاسب نافع سليم الشراري1403112934

ذكركريم نافع بليبص الشراري1404116371

ذكركساب سمير  المس  الرويلي1405105093

ذكركسبة محارب سليمان الشراري1406108602
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ذكرالفي  حميد خبيل  الشراري 1407115216

ذكرالفي خلف بصيص الشراري1408100548

ذكرالفي ضاحي  عشبان  الشمري 1409127547

ذكرالفي مناحي حمدان العازمي1410105495

ذكرليث فالح عقيل الشراري1411120007

ذكرليث محمد فالح الشراري1412109218

ذكرليث مدهللا مصبح الشراري1413104495

ذكرماجد  الطرقي  راجي  الشراري1414122173

ذكرماجد  سايل عقيل الرويلي1415103961

ذكرماجد  صالح  سماح  الشراري1416109719

ذكرماجد  عبدهللا سعود  الشراري1417113475

ذكرماجد  محمد  عبدهللا  العنزي 1418103923

ذكرماجد  منوخ  طويحين  الشراري 1419118677

ذكرماجد بطيحان خميس الشراري1420107214

ذكرماجد حامد معتق الشراري1421125591

ذكرماجد حميدان عيد الشراري1422116797

ذكرماجد سراج محمد الحميدي1423112453

ذكرماجد سعد هثيالن الشراري1424107901

ذكرماجد سويلم مفلح الشراري1425104250

ذكرماجد صالح صقر العنزي1426108303

ذكرماجد صالح عايد الشراري1427119129

ذكرماجد صالح عقيل الغنيمي1428101774

ذكرماجد صفوق ظاهر األشجعي1429123336

ذكرماجد عبدهللا عربود الشرارى1430121961

ذكرماجد عشوي منوخ الشراري1431126012

ذكرماجد عويد هزاع المشيطي1432127265

ذكرماجد عيسى عواد الشراري1433126186

ذكرماجد فالح  ظاهر الشراري1434101849

ذكرماجد فالح مسند الشراري1435127006

ذكرماجد فريوان ناصر الشراري الشراري1436116046

ذكرماجد الفي فرحان الشراري1437111560

ذكرماجد محمد جليل الشراري1438106919

ذكرماجد مدهللا عقال الشراري1439108352

ذكرماجد مسلم علي الشراري1440108779

ذكرماجد معجب عقيل الرويلي1441101281

ذكرماجد مالح سالمه الشراري1442100428

ذكرماجد مهدي فالح الشراري1443105138
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ذكرمازم جبار مران الشراري1444121316

ذكرمازن  قبالن دويدان الشراري1445122674

ذكرمازن حامد دايم الشراري1446103940

ذكرمازن حمود  محمد الشراري1447118863

ذكرمازن سعييد الطرقى الشرارى1448101891

ذكرمازن صالح عقيل  الغنيمي1449112538

ذكرمازن مساعد عبدهللا الشراري1450108037

ذكرمازن ملفي سلمان الشراري1451113849

ذكرمالك رواف محمد الرويلي 1452110514

ذكرمالك ضيف هللا شطيط الشراري1453104125

ذكرمالك محمد سالم الشراري1454117221

ذكرمالك مدهللا محمد الشراري1455113314

ذكرمالك ممدوح البنى العنزي1456109824

ذكرماهر  حمود  عليان  الشراري1457105948

ذكرماهر جمعه قطوش الشراري1458114345

ذكرماهر زاكي مطيع الشراري1459104691

ذكرماهر كاتب حمدان الشراري1460104713

ذكرمبارك  مفلح  عطاهللا  الشراري 1461100245

ذكرمبارك عايد فرحان الشراري1462116156

ذكرمبارك عقال حماد الشراري1463101583

ذكرمبارك فليح بخيت الشراري1464119259

ذكرمبروك  قبالن دويدان الشراري1465110739

ذكرمبروك فالح سويلم الشراري1466104284

ذكرمتعب  حميد حمدي الشراري1467115248

ذكرمتعب  كساب  مهجع  الشراري 1468108608

ذكرمتعب  محمد علي الشراري1469124655

ذكرمتعب  ملفي  بخيت  الشراري1470100549

ذكرمتعب جاسم الثويني الثويني1471114874

ذكرمتعب حامد اشيوي الشراري1472123852

ذكرمتعب ساعد عبدهللا الجهني1473125333

ذكرمتعب سالم خلف الشراري1474114552

ذكرمتعب ضيف هللا سعيد الشراري1475126108

ذكرمتعب ضيف هللا عبثان الشراري1476114728

ذكرمتعب عبيد مشحن الشرارى1477104040

ذكرمتعب عطيه سالمه العطوي1478107097

ذكرمتعب عوده شطيط الشراري1479121048

ذكرمتعب غريس سليم الشراري1480110542
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ذكرمتعب فايد رحيم الشراري1481112013

ذكرمتعب محمد الطحر الشراري1482104857

ذكرمتعب مقبل الموتي العنزي1483114178

ذكرمتعب نزال طليان الشراري1484124347

ذكرمثقال  فهد مدلول العنزي1485126831

ذكرمجدي مفضي سليم الشراري1486120363

ذكرمحسن رشيد سليم العنزي1487128071

ذكرمحسن فالح سالمه الشراري1488119829

ذكرمحسن محمد دخيل هللا الشراري1489116546

ذكرمحمد  احمد عايد الشراري1490123462

ذكرمحمد  حامد  طعيمه  الشراري1491119228

ذكرمحمد  دخيل هللا  علي  الشراري1492125891

ذكرمحمد  رفيد مطلق الشراري1493125637

ذكرمحمد  سعود  مسلم  الشراري 1494117385

ذكرمحمد  سند  مقبول  الشراري 1495103050

ذكرمحمد  ظاهر  خميس  الشراري 1496109830

ذكرمحمد  عابد فنخير الشراري1497110349

ذكرمحمد  عايد  رجاء  الشراري 1498109540

ذكرمحمد  عايد  محمد  المطرفي1499118547

ذكرمحمد  عايض كردي العنزي1500113175

ذكرمحمد  عبدهللا  رحيل  الشراري 1501127827

ذكرمحمد  عبدهللا محمد الشراري1502108882

ذكرمحمد  عبدهللا منيزل الحازمي1503102884

ذكرمحمد  عوده الشوشي الشراري1504102379

ذكرمحمد  عياش  عايد  الشراري 1505117115

ذكرمحمد  فالح  مقبول  الشراري 1506125796

ذكرمحمد  فيصل عبدهللا العرج1507115012

ذكرمحمد  قاسم  خالد  األشجعي 1508109615

ذكرمحمد  قويعد  رجاء  الشراري 1509114503

ذكرمحمد  مدهللا  دهيمان  الشراري 1510108588

ذكرمحمد  ميال  خويران  الشراري 1511121051

ذكرمحمد  نزال محمد الشراري1512105697

ذكرمحمد  هيشان مريحيل الشراري1513118050

ذكرمحمد ابراهيم محيالن  الشراري1514117163

ذكرمحمد احمد عبدهللا الشراري1515107800

ذكرمحمد احمد منصور الدهام1516103323

ذكرمحمد اديلم نباح الشراري1517108850
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ذكرمحمد افنيخر دغيم الشراري1518124003

ذكرمحمد بسام  علي البلوي1519125903

ذكرمحمد بشير عازم العنزي1520101969

ذكرمحمد جمعه يحى الشراري1521117569

ذكرمحمد جميعان طيحان الشراري1522111973

ذكرمحمد حامد الشوشي الشراري1523124702

ذكرمحمد حامد محمد الحازمي1524122423

ذكرمحمد خالد هذلول المرشد1525121270

ذكرمحمد خلف الخبل الشراري1526106978

ذكرمحمد خلف فليح الشراري1527117941

ذكرمحمد خلف مظهور الشراري1528109222

ذكرمحمد خليف غياض الكويكبي1529124958

ذكرمحمد دخيل هللا  عقال  الشراري1530127500

ذكرمحمد دغام مقبل العنزي1531104594

ذكرمحمد دهيمان فليح الشراري1532124390

ذكرمحمد راشد عواد البلوي1533113536

ذكرمحمد سالم سند الشراري1534117823

ذكرمحمد سالم عجرم الشراري1535111600

ذكرمحمد سالم فالح الشراري1536125386

ذكرمحمد سامي علي الصائع1537127342

ذكرمحمد سحيمان محمد الورده1538120201

ذكرمحمد سرور سليمان العنزي1539113856

ذكرمحمد سعد عسود الشراري1540103691

ذكرمحمد سعود تركي الرويلي1541117188

ذكرمحمد سعيد سامر ال سعد1542104054

ذكرمحمد سعيد عايش الشراري1543103418

ذكرمحمد سعيد هدبان الشراري1544107006

ذكرمحمد سعييد الطرقي الشراري1545103111

ذكرمحمد سليم خليل العازمي1546118393

ذكرمحمد سويلم بشير الشراري1547116989

ذكرمحمد شحاذه مثني الشراري1548118997

ذكرمحمد صالح برمان الشراري1549103336

ذكرمحمد صالح جويف الشراري1550107261

ذكرمحمد صالح سالم الموسى1551111373

ذكرمحمد صالح محمد الشراري1552118186

ذكرمحمد صباح نغموش الشراري1553112581

ذكرمحمد صبحي صامد العازمي1554112374



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرمحمد صياح حمدان  الشراري1555108597

ذكرمحمد صياح نواش األشجعي1556102432

ذكرمحمد ضيف هللا سويلم الشراري1557119680

ذكرمحمد ضيف هللا عبيدان  الشراري1558101825

ذكرمحمد ضيف هللا مقبول  الشراري1559102819

ذكرمحمد عايد بشير الشراري1560121756

ذكرمحمد عايش زايد الشراري1561124359

ذكرمحمد عائش عواد الشراري1562125537

ذكرمحمد عبدالرحمن حامد الشراري1563101929

ذكرمحمد عبدالرحمن عبدالكريم الحايطي1564113313

ذكرمحمد عبدالرحمن عبيد الكويكبي1565108123

ذكرمحمد عبدالرحيم أحمد الشريف1566122025

ذكرمحمد عبدالعال محمد النجار1567106632

ذكرمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن العتيق1568110099

ذكرمحمد عبدالعزيز عويد الشراري1569109634

ذكرمحمد عبدالكريم محمد الشراري1570107739

ذكرمحمد عبدهللا سلمان الشرارى1571114271

ذكرمحمد عبدهللا سليمان الشراري1572114121

ذكرمحمد عبدهللا سند الشراري1573122207

ذكرمحمد عبدهللا قاسم الشراري1574119046

ذكرمحمد عبدهللا ناجي الشراري1575101284

ذكرمحمد عداد اسعد العنزي1576101169

ذكرمحمد عزير االدلم  الرويلي1577113347

ذكرمحمد عصويد حشاش الرويلي 1578103383

ذكرمحمد عطا هللا صبيح الشراري1579107926

ذكرمحمد عقالء معيدي الشراري1580120206

ذكرمحمد عقيل صبر الشراري1581119470

ذكرمحمد علي دهيمان العبدلي1582112823

ذكرمحمد علي فسفس الشراري1583127223

ذكرمحمد علي مغثي الشراري1584106514

ذكرمحمد علي مفلح العنزي1585115453

ذكرمحمد عليق سليمان الشراري1586105532

ذكرمحمد عواد سالمه الشراري1587120125

ذكرمحمد عوده عايد الشراري1588108244

ذكرمحمد عوض ظاهر العازمي1589128115

ذكرمحمد عويد شتيوي الشراري1590104157

ذكرمحمد فالح محمد الشراري1591126903
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ذكرمحمد فليح الضبعانى الشرارى1592103140

ذكرمحمد مبارك عبدهللا العنزي1593118562

ذكرمحمد مبارك علي العازمي1594119842

ذكرمحمد محمود سليم البلوي1595111854

ذكرمحمد مخيليل رويشد العنزي1596110741

ذكرمحمد مرزوق ضحيان الشراري1597123011

ذكرمحمد مروح مسلم الشراري1598127111

ذكرمحمد مسعد سعود الحربي1599125145

ذكرمحمد مشفق  طافور الشراري1600106807

ذكرمحمد مصبح عايد الشراري1601117723

ذكرمحمد مصبح مزكي الشراري1602108985

ذكرمحمد مصلح سليم الشراري1603103108

ذكرمحمد مضفي داغش الشراري1604126650

ذكرمحمد مطلق قري العنزي1605126729

ذكرمحمد معوض مسلم الشراري1606105469

ذكرمحمد مفضي ثنيان الشراري1607124600

ذكرمحمد مفلح سميحان الشراري1608116743

ذكرمحمد مقبل سالمه الشراري1609113865

ذكرمحمد مقبل مشيش الشراري1610101801

ذكرمحمد ملهي ظاهر الشراري1611121342

ذكرمحمد منصور محمد الشراري1612123528

ذكرمحمد منصور ناصر الشراري1613118662

ذكرمحمد مهجع  سالم الشراري1614120109

ذكرمحمد مونس كساب العنزي1615116711

ذكرمحمد ناجح القرطي الشراري1616125224

ذكرمحمد ناجح محمد الشراري1617109704

ذكرمحمد ناجي محمد الشراري1618124505

ذكرمحمد ناصر نظمان الشراري1619116805

ذكرمحمد نافع بليبص الشراري1620104021

ذكرمحمد نايف جويس الشراري1621109279

ذكرمحمد نزال عوده الشراري1622107661

ذكرمحمد نزال مفرح الشراري1623102483

ذكرمحمد هليل ملهي الشراري1624106658

ذكرمحمود صالح جويف الشراري1625107267

ذكرمخلد  مبروك  مجلي  الشراري1626111899

ذكرمخلد غضيان خلف الفندي1627106813

ذكرمخلد مدهللا لويفي الشراري1628122361
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ذكرمد هللا مصبح مشحن الشراري1629112513

ذكرمدهللا  جامع  نزال  الشراري1630118909

ذكرمدهللا  سعود سلمان الشراري1631104271

ذكرمدهللا  فالح  مضحي الشراري1632101665

ذكرمدهللا  محمد  مزعل  العنزي 1633120469

ذكرمدهللا  مطير  محمد  الشراري 1634127652

ذكرمدهللا  مهلي  خلف  العنزي1635113195

ذكرمدهللا رحيل محارب الشراري1636106355

ذكرمدهللا ساري فرحان الشراري1637114201

ذكرمدهللا فنيصان محيميد الشراري1638119778

ذكرمدهللا قبالن عتيق الشراري1639107934

ذكرمراد شعوي خليوي الحربي1640108188

ذكرمرزوق مدهللا فرحان الشراري1641112113

ذكرمروان حسن مصبح الشراري1642116212

ذكرمروان محمد يوسف الهطالني1643109989

ذكرمزكي  مصبح مزكي الشراري1644110663

ذكرمزيد حامد سند الشراري1645110366

ذكرمساعد  خرفش غظيان الشراري1646121030

ذكرمساعد  صغير رويضي الشراري1647106257

ذكرمساعد حميد شتيوي الشراري1648126411

ذكرمساعد زيدان الذيب العنزي1649111758

ذكرمساعد سالمه مسعد الشراري1650122427

ذكرمساعد صالح مطالن الشراري1651127163

ذكرمساعد طراد ثامر الشمري1652110178

ذكرمساعد عويض حامد الشراري1653122604

ذكرمساعد محمد حبيب الشمري1654104541

ذكرمساعد معيش سليم الشرارى1655126464

ذكرمساعد ملفى مقبول  الشراري1656109083

ذكرمسلم سحالن مسلم الشراري1657126179

ذكرمسلم عبدهللا مفلح الشراري1658116829

ذكرمشاري  خالد  عبدهللا  العرج 1659103269

ذكرمشاري  ضيف هللا نزال الشراري1660123357

ذكرمشاري  مفرح  مزلوه  الشراري1661117568

ذكرمشاري دغيم محمد  الشمري1662116522

ذكرمشاري سلمان عقيل الشراري1663120029

ذكرمشاري سمير سالم الشراري1664108180

ذكرمشاري ظاهر عتيق الشراري1665101045
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ذكرمشاري عبدالعزيز سليمان الشراري1666119264

ذكرمشاري عقيل حامد الشراري1667108153

ذكرمشاري مبروك دخيل هللا الشراري1668113376

ذكرمشاري محمد نعيمان  المطيري1669122187

ذكرمشاري نافع حماد الشراري1670118230

ذكرمشعل  بشير عطاهلل الشراري1671112775

ذكرمشعل  جارد حامد الشراري1672112461

ذكرمشعل  حابس البني  العنزي1673113257

ذكرمشعل  حمد حمدي الشراري1674115233

ذكرمشعل  حمدان  سالم  الشراري1675123104

ذكرمشعل  سلمان مقبل  الشراري 1676109821

ذكرمشعل  سند مغثي  الشراري1677111663

ذكرمشعل  طايع  عوض  الشراري 1678108483

ذكرمشعل  عاطف  سويلم الشراري1679113764

ذكرمشعل  محمد  شعير  الشراري1680109852

ذكرمشعل  محمد مصبح  الشراري1681120375

ذكرمشعل  مقبل  مفرح  الشراري1682122732

ذكرمشعل  مقبول  هريران  الشراري 1683108945

ذكرمشعل  منصور قريطان الشراري1684115472

ذكرمشعل الحميدي عتيق الكويكبي1685101938

ذكرمشعل خاتم دابل الشراري1686108274

ذكرمشعل خلف الخبل الشراري1687107217

ذكرمشعل سعد فزاع الشراري1688116050

ذكرمشعل سعيد عواد كوجر1689119475

ذكرمشعل ضافي مصبح الشراري1690102753

ذكرمشعل عبدهللا رجاء الشراري1691116446

ذكرمشعل عطاهللا مقبل الشراري1692105679

ذكرمشعل علي مبارك الشراري1693109776

ذكرمشعل عواد محمد الشراري1694118439

ذكرمشعل عوض جايز الرويلي1695116571

ذكرمشعل فالح مبارك الشراري1696101125

ذكرمشعل فايز عبدالقتاح الدوسري1697106132

ذكرمشعل فايض عايد الشراري1698116271

ذكرمشعل الفي مغثي الشراري1699116387

ذكرمشعل مبارك مشيش الشرارى1700104679

ذكرمشعل محمد سميحان الشراري1701122391

ذكرمشعل مضحي الضبيع الرويلي1702116815
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ذكرمشعل مفرح نزال الشراري1703114626

ذكرمشعل مفلح ظاهر الشراري1704101471

ذكرمشعل مهدي محمد العنزي1705112749

ذكرمشعل موسى ناجي الشراري1706115316

ذكرمشعل ناصر علي الرويلي1707103072

ذكرمشهور  سحيمان  مقبول  الشراري1708114408

ذكرمشهور  مدهللا جليل  الشراري1709117473

ذكرمشهور سالمه حميد الشراري1710122127

ذكرمصطفي  محمد  منصور  الشرارري1711127839

ذكرمصعب  عايد مضحي المرعضي1712118321

ذكرمصلح  خنيفس فالح الشراري1713103578

ذكرمصلح  صبيح  زايد  الشراري 1714119052

ذكرمصلح  مبارك  حامد  الشراري 1715101788

ذكرمطلق عطاهللا فالح الشراري1716109136

ذكرمعاذ  ناصر مطرد العنزي1717109713

ذكرمعيش ساري  هدبان  الشراري 1718124795

ذكرمفرح طريف  عبيليك العنزي 1719128127

ذكرمفضي  محمد مفضي الهم1720104856

ذكرمفلح  جزاع  حمدان  الشراري1721108496

ذكرمفلح فالح مفلح الشراري1722100860

ذكرمفلح محمد سلمان العازمي1723113614

ذكرمفلح هارب عايد الشراري1724118735

ذكرمقبل راشد هزيم الرويلي1725113224

ذكرمقبل سليمان حميد الشراري1726124114

ذكرمقبول مشعل مقبول السبيله1727101332

ذكرمقرن جاسر حراثان الشراري1728104627

ذكرمليح مساهر مليح الشراري1729104529

ذكرممدوح  سعود  فالح  الشراري1730122214

ذكرممدوح دهيليس عقال الشراري1731119854

ذكرممدوح طحيران دقيسان الشراري1732123520

ذكرممدوح عايش عوينان الشراري1733114490

ذكرممدوح عبدهللا سليمان الشراري1734109011

ذكرممدوح عويد مطرود الشراري1735108419

ذكرممدوح محمد خلف الشراري1736126592

ذكرممدوح محمد قريطان الشراري1737126647

ذكرممدوح مدهللا محيميد  الشراري1738108781

ذكرممدوح مفرح مريبد العنزي1739121318
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ذكرممدوح مفلح علقان الشراري1740126128

ذكرممدوح ملفي سلمان الشراري1741110464

ذكرمناور فالح حراثان الشراري1742124430

ذكرمناور مدهللا ناجي الشراري1743127696

ذكرمنصور  عواد قالن الشراري1744122413

ذكرمنصور  نجاح علي  الشراري1745107710

ذكرمنصور سلطان عبدهللا الحواس1746103653

ذكرمنصور سليمان حمدان البلوي1747105442

ذكرمنصور صامد االدلم الشراري1748108137

ذكرمنصور علي فرحان البلوي1749124867

ذكرمنصور فالح عوده العنزي1750100191

ذكرمنصور مضفي داغش الشراري1751124824

ذكرمنور  حميد  خبيل  الشراري 1752115326

ذكرمنور  فريح فهيد الشراري1753100555

ذكرمنور سحيمان مبارك الشراري1754108717

ذكرمنور ضيف هللا دابي الشراري1755127564

ذكرمنير رحيل  خليفه  الشراري1756117855

ذكرمنير سليمان محمد الشراري1757113158

ذكرمنيف عايد قرينيس الرويلي 1758115649

ذكرمهدي باقي رحيل الشراري1759108782

ذكرمهدي ضيف هللا خميس  الشراري1760124312

ذكرمهدي معوض خميس الشراري1761110584

ذكرمهدي يحي يزيد غزواني1762105566

ذكرمهنا عقيل حامد الشراري1763108562

ذكرمهند عوض عيد العنزي1764101877

ذكرمهند محمد حمدان العرجان1765111630

ذكرموسى صالح عبدهللا الشراري1766114384

ذكرموسي  سلمان  البويليد  الشراري 1767126512

ذكرموسي ذروان سليم الشراري1768105645

ذكرموسي مصبح عبدهللا الشراري1769126568

ذكرمونس ضيف هللا جويف الشراري1770123082

ذكرنابي زايع سالمه الشراري1771103561

ذكرناجح  عقالء  حمدي  الشراري 1772102689

ذكرناجح  مقضي  محمد الشراري1773103708

ذكرناجح ربيع محمد الشراري1774110992

ذكرناجح رفيد جدعان الشراري1775115360

ذكرناجح زاكي فرحان العنزي1776109076
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ذكرناجح سراح هطيالن الشراري1777105547

ذكرناجح الفي  علي  الشراري1778109522

ذكرنادر  خليف  حمدان  الشراري 1779104427

ذكرنادر حمدان ظاهر الشراري1780107123

ذكرنادر صالح دهيمان العنزي1781109598

ذكرنادر صامد عبدهللا الشراري1782106962

ذكرنادر صياح سليمان الشراري1783117403

ذكرنادر عوض صلبي الشراري1784102272

ذكرنادر فايز مضمي الشراري1785109938

ذكرنادر محمد عطاهلل الشراري1786116811

ذكرنادر مفلح حماد الشراري1787101640

ذكرناصر  سعيد  مسفر  االسمري1788115818

ذكرناصر  شخير  سالم  الشراري1789120316

ذكرناصر  هابس باروك الحربي 1790112636

ذكرناصر دايس ناصر الرويلي1791111330

ذكرناصر سالم محمد الشراري1792121952

ذكرناصر غافل سالم الشراري1793117907

ذكرناصر مبارك رخيص الشراري1794110671

ذكرناصر محمد قريطان الشراري1795126611

ذكرناصر مفضي محمد الحازمي1796116786

ذكرناصر منصور عبيد المرعي1797118929

ذكرناصر هطبول عيثان الشراري1798114705

ذكرنافل  دخيل هللا عايد الشراري1799114644

ذكرنافل عبدالعزيز سليمان الشراري1800112631

ذكرنافل علي سعود الشراري1801110857

ذكرنافل منوخ فرحان الشراري1802103012

ذكرناهي دايج باسط الدغماني1803105594

ذكرنايف  خميس  طويحين  الشراري 1804118417

ذكرنايف  صالح  فهيد  القويني 1805101863

ذكرنايف  عايد  معيد  الشراري 1806118305

ذكرنايف  مد هللا  مقبول  الشراري 1807124510

ذكرنايف  منسي  هريويل  الشراري 1808102895

ذكرنايف  ناجح طيحان الشراري1809108296

ذكرنايف بدر ساير العنزي1810101396

ذكرنايف بشير مسعد الشراري1811119799

ذكرنايف حصيد ظاهر الشراري1812127850

ذكرنايف خلف حمد الشراري1813116959
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ذكرنايف خليف مرزوق البلوي1814113403

ذكرنايف سعود مشعان الرشيدي1815108582

ذكرنايف سعود هطبول  الشراري1816118433

ذكرنايف سعود يوسف الدهام1817124023

ذكرنايف سليم مسعد الشراري1818120822

ذكرنايف صالح عايد الشراري1819119165

ذكرنايف صالح مصبح الشراري1820102497

ذكرنايف ضيف هللا شتيوي الشراري1821101393

ذكرنايف طحيران دقيسان  الشراري1822124648

ذكرنايف عايش عوينان الشراري1823118695

ذكرنايف عبدهللا محمد العنزي1824123944

ذكرنايف عقيل حامد الشراري1825108481

ذكرنايف عودة محمد الشراري1826103800

ذكرنايف محمد  مران الشراري1827124199

ذكرنايف محمد شطيط الشراري1828127726

ذكرنايف مزكي زعاطير الشراري1829101695

ذكرنايف مفلح سالم الشراري1830123299

ذكرنايف ناجح نصار العازمي1831103615

ذكرنايل  حميد  خبيل  الشراري 1832126840

ذكرنايل  مدهللا  بخيت  الشراري1833124344

ذكرنايل عايد زايد الشراري1834128215

ذكرنهار خليل صالح الشمري1835110494

ذكرنهار صامد سمر الشراري1836114504

ذكرنواش محمد نواش الشراري1837122311

ذكرنواف  عوض  ظاهر  العازمي 1838128089

ذكرنواف  فايز  سليمان  الشراري 1839119253

ذكرنواف  فالح راجح الشراري1840109660

ذكرنواف  ناجح مهجع  الشراري1841108689

ذكرنواف تركي خلف الرويلي1842123473

ذكرنواف حميدان عبدهللا الشراري1843116652

ذكرنواف خلف كايد العتيبي1844116198

ذكرنواف سالم بنيه الشراري1845105155

ذكرنواف سليمان  زايد  الشراري1846114860

ذكرنواف سمير سالم الشراري1847111887

ذكرنواف صالح االشعل الشرارى1848100651

ذكرنواف عايد قرطان الشراري1849117821

ذكرنواف عايض سوعان الرويلي1850119267
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ذكرنواف غانم دابل الشراري1851123762

ذكرنواف فالح اشيوي الشراري1852116931

ذكرنواف محمد بخيتان العازمي1853109639

ذكرنواف محمد مران الشراري1854118276

ذكرنواف مساعد جحليش الشرارى1855128199

ذكرنواف معدي قريطان الشراري1856101840

ذكرنواف نايف جويس الشراري1857108442

ذكرنوف  عبدهللا ظاهر الشراري1858117775

ذكرنويصر غاصن نهار الشراري1859118369

ذكرنيال نايف نيال الشراري1860104760

ذكرهادي جبر صامد الشراري1861117258

ذكرهادي محمد هادي ال سليمان1862115599

ذكرهاني  سعود متليك الشراري1863106538

ذكرهاني  عطاهللا دهيمان  الشراري1864119930

ذكرهاني  محمد خميس الشراري1865106612

ذكرهاني  مدهللا دليمان الشراري1866108192

ذكرهاني  مساعد مونس الشراري1867111714

ذكرهاني  نواش  عبدهللا  الشراري1868117227

ذكرهاني سحالن مسلم الشراري1869127444

ذكرهاني سليمان سالم الشراري1870109970

ذكرهاني عتيق  معتق الرهيف1871112109

ذكرهاني قبالن سالم الشراري1872102756

ذكرهاني قبالن عوض الشراري1873116346

ذكرهاني مصافق الهيلم الرويلي1874121386

ذكرهايل  صبيح  دبيان  الضبعاني 1875118871

ذكرهايل جايز شيحان الشراري1876109019

ذكرهايل سعيد بخيت الشراري1877114967

ذكرهايل عواد محمد الشراري1878125237

ذكرهايل فنخور دليمان الشراري1879120237

ذكرهايل مقبول حمد الشراري1880111921

ذكرهجر هزيم سلمان الشراري1881105531

ذكرهشام  سويلم  عقيل  الوردة1882109511

ذكرهليل مدهللا ناجي الشراري1883124686

ذكروافي  عزيز  سعود  الشراري 1884126542

ذكروافي  مهجع شتوان العنزي1885114988

ذكروافي عتيق معتق الرهيف1886112929

ذكروافي منزل ملهلم الشراري1887126513
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ذكروائل  عبدالكريم  ربيع الصقر 1888111064

ذكروسيم حامد مقبل السهلي1889122056

ذكروسيم ناصر رايج الرويلي1890122346

ذكروليد  خالد  حويل  الشراري1891126818

ذكروليد علي محمد بعيطي1892124093

ذكروليد فهد خميس الشراري1893126340

ذكروليد محمد نعيمان المطيري1894122102

ذكروليد مزكي رحيل الرويلي1895117890

ذكرياسر  مخلد  عوده  الشراري1896118201

ذكرياسر احمد سلمان الشراري1897104544

ذكرياسر بركه سالمه  الهمالن1898106865

ذكرياسر جبار مران الشراري1899123765

ذكرياسر جويز عتيق الحليسي1900126720

ذكرياسر دهيمان علي الشراري1901114291

ذكرياسر صالح حسين الشراري1902113398

ذكرياسر صباح معجون الشراري1903104438

ذكرياسر قبالن هريران الشراري1904104469

ذكرياسر مبارك مصبح الشراري1905100542

ذكرياسر مرعي خسن العنزي1906115031

ذكرياسمين ضيف هللا سالم الشراري1907118153

ذكرياسين الطرقي غنثر الشراري1908116629

ذكريحي حامد عيد الشراري1909116424

ذكريزيد  زويد  بشير  الشراري1910112146

ذكريزيد  ضيف هللا  لويفي  الشراري 1911112745

ذكريزيد  عايد  سليمان العنزي 1912113501

ذكريزيد  محمد مناحي الشراري1913122803

ذكريزيد خالد خلف الشراري1914112568

ذكريزيد سالم فنخور الشراري1915127143

ذكريزيد شنوان محمد الشراري1916109664

ذكريزيد ضيف هللا موسى الشراري1917124590

ذكريزيد طالب حمود الفهيقي1918122902

ذكريزيد عايش الهزيل الشراري1919110483

ذكريزيد محمد صلهام الشراري1920103611

ذكريزيد مليح صلبوخ الرويلي1921127348

ذكريزيد ناصر مسلم الشراري1922113461

ذكريوسف  خالد  علي  الشراري1923109368

ذكريوسف  سعود سداح  الرويلي 1924123927
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ذكريوسف  عبدهللا خميس  الشراري1925114032

ذكريوسف  عبدهللا محمد الحربي1926109022

ذكريوسف  فالح  محمد  الشراري1927126369

ذكريوسف  كريم  صامد  الشراري 1928109731

ذكريوسف  محمد  سالم الشراري1929106810

ذكريوسف  مقبول  فليح  الشراري1930107033

ذكريوسف حامد سالم الشراري1931103537

ذكريوسف حامد سالمة الشراري1932127495

ذكريوسف خالد فالح العنزي1933110116

ذكريوسف رجاء االسمر الشراري1934100230

ذكريوسف سالمه زيتون  العنزي1935104310

ذكريوسف سلمان غانم الشراري1936106372

ذكريوسف سليمان سليم الشراري1937116975

ذكريوسف سليمان محمد  الشراري 1938110775

ذكريوسف شخير سالم الشراري1939123831

ذكريوسف صالح مونس الشراري 1940125311

ذكريوسف صبيح حامد الشراري1941127062

ذكريوسف ضيف هللا حامد الشراري1942115452

ذكريوسف ضيف هللا مقبول الشراري1943103062

ذكريوسف عايد عيد الشراري1944128212

ذكريوسف عبدهللا سالم الشراري1945114740

ذكريوسف عبدهللا سالمه الشراري1946125478

ذكريوسف عبدهللا ظاهر الشراري1947107994

ذكريوسف عفيف عطاهللا الشراري1948109875

ذكريوسف فليح خلف الشرارى1949100897

ذكريوسف فهد قبالن الشراري1950125963

ذكريوسف محمد حريث العنزي1951114461

ذكريوسف محمد حماد الشراري1952107294

ذكريوسف محمد خليف الشراري1953104156

ذكريوسف محمد سويلم الشراري1954109937

ذكريوسف محمد الفي الشراري1955122219

ذكريوسف مران حويان الشراري1956124983

ذكريوسف مصبح عبدهللا الشراري1957114623

ذكريوسف مفلح علقان الشراري1958126105

ذكريوسف مقبل دايش الشراري1959114284

ذكريونس عبدهللا داغش الشراري1960102911
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ذكرابراهيم  عاني ناحي الرشيدي1112742

ذكرابراهيم  مصري  ضبيب الشمري2103728

ذكرابراهيم حمود عائد الرويلى3127424

ذكرابراهيم مشعل الطرقي الرويلي4113303

ذكراحمد  سالمة  راضي  الشراري5112085

ذكراحمد  قبالن  عايد  الشراري 6111649

ذكراحمد  محمد خليف العنزي7103835

ذكراحمد  مزكي شباط  الشراري8116167

ذكراحمد ابراهيم  محمد الرويلي 9108531

ذكراحمد الحميدي  حجي  العطاهللا 10126781

ذكراحمد بخيت زعزوع الشراري11111018

ذكراحمد بطين زايد الكويكبي12107629

ذكراحمد حميد معتق الرشيدي13101405

ذكراحمد خلف كساب العنزي14107634

ذكراحمد خليف عزير الفهيقي15102972

ذكراحمد سعد حميد السنانى16118258

ذكراحمد عايش حامد الشراري17114710

ذكراحمد عقالء فهيد الحميمص18108230

ذكراحمد عياء مصبح الحازمي19108737

ذكراحمد غنثر حسين الشراري20121971

ذكراحمد فالح خاتم الرويلي21113265

ذكراحمد الفي قياض الحازمي22107091

ذكراحمد محسن احمد الفالح23123881

ذكراحمد محمد  فالح  السرحاني 24108028

ذكراحمد محمد احمد الوديعه25123804

ذكراحمد مساعد عليان الحازمي26110946

ذكراحمد معزي دخيل هللا الشراري27112035

ذكراحمد مهزهز مشحن الحازمي28102405

ذكراشرف  جابر حمود الرويلى29114883

ذكرالدافي صالح لقطان الرويلي30107375

ذكرالمنتصر فياض علي المفرج31120266

ذكرالمنفي مشعل الراوي الرويلي 32106769

ذكرالوليد عبدالرحمن  محمد العفر33123209

ذكرانور شيبان حمد الفهيقي34119081

ذكرايوب لويفي مغثي الشراري35109109

ذكرأحمد  جماش  بوشي  الشمري36113612

ذكرأحمد  خليف  عبدهللا الدغمان37106247

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 
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3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرأحمد  فالح حسن  الراضي38108402

ذكرأحمد غزاي صنهات الغيداني39102181

ذكرأحمد فهد عقيل الشراري40104647

ذكرأحمد محمد وشيح الشراري41126029

ذكرأحمد محمود الحميدي الهباد42125630

ذكرأمجد خالد دبشي الشمري43119775

ذكرأنور منزل  مليح الرويلي44106853

ذكرباسل  الطرقي ظاهر الفهيقي45107978

ذكرباسل خلف فدغم الرويلي46121833

ذكرباسل سلطان مليح الرويلي47109080

ذكرباسل محل حصيني الرويلي48116762

ذكرباسل مفرح عزير الفهيقي49122008

ذكربجاد  النشمي حمد الفهيقي50119039

ذكربدر جادل سدران الرويلي51106581

ذكربدر سالم عائد الشمري52112124

ذكربدر سعود عوده الذويب53120369

ذكربدر سليمان دعسان الشراري54117467

ذكربدر شفاقه جوعان الشمري55114056

ذكربدر منوي عشوي الرويلي56115250

ذكربسام  مياح  قريقح  الشراري57117731

ذكربسام حماد عبدهللا العلي58118320

ذكربسام راشد حريث الرويلي59125368

ذكربسام عبدالعزيز عياش الزيد60120613

ذكربسام مطر سالمة الهزيمي61114855

ذكربشار  هديان حامد الشراري 62112644

ذكربشير عطاهللا صياح الحازمي63118545

ذكربكر فايد طشحر الشراري 64118797

ذكربندر حيي عتقاء الرشيدي65122798

ذكربندر خلف علي الشراري66121248

ذكربندر مبارك مفرح الشراري67112071

ذكربندر نادي خلف العنزي68112434

ذكربنيان عايش بنيان الحازمي69106301

ذكرتركي سالمة عبيد اللحاوي70105655

ذكرتركي عبدالرزاق شفق  السبيلة71105785

ذكرتركي عبدهللا عمران النصير72105882

ذكرتركي عوض تركي العنزي73111974

ذكرتركي قياض ذانون العازمي74103680
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ذكرثامر  عياد حسين العنزي75118684

ذكرثامر  محمد عميش  الرويلي 76123169

ذكرثامر مطاروح صليهم الشمري77112576

ذكرجابر عايد زايد الفهيقي78100387

ذكرجاسر  مطلق فرحان الشراري79104411

ذكرجامع خلف فليح الشراري80111897

ذكرجبر عائد عواد الشمري81110916

ذكرجالل  عطاهللا فريج البناقي82111408

ذكرجالل عبدالحميد عبدالرحمن السرحاني83121742

ذكرحاتم  حمد صياح الشمري84100302

ذكرحاتم فهد مرزوق الجوفي85119433

ذكرحاتم مقبل خليف الفهيقي86117927

ذكرحاكم راضي  دغفق الرويلي87112918

ذكرحاكم شخير سعيد الشراري88116648

ذكرحاكم شطي موقف الرويلي89106111

ذكرحامد  سعود  حامد  الشمري90127117

ذكرحامد مبارك الفي الشراري91124465

ذكرحامد محيل فحم الفهيقي92120898

ذكرحسام رخاء عيد العنزي93117704

ذكرحسين ضايف سالم الشراري94119200

ذكرحسين هديان هليل الشراري95128053

ذكرحماد عبدهللا محمد الشراري96102175

ذكرحمد  علي  حسين  المحامض97118064

ذكرحمد  نازل حمد الرويلي98122662

ذكرحمد بليبص مخلف  الرويلي99101845

ذكرحمد عبدربه حمد العلي100109644

ذكرحمدان حضيري شليويح الشمروخي101112251

ذكرحمدان عبدهللا داموك الرشيدي102126925

ذكرحمود دخيل محمد الشمري103106578

ذكرحمود عتيق حييان الشراري104116970

ذكرخالد  محمد عايد الشراري105114249

ذكرخالد النده السميري الطرفاوي106102264

ذكرخالد بركه عبدهللا الشمري107104646

ذكرخالد حمود زويد المطيري108107922

ذكرخالد خليف عزير الفهيقي109104999

ذكرخالد سيبان سهل العتيبي110122432

ذكرخالد عبدهللا خليفة الخابور111109094
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ذكرخالد علي  خنيفر الرشيدي112103149

ذكرخالد عوده سالم العطوي113117550

ذكرخالد عياده عوده الشراري114117728

ذكرخالد عيد هليل الفهيقي115104061

ذكرخالد فالح رحيل السعدي116114091

ذكرخالد لطيف مشحن الشراري117103107

ذكرخالد مايح روثان الحازمي118104099

ذكرخالد متعب مدين الرويلي119107403

ذكرخالد محمد مطلق الصاعدي120102508

ذكرخالد مرضي سليم الشراري121116157

ذكرخالد مقبل خليف الفهيقي122117963

ذكرخالد هايل عايد الفهيقي123123154

ذكرخلف سلمان سهران الشراري124124499

ذكرخلف عقيل فياض العجمي125116258

ذكرخلف مرزوق دهيمان الفهيقي126103883

ذكرخلف مهلي عايد الرويلي127115720

ذكرخليل خلف الصخري الرويلي128107424

ذكرخميس عايد عشوي الحازمي129104133

ذكرخير هللا  جربوع  طعيس  الرويلي130112593

ذكرخيرهللا زايد  متروك الشراري131121822

ذكردخيل هللا  مدهللا ناوي الشراري132102708

ذكردليمان نزال دليمان الشراي133112786

ذكرذعار فيحان نقاء العتيبي134126318

ذكرراجح  مصبح مضحي  الحازمي135104530

ذكرراجح لطيف مشحن الشراري136120972

ذكرراضي فالح غدير العلي137102498

ذكرراضي مدعس عسل الشمري138103031

ذكرراكان الحميدي شويمان العنزي139106150

ذكررامي عبدالرحمن حامد الصاعدي140126751

ذكررامي كارم معاوز الفهيقي141100186

ذكررائد  محمد غدير العلي142110187

ذكررائد الشاوي جليد الرويلي143107094

ذكررائد فايد مرضي  الشراري144114230

ذكررائد فرحان مجارد الشراري145106448

ذكررائد فالح عليق الشراري146118739

ذكررائد مفلح حميدان الشراري147119171

ذكررائد نايه رضيان  الشمري148127151



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرربيع عطاهلل فهد الجوفي149117801

ذكررخي الفي قياض الحازمي150107015

ذكررعد ناعم مانع الرويلي151121103

ذكررياض معزي سالم الشمري152111194

ذكرزاهي الثرثار عواد الحازمي153101736

ذكرزايع صبيح شدييد الشراري154116291

ذكرزبن سعد زبن السعدون155115907

ذكرزياد  فرحان  شتيوي  الشراري156118855

ذكرزياد خليف عزير الفهيقي157102682

ذكرزياد علي صوان الشراري158118342

ذكرزياد عيد حمدان  الشمري159108185

ذكرزياد محمد عبدالرحمن الشمري 160116368

ذكرزيد حامد مثوع  الشراري161113622

ذكرزيد عتيق دحي العازمي162114168

ذكرزيد مرزوق زايد الشراري163113773

ذكرسابح عايد رضاء الشمري164108629

ذكرساري سالم عائد الشمري165112067

ذكرساري صالح محيميد الشراري166111228

ذكرسالم طويلع سالم الشمري167112578

ذكرسالم عواد قويعان الحازمي168108909

ذكرسالم عوده حمدان العامري169102622

ذكرسالم مجاذب شماط الدغماني170115280

ذكرسامح شعيب سامح الرويلي171107405

ذكرسامي  عايد حبر  البناقي 172113162

ذكرسامي  يحي مصبح الشراري 173103731

ذكرسامي جفيران دعسان الشراري174104611

ذكرساير سعيد سالم الشراري175115200

ذكرسرور عبدهللا علي  عريبي176105162

ذكرسطام حمدان مهيزع الشمري177121332

ذكرسطام عوده خلف الحازمي178120226

ذكرسطام ماطر مالح الحازمي179125546

ذكرسعد  عقال سالمه  الشراري180113079

ذكرسعد خلف فليح الشراري181107599

ذكرسعد سويلم الهمط الشراري182127372

ذكرسعد عتيق محارب السرحاني183113590

ذكرسعد ناوي عبدهللا الشمري184121914

ذكرسعود  اويسط  ظاهر الشراري185123430
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ذكرسعود سويدان  سليمان  الصلبي186113516

ذكرسعود صالح راكان العنزي187123226

ذكرسعود متروك صويلح المرعضي188103879

ذكرسعود مفلح خليف الرويلي189117254

ذكرسعيد  عطاء فالح الشمري190102293

ذكرسعيد طفل سعيد الشمري191106171

ذكرسعيد ماطر سالم الشراري192115721

ذكرسالمه لطيف مشحن الشراري193118166

ذكرسلطان  بشير قاعد الصلبي194107711

ذكرسلطان  عايض  قاعد  الرويلي195104292

ذكرسلطان  مرجي حويل الشمري196127273

ذكرسلطان حجاج سعيد الشمري197112570

ذكرسلطان درزي مطر العنزي198125858

ذكرسلطان فريح عطاهلل الهشال199124508

ذكرسلطان مضحى صيفى الرويلى200124323

ذكرسلطان منوخ صبيح الشراري201104791

ذكرسلمان  بشير قاعد الصلبي202107863

ذكرسلمان  سليم الهزيل الشراري203113148

ذكرسلمان  مقبل حمدان الرويلي204101106

ذكرسلمان ضيف هللا محمد الشمري205101673

ذكرسلمان عبدهللا الفي الشراري206120910

ذكرسلمان عواد قويعان الحازمي207113108

ذكرسلمان فريوان فنطول الرويلى208119648

ذكرسلمان نواف هطل العنزى209112712

ذكرسليم مدشر صبحي الشراري210123611

ذكرسليمان فرج زاعل الصلبي211110884

ذكرسويلم فرحان سويلم الفهيقي212108995

ذكرسيف  منصور سليمان  الشراري213124106

ذكرسيف احمد محمد الزهراني214127105

ذكرسيف جابر حمود الرويلى215114867

ذكرشادي هزاع عيسى الحازمي216112812

ذكرشايم  ساتر ريشان الشراري217104356

ذكرشايم غازي صليهم الشمري218111494

ذكرشريف مناحي جديد الرويلي219122874

ذكرشعيفان  مشحن شعيفان الشراري 220107483

ذكرصالح  سليمان مشعل  القايد221108546

ذكرصالح سعود مشعل  القايد222117805
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ذكرصالح طالع عائد الشمري223110995

ذكرصالح لويزان حسين الشراري224126409

ذكرصالح مطير خلف العنزي225104454

ذكرصالح نايف مبارك السعدون226122023

ذكرصامل خالد عيد الحربي227111473

ذكرصقر صبيح حمد الفهيقي228114488

ذكرصقر مخلف عايش الحازمي229120208

ذكرضيف هللا  عبد هللا  خليف  العنزي230112771

ذكرضيف هللا فيحان الحضري البناقي231114385

ذكرطارق صفوق مناور العنزي232108376

ذكرطارق ناصر وحالن الرويلي233118870

ذكرطالل بشر غريب الشمري234118244

ذكرطالل عوده سالم البناقي235104008

ذكرطالل فايز محمد الدغمي236109163

ذكرطالل مقبل فدغاش الرويلي237100909

ذكرطالل ملفي عقل الرويلي238125351

ذكرطالل نايف نوار الشمري239118534

ذكرطالل هادي  خميس الشمري 240107409

ذكرعابد عبدهللا نايف الحازمي241107611

ذكرعادل  سعود  عبدهللا  الشراري242107930

ذكرعادل  محمد  راضي  الرويلي243106192

ذكرعادل بريكان صبيح الشراري244119219

ذكرعادل حامد مثوع الشراري245113534

ذكرعادل خلف بشير الدلبة246113494

ذكرعادل صعفق سعود العنزي247115393

ذكرعادل ضحيان محمد الحازمي248124083

ذكرعادل محمد عقالء الشراري249124842

ذكرعادل مصنت بطيحان الفليحاني250104826

ذكرعادل مقبل روثان الحازمي251102636

ذكرعاطف عقالء مقبول الشراري252110019

ذكرعاطف محمد مدهللا  الشراري253111163

ذكرعامر  قهد دليمان الشراري254121165

ذكرعامر ناجي مصبح الشراري255106068

ذكرعاهد سعود الصريخ الشراري256113688

ذكرعايد  بنيه  جهبل  السعدي 257103109

ذكرعايد ضحيان جرمان الرويلي258110343

ذكرعايد غازي صليهم الشمري259108468
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ذكرعايد مطر دمج الشمري260100125

ذكرعايض نافع عويض الشراري261118967

ذكرعبد الرحمن  عواد لويفي الشراري262104047

ذكرعبد الرحمن  ناحي هزيل  الشراري263123878

ذكرعبد العزيز صحن القعساء الفهيقى264123702

ذكرعبد العزيز ماطر القعيط الرويلي265119289

ذكرعبد الكريم الرقيم عايد  الشراري266112842

ذكرعبد الكريم عبدهللا محمد الشراري267107191

ذكرعبد هللا  حميد حمدي السلمي268125680

ذكرعبد هللا  سعد  عويض الكلبي269126150

ذكرعبد هللا  صالح  لقطان الرويلي270107330

ذكرعبد هللا  محمد  خير هللا  الشمري 271113468

ذكرعبد هللا حبيب ضيدان الشمرى272103034

ذكرعبد هللا رجاء حمد الشمري273102986

ذكرعبد المجيد  فليح  سويعي  العنزي 274118390

ذكرعبد المجيد  مخلف مضحي  العازمي 275108994

ذكرعبد المجيد عوض ربيع الصقر276115521

ذكرعبد المحسن صالح صبيح الشراري277118680

ذكرعبد المحسن نايف سويلم الشراري278104786

ذكرعبداالله خيرهللا حليتان  الشراري279114634

ذكرعبداالله راضي جرذي الشراري280127414

ذكرعبداالله زيد بشير الزارع281101931

ذكرعبداالله صالح يحي الشراري282114296

ذكرعبداالله عواد صبيح الشراري283109467

ذكرعبداالله محمد مزيد العنزي284125110

ذكرعبداالله مفضي جايب الشراري285126794

ذكرعبداإلله  سالمه  ربيع  الشراري286125681

ذكرعبدالحكيم خلف مرجي الشراري 287114073

ذكرعبدالحكيم مشعل ونس الرويلي288112998

ذكرعبدالخالق  سويلم  مشحن  الشراري289107721

ذكرعبدالرحمن  زيد بشير الزارع290102077

ذكرعبدالرحمن  صالح  جدير الشراي291108934

ذكرعبدالرحمن  محمد  طحيطر الشراري292113514

ذكرعبدالرحمن حسين فناخر  القلقل293117558

ذكرعبدالرحمن حمد عبدالعزيز المويشير294121825

ذكرعبدالرحمن سعود منوخ الشراري295118228

ذكرعبدالرحمن سلمان مصبح الشراري296122386
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ذكرعبدالرحمن صالح موسى عسيري297100611

ذكرعبدالرحمن ضيف هللا عايد الشراري298108455

ذكرعبدالرحمن ظاهر بريد الفهيقي299105369

ذكرعبدالرحمن عبدالهادي رخي النصيري300117065

ذكرعبدالرحمن ملفي حوران العنزي301113074

ذكرعبدالرزاق عياده مضحي الحازمي302111705

ذكرعبدالرزاق عيد محمد الشمري303116325

ذكرعبدالسالم  عبدهللا جايب الشراري304110887

ذكرعبدالسالم سعد عيد الشمري305110389

ذكرعبدالسالم سعيد يتيم الشراري306113269

ذكرعبدالسالم ضاحى سمحول الرويلى307117921

ذكرعبدالسالم عبدهللا سويلم التيماني308100100

ذكرعبدالسالم على حامد السردى309114847

ذكرعبدالسالم فرحان حمدان العضيد310121471

ذكرعبدالعزيز  ضيف هللا  مسلم  الشراري311106393

ذكرعبدالعزيز  ظويهر منزل الحازمي312102699

ذكرعبدالعزيز  نايه رضيان  الشمري313127298

ذكرعبدالعزيز  هادي  فالح  الشمري314126680

ذكرعبدالعزيز أحمد هطيبل الرويلي315111160

ذكرعبدالعزيز دخل هللا مطلق السرحاني316108651

ذكرعبدالعزيز سلمان عويد الشراري317115425

ذكرعبدالعزيز عيد عويذر الشمري318108535

ذكرعبدالعزيز فالح رحيل السعدي319114307

ذكرعبدالعزيز مخلد عوده الشراري320114090

ذكرعبدالعزيز مفرح عبدهللا العنزي321115449

ذكرعبدالعزيز نازل حول الشراري322119721

ذكرعبدالقادر عوض مناحي الفهيقي323117470

ذكرعبدالكريم  حماد عبدالعالي الرشيدي324100056

ذكرعبدالكريم خيرهللا حليتان الشراري325114681

ذكرعبدالكريم ضيف هللا عايد الشراري326117811

ذكرعبدالكريم قاسم سلمان الشراري327103630

ذكرعبدهللا  ساير  محارب  الشمري 328107068

ذكرعبدهللا  سلمان هديسان  الشراري329127222

ذكرعبدهللا  عبدالهادي محمد الفهيقي330115886

ذكرعبدهللا  مشهور  مغيض  الرويلي 331112846

ذكرعبدهللا أحمد عبدهللا البيالي332111110

ذكرعبدهللا بشير خلف الفهيقي333111032



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرعبدهللا جابر ماني الحازمي334108314

ذكرعبدهللا حمد شالح البناقي335115822

ذكرعبدهللا خلف عبدهللا العنزي336106754

ذكرعبدهللا دخيل مسفر العتيبي337107349

ذكرعبدهللا سالم قاضب العنزي338116034

ذكرعبدهللا صالح بريد الفهيقي339112903

ذكرعبدهللا صالح عيد الشمري340104853

ذكرعبدهللا غانم خلف الشمري341107566

ذكرعبدهللا فالح محمد  الحربي342125877

ذكرعبدهللا فليح هايل العنزي343102308

ذكرعبدهللا مبارك نزال  العنزي344120609

ذكرعبدهللا محمد اديلم الشراري345125942

ذكرعبدهللا محمد صياح الحازمي346116516

ذكرعبدهللا مخلف عايش الحازمي347120215

ذكرعبدهللا مشاتل فليح الرويلى348119575

ذكرعبدهللا مصنت بطيحان الفليحاني349124497

ذكرعبدهللا مفرح عزير الفهيقي350118506

ذكرعبدهللا منزل عصيد الشراري351121145

ذكرعبدالمجيد  مقبل  عقيل  القويعان 352110817

ذكرعبدالمجيد خليف عزير الفهيقي353105034

ذكرعبدالمجيد سالم سويلم الشراري354101800

ذكرعبدالمجيد مانع خلف الشراري355102969

ذكرعبدالمجيد مشافق مناطح الشمري356103595

ذكرعبدالمجيد هداج غدير العلي357102203

ذكرعبدالهادي ابراهيم مليحان الرويلي358107410

ذكرعبدالهادي زايد طشحر الشراري359121188

ذكرعبدالوهاب عقالأ فالح الفهيقي360126990

ذكرعبيد هللا حمود اديلم الشراري361122293

ذكرعبيد سند عبدهللا الشمري362100580

ذكرعبيدهللا  النشمي جهيم  الرويلي 363100420

ذكرعدنان دخيل هللا مطيران الصلبي364113283

ذكرعشيان مضحي حدب الحازمي365124118

ذكرعطاهلل فريج عطاهلل البناقي366113217

ذكرعلي  جابر  خليف  الحازمي 367119324

ذكرعلي  حمود دخيل الرويلي368100865

ذكرعلي احمد لهلوم الحازمي369102515

ذكرعلي صالح محمد الزحوف370109542



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرعليان عواد قويعان الحازمي371108552

ذكرعمر ضيف هللا ربيع الشراري372110923

ذكرعمر علي خنيفر الرشيدي373103015

ذكرعواد الثرثار عواد الحازمي374101907

ذكرعواد حامد عواد الزارع375109527

ذكرعواد عقال رحيل الشراري376101770

ذكرعوده عبدهللا عوده البلوي377103827

ذكرعوض  عبيد محمد الشمري378107312

ذكرعوض سويلم دليمان الشراري379119153

ذكرعويد فريح عويد الشمري380123043

ذكرعويض نافع عويض الشراري381119071

ذكرعيد حرشان سليم الشراري382114760

ذكرعيد سعود علي الحربي383104013

ذكرعيسى خلف طحير الشراري384124951

ذكرعيسى ضيف محمد العنزى385112801

ذكرعيسى مبارك عليان الفهيقي386100319

ذكرعيسي ضيف هللا سلمان الشراري387106477

ذكرغازي رجاء حمود السعدي388124120

ذكرغالب محمد عميش الرويلي389118430

ذكرغربي  برجس  مطرود الشمري390111521

ذكرفارس ثويني عطاء الشمري391105648

ذكرفارس سليمان  مريزيق الحربي392120008

ذكرفارس سمير مطلق الشمري393104030

ذكرفارس صابر االطرم الشراري394120870

ذكرفارس عبدهللا بخيت الزبيدي395105694

ذكرفاضل  مطلق  داغر الشمري396114160

ذكرفالح سويلم بشير الشراري397124117

ذكرفالح عاشب زارع الحازمي398128018

ذكرفايز  شخير صايل العنزي399111985

ذكرفايز  عالي الطرقي العازمي 400107777

ذكرفايز زويد بقان الشراري401117656

ذكرفايز فضل علي الحازمي402111469

ذكرفايز مضحي رمثان الحازمي403113930

ذكرفرحان نزال فرحان الشراري404104536

ذكرفالح سعود حسن الدغماني405123315

ذكرفالح سهيل عيد الرشيدي406113182

ذكرفالح عقيل فياض العجمي407116221
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ذكرفهد  شامخ  راضي  الرويلي 408112396

ذكرفهد الراوى فهد الدريعى409127739

ذكرفهد حجي شايع الشمري410105676

ذكرفهد حمدان عايد العنزي411112341

ذكرفهد خلف ضيفاهلل الشمري412109608

ذكرفهد دخيل هللا صباح الحازمي413105903

ذكرفهد رخيان سلمان الشراري414118231

ذكرفهد سعد محذاف  الرويلي415114126

ذكرفهد سعيد غربي  الفهيقي416116956

ذكرفهد سويلم بشير الشراري417117424

ذكرفهد صيران هزاع الجنيفى418114585

ذكرفهد ظويهر  منزل  الحازمي419102745

ذكرفهد عبد هللا خليف العنزي420104391

ذكرفهد لطيف مشحن الشراري421103049

ذكرفهد مطرود رابط الرويلي422105730

ذكرفهد مقبول مطر الفهيقى423112853

ذكرفهد ملفي قياض الحازمي424107925

ذكرفهد هديان عقال  الحازمي 425113743

ذكرفواز شافي شويحان الرويلي 426102051

ذكرفواز محمد منزل الفهيقي427106130

ذكرفوزان  فالح  حسن  الراضي 428108511

ذكرفياض النوري رجاء العنزي429102351

ذكرفيصل  مشهور مغيض الرويلي 430115595

ذكرفيصل  هيكل  مطرد  الرويلي 431111861

ذكرفيصل سليم جريد الرويلي432116185

ذكرفيصل محمد ملفي الحازمي433120203

ذكرفيصل مشرف صياح الشمري434102768

ذكرليمون محمد ليمون الغطيغط435110837

ذكرماجد  فلجي  عسكر   العنزي436128153

ذكرماجد  متعب  سليم  الشراري 437121350

ذكرماجد  مدشر مقبل العنزي438108898

ذكرماجد سبيت عاشور الحازمي439101461

ذكرماجد سعد مصبح الشراري440103373

ذكرماجد عبدهللا سمير الشراري441109859

ذكرماجد فريج عوده العطوي442122839

ذكرماجد مبارك الفي الشراري443124645

ذكرماجد محمد صالح الزهراني444119460
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ذكرماجد نافل مكمن الشراري445103214

ذكرمازن سعود قعيد الشراري446101384

ذكرماضي صبار دبشي الشمري447102595

ذكرماطر مطيران حوي الرشيدي448106991

ذكرماللك النشمي جويعد الرويلي449118070

ذكرمأمون عبدهللا مصبح الشراري 450107044

ذكرمبارك حمود البقعاوي الشراري451113654

ذكرمبارك غريس قبالن الشراري452107070

ذكرمبارك مطلق سليمان الشراري453124549

ذكرمجدي عايد شنان المعبدي454102179

ذكرمحمد  الثرثار عواد الحازمي455111239

ذكرمحمد  بشير  جوعان  الشمري 456108820

ذكرمحمد  ريشان عبد الدايم  الشراري457103590

ذكرمحمد ابراهيم محمد  الرويلي458108338

ذكرمحمد جايز صوان الرويلي459119019

ذكرمحمد حمود دخيل العنزي460103165

ذكرمحمد خليف عزير الفهيقي461103016

ذكرمحمد سالم عابد العلوني الجهني462127024

ذكرمحمد سالم عايد الشراري463121333

ذكرمحمد سعود خلف الشمري464126627

ذكرمحمد سليمان ساكت الشراري465101870

ذكرمحمد شايم جدوع الشراري466104675

ذكرمحمد ضميري عايد الرويلي467112287

ذكرمحمد عايد زايد الفهيقي468100341

ذكرمحمد عايد سليمان البناقي469124101

ذكرمحمد عبدهللا اديلم الشراري470113205

ذكرمحمد عبدهللا مخمر الفهيقي471103717

ذكرمحمد عبدهللا مطلق العنزي472117054

ذكرمحمد عبدهللا نزال الرويلي473103840

ذكرمحمد عقأل غريب الفهيقي474120421

ذكرمحمد عوده خلف الشراري475108768

ذكرمحمد فالح صبحي الشراري476108356

ذكرمحمد فهد حمد المياح477106479

ذكرمحمد فهد ضامن العبدهللا478119110

ذكرمحمد قاسم صديان الرويلي479127031

ذكرمحمد كايد شامي الرويلي480124949

ذكرمحمد لويفي مغثي الشراري481109055
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ذكرمحمد مبارك عليان الفهيقي482100376

ذكرمحمد مثقال سليمان الشمري483105640

ذكرمحمد محمود عبدالمؤمن الهوساوي484103616

ذكرمحمد مرزوق لبيدان الشمري485123627

ذكرمحمد مركي عتيق الناصري486120242

ذكرمحمد مطير مطلق الهشال487114259

ذكرمحمد مقبل حسن المطيري488123001

ذكرمحمد نزال فرحان الشراري489104600

ذكرمخيلف علي مخيليل الرويلي490121487

ذكرمد هللا مفضي مشوح الشراري491102826

ذكرمدهللا عايد شامان الشراري492122324

ذكرمدهللا عبدهللا سميحان الشراري493122440

ذكرمدهللا فريج عطا هللا البناقي494113099

ذكرمدهللا محمد صياح الحازمي495107577

ذكرمدهللا ملهي زايد الفهيقي496114515

ذكرمرشد عثمان مرشد التميمي497100250

ذكرمرضى نايف ضاحى الشمرى498113709

ذكرمرضي خليف دريعان الرويلي499101499

ذكرمرضي فالح غدير العلي500110138

ذكرمزيد  عويد سماري الحازمي501110715

ذكرمزيد مطلق محسن الروقي502113349

ذكرمساعد  عارف شايش  الشراري503128033

ذكرمساعد فهد طليحان الشمري504112691

ذكرمساعد هاشل صبحي الشراري505123472

ذكرمشاري  حميدان خلف الشمري506104199

ذكرمشاري  فرحان متنان الشراري507109973

ذكرمشاري خمييس شلهوب الحازمي508125594

ذكرمشاري سالم نقالن الرويلي509118812

ذكرمشاري سلمان مصبح الشراري510122256

ذكرمشاري سميحان سعد  الشمري511125727

ذكرمشاري فرحان عبدهللا العنزي512120875

ذكرمشاري مخلف الفي العنزي513117999

ذكرمشاري هليل هديب الرويلي514126661

ذكرمشعل سويلم مشحن الشراري515121193

ذكرمشعل عبداللطيف صفوق الشمردل516126608

ذكرمشعل عبدهللا عويصي العنزي517115563

ذكرمشعل عويد ماضي الفهيقي518102386



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرمشعل لجيان فالح الشراري519120074

ذكرمشعل مفرح سالم الحازمي520125598

ذكرمشعل مهل عبيد العنزي521127926

ذكرمشعل نادي أبراهيم الشراري522116107

ذكرمشهور نادي أبراهيم الشراري523116124

ذكرمصلح محيزم معزي العنزي524115747

ذكرمضحي عياده مضحي الحازمي525106744

ذكرمطر سهو مطر الالحقي526112353

ذكرمطر عطاهلل حبصي الحازمي527109706

ذكرمطرود محمد ياسر االسعدى528119675

ذكرمعتز مبارك مفلح الشرارى529121489

ذكرمعتق عويند معتق الهشال530120984

ذكرمفضي مريبد الفي  الشراري531127203

ذكرمقرن عبدالرحمن  مدهللا النصيري532103739

ذكرممدوح  ضيف هللا  سلمان  الشراري533107036

ذكرممدوح  مياح  عريفج البرابرة534114629

ذكرمنتصر عبدربه حمد العلي535125422

ذكرمنزل  خلف عيسى الشمري536119608

ذكرمنصور  رواي جروح الشمري537101613

ذكرمنصور سالم ماني الحازمي538107983

ذكرمنصور فريح ثاني  الحازمي539118312

ذكرمنور مقبول مدبك الشراري540103767

ذكرمنير مجاذب شماط الدغماني541119995

ذكرمنيف عبيد قطيفان الجميلي542103831

ذكرمنيف عقيل عتيق الحازمي543108291

ذكرمهل  مصبح  مضحي الحازمي 544108853

ذكرمهند غانم عديد الفهيقي545108719

ذكرموسى سعيد سالم الشراري546116726

ذكرموسى مرزوق معاود الرشيدي547118816

ذكرموينع  بنيه صليبي  الرويلي 548106660

ذكرناجح عايد دخيل الرويلي 549103851

ذكرناجح عويض خميس الشراري550102728

ذكرنادر عيد سلمان الشرارى551101020

ذكرنادر مقبل خليف الفهيقي552117882

ذكرنادي نواف حمدان السعدي553100608

ذكرنازل مطر محمد الحازمي554107155

ذكرناصر  ناوي عبدهللا  الشمري555101955



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرناصر حازم محمد الشمري556122103

ذكرناصر عساف عطيه الرمالى557123699

ذكرناصر فايز ناصر الشراري558102968

ذكرناصر مبارك االسعدي العتيبي559109292

ذكرناصر مرزوق دهيمان الفهيقي560103531

ذكرنافع شبيكان فاضي العنزي561117590

ذكرناهي تركي صويلح الرويلي562121310

ذكرنايف زايد مصبح الشراري563102338

ذكرنايف زيد احمد  الدهاش564122865

ذكرنايف فالح حماد الشمري565104123

ذكرنايف محمد عايد الرويلي566115196

ذكرنايف مساعد بخيت ال حترش567104192

ذكرنواف حامد تركي  الحازمي568109318

ذكرنواف حسين دريدح الناجع569126634

ذكرنواف سعيد يتيم الشراري570103077

ذكرنواف سماح دلهام الرشيدي571103426

ذكرنواف شافي مسهوج الشمري572101072

ذكرنواف عبيد قطيفان الجميلي573106971

ذكرنواف فرحان ورهان الرويلي574124977

ذكرنواف فريد مشرف الطالب575119042

ذكرنواف مقبل عايد العنزي576119887

ذكرنواف مالح سالمه الشراري577100386

ذكرنواف ناوي فاتل الشراري578108918

ذكرهانى ضحوى مغيران الرويلى579123977

ذكرهاني حمود عوده الدغماني580103494

ذكرهاني عويد ماضي الفهيقي581102456

ذكرهاني كاتب راشد الرويلي582118288

ذكرهاني محمد منوخ الشراري583111138

ذكرهزاع  عبيد معتاد الشمري584115448

ذكروافي عيد يحيى الشراري585102786

ذكروليد  مقبل حليس الشمري586113574

ذكروليد خالد عبدالرحمن الدريويش 587112832

ذكروليد عايد مفلح الرويلي588118990

ذكروليد عبدالكريم عبدالرحمن الشمري589102333

ذكروليد عطاهللا نزال  الفهيقي590107394

ذكرياسر  محمد قاضب الرفاعي591115947

ذكرياسر النشمي حمد الفهيقي592103244



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 

ذكرياسر فالح غدير العلي593102323

ذكريربان محمدعبدهللا الطالب ادا594101092

ذكريزيد  الحميدي  حجي  العطاهللا 595126918

ذكريزيد خليف عزير الفهيقي596102630

ذكريزيد صالح  بتال  العازمي 597108871

ذكريزيد طالل بشير الفهيقي598111001

ذكريزيد قعيد الفرو الرويلي599113561

ذكريعرب عبدالرحمن عبدهللا الخليف600121700

ذكريوسف بندر فليح الشراري601105041

ذكريوسف خميس عايد الشراري602120087

ذكريوسف عبدهللا دليمان الشراري603109801

ذكريوسف فهد عقيل الشراري604110902

ذكريوسف محمد حشاش الشراري605116908

ذكريوسف مكمي مناحي الرويلي606105033

ذكريوسف منصور سليمان الشراري607103075



الجنساسم المتقدممتسلسلم

ذكرامجد  عبدالرحمن  صالح  الدريويش1120506

ذكرحمد عطاهلل فريج البناقي2111380

ذكررمضان  نائل سمير  الرشيدي3108493

ذكرصالح عابد عطا الفهد4125670

ذكرعقيل كايد عقيل الهباد5123440

ذكرعوض صغير خميليس الرويلي6120938

ذكرفراج حلحيل شخير الصلبي7115870

ذكرنايف راشد سالم الجهني8111059

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة موزع بريد



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرخلف رحيل عويضه الفهيقي1124957

ذكرعبدهللا الحبيب علي الفهيقي2116960

ذكرمحمد سليمان عيد العطوي3105362

3: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة ناسخ اله



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراء صالح عبدالعزيز الضميري1121541

ذكرابراهيم  االسود ونيسان  الرويلي2106167

ذكرابراهيم  حياه  مبارك  الشراري 3102131

ذكرابراهيم  صالح محمد الشراري4105880

ذكرابراهيم  عبد هللا  محمد  الشراري 5101504

ذكرابراهيم  عوض  حمدي  الشراري 6102748

ذكرابراهيم  قاسم دحل  الرويلي7113800

ذكرابراهيم  مفلح  رايت  الرشيدي 8120445

ذكرابراهيم  منصور  عبدهللا  الرشيدي 9107054

ذكرابراهيم  موسي  زعل  الرشيدان 10127538

ذكرابراهيم جبران علي الوشاحي11104214

ذكرابراهيم رفيد جدعان الشراري12115446

ذكرابراهيم سلمان عطاهلل الشراري13122151

ذكرابراهيم صبيح دعقها الشراري14117620

ذكرابراهيم ضيف هللا ناقي الشمري15123476

ذكرابراهيم طالل ابراهيم الطالب16115679

ذكرابراهيم على عبيد الرشيدي17108656

ذكرابراهيم علي ابراهيم الرقيبة18127955

ذكرابراهيم عيادة سكران الرويلي19112264

ذكرابراهيم فارس محمد العنزي 20108053

ذكرابراهيم فضل معيدي العنزي21122354

ذكرابراهيم لزام عشوان  الحازمى22112521

ذكرابراهيم مسعد سلمان الشراري23109430

ذكرابراهيم ملفي نويديس الرشيدي24121874

ذكرابراهيم ناصر داموك الرشيدي25117057

ذكرابراهيم نزال زايد الحازمي26122375

ذكرابراهيم واصل بخيت الرحيلي27101347

ذكراحمد  جبان  باني  الرويلي 28121459

ذكراحمد  حسين  غافل السرحاني 29108890

ذكراحمد  حمدان  مناحي  الفهيقي30107523

ذكراحمد  حمود  احمد  البقعاوي31113756

ذكراحمد  زاكي  فرحان  العنزي32102540

ذكراحمد  سعيد  ثاني  الشراري33108121

ذكراحمد  عطاهللا  مطر  العنزي 34116251

ذكراحمد  عوده  عايد  الشراري 35102114

ذكراحمد  ماطر بقان العنزي36102977

4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالخنبار التحريري لوظيفة كاتب



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالخنبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكراحمد  مهدي  بنيدر  الشمري37122769

ذكراحمد  نايف  صالح  المنديل 38118957

ذكراحمد  يونس نايف المحمد39128075

ذكراحمد االسود منزل الشراري40114031

ذكراحمد بخيت جرذي الشراري41113938

ذكراحمد بغيض غضبان الدغماني42106283

ذكراحمد حسن نغموش الحربي43100207

ذكراحمد حسين سليمان المسعودي44118625

ذكراحمد حسين عسيى العلي45126845

ذكراحمد حضيري شليويح الشمروخي46107938

ذكراحمد حمد غضبان السحيم47122733

ذكراحمد حمدان  سعدي الشمري48104480

ذكراحمد حمود دخيل العنزي49103568

ذكراحمد خالد عايض العنزي50109284

ذكراحمد خلف سحيل الرويلى51102796

ذكراحمد خلف عجيل  الشراري52108744

ذكراحمد خميس مفرح الشرارى53103279

ذكراحمد دليان عواد الحازمى54102313

ذكراحمد دهيم نهار الشمري55103854

ذكراحمد راضي كايد الرويلي56117083

ذكراحمد ربيع عبده كريري57100558

ذكراحمد زهو معيوف الشمري58124968

ذكراحمد ساقم فالح الشراري59103557

ذكراحمد سالم ثاني البلوي60104844

ذكراحمد سالم غضيان الرويلي61112529

ذكراحمد سالم مقبول الشرارى62103950

ذكراحمد سحالن قابل الشراري63107738

ذكراحمد سراح شرهان الرويلي64116055

ذكراحمد سراي عطيه الشمري65102165

ذكراحمد سعيد حنيف الشراري66126771

ذكراحمد سالمة سالم الفهيقي67116988

ذكراحمد سالمه سليمان العطوي68123583

ذكراحمد سلمان بركه الفهيقي69127087

ذكراحمد سلمان شحيره الوتيد70114849

ذكراحمد سلمان مدرهم الحربي71111508

ذكراحمد سليم مبارك الشراري72101291
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4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالخنبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكراحمد سليم محارج الشرارى73107665

ذكراحمد سليمان مطلق الشمري74119356

ذكراحمد سمير نخيالن الشمرى75119191

ذكراحمد سند خليف الفهيفي76109916

ذكراحمد شريد عثمان  الرويلي 77121748

ذكراحمد شقران خضير الشمري78105371

ذكراحمد صالح جازم الشمري79110664

ذكراحمد صالح سليمان البلوي80106166

ذكراحمد صالح عبدهللا العنزي81122222

ذكراحمد ضيف هللا  سويلم الشراري82105082

ذكراحمد ضيف هللا  صباح  الشراري83109507

ذكراحمد طعيسان  فنيطل  الشمري 84106817

ذكراحمد ظاهر جريس الرويلي85111791

ذكراحمد عارف  زارع الفهيقي86120286

ذكراحمد عافت خليف السراح87116602

ذكراحمد عايض سند الشريف88115110

ذكراحمد عايض عوض الرشيدي89115543

ذكراحمد عايض فرزل الفرزل90112043

ذكراحمد عبد هللا  عوض  العنزي 91127518

ذكراحمد عبدالرحمن عبدالكريم الدريويش92103466

ذكراحمد عبدهللا  عواد العنزي93111098

ذكراحمد عبدهللا اديلم الشراري94124469

ذكراحمد عبدهللا حريث الشراري95113150

ذكراحمد عبدهللا عيد الشمري96127322

ذكراحمد عبدهللا مطلق الهشال97106973

ذكراحمد عبيد سلمان العازمي98108923

ذكراحمد عزيز خميس الشراري99100488

ذكراحمد علي محمد عسيري100124167

ذكراحمد علي ناجي الشراري101105858

ذكراحمد علي نصار الحايطي102108204

ذكراحمد عوض بركة العنزي103110593

ذكراحمد عياش تريفس الشراري104103467

ذكراحمد غديف فرحان العنزي105104739

ذكراحمد فرج خضر العمراني106104405

ذكراحمد فرج عقيل الشمري107119941

ذكراحمد فهد عبدالرحمن النحاس108100778
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4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالخنبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكراحمد قادي صحن الشمري109104859

ذكراحمد كريع مرعي الضويحي الخالدي110117864

ذكراحمد مبارك  حشاش الشراري111114799

ذكراحمد متروك ضافى الشمرى112107871

ذكراحمد محمد دويشر الشراري113105831

ذكراحمد محمد قبالن الشراري114117893

ذكراحمد محمد مشرف الطالب115119912

ذكراحمد مدهللا دهيمان الشراري116106465

ذكراحمد مرجي عطاهللا الشراري117108382

ذكراحمد مسعد حامد الشراري118108932

ذكراحمد مصابح دليمان الشراري119115969

ذكراحمد مضحي نذر الرويلي 120101860

ذكراحمد مطر سالمه الهزيمي121114890

ذكراحمد مطير محمد الرمالي122120673

ذكراحمد معطش صياح العنزي123119928

ذكراحمد مفلح مصبح الشراري124108506

ذكراحمد مقبل سالم الشراري125126352

ذكراحمد مهاجر عايد الشراري126127008

ذكراحمد موفق معازر الرويلي127122104

ذكراحمد ناجح فنخير البشراري128119242

ذكراحمد نازل  مرضى  الحازمى129123346

ذكراحمد هادي احمد الثوابي130103029

ذكراحمد هتاش مجاوب الرويلي 131124409

ذكراسامة احمد شباط الرشيدي132117766

ذكراسامه  عايض  خلف  الشراري 133107413

ذكراسامه محمد عايد الشراري134112763

ذكراسامه يوسف عبدهللا الصمعاني135111611

ذكراشرف عقيل سالم الحازمي136108643

ذكراكرم  خلف  بنية  الشراري137104191

ذكراكرم عليق مطلق الشراري138112542

ذكراالسود سليم االسود البناقي139117920

ذكرالبوشي  صخري البوشي الشمري 140110757

ذكرالحارث عايش جبر الرويلي141101481

ذكرالحسن  مصلح  ناصر  ال حوكاش 142110633

ذكرالفيصل عبدالرحمن عزام الصالح143104796

ذكرالنشمي شافي مسهوج الشمري144101052



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالخنبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكرالهيثم  طالل  حسن  الرويلي 145106723

ذكرالوليد خالد عبدالمصلح الكايد146104308

ذكرالياس خالد ذياب الكبيدان 147112622

ذكرامجد  ذياب مفرح  السرحاني 148116438

ذكرامجد  صالح  راضي  الهباد 149121815

ذكرامجد سبيت عاشور الحازمي150103431

ذكرامجد عوض عقيل الهباد151117038

ذكرامجد فهد جايس الشراري152102617

ذكرامجد مزيد ملهلم الشراري153101470

ذكرامجد مشل طعيسان الرويلي154108942

ذكرامجد ناحي غضيان الشراري155117190

ذكرامين محل حصيني الرويلي156101645

ذكرانس عبدهللا احمد فهاد157112968

ذكرانس عبدالمطلب عبدالكريم العبدهللا158105783

ذكرانور  محمد  حيالن  العنزي159122918

ذكرانور  محمد سعود  الدغماني 160117491

ذكرانور ساير مطلق الشراري161108147

ذكرانور شويحط شقان الحازمي162104607

ذكرانور عياش علي الهزيمي163114176

ذكرانور هليل جاهم الشراري164108611

ذكرانور هليل هديب الرويلي165123959

ذكراياد علي  محمد فاضل166115914

ذكرايمن  فنيخر  برغش  الرويلي167106760

ذكرايمن براهيم حمد  الهميلي168118316

ذكرايمن محمد عبدالعزيز الجطيلي169120823

ذكرايهاب علي صالح ال قاسم170109549

ذكرايوب عبدهللا مبارك الشراري171119211

ذكرإبراهيم  طحيمر مبارك  الحويطي172109841

ذكرإبراهيم سعود عائض العكش173121308

ذكرإبراهيم سليمان إبراهيم الطالب174126471

ذكرإبراهيم عائش محمد العلي175114438

ذكرإبراهيم عبيد عبدهللا الرشيدي176126956

ذكرإبراهيم فهد إبراهيم الصالح177124809

ذكرأبراهيم عبد الرحمن عبد المحسن الحربي178119878

ذكرأحمد  فنيخر  مويسان الشراري 179104131

ذكرأحمد رجاء عطاء العرجان180122825
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ذكرأحمد سعد عوده الشمري181113899

ذكرأحمد سمير محمد العنزي182100853

ذكرأحمد صالح مرزوق الشمري183106100

ذكرأحمد ضيف هللا  دليمان  الشراري 184121549

ذكرأحمد عادي طنيش الشراري185104702

ذكرأحمد عبدالرحمن جعيدان الرويلي186118275

ذكرأحمد عبدالعزيز حمدان العطوي187116911

ذكرأحمد عبدهللا رمضان السبيعي188103893

ذكرأحمد عطا هللا فرج العمراني189120535

ذكرأحمد علي غربي الشمري190112295

ذكرأحمد عواد بقار الرويلي191121062

ذكرأحمد عيد رشيد الغنامي192100870

ذكرأحمد غدير سعد الرويلي193124091

ذكرأحمد فهاد سالم العليان194112751

ذكرأحمد فهد محمد العويقيل195103024

ذكرأحمد محمد احمد السعدون196101241

ذكرأحمد مسلم دليمان الشراري197104717

ذكرأحمد منصور عبدهللا السهيان198105043

ذكرأحمد نايف خلف الشمري199111757

ذكرأحمد نويشي صالح الرحيلي200114763

ذكرأحمد وادي خلف العنزي201105331

ذكرأسامة  سعود صليبي  الرويلي 202118497

ذكرأسامه  ربيع عبدهللا الربيع203113522

ذكرأطياف  خلف صالح الكبيدان204126561

ذكرأمجد بدر نازل الرويلي205108396

ذكرأمجد جابر سويدان الرويلي 206102932

ذكرأمجد سعود متعب الحمدان207111431

ذكرأمجد هليل قنتان الرويلي208120361

ذكرأنس أحمد حليس العنزي209110242

ذكرأنس متروك ضافى الشمرى210107944

ذكرأنور راكان ونس الرويلي211112693

ذكرأنور سالمه خليف العطوي212122658

ذكرأنور مرفوع االسود العنزي213126274

ذكرأيمن سالم  محمد البلوي214102224

ذكرأيمن مبروك عسيف الشراري215101871

ذكرأيمن مزيد ملهلم الشراري216101541
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ذكرأيوب يوسف عوده الغالب217110823

ذكربادي  عطاهلل صبيح الشراري218124745

ذكربادي تركي حمدان الضويحي219103738

ذكرباسل  حمود  سالم  الفهيقي220118861

ذكرباسل  سالم  مرزوق  العازمي221123727

ذكرباسل  صالح عبيد العنزي222117673

ذكرباسل سالم سعيد الشراري223123908

ذكرباسل عبدالكريم باني الشراري224112058

ذكرباسل فايز علي الشراري225104393

ذكرباسل مساعد شكر الرويلي226127644

ذكرباسل مطرود شافي الكويكبي227117337

ذكرباسم  محمد  حجي  السرحاني 228127187

ذكرباسم األدهم عوض العنزي229115080

ذكرباسم بدر هتش الرويلي230118182

ذكرباسم خالد عيد الدرع231116915

ذكرباسم دايس حويل الرويلي 232101514

ذكرباسم سعد فالح الموكا233103853

ذكرباسم عبدالحميد شايش السرحاني234110291

ذكرباسم عبدهللا غريب الرويلي235114884

ذكرباسم عثمان احمد مقري236115458

ذكرباسم نايف عبدالرحمن السرحاني237108778

ذكرباني جبان باني الرويلي238127840

ذكربايق الخليوي رضيان  الشمري239104178

ذكربدر  حياه مبارك الشراري 240102156

ذكربدر  سعود  سعد  الحربي 241105228

ذكربدر  شليل الفريجي الرويلي242127403

ذكربدر  صالح  سلمان  الشراري 243106895

ذكربدر  فايض  مطلق  الشراري 244113788

ذكربدر  فالح حسن  الرويلي245106424

ذكربدر  لزام خليل الشمري 246122249

ذكربدر  مرزوق  سالم  العنزي 247124296

ذكربدر  نادي  مبارك  العنزي 248118477

ذكربدر  ناصر  سليمان الدغماني 249124493

ذكربدر جزاع شبك الرويلي250120928

ذكربدر حمدان سعدي الشمري251104578

ذكربدر حمدان شريده النصيري252100928
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ذكربدر حمدان فريح العنزي253103634

ذكربدر خشمان مناحي الشمري254115882

ذكربدر خويلد مجهد الشراري255101121

ذكربدر دخيل مطيران الهزيمي256110223

ذكربدر زمل فضي الشمري257111934

ذكربدر سالم عبدالرحمن التيماني258107425

ذكربدر سالم عبدهللا الفطيمان259104830

ذكربدر سالم مفرح الشمري260106566

ذكربدر سليمان  حشاش الحازمي261114245

ذكربدر سويلم الطرفاوي الشراري262104168

ذكربدر صالح المنيع الشراري263109210

ذكربدر عايد مناور الرويلي264116117

ذكربدر عبدالكريم باني الشراري265109677

ذكربدر عبدهللا كاين الشراري266107846

ذكربدر عيد سمران البلوي267100819

ذكربدر مبارك  قحيصان  الرويلي268103035

ذكربدر محمد دريفيل العنزي269113638

ذكربدر محمد علي العليان270124201

ذكربدر محمد مشعان العنزي271122370

ذكربدر مسلم محسن الشمري272106677

ذكربدر مشعل ونس الرويلي273101865

ذكربدر هليل عقالء الشراري274119292

ذكربدر هليل عليق الرويلي275111773

ذكربدر هويمل سالمه الشراري276128043

ذكربركه رويعي مطر البناقي277123016

ذكربسام  دخيل سالم الربيع278120738

ذكربسام  ناصر قعيران العنزي279110966

ذكربسام جايز خلف الشراري280104982

ذكربسام حامد ذياب العنزي281102416

ذكربسام حامد عيد الشراري282120881

ذكربسام حمود دخيل العنزي283103904

ذكربسام حمود قبالن الشمري284122184

ذكربسام حميدان محمد الشمري285111421

ذكربسام خميس  حمدان  الشراري286113383

ذكربسام خميس شلهوب الحازمي287115893

ذكربسام خميس محمد الشراري288113266
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ذكربسام رجاء عبود المكيحلي الرشيدي289125352

ذكربسام سالم ثاني الشراي290117554

ذكربسام شفلح مبيريك الطرفاوي291124467

ذكربسام عقيل زايد الشرارى292101336

ذكربسام عواد مفوز الشمري293102889

ذكربسام فريح معجون الرويلي294100011

ذكربسام قبالن محمد الشرارى295116581

ذكربسام كاتب خلف العنزي296105940

ذكربسام الزم مطخان الشراري297123219

ذكربسام الفى زقلوب الشرارى298114066

ذكربسام الفي مقدي الرويلي299105997

ذكربسام محسن سالم الشراري300117225

ذكربسام محمد حشاش الشراري301114166

ذكربسام ممدوح شهاب الرويلي302119811

ذكربشار  التاجر  ظافي  الرويلي 303109239

ذكربشار  مطر خليف  العنزي304116181

ذكربشير  سالم جدوع الشمري305103167

ذكربشير سلمان شرعان الشراري306103147

ذكربشير فرحان محمد العنزي307116373

ذكربصيص مساعد  عتيق الحازمي308114060

ذكربطاح منيع بطاح الحازمى309123050

ذكربطي عبد الرحمن  عبد هللا المطيري310113910

ذكربكر خالد عيد الدرع311117327

ذكربكر رباح ضمران الشراري312109120

ذكربكر سعيد عوض الشراري313104068

ذكربكر عويد عوده الشراري314125847

ذكربكر لويفي عشيوي الشراري315100490

ذكربكر محمد  دافي الرويلي316114618

ذكربكر مفرح مناور العازمي317108364

ذكربكر نزال دليمان الشراري318106942

ذكربندر  خالد  عتيق  الزارع 319107365

ذكربندر  سالم  الفليحاني  الشراري 320116883

ذكربندر  عبيدهللا  مشحن  الشراري 321101453

ذكربندر  عتيق  عقالء  الشمري 322104269

ذكربندر  فاضل  حمدان  الشراري323111687

ذكربندر  فيصل  عقاب  المجالد 324101636
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ذكربندر  مبارك حمد الشهراني 325112652

ذكربندر الحلو طمشان الرويلي 326122496

ذكربندر راجي مقبول الشراري327100732

ذكربندر سالم خزيم الشمري328114064

ذكربندر سليم عبدهللا الجارد329119666

ذكربندر سليم عويد الشراري330115372

ذكربندر سليمان سالم الرشيدي331120786

ذكربندر سميحان صالح العنزي332109160

ذكربندر سويد  الطوير الرويلي333105873

ذكربندر شاتي فنطول الكويكبي334119528

ذكربندر شباب علي العتيبي335125389

ذكربندر ضافي  عالي  الرشيدي 336117253

ذكربندر عتيق هجهوج الشمري337102396

ذكربندر عزيز زيند العنزي338109092

ذكربندر علي محمد عيد339110518

ذكربندر عمير عبدهللا  الربيع 340102608

ذكربندر عوض دويهيس الرشيدي341117902

ذكربندر عويمر ظاهر الشمري342103826

ذكربندر فايز ناصر الفريح343102897

ذكربندر فرحان شويقي العنزي344104973

ذكربندر فهد ضيف هللا الشراري345124756

ذكربندر محمد ثاني الشراري346122672

ذكربندر محمد مليحان العنزي347113204

ذكربندر مشير حامد الرويلي348122767

ذكربندر معيدي طنيش الشراري349107318

ذكربندر منزل مصبح الشراري350106834

ذكربندر موسي سالم العطوي351109006

ذكربندر نادي مبارك العنزي352115546

ذكربندر ناصر صالح الطالسي353122299

ذكربندر نايف عيد الشمري354126982

ذكربندر نجاء بشبيش الفريدي355116220

ذكرتركى سعيد رشيد الشرارى356106614

ذكرتركى مناحى مطلق الشمرى357107307

ذكرتركي  عبد هللا  مفرح  العنزي 358121856

ذكرتركي  عتيق  عقالء  الشمري 359104358

ذكرتركي  عويض خميس الشراري360103522
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ذكرتركي  عيد  مبروك  الصاعدي الحربي 361126957

ذكرتركي  عيد  هزيم  القايد362120253

ذكرتركي  غريس قبالن الشراري363111777

ذكرتركي  غضيان مصبح  الشراري364104585

ذكرتركي  فواز  حجي  الشمري365122754

ذكرتركي  كاسب  حصيني  الشراري366106623

ذكرتركي  محمد  تركي  العنزي 367123297

ذكرتركي  محمد احمد الزيادي368106240

ذكرتركي  محمد مثقال الشمري 369104562

ذكرتركي  مهلهل  غريب  الشمري 370123307

ذكرتركي  ناصر سعود الدندن371112483

ذكرتركي ابراهيم مزعل العنزي372108429

ذكرتركي حميد مشيلح العصيمي373102669

ذكرتركي خنفور عبود الرشيدي374107490

ذكرتركي سعود ضاحي الشراري375108564

ذكرتركي سلطان ضبعان الرويلي376116681

ذكرتركي صياح نداء الفهيد377120580

ذكرتركي عبدهللا سمران  العتيبي378113523

ذكرتركي عزام ماجد الشمري379117255

ذكرتركي عطاهللا مناحي الشراري380105920

ذكرتركي عوضه شنيبر الشلوي381112437

ذكرتركي فالح عيد الشراري382106370

ذكرتركي الفي فرحان الشراري383108556

ذكرتركي محمد  عبدهللا  العميم 384115094

ذكرتركي مزعل شماط الدغماني385115167

ذكرتركي مسلط عمر الشمري386112514

ذكرتركي مشعل ونس الرويلي387101824

ذكرتقي ناصر  حمود  الرويلي388102739

ذكرتوفيق عطاهللا سعد  الراشد389127420

ذكرتوفيق ممدوح سعود الرشيدي390124753

ذكرتيسير عبدالرزاق عبدالعزيز  الكريع 391110803

ذكرثامر  أنور  ابالل الزارع392108741

ذكرثامر  شتيل غريب الرويلي 393114346

ذكرثامر  فالح  نغيمش  الشراري 394107769

ذكرثامر  محمد  محيميد الشراري 395109434

ذكرثامر بشيت مبارك الصلبي396117172
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ذكرثامر جايز قاعد العنيزة397100249

ذكرثامر حمد شالح  البناقي398106181

ذكرثامر حمدان حراثان الشراري399101007

ذكرثامر حمود كاتم الشراري400111580

ذكرثامر حمودبن  عقالء  الشمري401127990

ذكرثامر خاتم محيريت الشمري402112997

ذكرثامر خامر مسايل الشراري403107921

ذكرثامر دحيالن حريث الحازمي404115375

ذكرثامر سعيد يتيم الشراري405102846

ذكرثامر سليمان خلف السعدي406107718

ذكرثامر صالح علي الدنيش407104990

ذكرثامر صالح خلف الشراري408113793

ذكرثامر علي سفاح العنزي409127971

ذكرثامر عويد عياد الشمري410101733

ذكرثامر فرحان حسن الرويلي411114442

ذكرثامر فيصل مساعد االخالدي412117992

ذكرثامر مبارك نافع الشراري413107362

ذكرثامر مرزوق ضويحي الشراري414113555

ذكرثامر مشعل عيضه الهذلي415117061

ذكرثامر مقبول ثاني الشراري416118851

ذكرثامر منصور خلف الشمري417101196

ذكرثامر نزال النوبي الحازمي418104662

ذكرثامر نزال حنيف الشراري419126732

ذكرثامر هايل سويلم الشراري420113117

ذكرجابر  هتاش مجاوب  الرويلي 421124537

ذكرجابر سعيد حمدان السعدي422120821

ذكرجابر عبدهللا جابر  الحازمي423111128

ذكرجابر عوده حليحل العنزي424106207

ذكرجابر معيض راكح الرويلي425122476

ذكرجارهللا جميل جارهللا الجارهللا426115641

ذكرجاسر  شاكر  مغيض  الرويلي 427122043

ذكرجاسم عياده حمدان الشمري428114660

ذكرجاهز عطاء فالح الشمري429101623

ذكرجايب مطلق مسند الشراري430120491

ذكرجايز بشير رحيل السعدي431116215

ذكرجبر  عارف  صبيح  الشراري 432115589
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ذكرجبر دبشي مطرش الشراري433113228

ذكرجبريل حسن  عبده  سبعي434112596

ذكرجراح  عابد عبدهللا السرحاني435121117

ذكرجزاء شعيب عساف الشمري436113701

ذكرجزاع حسين شريدة الشمري437105047

ذكرجفران  خليفه جفران  الشمري438107215

ذكرجالل جلباخ سالم الرويلي439108460

ذكرجالل عيد خلف الطرفاوي440121881

ذكرجالل هثل سويد العنزي441105618

ذكرجمال  صحن  مرجي  الفهيقي 442124162

ذكرجمال  ناجح  راجي  الشراري 443124155

ذكرجمال بنيان هالمه الشراري444111626

ذكرجمال ثاقل عايد الشراري445127927

ذكرجمال ذياب فهد الشمري446127939

ذكرجمال زامل مطني الشمري447107821

ذكرجمال صالح صبر الوردي448100472

ذكرجمال صغير مبارك الشراري449109714

ذكرجمال محمد هلهول الرويلي450125677

ذكرجمعه خلف هنيل الحازمي451103811

ذكرجمعه خنفان صايد  الحازمي452110816

ذكرجميعان  نابي  رضيوي الشراري453109147

ذكرجميل عوض عقيل الهباد454117228

ذكرجهاد عبدالرحمن محمد الريس455113065

ذكرجهاد علي عبدهللا التويجري456115276

ذكرجواد فهد غانم العيسي457117681

ذكرحاتم  خالد  صويلح  الحجوري458111223

ذكرحاتم  شجاع  شكر الرويلي  459115461

ذكرحاتم  لطيف نازل الرويلي 460123068

ذكرحاتم  ناجح  سعد  الفهيقي 461123478

ذكرحاتم بخيت محمد الشراري462114587

ذكرحاتم راجي دخيل السعدي463108316

ذكرحاتم عبدالكريم الفي الشمري464101511

ذكرحاتم عليان هديرس العنزي465119413

ذكرحاتم غانم عديد الفيهقي466108630

ذكرحاتم فهيد مخلف الرويلي467122564

ذكرحاشم  جعيدان  كريم  الشراري 468101752
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ذكرحاكم بادي عبدهللا المطيري469110142

ذكرحاكم سويلم مشرف الحازمي470115908

ذكرحامد  صغير سمير الشراري471114246

ذكرحامد أحمد محمد الشراري472108349

ذكرحامد حمود عبدهللا الرشيدي473126888

ذكرحامد خلف فهيد الشمري 474113161

ذكرحامد زعل حامد السرحاني475113407

ذكرحامد سالم حامد الشراري476108016

ذكرحامد سليمان مطر العنزي477108726

ذكرحامد شويحط كساب العنزى478101769

ذكرحامد صبيح معتق الشراري479109123

ذكرحامد عبدالكريم صالح المدني480105921

ذكرحامد عطا هللا بشير الفهيقي481109125

ذكرحامد عقال حامد الشراري482107001

ذكرحامد علي حسن رياني483102820

ذكرحايف فالح مفضي الرويلي484104267

ذكرحبيب عبيد شبرم الشمري 485107249

ذكرحبيب ماطر حبيب  الشمري486102538

ذكرحجاب  رمان  زقم  الشمري487109607

ذكرحجاج عقال صالح الضويحي488103562

ذكرحسام سلطان عبدالكريم البيالي489114040

ذكرحسام عبدالرحمن محمد النصيري490103202

ذكرحسام ماطر غنيم الشمري491105420

ذكرحسام مسعد عواده العلوني492100424

ذكرحسام يوسف غانم العيسي493117772

ذكرحسان ضيف هللا سويلم الشراري494110897

ذكرحسان عقيل رشيد الفهيقي495108169

ذكرحسن سعد عبدهللا الرشيدي496100307

ذكرحسن عواد حسن مغاط497124468

ذكرحسين حسن محمد علي السراني 498127879

ذكرحسين حماد قضيب القضيب499108595

ذكرحسين سعد فريحان الشمري500102994

ذكرحسين طالل محمدعلي كمال501100139

ذكرحسين عبدهللا مفلح الشراري502104184

ذكرحسين عبيد سلطان العتيبي503101846

ذكرحسين علي سليمان  النويمان504103583
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ذكرحسين علي نصار الحايطي505108329

ذكرحسين الفي عيد الشراري506109035

ذكرحماد جميل  مشعل  الشمري507127467

ذكرحماد حامد حمدان الحلو508115825

ذكرحماد حمود خلف البقعاوي 509113315

ذكرحماد فليح جويعد الشراري510106425

ذكرحمد  فهد حمود  السرحاني511103554

ذكرحمد جمعان شليتان الشرارى512126837

ذكرحمد حمدي دغيمان الرشيدي513117578

ذكرحمد خلف دغيم العنزي514101615

ذكرحمد سالم عابد العلوني الجهني515126944

ذكرحمد سعد خلف الشديد516106746

ذكرحمد سعود متعب الحمدان 517103493

ذكرحمد سند فهد الشمري518111980

ذكرحمد صالح بشير الشراري519103156

ذكرحمد عشق عبدهللا القحطاني520100623

ذكرحمد عطاهللا مطيران البناقي521109557

ذكرحمد عطاهلل  حمد الحمدان522121992

ذكرحمد فليح عبدهللا الشراري523112283

ذكرحمد كارم معازر الفهيقي524100209

ذكرحمد محمد الحميدي السرحاني525104380

ذكرحمد محمد جنيد الشراري526109423

ذكرحمد محمد حمد المفرح527120476

ذكرحمد محمد حيدر ال حيدر528101720

ذكرحمد مسعود سعد االحمدي529128173

ذكرحمد مسلم صوان الرويلي530111668

ذكرحمد معازر جفال الرويلي531121970

ذكرحمدان  خليف عياد الفهيقي532101675

ذكرحمدان  دخيل  شويكان  الفهيقي533107154

ذكرحمدان جهاد مرجي الفهيقي534124516

ذكرحمدان حمد فاضي الفهيقي535125120

ذكرحمدان سعود مجلي الشمري536113928

ذكرحمدان صالح سعود العازمي537101205

ذكرحمدان كريم عتيق الرويلي538120116

ذكرحمدان مهيل حمود الشراري539114777

ذكرحمدي  عيد  حمدي  الرويلي 540120339
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ذكرحمدي عويضة حمدي الحربي541119533

ذكرحمدي الفي مشعان الرشيدي542109954

ذكرحمزة  خلف  نومان  الحسن 543101638

ذكرحمود  الصخني كساب الرويلي544121335

ذكرحمود جريد فرحان العنزي545111027

ذكرحمود حامد حمود الدرعان546120886

ذكرحمود حبيب حمدان الشمري547111159

ذكرحمود سعد حمود الشمري548110408

ذكرحمود سليمان حمود الشمري549103351

ذكرحمود صياح فياض الشمري 550113100

ذكرحمود عبدهللا  هجهوج الحربي 551113876

ذكرحمود عبدهللا سميحان الشراري552106210

ذكرحمود عبدهللا صالح الغازي553100514

ذكرحمود عوده خلف الشراري554104330

ذكرحمود قبيل حجر الفهيقي555113418

ذكرحمود محمد ثليج الشمري556108978

ذكرحمود معيض عبيد العنزي557110108

ذكرحميد  معيوف  مران  السويلمي 558106600

ذكرحميد سالمه حميد الشراري559109945

ذكرحميد فالح عايد الشرارى560126965

ذكرحميد محمد حماد الفايدي561106306

ذكرحواس بطين خصر الشمري562109987

ذكرحواس زياد حزل الشمري563101835

ذكرحوران محمد حسن السرحاني564113194

ذكرحيدر صالح حيدر الحيدر565122075

ذكرخالج عبدالرحمن عوض الطويلعي566124894

ذكرخالد  ربيع عبدهللا  الربيع567102318

ذكرخالد  سيد  فرحان  العنزي 568106816

ذكرخالد  صباح  هليل الشراري569109650

ذكرخالد  ضايف سويلم الشراري570107404

ذكرخالد  ظاهر  كريم  العنزي 571118484

ذكرخالد  عطاء عطاهللا الزارع572115588

ذكرخالد  عقييل  مناحي  الشراري 573108189

ذكرخالد  عواد  عايد  الشراري574111525

ذكرخالد  الفي عواد الشراري575118953

ذكرخالد  محمد مرجي الشراري576107826
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ذكرخالد  مفلح حيزان العنزي577100603

ذكرخالد  مفلح عوض االشجعي578100401

ذكرخالد  ونس  مانع  الشمري 579124512

ذكرخالد برجس مطرود الشمري580104473

ذكرخالد بهلول حمدان الشمري581110466

ذكرخالد حامد حماد الشراري582123711

ذكرخالد حران على الشرارى583126254

ذكرخالد حمدان سالم العطوي584100464

ذكرخالد حمدان غربي الفهيقي585127164

ذكرخالد حميدان شرعان الشراري586103898

ذكرخالد خلف مساهر الشرارى587127707

ذكرخالد زايد علي الشراري588120814

ذكرخالد ساقم فالح الشراري589108300

ذكرخالد سبيتان عليان الشراري590123736

ذكرخالد سعد صران الرويلي591107775

ذكرخالد سعود  السحل الشراري592111533

ذكرخالد سعود محمد المطيران593103833

ذكرخالد سعيد جمعان الزهراني594107778

ذكرخالد سالمه قحيصان الشراري595126797

ذكرخالد سلطان متعب العبدهللا596111597

ذكرخالد سلمان جاهم الشرارى597111821

ذكرخالد سلمان خويلد العتيبي598110528

ذكرخالد شايم سراي الشمري599117764

ذكرخالد شعف عبد الرحمن الشمري600122544

ذكرخالد شلوف شتيوي الشراري601102238

ذكرخالد صالح محمد الشمري602115221

ذكرخالد صعفث الحميدي الرويلي603126826

ذكرخالد ضحوي نومان الشمري604107269

ذكرخالد ضيف هللا مصبح الشراري605101299

ذكرخالد طياح علي الشراري606103021

ذكرخالد ظاهر مثني الحربي607126584

ذكرخالد عبد الرحمن عبيد السقياني608123323

ذكرخالد عبدالرحمن  سالم الشراري609115327

ذكرخالد عبدالرحمن عثمان المشعلي610125495

ذكرخالد عبدالرحمن فريج الجهني611112039

ذكرخالد عبدالعزيز متنان الشراري612112999
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ذكرخالد عبدهللا سالم العطوي613105286

ذكرخالد عطاهللا  سعد الراشد614126298

ذكرخالد عقالء  ظاهر  الحازمي615107670

ذكرخالد عقالء فهيد الحميمص616108167

ذكرخالد علي مايق العنزي617108341

ذكرخالد علي محمد المازني618123573

ذكرخالد عويد خلف الرويلي619112659

ذكرخالد عياف عايد العنزي620107622

ذكرخالد فايز شومان الثبيتي621114926

ذكرخالد فرحان جعيدان الكويكبي622119745

ذكرخالد فرحان عقيل  الشمري 623112645

ذكرخالد فرحان مقبول الشراري624115014

ذكرخالد فهد خالد الطالق625115513

ذكرخالد فهد عبدالرحمن النحاس626109857

ذكرخالد الفي عايد الرويلي627125559

ذكرخالد ماجد قدر الحازمي628109224

ذكرخالد مبارك على الشراري629106914

ذكرخالد مبارك وايل الشمري630113452

ذكرخالد متعب سيمور الرويلي631125089

ذكرخالد محمد براهيم الرقيبه632127136

ذكرخالد محمد عازم الشراري633122224

ذكرخالد محمد عميشان الشراري634104222

ذكرخالد محمد قبالن الشراري635106698

ذكرخالد محمد مرزق المرشد636103366

ذكرخالد مدهللا رحيل الشرارى637108698

ذكرخالد مدهللا سلمان الشراري638116527

ذكرخالد مدهللا مريحيل الشرارى639108492

ذكرخالد مرجي مطر الرويلي640102081

ذكرخالد مرضي مسلم الشراري641112777

ذكرخالد مزعل شماط الدغماني642115310

ذكرخالد مسعد رجاء السعدي643108401

ذكرخالد مسلم  دليمان  الشراري644107401

ذكرخالد مطالب رويشد الرويلي645120202

ذكرخالد مطير سالمة الرويلي646120715

ذكرخالد مفلح عليان الشراري647101261

ذكرخالد ممدوح قريان الرويلي648118263
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ذكرخالد منصور مبارك السماره649108140

ذكرخالد ناصر سعود الدندن650112509

ذكرخالد هداج غدير العلي651102160

ذكرخالد هليل صخيل العنزي652125989

ذكرخرصان علي هادي ال كليب653103170

ذكرخلف  الروضي  مناور الرويلي 654107857

ذكرخلف  رضاء  حجاج الشمري 655109715

ذكرخلف  سلمان شامان الشراري656121414

ذكرخلف  عيد  خلف الفيهيقي657112061

ذكرخلف  غربي  عايد  الشمري 658127882

ذكرخلف  فالح مجلي الرمالي659115267

ذكرخلف  مذود منيس  الشمري 660100645

ذكرخلف  نايف متعب الضلي661124307

ذكرخلف جوفان فريح الرويلي662102997

ذكرخلف دبوس خلف العنزي663126481

ذكرخلف سابل مشحن  العنزي664102536

ذكرخلف سويلم خميس الشراري665111209

ذكرخلف شافي شويحان الرويلي 666102019

ذكرخلف عبد العزيز مرزوق المطيري667104709

ذكرخلف عبيد صويان الشمري668117967

ذكرخلف عوض خلف العنزي669110070

ذكرخلف عيد خلف الشمري670109770

ذكرخلف محمد خلف الشمري671118119

ذكرخلف نادي خلف  العنزي 672121096

ذكرخليف  زاهد خليف الشمري673120582

ذكرخليل  فاضل معزي العنزي674110999

ذكرخليل عبر سعد العنزي675122830

ذكرخليل نجر مشعل العتيبي676108997

ذكرخميس حامد حمدان المالكي677105008

ذكرخميس عاشب زارع الحازمي678115940

ذكرخير هللا فالح صبحي الشراري679108269

ذكرخيرهللا  سليم  خليفه  الشراري 680118238

ذكرخيرهللا مبارك مشيش الشراري681110806

ذكرداله مخابر عليوى الحازمى 682108557

ذكرداود  مصبح  رحيل الشراري683117874

ذكردحام مالهد جطيل الرويلي684127766
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ذكردخيل احمد دخيل العنزي685114004

ذكردعسان جويعد غريب الرويلي686123359

ذكردغيشم عساف مفلح الشراري687113986

ذكردغيشم فهيد شالش الشمري688125139

ذكردهام حمد عبدالرحمن الجارد689105889

ذكردهام علي خلف الشمري690118416

ذكردواس عيسى ساير الشمري691102904

ذكرذياب حماد محمد البلوي692102659

ذكرذياب سلمان ساري الشراري693113132

ذكرذياب غانم ذياب الرويلي694113042

ذكرذياب فرحان عياد الشمري695121356

ذكرراجح خفيف مفرح الشراري696123484

ذكرراجي شاكر شليل الرويلي697122106

ذكرراشد خليف مرشد الرشيدي698107642

ذكرراشد فرحان طبشان الشراري699111033

ذكرراشد كاتب عقيل الفهيقي700107868

ذكرراضي  حشم ذايد الشمري 701121362

ذكرراضي  علي  فهيد  الشمري 702115007

ذكرراضي عوض سالم العنزي703103618

ذكرراكان  خالد  سعيد الفالح 704106702

ذكرراكان  عايد  معزي  العنزي 705114034

ذكرراكان  عبدالرحمن محمد النصيري706112502

ذكرراكان  قلوب عليوي الشمري707124193

ذكرراكان براهيم عبدهللا الشمري708103807

ذكرراكان ركيان محمد الرويلي709101609

ذكرراكان عايد الفي العازمي710103963

ذكرراكان عبدهللا صالح  العلي711118773

ذكرراكان عبدهللا مطر الصلبي712104331

ذكرراكان عطاء حمود الشمري713110426

ذكرراكان الفي العبيد العنزي714104887

ذكرراكان متروك االسحم الشمري715112606

ذكرراكان محمد متعب العبدهللا716113432

ذكرراكان مسفر سعيد القحطاني717106637

ذكرراكان معاضب  حامد  الحازمي718109389

ذكرراكان نزال زايد الحازمي719121105

ذكررامي  فهد  علي الرشيدي720126916
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ذكررامي سراج عوض المالكي721103819

ذكررامي مرضي القويس الرويلي722104347

ذكررامي منصور الطرقي  الفهيقي723103322

ذكررامي منصور جارهللا المحمادي724105009

ذكررايد ثاني شايم الشراري725119167

ذكررايد عبدهللا دوجان الحربي726125775

ذكررايد عساكر عبيد الرشيدي727127952

ذكررايد مسفر حميد العصيمي728114597

ذكررايد منيف عطاهللا الرشيدي729107597

ذكررايف  زيد  دوجان  الشراري 730112833

ذكررايف  مطلق سليمان  الشراري 731127524

ذكررائد  محمد سطم العبدهللا732119056

ذكررائد  معتق  ناشر  الجابري733128037

ذكررائد  معيض  دويشر  النعيم 734121687

ذكررائد  ونسان سعران الرويلي735102168

ذكررائد بندر فليح الشراري736105098

ذكررائد حارث السماح الرويلي737110101

ذكررائد حامد ماجد الشمري738120447

ذكررائد رجاء عياد الحربي739126785

ذكررائد سلمان سالمه الشراري740106456

ذكررائد صالح سالم العنزي741120211

ذكررائد صبحي  مسلم  الشراري742114409

ذكررائد عبد هللا دويشر الشراري743103083

ذكررائد عبدهللا  فهد المطيري744118308

ذكررائد مرجي حامد الرويلي745103350

ذكررائد مصبح  أوشيح  الشراري 746114102

ذكررائد نايف زايد  الشمري 747107917

ذكرربيع ابراهيم ربيع الرحيلي748100417

ذكرربيع حامد ربيع الرويلي749122966

ذكررجاء صنهات مهيزع الشمري750124395

ذكررجاء فضي راجي الشمري 751115642

ذكررحيل متعب محمد الشمري752118124

ذكررداد ظيف هللا رشيد الفهيقي753118888

ذكررزق  ضيف هللا  نصيب  العفر754122498

ذكررشان مساعد  عايد االحمدي755102514

ذكررشيد  محمد رشيد السويلم 756128200
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ذكررشيد عبدالرزاق محمد المقبل الرشيد757106579

ذكررضاء عبيد بشير النومسي758107907

ذكررعد  حمود عشوي العنزي759118965

ذكررعد  عطية  حضيض السلمي  760107590

ذكررعد محمد  ضحيان  العازمي 761117268

ذكرركاد جايز مدشر الشراري762103761

ذكررمزي  سعد  زايد  المطيري 763122846

ذكررمضان عبدهللا رمضان السبيعي764103763

ذكررياض  ناجح  ربيع  الشراري 765114428

ذكررياض فالح غدير العلي766102965

ذكررياض مدهللا عبدهللا الحمد767106201

ذكررياض مصلح ضيف هللا الفهيقي768111838

ذكرريان  يوسف  صالح  العبيد 769117287

ذكرريان خالد احمد السعدون770117937

ذكرريان فهد روضان  الحسن 771109727

ذكرريان فيصل مساعد الخالدي772105792

ذكرريان مونس ماطر الرويلي773108777

ذكرزاهر جايز عطاهللا الشراري774119233

ذكرزاهي  نافع حامد الشراري775119073

ذكرزاهي ناشي مطلق الشمري776101559

ذكرزايد  خاتم عقال الشمري777118535

ذكرزايد  صبر فالح البلوي778120901

ذكرزايد زيد عبدالرزاق العازمي779115011

ذكرزايد عشبان عماش الشمري780107737

ذكرزايد عودة جمعان العنزي781105487

ذكرزايد مطر محمد الحازمي782107121

ذكرزبن منصور زبن العنزي783105106

ذكرزعل محمد سالم الشرارى784106080

ذكرزعل نازل خلف الشمري785116686

ذكرزهوه مياح عبيد الشمري786104576

ذكرزويد حواس  عقال  الشمري 787103193

ذكرزياد  دحدح سمير  الشراري 788116363

ذكرزياد  طشحر شرعان الشراري789108031

ذكرزياد  الفي فدغم الشراري790122403

ذكرزياد  محمد عوينان الفليحاني791102147

ذكرزياد بريدان شرعان الشراري792104787
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ذكرزياد بشير معود الشراري793101881

ذكرزياد حمود مزيد العمير794120809

ذكرزياد خلف مجول الشمري795110864

ذكرزياد دخيل صبيح الشراري796108574

ذكرزياد زايد عقال الشراري797106615

ذكرزياد سند سلمان الشراري798123616

ذكرزياد سويد مطرود الشمري799106524

ذكرزياد شويح نزال الكويكبي800109079

ذكرزياد ضافي ضيف هللا الرشيدي801108206

ذكرزياد عايد مناحي الشراري802127943

ذكرزياد عبدالعزيز صالح الدرع803126708

ذكرزياد عبدهللا رفان الشراري804126811

ذكرزياد عقالء ضحيان الشراري805103886

ذكرزياد عيد حماد العطوي806112856

ذكرزياد فالح سالم الشمري807109732

ذكرزياد قبالن  عتيق  الشراري808113748

ذكرزياد قعيران طلفاح الشراري809114869

ذكرزياد كريم مرعي الخالدي810123561

ذكرزياد محمد حمدان الشراري811107815

ذكرزياد محمد سايل الشراري812104244

ذكرزياد مزيد صغير الشمري813117380

ذكرزياد مطلق محمد العنزي814104465

ذكرزياد مطلق ناصر  المرعي815102206

ذكرزياد مفلح جهيم العنزي816111499

ذكرزياد نافع االسود الشراري817113902

ذكرزياد نايف عبدالمحسن الدغيفق818112242

ذكرزياد نزال مفرح الشراري819102791

ذكرزيد  أنويقل  وادي  الرويلي 820112962

ذكرزيد  خاتم عقال الشمري821118592

ذكرزيد  سويد  مطرود  الشمري 822101520

ذكرزيد  علي متروك العتيبي823116205

ذكرزيد  عواد سلم العاقله 824109170

ذكرزيد  عويد حمدان الرويلي825127259

ذكرزيد سند سليمان الشراري826120502

ذكرزيد عايد محل الحازمى827102136

ذكرزيد عويجان بقان الشراري828109621
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ذكرزيد فريح زيد الشمري829105399

ذكرزيد مبارك جايز  الشراري830106551

ذكرزيد مبارك خليفة الشراري831125621

ذكرزيد محمد ضمران الشراري832110871

ذكرزيد مغيران خلف الشمري833118102

ذكرساجر خطار هدروس الرويلي834109350

ذكرساجي غضيان سويلم الحازمي835112611

ذكرساري  عقال مطلق الفهيقي836108005

ذكرساري سليم سالم الشراري837116790

ذكرساري مطر ساري الرويلي838125687

ذكرسالم  حمود  مرشد الحربي 839102690

ذكرسالم  رجاء  عتيق الشريهي 840111764

ذكرسالم  ناصر عبدالرحمن الصقعبي841108264

ذكرسالم االسمر سالم العنزي842124658

ذكرسالم الصريخ جدير الشراري843108288

ذكرسالم ثاني عوينان الشراري844121385

ذكرسالم حامد سالم الشراري845117912

ذكرسالم خشمان سالم الشراري846113815

ذكرسالم سليمان سالم الفريدي847117091

ذكرسالم سمر الفي الفهيقي848120446

ذكرسالم صالح سالم آل قراد849103052

ذكرسالم صاهود عيد الشمري850122089

ذكرسالم عايض سالم العنزي851115013

ذكرسالم عايض سطام العنزي852117870

ذكرسالم عائض سالم الشهراني853124946

ذكرسالم عبدالحكيم عبدالخالق السليمان854127836

ذكرسالم عبدهللا ربيع العيسى855116917

ذكرسالم عبيدهللا سالمه العطوي856105364

ذكرسالم عقيل سالم الشمري857114405

ذكرسالم عواد هليل الشمري858113554

ذكرسالم عياده غافل الشمري859103892

ذكرسالم فهد عقالء الشمري860112964

ذكرسالم محمد سالم الجهني861122298

ذكرسالم مطلق ناصر  المرعي862107548

ذكرسالم هايل مسلم الشراري863118209

ذكرسالم هليل صبيح الشراري864114109
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ذكرسامر خلف غضيان الشراري865103929

ذكرسامي  باطح ذياب الرويلي 866122157

ذكرسامي  سعود  سالم  الحربي867101425

ذكرسامي  سالمه  دحيل  الفهيقي868118250

ذكرسامي  سليم  فليح  الشراري869107053

ذكرسامي  سليم الهزيل الشراري870113630

ذكرسامي  سليم مسكت الشراري871116887

ذكرسامي  عايد جديان الرويلي872101328

ذكرسامي  عبد هللا  عايد الشراري873103264

ذكرسامي  ناصر  سليمان  الدغماني 874119230

ذكرسامي احمد زيد الشمري875106800

ذكرسامي حمد مزعل البقعاوي876104236

ذكرسامي خويلد مجهد الشراري877101135

ذكرسامي دخيل سالم الشمري878125568

ذكرسامي زبار خليف  العنزي879115638

ذكرسامي سالم  مرزوق  العازمي880123577

ذكرسامي سالمة سند الشراري881102314

ذكرسامي شايم جدوع الشراري882103631

ذكرسامي صالح عبدالرحمن العتيبي883103748

ذكرسامي عايد عوض الشراري884124627

ذكرسامي عايش تريفس الشراري885103632

ذكرسامي عايش جحليش الشراري886121263

ذكرسامي فهد علي الشمري887111738

ذكرسامي قبالن سمحان الشراري888122746

ذكرسامي الفي حامد الشمري889113727

ذكرسامي الفي عويد الشراري890109902

ذكرسامي مبارك مفلح الشرراري891109302

ذكرسامي متعب نواف العنزي892110952

ذكرسامي محمد عبدهللا الشراري 893126639

ذكرسامي محمد عقالء الشراري894103725

ذكرسامي محمد فجري العنزي895101081

ذكرسامي مساعد جحليش الشراري896127456

ذكرسامي مقبل مشيش الشراري897119118

ذكرسامي مقبول فليح الشراري898108769

ذكرسامي منوخ صبيح الشراري899104772

ذكرسامي نايف محارب المشيط900114522
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ذكرسبتى  مخابر عليوي الحازمى 901108616

ذكرسراي  عذال سعود الشمري 902113037

ذكرسراي عايد سراي الشمري903110344

ذكرسرحان دهام رخاء الخالدي904122810

ذكرسطام  عيد  سطام  العنزي905105736

ذكرسطام عطاهللا العنه الرويلي906110195

ذكرسطام معيض سطام العنزي907107716

ذكرسطام ملوح مصدر الرويلي908100974

ذكرسعد  الداشر عصيفير الصلبي909109110

ذكرسعد  دخل هللا  مشعان  المشعان910114749

ذكرسعد  راشد  زقم  الشمري911103822

ذكرسعد  سالم مسند الشراري 912107838

ذكرسعد  سالمه سالم  الفهيقي913104484

ذكرسعد  عواد  رحيل العنزي914102371

ذكرسعد  قاعد حجاج  الشمري 915116241

ذكرسعد  مهناء  هايل  الشمري 916123236

ذكرسعد الثمني نشاء الرويلي917117891

ذكرسعد الحميدي سعيد المطيري918105016

ذكرسعد حامد سالم الشراري919108248

ذكرسعد حمدان غضبان الرويلي920116597

ذكرسعد سالم حسين الدلبه921121580

ذكرسعد سالم ناصر الشمري922100164

ذكرسعد سلمان شرعان الشراري923103387

ذكرسعد شاقي خلف الشمري924102572

ذكرسعد طياح علي الشراري925102719

ذكرسعد عشوى سليمان الشرارى926123512

ذكرسعد عقيل خضير الشمري927102565

ذكرسعد عناد عياط الرويلي928120418

ذكرسعد عوض سويلم االشجعي929101123

ذكرسعد عويض سلمان الشراري930114601

ذكرسعد غازي الهويل العتيبي931118544

ذكرسعد غريب لويفي الشراري932118219

ذكرسعد قاطن  جدوع الرويلي 933111800

ذكرسعد محمد ثاني الشراري934104583

ذكرسعد محمد حيالن العنزي935116898

ذكرسعد محمد سعيد األحمري936104397
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ذكرسعد محمد سليم الشراري937101717

ذكرسعد مطيلق عوير البناقي938108472

ذكرسعد مفوز قبالن الشمري939123095

ذكرسعد مناحي فنخير  الشراري940103657

ذكرسعد نافع كليب الشمري941126922

ذكرسعد نزال حمدان الشراري942124471

ذكرسعد هديان عرمان الشرارى943106709

ذكرسعود  سعد  رجاء  العلي 944118468

ذكرسعود  فهد  عبدالرحمن  التميمي 945102603

ذكرسعود  فواز شفق النصيري946103914

ذكرسعود  كاسب  رجاء  الشراري 947108681

ذكرسعود  مسلم  جاهم  الشراري 948106012

ذكرسعود بشير كاسب أباالوكل949127725

ذكرسعود بطحان محمد الحازمى 950103262

ذكرسعود جهاد مرجي الفهيقي951119387

ذكرسعود خضر شرقي الرويلي952109629

ذكرسعود خلف  صبيح الشراري953103203

ذكرسعود خليف مصبح الشراري954100586

ذكرسعود رجاهلل دهيم الشراري955102129

ذكرسعود رشيد حنيفان الرشيدي956117990

ذكرسعود سعد سعود الشمري957123567

ذكرسعود سعد شنوان الزيد958114182

ذكرسعود سعد مدهللا الجوفي959122971

ذكرسعود سعيد ضبيان البلوي960110047

ذكرسعود شهاب مسيب العياشي961113840

ذكرسعود صامد سالم الشراري962103048

ذكرسعود عبد الرحمن عيدالمحسن السعيدان963113412

ذكر سعود عطاهلل  مهنا  العنزي964127235

ذكرسعود عبدالعزيز سعد العويضة965119343

ذكرسعود عليثه بطيان المطيري966118685

ذكرسعود عميشان هطيالن  الشراري967111452

ذكرسعود فرحان شرهان الشرارى968110859

ذكرسعود فرحان قيران الرويلي969105878

ذكرسعود الفي شخير الحازمي970107295

ذكرسعود محمد حامد الشراري971110991

ذكرسعود محمد سميحان الشراري972116785
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ذكرسعود مدهللا محمد الشراري973108863

ذكرسعود مصبح عقالء الشرارى974107612

ذكرسعود مطير محمد الشراري975101475

ذكرسعود معزي سحيمان الشمري976127129

ذكرسعود مقبل سالم الشراري977126370

ذكرسعود مناور سليمان الشمري978127570

ذكرسعود نافع سعود الشراري979106531

ذكرسعود هايش الدمثي الفهيقي980105899

ذكرسعيد  هليل صبيح الشرارى981107209

ذكرسعيد ساري صبحان الحازمي982105743

ذكرسعيد شاقي عبيد الشمري983108375

ذكرسعيد عبدهللا علي الزهراني984105894

ذكرسعيد مناحي عايض الشراري985111623

ذكرسعيدان حمود خلف البقعاوي 986113258

ذكرسفر سليمان حمود السرحاني 987103343

ذكرسفر ناصر محمد القحطاني988110890

ذكرسالم عقيل عوده الحازمي989107595

ذكرسالمة  ماطر سالمة الرويلي990112464

ذكرسالمة عبد المحسن احمد الجوف991101298

ذكرسالمة فرحان سالمة الشرارى992109140

ذكرسالمه  سلطان  سالمة  الرويلي993115598

ذكرسالمه  مقبول سالم العنزي994113413

ذكرسالمه بخيت محمد الميلبي995106886

ذكرسالمه سالم سالمه الشراري996125862

ذكرسالمه عياد سالمه الشمري997114943

ذكرسالمه محمد عبدهللا التويم998103399

ذكرسلطان   صاهود   مفرج  العنزي 999122396

ذكرسلطان  حماد  حمد  الشمري 1000114187

ذكرسلطان  راشد حجاج الراشد1001126820

ذكرسلطان  رويق فنيطل  الرويلي1002101467

ذكرسلطان  سالم  مرزوق  العازمي1003123912

ذكرسلطان  شطيط سعيد الشمري1004117856

ذكرسلطان  عبدالحميد  مكمي  الجنيدي1005107745

ذكرسلطان  عبدهللا  عبدالعزيز  البديوي1006113552

ذكرسلطان  عبيد  فياض  العنزي 1007104513

ذكرسلطان  عتيق عاتق الجهني1008108513
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ذكرسلطان  عقيل رشيد الفهيقي1009112446

ذكرسلطان  علي  عايد  العنزي1010108076

ذكرسلطان  عوض سويلم االشجعي1011114736

ذكرسلطان  غضبان خلف المبارك1012122494

ذكرسلطان  فواز علي آل عبد هللا1013110097

ذكرسلطان  محمد الطرقي العازمي1014110820

ذكرسلطان  محمد فريج الفهيقي 1015109869

ذكرسلطان  مسلم  لويفي الشراري1016120621

ذكرسلطان احمد حسين حكمي1017116207

ذكرسلطان بدر عرسان الضويحي1018116146

ذكرسلطان حامد سالمه الشراري1019105992

ذكرسلطان حجي مناحي العنزي1020114962

ذكرسلطان حسين علي آل سالم1021103405

ذكرسلطان حمدان جلعود العنزي1022100824

ذكرسلطان خلف بشير الشراري1023106652

ذكرسلطان دواس دهيم الرويلي1024109143

ذكرسلطان راجي مقبول الشراري1025100706

ذكرسلطان راكان معيوف الشمري1026108200

ذكرسلطان زاين دخيل الرويلي1027114531

ذكرسلطان سالم سماح الشراري1028107005

ذكرسلطان سعود جضعان الشمري1029119591

ذكرسلطان سلمان حميد العطوي1030111748

ذكرسلطان سليمان هنيدي العنزي1031108010

ذكرسلطان شاهي عويد العنزي1032100716

ذكرسلطان صالح فليح الشراري1033104948

ذكرسلطان ضيف هللا ضريسان الشراري1034115137

ذكرسلطان عايد عيد الشراري1035122029

ذكرسلطان عايض األقطم الشراري1036115635

ذكرسلطان عبد هللا دويشر الشراري1037102938

ذكرسلطان عقاب صحن الشمري1038101462

ذكرسلطان عوض خضر الياسي1039104813

ذكرسلطان فالح مكمن الشرارى1040122781

ذكرسلطان فرحان اسيمر الدغماني1041121049

ذكرسلطان فريح مسبط الشمري1042103574

ذكرسلطان فهد ختام الشمري1043120703

ذكرسلطان فهد مفرح الشراري1044108227
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ذكرسلطان فيحان ضاوي الشيباني1045112470

ذكرسلطان قاسم محمد الرويلي1046108065

ذكرسلطان مبارك سند الشراري1047111656

ذكرسلطان محمد مفلح الشراري1048117946

ذكرسلطان محمد ملفي العنزي1049103602

ذكرسلطان مشعل سليمان الحميد1050120075

ذكرسلطان مطني غضيان العطوي1051125492

ذكرسلطان معارك عرسان الرويلي1052113937

ذكرسلطان مفرح ليلى الحازمي1053103229

ذكرسلطان مقبول  مطر  الفهيقى1054112907

ذكرسلطان ملهي جطيل الرويلي1055121978

ذكرسلطان منصور خلف الرويلي1056104417

ذكرسلطان مهجع محارب الشمري1057105211

ذكرسلطان موفق معازر الرويلي1058122212

ذكرسلطان نايف حسن الرويلي1059113566

ذكرسلطان نداء فرحان العنزي1060106916

ذكرسلطان هزيم رفاده الفهيقي1061113199

ذكرسلطان وقاف قايض الرويلي1062126761

ذكرسلمان  حمدان  سويلم  الشراري1063118505

ذكرسلمان  ردن سليم الحربي1064126613

ذكرسلمان  صالح رشيد الخمسان1065108256

ذكرسلمان  عارف  ماضي  الرويلي 1066112478

ذكرسلمان  عساف  راضي  الشراري 1067109137

ذكرسلمان  فرحان  سالم البخيت 1068115905

ذكرسلمان  قاعد ماشي الشراري1069106288

ذكرسلمان جزاء  بدر العتيبي1070101576

ذكرسلمان خلف صبيح الشراري1071104488

ذكرسلمان دحام سلمان البناقي1072103276

ذكرسلمان دخيل هللا فيصل السهلي1073108836

ذكرسلمان سعد حادي العازمي1074107419

ذكرسلمان سعد عوده الشمري1075113809

ذكرسلمان طراد فايز الرويلي1076109716

ذكرسلمان عبدالعزيز سلمان الزارع1077107628

ذكرسلمان عبدالعزيز نادر العنزي1078119462

ذكرسلمان عبدالكريم عبدهللا المرشدي1079104803

ذكرسلمان عبدهللا حمود الغويري1080109890
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ذكرسلمان عطاهللا خامر الشراري1081100798

ذكرسلمان عقالء شطيط العنزي1082120880

ذكرسلمان علي بليعيم الشراري1083121137

ذكرسلمان فريد منصور الحموان1084102998

ذكرسلمان فالح رحيل السعدي1085113185

ذكرسلمان فهد عبيد الرشيدي1086107516

ذكرسلمان الفي سالم الشراري1087109340

ذكرسلمان متعب فرحان العنزي1088112897

ذكرسلمان مران برقع الرويلي1089104752

ذكرسلمان مرجي محارب الشراري1090101093

ذكرسليم  ضافي  سليم  الشراري1091103397

ذكرسليم  مرجي  حمدان  الشراري 1092105733

ذكرسليم حمود عبيدهللا  الرديني1093102611

ذكرسليم عقال رحيل الشراري1094101697

ذكرسليم غريب سليمان الرويلي1095107350

ذكرسليم قاسم سالم الشراري1096113261

ذكرسليمان  جزاء  شاقي الشمري1097101866

ذكرسليمان  ركاء  طميش العنزي1098106221

ذكرسليمان  ضيف هللا  سليمان  المرعي 1099112369

ذكرسليمان  فيصل عبداللطيف الرديني 1100125935

ذكرسليمان أحمد سليمان الجدوع1101120944

ذكرسليمان خالد سليمان  الزارع1102117865

ذكرسليمان سالم عوض الرشيدى1103127671

ذكرسليمان سعيد محمد الشراري1104128136

ذكرسليمان سويلم فهد البيشي1105118681

ذكرسليمان صالح عبدهللا الراشد1106128162

ذكرسليمان عايد سليمان البناقي1107101580

ذكرسليمان عبد الرحمن محمد السمحان1108100412

ذكرسليمان عبدالعزيز سليمان الدبيان1109117493

ذكرسليمان غدير رشيد الطرفاوي1110127973

ذكرسليمان غربي عبيد الشمري1111123252

ذكرسليمان مفرح حامد الشراري1112114272

ذكرسليمان هليل نافل الشراري1113113004

ذكرسمير فايز عبدالمصلح الضويحي1114126793

ذكرسمير معوض دابي الشراري 1115112233

ذكرسند  بشر غريب الشمري1116118198
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ذكرسند  كريم القوضي  الرويلي1117111213

ذكرسودي  خلف  حاوي  العنزي1118126341

ذكرسويلم عياد سويلم الغيثي1119113428

ذكرسويلم منزل سويلم الشراري1120121064

ذكرسيف  خليف  حامد الشراري1121122959

ذكرسيف  سعدي  حجاج  الشمري1122115173

ذكرسيف  ظافر ناصر  آل الحارث 1123117935

ذكرسيف  محمد  ضحيان  العازمي 1124117328

ذكرسيف  مرزوق سيف العتيبي1125120596

ذكرسيف حامد عيد الحازمي1126100726

ذكرسيف رخيان صياح الشرارى1127127137

ذكرسيف صالح  صغير الشراري1128107951

ذكرسيف صالح سالم الشراري1129106307

ذكرسيف محمد خليف الخمسان1130118986

ذكرسيف نواف عبدالرحمن السرحاني1131104232

ذكرشادي فهد جايس الشراري1132102544

ذكرشادي وديد راشد الحربي1133123745

ذكرشاكر  شافي تركي الشمري1134110105

ذكرشاكر  محمد  غافل  الشراري 1135106064

ذكرشاكر  محمد  فاتي  الشراري1136101282

ذكرشاكر ابراهيم عبدالرزاق الجباب1137101183

ذكرشاكر احمد محيمد الشراري1138106987

ذكرشاكر زيد سويلم الشراري1139109587

ذكرشاكر سالم مسكت الشراري1140115821

ذكرشاكر سلمان جاهم الشراري1141114030

ذكرشاكر صالح االشعل الشراري1142104226

ذكرشاكر عويش نهار الشراري1143102902

ذكرشالح  فرحان حمود الشراري1144107564

ذكرشامخ عايش مسيب الشراري1145127805

ذكرشاهر  عياده  ماضي الشراري1146108355

ذكرشاهر  الفي  مياح  الرويلي1147116437

ذكرشاهر خلف شطيط الرويلي1148116987

ذكرشاهر سعود ملفي الشراري1149118881

ذكرشاهر ظاهر عجيل  الشراري1150128186

ذكرشاهر عبدهللا عويد الشراري1151111366

ذكرشاهر فالح البصيلي الحازمي1152126038
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ذكرشايم  زعل سالم العنزي1153104117

ذكرشايم دخل هللا  عايد  الشراري 1154113934

ذكرشجاع عفنان رابح الشمري1155117826

ذكرشرعان حماد متعب الحازمى1156126928

ذكرشريف ماضي سليمان الشمري1157117249

ذكرشهاب ثامر حمود الرويلي1158109577

ذكرشوقي مقبل خليف الشمري1159121372

ذكرصابر األطرم عايش الشراري1160120855

ذكرصالح  الفرحي جعيثن  الرويلي1161122678

ذكرصالح  أنويقل  وادي  الرويلي 1162112762

ذكرصالح  جمال  صالح  السليمان 1163100863

ذكرصالح  خليفه مسلم ال زعير1164100120

ذكرصالح  صبيح  زايد  الشراري 1165119121

ذكرصالح  صبيح  مفلح الشراري1166114370

ذكرصالح  عبيد خليفه  السرحاني1167104296

ذكرصالح  غضيان عميشان الشراري1168108466

ذكرصالح  ناعم حجي  السرحاني1169124687

ذكرصالح بشير سمير العنزي1170102800

ذكرصالح حجاج دخيل هللا الحربي1171101873

ذكرصالح خالد خميس الدغيفق1172117235

ذكرصالح دهيمان مناحي الشراري1173124777

ذكرصالح سالم علي الشراري1174102575

ذكرصالح سعد سالمة الحصيني 1175112267

ذكرصالح سعود سعيد الحربي1176111137

ذكرصالح صالح خلف البراك1177112208

ذكرصالح عبدالرحمن صالح الدايس 1178113874

ذكرصالح علي  ثنيان النزال1179122384

ذكرصالح عواد جضعان الشمري1180101714

ذكرصالح عوض عبدهللا العبيوي1181102089

ذكرصالح فيصل صلبي الشمري1182107061

ذكرصالح مرخي مسلم الفليحاني1183104525

ذكرصالح مسلط سبيل المطيري1184123023

ذكرصالح منزل سليمان الشراري1185126246

ذكرصالح هازع عناد الرويلي1186105811

ذكرصبر فالح مطلق البلوي 1187106264

ذكرصبيح  خلف  صبيح  الشراري 1188114465
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ذكرصخر عبدهللا جديع الشراري1189127460

ذكرصقر  الريض عنيفش الحازمي1190121995

ذكرصقر  وديد دقيق الرويلي1191107666

ذكرصقر حمد الجميل السعدي1192119111

ذكرصقر خاف حويل  الشراري1193126692

ذكرصقر دغيم بطي البناقي1194119162

ذكرصقر عواد خلف الظفيري1195115495

ذكرصقر الفي مشيش الشراري1196119439

ذكرصقر محمد غنثر الشراري1197110501

ذكرصقر ناجح سمير الشراري1198109550

ذكرصالح  الغتران  كاسب  الرويلي 1199123391

ذكرصالح  عقأل مسايل  الشراري 1200126765

ذكرصالح  فالح  سليم  الشراري1201117280

ذكرصالح حجي  نصيب  العفر1202108187

ذكرصالح شفاقه مبيريك الطرفاوي1203126253

ذكرصالح ضيف هللا مسلم الشرارى1204106542

ذكرصالح طخطيخ عوده الشمري1205105417

ذكرصالح عيد سليم العطوي1206114791

ذكرضاحي عبدالهادي معيض ال مريع1207125355

ذكرضافي صبيح مشناء الشراري1208119307

ذكرضبيان عبيد دبيان الشمري1209120005

ذكرضيف هللا سمير مطلق الشالقي1210110350

ذكرضيف هللا علي شامخ البحيران1211112804

ذكرضيف هللا مصطفى سعيد الشراري1212126378

ذكرضيف هللا مفرح ثاني الشراي1213117218

ذكرضيف هللا هليل رثعان الشمري1214109911

ذكرطارب مفرح محمد هليل1215110460

ذكرطارق  حسين اسيحم الحازمى1216116060

ذكرطارق  فايز مضمي الشراري1217109872

ذكرطارق باني محمد الرويلي1218105925

ذكرطارق بشير محمد  الشراري1219104314

ذكرطارق حمدان محمد الشمري1220123386

ذكرطارق رجاء فياض الشراري1221113843

ذكرطارق زايد سالمه الشراري1222124723

ذكرطارق زياد صالح المعتق1223116020

ذكرطارق سعود دغيبش الشراري1224100270



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالخنبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكرطارق سلمان هديسان الشراري1225108534

ذكرطارق صالح بشير الشراري1226114421

ذكرطارق صامد سند الشراري1227104632

ذكرطارق عارف شايش الشرارى1228127764

ذكرطارق عبدالرحمن عمشان الحسن1229118400

ذكرطارق عبدهللا عايد الشراري1230100560

ذكرطارق عويد فليح الشراري1231108412

ذكرطارق فوزي سعود الحميمص1232110017

ذكرطارق مرزوق عبدالعزيز الضميري1233119752

ذكرطارق مقبول سليم الشراري1234108478

ذكرطارق مقبول عوض الهرجاف1235102163

ذكرطارق نواف زيد الشمري1236102401

ذكرطارق هايل  شويعر الحازمى1237125910

ذكرطاري الفرحي سامح الشمري1238101168

ذكرطاال مسعد فالح الشراري1239111569

ذكرطالب قاسم سلمان الشراري1240103483

ذكرطالع اديلم نباح الشراري1241108745

ذكرطراد  ونيس سعران الرويلي1242123717

ذكرطالل  جبيان  عقيل  االشجعي 1243103857

ذكرطالل  شريده مرضي العنزي1244112333

ذكرطالل  عطاهلل  حمد الحمدان1245121897

ذكرطالل  علي  مفضي  الشراري1246101818

ذكرطالل  مسلم  عيد  العازمي 1247122960

ذكرطالل  مضحي رغيان العنزي1248112076

ذكرطالل بدر عرسان الضويحي1249120927

ذكرطالل بندر مقبل الحيسوني 1250105494

ذكرطالل حامد خلف الصلبي1251108649

ذكرطالل حميد عبدهللا الشمري1252105091

ذكرطالل حنيف حياء الدغماني1253112705

ذكرطالل خالد تاجر العنزي1254113499

ذكرطالل راضي  مقبل  الشمري1255113016

ذكرطالل ساقم فالح الشراري1256108459

ذكرطالل شليان سليم الصبحي1257110655

ذكرطالل صالح سعد الحازمي1258102738

ذكرطالل صبيح مايل الشراري1259110606

ذكرطالل عبدهللا ضيف هللا الشراري1260127659
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ذكرطالل عطاهللا سليم الشراري1261108801

ذكرطالل عوض خلف العنزي1262122982

ذكرطالل غانم سعود الشمري1263113954

ذكرطالل فرحان محمد الشراري1264103168

ذكرطالل فليح كوكز العنزي1265106984

ذكرطالل لويفي صالح الشراري1266126586

ذكرطالل محمد سالمه العطوي1267109741

ذكرطالل محمد غالب البشير1268126225

ذكرطالل محيسن قياض الشراري1269101601

ذكرطالل مطلق فراج المطيري1270103099

ذكرطالل موافق شويعر الرويلي 1271124610

ذكرطالل نايف عوض الشراري1272113823

ذكرطالل نعيم راضي الهباد1273107773

ذكرظافر  ناصر  مناحي  السويداني 1274100427

ذكرظاهر  فالح  ظاهر  الفهيقي 1275107603

ذكرظاهر داغش مفرح العنزي1276101353

ذكرظاهر سالم عبدهللا العنزي1277112304

ذكرظاهر مدهللا رخيص الشراري1278110828

ذكرعابد  سعد بشير  الشراري 1279117296

ذكرعادل  عبدهللا  صالح الصقعبي1280118304

ذكرعادل  عبدهللا الصقعي الشراري1281102680

ذكرعادل جوفان فريح الرويلي1282105317

ذكرعادل حمود حمد الفهيدي1283100248

ذكرعادل خميس عويد الحمدي الجهني1284103591

ذكرعادل ذابل حسو الرويلي1285103087

ذكرعادل رخيان ملهي الشراري1286101051

ذكرعادل زويد دبجان الشرارى1287117192

ذكرعادل سعود طعيسان العنزي1288102772

ذكرعادل عايد سويلم الشراري1289102963

ذكرعادل عبدهللا سليم الشراري1290108379

ذكرعادل علي ظاهر الرشيدي1291117650

ذكرعادل عواد ثاني الشمري1292102857

ذكرعادل عوده فالج الشمري1293112097

ذكرعادل فرحان راضي العنزي1294108701

ذكرعادل فيصل فهد العتيبي1295125895

ذكرعادل كساب ثاني الشراري1296101861
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ذكرعادل الفي تريفس الشراري1297105678

ذكرعادل متعب عريعر الرويلي1298113019

ذكرعادل محمد خليفة الوشيح1299103451

ذكرعادل مطلق عقيل الشراري1300112281

ذكرعادل مقبول قبالن المناور1301118210

ذكرعادل ناصر مفرح الشرارى1302120557

ذكرعارف  كايب  الحميدي الشمري 1303112674

ذكرعارف رجاء جخيدب الشمري1304125421

ذكرعارف عبدالسالم عارف  البرجس1305113393

ذكرعارف فايد خلف الشمري1306115784

ذكرعارف فهيد مدلول الشمري1307112037

ذكرعارف ناصر حراب العتيبي1308117261

ذكرعارف هليل قنتان الرويلي1309115578

ذكرعاصم عوده ندا الشمري1310125402

ذكرعاطف  عايد  صالح  الخالدي1311122063

ذكرعاطف  مساعد  عتيق  الحازمي 1312114161

ذكرعاطف جزاع جزع البديوي1313112395

ذكرعاطف رشيد حنيفان الرشيدي1314118672

ذكرعاطف الفي سليم الشراري1315100305

ذكرعاكف كردي سليمان الشراري1316107212

ذكرعامر  راضى  هليل الحازمى1317123149

ذكرعامر  سعود هطيان الشراري1318112628

ذكرعامر  سعيد حمدان السعدي1319114663

ذكرعامر  نومان سويلم الفهيقي 1320113945

ذكرعامر السرحي عطاهللا  الرويلي1321115672

ذكرعامر ساقي خلف الشراري1322104049

ذكرعامر سعدي راضي الشمري1323109146

ذكرعامر سويلم مشرف الحازمي1324106826

ذكرعامر صبحي مسلم الشراري1325118001

ذكرعامر ظاهر خميس الشراري1326112080

ذكرعامر عبدهللا عقيل الشراري1327127527

ذكرعامر غرمان صغير العمري1328103645

ذكرعامر نايل عايد الفهيقي1329105961

ذكرعامر نمر مطلق الحازمي1330125606

ذكرعايد  زهو معيوف الشمري1331110285

ذكرعايد  عبد هللا  مطلق السلماني الشمري1332106573
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ذكرعايد  هارب  سليم  الشراري 1333101378

ذكرعايد حمدي الحجيفي الرويلي1334114433

ذكرعايد شفاقه  مبيريك  الطرفاوي1335125953

ذكرعايد علي مشبب الشهراني1336111198

ذكرعايد عوده خلف الشراري1337100279

ذكرعايد فاضل مكمي العنزي1338102271

ذكرعايد محمد صبحي الحازمي1339102885

ذكرعايد محمد عايد السرحاني1340114652

ذكرعايد محمد عايد الشراري1341112677

ذكرعايد معيوف مطلق الشمري1342112447

ذكرعايد منوخ محمد الشراري1343102860

ذكرعايض  مفرح سراح الحربي1344118540

ذكرعايض مليح سند الحربي1345116351

ذكرعائض حمد عائض  القرامين1346102128

ذكرعائض معيض غازي العنزي1347112766

ذكرعبجاهلل طخطيخ مخيمر الشمري1348114974

ذكرعبد الرحمن  محمد  ضليل  الرويلي 1349107588

ذكرعبد الرحمن  مساعد  فرهود  الفهيقي1350115571

ذكرعبد الرحمن  معزي  خبيبان  العنزي 1351114276

ذكرعبد الرحمن سالمه ملفي الصبحي1352122364

ذكرعبد الرحمن سلطان ضافي السعدون1353105434

ذكرعبد الرحمن شامي زويعل العنزي1354120753

ذكرعبد الرحمن عبد هللا زعل الشمري1355127360

ذكرعبد الرحمن مثقال عبد هللا الشمري1356121879

ذكرعبد الرحمن محمد مقبل الشراري1357107509

ذكرعبد الرحمن معوض ربيع العنزي1358118357

ذكرعبد الرحمن مقبل صالح الحربي1359101294

ذكرعبد الرحيم فهد عبد الرجمن العبدهللا1360104035

ذكرعبد الرزاق  غضيان  عميشان  الشراري 1361111695

ذكرعبد الرزاق  مبارك  سالمه  البناقي1362126308

ذكرعبد السالم  متروك  مقيم  الرويلي 1363121731

ذكرعبد السالم مقبل دايش الشراري1364104371

ذكرعبد العزيز  خلف  بعيجان  الشراري 1365101267

ذكرعبد العزيز  مبارك  الفي  الشراري 1366109544

ذكرعبد العزيز  نافع  شقير  الحربي1367105623

ذكرعبد العزيز خلف  ناصر الشمري1368108813
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ذكرعبد العزيز سويلم فرحان الشراري1369103757

ذكرعبد العزيز ضيف هللا طريق الشراري1370107726

ذكرعبد العزيز علي  عقيل  الشمري1371118999

ذكرعبد العزيز عيفان رشيد العنزي1372103939

ذكرعبد العزيز محمد بشير الشراري1373124184

ذكرعبد العزيز محمد مد هللا الشراري1374126064

ذكرعبد الكريم  االسود سوقي العنزي1375106276

ذكرعبد الكريم  سعيد  سالم  الشراري 1376112010

ذكرعبد الكريم  مرجي  جايب  الشراري 1377101420

ذكرعبد اللطيف  بشير عوده الرويلي1378109359

ذكرعبد اللطيف  عواد  عطاهلل  الشراري 1379119255

ذكرعبد هللا  بتال  عنيزان  العازمي 1380108786

ذكرعبد هللا  تركي جريد الرشيدي1381100356

ذكرعبد هللا  ضيف هللا  زايد  الشراري 1382109666

ذكرعبد هللا حميس مفرح الشراري1383101591

ذكرعبد هللا سعود مقبل الحزيم1384116471

ذكرعبد هللا عبد الرحمن عبد هللا آل ابو طايره1385117101

ذكرعبد هللا عقيل فناطل الشراري1386103355

ذكرعبد هللا عودة رحيل الشمري1387113279

ذكرعبد هللا فايز سالم العنزي1388126875

ذكرعبد هللا فنخير الفي الشراري1389122851

ذكرعبد هللا كاتب ناجح الشراري1390115492

ذكرعبد هللا مذود عيادة الشمري1391102782

ذكرعبد هللا ن سلمان الشراري1392116938

ذكرعبد المجيد  اسيمر  قاسم  الرويلي1393112961

ذكرعبد المجيد  حامد مطلق الهشال1394116823

ذكرعبد المجيد  ضيف هللا  زايد  الشراري 1395109728

ذكرعبد المجيد  عبد هللا  سعيد  المالكى 1396104023

ذكرعبد المجيد  مصلح  عشوي  الشراري1397103045

ذكرعبد المجيد حميد صياح الشراري1398111066

ذكرعبد المجيد سعود رمضان العنزي1399122174

ذكرعبد المجيد سالمه خزيم  الشمري1400107537

ذكرعبد المجيد عايد فنخير الشراري1401120507

ذكرعبد المجيد قبالن عايد الشراري1402115499

ذكرعبد المجيد هندي عبد هللا  العنزي1403105328

ذكرعبد المحسن سامى متنان الشراري1404107717
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ذكرعبد المحسن صالح مطلق الشراري1405124271

ذكرعبد المحسن مفلح سميحان الشراري1406127389

ذكرعبد المحسن مقبول طرخوم الشراري1407109691

ذكرعبد الملك  عبد هللا رشيد  الصالح1408112094

ذكرعبد المنعم عزيز غالب العتيبي1409117599

ذكرعبد المنعم محمد وصل هللا الثبيتي1410105987

ذكرعبد الهادي  متروك  مقيم  الرويلي 1411119082

ذكرعبد الواحد علي ثنيان الفهيقي1412119232

ذكرعبد الوهاب مقبل راضي الشمري1413117564

ذكرعبدارحمن نزال خليفة السليمان1414127977

ذكرعبداالله  حسين  غافل السرحان 1415108968

ذكرعبداالله  دهيم  عوض  الشمري 1416106398

ذكرعبداالله  سعود مفلح الشمري1417112591

ذكرعبداالله  صالح  علي  النصيري 1418118599

ذكرعبداالله  فياض  شطيط الشراري 1419106863

ذكرعبداالله  ملهي شمالن الرويلي1420113520

ذكرعبداالله  نايف  سلطان  العنزي 1421108859

ذكرعبداالله بدر عبدهللا الشراري1422106334

ذكرعبداالله جرمان ونيس الشمري1423116259

ذكرعبداالله ضيف هللا مسلم الشرارى1424106391

ذكرعبداالله عبدهللا منزل الشراري1425116255

ذكرعبداالله عبيد مبارك الحازمي1426124414

ذكرعبداالله عوض رجاء البلهود1427103290

ذكرعبداالله الفي هطبول الشراري1428123788

ذكرعبداالله محارب غريب الرويلي1429107152

ذكرعبداالله محمد فالح الشراري1430116514

ذكرعبداالله مصبح دويشر الشراري1431104403

ذكرعبداالله مطرود رابط الرويلي1432119797

ذكرعبداالله نادي زبين الشراري1433109171

ذكرعبداالله نواف قعيميل العتيبي1434114177

ذكرعبداالله هزيل دويشر الشراري1435100724

ذكرعبدالباقي  سالم فالح الشراري1436121426

ذكرعبدالباقي حمدان حراثان الشراري1437100874

ذكرعبدالحكيم  عواد صبيح الشراري1438109362

ذكرعبدالحكيم  فالح شطيط الشراري 1439107663

ذكرعبدالحكيم  ملييح خلف الرويلي1440106647
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ذكرعبدالحكيم فرحان مقبل الرويلي1441102436

ذكرعبدالحكيم مرزوق مثوع الشراري1442101091

ذكرعبدالحميد  خلف  حادث الرويلي 1443127376

ذكرعبدالحميد الدالي عصيان الرويلي1444120183

ذكرعبدالحميد باني مصبح الشراري1445111680

ذكرعبدالحميد مليحان سمير الشراري1446127536

ذكرعبدالخالق هليل فنطول الشراري1447100158

ذكرعبدالرحمن  خلف غربي الفهيقي1448104399

ذكرعبدالرحمن  ساير  محارب  الشمري 1449106997

ذكرعبدالرحمن  سلمان  عيد  الشراري 1450108874

ذكرعبدالرحمن  صالح  عشوي  الشراري 1451100527

ذكرعبدالرحمن  عايض فرزل الفرزل1452106585

ذكرعبدالرحمن  عبدهللا عبدالرحمن  الذياب1453108446

ذكرعبدالرحمن  عشوي  حسين  الشمري 1454101563

ذكرعبدالرحمن  عوده فالج الشمري1455112055

ذكرعبدالرحمن  فالح  سليم  الشراري1456121163

ذكرعبدالرحمن  فياض صياح الرويلي1457110941

ذكرعبدالرحمن  مليح حدور الرويلي1458120514

ذكرعبدالرحمن  منصور  مسلم  الشراري1459106772

ذكرعبدالرحمن  مهجع سالم الشراري1460116534

ذكرعبدالرحمن  يحي  محمد  الشهراني 1461120473

ذكرعبدالرحمن ابراهيم حمزه الخيبري1462107124

ذكرعبدالرحمن الحميدي خزيم السهلي1463124818

ذكرعبدالرحمن إبراهيم طشحر  الشراري 1464113774

ذكرعبدالرحمن بصيص عطاهللا الشراري1465116700

ذكرعبدالرحمن ثاني الدوحي العنزي1466107557

ذكرعبدالرحمن جاسر ضحوي الصلبي1467109064

ذكرعبدالرحمن جمعان شليتان الشرارى1468126604

ذكرعبدالرحمن جمعان عبدهللا الفهيقي1469122531

ذكرعبدالرحمن جويز حجر الفهيقي1470103014

ذكرعبدالرحمن حامد عايد الشراري1471122202

ذكرعبدالرحمن حطاب حميضان الشمري1472108825

ذكرعبدالرحمن حمد عبدالرحمن العنزي1473126434

ذكرعبدالرحمن حمدان عبدالعزيز النعمان1474104143

ذكرعبدالرحمن حميد عبدهللا الرشيدي1475113944

ذكرعبدالرحمن خالد االسمر الرويلي1476122241
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ذكرعبدالرحمن خالد علي الخالدي1477126662

ذكرعبدالرحمن خليل محسن العتيبي1478127815

ذكرعبدالرحمن خميس عازم الشراري1479104396

ذكرعبدالرحمن دخيل هللا شظيف الشراري1480112546

ذكرعبدالرحمن دعاس نومان الشمري1481105240

ذكرعبدالرحمن راجي عيد السرحاني1482114697

ذكرعبدالرحمن رحيل وقيت العنزي1483126520

ذكرعبدالرحمن زبين  فرحان الشراري1484110562

ذكرعبدالرحمن زغير محمد الشراري1485108729

ذكرعبدالرحمن سجدي ناصر الحربي1486102878

ذكرعبدالرحمن سعود زعال العنزي1487107379

ذكرعبدالرحمن سعود عواد الشمري1488104094

ذكرعبدالرحمن سليمان عبدالرحمن البراهيم1489107125

ذكرعبدالرحمن شويحط شقان الحازمي1490103380

ذكرعبدالرحمن صالح االشعل الشراري1491106761

ذكرعبدالرحمن صالح سالم الشراري1492113917

ذكرعبدالرحمن صالح سلمان الزراع1493122385

ذكرعبدالرحمن ضحوي صلفيق الشمري1494109271

ذكرعبدالرحمن ضيف هللا ربيع الشراري1495104916

ذكرعبدالرحمن ضيف هللا طحيطر الشراري1496119893

ذكرعبدالرحمن ضيف هللا ظاهر الشراري1497101446

ذكرعبدالرحمن ظاهر مسبل العنزي1498112466

ذكرعبدالرحمن عايد عيد العنزي1499107701

ذكرعبدالرحمن عبدالرزاق عبدهللا المليفى1500117674

ذكرعبدالرحمن عبدهللا خلف المثري1501120626

ذكرعبدالرحمن عزيز قيصوم الشمري1502121807

ذكرعبدالرحمن عطاهلل فرحان الرويلي1503120955

ذكرعبدالرحمن عقال عويمر الشراري1504107724

ذكرعبدالرحمن علي بركه الفهيقي1505117914

ذكرعبدالرحمن عمر سمير الشراري1506103943

ذكرعبدالرحمن عوض مناحي الشراري 1507103625

ذكرعبدالرحمن غاتر هاشل الشرارى1508121581

ذكرعبدالرحمن فريح علي العنزي1509115545

ذكرعبدالرحمن فنخور وازي  الرويلي1510121352

ذكرعبدالرحمن فهد عبدالرحمن العبدهللا1511110022

ذكرعبدالرحمن الفي صالح الشراري1512123132
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ذكرعبدالرحمن ماطر القعيط الرويلي1513127888

ذكرعبدالرحمن مبارك مفلح الشراري1514112764

ذكرعبدالرحمن محمد دويشر الشراري1515105764

ذكرعبدالرحمن محمد شتيوي الشراري1516122220

ذكرعبدالرحمن محمد عايد الشراري1517105798

ذكرعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الصعب1518126284

ذكرعبدالرحمن محمد علي المشعلي1519121085

ذكرعبدالرحمن محمد هطليس الشمري1520106668

ذكرعبدالرحمن مساعد خلف الشراري1521106251

ذكرعبدالرحمن مسلم دليمان الشراري1522121491

ذكرعبدالرحمن مفضي عايد الشراري1523111158

ذكرعبدالرحمن مقبول عوض الشراري1524115004

ذكرعبدالرحمن مليح خميس الشراري1525109722

ذكرعبدالرحمن موسى عبده حمدي1526108607

ذكرعبدالرحمن موفق متعب النعمان1527110755

ذكرعبدالرحمن ناحي سماح الشراري1528113573

ذكرعبدالرحمن نازل برغي الرويلي1529118387

ذكرعبدالرحمن نواف صياح العنزي1530111468

ذكرعبدالرحيم  فنيخر  برغش  الرويلي 1531112567

ذكرعبدالرحيم ابراهيم صالح الشراري1532106136

ذكرعبدالرحيم فيحان باني الرشيدي1533118521

ذكرعبدالرحيم محمود راضي الشراري1534118942

ذكرعبدالرحيم مناحي مدشر الرويلي1535103120

ذكرعبدالرحيم موسى حميد البناقي1536124979

ذكرعبدالرزاق المنفي حدور الرويلي1537120559

ذكرعبدالرزاق صزيلح مطر العنزي1538101646

ذكرعبدالسالم  حاشر  جربوع  الرويلي 1539123188

ذكرعبدالسالم  حمود  عايد  الشراري 1540118030

ذكرعبدالسالم  ظاهر  شطيط  الشراري 1541112328

ذكرعبدالسالم بخيت زعزوع الشراري1542110976

ذكرعبدالسالم جزاع رخيص الرويلي1543103372

ذكرعبدالسالم سالم خلف الشراري1544124078

ذكرعبدالسالم سعود صالح العريمة1545120832

ذكرعبدالسالم سعود فالح الشراري1546104426

ذكرعبدالسالم سعود مفلح الشمري1547118499

ذكرعبدالسالم صالح ابراهيم الخالدي1548114138
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ذكرعبدالسالم عايد عبيد الشمري1549122205

ذكرعبدالسالم عبدالكريم باني الشراري1550112030

ذكرعبدالسالم عبدهللا عزير الشراري1551123724

ذكرعبدالسالم فرحان سالمة الشرارى1552109189

ذكرعبدالسالم مبارك عقالء الشراري1553100594

ذكرعبدالسالم مبروك دافي الشراري1554103834

ذكرعبدالسالم محمود راضي الشراري1555102285

ذكرعبدالسالم مقبول حميدان الشراري1556123903

ذكرعبدالسالم نايف سبيل الخمعلي1557111635

ذكرعبدالسالم نايف محمد الشراري1558111173

ذكرعبدالسالم هايل فالح الشراري1559105688

ذكرعبدالعزي  معيزر  بقان  الشراري1560109217

ذكرعبدالعزيز  جعيدان  كريم  الشراري 1561101554

ذكرعبدالعزيز  خلف  عجيل  الشراري 1562117500

ذكرعبدالعزيز  رجاء حسيان  العطوي1563125051

ذكرعبدالعزيز  سارح  حجاج  الشمري 1564102840

ذكرعبدالعزيز  سعد  وقيد  الرويلي1565118985

ذكرعبدالعزيز  صالح  فهيد المطيري 1566107604

ذكرعبدالعزيز  عبدهللا  عبدالعزيز  البديوي1567113637

ذكرعبدالعزيز  عليثه  عياد  العنمي1568109008

ذكرعبدالعزيز  عويد عبدهللا الرويلي1569120736

ذكرعبدالعزيز  فياض صياح الرويلي 1570105790

ذكرعبدالعزيز  مانع  علي  الحربي 1571109428

ذكرعبدالعزيز  مدهللا لويفي الشراري1572112830

ذكرعبدالعزيز  مساعد خلف الشراري1573106294

ذكرعبدالعزيز  مساعد دغيبش الشراري1574101535

ذكرعبدالعزيز  ناصر عيد الشرارى1575126524

ذكرعبدالعزيز  نواف  بايق  الشمري 1576121309

ذكرعبدالعزيز ابراهيم بردان العنزي1577105092

ذكرعبدالعزيز األفنس ملفي الشراري1578106140

ذكرعبدالعزيز براهيم  عبدالرحمن الدغيشم1579110557

ذكرعبدالعزيز بندر علي االيداء1580125639

ذكرعبدالعزيز حامد رخيان الشراري1581106847

ذكرعبدالعزيز حطاب األسمر  الرويلي 1582123121

ذكرعبدالعزيز حمود عبدالعزيز الصويغ1583112411

ذكرعبدالعزيز حميد علي العنزي1584117143
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ذكرعبدالعزيز راجي عيد البلهود1585112941

ذكرعبدالعزيز رجيان مطر الحربي1586102223

ذكرعبدالعزيز سالم مرجي الشراري1587106617

ذكرعبدالعزيز سامي سالم  الفهيقي1588111506

ذكرعبدالعزيز سعد حامد الدعجاني1589106417

ذكرعبدالعزيز سعدون مزيد العنزي1590112548

ذكرعبدالعزيز سعود سلمان الشراري1591102816

ذكرعبدالعزيز سعود عبدالعزيز بديوي1592100075

ذكرعبدالعزيز سلمان  مضحي المطيري1593123499

ذكرعبدالعزيز سليمان  هليل الفهيقي1594101741

ذكرعبدالعزيز صالح دغسان المطيري1595113138

ذكرعبدالعزيز صالح الفى الشرارى1596107723

ذكرعبدالعزيز ضافي سليم  الشراري1597107915

ذكرعبدالعزيز ضحوي صلفيق الشمري1598109336

ذكرعبدالعزيز ضيف هللا  خازن  الفهيقي1599124917

ذكرعبدالعزيز ظاهر بريد الفهيقي1600105329

ذكرعبدالعزيز ظاهر صلهام الرويلي1601112896

ذكرعبدالعزيز عايد بشيش  الشراري1602107707

ذكرعبدالعزيز عايد سعيد الرويلي1603115512

ذكرعبدالعزيز عايش عطا هللا الشراري1604101049

ذكرعبدالعزيز عبدالسالم محمد الخمسان1605118868

ذكرعبدالعزيز عبدهللا  سلمان  الشراري1606108704

ذكرعبدالعزيز عبدهللا حامد الشراري1607101160

ذكرعبدالعزيز عبدهللا راضي الرويلي1608100381

ذكرعبدالعزيز عبدهللا شايش الشرارى1609101312

ذكرعبدالعزيز عبدهللا فدغم الشراري1610104252

ذكرعبدالعزيز عبدهللا منور الشمري1611120694

ذكرعبدالعزيز عتقى غازي الغيثي1612124651

ذكرعبدالعزيز عقيل  مبارك  الشراري1613100540

ذكرعبدالعزيز علي  مطر الحازمي1614115728

ذكرعبدالعزيز عليان هديرس العنزي1615119980

ذكرعبدالعزيز عوض جريبيع الحازمي1616112551

ذكرعبدالعزيز عويد شتيوي الشراري1617120515

ذكرعبدالعزيز عويش نهار الشراري1618102747

ذكرعبدالعزيز فهد سالمه الشراري1619105458

ذكرعبدالعزيز كاتب الجرو الرويلي1620119997
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ذكرعبدالعزيز محمد ابراهيم الحويطي1621110026

ذكرعبدالعزيز محمد الحسين الصعب1622125778

ذكرعبدالعزيز محمد حامد السناري1623111049

ذكرعبدالعزيز محمد حمود الشمري1624110961

ذكرعبدالعزيز محمد عبدهللا الرضي1625116013

ذكرعبدالعزيز محمد مطر الرويلي1626100854

ذكرعبدالعزيز محمود الحميدي الهباد1627125582

ذكرعبدالعزيز مخلف عواد الرويلي1628101724

ذكرعبدالعزيز مدهللا محمد الشراري1629120676

ذكرعبدالعزيز مروي مطلق الشمري1630105225

ذكرعبدالعزيز مسيب طحيطر الشراري1631103030

ذكرعبدالعزيز مشانى مسائل الشرارى1632126908

ذكرعبدالعزيز مصبح علي الشمري1633122479

ذكرعبدالعزيز مصبح مفلح الشراري1634102369

ذكرعبدالعزيز مطر خضر العنزي1635103773

ذكرعبدالعزيز معزي عقالء الشراري1636109399

ذكرعبدالعزيز مهناء شايز الفهيقي1637125510

ذكرعبدالعزيز موفق متعب النعمان1638105224

ذكرعبدالعزيز ناجح حميدان الشراري1639114285

ذكرعبدالعزيز ناجي صلفيق الشمري1640101887

ذكرعبدالعزيز نحيطر ملهلم الشراري1641115580

ذكرعبدالعزيز نزال مفرح الشراري1642100940

ذكرعبدالعزيز هزاع محمد الشمري1643110208

ذكرعبدالعزيز هليل مقبل الخالدي1644124506

ذكرعبدالغني  الحضن مرزوق  الرشيدي1645123182

ذكرعبدالكريم  سليم  عيد  الشراري1646100347

ذكرعبدالكريم  سليمان  هليل الفهيقي1647101803

ذكرعبدالكريم  عبد الرحمن محمد التميمي 1648107585

ذكرعبدالكريم  مالح  دابي  الشراري 1649104297

ذكرعبدالكريم ثانى مرعى الشرارى1650122717

ذكرعبدالكريم جمعان شليتان الشرارى1651126864

ذكرعبدالكريم حاشم محمد الشراري1652102914

ذكرعبدالكريم حمد حمدان البنيه1653126739

ذكرعبدالكريم خلف فهيد الشمري 1654112973

ذكرعبدالكريم سلمان جاهم الشرارى1655111844

ذكرعبدالكريم ضيف هللا سويلم الشراري1656100382
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ذكرعبدالكريم عايد بشيش الشراري1657104033

ذكرعبدالكريم عايش فنخور الشراري1658116409

ذكرعبدالكريم عبدهللا محمد الشراري1659105982

ذكرعبدالكريم عطاهلل سعيد البلوي1660107430

ذكرعبدالكريم عطيوى  دعسان الشرارى1661102407

ذكرعبدالكريم غضان عميشان الشراري1662112627

ذكرعبدالكريم مدهللا محمد الشراري1663115532

ذكرعبدالكريم مشاري عبدالعزيز العلي1664125219

ذكرعبدالكريم مطر سالمة الهزيمي1665114821

ذكرعبدالكريم ناحي سماح الشراري1666112976

ذكرعبدالكريم ناصر  مقبل  الحموان1667112398

ذكرعبداللة علوش لعيبان الرويلي1668112415

ذكرعبداللة مخلف عواد الرويلي1669118780

ذكرعبداللطيف  سليم  ناصر الشراري1670109459

ذكرعبداللطيف  صالح مسلم الشراري1671106706

ذكرعبداللطيف  محمد  حوران  الرويلي 1672127152

ذكرعبداللطيف الدالي عصيان الرويلي1673119940

ذكرعبداللطيف جازم سماط الرويلي1674114062

ذكرعبداللطيف زعال خليف العنزي1675119809

ذكرعبداللطيف سالمه سند الشراري1676125113

ذكرعبداللطيف منيزل جطل الشراري1677114436

ذكرعبداللطيف هليل حشاش الرويلي1678123784

ذكرعبدهللا  االطمش  نخيالن  الرويلي1679113173

ذكرعبدهللا  أحمد  حجي  الشمري 1680122263

ذكرعبدهللا  بشير سالمه الشراري1681110442

ذكرعبدهللا  بنيه  مدشر  الحازمي 1682128205

ذكرعبدهللا  جابر مران الكويكبي1683100113

ذكرعبدهللا  جارد وثير  الشراري1684112906

ذكرعبدهللا  حاظر  خلف  الفهيقي 1685112023

ذكرعبدهللا  حامد  بنيه  الشراري 1686104235

ذكرعبدهللا  حامد فهيدان الشراري1687104293

ذكرعبدهللا  خالد عبدهللا النور1688114759

ذكرعبدهللا  خلف  ماضي  الشراري 1689114151

ذكرعبدهللا  خميد ظاهر  العنزي1690118866

ذكرعبدهللا  خميس  خلف الهباد1691117510

ذكرعبدهللا  سالم  عياده  الشراري 1692109891
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ذكرعبدهللا  سالم عناد السبيلة1693109726

ذكرعبدهللا  سعود  معجب العتيبي1694109270

ذكرعبدهللا  صالح  عامر الشدادي1695106489

ذكرعبدهللا  عبدالرحمن عبدهللا الصليع1696127970

ذكرعبدهللا  عتيق مقبل  الشراري1697104227

ذكرعبدهللا  عواد  مطلق  الشمري 1698116968

ذكرعبدهللا  عواد  مكمن  الشراري 1699104134

ذكرعبدهللا  عواد جضعان الشمري1700109513

ذكرعبدهللا  فارس شفق النصيري1701101002

ذكرعبدهللا  فرحان  فرح  العمري1702118255

ذكرعبدهللا  فالح  لعيبان الشمري1703108474

ذكرعبدهللا  فندي معيصر  الرويلي1704107765

ذكرعبدهللا  الفي  صنت  الرشيدي 1705102381

ذكرعبدهللا  محمد  دليمان  الشراري 1706101250

ذكرعبدهللا  محمد  شامان  الشراري 1707124730

ذكرعبدهللا  محمد سلمان الحماد1708120961

ذكرعبدهللا  محمد عيد الحامد1709111646

ذكرعبدهللا  مرجي زهيميل المحمدي1710115559

ذكرعبدهللا  مفلح عياط الرويلى1711117526

ذكرعبدهللا  ملفي  ناصر  الدوسري1712108578

ذكرعبدهللا  موسى  سليمان  البناقي1713127385

ذكرعبدهللا  نايف  معدي  الرويلي1714122802

ذكرعبدهللا  هايل مرشرش الرويلي1715122309

ذكرعبدهللا  هليل  خالد العنزي1716120247

ذكرعبدهللا االسمر حمود الشمري1717105981

ذكرعبدهللا البدوي خميس الرويلي1718106805

ذكرعبدهللا بقان مرعي الشراري1719118437

ذكرعبدهللا بنيان هالمه الشراري1720111653

ذكرعبدهللا حامد محمد الشراري1721118634

ذكرعبدهللا حسين علي شامي1722100452

ذكرعبدهللا حضيري زقم الشمري1723119647

ذكرعبدهللا حمد عبدالعزيز المويشير1724121810

ذكرعبدهللا حمدان خالد الشمري1725110199

ذكرعبدهللا حمدان ناصر الشمري1726102921

ذكرعبدهللا حمود عبدهللا الشمري1727101494

ذكرعبدهللا حمود فايض  الشمري1728104359
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ذكرعبدهللا خاتم نزال الرويلي1729121422

ذكرعبدهللا خالد صالح الحزيم1730108685

ذكرعبدهللا خامر مسايل الشراري1731107862

ذكرعبدهللا خشان عجاج العنزي1732124632

ذكرعبدهللا خلف الصخري الدغماني1733101305

ذكرعبدهللا خميس خلف الشمري1734109695

ذكرعبدهللا دخيل هللا شظيف الشراري1735111811

ذكرعبدهللا دغيم سعدي الشمري1736103980

ذكرعبدهللا ذابل قريبان الرويلي1737103139

ذكرعبدهللا راشد حريث الرويلي1738122197

ذكرعبدهللا ريشان عبدالدايم الشراري1739109758

ذكرعبدهللا زاله نيسان الشرارى1740106657

ذكرعبدهللا سالم سليمان العويضه1741119214

ذكرعبدهللا سالم عبدالعزيز البكر1742101578

ذكرعبدهللا سدحان عبدهللا الحربي1743103875

ذكرعبدهللا سعد العبيد العنزي1744123626

ذكرعبدهللا سعد سالم الشراري1745105421

ذكرعبدهللا سعد عبدهللا السليمان1746105044

ذكرعبدهللا سعدي مغيضب الهباد1747116529

ذكرعبدهللا سعود ثويني الشمري1748126293

ذكرعبدهللا سعود عواد الشمري1749103970

ذكرعبدهللا سعيد شعالن الحربي1750105165

ذكرعبدهللا سالمه سعد العنزي1751110724

ذكرعبدهللا سلمان شحيره الشراري1752115771

ذكرعبدهللا سلمان مسند الشرارى1753116413

ذكرعبدهللا سليمان ثاني الحربي1754112366

ذكرعبدهللا سمير جزاع الشراري1755109788

ذكرعبدهللا سمير سهو الشمري1756112187

ذكرعبدهللا سند سليمان الشراري1757104255

ذكرعبدهللا سويلم قريطان الشراري1758100059

ذكرعبدهللا سيار القعيط الرويلي1759110246

ذكرعبدهللا شطي حامد الشمري1760110583

ذكرعبدهللا شعير مشحن الشراري1761118032

ذكرعبدهللا شفاقه عقالء الشمري 1762107837

ذكرعبدهللا صالح سحالن الشراري1763113969

ذكرعبدهللا صالح عبدهللا الحديب1764114471
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ذكرعبدهللا صالح فرحان الرشيدي1765126497

ذكرعبدهللا صبيح مسيعيد الشراري1766124124

ذكرعبدهللا صويهد صالح العنزي1767106384

ذكرعبدهللا عابد عطاء الفهد1768101537

ذكرعبدهللا عايش حامد الشراري1769120295

ذكرعبدهللا عبدالحميد شايش السرحاني1770110488

ذكرعبدهللا عبدالرحمن باني الشراري1771112584

ذكرعبدهللا عبدالرحمن فهد الشمري1772126901

ذكرعبدهللا عبدالرحمن ناصر الماضي1773116617

ذكرعبدهللا عبدالرحيم عبدهللا الخليف1774118716

ذكرعبدهللا عبدالعزيز محمد الفريحي1775127474

ذكرعبدهللا عبدالعزيز مضحي العنزي1776121427

ذكرعبدهللا عبدالعزيز ناصر المناع1777100775

ذكرعبدهللا عتيق سليم العطوي1778107609

ذكرعبدهللا عديد هادي العنزي1779103460

ذكرعبدهللا عصويد حميد الشمري1780116866

ذكرعبدهللا عطية ابراهيم الحضريتي1781125795

ذكرعبدهللا عفنان عيد العطوي1782125134

ذكرعبدهللا عقالء موسى  الكريع1783112378

ذكرعبدهللا على محيسن الفتيخه1784109308

ذكرعبدهللا علي  ناجي  الشراري 1785112575

ذكرعبدهللا علي عبدهللا المسعودي1786118770

ذكرعبدهللا عماش عبدهللا الشمري1787114731

ذكرعبدهللا عواد حمد العتيبي1788104237

ذكرعبدهللا عواد عيد الرشيدي1789101503

ذكرعبدهللا عويد حماد الشمري1790117454

ذكرعبدهللا عياش سويلم الشراري1791114367

ذكرعبدهللا عيد مقبول الشراري1792109840

ذكرعبدهللا عيفان ضحوي العنزي 1793100871

ذكرعبدهللا غازي مدهللا النصيري1794126451

ذكرعبدهللا غربي عماش الشمري1795113332

ذكرعبدهللا فاهد علي  الرشيدي1796122610

ذكرعبدهللا فايز شداد العنزي1797120495

ذكرعبدهللا فايض عايد الشراري1798107128

ذكرعبدهللا فراج حمود الشمري1799111168

ذكرعبدهللا فرحان دويالن العنزي1800121014
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ذكرعبدهللا فنيس صلفيق الشمري1801112060

ذكرعبدهللا فهد داثان الحربي1802103123

ذكرعبدهللا فواز تليعان الحسن1803109602

ذكرعبدهللا قياض ذانون العازمي1804103558

ذكرعبدهللا كريم عايد الشراري1805113478

ذكرعبدهللا الفي ساهج العنزي1806102277

ذكرعبدهللا ماطر محمد عسيري1807109994

ذكرعبدهللا مجاذب شماط الدغماني1808119571

ذكرعبدهللا مجزع عويهان العنزي1809100583

ذكرعبدهللا مجلد صغير الرويلي1810116078

ذكرعبدهللا محمد سميحان الشراري1811107693

ذكرعبدهللا محمد عازم الشراري1812118977

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الشهري1813107372

ذكرعبدهللا محمد عوده العنزي1814102785

ذكرعبدهللا محمد الفي الشراري1815101386

ذكرعبدهللا محمد مفرح الحربي1816116171

ذكرعبدهللا محمد مفلح  الشمري1817107683

ذكرعبدهللا محمد هليل الفهيقي1818112139

ذكرعبدهللا محيص رجاء الشمري1819113794

ذكرعبدهللا مخال مجهد الشراري1820109028

ذكرعبدهللا مخلف حليوس الرويلي1821123962

ذكرعبدهللا مخلف محمد الشمري1822114417

ذكرعبدهللا مدهللا محمد الشراري1823113648

ذكرعبدهللا مدهللا مريحيل الشرارى1824108406

ذكرعبدهللا مسعد مريجي العنزي1825107760

ذكرعبدهللا مسفر عبدهللا اليامي1826110123

ذكرعبدهللا مسلم مسيب البلوي1827103144

ذكرعبدهللا مطيع هللا رجاء هللا المعبدي1828114172

ذكرعبدهللا معزي سحيمان الشمري1829127416

ذكرعبدهللا مفضي مشوح الشراري1830103776

ذكرعبدهللا مقبل عميش الشراري1831114908

ذكرعبدهللا مكمي مرزوق الشمري1832113387

ذكرعبدهللا منزل شحيره الشراري1833120698

ذكرعبدهللا منصور خلف الشمري1834103435

ذكرعبدهللا منصور صالح السديري1835107885

ذكرعبدهللا ناجح زاهي الشراري1836112162
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ذكرعبدهللا نافع حويفظ المطيري1837108135

ذكرعبدهللا ناوي غياض الشراري1838110880

ذكرعبدهللا نايف حمد الفهد1839100047

ذكرعبدهللا نعيم فالح الشراري1840110972

ذكرعبدهللا نقاء لطيف السعدون1841117654

ذكرعبدهللا هايل عايد الحميد 1842104069

ذكرعبدهللا هليل مسلم العطوي1843104750

ذكرعبدهللا ونيسان رايع  الرويلي 1844106740

ذكرعبدهللا يوسف عبدالرحمن العمري 1845121268

ذكرعبدالمالك  سليم  ناصر الشراري1846109304

ذكرعبدالمالك جاسر نهير الشراري1847116804

ذكرعبدالمالك صلفيق مطلق الشراري1848111523

ذكرعبدالمجيد  احمد عويد العنزي1849111332

ذكرعبدالمجيد  بادي  علي  الرويلي 1850109310

ذكرعبدالمجيد  حابس  عقيل  الرويلي 1851113337

ذكرعبدالمجيد  سعد حجيالن  الرشيدي1852120353

ذكرعبدالمجيد  سعيد  مشحن  الشراري 1853123837

ذكرعبدالمجيد  ظاهر  شطيط  السمارين 1854116980

ذكرعبدالمجيد  عبدهللا  مطر  العنزي 1855123141

ذكرعبدالمجيد  عتيق  محارب  الشمري 1856109683

ذكرعبدالمجيد  عليثه  عياد  العنمي1857109131

ذكرعبدالمجيد  عيد  عبدهللا  العنزي 1858100154

ذكرعبدالمجيد  فهد داثان  الحربي 1859103236

ذكرعبدالمجيد  محمد فالح الشراري1860113507

ذكرعبدالمجيد  نايف  عوض  الشراري 1861104452

ذكرعبدالمجيد بخيت زعزوع الشراري1862105888

ذكرعبدالمجيد بركه مشيش الشراري1863110797

ذكرعبدالمجيد بركي محمد السلمي1864102037

ذكرعبدالمجيد ثانى مرعى الشرارى1865121544

ذكرعبدالمجيد جراد عبدهللا الشراري1866104522

ذكرعبدالمجيد حسين مرزوق العنزي1867114838

ذكرعبدالمجيد خالد زايد العضياني1868104139

ذكرعبدالمجيد سالمه فليح الشراري1869100949

ذكرعبدالمجيد سليمان هنيدي العنزي1870108226

ذكرعبدالمجيد سويلم معايد الشراري1871109118

ذكرعبدالمجيد شريدة مرضي الدهمشي1872117816
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ذكرعبدالمجيد ظاهر بريد الفهيقي1873105293

ذكرعبدالمجيد عايد فدغاش الرويلي1874113300

ذكرعبدالمجيد عبدهللا سالم الرشيدي1875107000

ذكرعبدالمجيد عبدهللا محمد الرويثي1876118452

ذكرعبدالمجيد عطاهللا سليم الشراري1877111727

ذكرعبدالمجيد عقال مطلق الشراري1878102560

ذكرعبدالمجيد عقيل مهجع الرويلي1879102853

ذكرعبدالمجيد علي سالمه العنزي1880107705

ذكرعبدالمجيد علي ناجي الشراري1881113772

ذكرعبدالمجيد عواد سعيد النصيري1882122963

ذكرعبدالمجيد فرحان خشان العنزي1883115036

ذكرعبدالمجيد فالح شطيط الشراري1884100667

ذكرعبدالمجيد مبروك راشد الرشيدي1885111422

ذكرعبدالمجيد متعب محمد الشمري1886100354

ذكرعبدالمجيد محمد عبدهللا السمرين1887111074

ذكرعبدالمجيد محمد عبدهللا العتيبي1888114772

ذكرعبدالمجيد محمد فالح السرحاني1889109712

ذكرعبدالمجيد مدهللا اديلم الشراري1890106484

ذكرعبدالمجيد مرزوق لبيدان الشمري1891102352

ذكرعبدالمجيد منصور مناحي الرويلي1892115614

ذكرعبدالمجيد ناصف عليان الشراري1893125039

ذكرعبدالمجيد نجيب عواد العنزي1894127190

ذكرعبدالمجيد هايل ناصر الشراري1895109374

ذكرعبدالمحسن  راضي جرذي الشراري1896127666

ذكرعبدالمحسن  رحيم  سوعان العنزي1897108032

ذكرعبدالمحسن  علي  عبد المحسن  الجوفي 1898119023

ذكرعبدالمحسن  مغير  ثويني  الرويلي 1899106712

ذكرعبدالمحسن حمود داحل الرويلي1900108222

ذكرعبدالمحسن رفيد جدعان الشراري1901115418

ذكرعبدالمحسن سليم عواد الشراري1902122218

ذكرعبدالمحسن عايد قاسم الشراري1903119685

ذكرعبدالمحسن عبدالرحمن عبدالمحسن السعيدان1904110036

ذكرعبدالمحسن عبدهللا عبدالمحسن الكريع1905103256

ذكرعبدالمحسن عواد مسلم الشراري1906101781

ذكرعبدالمحسن فالح ماجد العنزي1907113190

ذكرعبدالمحسن مبارك عقالء الشراري1908100672
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ذكرعبدالمحسن هليل فنطول الشراري1909100130

ذكرعبدالملك  مونس  وثر  الرويلي 1910122215

ذكرعبدالمنعم سالم عقيل الشمري1911123423

ذكرعبدالناصر  رابح رباح الحربي1912108754

ذكرعبدالناصر سويلم دحالن الشراري1913124490

ذكرعبدالهادى سند فالح الشراري1914111474

ذكرعبدالهادي  عوض  عايض  العنزي 1915100223

ذكرعبدالهادي سالم ناصر الشمري1916100240

ذكرعبدالهادي سالمه سويلم الشراري1917121093

ذكرعبدالهادي سند فريح الرويلي1918105445

ذكرعبدالهادي شايم شباط الشمري1919102489

ذكرعبدالهادي شعير راضي الشراري1920107824

ذكرعبدالهادي صالح سالم الشراري1921106326

ذكرعبدالهادي عايد  مرشد الشراري1922110115

ذكرعبدالهادي فياض صياح الرويلي1923105759

ذكرعبدالهادي متعب عوض الرويلي1924124211

ذكرعبدالهادي محمد نافل الحربي1925116186

ذكرعبدالهادي مدهللا أديلم الشراري1926106492

ذكرعبدالهادي ناصف سمير الشراري1927113186

ذكرعبدالواحد جراد عبدهللا الشراري1928102951

ذكرعبدالوالي فرحان عليان الرويلي1929119220

ذكرعبدالوهاب  عائش معيش النمري1930111954

ذكرعبدالوهاب سعود عايد الشراري1931121361

ذكرعبدالوهاب سعود محمد القعيد1932127094

ذكرعبدالوهاب سليم عوده الشراري1933122129

ذكرعبدالوهاب عبدالرحمن فهد الشمري1934127077

ذكرعبدالوهاب فالح شطيط الشراري1935108178

ذكرعبدالوهاب محمد عبدالوهاب عاشور1936113277

ذكرعبدان  سالمة  سميان الهزيمي1937107742

ذكرعبيد حميد صالح المحمدي1938100098

ذكرعبيد خالد ياسين الخيري1939107254

ذكرعبيد عبدهللا  نايف  الحازمي1940102513

ذكرعبيدهللا عتيق بقان الشراري1941118955

ذكرعبيدهللا منزل سويلم  الشراري1942120992

ذكرعتيق عطاهللا لعيبان الشمري1943115785

ذكرعتيق مزعل نازل الشمري1944108927
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ذكرعثمان عقال فالح الفهيقي1945121536

ذكرعجاب رجاء ملفي العتيبي1946117081

ذكرعدنان سعود مبارك الشراري1947107090

ذكرعدنان مسلم دليمان الشراري1948104185

ذكرعدنان نايف عوده البناقي1949100835

ذكرعزيزه  بادي  حباس  العنزي 1950113564

ذكرعطا هللا  عقيل حمدان الرويلي 1951109463

ذكرعطا هللا ليحان جميعان العطوي1952123936

ذكرعطاء صالح زيتون العازمي1953114061

ذكرعطاهللا  خلف محمد الشراري1954114931

ذكرعطاهللا ناصر جريبيع  العمراني1955104088

ذكرعطاهلل خلف عطاهللا  المعين1956119109

ذكرعطيه حسن محمد المالكي1957104798

ذكرعفات  صالح  عفات  العنزي1958121069

ذكرعفات عقيل عتيق الحازمي1959103150

ذكرعقاب متعب  نواف العنزي1960103664

ذكرعقال محمد سالم الحازمي1961123235

ذكرعقأل  مدهللا عيد الشراري1962124801

ذكرعالء  عبده احمد عطيف1963120085

ذكرعلى  حسين الشرهه الحازمى1964115989

ذكرعلى  سالمه  سليمان  الشراري 1965127270

ذكرعلى عساف بشير الشرارى1966103469

ذكرعلي  حسن  صالح الرويلي1967106342

ذكرعلي  سعيد  سلطان  ال حمود1968116881

ذكرعلي  شكر علي  الشمري 1969106790

ذكرعلي  صالح علي العقل1970112042

ذكرعلي  عبدهللا عبدالعزيز الصقعبي1971107524

ذكرعلي  محسن سعيد  القرني1972106576

ذكرعلي  محه محمد شراحيلي1973119802

ذكرعلي حالف عبدالقادر العيشان1974102146

ذكرعلي حمود حبيب الفهيقي1975114669

ذكرعلي خالد حبيب الشمري1976102550

ذكرعلي دلي عوده العنزي1977113302

ذكرعلي سالم علي البلوي1978120783

ذكرعلي سالم علي الزهراني1979121784

ذكرعلي سعود عليان العتيبي1980103930
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ذكرعلي سليم عيد الشراري1981127150

ذكرعلي سميحان عايد الشراري1982110010

ذكرعلي عايد سالم الشراري1983107141

ذكرعلي عبدالرزاق عبيد الجهني1984112556

ذكرعلي غانم نومان الرويلي1985112422

ذكرعلي قضيب أحمد القايد1986117330

ذكرعلي الفي سالم الشراري1987113663

ذكرعلي محمد علي  االسمري1988116900

ذكرعلي محمد علي المعربي الشهري 1989124413

ذكرعلي محمد موسى البارقي1990126598

ذكرعلي محمود صالح السديري1991109848

ذكرعلي مضحي سميحان الشراري1992116376

ذكرعلي موافق فواز  الريلي1993128023

ذكرعلي ناهي محمد الشمري1994114941

ذكرعلي هندي علي السلمي1995126645

ذكرعلي يحيى عبده قاسم1996102484

ذكرعليان مقبول سعود الشرارى1997117700

ذكرعليوى مخابر  عليوى الحازمى1998115961

ذكرعماد سعود عويجان الرويلي1999124254

ذكرعماد عطاهلل  عوده  المشارع 2000108652

ذكرعمار دبيان عمار الشمري2001110665

ذكرعمار سليمان مريزيق الرحيلي2002124657

ذكرعمر  عبدهللا محمد الشراري 2003106258

ذكرعمر  فهد  دحيالن الشراري 2004103231

ذكرعمر  مصلح سلمان  الشراري 2005120988

ذكرعمر احمد سليمان العمري2006119846

ذكرعمر احمد عبدالرحمن السرحاني2007121015

ذكرعمر بدر عبدالرحمن  البراهيم2008101172

ذكرعمر جايز مدشر الشراري2009107198

ذكرعمر حايش حمد الفهيقي2010114802

ذكرعمر حسن دخيل الصاعدي2011115362

ذكرعمر حمدان مقبول الشراري2012118106

ذكرعمر خليف طحيمر الفهيدي2013104937

ذكرعمر سالم محيميد الشراري2014113365

ذكرعمر سعيد حمدان السعدي2015101060

ذكرعمر سليمان مطر الشمري2016100815
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ذكرعمر صبح اسيود الصلبي2017117966

ذكرعمر صالح محمد الشراري2018110815

ذكرعمر عايد مصبح الرويلي2019106144

ذكرعمر عقال حامد الشراري2020102501

ذكرعمر عوده دليمان الشراري2021101069

ذكرعمر عوض حامد الشراري2022107635

ذكرعمر فايل عايد الشراري2023103902

ذكرعمر فهد سالمه الشراري2024105572

ذكرعمر محمد سليم الحجيلي2025118395

ذكرعمر محمد مخلف الرويلي2026115160

ذكرعمر مسعد طايع البلوي2027102779

ذكرعمر مطاوح  صليهم الشمري2028112657

ذكرعمر مطلع حمود السحيمي2029110597

ذكرعمر منصور مسلم الشراري2030122855

ذكرعمر نافع محمد الرشيدي 2031108164

ذكرعمر هاجع ضمران الفهيقي2032107905

ذكرعمر يوسف مهجع الدغماني2033101683

ذكرعمران تليعان رجاء الفالح2034122560

ذكرعمرو  جمال  منديل الرويلي 2035121178

ذكرعميد هويمل سالمه الشراري2036101131

ذكرعناد االسمر  عداء الرويلي 2037121492

ذكرعناد سعيد كاسب العنزي2038115629

ذكرعناد ظاهر  األهم  الرويلي 2039114209

ذكرعواد  عقأل مسايل  الشراري 2040126792

ذكرعواد بنيه هليل العطوي2041101373

ذكرعواد عبدهللا سعود  الحازمي2042101009

ذكرعواد عجاج طعموس الصلبي2043114111

ذكرعواد عطاهللا عجيل الشراري2044109255

ذكرعواد عياش عواد الشمري2045108896

ذكرعواد مطلق فريخ الصلبي2046100752

ذكرعوض تركي مقبل  العرماني2047105462

ذكرعوض جدوع سالم الشراري2048105933

ذكرعوض معتق عوض الرشيدي2049117359

ذكرعوض مقبل عوض العنزي2050127773

ذكرعويد عبدهللا قبالن الشراري2051102614

ذكرعياد  سعود  عبد هللا  العنزي 2052114394
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ذكرعياف عبدالهادي عبدهللا العياف2053113586

ذكرعيد  صالح سيف الشمري2054108179

ذكرعيد  فايز  عيد  الفهيقي 2055123557

ذكرعيد  مبارك  قاسم  الشراري 2056102349

ذكرعيد  مطيران  سمير  الهزيمي 2057100758

ذكرعيد  منصور عبدهللا الرشيدي2058109781

ذكرعيد ابراهيم فرحان الرويلي2059109754

ذكرعيد اديغم عوض الرشيدي 2060123112

ذكرعيد أحمد عايد السرحاني2061123385

ذكرعيد حاضر عايد الرشيدي2062123053

ذكرعيد حامد عيد الدلبه2063115493

ذكرعيد حماد الخضري العطوي2064112924

ذكرعيد رمثان سعيد الشرهه الحازمي2065111238

ذكرعيد سالم عيد الخزيم2066100309

ذكرعيد عطاهلل عيد الدرع2067123492

ذكرعيد عقيل عوده الحازمي2068107574

ذكرعيد فياض عيد الدغماني2069104501

ذكرعيد مبارك عيد الشمري2070127181

ذكرعيد محمد متعب الصالح2071103726

ذكرعيد مياح روثان الحازمي2072111335

ذكرعيسى  خالد قاعد العتيبي2073101195

ذكرعيسى حمدان حراثان الشراري2074101102

ذكرعيسى زبن رجاء العتيبي2075117029

ذكرعيسى سالمه خليف العطوي2076122405

ذكرعيسى فرحان سميحان الشراري2077109096

ذكرعيسى مرزوق دهيمان الفهيقي2078105999

ذكرعيسى مصابح دليمان الشراري2079100227

ذكرعيسى مفلح عبيد الحربي2080123317

ذكرعيسى هويشل  مرخي  الشراري2081107848

ذكرعيسي سويلم  مسكت  الشراري2082117203

ذكرعيسي عيد دبيان الشراري2083114380

ذكرعيسي غضيان شحذه الشراري2084107790

ذكرعيسي فرحان  طلفاح الشراري2085102808

ذكرغازي  حمدي  هالل  الميموني2086116184

ذكرغازي تركي زبن الشمري2087127096

ذكرغازي ضيف هللا ابراهيم العلي2088122166
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ذكرغازي عويد حماد الشمري2089119003

ذكرغازي غربي مالقي الشمري2090101501

ذكرغازي مسلم مسعود الشراري2091106373

ذكرغاصب عقيل بخيت الشراري2092110876

ذكرغالب سالم لعيبان الشمري2093113470

ذكرغالب مخلف حليوس الرويلي2094123833

ذكرغالي دبي شفاقه الشمري2095107809

ذكرغانم  غنام غانم الشمري2096111323

ذكرغانم فهد دليمان الشرارى2097102266

ذكرغانم الفي عبدالدايم الشراري2098121777

ذكرغربي بشير رحيل السعدي2099116240

ذكرغريب صرمان عليوي الشمري2100119022

ذكرغريب عناد حواس الشمري2101101574

ذكرغريب هليل غرييب الشمري2102103125

ذكرغزاي جالب شويحان الرويلي2103102243

ذكرغنمان ماطر سعود الشراري2104113399

ذكرفادى  سالم الصخنى  الحازمى2105122946

ذكرفادي  فالح  حسن  الراضي2106108280

ذكرفادي  ناجح  ربيع  الشراري 2107127010

ذكرفادي سعد سالم الشراري2108105537

ذكرفادي صالح عايد الشراري2109106684

ذكرفادي عبدالرحمن عبداللطيف الروضان2110105772

ذكرفادي مشرف فالح الخالدي2111104843

ذكرفادي مصبح مايل الشراري2112102813

ذكرفارس  خالد ارشيد الرويلي2113124728

ذكرفارس  راكان  ونس  الرويلي 2114112653

ذكرفارس  سالمه حمود الشراري2115125112

ذكرفارس  عبدهللا صالح  العلي2116118873

ذكرفارس  مالح  خلف  الرويلي 2117108996

ذكرفارس  موسي زعل الرشيدان 2118124251

ذكرفارس  نايف عبدالكريم الحويكم2119123037

ذكرفارس احمد عطاهللا المعين2120101791

ذكرفارس األسمر حماد الشراري2121108917

ذكرفارس جايز مونس الرويلي2122118331

ذكرفارس حايس سهل الشمري2123104060

ذكرفارس حسيان سليم الشرارى2124102671
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ذكرفارس خالد الحميدي العتيبي2125122561

ذكرفارس راضي عجاج البلوي2126107387

ذكرفارس صالح مفضي الفهيقي2127106631

ذكرفارس ضيف هللا جحليش الشراري2128101550

ذكرفارس عازم غريب العنزي2129124031

ذكرفارس عايد الطرقى الشراري2130117875

ذكرفارس عايد مفرح الشراري2131105653

ذكرفارس عبدالكريم فراس الشعالن2132103683

ذكرفارس عبدهللا راضي الشراري2133103401

ذكرفارس عبدهللا صالح الضميري2134101337

ذكرفارس عيضه محيا الحارثي2135109996

ذكرفارس فرج فاضل الرويلي2136105803

ذكرفارس فهد فارس العنزي2137107714

ذكرفارس قابل سعود الشراري2138118413

ذكرفارس محمد  حنيف الشمري2139117452

ذكرفارس محمد سالم الشراري2140102966

ذكرفارس مرعيد هذلول العنزي2141104538

ذكرفارس مناور  مهدي  الشمري2142126124

ذكرفارس مهاوش سعد الشمري2143112730

ذكرفارس ناجح مسعد الفهيقي2144118560

ذكرفارس نزال النوبي الحازمي2145104716

ذكرفارس هالل مهجع الرويلي2146109200

ذكرفارس هليل جروح العنزي2147103060

ذكرفاضل  جميعان عبدالكريم العباس2148107352

ذكرفالح  سعود فالح  الرشيدي 2149110086

ذكرفالح  مرجي  شعف  الشمري 2150114435

ذكرفالح صياف عطاء الشمري2151102523

ذكرفالح عبدهللا فالح الشراري2152114080

ذكرفالح عقييل  خرمان الشراري 2153116574

ذكرفالح كايد شامي الرويلي2154124923

ذكرفالح مصبح اديلم الشراري2155123120

ذكرفالح هادي  فالح الشمري2156110712

ذكرفانك رجاء سهل السلمي2157100082

ذكرفايد علي عايد الرشيدي2158127963

ذكرفايد مذود خميس الشمري2159106711

ذكرفايز  صبيح قريطان الشراري2160110865



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالخنبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكرفايز  محمد محارب الشمري2161103576

ذكرفايز  ملفي حوران العنزي2162112418

ذكرفايز حشام فرحان العنزي2163108109

ذكرفايز حضيرى نغيمش الشرارى2164106155

ذكرفايز دهيمان ظاهر الشراري2165121206

ذكرفايز سالم  الصخنى  الحازمى2166122875

ذكرفايز سنيد طلق الشمري2167115960

ذكرفايز شعوان محمد العتيبي2168100353

ذكرفايز صالح بقان الشراري2169127861

ذكرفايز ضيف هللا سالمه الشراري2170109595

ذكرفايز عايد الهمط الشراري2171118893

ذكرفايز عطاهللا محمد الشمري2172111858

ذكرفايز عطاهللا هيشان الشراري2173116422

ذكرفايز عويد حماد الشمري2174118705

ذكرفايز عياد سعيد العنزي2175126307

ذكرفايز عياده  غانم  البناقي2176111559

ذكرفايز غريس صبيح الشراري2177100470

ذكرفايز غضيان شحذه الشرارى2178111346

ذكرفايز فهد عايد الرويلي2179102394

ذكرفايز فهد علي الرشيدي2180122144

ذكرفايز مبارك محمد الشراري2181107998

ذكرفايز مساعد جحليش الشراري2182127525

ذكرفايز مسعد فالح الشراري2183113113

ذكرفايز مقبول محمد الشراري2184116657

ذكرفايز هزاع عايض السعدي2185116250

ذكرفايز هليل  مقيم  الرويلي 2186109444

ذكرفايز هليل الفي الشراري2187115910

ذكرفائز عواد شخير الصلبي2188112541

ذكرفراج  نجيب  نيتون العنزي2189112773

ذكرفراج حجي خضير الشمري2190119128

ذكرفراس فارس ذياب الكبيدان 2191112539

ذكرفراس مناور زاكي الرويلي2192109682

ذكرفراس يحي احمد حكمي2193110270

ذكرفرج  فهد عبدهللا  اليوسف 2194121705

ذكرفرحان  عيد منصور  الشمري2195117241

ذكرفرحان  هزاع  معارك الرويلي2196106686
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ذكرفرحان زاكي عوض الفهيقي2197123552

ذكرفرحان سالمه فرحان البناقي2198118353

ذكرفرحان عطا هللا  بشير  الفهيقي2199109211

ذكرفرحان غربي خليفه الحازمي2200106936

ذكرفرحان فالح القوظي الرويلي2201113983

ذكرفرحان فوزي فرحان العنزى2202118715

ذكرفرحان ناجي صلفيق الشمري2203101603

ذكرفرحان نشمي فرحان الخمعلي2204113340

ذكرفريح  جارهللا عبدهللا التميمي2205121623

ذكرفريح عواد ابراهيم العنزي2206100925

ذكرفريح غربي مالقي الشمري2207101569

ذكرفريد دخيل بويخت  الحربي2208102725

ذكرفزاع  عراك حمد  الشمري2209127381

ذكرفالح  اشيهب ظاهر  الشراري2210118259

ذكرفالح عبيدهللا سالم الشمري2211124539

ذكرفالح عياده يوسف الشمري2212114052

ذكرفلحي  حمود فلحي الشمري2213124073

ذكرفليح صالح سليم الشراري2214122812

ذكرفهاد بسام فهاد الفرهود2215120271

ذكرفهاد ثميل زقم الحازمى2216112192

ذكرفهاد جريس فهاد الشمري2217107753

ذكرفهاد زاهي محمد الرويلي2218118696

ذكرفهاد سند فالح الشراري2219110786

ذكرفهد  حمدان  سويهج  الرويلي2220109154

ذكرفهد  سلطان عوض  الشمري2221109325

ذكرفهد  شطيط  سعيد الشمري 2222116308

ذكرفهد  عايد قرطان الشراري2223123467

ذكرفهد  عايض  جابر  الشراري2224104027

ذكرفهد  عايض سلمان الشراري2225119134

ذكرفهد  عياد ربيع الشمري2226112573

ذكرفهد  غايب  عبدهللا  السعدي 2227117342

ذكرفهد  فالح  شطيط  العنزي2228118425

ذكرفهد  فالح  فرج  الشمري 2229128169

ذكرفهد  محمد  راشد  السنيدي2230119065

ذكرفهد  مرزوق زعل  الرشيدان 2231122763

ذكرفهد  نايف مطير  الشمري2232112503
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ذكرفهد اسماعيل عودة  الشمردل2233103292

ذكرفهد الفحاط طويرش الرويلي2234122246

ذكرفهد باطح خالد الشمري2235103187

ذكرفهد بتال عنيزان  العازمي2236110831

ذكرفهد بشير بزاع الشمري2237112671

ذكرفهد بشير حصيني الشراري2238127382

ذكرفهد ثاني عوينان الشراري2239121611

ذكرفهد جزاع فياض الشراري2240117738

ذكرفهد حران علي الشراري2241102856

ذكرفهد حمد سالم الشمري2242124224

ذكرفهد حمد عبدالرحمن العنزي2243126047

ذكرفهد حمود سلوم البقعاوي2244110160

ذكرفهد حمود عقال اللويبد2245103261

ذكرفهد حميدي مطلق الصلبي2246107605

ذكرفهد خلف عبدهللا الشمري2247119597

ذكرفهد خميس شطي الشمري2248103715

ذكرفهد دحام حمود الشمري2249111147

ذكرفهد دليمان شحيره الشراري2250121072

ذكرفهد رايد عايد الحازمي2251126891

ذكرفهد رايف بنية  الشراري2252107645

ذكرفهد زايد حميد الشراري2253108408

ذكرفهد سالم سعيد القثمي2254105864

ذكرفهد سعود سليم الشراري2255117577

ذكرفهد سعود عبدالرحمن  المرعي2256104420

ذكرفهد سعود مرسال العنزي2257113171

ذكرفهد سعيد حييان الشراري2258114888

ذكرفهد سعيد مثنى  الشراري2259114154

ذكرفهد سلمان عقيل الشراري2260120043

ذكرفهد سليمان عمير الشمري 2261108223

ذكرفهد سليمان فالح الشراري2262110877

ذكرفهد سليمان فرحان العنزي2263119564

ذكرفهد سمران خلف الرشيدي2264108673

ذكرفهد سند سالم الشراري2265100430

ذكرفهد سويلم فهد البيشي2266118864

ذكرفهد شعير راضي الشرارى2267107961

ذكرفهد شعير مشحن الشراري2268118215
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ذكرفهد صالح عبدهللا الشراري2269122006

ذكرفهد صالح علي بالحارث2270101065

ذكرفهد صالح فهد الخليفه2271119916

ذكرفهد ضيف هللا خليفه الشراري2272117918

ذكرفهد ضيف هللا عايد الشراري2273118146

ذكرفهد عبدالرحيم احمد الثقفي2274101132

ذكرفهد عبدهللا  شعوي  الحربي2275100252

ذكرفهد عبدهللا رحيل الشراري2276103410

ذكرفهد عبدهللا فرج الدوسري2277100971

ذكرفهد عبدهللا مرشد الشراري2278111068

ذكرفهد عبدهللا وائل الشمري2279112690

ذكرفهد عبدالمحسن الطرقي الرويلي2280109605

ذكرفهد عواد خميس الشراري2281119390

ذكرفهد عويد صليبي الشمري2282112439

ذكرفهد عيد حران الرويلي2283106397

ذكرفهد عيد سالمه الشراري2284110337

ذكرفهد فريج نزال العنزي2285119084

ذكرفهد فالح خلف الشمري2286101627

ذكرفهد فالح عليق الشراري2287101744

ذكرفهد قبالن عايد الشراري2288115517

ذكرفهد كاسب رجاء الشرارى2289107591

ذكرفهد الفي  دخيل الشراري2290107890

ذكرفهد ليلي قياض الرويلي2291113666

ذكرفهد متاعب غويزي المطيري2292115473

ذكرفهد محمد حميد  الزيداني2293110261

ذكرفهد محمد خلف الشراري2294120146

ذكرفهد محمد فرحان الشراري2295112701

ذكرفهد محمد محسن الزياد2296111014

ذكرفهد محمد مهدي المالكي2297125682

ذكرفهد محمد ناصر الماضي2298113181

ذكرفهد مخلف جهيم الرويلي2299121118

ذكرفهد مساعد بليعيم الشراري2300119188

ذكرفهد مساعد عبدهللا الشراري2301102520

ذكرفهد مسلم سهران الشراري2302114691

ذكرفهد مشحن سليمان الشراري2303116725

ذكرفهد مشعان عبدهللا العرج2304114983
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ذكرفهد مشعان فيحان الشمري2305112650

ذكرفهد مشعل صالح  العتيبي2306102970

ذكرفهد مصبح حويل الحازمى2307121042

ذكرفهد مطلق معازر  الرويلي2308114568

ذكرفهد مطيلق مزلوه الشمري2309127071

ذكرفهد منصور ناصر الرشيدي2310117022

ذكرفهد منوخ محمد الشراري2311105850

ذكرفهد ناصر فريح البراك2312117182

ذكرفهد ناوي مفرح الشراري2313106480

ذكرفهد نداء عبدهللا  الشمري2314103225

ذكرفهد هالل نزال الرويلي2315119365

ذكرفهد وادي خلف العنزي 2316104799

ذكرفهيد سعيد مثنى الشراري2317113579

ذكرفهيد صالح فهيد ال رزق2318124914

ذكرفهيد فنغش فهيد الشمري2319110162

ذكرفهيد قيتان االسمر الشراري2320106218

ذكرفواز  شخير  سعيد  الشراري 2321116892

ذكرفواز  عبد هللا  مفرح  الشمر ي2322128029

ذكرفواز  عبدالمطلب عبدالكريم العبدهللا2323120592

ذكرفواز  عواد مطلق الشمري 2324112744

ذكرفواز  الفي  هجيج الشراري 2325113551

ذكرفواز  مضيان مفرح الحازمي2326117078

ذكرفواز حمدان عقالن الشمري2327110084

ذكرفواز حميدان شرعان الشراري2328104344

ذكرفواز دخيل عمر العنزي2329102711

ذكرفواز سعد مرضي الرويلي2330106801

ذكرفواز سليمان فالح الشمري2331120077

ذكرفــواز صالح ظاهر الدعيجاء2332117969

ذكرفواز طرقي عيسى العنزي2333101413

ذكرفواز عطاهلل سلمان الشرارى2334104071

ذكرفواز عويد حماد الشمري2335118941

ذكرفواز الفي عازم الشراري2336109240

ذكرفواز مبارك خلف السعدي2337110252

ذكرفواز محمد عيد الشمري2338109525

ذكرفواز مرزوق عقيل القوبعان2339111730

ذكرفواز مضحي رمثان الحازمي2340113745
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ذكرفواز مفرح ليلى الحازمي2341103138

ذكرفواز نايف محمد الشمري2342116252

ذكرفواز نائف فضي العنزي2343106134

ذكرفواز نحيطر مهوس الشمري2344115159

ذكرفوزان  زبن االسود الشمري2345122130

ذكرفوزي سلطان عايد الخالدي2346103648

ذكرفوزي مبارك سعد السرحاني2347110507

ذكرفويرس هادي جالي الشمري2348106078

ذكرفياض  محمد حسن السرحاني2349121750

ذكرفياض حميد عليان الشراري2350111543

ذكرفيصل  حامد بعيجان الشراري2351103368

ذكرفيصل  خاتم منزل الشراري2352104510

ذكرفيصل  درهوب محمد الشمري2353127657

ذكرفيصل  دعسان  نزال الرويلي2354105867

ذكرفيصل  سالم  حمدان  السليمان2355107135

ذكرفيصل  سالم  رحيل  الفهيقي2356118973

ذكرفيصل  سليمان عمير الشمري 2357108295

ذكرفيصل  عبدهللا  محمود  الشراري 2358113988

ذكرفيصل  فهد  سماح  الشراري 2359101605

ذكرفيصل  كايد مبارك  الشمري2360127771

ذكرفيصل  محمد سعود العنزي2361115359

ذكرفيصل  محمد مصبح  الشراري2362117929

ذكرفيصل  مخلف  مضحي  العازمي 2363119053

ذكرفيصل  مرضي  الدريبي العنزي2364104265

ذكرفيصل  مقبل عتقاء الحربي 2365127848

ذكرفيصل  مكيمن الجدعي العنزي2366117949

ذكرفيصل  نمش  شريده  الفهيقي2367118370

ذكرفيصل بدر عبدهللا القادر2368116155

ذكرفيصل بشير صايل الحويفي2369119426

ذكرفيصل جازع شيحان الشراري2370112379

ذكرفيصل حاشم دخيل الشرارى2371107049

ذكرفيصل حامد جروان الشمري2372118372

ذكرفيصل حجير ظاهر الشراري2373114229

ذكرفيصل حمدان حامد الشمري2374101039

ذكرفيصل خالد مطير الشمري2375106667

ذكرفيصل خلف سالم الفهيقي2376110692
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ذكرفيصل خلف محمد الشراري2377102634

ذكرفيصل زعل مخلف الحويكم2378115009

ذكرفيصل ساير محمد الشراري2379102650

ذكرفيصل سليمان عايد الشراري2380114331

ذكرفيصل سويلم مفلح الشراري2381104286

ذكرفيصل شجاع مزيد المطيري2382103105

ذكرفيصل صالح شفقذ السليمان2383121524

ذكرفيصل ضيف هللا جحليش الشراري2384123432

ذكرفيصل عايد قرطان الشراري2385123539

ذكرفيصل عبد هللا عيد  الحربي2386106495

ذكرفيصل عبدالرزاق مصلح الشمري2387111103

ذكرفيصل عبدالعزيز صالح المليح2388127355

ذكرفيصل عبدالهادي براهيم الدوسري2389108880

ذكرفيصل عبدي مسبل العنزي2390100493

ذكرفيصل عقيل سليمان الشمري2391117288

ذكرفيصل علي جهاد الشمري2392112334

ذكرفيصل علي متروك العتيبي2393115887

ذكرفيصل عويد حماد الشمري2394119163

ذكرفيصل عويد مشوح الشمري2395119576

ذكرفيصل عيد مسلم العطوي2396100751

ذكرفيصل فالح معوض الشراري2397109818

ذكرفيصل فرحان جبان العنزي2398107210

ذكرفيصل فهد محمد الحربي2399100244

ذكرفيصل الفي جلي الشراري2400103575

ذكرفيصل متعب احمد الهديب2401120850

ذكرفيصل محمد  حمود الدغماني2402101596

ذكرفيصل محمد سلمان الحماد2403120915

ذكرفيصل محمد سيمور الرويلي2404124941

ذكرفيصل محمد منوخ الشراري2405101104

ذكرفيصل مخلف صلفيق الرمالي2406118128

ذكرفيصل مدهللا مريحيل الشرارى2407108450

ذكرفيصل مساعد معزي  المقبل2408119021

ذكرفيصل مشهور بشير الشمري2409101174

ذكرفيصل مصلح نهير الشراري2410122462

ذكرفيصل مفرح ليلى الحازمي2411102910

ذكرفيصل مفلح سالمة الشمري2412107799
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ذكرقابل دخيل هللا عوض الشراري2413100350

ذكرقاسم  محمد  سالم  الشراري 2414126906

ذكرقاسم احمد خلف الحسين2415115628

ذكرقاسم ركيان جبهان الرويلي2416118225

ذكرقاسم فرحان قاسم الرويلي2417113284

ذكرقاسم متروك االسحم الشمري2418112474

ذكرقبالن  حجاب  شايم الشمري 2419122176

ذكركاتب  فرحان  علوش  الشمري 2420123381

ذكركاتب  مرخي  مسلم  الفليحاني 2421103027

ذكركاتب فالح عقآل الشراري2422116528

ذكركاسب  عويذر يحي الشراري 2423104487

ذكركاسب مهيل  حمود الشراري2424107852

ذكركريم متعب كريم الفهيقي2425109740

ذكركساب دليان عواد  الحازمي2426103988

ذكرالفى طحران مسلم الشرارى2427117299

ذكرالفي الحميدي داحل الرويلي2428112893

ذكرالفي طالل الفي القبالن2429115690

ذكرالفي محمد نزال الشمري2430113824

ذكرالفي مناحي راجل الرويلي2431122590

ذكرلؤي نواف حمود الشمري2432128067

ذكرماجد  حماد الربع الخالدي2433101238

ذكرماجد  خلف ظاهر  الشراري2434113961

ذكرماجد  سالمه سالم السناني2435118806

ذكرماجد  سليمان  محمد  الربيعه 2436105170

ذكرماجد  عبدهللا رفدها الشراري2437105879

ذكرماجد  عيظه صالح  الصيعري2438125548

ذكرماجد  محمد  سماح  الشراري 2439113862

ذكرماجد بادي هوى الرويلي2440108025

ذكرماجد بشير منزل الشراري2441104138

ذكرماجد تركي صويلح الرويلي2442116347

ذكرماجد حامد ماجد الشمري2443118947

ذكرماجد خلف مساهر الشراري2444115353

ذكرماجد خلف مهجع الشرارى2445120623

ذكرماجد خير هللا دبجان الشرارى2446117243

ذكرماجد ساير ديقان الشراري2447112637

ذكرماجد سعود جضعان الشمري2448102365
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ذكرماجد سعود رمضان العنزي2449123894

ذكرماجد سالمه فليح الشراري2450100875

ذكرماجد سلطان مسلم الشمري2451110629

ذكرماجد عامر سعود العنزي2452115625

ذكرماجد عايد مفضي الشمري2453102287

ذكرماجد عائض بطيحان الشراري2454101617

ذكرماجد عبدهللا نايف  الحازمي2455110908

ذكرماجد عبدهللا الصقعي الشراري2456108133

ذكرماجد عبدهللا سويلم التيماني2457102030

ذكرماجد عبدهللا غدير الشمري 2458113097

ذكرماجد عقيل فناطل الشراري2459115537

ذكرماجد عقيل لقمان الهزيمي2460109535

ذكرماجد عواد خميس الشراري2461113733

ذكرماجد عواد مسند السعدي2462115428

ذكرماجد عيد نويفل الحويطي2463114819

ذكرماجد فرحان ساهج العنزي2464106005

ذكرماجد فالح معتق الشراري2465113336

ذكرماجد مبارك مناحي الشراري 2466116802

ذكرماجد محمد زعزوع الشراري2467106007

ذكرماجد محمد سلمان العنزي2468126437

ذكرماجد محمد طاهر الحماده2469110453

ذكرماجد محمد الفي الحازمي2470102585

ذكرماجد مخيض جلعود العنزي2471113207

ذكرماجد مد هللا حمد الشراري2472128080

ذكرماجد مدهللا رفان الشراري2473110054

ذكرماجد مدهللا فنخير الشراري2474117735

ذكرماجد مزعل شماط الدغماني2475119312

ذكرماجد مشبب صالح ال عوض2476112360

ذكرماجد مطير علي الشمري2477116483

ذكرماجد مفضي  مويسان الشراري 2478118989

ذكرماجد ناجح مقبول الشراري2479100330

ذكرماجد نايف عقاب  الحسيني2480115340

ذكرماجد نداء مزلوه الشالقي2481125922

ذكرماجد هادي فالح  الشمري2482126368

ذكرمازن  محمد راقع  المهجري القحطاني 2483127688

ذكرمازن سالم حمدان الشراري2484108088
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ذكرمازن سعد غزاي الهاملي2485120012

ذكرمازن كاتب رجاء الشرارى2486117739

ذكرمازن مدهللا لويفي الشراري2487111809

ذكرمازن مرزوق مثوع الشراري2488101044

ذكرماضي  خلف  ماضي  الشراري 2489104374

ذكرماضي سميحان عايد الشراري2490109977

ذكرماضي فهد مفرح السبيعي2491112299

ذكرماضي نديب ثاني الشمري2492102486

ذكرمالك دهيم عوض الشمري2493109466

ذكرمــــالــــك ضيف هللا ظاهر الدعيجاء2494102269

ذكرمالك عبد العزيز الهمزاني الشمري2495123953

ذكرمالك عياف عايد العنزي2496107751

ذكرمالك عيد سعود الرويلي2497113602

ذكرمانع هادي حسين العجمي2498102007

ذكرماهر  حمود سلمان البلوي2499112963

ذكرماهر  عياده  ماضي الفهيقي2500108299

ذكرماهر  مرزوق  مسلم  الشراري 2501126476

ذكرماهر خويلد مجهد الشراري2502101112

ذكرماهر سعود مبارك الشراري2503110226

ذكرماهر ضيف هللا زايد الشراري2504117309

ذكرماهل ساكت طليحان الرويلي2505103037

ذكرماهل عيد مفرح الحازمي2506106267

ذكرمبارك  مخلف سماح الشمري2507108148

ذكرمبارك بشير مبارك  الرشيدي2508124045

ذكرمبارك رشيدان شويش السويدي2509103982

ذكرمبارك سليم مقبول الشراري2510106249

ذكرمبارك سند خشيبان الشراري2511111341

ذكرمبارك عواد سعيد الشراري2512121018

ذكرمبارك فنيخر باخص الشراري2513101900

ذكرمبارك كريم ساكت العبد2514112329

ذكرمبارك مرجي مطلق الشراري2515114529

ذكرمبروك  قبيل  راضي  الشراري2516114347

ذكرمبروك الصليبي معوض الفهيقي2517104708

ذكرمبروك مطلق  سليمان  الشراري 2518104256

ذكرمتروك قاسم محمد الحازمي2519101656

ذكرمتعب  حسين رجاء الشراري2520111169
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ذكرمتعب  سايل  عطاهللا  الشراري 2521123079

ذكرمتعب  سعدي  متعب  العتيبي 2522114456

ذكرمتعب  عبدهللا حمد الشمري2523103090

ذكرمتعب  عتيق  عقالء  الشمري 2524109296

ذكرمتعب  فالح ضحوي العنزي2525121959

ذكرمتعب  فالح عليق الشراري2526103468

ذكرمتعب  فهد  عقال الشريهي الشمري2527126205

ذكرمتعب  محمد  الحميدي الشراري2528104517

ذكرمتعب العاصي راضي الشمري2529104315

ذكرمتعب حمود عياده الشراري2530123096

ذكرمتعب حميدان شرعان الشراري2531108772

ذكرمتعب حواس محمد الشمري2532101680

ذكرمتعب خلف عبدهللا الشراري2533109669

ذكرمتعب رضا مشلح العنزي2534121989

ذكرمتعب سلطان ناصر الدندني2535117909

ذكرمتعب شاتي سالم الشراري2536105007

ذكرمتعب عاشق مشل عايش2537114339

ذكرمتعب عبيدهللا خلف الشمري2538117210

ذكرمتعب عقيل مبارك العنزي2539123342

ذكرمتعب فهد مرزوق الجوفي2540119287

ذكرمتعب مجزع رجعان العنزي2541115655

ذكرمتعب محمد األفنس الشراري2542108631

ذكرمتعب محمد الحميدي السرحاني2543104328

ذكرمتعب محمد مرجي الشراري2544106678

ذكرمتعب مصارع منور الضويحي2545123835

ذكرمتعب مطاوح صليهم الشمري2546112755

ذكرمتعب منصور متعب العبدهللا2547108587

ذكرمتعب نازل مناحي الشراري2548116638

ذكرمتعب نزال النوبي الحازمي2549104700

ذكرمجاهد مفرح صليع الشمري2550114395

ذكرمجدي طالل حماد السليمان2551101869

ذكرمجالد  عواد موسي الشمري2552127462

ذكرمجول  عواد مجول  الشمري2553102178

ذكرمحارب  مطني محارب الشمري2554102714

ذكرمحسن بشير حمد الرويلي2555116043

ذكرمحسن مطر  درزى الحازمى2556121871
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ذكرمحسن مقبل مشيش الشراري2557119058

ذكرمحمد   سعيد   كاسب  العنزي 2558108551

ذكرمحمد   غريب  مخلف  الشمري 2559111321

ذكرمحمد  ابراهيم  محمد  الدلبه 2560128185

ذكرمحمد  اسعد  سالمه القضيب2561113335

ذكرمحمد  الحميدي عقاب  الحربي 2562103714

ذكرمحمد  تركي  سميحان الشمري 2563113385

ذكرمحمد  جبيان  عقيل  األشجعي 2564103991

ذكرمحمد  جمال  ظاهر  العشيش2565113197

ذكرمحمد  حامد مفضي الزايد2566114153

ذكرمحمد  حجي  غثوان  العنزي 2567106401

ذكرمحمد  حمد  مطلق السرحاني 2568106864

ذكرمحمد  حمير الفرخ البناقي2569103419

ذكرمحمد  خلف مرجي الشراري2570107965

ذكرمحمد  زقم لبيدان الشمري2571119034

ذكرمحمد  ساقم  فالح الشراري 2572106346

ذكرمحمد  سالمه  شعيب الشمري2573103927

ذكرمحمد  سليم ناصر الشراري2574110706

ذكرمحمد  صالح  محمد  الجغثمي 2575100039

ذكرمحمد  صالح عبدهللا  اللبيخان2576107801

ذكرمحمد  صبيح زايد الشراري2577117705

ذكرمحمد  ظويهر منزل الحازمي2578102797

ذكرمحمد  عبدهللا  محيميد  الشراري2579126750

ذكرمحمد  عبدهللا جبر  الضلي2580119692

ذكرمحمد  عبدهللا رفدها الشراري2581109480

ذكرمحمد  عبدهللا صالح الضميري2582103887

ذكرمحمد  عبدالمحسن  مرزم  السبيعي 2583122661

ذكرمحمد  عطيه  عبدهللا  الفهيقي2584104505

ذكرمحمد  عوض  عياد  الحربي 2585104550

ذكرمحمد  فالح حسن  الرويلي 2586104381

ذكرمحمد  قاعد عواد الخابور2587107497

ذكرمحمد  كاسب  الحميدي  الشمري 2588103599

ذكرمحمد  كديميس ناصر العتيبي2589105765

ذكرمحمد  مبارك  صالح  الصالح 2590127628

ذكرمحمد  مبارك مناحي  الشمري2591102975

ذكرمحمد  مريبد الفي  الشراري 2592122069
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ذكرمحمد  مسلم ظاهر الوديعة2593108872

ذكرمحمد  مفضي  ماضي  السرحاني 2594126856

ذكرمحمد  مقبل سعدي الشمري2595103873

ذكرمحمد  مهدي  بنيدر  الشمري2596122581

ذكرمحمد احمد عبد هللا محاصي2597102964

ذكرمحمد احمد يحي الفيفي2598104795

ذكرمحمد االدهم مطني الحربي2599122771

ذكرمحمد االسود ناصر الشراري2600112022

ذكرمحمد االملح هندي العنزي2601120118

ذكرمحمد الشاوي لقطان الرويلي2602119463

ذكرمحمد الطرقي األسود العنزي2603108345

ذكرمحمد المايط عبدهللا الرويلي 2604109411

ذكرمحمد أحمد حامد الزارع2605101799

ذكرمحمد أحمد مرعيد الدندني2606116825

ذكرمحمد باني مهين القعيقعي2607117952

ذكرمحمد بشير مطلق الشمري2608125090

ذكرمحمد بصيص عطاهللا  الشراري2609105913

ذكرمحمد بندر محمد الرويلي2610121554

ذكرمحمد بنيان جلغيف العنزي2611103665

ذكرمحمد بنيان صبيح الشمري2612103377

ذكرمحمد بهاء ابراهيم بطيخ2613114576

ذكرمحمد جابر صالح عسيري2614105665

ذكرمحمد جازم لباد الشراري2615116019

ذكرمحمد جاسم محمد العنزي2616120104

ذكرمحمد جامع رفاده الفهيقي2617103353

ذكرمحمد جمعة محمد العنزي2618113532

ذكرمحمد حجي خليف العنزي2619105114

ذكرمحمد حرير مبارك الحازمى2620121722

ذكرمحمد حمد صالح الشراري2621108232

ذكرمحمد حمد صياح الشمري2622100482

ذكرمحمد حمد عثمان الخمسان2623112102

ذكرمحمد حمدان  مطلق الشمري2624109663

ذكرمحمد حمدان فنخير الشراري2625104845

ذكرمحمد حمدي حمود الرشيدي2626106188

ذكرمحمد حمود حبيب الفهيقي2627114927

ذكرمحمد حمود محمد الرويلي2628108976
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ذكرمحمد حمود محمد السرحاني2629106220

ذكرمحمد حمود مزعل  العنزي2630105173

ذكرمحمد حويطي منور السرحاني2631121034

ذكرمحمد خالد مبارك  المرواني2632124134

ذكرمحمد خالد محمد الراشد2633105280

ذكرمحمد خشمان قبالن الشراري2634113242

ذكرمحمد خلف سالم الشراري2635102050

ذكرمحمد خلف عايد العنزي2636107963

ذكرمحمد خلف فالح العنزي2637108501

ذكرمحمد خلف محمد الرويلي2638119229

ذكرمحمد خليف حمد االسعدي2639121552

ذكرمحمد خليف صبيح الرويلي2640110592

ذكرمحمد دخل هللا راشد الضميري2641125842

ذكرمحمد راشد معيتق الرشيدي2642102810

ذكرمحمد راضى رجاء الشمرى2643116951

ذكرمحمد راكي  عقيل  الرويلي 2644127206

ذكرمحمد ربيع عبدهللا العنزي2645122503

ذكرمحمد رحيل مهزم الشراري2646117282

ذكرمحمد زاهي بشير  الشمري2647109394

ذكرمحمد زايد عوض الشراري2648123706

ذكرمحمد سالم  محمد البلوي2649115033

ذكرمحمد سالم حمدان الشراري2650101158

ذكرمحمد سالم حويل الرويلى2651109114

ذكرمحمد سبتي صلبي الحازمي2652118994

ذكرمحمد سعد بدر عفنان2653103413

ذكرمحمد سعد صلفيق الشمري2654112199

ذكرمحمد سعد مدهللا الجوفي2655117611

ذكرمحمد سعيد  فرحان  الشمري2656109561

ذكرمحمد سعيد حنيف الشراري2657126703

ذكرمحمد سلطان عبدالرحمن الزيد2658120423

ذكرمحمد سلمان هديسان الشراري2659128097

ذكرمحمد سليم عذيمان العنزي2660112472

ذكرمحمد سليمان سعود النعام2661108612

ذكرمحمد سليمان مضعان العمراني2662102346

ذكرمحمد سهيل عيد الرشيدي2663108313

ذكرمحمد سويلم مفلح الشراري2664103237
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ذكرمحمد شطيط عايد الشراري2665109186

ذكرمحمد شفاقه جوعان الشمري2666113838

ذكرمحمد صالح عبدهللا السهو2667119435

ذكرمحمد صبيح محمد الشراري2668109947

ذكرمحمد صقر مشحن الصالح2669108203

ذكرمحمد صياح طحيمر الرويلي 2670120260

ذكرمحمد ضميان سودان العنزي2671112047

ذكرمحمد طخطيخ عوده الشمري2672120057

ذكرمحمد طالل عبدالكريم النهار2673124403

ذكرمحمد ظاهر رجاء العنزي2674123579

ذكرمحمد عابد مانع السلمي2675100187

ذكرمحمد عازم صالح العنزي2676104215

ذكرمحمد عايد مسند الشراري2677116269

ذكرمحمد عايد معتق الجهني2678100321

ذكرمحمد عايض قاسم  الرويلي 2679118011

ذكرمحمد عبداالله قريان الفهيقي2680107185

ذكرمحمد عبدالعزيز فهد بن حمد2681121158

ذكرمحمد عبدالعزيز محمد الشرعان2682103924

ذكرمحمد عبدالكريم خالد الشمرى2683119465

ذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا السرحاني2684104638

ذكرمحمد عبدالكريم محمد الشراري2685106183

ذكرمحمد عبدهللا  خلف  العبيد2686122036

ذكرمحمد عبدهللا احمد بديوي2687104620

ذكرمحمد عبدهللا بنيه الشراري2688115587

ذكرمحمد عبدهللا حمود الحجيلي2689100052

ذكرمحمد عبدهللا رمضان السبيعي2690103836

ذكرمحمد عبدهللا سالم الفرج2691124634

ذكرمحمد عبدهللا صالح الغنام2692125979

ذكرمحمد عبدهللا فائز الشهراني2693116421

ذكرمحمد عبدهللا مكمن الشراري2694109897

ذكرمحمد عبدهللا ونيسان الرويلي2695110863

ذكرمحمد عبدالواحد العويضة  الخالدي 2696119127

ذكرمحمد عبيد بشير النومسي2697122626

ذكرمحمد عتيق حضير الشمري2698111478

ذكرمحمد عذال مناور الرويلي2699125259

ذكرمحمد عشوي فيحان الرويلي2700109097
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ذكرمحمد عطاهللا بشير الشراري2701109002

ذكرمحمد عطوي الباهي الرويلي2702114843

ذكرمحمد عقيل  رشيد الفهيقي2703112425

ذكرمحمد عقيل حامد الشراري2704124942

ذكرمحمد عقيل راشد الرويلي2705103521

ذكرمحمد علي احمد الشهري2706111810

ذكرمحمد علي ثنيان الفهيقي2707119093

ذكرمحمد علي حسين الدوخي2708101191

ذكرمحمد علي عبدهللا المسعودي2709118706

ذكرمحمد علي فايز الجهني2710109390

ذكرمحمد علي محمد الجبرين2711121718

ذكرمحمد عليان  حبيب  الحربي 2712109201

ذكرمحمد عواد مصبح الفهيقي2713111000

ذكرمحمد عوض عبدهللا العبيوي2714103643

ذكرمحمد عوض عوض العنزي2715105441

ذكرمحمد عوضه محمد األسمري2716108452

ذكرمحمد عويض عيضه الثمالي2717116846

ذكرمحمد عياش علي الربيع 2718102805

ذكرمحمد عيد حبيب الشمري2719117866

ذكرمحمد عيد محمود الرشيد2720113832

ذكرمحمد عيد مفرح الحازمي2721106318

ذكرمحمد غازي مدهللا النصيري2722126398

ذكرمحمد غانم عديد الفهيقي2723100552

ذكرمحمد غضان عميشان الشراري2724112715

ذكرمحمد فارس شفق النصيري2725100887

ذكرمحمد فاهد  خيرهللا  الشمري 2726108975

ذكرمحمد فراج عبدهللا العنزي2727101144

ذكرمحمد فرحان دبيان الرويلي 2728102226

ذكرمحمد فرحان رفيع الشمري2729112367

ذكرمحمد فرحان محسن الشمري2730127828

ذكرمحمد فرحان محمد الشراري2731121273

ذكرمحمد فريح مهيظل الرويلي2732103949

ذكرمحمد فريحان حمود المثيب2733102393

ذكرمحمد فريديس غربي الفهيقي2734104441

ذكرمحمد فليح محمد الشراري2735106885

ذكرمحمد فهد عمر الفراج2736112886
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ذكرمحمد فهد محمد الحميد 2737100269

ذكرمحمد فهيد الشداد الحربي 2738127754

ذكرمحمد فواز محمد المالكي2739101408

ذكرمحمد فيحان حادي العازمي2740101187

ذكرمحمد كاتب داحل  الدغماني2741108991

ذكرمحمد كداء حاتم الشمري2742110834

ذكرمحمد كريم قليل الشراري2743109333

ذكرمحمد الفي علي الشراري2744103672

ذكرمحمد الفي عمر الشمري2745104029

ذكرمحمد لزام عشوان الحازمى2746113223

ذكرمحمد مبارك سعد السرحاني2747112289

ذكرمحمد مبارك محمد الشراري2748111009

ذكرمحمد مبارك مطلق الدوسري2749110675

ذكرمحمد متعب فرحان العنزي2750109844

ذكرمحمد متعب محمد الشمري2751102625

ذكرمحمد مثال دهيرب الشمري2752105708

ذكرمحمد محص بليبص الشراري2753101116

ذكرمحمد مدهللا سويلم الشراري2754109087

ذكرمحمد مرجي عبدهللا الصلبي2755107993

ذكرمحمد مزكي ملهله الشراري2756100507

ذكرمحمد مساعد دخيل الشراري2757123922

ذكرمحمد مسلم مسعود الشراري2758106461

ذكرمحمد مشاتل عشوي الرويلي2759100107

ذكرمحمد مشير حامد الرويلي2760108497

ذكرمحمد مطني محمد  العتيبي2761127750

ذكرمحمد معوض دابي  الشراري 2762112222

ذكرمحمد معوض ربيع العنزي2763126747

ذكرمحمد مفرج غنام المرواني2764102586

ذكرمحمد مفرح دابى الشرارى2765123027

ذكرمحمد مفرح ذعار البجيدي2766125050

ذكرمحمد مفلح عساف الرويلي2767110582

ذكرمحمد مقبل االسمر العنزي2768124333

ذكرمحمد مقبول ثاني الشراري2769112873

ذكرمحمد مليح مقبل الحربي2770121131

ذكرمحمد مناور مبارك الشمري2771126714

ذكرمحمد منزل حتحوت الرويلي 2772107093
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ذكرمحمد منزل سويلم الشراري2773124534

ذكرمحمد منزل شحيره الشراري2774120682

ذكرمحمد منصور عيد العطوي2775103059

ذكرمحمد مهاجر عايد الشراري2776126909

ذكرمحمد مهجع مفرح الشراري2777113617

ذكرمحمد مهرب قبالن الرويلي2778128175

ذكرمحمد موافق كساب العنزي2779125072

ذكرمحمد موسى سليمان  الخالدي2780113960

ذكرمحمد موقف مرضي السويلمي العنزي2781127950

ذكرمحمد ناحي غضيان الشراري2782117338

ذكرمحمد ناصر قعيران العنزي2783105723

ذكرمحمد ناصر محمد الخثالن2784122307

ذكرمحمد ناصف سمير الشراري2785106595

ذكرمحمد نافع  ليلي العنزي2786102980

ذكرمحمد نافل سلمان الشراري2787111439

ذكرمحمد نايف صالح  المنديل2788119819

ذكرمحمد نحيالن زامل الرويلي2789106910

ذكرمحمد نزال عقيل الشراري2790116216

ذكرمحمد نزال مكمن الفهيقي2791123973

ذكرمحمد نواف طويرش الشمري2792101463

ذكرمحمد هاشل شحاضه الشراري2793109447

ذكرمحمد هايل عايد الفهيقي2794122916

ذكرمحمد هدالن شامان الشراري2795114508

ذكرمحمد هديان زايد الشراري 2796106932

ذكرمحمد هليل فالح الشراري2797105953

ذكرمحمد هليل قنتان  الرويلي2798120442

ذكرمحمد وديد دقيق الرويلي2799109435

ذكرمحمود سالم محمد البلوي2800115002

ذكرمحمود عايد سعيد البناقي2801100294

ذكرمحمود عبدالكريم صالح المدني2802106029

ذكرمحيسن مبارك مسهر الشراري2803122834

ذكرمخلد عايد محمد الشراري2804107038

ذكرمخلف خالد مخلف الصقر2805108350

ذكرمخلف سعود زاهي الرويلي 2806113925

ذكرمد هللا  عقيل حمدان الرويلي2807114047

ذكرمد هللا  ونيسان  رايع  الرويلي 2808106704
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ذكرمدهللا ساير عصويد الرويلي2809120071

ذكرمدهللا صالح مطالن الشراري2810110873

ذكرمدهللا عجاج عميشان الشراري2811113707

ذكرمدهللا عساف راضي الشراري2812102472

ذكرمدهللا مبارك زعزوع الشراري2813116508

ذكرمدهللا ناصر جريبيع العمراني2814104202

ذكرمدهلل هايل سعد السرحاني2815124834

ذكرمدلول فهيد مدلول الشمري2816104919

ذكرمراد خليف بشير الشراري2817109121

ذكرمراد عبدالمصلح محمد الخالدي2818125595

ذكرمران  راجي  النماصي  الشمري 2819104552

ذكرمربد حجي خضير الشمري2820102409

ذكرمرجي سالم مرجي الشراري2821106610

ذكرمرزق عايد مرزوق الشراري2822108743

ذكرمرزوق علي عايد الحازمي2823123580

ذكرمرزوق علي عبدهللا الكريع2824126262

ذكرمرزوق مريزيق مرزوق البناقي2825109320

ذكرمرزوق مفوز قبالن الشمري2826123004

ذكرمرشد فهيد حضيري الرويلي2827126211

ذكرمرضي تايب مرضي الشمري2828121114

ذكرمرضي تركي زبن الشمري2829127212

ذكرمرضي شاقي نازل الشمري2830111102

ذكرمرضي مشاري عبيد الشمري2831109554

ذكرمروان  سليمان شتيوي الحويطي2832125482

ذكرمروان حمود عطاء العرجان2833112348

ذكرمروان نويشي صالح الرحيلي2834113169

ذكرمزاوم سراح رميثان الشمري2835114046

ذكرمزعل جدي شويحط الرويلي2836116842

ذكرمزعل فرحان شنيف البناقي2837113958

ذكرمزيد  ناوي لعيبان  الشمري2838103734

ذكرمساعد  جبيان  عقيل  االشجعي 2839104043

ذكرمساعد  عيد  مقبول  الشراري2840113200

ذكرمساعد  مدهللا  شطيط  الشراري 2841102260

ذكرمساعد بشير صعيكر العنزي2842109473

ذكرمساعد جزاع شبك الرويلي2843128076

ذكرمساعد حسين مناطح الدغمي2844127636
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ذكرمساعد زحزيح الشريفي الشمري2845122209

ذكرمساعد سالم مسند الشراري2846107928

ذكرمساعد سعد نداء الرويلي2847112424

ذكرمساعد عبدالكريم جدعان العبدهللا2848104938

ذكرمساعد عويد صالح  العنزي2849119638

ذكرمساعد فهد مثقال البريكان2850101348

ذكرمساعد منور عيد الرشيدي2851121390

ذكرمسامح  خالد مسامح  الحلو 2852114582

ذكرمسعد  شلهوب مسعد  العتيبي2853106821

ذكرمسعد عايض األقطم الشراري2854115656

ذكرمسعود محمد راشد المسعود2855104004

ذكرمسفر زاحم عماش الشمري2856107507

ذكرمسفر فرحان مسفر الشمري2857108394

ذكرمسفر محمد عبدالرحمن محمد2858101620

ذكرمسلم الرخاوي مسلم الشراري2859106896

ذكرمسلم حمدان حراثان الشراري2860101034

ذكرمسلم سالم سعيد الشراري2861123851

ذكرمسلم عطاهللا عبدي الشراري2862106933

ذكرمسلم مبارك رخيص القصالمة2863114678

ذكرمسند نايف مسند الشمري2864107859

ذكرمشارى دعسان االسود الشرارى2865111868

ذكرمشاري  خالد  سالم  الشراري 2866103358

ذكرمشاري  سعود مضحي الشراري2867108320

ذكرمشاري  شاكر محمد الخمسان2868105830

ذكرمشاري  طالل  دخيل  المثري2869117997

ذكرمشاري  عايد  خليف  الفهيقي2870116979

ذكرمشاري  عبدهللا  مطر  الشمري 2871117277

ذكرمشاري  عبدالمحسن  مرزم  السبيعي 2872122752

ذكرمشاري  الفي  علي  الشراري2873123155

ذكرمشاري  لويفي  جوفان  الشراري 2874100743

ذكرمشاري  مشعل  جميعان  الشمري 2875104009

ذكرمشاري  مونس مربد  الشمري 2876113675

ذكرمشاري  يوسف نومان الشراري2877107029

ذكرمشاري تركي عريفج الرويلي2878104840

ذكرمشاري جعيثن فرحان الشمري2879111489

ذكرمشاري حسين عايد الصقري2880108417
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ذكرمشاري خالد حييان الشراري2881102145

ذكرمشاري خالد عبدهللا الشمري2882128179

ذكرمشاري خليف نايف الشمري2883100879

ذكرمشاري رمان زقم الشمري2884100959

ذكرمشاري سعدي حجاج  الشمري2885122327

ذكرمشاري سويلم علي النصيري2886104395

ذكرمشاري صالح محمد العقيل2887126674

ذكرمشاري عايش فنخور الشراري2888118184

ذكرمشاري عبدهللا فايد الرشيدي2889104012

ذكرمشاري عطاهللا  حمد الحمدان2890120958

ذكرمشاري علي حامد الرويلي2891113935

ذكرمشاري علي عائش العوفي2892101655

ذكرمشاري عياد سويلم الغيثي2893124525

ذكرمشاري فرج حسين الشمري2894117606

ذكرمشاري محمد عويد العنزي2895111301

ذكرمشاري نادر سعيدان الشمري2896105351

ذكرمشاري ناصر سحيمان الشراري2897103944

ذكرمشاري نافل عبدهللا الشراري2898108576

ذكرمشاري هايل عادي الرويلي2899111463

ذكرمشرف  جبار سبهان  العنزي 2900120425

ذكرمشرف  صالح  سليمان الشمري2901104820

ذكرمشرف  مشل طعيسان الرويلي2902108848

ذكرمشعل  حمود حامد الشراري 2903106714

ذكرمشعل  سلمان مدرهم الحربي2904111524

ذكرمشعل  سليم  حريران الشراري 2905106980

ذكرمشعل  ضبيب مبارك  الشمري 2906122010

ذكرمشعل  فحاط مرير العنزي2907102066

ذكرمشعل  فنخير الفي الشراري2908122623

ذكرمشعل  هديان  منديل  الشمري 2909107657

ذكرمشعل جالب شويحان الرويلي2910102229

ذكرمشعل حمد صالح الشمري2911121260

ذكرمشعل خميس سليم الشرارى2912118945

ذكرمشعل دخيل هللا  محيا العيشي2913100012

ذكرمشعل رخيص حمود الشراري2914100772

ذكرمشعل سالم ظاهر الشراري2915116795

ذكرمشعل سالم عسوج العنزي2916123543
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ذكرمشعل سالم نصار الشمري2917100787

ذكرمشعل سعود عايد الشراري2918121311

ذكرمشعل سعيد فرهود الفهيقي2919107431

ذكرمشعل صالح مشعل الحمدان2920116712

ذكرمشعل ظاهر مسعود الشراري2921116826

ذكرمشعل عايد جايز الشرارى2922116810

ذكرمشعل عايش جحليش الشراري2923121240

ذكرمشعل غدير خليف العنزي2924122013

ذكرمشعل غياض فرسان الرويلي2925121329

ذكرمشعل فالح سرسق الرويلي2926117477

ذكرمشعل مبارك صغير الرويلي2927119285

ذكرمشعل مخلف جهيم الرويلي2928121204

ذكرمشعل مد هللا عزير الشراري2929109590

ذكرمشعل مرزوق سالم الشمري2930114348

ذكرمشعل مرشد عياط الرويلي2931108198

ذكرمشعل مساعد سماح الشراري2932114261

ذكرمشعل مسلم ثاني الشراري2933108369

ذكرمشعل مقبول سالم الشراري2934103082

ذكرمشعل مقبول عوض الشراري2935115059

ذكرمشعل ملهى الحميدى الشرارى2936103425

ذكرمشعل موسى نزال المغيضب2937110317

ذكرمشعل ناجح المعاني الشراري2938103103

ذكرمشعل نازل حول الشراري2939116287

ذكرمشعل ناصر جالل الشراري2940106839

ذكرمشهور  عساف  دغش الشمري 2941104104

ذكرمشهور احمد محيميد الشراري2942107084

ذكرمشهور عكروش عيد البناقي2943118949

ذكرمشهور عيد عواد الحمير2944114344

ذكرمشهور مبارك خلف السعدي2945108659

ذكرمشهور مشعل غزاي الرويلي2946105416

ذكرمصبح عايد مصبح الشراري2947127713

ذكرمصبح محص بليبص الشراري2948106319

ذكرمصعب جناب سكران الرويلي2949122675

ذكرمصلح عويض حامد الشراري2950124295

ذكرمصلح الفي عيد الحازمي2951106039

ذكرمصلح مطير متليك الشرارى2952109591
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ذكرمطر منزل مسيب الرويلي2953101451

ذكرمطلق  صالح سعود العازمي2954101233

ذكرمطلق سهل مطلق الشمري2955112844

ذكرمطلق عويد مطلق العنزي2956101606

ذكرمطلق غربي عبيد الشمري2957120284

ذكرمطلق قابل طشحير الشراري2958100025

ذكرمطير هوجان مطير الشمري2959107592

ذكرمعاذ احمد سمر الرويلي2960114231

ذكرمعاذ إبراهيم عبدهللا العقيل2961125225

ذكرمعتز صالح ضيف هللا الفهيقي2962112372

ذكرمعتز عايض فرج المطيري2963123956

ذكرمعتز عبدالمصلح محمد الخالدي2964110740

ذكرمعجب حرتان بالش الشمري2965107368

ذكرمعجب فليح حراثان الشرارى2966103384

ذكرمعيض عوض معيض العمران2967120101

ذكرمعيض الفي معيض الرشيدي2968111640

ذكرمفرح خلف عجيل الشراري2969127145

ذكرمفرح دوجان حران الرويلي2970125031

ذكرمفرح رجاء مفرح  الشمري2971108157

ذكرمفرح علي مفرح العنزي2972108601

ذكرمفضي  فليح  محمد  الشراري 2973124398

ذكرمفضي مرخي مسلم الشراري2974104345

ذكرمفلح  حامد  مفلح  الشراري 2975122019

ذكرمفلح  كايد  حمود الشمري 2976122398

ذكرمقبل  حربي  عبدهللا  الشمري 2977111710

ذكرمقبل ناجي شاهر الشمري2978105789

ذكرمقبول سليمان مقبول الشراري2979113598

ذكرمقرن صالح الدرويش الحازمي2980116675

ذكرمكمي نايف مكمي الجنيدي2981125310

ذكرملفي سلييم االفنس الشراري2982118249

ذكرمليح مسلم سليم الشراري2983102549

ذكرممدوح  أحمد  عطية  العطوي 2984108544

ذكرممدوح  سالم  رحيل  الفهيقي2985118922

ذكرممدوح  ظاهر  نصار العازمي 2986114179

ذكرممدوح الرسمي ملهلم الشراري2987101239

ذكرممدوح حبيب حمدان الشمري2988112646
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ذكرممدوح حمد حمدي الشراري2989126011

ذكرممدوح حمود سالم العنزي2990121909

ذكرممدوح شايم مزعل العنزي2991110751

ذكرممدوح عايش محمد الحربي2992103724

ذكرممدوح عبدالرحمن عزام الصالح2993110353

ذكرممدوح الفي عيسى العنزي2994105370

ذكرممدوح محمد فتان الرويلي2995127720

ذكرممدوح نازل برغي الرويلي2996117770

ذكرممدوح هليل بندر الرويلي2997107115

ذكرمناحي ناجي شاهر الشمري2998113134

ذكرمناطح صياف عطاء الشمري2999117851

ذكرمناور سعود مناور الشمري3000109157

ذكرمناور عبدهللا  مناور الرويلي3001118319

ذكرمناور عبيد منير العتيبي3002116263

ذكرمناور مريشيد رشيد المطيري3003100666

ذكرمنذر  شايم  تركي الشمري3004105443

ذكرمنصور  ابرهيم  نزال  الحازمى3005116232

ذكرمنصور  سليم الهزيل الشراري3006113086

ذكرمنصور  عشوي سويف الشمري3007115197

ذكرمنصور  محمد  راجي  الشمري3008127299

ذكرمنصور  محمد  عبد هللا  القحطاني 3009107515

ذكرمنصور راضي عوض الدغماني3010116955

ذكرمنصور سالمه فرج العطوي3011125800

ذكرمنصور شايم فرحان الجنفاوي3012110413

ذكرمنصور صالح يوسف العياف3013105983

ذكرمنصور عطاهللا  سالم السعيداني3014106483

ذكرمنصور عواد فالح البلوي3015124483

ذكرمنصور محمد النقزي العنزي3016127320

ذكرمنصور مفلح محمود الزيد3017109566

ذكرمنور سرور علوش الرشيدي3018125920

ذكرمنور صالح حيزان العنزي3019102609

ذكرمنور عقيل فليح الفهيقي3020113021

ذكرمنيف  حليس  صويهد العنزي3021108158

ذكرمنيف  عطاهللا  ضويحي  العطوي 3022100080

ذكرمنيف باطح ذياب الرويلي3023126900

ذكرمنيف عايد قاسم الشراري3024114607
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ذكرمنيف عطاهللا فرحان الشراري3025108889

ذكرمنيف وارد مرعي الشراري3026108197

ذكرمهدى عطاهلل خلف الشرارى3027108361

ذكرمهدي ثاقل عايد الشراري3028118038

ذكرمهل  ونيس سعران  الرويلي3029123636

ذكرمهلي حمدان  فريج  البناقي 3030116199

ذكرمهناء غربي سالم الشريهي3031107893

ذكرمهناء مريزيق رشيد الرشيدي3032107570

ذكرمهناء مطخان حامد الكويكبي3033111286

ذكرمهناء مناور مهناء  المهناء3034108931

ذكرمهند  فيصل  مفلح  الشمري 3035126951

ذكرمهند  معيوف سبتي العنزي 3036108773

ذكرمهند  ناصر  كساب  المعزي 3037108490

ذكرمهند ابكر حسين دغريري3038127157

ذكرمهند الرسمي ملهلم الشراري3039101319

ذكرمهند ثاني خابور العهزي3040114727

ذكرمهند صالح محمد الشراري3041110977

ذكرمهند عوض  خلف  الوذيح3042101375

ذكرمهند فالح هليل الشراري3043115270

ذكرمهند مسند محمد  الحنيبيص3044104367

ذكرموسى  عبيد مذود الشمري3045127202

ذكرموسى  عياد مطلق العتيبي3046103638

ذكرموسى جزاء ثواب المطيري3047105020

ذكرموسى علي يحيى الشهراني3048117364

ذكرموسى فالح شطيط الشراري3049108312

ذكرموسى فالح معيض الرشيدي3050117501

ذكرموسى مبارك حجاج الشاهر3051117877

ذكرموسى مناحي عتيق الشراري3052113906

ذكرمونس متروك مونس الرويلي3053108555

ذكرمؤيد عبدالعزيز عياش الزيد3054120578

ذكرناجح  قعيران طلفاح  الشراري3055101747

ذكرناجح بقان مرعى الشرارى3056117156

ذكرناجح بليعيم عطيه الشراري3057116560

ذكرناجح سند  سعود  العنزي3058119368

ذكرناجح سويلم قريطان الشراري3059100091

ذكرناجي جرمان ساحب الشمري3060110800
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ذكرناجي محمد شديد الرفاعي3061110202

ذكرنادر  فرحان  محمد  الشراري 3062117573

ذكرنادر  قميحان فالح  الشراري 3063118134

ذكرنادر خلف مساهر الشرارى3064127632

ذكرنادر سويلم الهزيل الشراري3065124176

ذكرنادر صغير مبارك الشراري3066103644

ذكرنادر صالح خلف الشراري3067113927

ذكرنادر عطاهللا ضاحي الشراري3068103621

ذكرنادر عقال مطلق الشراري3069108213

ذكرنادر فالح سمير الشراري3070104064

ذكرنادر فهد مفرح الشراري3071127205

ذكرنادر محمد عطا هللا الشراري3072112768

ذكرنادر مسعد حامد الشراري3073117335

ذكرنادر مفضي سويلم الشراري3074114752

ذكرنادر مونس شحذه الشراري3075123360

ذكرنادر ناجي رحيل العنزي3076122161

ذكرنادر ناصر دغمي الرشيدي3077125491

ذكرنادر ناصر محمد البشري3078118287

ذكرنادي غريب سليمان الرويلي3079112806

ذكرنازل زامل خلف الشمري3080116214

ذكرناصر  دغيمان  محيسن  الشمري 3081114262

ذكرناصر  غدير  راضي الشمروخي3082100416

ذكرناصر  مرضي عطاهللا  الشمري3083118636

ذكرناصر  ونيسان  رايع الرويلي 3084106679

ذكرناصر الرمثي حواس العنزي3085106349

ذكرناصر بركه عبدهللا الشمري3086104506

ذكرناصر جارهللا جربوع العنزي3087116105

ذكرناصر حضيري صايد الشمري3088105000

ذكرناصر درهوب محمد الشمري3089109451

ذكرناصر سالم ناصر الشمري3090100110

ذكرناصر سعود سيف الشمري3091108807

ذكرناصر عبدهللا خلف العنزي3092122859

ذكرناصر عبدهللا ناصر الدوسري3093115055

ذكرناصر علوش لعيبان الرويلي3094112574

ذكرناصر علي ناصر البرغش3095109207

ذكرناصر عوده عطاهللا البلوي3096101436
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ذكرناصر عوده مطر الجميلي3097115435

ذكرناصر عياد دبش الرويلي3098105603

ذكرناصر عياده فهد الحربي3099110986

ذكرناصر فهد عقيل الرويلي3100110004

ذكرناصر محمد النقزي العنزي3101127392

ذكرناصر مسلم عايد الشراري3102101495

ذكرناصر مناع فالح الشمري3103121727

ذكرنافع  مزكي العماوي الرويلي3104120500

ذكرنافع فالح  حمود الرويلي3105106924

ذكرناهي دغيم خويران الحازمي3106125567

ذكرنايف  السيد حسين العنزي3107115762

ذكرنايف  حضيري  خلف  الشمري 3108111805

ذكرنايف  سمير  نخيالن  الشمري 3109122094

ذكرنايف  شامي سحيم  الشمري3110101975

ذكرنايف  صالح ختام الشمري3111107578

ذكرنايف  عتقاء  مرزوق  الرشيدي 3112111998

ذكرنايف  عثمان مرشد التميمي3113109082

ذكرنايف  فرحان  سالم  الصلبي 3114112276

ذكرنايف  فهد  حمود  السرحاني3115103707

ذكرنايف  كريم جاسر الشراري3116104575

ذكرنايف  مبارك عبدهللا الشراري3117104231

ذكرنايف  مسلم  سالمه السرحاني3118104637

ذكرنايف  مقبول هطبول الشراري3119111318

ذكرنايف  نزال صباح الشراري3120118660

ذكرنايف احمد درزي الحازمي3121114534

ذكرنايف االسمر االدهم الشمري3122123232

ذكرنايف الغضبان الجحيش  الرويلي3123111216

ذكرنايف بشير محمد الشمري3124100979

ذكرنايف جضعان شكر الشمري3125110856

ذكرنايف حامد دويشر الشراري3126103215

ذكرنايف حسين دريدح الناجع3127128085

ذكرنايف حسين راشد الشمري3128106555

ذكرنايف حمود فهد الشمري3129117056

ذكرنايف خليف طويرش الشمري3130127730

ذكرنايف رضا محمد الشمري3131115017

ذكرنايف سعد بحل الرويلي3132108390
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ذكرنايف سليمان صبيح الشراري3133115478

ذكرنايف سند محيالن الشمري3134101971

ذكرنايف صالح صبحى الحازمى3135106330

ذكرنايف صعيقر مصاغر الرويلي3136114972

ذكرنايف ظاهر زائد الشراري3137114904

ذكرنايف عبدهللا سليمان العطوي3138100736

ذكرنايف عبدهللا نايف العنزي3139118283

ذكرنايف عبيد مسلم الشراري3140107752

ذكرنايف عثمان صالح القرافي3141110825

ذكرنايف عشوي منوخ الشراري3142106674

ذكرنايف عطاهللا معتق الشراري3143108999

ذكرنايف علي سكران الفدعاني العنزي3144115900

ذكرنايف عويبد عبيد المظيبري3145102450

ذكرنايف عويد سالم العنزي3146128152

ذكرنايف غربي رحيل الشمري3147100972

ذكرنايف فهد حيي الرشيدي3148127706

ذكرنايف كريم دليمان الدويرج3149118646

ذكرنايف محمد  مقبل الشراري3150112036

ذكرنايف محمد الرواي الرويلي3151113497

ذكرنايف محمد كريشان الرويلي3152114358

ذكرنايف مدهللا هطيالن الشراري3153113685

ذكرنايف مرضي سليم الشراري3154116144

ذكرنايف مصبح  مفلح  الحازمي 3155113779

ذكرنايف مضحي مهزم الشراري3156116380

ذكرنايف معجون حويل الشراري3157123658

ذكرنايف مغيران محمد الشمري3158107526

ذكرنايف مفلح مبارك الشراري3159103361

ذكرنايف ممدوح حماد السليمان3160111402

ذكرنايف مهجع مفرح الشراري3161108080

ذكرنايف نخيالن محمد التميمي3162120576

ذكرنايل سليمان صبيح الشراري3163115471

ذكرنايل محمد سليمان العطوي3164100841

ذكرنائف سهل صالح آل عيد3165112510

ذكرنبيل زيد دخيل  الشريمي3166111966

ذكرنزال  صالح  نزال  النويصر 3167112051

ذكرنمر عبيد سعيد الشمري3168115777
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ذكرنهير  راضي نهير  العنزي 3169119938

ذكرنواف  ثامر  دلمة الشراري 3170117050

ذكرنواف  جمل  نزال  الشمري 3171112937

ذكرنواف  غدير سعد الرويلي3172121196

ذكرنواف  مصلح مهنا الرشيدي3173118148

ذكرنواف  مطلق حطيبه البناقي3174115727

ذكرنواف  نفاع مقبل العنزي3175124689

ذكرنواف بادي جايز الحازمي3176125523

ذكرنواف باني مصبح الشراري3177121596

ذكرنواف حسين عيسى العلي3178125579

ذكرنواف حمدان حامد الفليحاني3179118676

ذكرنواف حمود سالم الشمري3180116204

ذكرنواف خلف جريبيع الحازمي3181123189

ذكرنواف سعود عقيل الشراري3182113524

ذكرنواف سعود عقيل العقيل3183113808

ذكرنواف شاني سعد الرويلي3184127896

ذكرنواف عبدهللا سالم الهزيمي3185109249

ذكرنواف عبدهللا قريطع السويلمي3186115928

ذكرنواف عبيد خليفة  السرحاني 3187116024

ذكرنواف عتيق عقالء الشراري3188106763

ذكرنواف عشوي منوخ الشراري3189106649

ذكرنواف عصويد حميد الشمري3190113940

ذكرنواف عواد مكمن  الشراري3191123676

ذكرنواف عوض عقيل الرويلي3192120255

ذكرنواف فرحان راضي العنزي3193108308

ذكرنواف قابل محيميد الشراري3194106732

ذكرنواف محمد كريشان الرويلي3195123815

ذكرنواف مفرح سليمان الشراري3196113989

ذكرنواف مفلح صبيح الشراري3197100834

ذكرنوح خلف عامر الشمري3198100437

ذكرنور  ظاهر جريس الدغماني3199111583

ذكرنوره محمد شبيب العنزي3200104006

ذكرهادي الفرحي سامح الشمري3201104325

ذكرهادي قطيفان مزلوه الشمري3202126942

ذكرهادي محمد سعد عسيري3203100546

ذكرهاشم عبدهللا قاسم الريس3204113140
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ذكرهاشم مبارك مدين الشراري3205109489

ذكرهانى جميعان طعمه الشرارى3206108565

ذكرهانى عبدالرزاق عبدالعزيز الكريع3207106315

ذكرهاني  زايد  مرزوق الشراري3208127605

ذكرهاني  سعد  سعدي  السرحاني3209113744

ذكرهاني  سليم  حامد الشراري3210113273

ذكرهاني  ظاهر فريح الحازمي3211113801

ذكرهاني  عواد  عايد  الشراري3212107691

ذكرهاني احمد عايد الفياض3213121883

ذكرهاني النشمي حمد الفهيقي3214114762

ذكرهاني سمير  جريد الشمروخي3215103207

ذكرهاني شبيكان فاضي  العنزي3216122203

ذكرهاني صالح نحيطر المطرفي3217116920

ذكرهاني صبيح مفلح الشراري3218108566

ذكرهاني عبدو معزي الشمري3219118004

ذكرهاني عطاهللا صياح الحازمي3220118502

ذكرهاني عياش تريفس الشراري3221103552

ذكرهاني عيد حماد العطوي3222112995

ذكرهاني عيد ناهي الرويلي3223119322

ذكرهاني غازي مطلق الشمري3224109226

ذكرهاني مرزوق مثوع الشراري3225100754

ذكرهاني مصلح عيد الشراري3226113049

ذكرهاني مقبل مناحي الشراري3227112673

ذكرهايس األسمر راضي البنتان3228111526

ذكرهايف فرحان حمد الشمري3229126664

ذكرهايل عايد دخيل الرويلي3230107186

ذكرهايل عايد فريح الشمري3231116596

ذكرهايل مقبل حالف الشمري3232118943

ذكرهزاع سعد سالم القحطاني3233100592

ذكرهزاع مهنا لويبان الشمري3234108678

ذكرهزاع نايف عبد الكريم الضميري3235122138

ذكرهشال عواد علي الهشال3236118779

ذكرهشام صالح سميحان السياط3237122064

ذكرهشام صقر سالم الرويلي3238105712

ذكرهليل االسمر جفين الحازمي3239115937

ذكرهمام محمد علي القحطاني3240119508
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ذكرهيثم  مساعد مغيضب الهباد3241121504

ذكرهيثم عبدالرحمن عبدهللا الخليف3242102000

ذكرواصف حمود فتيل الرويلي3243109456

ذكروافي  مبارك  محارج  الشراري 3244114171

ذكروافي المايط عبدهللا الرويلي3245112347

ذكروافي عيد عوض الرشيدي3246106833

ذكروامن عبدهللا  فهد المنيع3247107568

ذكروائل  حمود  علي  العنزي 3248122200

ذكروائل حمدان فنخير الشراري3249109275

ذكروائل خالد عبدالمصلح الكايد3250104406

ذكروائل صالح مسلم الحربي3251105717

ذكروائل عبدهللا حمود الخمشي3252102005

ذكروائل عطاهلل مونس العنزي3253112580

ذكروائل غازي الفي العنزي3254127045

ذكروائل فهد عبدهللا الزيدان3255121065

ذكروائل مجزع عويهان العنزي3256100524

ذكروحيد نايف قعيميل  العتيبي 3257114533

ذكروديد  عرفج عبدهللا الشمري3258122589

ذكروسام  حمد صالح الشراري3259121039

ذكروسام خلف عياد الحربي3260115394

ذكروسيم حامد سليمان الصالح3261103530

ذكروسيم حمادي محمد معشي3262122521

ذكروليد  طالل  مخلف  السعدي 3263117512

ذكروليد حمود حامد الشراري 3264108249

ذكروليد خالد قاسم الشراري3265111721

ذكروليد راضى فياض الشرارى3266102870

ذكروليد سليمان فاضل الشراري3267101128

ذكروليد شالح سودان الرشيدي3268103340

ذكروليد شديد فغشان الشراري3269101173

ذكروليد صالح بتال العازمي3270108776

ذكروليد صالح محمد العطوي3271113797

ذكروليد عايد محمد الشراري3272122501

ذكروليد عبدهللا دابان الميموني3273121854

ذكروليد عواد حمدان الرويلي3274113288

ذكروليد فهد سابل العنزي3275119731

ذكروليد محمد حمد  السرحاني3276116208
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ذكروليد منور هيقان الرويلي 3277116769

ذكروليد موسى حميد البناقي3278124864

ذكروليد يوسف عبدهللا الشمري3279108960

ذكرياسر  ابراهيم عبدهللا  الطليان 3280121187

ذكرياسر  سالم حمود السالم3281102733

ذكرياسر  سالمه فنطوم  الرويلي 3282121763

ذكرياسر حجاج مذود الرماحي3283114734

ذكرياسر رايف منسي الشراري3284104343

ذكرياسر سبتي عاشور الحازمي3285101942

ذكرياسر سليمان عبدالرحمن الزمام3286102701

ذكرياسر عبدهللا مسباح المقاود3287125420

ذكرياسر عبدالمصلح شفق المليح3288125557

ذكرياسر عتيق مقبل الشراري3289104106

ذكرياسر غانم محمد المهاوش3290112874

ذكرياسر فالح  سالم الفهيقي3291127746

ذكرياسر قاسم سالم الشراري3292113164

ذكرياسر مساعد قيران المطرفي3293109138

ذكرياسر مضحي علي النصيري3294123356

ذكرياسين  عبدهللا  فالج  الشمري3295102887

ذكريحيى بطحي صبح الهزيمي3296115931

ذكريحيى عبدهللا مسباح  المقاود3297125555

ذكريحيى هادي مريع عسيري3298109742

ذكريزيد  خليف  الفليحاني الشراري3299112688

ذكريزيد  شتيوي لطيف  الضويحي3300107106

ذكريزيد الهزعي زعيري الرويلي3301108530

ذكريزيد عائش عبدهللا السفياني3302104949

ذكريزيد عيد شكر الرويلي3303115419

ذكريزيد مشرف خشمان العنزي3304107559

ذكريزيد مشعل الطرقي الرويلي3305121853

ذكريزيد مطلق ناصر  المرعي3306102102

ذكريزيد موفق معازر الرويلي3307122154

ذكريزيد نداء ضافي السعدون3308101672

ذكريزيد يتيم جلباخ الرويلي3309114537

ذكريوسف  ابراهيم  غضبان  الدغمان3310116635

ذكريوسف  الحصين  حصني  المعلوي 3311113397

ذكريوسف  حرام  معزي الرويلي3312127623
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ذكريوسف  حماده حميدي الشمري3313112969

ذكريوسف  عطاهللا  ناوي  الشراري 3314109498

ذكريوسف  مبارك زعزوع الشراري3315108810

ذكريوسف  محمد نزال العنزي3316110985

ذكريوسف  ناجح راجي الشراري3317118435

ذكريوسف بادي هوى الرويلي3318111657

ذكريوسف حمدان حراثان الشراري3319100461

ذكريوسف خصر صقر الشمري3320117354

ذكريوسف رجاء يوسف الخالدي3321122654

ذكريوسف سعدي حمود الشمري3322122603

ذكريوسف سعود متليك الشراري3323108451

ذكريوسف سعود مشعان الرشيدي3324108201

ذكريوسف سوده خنيفس الشراري3325113006

ذكريوسف صالح قاسم الشراري3326103335

ذكريوسف صامد محمد الشراري3327106298

ذكريوسف عبدهللا سالم البلوي3328109074

ذكريوسف عبدهللا محمد المشيطي3329103025

ذكريوسف عبيد هللا بشير الشراري3330106717

ذكريوسف عقيل عوده الحازمي3331107512

ذكريوسف علي طحيطر الشراري3332118490

ذكريوسف مانع خلف الشراري3333121618

ذكريوسف محسن رشيد التميمي3334101316

ذكريوسف محمد عرفج الجابر3335115570

ذكريوسف محمد غنثر الشراري3336110378

ذكريوسف مزعل ضويحي العنزي3337123996

ذكريوسف ملوح مصدر الرويلي3338124637

ذكريوسف مناور غزاي الحربي3339122954

ذكريوسف مهرب سند الرويلي3340104614

ذكريوسف ناصر سويلم العنزي 3341111625

ذكريوسف نافع  سلمان الشراري3342112953
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ذكرابراهيم ناصر محمد النغموش1101280

ذكراحمد الفليحي ابراهيم العنزي2105105

ذكراحمد عبدهللا مخمر الفهيقي3103661

ذكراشرف ابراهيم عمر الرديعان4102104

ذكرأحمد صنت صنهات  الرشيدي5102309

ذكربدر حمود عياده الشراري6108575

ذكرثامر  فرحان جربوع الرويلي 7125859

ذكرحامد عتيق خضير الشمري8124435

ذكرحسن عبدالعزيز ساكت الهذلول9121108

ذكرحمدان  ظاحي  مكمي  الصقري10123665

ذكرخالد  خليف  حاوي  العنزي11126846

ذكرراكان يوسف صالح العبيد12122573

ذكررائد عمر ابراهيم التميمي13123401

ذكرزياد  عفيف خلوي الرويلي14104639

ذكرساري حمد منوخ الشمري15107715

ذكرسالم عواد سالم الرويلي16117212

ذكرسامي النشمي سايل الشراري17102154

ذكرسامي فواز غانم الغانم18100405

ذكرسطام عبدهللا عسم الحربي19122953

ذكرسليمان فهد سليمان الشقير20126591

ذكرطالل سعود منزل الراشد21121964

ذكرطالل صالح غريب الفهيقي22120305

ذكرعابد ناصر هطيل الحازمي23122535

ذكرعاطف سالم عيد الشراري24114238

ذكرعايد  مطيران  سمير  الهزيمي 25100731

ذكرعبدالرحمن مدين العنه  الدغماني26119057

ذكرعبداللطيف وصل عيد الجهني27100680

ذكرعبدهللا فيصل مساعد الخالدي28103647

ذكرعبدهللا موفق ساير الرويلي29115653

ذكرعبدهلل زعل مثال العنزي30125064

ذكرعدنان جابر محمد القرني31114063

ذكرعيد حماد ملفي الحازمي32103915

ذكرفارس سعود دغيبش الشراري33100997

ذكرفارس سالمه ناصر السرحاني34101217

ذكرفايد حمد عبدهللا الشمري35100597

ذكرفايز مرخي حمد الشراري36109940

ذكرفؤاد سعود عبدهللا الهباد37108482

4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مامور اتصاالت



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

4: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مامور اتصاالت

ذكرفيصل حامد عائض الرويلي38122475

ذكرفيصل متعب موفق الرويلي39100598

ذكرماجد مناور مبارك الشمري40100128

ذكرماضي سعود بشير العنزي41103265

ذكرمنصور محمد دحيم القحطاني42105504

ذكرمهناء ابراهيم مهناء المهناء43124279

ذكرنايف  فياض  حصيني  العنزي44116285

ذكرنصار مفرح االدهم العنزي45101500

ذكريوسف سالم جخيدم العطوي46124382

ذكريوسف محمد الطرقي الرويلي47123967



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم فهد عبدهللا الحواس1104376

ذكرابراهيم مطر حسين سلطان2110401

ذكراحمد  حمود  فرحان  الشمري 3108811

ذكراحمد  سالم  سهران الشراري4116492

ذكراحمد خلف سعدون العنزي5123760

ذكراحمد سعود دغيبش الشراري6100820

ذكراحمد عزيز زياد الشمري7126241

ذكراحمد محمد محمد اللولو8104712

ذكراسامة خالد سليمان الزارع9101816

ذكراسامه عبدهللا ابراهيم النازل10105422

ذكراشرف عقيل عطا هللا  الخابور11117267

ذكرإبراهيم عبدهللا محمد المزيد12113905

ذكرأحمد خلف فواز الشمري13118580

ذكرأحمد فهد مطر العنزي14118059

ذكربدر  دغيليب حسيب  الشمري 15113537

ذكربسام محمد حجي السرحاني16128132

ذكربالل صالح علي بيجر17100768

ذكربندر  ضيف هللا  مناحي  الشراري 18104055

ذكربندر عيد غنيمان الرشيدي19108467

ذكرتركي  غالب سنيد الحربي20104811

ذكرجمعه  دليان عواد الحازمى21102411

ذكرحاتم سامي نزال السليمان22107371

ذكرحسام حسن يحى المحزري23105855

ذكرحسين عبدهللا محمد الزحوف24107630

ذكرحمدان  مليحان  سمير  الشراري25121127

ذكرحمود عقالء معيدى الشرارى26121091

ذكرخاتم سند عيد الشمري27117734

ذكرخالد  عبيدهللا  حسين  العازمي 28111023

ذكرخالد محمد يحي صميلي29114223

ذكرخيرهللا ناعم خيرهللا البخيت30100788

ذكرراكان  عبدهللا  الدبيج  الشراري31108821

ذكرراكان حثلين نافع الحربي32110158

ذكررامي صويلح شفق الضويحي33104142

ذكررائد ساهر بشير الرويلي34113658

ذكررائد مساعد فيحان المطيري35121192

ذكرساجر فهد عبدهللا الزيدان36121033

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة سكرتير 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة سكرتير 

ذكرسامي متروك مقيم الرويلي37114235

ذكرسعد وادي حمدان الشمري38107504

ذكرسعود سالم سعد الشمري39112351

ذكرسعود سعد هداج الهادي40118086

ذكرسعود عبدالعزيز عياش الزيد41120599

ذكرسعود ناوي عبدهللا الشمري42124365

ذكرسلطان صنت بادي الحربي43116452

ذكرسليمان سالم سهران الشراري44119442

ذكرشافي  جوهر  حزوم  الشمري 45117106

ذكرشافي  راكان  عيد  الشمري 46117086

ذكرصالح فهد سميحان العنزي47121910

ذكرصالح صالح علي السرحاني48117069

ذكرصياح سالم  صياح  الفريدي49118507

ذكرضيدان فيصل مسلط السبيعي50119568

ذكرطالل سعود حسن الزبيدي51104765

ذكرطالل عايض  مهنا  العنزي52113606

ذكرعادل ضاهر مبروك الرشيدي53112579

ذكرعامر زمل الرزني الشمري54101181

ذكرعبد هللا  عايد فجر العنزي 55126134

ذكرعبدالحكيم قبيل حجر الفهيقي56102867

ذكرعبدالرحمن  علي  عيد  الرويشد 57104283

ذكرعبدالرحمن خلف  جبر الجبر 58102428

ذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالهادي الشايع59104769

ذكرعبدالرحمن عبدهللا عواض المطيري60107434

ذكرعبدالرحمن فرحان سالم  العنزي61105703

ذكرعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز المحيميد62100202

ذكرعبدالعزيز حماد عوض الشمري63100271

ذكرعبدالعزيز سحمي مسفر المالكي64100179

ذكرعبدالعزيز مخلف عباس العنزي65128049

ذكرعبدالكريم خلف مصلف الرويلي66117600

ذكرعبدالكريم محمد عبدالكريم الهذال67110984

ذكرعبدهللا  حماد أحمد  العبدهللا 68101616

ذكرعبدهللا  كساب مزلوه الدغماني69126388

ذكرعبدهللا دلي محمد الرويلي70124667

ذكرعبدهللا عوض عبدهللا آل مالح71107328

ذكرعبدهللا فالح علي الوابصي72122807



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة سكرتير 

ذكرعبدالمجيد عبدهللا عوض الشراري73119603

ذكرعبدالهادي قبالن رفيد الشراري74101296

ذكرعتيق حمدان بهيان الرويلي75111641

ذكرعثمان عبدالهادي حماد المطيري76109191

ذكرعلي  عبدهللا فهاد الودعاني الدوسري77122060

ذكرعلي براك دهيمان الفهيقي78119222

ذكرعلي خالد علي الطالب79100796

ذكرعلي محمد علي العنزي80128171

ذكرعماد  مسعد  جزاء  المطيري81125915

ذكرعمر خليل ابراهيم المنديل82100936

ذكرعمر سليم  جريد الرويلي83105937

ذكرعمر نايف حواس الشمري84126606

ذكرعواد سعدي عواد العازمي85108554

ذكرعياده  حمدان فرحان الرمالي86125481

ذكرعيد عبدالرحمن خضر الهباد87111189

ذكرعيسى عياد اسعد الشمري88115889

ذكرعيسى غازي جمل المطيري89101333

ذكرغالب غثوان غازي الشمري90110798

ذكرغانم مسلم مسعود الشراري91106255

ذكرفادي  مناحي عابد الفهد92117132

ذكرفارس سيار قرقر الرويلي93122314

ذكرفهد الطرقي طيحان الشراري94108797

ذكرفهد سعد فهيد الجهني95115509

ذكرفهد محمد  وعالن الحربي 96101570

ذكرفهيد ضبيب قبالن السعدي97111551

ذكرفواز يحى محمد الفيفي98104515

ذكرفيصل خليف عزير الفهيقي99115760

ذكرفيصل عبدهللا  مكمي  الجنيدي100104332

ذكرفيصل عقل عطيه التيماني101115903

ذكرفيصل ناصر مقبل الغرير102111052

ذكركمال  خليفه  حمدان  الفالح 103123844

ذكرالفي دعار حويان المطيري104106125

ذكرماجد خالد مسايل الشراري105127032

ذكرماجد فالح معزي الشراري106110505

ذكرماجد مضحي علي النصيري107123647

ذكرمازن  مزكي  شباط  الشراري 108117553



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة سكرتير 

ذكرمحارب سالم عبيد المحارب109109141

ذكرمحمد ابراهيم ربيع الفياض110117652

ذكرمحمد أحمد فهد الشدوخي111112419

ذكرمحمد سالم صويان الشمري112119815

ذكرمحمد عبيد مرزوق العتيبي113108696

ذكرمحمد فريج قرينيس العنزي114103240

ذكرمحمد مطني راضي الشمري115104198

ذكرمحمد مفضي رشود العنزي116117718

ذكرمحمد نعمه حسن المقبل117105699

ذكرمدين محمد حسن العرجان118117871

ذكرمسعود سعد مشعل الحربي119115999

ذكرمصبح عبدهللا مخمر الفهيقي120103841

ذكرمطرب عياد نازل العنزي121108727

ذكرمقرن عايض علي السليس122120646

ذكرممدوح شايش حمد الفهيقي123103124

ذكرمنصور فهيد منصور الشمري124127960

ذكرمنور خلف مناور البقعاوي 125100152

ذكرناصر سالم قاضب العنزي126104313

ذكرناصر ضيف هللا مقبل الحربي127121454

ذكرنايل مصلح صالح الحربي128103486

ذكرنبيل عبدهللا علي الكثيري129124895

ذكرنزار عبدالعزيز احمد الفالح130112506

ذكرنزال عبيد دبيان الشمري131105995

ذكرهادي سعود بشري العنزي132105427

ذكرهاني ضبعان عبد هللا الملسط133126123

ذكرياسر علي بندر الرداحي134111567

ذكرياسين يوسف عبيد الرحيلي135106418

ذكريوسف سلمان مبارك الشراري136101315



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرسطام ملفي خليف الرشيدي1123746

ذكرسعد حمود عبدالكريم العلي الخيبري2116305

ذكرسفيان حميدي حامد الحربي3110904

ذكرشافي  راضي  ظاهر  الشمري 4101445

ذكرعبد الرحمن خلف مشعان المطيري5122223

ذكرعبدالمجيد مرزوق  محمد العنزي 6105182

ذكرنايف دويالن السناح المطيري7122315

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني تركيبات أسنان



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد جعيثن محسن الرويلي1116142

ذكراحمد زعل صالح الجهني2118572

ذكرحمد ناصر صالح ال شريه3107830

ذكرريان  عبدالدايم  عساف  الفهيقي4120330

ذكرسعود سعد سعود الشمري5107086

ذكرفايز حامد دايم الشراري6103640

ذكرفهد  محمد فريح الفهيقي7115547

ذكرفهد محمد قاسم الشراري8112854

ذكرمطلق مدلول مطلق الشمري9105046

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني مقاييس



الجنساسم المتقدمرقم الطلب م

ذكرابراهيم  سالم  صعيوان  الشمري 1117067

ذكرابراهيم عبدالعزيز محمد الدبيان2101401

ذكرابراهيم عبدهللا صالح القنيصي3119726

ذكراحمد  زعل  حامد السرحاني 4115738

ذكراحمد سالمة بخيت  الرويلي5103755

ذكراحمد صالح عليان الشمري6101725

ذكراحمد عبدهللا حسن الحربي7121250

ذكراحمد عبدهللا عطاهللا البلوي8102524

ذكراحمد منسي سليم الفهيقي9102925

ذكرامجد فليح الطرقي الحبالني10118367

ذكرأحمد صبيح فالح العنزي11110533

ذكرأحمد عطاهللا خلف الشراري12108946

ذكرأحمد مساعد عطاء  الدندني 13110735

ذكرباسم حامد ماجد الشمري14111230

ذكرباسم دخيل محمد الشمري15108049

ذكرباسم عقايل منور الجوفي16110753

ذكربدر  صالح عساج العنزي17126860

ذكربدر مشير حامد الرويلي18123681

ذكربدر مقبول رشيد الشراري19121391

ذكربراك غازي فالح الحربي20121836

ذكربندر عبدهللا  عايد  الشراري21111278

ذكربندر عبدهللا جريبيع الحربي22104992

ذكرتركي حماد أحمد العبدهللا 23104275

ذكرحامد  جهيم  االمير  الرويلي24113847

ذكرحبيب عبدالمحسن عياد العنزي25108009

ذكرحسين  علي سحيمان  السياط26105607

ذكرحشان محمد سعيد ال كليب27100818

ذكرحمد فريح ذعار الشمري28127066

ذكرحمد مهجع صالح الشمري29126696

ذكرحمدان حبيب حمدان الشمري30120546

ذكرحموان  مقبل  عبدالمصلح   الحموان31119036

ذكرخالد  مطلق  علي  الحربي 32118156

ذكرخالد خلف أحمد الرويلي33120481

ذكرخالد عبدهللا غائب العتيبي34127004

ذكرخالد عطنان بعيجان الرويلي35119486

ذكرخالد محمد ملهي الفهيقي36113188

ذكرخالد محمد منور الربيعان37103588

ذكرخالد مقبل  حجر الفهيقي38101948

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين الختبار التحريري لوظيفة كاتب



الجنساسم المتقدمرقم الطلب م

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين الختبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكرخالد نايف عايد الرويلي39111164

ذكرراشد عوض عبدالهادي الحربي40122356

ذكرراضي حمدان غانم الشمري41109219

ذكرراضي سليمان مطلق الزميلي42127091

ذكررائد  نواف متعب  الضلي43123265

ذكررائد عواض هليل المطيري44103305

ذكررائد مرزوق سالم الجهني45119695

ذكرزعل خصر ضبيان الشمري46115658

ذكرسامي سعد محسن الحربي47100612

ذكرسامي محمد عدوان  السرحاني48119026

ذكرسامي مشعل مشبوك العمري49105496

ذكرسطام صالح عبدهللا الخضير50121875

ذكرسعد حمدان مشعان الشمري51124053

ذكرسعود عبد هللا سعيد الروقي52116180

ذكرسعود عتقاء  هجهوج الحربي53119088

ذكرسعيد محمد سعيد القحطاني54105012

ذكرسلطان  زويد سنيد المطيري55126351

ذكرسلطان تريحيب حمود العتيبي56107916

ذكرسلطان حمدان مرزوق الشمري57108077

ذكرسلطان حميد عايد الفهيقي58102275

ذكرسلطان عيد جديع العنزي59115824

ذكرسمير صالح عواد العويضه60126349

ذكرشاكر عواد عيد العنزي61108465

ذكرشايز فرحان حمود الشراري62107713

ذكرشالش  بركة  زيد الشمري 63102898

ذكرصالح سابل مشحن العنزي64121617

ذكرصالح عبدهللا صالح الصالحي65124580

ذكرصالح محمد براهيم الرقيبه66125502

ذكرصايل عبدهللا صايل الرمالي67107449

ذكرصالح بشير مالعب الشمري68115400

ذكرصالح عبدهللا مبارك الشمري69101631

ذكرصويان عثمان عقال الشمري70102404

ذكرضيف هللا  عبيد عواد الحربي 71122632

ذكرطارق احمد محمد المسيب72118152

ذكرعادل  عطاهللا نومان الحازمي73102809

ذكرعادل ناصر عصويد الرويلي74116936

ذكرعامر علي عامر الشمري75118654

ذكرعامر مبارك نافع الشرارى76107117



الجنساسم المتقدمرقم الطلب م

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين الختبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكرعايد شاكر صاطي الرويلي77121101

ذكرعايد عبيد غازي الشمري78112003

ذكرعايد عيادة غافل الشمري79121880

ذكرعبد الحميد محمد سليم الحربي80113621

ذكرعبد هللا سالمه خزيم الشمري81107486

ذكرعبد المجيد محمد سليم الحربي82113825

ذكرعبداالله علي محمد السميري83101527

ذكرعبدالرحمن  نايف ضيف هللا  الزغيبي84102290

ذكرعبدالرحمن حماد حمد الطويرقي85110787

ذكرعبدالرحمن عبدهللا سالم الركاد86107758

ذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز السعدون87126914

ذكرعبدالرحمن عبدربه عطاهلل البلوي88111425

ذكرعبدالرحمن عزيز  عبدهللا  العتيبي89101355

ذكرعبدالرحمن محمد عبدالعزيز النقيدان90120606

ذكرعبدالرحيم حمود نومان البركين91101692

ذكرعبدالرحيم عقيل مبارك العنزي92123084

ذكرعبدالسالم  عبدهللا عبدالهادي الشايع93122548

ذكرعبدالعزيز أحمد حسن عسيري94101010

ذكرعبدالعزيز سعود شاكر الحربي95114909

ذكرعبدالعزيز مفضي هضيبان العنزي96118976

ذكرعبدالعزيز مهناء لويبان الشمري97104778

ذكرعبدالكريم صالح محمد العنزي98111367

ذكرعبدالكريم مرزوق سالم الجهني99119654

ذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا الخالدي100107866

ذكرعبدهللا جلفيف مجادع الرويلي101100641

ذكرعبدهللا خلف مقبل الربيع102123090

ذكرعبدهللا سعد محمد األسمري103119472

ذكرعبدهللا عارف عوض الحازمي104111652

ذكرعبدهللا عبيد حمود العديلي105124922

ذكرعبدهللا فرحان مفلح الشمري106106724

ذكرعبدهللا مجاهد عبيد الشمري107121898

ذكرعبدهللا محمد معيض الزهراني108126035

ذكرعبدهللا مناحي مطيران الشمري109116295

ذكرعبدالمجيد سويلم  عياد  العنزي 110100140

ذكرعبدالمجيد سويلم رويبح الرشيدي111108042

ذكرعبدالمجيد فايل مسلم الشراري112124005

ذكرعبدالمحسن راشد احمد الملحم113120032

ذكرعبدالهادي الطرقي ظاهر الفهيقي114115683
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ذكرعبدالوهاب سعود خليفة الربيع115126473

ذكرعبيد مفلح عبيد الحربي116121926

ذكرعذال محمد عيسى الحربي117115616

ذكرعقيل هوجان مطير الشمري118112957

ذكرعلي ابراهيم على عسيري119126741

ذكرعلي حمد صالح الضمادي120127208

ذكرعلي مطر العبد الحازمي121106159

ذكرعلي ناصر دميجان العطوي122105604

ذكرعمار بشير مسباح الراشد123118830

ذكرعمر  عاسر  غضيان  الشراري124118768

ذكرعمر حامد ملهي الفهيقي125100533

ذكرعمر عقال فالح الفهيقي126120824

ذكرعمر محمد علي حمدي127123221

ذكرعمر مصلح عبدهللا االحمدي128111038

ذكرعمر ناصر عوض العنزي129125211

ذكرعيسى سمير سراي الشمري130114496

ذكرغازي نداء غازي الجخيدب131126938

ذكرغدير سهل غدير الشمري132126921

ذكرفارس حمود عواد الحواس133112589

ذكرفارس محمد سالم الحويطي134105488

ذكرفايز محمد مشبب الشهري135104213

ذكرفرحان  كميان  نخيالت  الشمري 136117352

ذكرفهد  عبدالرزاق  ليل  الدرعان 137126282

ذكرفهد جبر نبط الرويلي138114486

ذكرفهد خلف أحمد الرويلي139120503

ذكرفهد خلف سعدون العنزي140107148

ذكرفهد فيحان مسفر العتيبي141102085

ذكرفهد هادي رافع المطيري142120430

ذكرفواز  لمان  عويظه الشراري143102121

ذكرفوزي سليمان نزال الفالح144101811

ذكرفيصل  فهد فالح السراني145120555

ذكرفيصل سليمان سالم الشمري146117753

ذكرفيصل فهد حامد المبارك147128041

ذكرفيصل محمد سعد الشهراني148112675

ذكرفيصل مرضي كعيبر العنزي149110954

ذكرماجد عايش حامد الشراري150100935

ذكرماجد عبدالرحمن عتيق الغيثي151112155

ذكرماجد محمد جزاع الشمري152125021
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ذكرمالك عليان علي المطيري153113308

ذكرمحسن معيبد حمدان الحربي154120466

ذكرمحمد  زعل حامد  السرحاني 155115726

ذكرمحمد  علي  احمد  بوحلق 156117118

ذكرمحمد تركي  سعيد  العطوي 157100655

ذكرمحمد حصيني الصيفي العنزي158110982

ذكرمحمد حماد حمود الجباب159119785

ذكرمحمد خالد فالح الرويفع160115639

ذكرمحمد راضي محمد الحربي161102091

ذكرمحمد سعدي محسن الشمري162112932

ذكرمحمد سعود ربيع الرويلي 163111847

ذكرمحمد صقر قاسم الرويلي164120908

ذكرمحمد عايد بنيان الشمري165105141

ذكرمحمد عبدهللا مقبول الرشيدي166122317

ذكرمحمد عثمان براهيم الجالجل167110559

ذكرمحمد عشوي حسين الغيثي168107677

ذكرمحمد علي محمد العليان169108569

ذكرمحمد عيد عتيق الحويطي170100178

ذكرمحمد فهاد ناصر الحربي171119747

ذكرمحمد قادي صحن الشمري172111314

ذكرمحمد قبيل حجر الفهيقي173106065

ذكرمحمد نائف غزاي الحربي174104145

ذكرمحمود  فالح  ثاني  الشراري 175121247

ذكرمرتضى احمد محمد المعيبد176110889

ذكرمشاري مبارك الفي الحربي177125408

ذكرمشعل  ظويهر  منزل الحازمي178117511

ذكرمشعل غريب فريح الشمري179117852

ذكرمصلح  حجي اسيحم الشراري180110851

ذكرمطر عايض مطر العنزي181105707

ذكرمطلق مطر مطلق الشمري182105851

ذكرمعتصم  عبدالعزيز عبدالرحمن الشيحه183105902

ذكرمفرح غضيان سويلم الحازمي184108026

ذكرمفلح لفاء عميشان الشراري185112081

ذكرمنيف فرحان حمد الشمري 186117495

ذكرناجح حاشم عكاش الشمري187100828

ذكرناصر  خلف حضيري الشمري188119703

ذكرناهي دهيم عوض الشمري189109578

ذكرنايف ضحيان جرمان الرويلي190102157
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ذكرنايف علوش علي العنزي191127412

ذكرنايف نقاء لطيف السعدون192104842

ذكرنواف جفين منور الحربي193126132

ذكرنواف عبدهللا غريب الرويلي194104784

ذكرنواف قاسم محمد الريس195103162

ذكرهايل مبشر سويلم الشراري196109327

ذكرهشام عبدهللا جبير الظهواني197107814

ذكرهشام محمد سالم آل فائع198109460

ذكروليد عمر احمد الغريب199120273

ذكروليد فائع احمد ال عواض200101711

ذكرياسر سليم  صباح  البلوي201124586

ذكرياسر متعب خايع الشمري202107477

ذكريزيد  بدر محمد العتيبي203104862

ذكريزيد راشد سالم الجهني204119716

ذكريوسف طالل احمد محمد205124775

ذكريوسف عبدالرحيم عبدهللا الخليف206107544

ذكريونس عبدالكريم محمد المطرودي207117535
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ذكرابراهيم علي مسلم الحويطي1119994

ذكرابراهيم محمد احمد ال مشيره عسيري 2127703

ذكراحمد  مقبل  عيفان  الشراري3106635

ذكراحمد خضير سالم الشراري4116834

ذكراحمد علي عبدالوهاب القطان5102946

ذكراحمد محمد عبدهللا عسيري6111496

ذكراحمد يحيى احمد الفيفي7100335

ذكراسامة علي سليمان البلوي8107378

ذكرأحمد عبدهللا  أحمد  المديس 9122739

ذكرأحمد عيد عايد الشراري10106584

ذكرأحمد محمد سلمان البلوي11114356

ذكرأسامة عبدهللا منصور آل طالع 12106844

ذكرباسم دبيان مالقي الشمري13126540

ذكربدر  فالح  مضحي الشراري 14114424

ذكربدر براهيم محيالن الشراري15122684

ذكربدر سويلم خلف الشراري16100122

ذكربندر  احمد  خلف  الشراري17105716

ذكربندر  عوده محمد الشراري18112557

ذكربندر كساب وادي  العنزي19113987

ذكرتوفيق سعيد محمد الزهراني20101251

ذكرثامر ابرهيم صالح المشيقح21111257

ذكرثامر مبارك زامل العنزي22117360

ذكرجامع شايل جزاع الشراري23113127

ذكرحسن أحمد تركي آل عامر24127991

ذكرحسين  حسن محمد الغدير 25100028

ذكرحسين محمد جريذي الشراري26111405

ذكرحماد محمد عفاص الشمري27112252

ذكرحمد صالح عقيل الغنيمي28103989

ذكرحمد محمد احمد الحرز29111249

ذكرحمود شلوف شتيوي الشراري30120044

ذكرخالد الطرقي القوطي الرويلي 31110670

ذكرخالد مبارك عمشان الشراري32104113

ذكرخالد محمد مسعود الكويكبي33119584

ذكرداود مساعد عافت القرف34107539

ذكررعد  فهد  قاسم  العنزي 35109016

ذكررياض عبيد هللا سالمه الشراري36123429

ذكرسالم بخيت سالم الشراري37119719

ذكرسالم بشير بزاع الشمري38117786

5: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب 
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ذكرسالم سعيد نغيمش الشراري39116538

ذكرسالم صالح علي المري40110530

ذكرسالم علي محمد الشهري41110626

ذكرسبتي صالح عواد الصلبي42120529

ذكرسعد ضيف هللا عايد الشراري43104463

ذكرسعد عرنان عشوان الرويلي44103517

ذكرسعد غريس فنيخر الشراري45106654

ذكرسلطان صالح حمدان الجريد46121532

ذكرسلمان شلوف شتيوي الشراري47125243

ذكرسلمان عبد هللا حصيد الشراري48107007

ذكرسلمان محمد سليمان الشراري49107640

ذكرسليمان علي عبد العزيز النقيدان50117931

ذكرسمير سعود عوده الجابري51108486

ذكرسيف  ثنيان  مبروك  الشراري 52112958

ذكرصالح رحيم براك  العتيبي53106013

ذكرصالح فليح عتيق الشراري54111292

ذكرضافى ضيف هللا  مسلم  الشرارى55126099

ذكرطايل سعد مبارك  الشراري 56109526

ذكرطالل فليح سليمان الشراري57119329

ذكرظافر راشد مبارك القحطاني58117148

ذكرعارف صويلح عاقل المطيري59100042

ذكرعارف ملوح متنان العطية60123602

ذكرعامر ثاني هجيج الشراري61126295

ذكرعامر عطاهلل اديلم الشراري62121176

ذكرعبد هللا مشعل حمزة الخيبري63105295

ذكرعبدالحميد خلف مرجي الشراري64114055

ذكرعبدالرحمن  عارف شايش الشراري65110709

ذكرعبدالرحمن  مبارك عويض  الشراري66112140

ذكرعبدالرحمن سعد مساعد المالكي67116474

ذكرعبدالرحمن عوض عتيق الشراري68103479

ذكرعبدالرحمن قاسم محمد العنزي69107439

ذكرعبدالرحمن محمد ملفي الشراري70120878

ذكرعبدالرحمن مشعان سالم الشراري71121560

ذكرعبدالعزيز سلطان رجاء الشمري72110905

ذكرعبدالعزيز سهل فالح ال خميس73105720

ذكرعبدالكريم محمد طحيطر الشراري74123559

ذكرعبدالكريم ميح خليل العازمي75101670

ذكرعبداللطيف عطاهلل رفان الشراري76114255
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ذكرعبدهللا  زبين  فرحان الشراري77116085

ذكرعبدهللا  ظاهر  ملحان  الفقيري78109616

ذكرعبدهللا  عثمان  عبدهللا  العثمان 79100764

ذكرعبدهللا راشد مبارك القحطاني80117363

ذكرعبدهللا سوده خنيفس الشراري81100808

ذكرعبدهللا صالح علي الحواس82111388

ذكرعبدهللا عايش بنية الشراري83106644

ذكرعبدهللا عوده ثويني الشراري84125339

ذكرعبدهللا ناجح سمير الشراري85101950

ذكرعبدالمجيد حامد سالم الشراري86124316

ذكرعبدالمحسن فايض عايد الشراري87107225

ذكرعبدالهادي عبدهللا اديلم الشراري88101963

ذكرعلي حسين علي السندي89122424

ذكرعلي خامر مسايل الشراري90106354

ذكرعمار دخيل فهيد الزويمل91116586

ذكرعمر سعيد محمد  الغامدي92105808

ذكرعمر عايش فنخور الشراري93101649

ذكرغالب فالح غريب العنزي94102445

ذكرغانم خلف سالم العنزي95125086

ذكرفارس حنيف مصبح الشراري96112160

ذكرفاضل عباس ابراهيم الزيد97100200

ذكرفايز زايم معطش العنزي98126475

ذكرفايز سعيد محمد  الحارثي99102834

ذكرفهد  عثمان مناحي السبيعي100107939

ذكرفهيد فياض األدلم  الشراري101102801

ذكرفيصل مفضي سلمان الشراري102111055

ذكرقاسم  صنيتان  منير  الحربي 103106352

ذكركامل سعد هطبول الشراري104113747

ذكركساب الفي قطوش الشراري105119156

ذكرماجد صالح عايد  الشراري106120649

ذكرماجد عبدهللا مسعود المعبدي107120690

ذكرماجد مقبول طرخوم الشراري108109369

ذكرمحمد  حسن  سلطان  الدوسري 109121648

ذكرمحمد  مغرم  احمد  عسيري110117355

ذكرمحمد حميدان حمد الشراري111107447

ذكرمحمد سويعد سعيد الحربي112121726

ذكرمحمد عقال حماد الشراري113113046

ذكرمحمد فنطول مقبل الشراري114109707
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ذكرمحمد الفي مقبول الشراري115111658

ذكرمحمد مبارك محمد ال مسعد116103911

ذكرمحمد مطر عواد الرويلي117127523

ذكرمساعد سلمان مبارك الشراري118100061

ذكرمساعد ناصر حمدان البلوي119101797

ذكرمشعل نومان محمد الفهيقي120118449

ذكرناجح عارف عيد الشراري121115892

ذكرناصر سليم معزي الشمري122109353

ذكرناصر سليمان جدعان العنزي123126870

ذكرنايف بخيت سالم الشراري124119612

ذكرنايف رجاء ظاهر الشراري125116395

ذكرنايف صالح خلف المجنوني126109933

ذكرنايف عساف عوده المقنط127121370

ذكرنايف علي طراد العنزي128119086

ذكرهاجس منور جابر العنزي129115069

ذكرهادي حسن محمد ال مناع130121478

ذكروائل غضيان خلف العنزي131101588

ذكروليد عطاهللا  شلوف الشراري132106737

ذكريحي جابر عائل خبراني133100092

ذكريوسف ربيع محمد الحازمي134102383

ذكريوسف عارف غضيان الشراري135107788

ذكريوسف مطني محمد الشراري136101980
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ذكرابراهيم حامد سلمان البراهيم1110012

ذكرابراهيم عبدالعزيز علي الدريبي2127221

ذكرابراهيم فواز فهد العنزي3101822

ذكراحمد  مصارع فالح  المصارع4126643

ذكراحمد ابراهيم محمد  العزق5101545

ذكراحمد الطرقي ظاهر الفهيقي6114152

ذكراحمد ثاني حماد الشراري7113105

ذكراحمد حسن عقال النصيري8124962

ذكراحمد رباح حسن الراشد9127401

ذكراحمد سعود فريح الحربي10127545

ذكراحمد سليمان السحيل العنزي11106804

ذكراحمد ضامن قنان العنزي12113028

ذكراحمد عبدهللا احمد القعدان13102995

ذكراحمد عقيل مفضي الشراري14111650

ذكراحمد متعب سالم الشراري15104582

ذكراحمد محمد احمد عوده16108545

ذكراحمد محمد مرعي ال دعشوش  عسيري 17116231

ذكراحمد محمد مسلم العنزي18113664

ذكراحمد معيض عبيد العنزي19110448

ذكراحمد مناحي غازي الشمري20122110

ذكراشرف سالم عبيد المحارب21127090

ذكرالحسين سعيد مهدي ال مهذل22107406

ذكرالوليد  مبارك  سالمه  الشمري23106431

ذكرالوليد عبدهللا خلف المثري24120538

ذكرامجد سالم محمد الجديع25123318

ذكرامين عبدالمحسن راشد  الراشد26124041

ذكرانور  عايض خالد الرويلي27113491

ذكرإبراهيم غثيان سحيمان العنزي28120205

ذكرأحمد  محمد  خير هللا  الشمري 29113384

ذكرأحمد الحميدي صبيحان الشراري30120307

ذكرأحمد حمد أوذيمان الوذيمان31114474

ذكرأحمد ضيف هللا  نصيب العفر 32122780

ذكرأحمد عقيل صعيوان  الحربي 33100685

ذكرأحمد عوض سبيل الحربي34114994

ذكرأحمد محمد حسن مداوي35127213

ذكرأحمد محمد قنان العنزي36126327

ذكرأحمد مشعل حبيب الشمري37122192

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مأمور صرف
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ذكرأحمد ناصر  ثاري الحربي38104057

ذكرأيمن محمد حجي السرحاني39100671

ذكرباسم  حسن تركي الرويلي40117170

ذكربجاد ناصر خلف الطراد41109356

ذكربداي لفاء مطر السعدي42108444

ذكربدر  محمد عوض الحربي43120794

ذكربدر خليف وادي الضحوي44101763

ذكربدر صفوق مناور العنزي45113090

ذكربدر عبدهللا عتيق العطوي46101768

ذكربدر عزيز زياد الشمري47111179

ذكربديوي مبارك مطلق الهزيمي48127210

ذكربسام احمد عبد الرحمن السالم49103933

ذكربسام سلمي دبيان العوفي50105947

ذكربسام مبارك حليس السعدي51108171

ذكربندر خالد نزال العنزي 52100050

ذكربندر راجي ظاهر الشراري53106751

ذكربندر صالح دليم الخمعلي54115279

ذكرتيسير دخيل  سالم  الربيع55106415

ذكرثامر علي ناصر الحربي56103908

ذكرجاسر مهدال زارع الحازمي57105139

ذكرجاسم حسن احمد آل سليل58120453

ذكرجايز خوار نهار العنزي59118143

ذكرجعفر  شمعون عبداللة ال عاشور60110073

ذكرجمال سالمة مقبول الشراري61104549

ذكرجمال سويكت حبيب الرويلي62119744

ذكرجمال عواد قرطان الشراري63121660

ذكرحامد محمد احمد الضحيه64123651

ذكرحبيب عيد حسين ال حبيب65104336

ذكرحزام مرضي عبدهللا العنزي66107027

ذكرحسن  عاسر  غضيان  الشراري67118879

ذكرحسن صالح علي ال معمي68117619

ذكرحمد خالد خلف الشراري69112531

ذكرحمدان  معيوف مران العنزي70109487

ذكرحمدي  محمد حماد الشاللي الخيبري 71120766

ذكرحمزة يحيى عثمان العثمان72110492

ذكرحمود ذروان سليم الشراري73124724

ذكرحمود عبدهللا صقر الرويلي74116718
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ذكرحميد رديني حميد الشمري75110560

ذكرخالد  علي ابراهيم ثابت76115867

ذكرخالد  فالح  دعسان  العنزي77118007

ذكرخالد جالب مشلح العنزي78126129

ذكرخالد سليمان فهد الحمر79105799

ذكرخالد سوعان هليل العنزي80124533

ذكرخالد صالح حسن  الرويلي81101080

ذكرخالد صنهات زامل العمري82101851

ذكرخالد عيد عبدهللا الشمري83105738

ذكرخالد محرج جعيد الشراري84113762

ذكرخالد محمد الحسن الحذيفي85115272

ذكرخالد محمد حمد رحمه86128128

ذكرخالد محمد علي السعدي87103177

ذكرخالد مدهللا دليمان الشراري88107669

ذكرخالد معشعش نداء الرويلي89121340

ذكرخضر عيسى عنيزان العنزي90113375

ذكرخلف  شويحط حجي العنزي91112244

ذكرخلف زاهد خليف الشمري92120740

ذكرخليل فاهد خير هللا الشمري93114174

ذكررابح  هاشم يوسف الهوساوي 94102949

ذكرراكان  مبروك  مجلي الشراري95120595

ذكرراكان محمد خليف الخمسان96118118

ذكررايد  سالم  محمد العتيبي97105322

ذكررايد سعد عريدان العنزي98125776

ذكررزق  قايد  عبدالمحسن  الراشد 99117034

ذكرريان عبدهللا محمد الرويضان100105942

ذكرزايد عوض رافع ال متعبه101114957

ذكرزياد خلف حضيري الشمري102119480

ذكرزيد ربيع حويل  الحازمي103116905

ذكرزيد ماطر مغيران العنزي104114543

ذكرزيد ناوي حران الرويلي105102335

ذكرسالم  محمد عواد العنزي106113967

ذكرسامي  فايل مسلم الشراري107124088

ذكرسامي راشد حريث الرويلي108110932

ذكرسامي عيادة بركة العنزي109122458

ذكرسامي محمد مساعد  الغامدي110106893

ذكرسامي محمد معتق الشراري111125485
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ذكرساير عشوي األسمر الشراري 112117445

ذكرسرحان فرحان خميس المذهن113111996

ذكرسطام  عقالء مطلب الحازمي114106367

ذكرسطام  محمد مسامح  البصيص115123913

ذكرسعد بنيان جلغيف العنزي116100769

ذكرسعد دالي محمد الشمري117107679

ذكرسعد ربيح هديبان الشراري118101754

ذكرسعد رحيل محارب الشراري119106406

ذكرسعد صالح سالمه الحصيني120123257

ذكرسعد فريح زعل البلوي 121119178

ذكرسعدون طايع  عايد الرويلي122124220

ذكرسعود ذياب مضحي العنزي123102666

ذكرسعود صالح سلمي الجهني124106380

ذكرسعود فالح سودين الشرارى125111220

ذكرسعيد شايع حسين القحطاني126113539

ذكرسعيد ناصر عايض القحطاني127113530

ذكرسلطان  راشد عبدهللا الثويني128120669

ذكرسلطان  عبيد خلف الشمري129117951

ذكرسلطان  عمير  ثاني العنزي 130111311

ذكرسلطان سليمان محمد الحمدان131120272

ذكرسلطان عايد عوض العنزي132115535

ذكرسلطان غدير سنجار الشمري133100295

ذكرسلطان فياض الهواء الهزيمي134126740

ذكرسلطان محمد بدر الشمري135122530

ذكرسلطان يوسف سعد القنيني136124682

ذكرسلمان فالح خابور العنزي137124787

ذكرسليمان مرجي هليل الشراري138123806

ذكرسند سالم سند الشمري139110144

ذكرسند سمر الفي الفهيقي140115648

ذكرشاكر  زايد مخلف  الشراري 141119447

ذكرشاكر عوده فنخير الشراري142123776

ذكرصالح  عماش  عفات العنزي 143117587

ذكرصالح خازن مغضب الرويلي144125846

ذكرصالح دخيل صالح العيد145100235

ذكرصالح هزاع  ناصر الرشيد146101208

ذكرصالح هالل مليح العازمي147105529

ذكرصبري حامد عبدالعزيز الجباب148102364
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ذكرصالح جويلس شويحط الرويلي149107813

ذكرصالح ملهي دغيم الحربي 150113755

ذكرصواب  الفي  صليبي  الرويلي151123302

ذكرطارق عبدهللا إبراهيم الجارهللا152105208

ذكرطارق عبدهللا صالح الشامخ153114958

ذكرطالل دخل هللا  غازي  البراهيم 154100663

ذكرطالل سليمان مبارك المزيني155112534

ذكرطالل عطاهللا خامر الشراري156106112

ذكرطالل نايل ثاني الشراري157109887

ذكرعادل دخيل علي الصعب158112070

ذكرعادل راضي عبدهللا العنزي159100421

ذكرعادل راضي ملهي الرويلي160122668

ذكرعارف عطاهلل حبصي الحازمي161105203

ذكرعازم عسير عيد الرويلي162120409

ذكرعامر  مساهر  معتق  الشراري163117621

ذكرعايد صالح سالم الرويلي164110323

ذكرعايد مخلف عايد الرويلي165101431

ذكرعبد الرحمن هريسان عليان الشراري166125174

ذكرعبد العزيز أحمد علي عايض167109556

ذكرعبد العزيز عبد هللا سبيل المطيري168110695

ذكرعبد الكريم مبارك عبد المحسن الحربي169126809

ذكرعبد هللا  مشعان مضحي الشمري170104001

ذكرعبد المجيد عبدهللا مطلق الحازمي171117036

ذكرعبدارحمن  خدام  صالح الشمري 172117171

ذكرعبداالله  جزاع رخيص الرويلي173103360

ذكرعبداالله احمد  فرج  الكلثمي 174100520

ذكرعبداإلله عبدالكريم مفضي العنزي175119880

ذكرعبداألله سرور سليمان العنزي176122186

ذكرعبدالحكيم عواد سليمان السرحاني177118455

ذكرعبدالرحمن  خالد نزال  العنزي178110704

ذكرعبدالرحمن  سعد ملحم الدهمشي179113895

ذكرعبدالرحمن  صبر  مهاوش  العنزي180113126

ذكرعبدالرحمن  عواد صالح  الحربي181112365

ذكرعبدالرحمن احمد عويد العنزي182126667

ذكرعبدالرحمن حمد عبدهللا السرحاني183123181

ذكرعبدالرحمن سليمان صالح الضبيب184103357

ذكرعبدالرحمن صالح عبدالرحمن ابالخيل185125077
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ذكرعبدالرحمن عبدهللا عريفج الرويلي186104816

ذكرعبدالرحمن فالح مبارك الشراري187116145

ذكرعبدالرحمن مجاهد  سلطان  العنزي188112196

ذكرعبدالرحمن محمد سليمان الحويطي189107283

ذكرعبدالرحمن ناصر هليل الجهني190113878

ذكرعبدالعزيز  حبيب شنيشن  الرويلي191110701

ذكرعبدالعزيز حبيب فريح الشمري192116856

ذكرعبدالعزيز رحيل حمود الشمري193127604

ذكرعبدالعزيز سالم نازل الرويلي194118206

ذكرعبدالعزيز سرور سليمان العنزي195113763

ذكرعبدالعزيز سعد محمد الشهراني196117463

ذكرعبدالعزيز عبدالرحمن محمد التميمي197106244

ذكرعبدالعزيز مفرح حامد الحربي198121862

ذكرعبدالعزيز نواش عبدهللا الشراري199123161

ذكرعبدالكريم  رخي  عارف  الحازمي 200101847

ذكرعبدالكريم  مسلم  عطية  الشراري201119740

ذكرعبدالكريم  موسى  سالم  السيف202107952

ذكرعبدالكريم خالد محمد العنزي203116954

ذكرعبدالكريم عبدهللا معود الرويلي204126867

ذكرعبدالكريم معازر عايش الرويلي205118306

ذكرعبداللطيف سليمان فقعان  العنزي206119757

ذكرعبداللطيف محمد فهد البلوي207115971

ذكرعبدهللا  سعود محمد العنزي208119881

ذكرعبدهللا  مليحان  رحيل  العازمي 209125959

ذكرعبدهللا ابراهيم صالح المرزوق210125317

ذكرعبدهللا ابراهيم علي العريني211116708

ذكرعبدهللا احمد نخيالن السرحاني212120015

ذكرعبدهللا العاني هالل العنزي213104785

ذكرعبدهللا خشمان سالم الشراري214101148

ذكرعبدهللا ربيع عساف الرويلي215118015

ذكرعبدهللا رحيل سليمان العنزي216110287

ذكرعبدهللا زايد  حصيد الشراري 217111413

ذكرعبدهللا سالم عبدهللا الجوفي218104041

ذكرعبدهللا صالح عبدهللا العايدي219100239

ذكرعبدهللا عبداالله عبدهللا القطان220104908

ذكرعبدهللا عبدالجبار شتوي الجهمي221117286

ذكرعبدهللا عبدالعزيز محمد السعيد222119993
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ذكرعبدهللا عوض علي ال سيف223125997

ذكرعبدهللا عياده عايد الشمري224101634

ذكرعبدهللا عياف عايد  عياف225123931

ذكرعبدهللا محمد حامد الشراري226121688

ذكرعبدهللا محمد سليمان الدريهم227101828

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا قماش228107475

ذكرعبدهللا مسلم عيادة  الشمري229110571

ذكرعبدهللا نايف حبيب الشمري230127753

ذكرعبدهللا وادي  فراج  العنزي 231104164

ذكرعبدالمجيد  ضحوي خميس العنزي232117684

ذكرعبدالمجيد  محمد  رخيص العرجان233108628

ذكرعبدالمجيد جزاع رخيص الرويلي234103258

ذكرعبدالمجيد سالمة مناحي الرويلي235115223

ذكرعبدالمجيد عبدهللا شطيط الشراري236127643

ذكرعبدالمجيد كياد حاكم المجالد237119194

ذكرعبدالمجيد مسيفر دواخ العتيبي238102120

ذكرعبدالمحسن  عبدهللا سلمان الشراري239110018

ذكرعبدالمحسن مرزوق بشير الشراري240112558

ذكرعبدالمحسن نايف عبدالمحسن العنزي241109688

ذكرعبدالملك الفي صفوق العنزي242120675

ذكرعبدالهادي باني مصبح الشراري243109849

ذكرعبدالوهاب احمد عايض الشهراني244122694

ذكرعبيد  مجاهد عبيد  الشمري245107897

ذكرعبيد غضيان مشيلح الشمري246107473

ذكرعدال الهليم  دوش الرويلي247121794

ذكرعطاهللا سالم سهران الشراري248113963

ذكرعلي حسين عايش الحمود249111245

ذكرعلي سالمة سلمان العطوي250115582

ذكرعلي عشوي علي العنزي251112452

ذكرعلي فهيد فهاد الشمري252118569

ذكرعماد محمد فالح السعيدان253110398

ذكرعمار الدافي حيوان السويلمي254100570

ذكرعمر  هذلول دغيمان الشمري255102843

ذكرعمر محمد عمر الشهري256100708

ذكرعناد نافع عيد الفهيقي257108146

ذكرعواد حسن فراج الشمري258112007

ذكرعوض سنيد طرفاء الرويلي259109267
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ذكرعويد اديهم عقيل الذراعي260105269

ذكرعيادة زعل  مليح  العنزي261106202

ذكرعيد حسين صالح هوسه262114824

ذكرعيسى فضل فياض العنزي263112190

ذكرغازي ماضي نغموش  العنزي264107465

ذكرفارس خالد عقال الفالج265110121

ذكرفارس نايف الحميدي الشمري266106282

ذكرفارس هالل حركان  القايد267112816

ذكرفايز النشمي االسمر الفريجي268120329

ذكرفايز سامي متنان الشراري269116714

ذكرفايز طخطيخ عوده الشمري270121676

ذكرفتال صالح فتال الشمري271104991

ذكرفراج دافى  دليمى  الحازمى 272103662

ذكرفريح سليمان جازي الشمري273112427

ذكرفريد رويشد خليف العنزي274119655

ذكرفالح خميس شتيوي الغيثي275113980

ذكرفالح عوض جايز الرويلي276106651

ذكرفهاد شويحط مزلوه الرويلي277112518

ذكرفهد  هليل  سليمان  العطوي 278110279

ذكرفهد بشير عوده الرويلي279103539

ذكرفهد راكان بادي القحطاني280104511

ذكرفهد سالم مرجي الشراري281101277

ذكرفهد عاطف صالح الشراري282126753

ذكرفهد عبدالرحمن محمد العميري283114852

ذكرفهد عزيز رتيمان الجهني284110564

ذكرفهد عوض  زاهي  المطيري285109779

ذكرفهد قاسم  عبدالرزاق  العطيه286102326

ذكرفهد مفضي دبي الشمري287116397

ذكرفهد مقبول رحيمان الشرارى288111765

ذكرفهيد عيدالعزيز سمير الحربي289127794

ذكرفواز محمد حسين ال زبر290100362

ذكرفواز مطير مصول الشمري291111360

ذكرفوزي عواد محمد الحميمص292111136

ذكرفؤاد محسن بادي الفهيقي293108525

ذكرفيصل  احمد  زايد العنزي294120796

ذكرفيصل  فالح  حسن  الراضي 295108457

ذكرفيصل  محمد  معيقل  العنزي296125871
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ذكرفيصل بسام عبدالكريم الخليل297115878

ذكرفيصل حميد سالمه الشراري298121222

ذكرفيصل سليم نزال الخمشي299110001

ذكرفيصل عقيل محمد العنزي300122787

ذكرفيصل مساعد سالم السرحاني301108818

ذكرفيصل ممدوح  نبط الدغمي 302107627

ذكرقايد حمد عبدالمصلح القايد303124206

ذكركامل كريم جاسر الشراري304104718

ذكرماجد  حمدان  زغيريت  العنزي 305106739

ذكرماجد  سالم  عليان  العازمي 306113317

ذكرماجد  عبدهللا حمد حمدي307121122

ذكرماجد  عبدهللا غسال الشمري 308123482

ذكرماجد خليف سعود  الرويلي309118159

ذكرماجد رجاء ملوح العنزي310124774

ذكرماجد سليمان هنيدي العنزي311103895

ذكرماجد صالح احمد الملحم312120847

ذكرماجد عبيد شلش الشمري313106728

ذكرماجد عقيل معيدي الشراري314118350

ذكرماجد عواد بدر الشمري315115010

ذكرماجد عواد مفوز الشمري316102806

ذكرماجد عويد قريطان العنزي317123264

ذكرماجد عيد عوض الحربي318101225

ذكرماجد غنيم مناور الحربي319104601

ذكرماجد فرحان خلف الرويلي320115951

ذكرماجد محمد  عقيل السرور321102140

ذكرماجد محمد عايش الحربي322105952

ذكرماجد محمد قنان العنزي323126366

ذكرماجد مشعل غزاي الرويلي324105473

ذكرمازن عوض جويعد المطيري325117423

ذكرمالك فواز دوجان الحربي326125199

ذكرماني  مصافق  الهيلم الرويلي327116707

ذكرمتعب صالح متعب المذهن328120527

ذكرمتعب علوان مسير الشمري329102331

ذكرمتعب عيد  خلف الشمري330124280

ذكرمتعب مصبح رمثان الشراري331120728

ذكرمتعب مطير متليك الشراري332116839

ذكرمتعب معيبد حمدان الحربي333102566
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ذكرمحمد  سلمان  محمد  الحامد334109809

ذكرمحمد  سمير مناحي  الشمري335111610

ذكرمحمد ابراهيم  عوض الرحيلي 336121896

ذكرمحمد بندر وارد الوارد337120566

ذكرمحمد حريميص حمدي الحربي338121110

ذكرمحمد حمد عبدالعزيز العتيق339101087

ذكرمحمد ذعذاع مطلق الشمري340125013

ذكرمحمد راشد أحمد الفالح341108634

ذكرمحمد سالم رشيد الرويلي342124487

ذكرمحمد سعيد سلمان الشراري343105166

ذكرمحمد سالمة  خلف الحميد344123902

ذكرمحمد سويد الطوير الرويلي345111132

ذكرمحمد ظاهر حمدان الرهيدات الشراري346111305

ذكرمحمد عايد هليل البرازي347102802

ذكرمحمد عبدالحميد محمد صالح الجهني348102143

ذكرمحمد عبدهللا دخل هللا السعيدان349112221

ذكرمحمد علي سليم العطوي350111371

ذكرمحمد عوض خمر الشراري351114363

ذكرمحمد عويضه سالم القحطاني352124998

ذكرمحمد عيد راشد العنزي353105558

ذكرمحمد عيد عايد البلوي354101122

ذكرمحمد غريب  خويلد  العنزي 355102228

ذكرمحمد فراج سالم النادر356126136

ذكرمحمد فريح ناوى الحازمى 357103523

ذكرمحمد مبارك سالم الشمري358123129

ذكرمحمد مران برقع الرويلي359104681

ذكرمحمد مطر هليل العنزي360127650

ذكرمحمد معاند خليف الرويلي361126104

ذكرمحمد مليح مويشي الرويلي362111221

ذكرمحمود  فهد عبدهللا الخميس363127254

ذكرمرزوق فهاد ذعار العنزي364114041

ذكرمرعي علي  سعيد الحارثي365118640

ذكرمسلم مطلق وارد الشمري366110112

ذكرمشرف محمد عواد العنزي367126712

ذكرمشعل حمد  معيوف الغيثي368125820

ذكرمشهور  عودة فنخير الشراري369113921

ذكرمصعب وصل هللا عويضه السلمي370117559
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ذكرمضحي مشعان مضحي الشمري371103520

ذكرمعتصم نزال سعود المنور372127044

ذكرمعدي  سعد معدي القانص 373109636

ذكرمفلح ملهي مرزوق الشمري374123566

ذكرممدوح  عيسى  شريم  الراشد375127147

ذكرممدوح النشمي االسمر الفريحي376127808

ذكرممدوح سويلم البويليد الشراري377124664

ذكرممدوح مسلط عائد النفيعي378109134

ذكرمناحي شطي  حميليس الرويلي379100333

ذكرمنصور  رحيل  محارب  الشراري 380115650

ذكرمنصور  عواد قطيفان العنزي381113146

ذكرمنصور  محمد سيف الخريص382114850

ذكرمنيف حمد عيد الحربي383105584

ذكرموسى ابراهيم فرحان الخالدي384103507

ذكرموسى عايد خلف  العنزي385117128

ذكرمؤيد محمد عبدالرحيم بديوي386105814

ذكرناصر بادي جويعد الدوسري387122848

ذكرناصر صالح ناصر الطيار388112681

ذكرناصر محمد على العنزي389117693

ذكرنايف  مبارك  خلف  الشمري390113639

ذكرنايف عقيل عوض الشراري391112508

ذكرنايف عيد جدوع الدغمي392107428

ذكرنايف محمد خالد الخمعلي393127607

ذكرنايف مقبول الوعل العنزي394102633

ذكرنايل طحيران دقيسان الشراري395124930

ذكرنداء النوري رجاء العنزي396110499

ذكرنواف  لطيف  ناجي  العنزي 397101904

ذكرنواف حسين حامد الشراري398121691

ذكرنواف عايد فزاع الشراري399121182

ذكرنواف محمد حمود الشمري400123879

ذكرهاني  شبيح خليف العنزي401116001

ذكرهاني  كريم  االدهم  الشمري 402127098

ذكرهاني ضحوي خميس العنزي403124936

ذكرهيثم  سالم  عبدهللا  ابوحمود404108260

ذكرهيثم علي حسين العنزي405108221

ذكروليد  خالد  عبدهللا  العنزي 406118910

ذكرياسر حمود عبدهللا الصانع407102263
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ذكرياسر علي محمد البلوي408115240

ذكريحي غصاب يحي آل زمانان409125463

ذكريزيد رياض عبدالرزاق العطية410105839

ذكريوسف  فهيد دليم الحربي411126018

ذكريوسف دغيم عبدالرحمن الضبيب412103442

ذكريوسف صالح محمد الشراري413115714

ذكريوسف عبدالكريم عبدالعزيز الرميح414110031
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ذكراحمد مبارك ضيف هللا البلوي1106857

ذكرأحمد سعد أحمد آل مسعود2120586

ذكرتركي مقبول حامد الشراري3114632

ذكرثامر عبدهللا معود الرويلي4126131

ذكرخالد عبدالهادي صكب الشمري5100172

ذكرراكان بندر حمد الشمري6112278

ذكرربيع عيد سليمان العطوي7102862

ذكرسعود حمدان مفضي الحليسي8118006

ذكرسعيد مشبب سعيد االحمري9104898

ذكرسلطان حراثان صناتان الشراري10121389

ذكرفارس عبدهللا مقبول الشراري11114599

ذكرفيصل فالح عنيز الشاماني12102329

ذكرماجد  مصلح  صويلح  العتيبي 13127677

ذكرمحمد علي عشوي الشمري14128151

ذكرمحمد مفلح عطاهلل الشراري15122800

ذكرمحمد مقبول حامد الشراري16114565

ذكرمساعد  مفلح  عطاهللا الشراري17119306

ذكرمصطفى محمد زكريا يوسف18104610

ذكرمطيف فيصل حمد الشمري19112223

ذكرممدوح مدهللا سالم الشراري20116816

ذكروليد ونيس هبيكان الشمري21104083

ذكريوسف محمد مسند الشراري22123779

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مراقب انشاءات
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ذكرابراهيم  غنام رثعان العميري1101352

ذكرابراهيم عبدهللا احمد الجاسم2110790

ذكراحمد  صالح احمد الغامدي3117975

ذكراحمد راشد حجاج الراشد4126868

ذكراحمد سعد جودهللا الحربي5100565

ذكراحمد طالل ابراهيم  الطالب6102330

ذكراحمد عبدهللا عبدالكريم الكريم7126292

ذكراحمد فهد ناصر الغانم8121826

ذكراحمد محمد عبده مطهري9103777

ذكراسامه  زياد  معزي  البديوي10107471

ذكراسامه عبده محمد باعشن11100315

ذكراصيل  عبدالمصلح عبدالرحمن اللحيد12127168

ذكرامجد عقيل عطاهللا الخابور13113480

ذكرإبراهيم  أحمد  إبراهيم  الزبيدي 14106350

ذكرأحمد  خالد حمود العبدهللا15118513

ذكرأحمد  عقيل  سالمة  العطوى 16107550

ذكرأحمد راشد حمد الرويلي17117099

ذكرأحمد رشيد حمدان البديري18114024

ذكرأحمد صالح محمد العميم19106305

ذكرأحمد فالح دعيع الحربي20111893

ذكرأحمد معيوف مران العنزي21121482

ذكرأحمد منصور عبدالعزيز التركي22115920

ذكرأمجد حمود عبداللطيف الرديني23114137

ذكربدر  فالح عيد الطويل24119095

ذكربدر  نواف  عناد العنزي 25112077

ذكربدر  هليل  سعود الحربي 26106676

ذكربدر سليمان  عواد  العطوي 27108389

ذكربدر صالح دليم الخمعلي28104448

ذكربدر عبدالمحسن عبدالرحمن منصور29106227

ذكربدر عوض مرجي الحربي30118142

ذكربراك  مبارك براك الدرع31104266

ذكربكر حسين صالح المغربي32124871

ذكربندر عويد عيد الرشيدي33119536

ذكربندر محمد عبدالهادي السند34105039

ذكربندر نداء غازي الجخيدب35100888

ذكرتركى سليمان  محمد  الربيعه 36104258

ذكرتركي زاهي مقبول الرشيدي37122755

ذكرتركي سعود خزيم العنزي38117092

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مساعد اداري 
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ذكرتركي محمد حمد الزيدان39101553

ذكرتيسير سعود ظاهر  الشراري40116158

ذكرثامر عبطان بالل الشمري41123135

ذكرجمال  محيالن خلف العنزي42111788

ذكرجمال عايد قنيفذ الرويلي43116865

ذكرجمال منيف محسن الرشيدي44118217

ذكرجمال هزاع عبدان العتيبي45112921

ذكرجميل نائف ثامر  الحربي 46125404

ذكرجناب فهد ختام الشمري47120556

ذكرحاتم  صالح  حيدر  الحيدر 48121271

ذكرحاكم  شويحط شقان الحازمي49104559

ذكرحامد سعيد محمد عسيري50116147

ذكرحسن سعيد محمد المنصوري 51106275

ذكرحسين عبد هللا صالح النويصر52117033

ذكرحسين على  العنينى  الحازمى53116614

ذكرحسين علي طاهر الثاني54105844

ذكرحمد سعدي سعيد  الشمري55113250

ذكرحمد مخلف مناحي الرويلي56126610

ذكرحمد مرشد عبدهللا البقعاوي 57106575

ذكرخالد  عسيف  سلمان الحربي58115884

ذكرخالد احمد جمعه كريمي59110176

ذكرخالد حسن عوض الرشيدي60102720

ذكرخالد سلطان عبدالحميد الفالح61117301

ذكرخالد شعيب نداء الشرعان62105663

ذكرخالد صويلح صالح  الدرع63100692

ذكرخالد عايد شامان الرويلي64101430

ذكرخالد عبدالرزاق  مكمن الفهيقي65103086

ذكرخالد عبدهللا عبدالرحمن الزارع66114556

ذكرخالد عبدهللا يحي جرادة67119817

ذكرخالد علي عبدهللا رياني68109214

ذكرخالد غالب عجالن الشمري69117777

ذكرخالد فليح  فالح  الشراري70100631

ذكرخالد معيبد اسيمر الحربي71102646

ذكرخالد مفضي عقال الشراري72116278

ذكرخليف حجي غدير الشمري73122924

ذكرخير هللا هزيم علي الرويلي74102412

ذكرذياب تركي ظاهر الشمري75118818

ذكرذياب شاكر دغيمان الحربي76100512



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مساعد اداري 

ذكررائد صالح محمد الغفيلي77112772

ذكررائد عقال حميدان الشمري78112414

ذكرزكريا حسين كاظم الوطيان79102804

ذكرزياد عبدهللا مسامح الجوفي80112211

ذكرزياد مقعد سعدى العتيبي81112949

ذكرزيد  فالح  ظاهر  الفهيقي 82112735

ذكرسالم فرحان الحميدي الشمري83103080

ذكرسامي  باني  فواز الرويلي 84124589

ذكرسامي حماد عبدهللا العلي85110152

ذكرسامي سالمه راكان العنزي86101071

ذكرسامي قالط رويشد الحربي87106377

ذكرساير عيسى ساير الشمري88102020

ذكرسطام حمود محمد المطيري 89127680

ذكرسعد  أحمد  عبدالرحمن  العتيق 90100153

ذكرسعد جروان عيسى  الشمري91118884

ذكرسعد فهيد محمد الحريقي92127972

ذكرسعد مصلح رويعي العطوي93100300

ذكرسعدي عياده خايع الشمري94114545

ذكرسعود حمود عايض الحربي 95117256

ذكرسعود فالج عايض الحربي96126976

ذكرسعود فهد  سليمان  الشمري 97107727

ذكرسعود منور عيد الرشيدي98119855

ذكرسالمة مروي عبدهللا القويزان99101659

ذكرسلطان  فليح  عباث  الشراري100117468

ذكرسلطان ذايب رويان  العنزي101115318

ذكرسلطان ضيف هللا سلمان الشراري102106929

ذكرسلطان عويد عيد الرشيدي103121452

ذكرسلطان فهد ناصر المطيري104101815

ذكرسلمان خميس عيد العنزي105104868

ذكرسلمان عبدالرحمن عبداللطيف الدريويش106109367

ذكرسلمان مفرج عقوب  العتيبي107103155

ذكرسمير صالح عيد المعتق108112914

ذكرسيف ممدوح سعد السرحاني109105919

ذكرصالح حزوم محمد الشمري110122445

ذكرصقر  سعيد مذكر  القحطاني 111101992

ذكرصقر الشحذه راشد االشجعي112120474

ذكرضاري عبدهللا ضاري الكويكبي113117572

ذكرضيدان حمود جليد الرويلي114124062
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ذكرضيف هللا محماس عبدهللا العتيبي115128125

ذكرطارق سعود رفيد الشراري116118810

ذكرطالل  محمد خيرهللا  الشمري 117122480

ذكرطالل  ناصر سليمان الدغماني 118113702

ذكرطالل صالح دخيل هللا السناني119115098

ذكرطالل عواد غضيان العنزي120111389

ذكرعادل  عزام صالح الجبل 121123789

ذكرعادل فايز فوزان الصاعدي122101765

ذكرعادل كداء الفي العنزي123104674

ذكرعبد العزيز فريح رجاء الشمري124103121

ذكرعبد هللا زياد  محمد السعدون125125977

ذكرعبد هللا فريد عبد هللا المنفور126123708

ذكرعبد هللا نايف عبد هللا  الشمري127101484

ذكرعبد المجيد محمد عميشان الشراري128104150

ذكرعبدالحكيم  صالح  عبدالرحمن  المبيريك 129116193

ذكرعبدالرحمن  محمد  صالح  الخابور130103881

ذكرعبدالرحمن جابر محمد العمري المالكي131118594

ذكرعبدالرحمن حمد ناصر المرزوق132125586

ذكرعبدالرحمن ذعار خليفه الشمري133104502

ذكرعبدالرحمن ذيب خليف الفهيقي134115735

ذكرعبدالرحمن زبن دربي الريس135122190

ذكرعبدالرحمن سليمان عبدهللا المنيع136105752

ذكرعبدالرحمن ضيف هللا صالح المطلق137120406

ذكرعبدالرحمن علي مستور القرني138105270

ذكرعبدالرحمن فايد فنيخر الشراري139114411

ذكرعبدالرحمن مبارك عبدهللا الربيع140102698

ذكرعبدالرحمن محمد مغيران الرويلي141102467

ذكرعبدالرحمن مريقب سويلم  الشمري142117410

ذكرعبدالسالم  مدهللا الوكري  الشراري 143103281

ذكرعبدالسالم حمود محمد التويجري144114398

ذكرعبدالعزيز  دخيل هللا  جليدان  الجهني 145104436

ذكرعبدالعزيز  الفي  محمد الحربي 146122909

ذكرعبدالعزيز درزي زعل الشمري147117773

ذكرعبدالعزيز ريحان عازي الرويلي148104419

ذكرعبدالعزيز سمر  الفي الفهيقي149111048

ذكرعبدالعزيز عبدهللا دخيل هللا الثبيتي150101685

ذكرعبدالعزيز فهد عبدهللا القحطاني151122952

ذكرعبدالعزيز مطلق خزام المطيري152108217
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ذكرعبدالعزيز هزاع شابك الحربي153115261

ذكرعبدالكريم  علي  صالح  البلوي154115686

ذكرعبدالكريم عارف  عبدالكريم الخليل155112032

ذكرعبدالكريم عبدهللا غربي الفهيقي156104489

ذكرعبدهللا  ردن سليم الحربي157127041

ذكرعبدهللا  عبدالعزيز  عبدهللا  العتيبي 158119047

ذكرعبدهللا  محمد عبدهللا  االيداء159102922

ذكرعبدهللا  مخيمر صنيتان الحربي 160111643

ذكرعبدهللا  مدهللا  عبدهللا الضويحي161101249

ذكرعبدهللا جزاع عقاب الحمادي162115289

ذكرعبدهللا حامد عواده الفايدي163124854

ذكرعبدهللا حمدان عبدهللا البيالي164112426

ذكرعبدهللا حمود طالع الشميلي165125716

ذكرعبدهللا خالد عقال الفالج166114816

ذكرعبدهللا سالم عطاهللا العتيبي167112569

ذكرعبدهللا سلطان رجاء الشمري168110925

ذكرعبدهللا عقيل حمدان  الرويلي169111385

ذكرعبدهللا عمير عبدهللا الربيع170102559

ذكرعبدهللا محيل فحم الفهيقي171120859

ذكرعبدهللا معزى راضى الشرارى172101858

ذكرعبدهللا هزيم مرعي الشراري173116724

ذكرعبدهللا وارد مرعي الشراري174103732

ذكرعبدالمجيد غصن نحاء الدهمشي175100170

ذكرعبدالمجيد معاهد عقيل الشمري176120290

ذكرعبدالملك عبدهللا محمد آل معبر177110776

ذكرعبدالهادي عبدهللا محمد  الشراري 178106891

ذكرعبدالهادي عطاهلل فهد الجوفي179123764

ذكرعبدالوهاب أسيود عقالء الشراري180102495

ذكرعتيق عساف راضي الشراري181114910

ذكرعزيز عوض محمد القثامي العتيبي182104591

ذكرعصام عبدالرحمن علي الغامدي183106232

ذكرعالء عدنان مظهور الحازمى184122084

ذكرعلي  صالح علي التويجري185100616

ذكرعلي  هالل عواد الكويكبي 186111879

ذكرعلي رجاء حميد الزارع187111674

ذكرعلي عميش مبحل الشمري188117586

ذكرعلي منور معيبد العوفي189112000

ذكرعمار  معوض سليم  الذبياني190104375
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ذكرعمر  فالح صبيح الشراري191111931

ذكرعمر محمد شديد الحربي192116069

ذكرعمر محمد منيزل الشراري193106002

ذكرعمر هليل علي الحربي194117179

ذكرعواد محمد عواد المحمد195112680

ذكرعوده عيد عوده الشمري196101424

ذكرعوض داحش علي  العمري 197101215

ذكرعوض دخيل هللا عقالء الشمري198124825

ذكرعوض صالح مسفر ال ملفي 199127893

ذكرغازي فهد ابراهيم العلي200112052

ذكرفادي سعود ساير الشمري201111104

ذكرفارس  حضيري  خلف  الشمري 202101738

ذكرفارس صالح  جدير الشراري203100696

ذكرفارس فواز قنين الحربي204107580

ذكرفارس مرزوق عوض الفهيقي205124228

ذكرفالح  شافي  مشعل  الشمري 206108089

ذكرفالح سليم عيد الشراري207104792

ذكرفاهد هديان  عقال الحازمي 208113673

ذكرفايز  فياض  شطيط الشراري 209106842

ذكرفايز شواح سليمان العنزي210124707

ذكرفالح نقاء لطيف السعدون211104734

ذكرفهد  عايش  فالح  العنزي212110361

ذكرفهد سالم جراد الشمري213120716

ذكرفهد سويلم سليم الزارع214107522

ذكرفهد عبدالعزيز زيد المويسي215116888

ذكرفهد عيد بنيه الشمري216107791

ذكرفهد مطر ذياب العنزي217124915

ذكرفهد مفلح طحيطر الشراري218120234

ذكرفهيد خلف عبدهللا الشمري219122818

ذكرفواز  خلف حمدان النصيري220107575

ذكرفواز شعوان محمد العتيبي221100242

ذكرفواز صادر لبيخان الشمري222117407

ذكرفواز فريح هليل العنزي223123241

ذكرفواز محمد حجر الفهيقي224109767

ذكرفوزي محمد حجر الفهيقي225109502

ذكرفيصل  فرحان عقيل  الشمري 226112601

ذكرفيصل حامد معيلي الحربي227103792

ذكرفيصل فهد عبدالرحمن المرير228104940
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ذكرفيصل كاتب راشد الرويلي229104696

ذكرفيصل مساعد نزال العوذه230126329

ذكرفيصل مفلح سالمه البلوي231119890

ذكرقبالن دبسان سالم الشراري232110292

ذكركريم عبدالحميد محمد النصيري233121786

ذكركساب فرحان حمود الشراري234105823

ذكركساب محمد كساب  العياف235116590

ذكرلؤي عبدهللا علي  الصقعبي236102842

ذكرماجد  عبدهللا عبدالرحمن الزارع 237107390

ذكرماجد ظاهر  سليم  الحازمي238100684

ذكرماجد عميش مبحل الشمري239103978

ذكرماجد مبارك معتق الشراري240114330

ذكرماجد ناصف عليان الشراري241119323

ذكرمالك رجاء ناجح الشمري242106052

ذكرمبارك صالح عبدالعزيز الرميان243119712

ذكرمحسن مهجع مبارك الشراري244115973

ذكرمحمد  سعيد مصلح  العرفي245117333

ذكرمحمد  عبدهللا  إبراهيم الخالد246125204

ذكرمحمد  نافل وادي الرويلي247113933

ذكرمحمد احمد محمد الرشيدي248107774

ذكرمحمد اسعد سلمان الودعاني249120265

ذكرمحمد الحميدي باتل الحربي250117471

ذكرمحمد بطين زايد الرويلي251115560

ذكرمحمد حامد عوضه معيدل252115460

ذكرمحمد حامد محمد العطوي253109418

ذكرمحمد دخيل هللا سالم الحربي254127579

ذكرمحمد رويشد ناحي الرويلي255111261

ذكرمحمد سليم عبدهللا الجارد256106179

ذكرمحمد شطيط سعيد الشمري257116372

ذكرمحمد صالح سعيد الغامدي258111237

ذكرمحمد صالح مازن السرحاني259118348

ذكرمحمد عادل عوض الجهني260104322

ذكرمحمد عبدالكريم  ابراهيم المطرودي261125049

ذكرمحمد عبدهللا محمد الخالدي262115725

ذكرمحمد عبيد خليفه  السرحاني263101275

ذكرمحمد مخلف دبي الشمري264106135

ذكرمحمد معاضب حامد الحازمي265109071

ذكرمحمد نداء ماطر العنزي266118121
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ذكرمحمد نزال صباح الشراري267118199

ذكرمحمد نقاء لطيف السعدون268100858

ذكرمحمد هزاع عبيدهللا الشمري269110437

ذكرمرتضى أحمد صالح الجويهر270111174

ذكرمزيد مقبل  عتيق الحربي271104115

ذكرمساعد  عقال سالمه الشراري272112888

ذكرمساعد  نايف  سكر  المطلق 273108682

ذكرمساعد صبيح مشحن الشراري274107960

ذكرمستور علي  مهدي العيافي275107530

ذكرمسعد فرحان شرهان الشراري276100998

ذكرمشبب عوض مشبب االسمري277112399

ذكرمشعل  مرزوق  مشعل  الشمري 278108040

ذكرمشعل محمد فهاد الفهاد279122435

ذكرمشهور حمد عواد العنزي280104382

ذكرمصطفى داود سلمان الرمضان281102939

ذكرمصطفى يوسف حسين االحمد282116213

ذكرمصعب ضبعان عبيد الحربي283105564

ذكرمعاذ محمد عبدهللا ودعان284105073

ذكرمعيض حمدان سالم العطوي285100629

ذكرممدوح عبدالمصلح عبدالرحمن اللحيد286126969

ذكرمنصور خالد أحمد القاضب287118651

ذكرمنيف  الفي مياح الرويلي288112313

ذكرمهند عبدالرحمن عبدالمصلح السويلم289122183

ذكرنادر سعيد رحيل العنزي290105660

ذكرنايف  بنيه جهبل السعدي 291105946

ذكرنايف  حمود  علي  الحربي 292122283

ذكرنايف  خالد حامد الطالق293123537

ذكرنايف جازع عوده الشمري294125912

ذكرنايل مزعل عصيد الشراري295124822

ذكرنواف خلف محمد الجنيدي296123807

ذكرنواف عياش علي  الربيع 297101750

ذكرنواف مهناء هايل الشمري298100728

ذكرهيثم  دخيل  سالم  الشمري 299127781

ذكرهيثم يوسف مبارك الحازمي300125652

ذكروادي محمد خليف الشمري301106587

ذكروليد صغير ملفي الشمري302119934

ذكرياسر احمد عبدهللا عسيري303104836

ذكرياسر عقاب مزهي المطيري304117155
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ذكريزيد خلف مازن السرحاني305104298

ذكريزيد عبدهللا  حجاج  الراشد306125667

ذكريزيد فهد ضيف هللا السهلي307114981

ذكريزيد منيف خلف الدغيفق308118073

ذكريوسف حميد فايز الشهري309109396

ذكريوسف عبدالرحمن عيد الفارس310100494

ذكريوسف عيد الحميدي الشمري311102991

ذكريوسف فالح حامد الرشيدي312102930
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ذكرابراهيم خلف محمد الرويلي1100236
ذكرابراهيم سبتي شريان المطرفي2127543
ذكرابراهيم علي محمد السالمي3107011
ذكرابراهيم فايز راشد الشمري4112448
ذكرابراهيم مرجي منور العنزي5106803
ذكراحمد  سالم  عبدالعزيز  الكايد 6117415
ذكراحمد  عبدالعزيز  قفيصان  العنزي7107941
ذكراحمد  مريح  عقيل  القويعان 8103878
ذكراحمد  ناصر  حسين  العنزي9126278

ذكراحمد  ناصر  قضيب  القضيب 10115918
ذكراحمد الجرو فالح الرويلي11102692
ذكراحمد حمود عقالء الشمري12116488
ذكراحمد سالم مسيفر العوفي13126905
ذكراحمد سنيان  قالط الرويلي14101925
ذكراحمد ظاهر رجاء الجهني15125500
ذكراحمد عايد رهبان العنزي16117206
ذكراحمد عايد سعيد البناقي17100259
ذكراحمد عبد هللا سعود الجهني18102844
ذكراحمد عبدالقادر  محمد المصعبي19125986
ذكراحمد عذال مشعان العنزي20102541
ذكراحمد عقيل راشد العقيل21111297
ذكراحمد على  مضحى الحازمى22113615
ذكراحمد علي الصبي البناقي23117088
ذكراحمد علي محمد عياشي24108427
ذكراحمد عويد اليابس الرويلي25118123
ذكراحمد فرحان سويلم الفهيقي26109122
ذكراحمد فرحان نذر العنزي27117305
ذكراحمد مسفر مقبل الرحيلي28121579
ذكراحمد معدي ابراهيم الطالع29123060
ذكراحمد نزال صلبي العنزي30118299
ذكراسامه احمد محمد الزهراني31104485
ذكراسامه مسفر مقبل الرحيلي32121847
ذكراسماعيل سعيد محمد كاملي33112781
ذكراسماعيل عبدربه حمد العلي34104077
ذكرالحميدي ظاحي مكمي  الصقري35102746
ذكرامجد صبيح مسيب الشراري36118759
ذكرانس  عثمان حسين  عنبرسري 37101113
ذكرايمن محمد سليمان الجهني38106236
ذكرايمن ناصر قضيب القضيب39103967

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات
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ذكرأحمد  صالح  محمد  البلوي 40109402
ذكرأحمد  عضيد مدهللا النصيري41114756
ذكرأحمد  محمد صالح السحيمي42107420
ذكرأحمد الهريش منديل الرويلي43118327
ذكرأحمد سعيد  أحمد أحمد44115790
ذكرأحمد سليمان محمد الدهام45103287
ذكرأحمد صاهود مفرج العنزي46122949
ذكرأحمد عبدالحميد معزي الجخيدب47105994
ذكرأحمد علي سلمان العطوي48111130
ذكرأمجد سلمان منيس الشمري49105760
ذكرأنور مجاذب شماط الدغماني50119552
ذكربخيت  سالمة بخيت الرويلي51121973
ذكربدر  الحسن علي العطائي 52105372
ذكربدر  سعيف  عبيان  الرويلي 53126538
ذكربدر  صالح عتيق السليمان54127786
ذكربدر تركي مثقال المجالد55122876
ذكربدر ساير محمد العتيبي56104756
ذكربدر سعود منوخ الشراري57106444
ذكربدر صالح صويدر الجهني58106025
ذكربدر عبدهللا حميد المزمومي59100003
ذكربدر عبيد فالج  الشمري60107395
ذكربدر مساعد سعيد  الصاعدي61113351
ذكربدر هندي سعد العازمي62112991
ذكربرجس صالح برجس الجوفي63123755
ذكربسام خالد عيد الدرع64116268
ذكربسام فليح عبدهللا الشراري65112210
ذكربشري سعود بشري العنزي66128035
ذكربشير الشاوي لقطان الرويلي67114510
ذكربندر  مبروك  امبارك  الصاعدي الحربي 68126593
ذكربندر  مناع فالح الشمري69115503
ذكربندر أحمد يحي جبلي70105324
ذكربندر صالح بخيت الجهني71127626
ذكربندر عبدهللا دوجان الحربي72110360
ذكربندر عواد جدوع الرويلي73124683
ذكرتركي عبدهللا سليمان عاقل74100644
ذكرتركي فارس عايد العنزي75112877
ذكرتركي فايز دهيمان الدغماني الرويلي76102292
ذكرتركي ملفي صويدر المطيري77112577
ذكرثابت  سعيد منصور ال ثابت78119363
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ذكرثامر  عويد دافي الرويلي79127999
ذكرثامر سويلم بنيان العنزي80103607
ذكرثامر قاسم عطاهللا العنزي81116018
ذكرجايز حمود علي البناقي82119630
ذكرجزاع عسل رجاء العنزي83117481
ذكرجالل فلجي رحيل  العنزي84102361
ذكرجمال عبد الكريم فراس الشعالن85108404
ذكرجمال عطاهللا مصبح الحليسي86110283
ذكرجميل عايد ديلم الشمري87107004
ذكرحاضر  محمد  نايف  البقمي88128149
ذكرحبيب فليج حبيب الشمري89100449
ذكرحبيب مدشر طشحر الشراري90100896
ذكرحسن  علي  عبدهللا  هزازي91100474
ذكرحسن عبدالكريم حمود الجميل92110284
ذكرحسين  متعب صقر الشعالن93115577
ذكرحسين علي عداد الحازمي94106114
ذكرحماد  نايف حماد السليمان95115072
ذكرحماد عويد حماد الشمري96122071
ذكرحمد محمد فاتن الشمري97109573
ذكرحمزه ابراهيم هادي كعبي98112183
ذكرحمود  جهاد مرجى  الفهيقى99118017

ذكرحمود سعود زعال العنزي100101095
ذكرحمود فريح شامي الشمري101115573
ذكرخالد  احمد  صايل  الرويلي 102112405
ذكرخالد  حماد  شرعان  الحازمي 103113703
ذكرخالد  عواد سليمان  الشراري104107120
ذكرخالد جزاع صالح  الفهيقي105117093
ذكرخالد سعد معيوض الحارثي106125324
ذكرخالد عبيد عايد الشراري107113567
ذكرخالد علي سالم شكر108107370
ذكرخالد عليوي قنتان الرويلي109116108
ذكرخالد عوض سبتي المطرفي110119002
ذكرخالد كريم ساكت العبد111122101
ذكرخالد مبارك صالح الصالح112107521
ذكرخالد مدهللا سمر الحازمي113104110
ذكرخالد مذود عيادة الشمري114103227
ذكرخالد معيض دويشر النعيم 115121397
ذكرخالد مغيران فايز الشمري116123981
ذكرخالد نافع رشيد العنزي117115576
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ذكرخلدون طايع مدهللا البلوي118124354
ذكرخلف  يوسف خلف لكريع119100785
ذكرخلف عثمان خلف الضويحي120118869
ذكرخليفة  سليمان شفق  السليمان 121108087
ذكرخليل علي عواد الهشال122114366
ذكردحام مشهور مغيض الرويلي123113295
ذكردخيل  محمد دخل هللا السرحاني124105847
ذكردهلوس محمد دهلوس الشمري125103885
ذكرراجح  محمد عميش  الرويلي 126122843
ذكرراضي  حمود سالم  الشمري127103176
ذكرراضي هليل الكويكبي الرويلي128117658
ذكرراكان جزاع مسهوج الرويلي129126493
ذكررائد  الهرش  منديل  الرويلي 130124297
ذكرربيع ونيسان سعران الرويلي131107024
ذكررشيد  سعود عبدهللا الزارع132104189
ذكررضيوي ضميري عقيل الرويلي133106536
ذكررعد احمد ابراهيم عنبري134102153
ذكرريان عبدهللا شعيب الحربي135116059
ذكرزايد الفحاط عيفاء الرويلي136107896
ذكرزياد الطرقي عشيران الرويلي137114306
ذكرزياد دخيل مسند الرويلي138117844
ذكرزياد عبدالرحمن عيد البليهد139112956
ذكرزيد  عوض فريان الكويكبي140105740
ذكرسالم  فيصل  عبداللطيف الرديني 141126003
ذكرسالم حمد علي زاهر142106469
ذكرسالم مساعد سالم السرحاني143106364
ذكرسامي سليمان رجاء الشمري144122719
ذكرسامي محمد  خليف  العنزي145100205
ذكرسامي محمد عبدالرحمن العنزي146103411
ذكرسامي ناصر محه واصلي147100866
ذكرسطام سعود جضعان الشمري148120973
ذكرسطام محمد روضان العنزي149107145
ذكرسعد  عبدالمحسن محمد  الدوسري150100872
ذكرسعد  فهد عياد العتيبي 151121942
ذكرسعد حماد ذياب الشمري152100970
ذكرسعد عابر منورذ العنزي153116942
ذكرسعد عبدهللا سعد الدوسري154105915
ذكرسعدي سعد ساري المطيري155101429
ذكرسعود جبار نحاء الشليخي156100615
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ذكرسعود حسين محمد القحطاني157125839
ذكرسعود عرهان سعود الحمدان158117580
ذكرسعود عناد بشيتان الرويلي159125036
ذكرسعود فواز ونيس الدرعان160112572
ذكرسعود محمد سعود السبيله161107667
ذكرسعود مطر مزعل الحربي162125737
ذكرسلطان  صالح  عطية  العطية 163104430
ذكرسلطان حسن عبدالرحمن  الحربي164110303
ذكرسلطان سلمان ماطل الجريد165120668
ذكرسلطان عوض هريسان العنزي166102909
ذكرسلطان عيد عواد العنزي167114894
ذكرسلطان مبارك صغير الرويلي168114485
ذكرسلطان مطشر حسين العنزي169110173
ذكرسلمان سعود  محمد القعيد170123073
ذكرسلمان سليمان سلطان العنزي171123402
ذكرسلمان عبدالكريم صالح الشمري172108305
ذكرسليمان جارهللا ساجر الحربي 173118456
ذكرسليمان عايد منزل العوذه174108748
ذكرسمير معذي جديع الفهيقي175114023
ذكرسيف سعود سلطان الشاهر176100753
ذكرشايم  مقبل نومان المطرفي177120619
ذكرصالح  محمد  حجي  الحربي 178118588
ذكرصالح حسين علي الطميس179117538
ذكرصالح حماد صالح الحماد180109752
ذكرصالح خليفه عزير الفهيقي181102569
ذكرصالح محسن كريم الحربي 182109313
ذكرصالح محمد مقبل الحازمى183116756
ذكرصالح يوسف صالح الفنيخ184115833
ذكرصقر  حامد عائض الرويلي185122258
ذكرصالح عبدالعزيز احمد المحيميد186115797
ذكرصالح عبدهللا صخيل الشالقي187117233
ذكرضافي علي عبدهللا الشراري188111199
ذكرضيف هللا  ثويني عجيان  العنزي 189104698
ذكرطارق سليم عبيد الشرارى190120699
ذكرطارق طالل مغير الطالب191123105
ذكرطارق عواد سليم الخيبري192119760
ذكرطارق فرحان عليان الرويلي193118655
ذكرطارق محمد احمد المضيان194119748
ذكرطارق محمد حمود الحربي195105650
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ذكرطالل  ظاهر  كريم  العنزي 196118374
ذكرطالل  عبد هللا  محمد  ابو خمسة 197122504
ذكرطالل الهريش منديل الرويلي198118483
ذكرطالل حسن طالل الهيري199106118
ذكرطالل خلف صفيان العنزي200117503
ذكرعادل دخيل عبدالكريم الرشيدي201114882
ذكرعادل محمد صديق البرناوي202101367
ذكرعادل مضحي غربي الشمري203109620
ذكرعارف سعد احمد المظهور204100534
ذكرعارف عايد عبو العنزي205120224
ذكرعارف محمد سعد العطوي206111344
ذكرعاطف عيد ماضي الفهيقي207106320
ذكرعافت سالمة سعيد الشراري208103315
ذكرعامر  عيد  اسعد  االحمد 209100607
ذكرعامر عبدهللا سالم الصيعري210100258
ذكرعايد الزي عبدهللا الشراري211101030
ذكرعبد اال له نوران  مبارك  العنزي 212122500
ذكرعبد الحكيم عيسى بريكان السعيدان213112048
ذكرعبد الحميد سعود عويجان الرويلي214115938
ذكرعبد الرحمن  االطمش  نخيالن  الرويلي215108609
ذكرعبد هللا  فهاد عبد هللا  العازمي 216102619
ذكرعبد هللا الحسن حسن زكري217110727
ذكرعبد المجيد خالد حمد النصيري218118526
ذكرعبد الناصر ماطر حمود العنزي 219102982
ذكرعبداالله صالح ضيف هللا البلوي220126189
ذكرعبدالحكيم محمد سماح الشراري221125229
ذكرعبدالرحمن  أحمد  حمدان  الضحية 222100423
ذكرعبدالرحمن  زامل  حميد العنزي 223125615
ذكرعبدالرحمن  مصطفى مقاط الجوير224120327
ذكرعبدالرحمن حداد عقيل الشمري225120280
ذكرعبدالرحمن زيد مزيد الرشيدي226118887
ذكرعبدالرحمن سعد رزق البلوي227102868
ذكرعبدالرحمن عبدالرزاق ربيع الجباب228128111
ذكرعبدالرحمن عبدهللا علي الجميلي229122968
ذكرعبدالرحمن فحاط مرير العنزي230102437
ذكرعبدالرحمن محمد علي البلوي231100633
ذكرعبدالرحمن مخلف عقالء العنزي232117260
ذكرعبدالرحيم حسين محمد صميلي233117275
ذكرعبدالسالم  منصور عبدهللا الرشيدي234109649



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مسجل معلومات

ذكرعبدالسالم عايد سالم الرويلي235104147
ذكرعبدالعزيز  محمد خضر العطوي236100388
ذكرعبدالعزيز احمد عايد الفياض237121625
ذكرعبدالعزيز حمود سلمان النومان238114190
ذكرعبدالعزيز خلف عبدهللا العنزي239116851
ذكرعبدالعزيز سحالن مسلم الشراري240119488
ذكرعبدالعزيز عطيه عتيق العمراني241120819
ذكرعبدالعزيز فهد الفي الشمري242106314
ذكرعبدالعزيز متعب مرعي القعقاع243105539
ذكرعبدالعزيز محمد عويد العنزي244111582
ذكرعبدالعزيز مطلق  الجرو الرويلي245111019
ذكرعبدالكريم  هازع  رخيص الرويلي246108475
ذكرعبدالكريم عوده مطلق العنمي247104122
ذكرعبدالكريم متعب عوض الرويلي248124145
ذكرعبدالكريم محمد صالح العطوي249122178
ذكرعبداللة خميس خلف  الرويلي250108527
ذكرعبداللطيف شايح جلباخ الرويلي251114045
ذكرعبدهللا  أحمد محمد زكري252119960
ذكرعبدهللا  خالد  مبارك  المرواني 253124028
ذكرعبدهللا  صايل قياض  الخابور254123362
ذكرعبدهللا  مضحي حمدان الشراري255103166
ذكرعبدهللا الراوي مشهد المطرفي256105838
ذكرعبدهللا أحمد علي الشحبي257100845
ذكرعبدهللا حمد سليمان الدابس258104532
ذكرعبدهللا حمود مفلح الحارثي259120487
ذكرعبدهللا خالد ظاهر الشراري260106313
ذكرعبدهللا خليفة منصور الشمري261120135
ذكرعبدهللا خنيفر  فديغم  الرشيدي262114279
ذكرعبدهللا رشيد سعد الشمري263107138
ذكرعبدهللا سعود عبدالحميد زين العابدين264100397
ذكرعبدهللا سعود ماطر الضويحي265103642
ذكرعبدهللا سعيد عبدهللا الزهراني266106297
ذكرعبدهللا شذان جميعان الشراري 267111752
ذكرعبدهللا عايض فرزل الفرزل268112119
ذكرعبدهللا عبدالمحسن محمد البرازي269106101
ذكرعبدهللا علي إبراهيم الغيثي270113178
ذكرعبدهللا علي عبدالقوي البطاطي271125043
ذكرعبدهللا عوض سبيل الرشيدي272114183
ذكرعبدهللا فرج غضيان الشمري273110971
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ذكرعبدهللا فياض خلف العنزي274102141
ذكرعبدهللا محمد احمد الشهراني275110171
ذكرعبدهللا مشعان حمود السقياني276120320
ذكرعبدهللا يوسف حسين الحسينان277116670
ذكرعبدهللا يوسف عبدهللا الزامل278121905
ذكرعبدالمجيد  علي سعد القحطاني 279102790
ذكرعبدالمجيد  محمد حمدان الرويلي280106348
ذكرعبدالمجيد عايش دارع الرشيدي281123196
ذكرعبدالمجيد عائد جدعان الرويلي282118428
ذكرعبدالمجيد عبدالرحمن سافر المعلوي283109786
ذكرعبدالمجيد عبدهللا محمد العنزي284118167
ذكرعبدالمجيد عوض مقيم البلوي285116684
ذكرعبدالمجيد عيد عايد الشراري286109155
ذكرعبدالمجيد نافع قويطي الهزيمي287100195
ذكرعبدالمحسن  مجاذب شماط  الدغماني 288121963
ذكرعبدالمحسن سالم مكمن الشراري289114237
ذكرعبدالمنان علي عبدهللا العمران290105641
ذكرعبدالهادي ناصر عاصي العنزي291104983
ذكرعبدالهادي وديان فالح الشراري292121661
ذكرعبيد سعييد محمد الشمراني293100519
ذكرعدنان خالد سالم الريس294104664
ذكرعسكر  محمد  سعود  النزال 295108047
ذكرعطاهلل شماط سويد العنزي296127014
ذكرعطيه نابت عطيه الطرفاوي297125739
ذكرعلي  عيد علي  الزارع298115083
ذكرعلي  محمد عبدهللا  الجبيري299100525
ذكرعلي حسين علي خبراني300105326
ذكرعلي شوعي طواشي صلوي301100015
ذكرعلي عثمان احمد حكمي302101577
ذكرعلي محمد صالح الدخيل303111131
ذكرعلي مصبح علي الشمري304112180
ذكرعماد متحان معلق الرويلي305108270
ذكرعمر حسن محمد الفاهمي306113543
ذكرعمر رمضان عون العنزي307100861
ذكرعمر سلمان محمد الزيد308119656
ذكرعمر صالح حيزان العنزي309102736
ذكرعمر عبد العزيز عبد الواحد الحموان310113879
ذكرعمر عواد نعيم السهو311116627
ذكرعمر قايد عبدالمحسن الراشد312109827
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ذكرعمر مفضي سلمان الشراري313112108
ذكرعمران صالح  بخيت  الرفاعي314104655
ذكرعواد حمود صالح الشمري315125083
ذكرعوض طليحان االسود الرويلي316100173
ذكرعيد  عبدهللا  راشد  العويضه 317101632
ذكرعيد احمد ابراهيم سالم318116301
ذكرعيد أحمد محمد المفرج319104159
ذكرعيد هزاع اللويش الشمري320102491
ذكرعيسى محمد عيسى شريف321106185
ذكرغازي عبدهللا ضحوي الشمري322100690
ذكرغازي فالح زعل الشمري323112647
ذكرغانم ضاحي عياد الزائدي الجهني324125349
ذكرفادي خالد سالمين جوبح325120696
ذكرفارس فهد منصور الصبحي326101255
ذكرفارس محمد ناحي العتيبي327105234
ذكرفارس مستور حامد الحارثي328105145
ذكرفارس ناجح دريفيل العنزي329119286
ذكرفايز خلف ونيس الدرعان330120959
ذكرفتحي ناصر محيميس الخالدي331105943
ذكرفرحان دلي فرحان الشراري332121089
ذكرفرحان عتيبان حوران الرويلي333111878
ذكرفرحان فايز عياد الرويلي334108893
ذكرفالح مناحي راجل الرويلي335122369
ذكرفالح ناصر مريخان السبيعي336106513
ذكرفهاد مفلح حيزان العنزي337109413
ذكرفهد  عيد سالم الغلول338123600
ذكرفهد الهيلم السماح الرويلي339104894
ذكرفهد خليف بنيان  الشمري340123258
ذكرفهد صياف عميشان الشراري341102252
ذكرفهد عبدالمهدي عواد العنزي342125246
ذكرفهد علي عبدهللا العليمي343105586
ذكرفهد عياد مساعد الحربي344107888
ذكرفهد غازي ناصر العتيبي345100020
ذكرفهد فهاد صالح الشمري346111210
ذكرفهد فهاد فهد الشمري347111647
ذكرفهد متعب خلف الكريع348112598
ذكرفهد مقبل سمير الحربي349125618
ذكرفهد هاشل لويفي الشراري350105344
ذكرفهد هالل مهجع الرويلي351110028
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ذكرفواز  سويلم  رجاء الجهني352118132
ذكرفواز صالح محيا المطيري353111175
ذكرفواز عافت فواز الشعالن354119905
ذكرفواز عياده غانم البناقي355111725
ذكرفواز هايل عايد الفهيقي356124007
ذكرفؤاد  صالح خلف  الكريع 357104124
ذكرفيصل سالم يحيى الفيفي358105931
ذكرفيصل عبدهللا فحاط العنزي359102212
ذكرفيصل محمد متعب العنزي360110320
ذكرفيصل مكمي دبش الرويلي361104881
ذكرقاسم  عبدهللا  سعيد  الزهراني 362101476
ذكرالفي محمد ملفي الحازمي363112173
ذكرماجد  عبدهللا  عايد  الشمري 364105284
ذكرماجد بندر رضاء الجبرين الشمري365100169
ذكرماجد جويس عبدهللا الشراري366111942
ذكرماجد سليمان صباح العمراني367104348
ذكرماجد سويكت نزال الرويلي368118013
ذكرماجد ضيف هللا سعد السناني369117996
ذكرماجد عايد قنيفذ الرويلي370117051
ذكرماجد غدير مريسيل الشمري371120815
ذكرماجد ملفي بدهان الرويلي372119373
ذكرماجد نازل برقع الرويلي373125300
ذكرمازن محمد راضي الحازمي374106544
ذكرمازن مفرح يحي عسيري375123825
ذكرمالك خالد الهريش الرويلي376102670
ذكرمانع صالح محمد ال عوض377112692
ذكرمتعب عبيدهللا فرحان العطوي378105508
ذكرمتعب مبارك مسفر الودعاني379104571
ذكرمتعب مشرف فنش العنزي380108385
ذكرمحمد  رجاء  سرور  الحربي 381118815
ذكرمحمد  مرزوق  عوض  الفهيقي382113833
ذكرمحمد الدوحي محارب الدغماني383108251
ذكرمحمد أحمد سلمان الوقيد384123564
ذكرمحمد حسن علي الشهري385100746
ذكرمحمد حسين محمد القحطاني386121000
ذكرمحمد حمد سمران العنزي387108518
ذكرمحمد حمود عبداللطيف الرديني388117027
ذكرمحمد رشيد عوض الحربي389125946
ذكرمحمد سالم دخيل الشمري390124107
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ذكرمحمد سمير جريد الشمري391100505
ذكرمحمد ضواي عايض العتيبي392105669
ذكرمحمد ظاهر مطلق الزبيني393105647
ذكرمحمد عبد الرحمن عمشان الحسن394127502
ذكرمحمد عبدالرحمن عبدهللا العمري395124765
ذكرمحمد عبدالكريم عواد الجباب396100212
ذكرمحمد عبدهللا حسن الشهري397115257
ذكرمحمد عبدهللا محمد القحطاني398106004
ذكرمحمد عبدهللا محمد المزيد399114050
ذكرمحمد عبيد مران الحبوب400106018
ذكرمحمد عبيدهللا سويلم الشراري 401108118
ذكرمحمد عوض سبيل الرشيدي402114598
ذكرمحمد عوض مناحي الفهيقي403104563
ذكرمحمد عويد دافي الرويلي404127904
ذكرمحمد فالح زعل الفالح405123455
ذكرمحمد فندي فانود الرشيدي406127851
ذكرمحمد فهد محمد المطلق407111299
ذكرمحمد مساعد محمد الصيدالني408104306
ذكرمحمد مشيش راضي الشراري409127189
ذكرمحمد مصبح صبحان الحازمى410116408
ذكرمحمد مفرح جابر الشهراني411104294
ذكرمحمد مفضي  هضيبان العنزي412103852
ذكرمحمد منصور ذياب الخالدي413102852
ذكرمحمد منيزل سليمان العنزي414105064
ذكرمحمد نوفل عطاء  السبيلة415120693
ذكرمحمد هزاع عواد السبيله416113281
ذكرمراد محمد سهو الطالب417126243
ذكرمرزوق مليح مرزوق العنزي418119701
ذكرمساعد تركي محمد القحطاني419111195
ذكرمساعد عوده خضير الشمري420113600
ذكرمشاري زكريا الذياب الخالدي421103889
ذكرمشاري عبدالمحسن راضي الرويلي422102306
ذكرمشاري مصلح هريسان الشراري423109895
ذكرمشرف فرحان طويرش الرويلي424112098
ذكرمشعل باتل خلف العنزي425103430
ذكرمشعل محمد مهدي المالكي426125604
ذكرمشهور  خليل سعيد الرويلي427106269
ذكرمعتصم محمد حمود الدرعان428123202
ذكرملفي  عوده  زايد  الشمري429109371
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ذكرممدوح جزاء شاقي الشمري430102248
ذكرممدوح حسن تركي  الرويلي431118674
ذكرمنصور سالم جنيح الحربي432126072
ذكرمنصور سعد صالح الحربي433115925
ذكرمنصور شارد وازي الرويلي434105384
ذكرمنصور فريد منصور الحموان435115443
ذكرمنصور مرجي عماش العنزي436100590
ذكرمنيع عوض علي عسيري437105288
ذكرمنيف مفضي هزاع الشمري438122543
ذكرمهدي محمد عبدالهادي السند439104755
ذكرموسى قياض عيد الرويلي440103582
ذكرنادر  عناد سعران الرويلي441104323
ذكرنادر محمد مرزوق المرشد442103157
ذكرنادر نايف فالح العتيبي443115807
ذكرناصر الفحاط خميس العنزي444122229
ذكرناصر دهش البطيني الرويلي445123123
ذكرناصر سالم محمد الشمري446113636
ذكرناصر سليمان ناصر  العقيل447120531
ذكرناصر عزيز عبدهللا العتيبي448101247
ذكرناصر مزهي عقيل العنزي449111447
ذكرناهي  معال حامد الحربي450120565
ذكرناير دخيل هللا عوده الجهني451107672
ذكرنايف  ماجد مرسال القاسمي452123229
ذكرنايف جريس عوفان العنزي453125554
ذكرنايف حمود رحيل الرويلي454100980
ذكرنايف صبر منزل العنزي455113999
ذكرنايف عائض مسرع الغامدي456106591
ذكرنايف عبدهللا سالم الهزيمي457109421
ذكرنايف علي محمد الغامدي 458100952
ذكرنايف عواد سالم الشمري459117769
ذكرنايف محمد عبدالرحمن آل عتيق460104922
ذكرنايف مسفر سفر الهائج461120392
ذكرنداء نايف سعد العنزي462101359
ذكرنواف  حسين صالح الحربي463112234
ذكرنواف بالل مطر الشمري464109921
ذكرنواف ماجد نواف التيماني465115127
ذكرنواف محمد عبدهللا السبيعي466104834
ذكرنواف محمد عويد ولدعلي467124997
ذكرهادي سعيد سعد العلياني468110245
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ذكرهاني  خاتم نزال الرويلي469126913
ذكرهاني صالح عبدهللا  البناقي470120311
ذكرهاني عبدالرحمن محمد الصاعدي471122232
ذكرهايل شطي حميليس الرويلي472110965
ذكرهوير فهد هوير الحازمي473117631
ذكرهيثم  محمد عبود بالخطب 474106438
ذكرهيثم  منصور عبدهللا الرديني475104130
ذكرهيثم عبدالحكيم حشاش العويضه476100005
ذكروائل عبدهللا صالح العمري477121194
ذكروجدي مفلح مريحيل الضويحي478100285
ذكروسيم  تراحيب  مشخص   الرحيمي 479120788
ذكروليد حشام فرحان العنزي480118375
ذكروليد معيوف مران العنزي481108434
ذكرياسر علي حسن شار482110956
ذكرياسين صويلح شفق الضويحي483116456
ذكريحي صالح مجاهد النجراني484105787
ذكريزيد  سالمة بخيت الرويلي485108380
ذكريزيد صليبي باصان الرويلي486101759
ذكريزيد قاسم صغير الرويلي487114645
ذكريعرب سعيد عبدهللا الحياي488124885
ذكريوسف  شطي عواد العنزي489116153
ذكريوسف  عبيد  بشير  البلوي 490116478
ذكريوسف  علي  ظافر  االحمري 491111070
ذكريوسف عبدالعزيز سليم الكريع492101442
ذكريوسف مزيد مناحي العتيبي493105022
ذكريوسف معوض سالم الميلبي494108708

ذكريوسف ناصر يوسف الغليقه495111437
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ذكرابراهيم  صفوق صالح الخابور1125093
ذكربندر  متعب  خلف  الكريع 2113440
ذكرتركي محمد عبدالعزيز اليحي3105828
ذكرثامر ممدوح شموط التمياط4122728
ذكرخالد  سعد طريقي  العنزي5127590
ذكرسالم سعيد سالم الغامدي6100545
ذكرسامي سعود ناصر الحربي7107749
ذكرعايض مشعل غثيان الشمري8105782
ذكرعبدالعزيز  سعود محمد الشمري9115740

ذكرعبدهللا جارد سعد العنزي10114856
ذكرعبدهللا سراح المالح الشراري11101983
ذكرعلي محمد عايد العنزي12121073
ذكرفهد سعود حسن السراني13115579

ذكرمبارك  مساعد عياش  الزيد14116021

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مشغل اجهزة مكتبية 
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ذكراحمد ناصر مقبل الحموان1121442

ذكرامجد نافع جضعان الشمري2104175

ذكرحمد حمود النقروحي الكويكبي3109555

ذكرحمود عبدهللا سالم الهزيمي4114464

ذكرسلطان رضا عبدهللا العنزي5118876

ذكرعبدالرحمن خالد صتان الرويلي6104080

ذكرمحمد حمود عيد الزبيني7124168

ذكرمحمد سعود دغيبش الشراري8100183

ذكرمزيد منصور جابر  الخالدي9120560

5: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة ناسخ آلة بلغتين
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ذكراحمد عوين مدشر العنزي1100400

ذكراحمد مشحن صياح الشمري2100829

ذكراسامه عبدهللا ابراهيم المسعود3107947

ذكراسامه فهد فالح الهباد4109248

ذكرأشرف رجاء عطاء العرجان5116849

ذكرأنس فواز  سالم الوقيد 6120799

ذكربدر  بشير  مطرود السرحاني7116092

ذكربدر حامد علي الغامدي8110481

ذكربدر عبدالمحسن ابراهيم السرحاني9111375

ذكربندر خالد حمدان الشمري10104672

ذكربندر مهجع عيد العنزي11111334

ذكرثامر فهد عايد الشراري12121264

ذكرثاني حباس راضي العنزي13117760

ذكرجزاء متعب جزاء الشمري14121591

ذكرحاشم وقاف عوض الرويلي15119709

ذكرحاكم حسن  محمد  ال صعب16124921

ذكرحامد طيار مران العنزي17105430

ذكرحسام هالل سمر الرويلي18114661

ذكرحسين محمد خرصان ال سعد19103526

ذكرحمد  سعد محمد الحربي20109485

ذكرحمد سعود حمد السياري21122308

ذكرحميد شاوي خاتم العنزي22117743

ذكرخالد حماد صالح العنزي23117835

ذكرخالد حمود عبدالمحسن  الشومر 24103478

ذكرخالد حمود مقبل الهذال25120937

ذكرخلف  زيدان خلف  العنزي 26103013

ذكرخلف دخيل هللا صباح الحازمي27120640

ذكرراضي الغضبان الجحيش الرويلي28120496

ذكررشيد علي رشيد النجيدي29117025

ذكرزياد جبريل حمد عاتي30124097

ذكرزيد دخيل بطاح الحازمي31100393

ذكرسطام زاكي خطار الرويلي32102279

ذكرسعد  محمد  سعيد الشهراني33112935

ذكرسعيد غريب محارب الشمري34102341

ذكرسعيد محمد سعيد الزهراني35100652

ذكرسلطان  مطلق ناصر العتيبي36114065

ذكرسلطان عبدالعزيز حمدان الذويبي37100677

ذكرسلطان هاشم صالح الشريف38125782

ذكرسلمان مسفر محمد المطيري39111031

ذكرسليمان عثمان حمد الركيان40120366

ذكرسهيل احمد عقالء الضميري41115898

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة أمين مستودع
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ذكرشامان خالد  معيوف الخالدي42100058

ذكرصالح محمد صالح الزهراني43122617

ذكرطالل  مطلق كايد العنزي44109534

ذكرعابد محمد عابد عبدالرزاق45104128

ذكرعارف حمد محمد السرحاني46105926

ذكرعارف سالم قاضب العنزي47115991

ذكرعامر  زعل  هيدان  الرولي 48127411

ذكرعامر عويض غوينم المطيري49124096

ذكرعايد الثرثار عواد الحازمي50110935

ذكرعايد مصلح صالح الحربي51104200

ذكرعائض محمد سعيد الخثعمي52102276

ذكرعبد هللا  ضحوي خزيم  العنزي53124373

ذكرعبداالله مشهور حزام الروقي54118744

ذكرعبداالله ناصر عبدهللا الزيد55115585

ذكرعبدالرحمن ابراهيم حمزه الخيبري56120194

ذكرعبدالرحمن حسين محسن العقيلي57113280

ذكرعبدالرحمن مصبح مضحي الحازمي58102957

ذكرعبدالعزيز مشاري عبدالعزيز العلي59127179

ذكرعبدهللا  أحمد عايد  العنزي 60111083

ذكرعبدهللا حميد مطلق الشمري61114528

ذكرعبدهللا خشان علي الخشان62111363

ذكرعبدهللا صالح حسن الشهري63102297

ذكرعبدهللا محمد جوير الجوير64104220

ذكرعبدهللا محمد معجب القحطاني65102362

ذكرعبدهللا مرزوق عبدهللا الردادي66107875

ذكرعبدهللا مشاري عبدالعزيز العلي67124767

ذكرعبدهللا منوخ عبدهللا الشراري68119202

ذكرعبدالمجيد حمدان عايد العنزي69112320

ذكرعبدالملك الفي محمد الشمري70125111

ذكرعدنان سعيد مكني الغامدي71107345

ذكرعطاهللا جريد فرحان العنزي72127336

ذكرعقيل مطلق خازن العنزي73122582

ذكرعلي عبدالوهاب علي الحبيني74120722

ذكرعلي قاسم محمد سبعي75106252

ذكرعليثه مرثع رثيع العميري76102993

ذكرفارس عيد مفرح الحازمي77105728

ذكرفائز حمدان عقالن الشمري78115704

ذكرفخري  سالم ناصر الشمري79111955

ذكرفهد  احمد  حمدان  الضحية 80100222

ذكرفهد عبد العزيز دعيج الميموني81125711

ذكرفهد عبدهللا ابراهيم الطريف82112292
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ذكرفهد قاسم زيدان الرشيد83122523

ذكرفهد قدير طيب  العنزي84105349

ذكرفيصل ثامر دخيل العنزي85126733

ذكرماجد ضحوي حميس الرويلي86109746

ذكرماجد عايش سعيد الرويلي87123494

ذكرماجد محمد عبده سيد مطهري88119526

ذكرماجد مرجي كساب الشراري89126164

ذكرماطر عوده مطر الجميلي90115416

ذكرماهر سليم عوض الحربي91127996

ذكرمتعب حطاب سعود الدهمشى92102139

ذكرمتعب شعيب سند الرشيدي93106921

ذكرمحمد  الطرقي فليح الرويلي94109632

ذكرمحمد  جروان  هديميل  العنزي 95112769

ذكرمحمد احمد حامد الغامدي96125607

ذكرمحمد بخيت مطر  البخيت97110200

ذكرمحمد حسين علي ال صالح98105143

ذكرمحمد خلف عوده الشمردل99127156

ذكرمحمد سالم هادي ال مريج100100965

ذكرمحمد سعج سعيد القحطاني101125133

ذكرمحمد صالح سعيد المطيري102111500

ذكرمحمد عامر علي الشهري103100303

ذكرمحمد عليان حسيان الرويلي104127017

ذكرمحمد عيد مبروك الرشيدي105114800

ذكرمحمد ناصر  فيحان السهلي106115846

ذكرمحمد هليل مرخي الشراري107123751

ذكرمرزوق  محمد عجاج الشمري108106680

ذكرمشعل  محمد  سعد  العوفي 109126723

ذكرمشهور مليح عبدهللا الشمري110127592

ذكرمصعب عبدالكريم مساعد  االنصاري111125429

ذكرمظف محمد مظف األكلبي112114963

ذكرمنصور جابر خليف الخالدي113120749

ذكرمنصور مستور محمد القحطاني114100521

ذكرمهند عبدالواحد عبدالكريم الخليف115117052

ذكرنادر صالح محسن الزياد116116314

ذكرنازل سعيد مشحن الرويلي117106868

ذكرناصر احمد سالم الحسن118101893

ذكرناصر طبيعان رشيد الرويلي119103079

ذكرنايف سعود دخيل هللا  الجليدي120118041

ذكرنايف شايع عبدالرحمن القريشي121126927

ذكرنايف محمد عبده العسيري122103727

ذكرنايل سطام فضي العنزي123109034
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ذكرنواف حمدان محمد البالدي124110646

ذكرنواف سليمان رشيد المطيري125122478

ذكرنواف عبدالرحمن نايف العتيبي126104203

ذكرهاني  مبارك مدله الهاللي127124098

ذكرهاني باخت نامي الراشدي128126910

ذكرهاني عذاب سعود الصلبي129118817

ذكرهشام محمد حسن المالكي130125328

ذكرهالل جديد هالل الصلبي131105696

ذكروافي سفر فراخ الحارثي132125136

ذكروائل إبراهيم عيد الصبحي133105483

ذكروسام ياسين عبدهللا الخطيب134110644

ذكروليد  عودة السبيعي الشمالني135105201

ذكروليد احمد علي حكمي136101415

ذكرياسر عليان حسيان الرويلي137127429

ذكريوسف صالح يوسف العياف138107364

ذكريوسف محسن عافت الزقروطي139121148
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ذكرابراهيم  خميس  غدير  الرويلي 1108512
ذكرابراهيم تركي خميس الرشيدي2103145
ذكرابراهيم سعيد محمد الغامدي3103705
ذكرابراهيم صالح سعيد الخيبري4112387
ذكرابراهيم علي مسعود الحويطي5101551
ذكراحمد  حمد حامد الجهني6123170
ذكراحمد  سالمة  مسلط  الريس 7109334
ذكراحمد  فايز  جويف  الشراري8118359
ذكراحمد جدوان جعيدان العنزي9124122

ذكراحمد حاشم لينان الشمري10102652
ذكراحمد حامد حمدان المالكي11105721
ذكراحمد حليالن خليف البناقي12114337
ذكراحمد حمدان زيد العنزي13123778
ذكراحمد راتب محمد الشرارى14118284
ذكراحمد سعد قناع المطيري15106783
ذكراحمد سعود شويط السبيعي 16120757
ذكراحمد سلمان محمد الحربي17112401
ذكراحمد سمير حسن بديوي18105077
ذكراحمد صالح عويض الحارثي19101099
ذكراحمد علي  عبدهللا  جراح20103127
ذكراحمد عواد سالم العازمي21112368
ذكراحمد عوض سالم العطوي22111445
ذكراحمد فالح حسين البالدي23127373
ذكراحمد فريح عوض الرشيدي24102366
ذكراحمد محمد سليمان المي25110239
ذكراحمد محمد صالح العازمي 26108438
ذكراحمد مزعل هادي الحربي27118998
ذكراحمد مسيفر مسفر الزايدي28117594
ذكراديب الفي صنت الرشيدي29127784
ذكراسيود صبح اسيود البناقي30125010
ذكرالوليد فايز فرحان العنزي31113352
ذكرامجد ضافي عايش الوهيبي32113715
ذكرامجد مريزيق منصور  الرويلي33114823
ذكرامين وراد محسن الرويلي34120021
ذكرايمن وراد محسن الرويلي35120053
ذكرأحمد  سليمان  سالم  الرحيلي36108826
ذكرأحمد بشير عوده الرويلي37103128

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها ,  مساعدتخصص علميأسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي 
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ذكرأحمد عبد العزيز عبد هللا السراح38107045
ذكرأحمد فرحان دخيل الغازي الشمري39112761
ذكرأحمد فهاد محمد العتيبي40125994
ذكرأحمد مقبل عالي العنزي41123041
ذكرأسامة منصور عبدالرحمن السناني42110732
ذكرأنور ضيف هللا ناقي الشمري43115149
ذكرأنور منور رثوع الكويكبي44105135
ذكرباين نايف عفنان العنزي45122367
ذكربدر  صالح  عايد  الشراري46126077
ذكربدر  عايد  شامان  الرويلي 47113510
ذكربدر سالم خلف العنزي48108414
ذكربدر ملفي حدجان العتيبي49101214
ذكربسام عبد الرحمن مقبل الماجد50103362
ذكربسام عويض ساير الحربي51111797
ذكربندر  احمد  بنيان  الشمري 52102574
ذكربندر خالد عبدالواحد باصفار53107412
ذكربندر سالم خلف الشمري54118421
ذكربندر سالم عطية  العمراني55109440
ذكربندر سويلم عوده العنزي56103799
ذكربندر عواد عبدهللا العنزي57101304
ذكربندر فهد علي الشمري58112560
ذكربندر محمد جبران الثبيتي59125763
ذكرتراك الحميدي مطلب الحازمي60116344
ذكرتركي  عبدهللا شديد الصبحي 61101528
ذكرتركي دبيان جعيثن الشمري62126882
ذكرتركي عبدهللا  محمد الشرفي63120169
ذكرثامر عبدالرحمن حامد الحمدي64116628
ذكرجمال خليل هزاع العنزي65104873
ذكرجهز صالح مزيد الرشيدي66103758
ذكرحاتم  عايض  عبدهللا  الدهاس67115235
ذكرحاتم  مناور الوعواع الرويلي68103427
ذكرحسام حماد قضيب القضيب69120486
ذكرحسام عبدالكريم نزال الكريع70112342
ذكرحسان  عبد الحميد عبدالرزاق امام71126544
ذكرحسن  سعيد غرمان العمري72119388
ذكرحسن أحمد سعيد الزهراني73109361
ذكرحسن جابر طاوي الفيفي74112716
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ذكرحسين  علي  يحي  المالكي75110122
ذكرحسين علي حسين الحربي76115044
ذكرحسين فهد محمد النجراني77106423
ذكرحماد االسود عليان العنزي78117474
ذكرحماد عوض فهيد البلوي79121455
ذكرحمد حمود جزاع البديوي80124538
ذكرحمد حواس  عقالء  الشمري 81103064
ذكرحمد عجاج الحجيفي الرويلي82111427
ذكرحمد ناوي مكمي العنزي83116874
ذكرحمدان رفيد فائز العنزي84118517
ذكرحمدي سعد حمدي السبيعي85124154
ذكرحمود أحمد حمود النومان86101911
ذكرحمود مدهللا هاشل الشراري87104520
ذكرحميد سليمان حوران العنزي88104997
ذكرحواس  الحميدي راضي الجبرين الشمري89121721
ذكرخالد  سعد  سمير  البشري 90127034
ذكرخالد  سلمان سالم ال هاشم91101308
ذكرخالد حمود عواض العتيبي92110251
ذكرخالد دخيل زيد الشهيل93106543
ذكرخالد سلمان عقيل المسعودي94108431
ذكرخالد سليمان خالد المقبول95105917
ذكرخالد عبد هللا زعل الشمري96127295
ذكرخالد عبدهللا عبدالغني إمام97102618
ذكرخالد عبدهللا مساعد الجهني98105698
ذكرخالد عشبان وصيص الرويلي99118946

ذكرخالد عقل عطيه التيماني100104913
ذكرخالد فارس معزي العنزي101116563
ذكرخالد قاسم محمد صفحي102125293
ذكرخالد مبارك غازي الحسن103110548
ذكرخالد مخلف رفاده العنزي104110090
ذكرخالد مريح ملهد العنزي105113750
ذكرخالد مشحن وليجيح الرويلي106115396
ذكرخالد مصلح  عشوي الشراري107102848
ذكرخالد مضحي صبر الوردي108111932
ذكرخالد نايف عبد هللا المالكي109102094
ذكرخالد نغيمش سليمان الحربي110121083
ذكرخالد نقاء طريخم البقمي111114579
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ذكرخليل  عبيد عشوي الشمري112121957
ذكردحيم سلطان دحيم العتيبي113104132
ذكرذياب  قعيد  قاعد  الحربي 114117563
ذكرذيب سعد عبدهللا ال مانع115111190
ذكرراشد احمد طالع المرحبي116125635
ذكرراكان محمود عبدالعزيز السحيمي117106876
ذكررائد  جازع  علي  البقمي118118379
ذكررائد حمدان مشل الشمري119111581
ذكررائد سالمة مناحي الرويلي120125210
ذكررائد مروي مطلق الشمري121111461
ذكررشيد سعود دخيل هللا  الجليدي الحربي122120521
ذكررشيد مرضي خليف الشمري123123406
ذكرريان صالح بخيت المحمدي124105392
ذكرزامل محمد حضيري الشمري125121399
ذكرزاهي هديان زايد الشراري126104697
ذكرزياد احمد عوض الشهري127101014
ذكرزياد حمود عائش الطيار العنزي128101555
ذكرزياد سليمان جريبيع البلوي129102093
ذكرزياد عبدالمهدي وقاف القعيقعي130109536
ذكرسالم  فيصل سالم البلوي 131114693
ذكرسالم خليفة عصيفير الرويلي132102284
ذكرسالم علي جابر العزي المالكي133112940
ذكرسامر حامد ربيع  العرادي134108415
ذكرسامي  عويد دافي الرويلي135124523
ذكرسامي دميث الضميري الرويلي136127624
ذكرسامي معيوض عواض الحارثي137114870
ذكرسطام  دحام كريم الشمري138103684
ذكرسطام عواد سطام البلوي139119601
ذكرسعد عيد بادي الرشيدي140113247
ذكرسعد فالح سعد الشهري141111172
ذكرسعد مقبول سليم الشراري142108915
ذكرسعود  علي ملفي العنزي143108161
ذكرسعود  مطلق مذكر العتيبي 144122419
ذكرسعود حسن تراك الحازمي145102478
ذكرسعود خلف عواض  السلمي146100626
ذكرسعود خلف عيد الشمري147123024
ذكرسعود سعد عائد الشمري148118078
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ذكرسعود صاهود جربوع العنزي149109230
ذكرسعود فوزي سعود الحميمص150109986
ذكرسعود محمد مقبل النصير151111983
ذكرسعيد محمد سعيد القرنى152113670
ذكرسلطان  دهلوس عمير  العنزي153102879
ذكرسلطان  عبدهللا عطيه الغامدي154101164
ذكرسلطان حسن معتوق قربان155103692
ذكرسلطان خلف عيسى الحربي156119155
ذكرسلطان سعود عزو العنزي157112923
ذكرسلطان صياد العماوي الحازمي158101651
ذكرسلطان عبدهللا عطيه شراحيلي159105664
ذكرسلطان عمر عبدهللا القعيمي160119466
ذكرسلطان عياد فالح العنزي161102057
ذكرسلطان مبارك سفر العصيمي162102418
ذكرسلمان  سعيد  مهجع  الشراري 163104710
ذكرسلمان  شابك  فاضي  العنزي 164127391
ذكرسلمان  مجلي سليمان البلوي165123180
ذكرسلمان عبيدهللا سعود الحربي166126142
ذكرسلمان فهران ناصر الحربي167109458
ذكرسليمان درويش سليمان الشمري168101586
ذكرسليمان عويد سعود الشمري169123674
ذكرسليمان فالح مطيلة الشراري170119867
ذكرسليمان محمد سليمان الدرعان171120306
ذكرسيف خليف عبدهللا العنزي172113897
ذكرسيف ملفي سلمان الشراري173119783
ذكرشاعل علي سليمان الخالدي174112355
ذكرشافى االملح غازي العنزي175123445
ذكرصالح  علي  صالح  العيد 176120218
ذكرصالح سليمان صالح الشقيران177127974
ذكرصالح عطيه احمد الزهراني178111596
ذكرصالح محمود صالح البريكان179100332
ذكرصالح نزال عوده الورده180109953
ذكرصالح مرزوق قبالن الرشيدي181111527
ذكرضاري عائد خليف  الشمري182124945
ذكرضيف هللا رويان  عبدهللا الشمري183102332
ذكرطارق مناور منور الرشيدي184105398
ذكرطارق هليل ملهي الشراري185107789
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ذكرطالل  الريض عشيوي  الرويلي 186126170
ذكرطلق عائض صالح الحارثي187107968
ذكرطه ابراهيم عويض الجهني188119119
ذكرعابد حربي معيلي الرشيدي189126109
ذكرعادل عبيدهللا غازي الصاعدي190105620
ذكرعاطف حمد الحميدي الرشيدي191102108
ذكرعاطف مدهللا عايد الشرارى192104656
ذكرعايض صالح عايض الرشيدي193108939
ذكرعائض عبدهللا موسى الكثيري194101657
ذكرعبد االله شقير  مشعل  الرخيمي 195127690
ذكرعبد االله صالح علي آل طارش196107500
ذكرعبد الرحمن  مناحي  فهد  العنزي 197116323
ذكرعبد الرحمن سويلم منيع الشراري198113914
ذكرعبد العزيز جازي  مطالن  العنزي 199112053
ذكرعبد اللطيف  شتيوي  لطيف  الضويحي200112019
ذكرعبد هللا  مبارك مقبول الشراري201104462
ذكرعبد هللا سليمان عبد هللا عسيري202107356
ذكرعبد هللا عبد العزيز عبد هللا  السراح203107133
ذكرعبد هللا فرحان ناوي الرويلي204109194
ذكرعبد هللا معيوف فهيد الشمري205117789
ذكرعبدارحيم جمعان حامد الماكي206102167
ذكرعبداالله  علي  عامر  الشهري207126207
ذكرعبدالحكيم حوري محمد الرويلي208101689
ذكرعبدالحميد عامر دافي الرويلي209108774
ذكرعبدالرحمن  خالد يحي مشهور210101309
ذكرعبدالرحمن  محمد نزال العنزي211110151
ذكرعبدالرحمن خالد مزيد العتيبي212105197
ذكرعبدالرحمن زامل جميل الثمالي213105355
ذكرعبدالرحمن سالم عبدالرحمن المزعل214125971
ذكرعبدالرحمن سمير علي الزهراني215111511
ذكرعبدالرحمن عبدهللا خليل المزيد216107019
ذكرعبدالرحمن عقيل  متروك الشراري217117699
ذكرعبدالرحمن علي محمد االطرش218118981
ذكرعبدالرحمن فايز أحمد  المحمد219110649
ذكرعبدالرحمن محمد عوضه عباس220125726
ذكرعبدالرحمن محمد غفير المالكي221115500
ذكرعبدالرحمن مخلد حامد المطيري222115377
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ذكرعبدالرحمن مذكر عيد المطسرس223114146
ذكرعبدالرحمن مطر دخيل هللا المطيري224101585
ذكرعبدالرحمن ناصر عكاش حسن225100933
ذكرعبدالعزيز  عبدهللا  محمد  الزهراني226101200
ذكرعبدالعزيز  عوض  سليمان  الحربي 227114986
ذكرعبدالعزيز سعود مطير الشمري228102083
ذكرعبدالعزيز سالمة مناحي الرويلي229115297
ذكرعبدالعزيز شعير مشحن الشرارى230100462
ذكرعبدالعزيز صالح فالح العرادي231109477
ذكرعبدالعزيز عواد عبدالعزيز الخالدي232122562
ذكرعبدالعزيز مناحي علوم الشمري233111479
ذكرعبدالكريم مهلم دليم الظفيري234123460
ذكرعبداللطيف  صالح يوسف المغيص235127106
ذكرعبدهللا  بالخير هجار الزهراني236122208
ذكرعبدهللا  فؤاد  احمد سفر237102072
ذكرعبدهللا  لويفي صالح  الشراري238102392
ذكرعبدهللا  منصور راشد االشقر239116461
ذكرعبدهللا  موسى فهد العنزي240100701
ذكرعبدهللا  هاشم مبارك الشريف241101480
ذكرعبدهللا  هليل  سداح  المطرفي 242126405
ذكرعبدهللا احمد شاهر البراهم243106446
ذكرعبدهللا براهيم عبدهللا الشمري244108307
ذكرعبدهللا حسين جاسم بونعيس245115295
ذكرعبدهللا حمدان احمد الفالح246117651
ذكرعبدهللا خلف حامد السرحاني247105353
ذكرعبدهللا سعد عبدهللا الخديدي248110094
ذكرعبدهللا سعود عبدالعزيز الشمري249114948
ذكرعبدهللا سليم فريح النصيري250124466
ذكرعبدهللا شجاع عواد الجوفي251115711
ذكرعبدهللا صالح حمود الرشيدي252100404
ذكرعبدهللا صالح منصور  عائض253105247
ذكرعبدهللا عادي نزال الرويلي254121997
ذكرعبدهللا عائض سافر المطيري255111864
ذكرعبدهللا عبدالرحمن عمر الثقفي256114241
ذكرعبدهللا عبداللطيف عثمان الدحيالن257106063
ذكرعبدهللا عطاهللا مشلح العنزي258122987
ذكرعبدهللا عوده علي العطوي العطوي259110738
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ذكرعبدهللا عيد جمعه العنزي260117272
ذكرعبدهللا عيد عبيد الصبحي261125279
ذكرعبدهللا عيسي عايد االحمدي262110772
ذكرعبدهللا فايز يتيم  العنزي263110541
ذكرعبدهللا مطلق فضيل الشمري264109024
ذكرعبدالمجيد  معتق  هليل  المطيري265100705
ذكرعبدالمجيد رحيل طرفاء الرويلي 266122436
ذكرعبدالمجيد سعد خلف الوسيدي267111930
ذكرعبدالمجيد عامر دافي الرويلي268112996
ذكرعبدالمجيد عبدهللا صالح المجنوني269120919
ذكرعبدالمجيد مهناء دبوس  العنزي270125486
ذكرعبدالمجيد ناصر قاسم الشرارى271109316
ذكرعبدالمحسن وراد محسن الرويلي272117548
ذكرعبدالمنعم عابد خضير العلوي273107233
ذكرعبدالهادي بخيت عبدهللا المالكي274103542
ذكرعبدالهادي عاشق بداي الشمري275100253
ذكرعبده جابر عبده مباركي276121713
ذكرعتيق سالم عتيق العطوي277105394
ذكرعدنان علي سلطان العبدلي278126722
ذكرعدوان عبدالرحمن حمود السحيمي279104685
ذكرعلي  بشير  طاري  الشمري 280127683
ذكرعلي  نفاع مقبل  العنزي281124577
ذكرعلي جازع  علي  البقمي282118974
ذكرعلي حسن علي القيسي283105336
ذكرعلي ذروان سليم الشراري284116729
ذكرعلي عبدالرحمن غرمان الشهري285108162
ذكرعلي فايز فيصل الشهري286103489
ذكرعلي محمد علي جابري287103903
ذكرعلي يحي حسن حمدي288115115
ذكرعماد سعود محمد العوفي289121468
ذكرعماد علي معتق الحربي290116998
ذكرعمر عبدهللا عقال العنزي291105813
ذكرعمر هباس مشلش العتيبي292125033
ذكرعواد جدوع جهيطل العنزي293102137
ذكرعواد علي عواد الشراري294115051
ذكرعواد فرج عواد الهزيمي295102655
ذكرعواد محمد عواد النازل296103778
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ذكرعواد وضيحي معزي الحازمي297111274
ذكرعواد ونيس  عواد الشمري 298119382
ذكرعوده سنيد عياد الزرقاني299101364
ذكرعوده معيض عوده البلوي300109495
ذكرغازي حميد عبدهللا الهزيمي301103917
ذكرغازي عواده حمران الكويكبي302101075
ذكرغسان غازي سعيد نتو303121012
ذكرفارس سعود حميدي الحازمي304106126
ذكرفارس عبدالعزيز سالمة الدخيل هللا305114233
ذكرفارس كريم نصير السرحاني306108679
ذكرفاطم شحاذه  واتي  الحازمي 307113582
ذكرفايز طالب صالح العنزي308102778
ذكرفايز عوض مشعل الشمري309115282
ذكرفايز كساب سالم الشمري310115299
ذكرفايز محمد معزي العنزي311114794
ذكرفتحي مفتاح مساعد العامري312108988
ذكرفرحان  سعيد  فرحان  الشمري 313113034
ذكرفالح ثامر بديع الرشيدي314112809
ذكرفهد  فاضل  مزهي العنزي315126972
ذكرفهد حسين حسن العمري316110700
ذكرفهد سليمان عبدهللا العنزي317120268
ذكرفهد عادل عبدهللا قطان318106525
ذكرفهد مرزوق مشلح العنزي319123677
ذكرفهد مطلق سالم اللحيدان320122134
ذكرفواز  بناق  مضحي العنزي321127407
ذكرفواز سالم علي الحربي322112490
ذكرفواز شيحان خلف السويط323126516
ذكرفواز عائش خازن الفهيقي324113787
ذكرفواز غازي محمد الشراري325103812
ذكرفواز مزيعل سافر العنزي326125082
ذكرفيصل  عوض عشوي  الشمري 327112828
ذكرفيصل ذويب مطلق الهمزاني328118144
ذكرفيصل راشد سالم الجهني329102604
ذكرفيصل سلطان عيسى البناقي330112499
ذكرفيصل عبيد عويض الحربي331106583
ذكرفيصل عبيد فالج  الشمري332107482
ذكرفيصل عليان علي الجهني333126825
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ذكرفيصل فالح دهيم السبيعي334109893
ذكرفيصل فهد عبدهللا الصقيه335127361
ذكرفيصل محمد عواد العطوي 336112639
ذكرفيصل مسلم سالم الريس337109127
ذكرفيصل معزي دبيان الشراري338103750
ذكرماجد  عفنان  عيد  العطوي 339104957
ذكرماجد عايد سلمان الشراري340120930
ذكرماجد عبد هللا  فرحان  العنزي341117306
ذكرماجد عواد مطلق الشمري342117392
ذكرمازن صالح معتق الوابصي343105125
ذكرماهر سعد مرزوق الحازمى344109630
ذكرماهر عمر مطلق الشمري345121894
ذكرماهر مسلم سليمان المرشدي346122055
ذكرمتعب الصيفي دليمي العنزي347117846
ذكرمتعب خميس سعيد الشمري348127449
ذكرمتعب مقعد قاعد العطاوي349105497
ذكرمحسن زايد مضيان الكويكبي350115749
ذكرمحمد  جبران  سعيد  القحطاني 351100293
ذكرمحمد  عيسي مفرح  السويلم 352111605
ذكرمحمد  مفلح ظاهر الرويلي353109737
ذكرمحمد إبراهيم  علي  البراك354105455
ذكرمحمد إبراهيم حريث العنزي355114809
ذكرمحمد إبراهيم عبدالعزيز النافع356123175
ذكرمحمد إبراهيم عياده الحربي357103188
ذكرمحمد جازع شيحان الشراري358116962
ذكرمحمد جندل عفار العنزي359109382
ذكرمحمد حميدان محمد الشمري360125205
ذكرمحمد خلف خلف الرويلي361107476
ذكرمحمد خليف خليفة الرشيدي362104074
ذكرمحمد خميس  غدير  الرويلي 363108568
ذكرمحمد سالم رفاده الشراري364115801
ذكرمحمد سعد عثمان العنزي365123130
ذكرمحمد سعد وصل الرحيلي366109113
ذكرمحمد سعود مناحي  السراح367122388
ذكرمحمد سعود ناصر الرشيدي368121409
ذكرمحمد سالمه عواد العطوي369125251
ذكرمحمد سليمان محمد العدل370107263
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ذكرمحمد صالح عبدهللا الجارد371118122
ذكرمحمد صالح مسفر ال الحارث372107400
ذكرمحمد عايد رضيمان الرويلي373108263
ذكرمحمد عايض غالم المطيري374103499
ذكرمحمد عبار غصاب الشمري375103928
ذكرمحمد عبدالرزاق زعل الفالح376125185
ذكرمحمد عبدهللا  طريفان  البلوي 377123087
ذكرمحمد عبدهللا إبراهيم الفتوح378105549
ذكرمحمد عبدهللا سعود العنزي379103184
ذكرمحمد عبدهللا فهاد عنزي380102070
ذكرمحمد عبدهللا محمد المؤذن381107678
ذكرمحمد عبدالمجيد عبدالرحمن الحارثي382114308
ذكرمحمد عبيدهللا عائض الرشيدي383123223
ذكرمحمد علي  دحل  العبدلي 384105562
ذكرمحمد علي  صالح  القاسم 385111962
ذكرمحمد علي  محمد البلوي386116636
ذكرمحمد علي احمد الفقيه387106609
ذكرمحمد علي أحمد األحمري388119857
ذكرمحمد علي عبدهللا آل درويش389115474
ذكرمحمد عليان محمد المقاطي390127881
ذكرمحمد عوض محسن السهيمي391111946
ذكرمحمد فاضل رجاء الرويلي392117208
ذكرمحمد فرحان راضي العنزي393101852
ذكرمحمد فهد سليم الفراس394100314
ذكرمحمد فهد عبدالعزيز الجطيلي395102162
ذكرمحمد كريم دبيس الشمري396115312
ذكرمحمد مبارك شايوش الشمري397123142
ذكرمحمد مبارك محمد الشرارى398105991
ذكرمحمد مسري نور العتيبي399125004
ذكرمحمد مسفر عايض الثبيتي400102780
ذكرمحمد مشهور وقاف الرويلي401104833
ذكرمحمد مطلق شرف العتيبي402102403
ذكرمحمد ناجي رحيل العنزي403116489
ذكرمحمد نايف سالم العقبي404115456
ذكرمحمد نجر الحميدي العفتان405101234
ذكرمحمد هزاع هارب  الشراري406113623
ذكرمحمود عبدهللا عويض الجهني407112209
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ذكرمدهللا زايد صطيل الرويلي408100487
ذكرمروان دخيل هللا عوده الصبحي409117095
ذكرمساعد  برنس  نافع  الرويلي 410102469
ذكرمساعد شحاذة جاهم الشراري411125153
ذكرمشارى نايف مقبول الشرارى412123337
ذكرمشاري  علي  عبد العزيز  السحيمي 413115756
ذكرمشاري سالمة االسمر العنزي414121799
ذكرمشاري عايد عويد العنزي415105087
ذكرمشاري عبدهللا منيع القرني416121824
ذكرمشاري عوده عيد العمراني417112359
ذكرمشاري عويد جبر الرويلي418104902
ذكرمشاري لفاء نغموش  الحربي 419109354
ذكرمشعل  عويد  ملفي  الحسن420112994
ذكرمشعل  معاشي  محيرس الرويلي 421107338
ذكرمشعل حمود غضوي الشمري422115321
ذكرمشعل عبيدهللا مسلم األحمدي423120120
ذكرمشعل عياده سحيمان العنزي424113282
ذكرمشعل فرحان طراد الهذال425104233
ذكرمشعل محمد سليمان الدرعان426101678
ذكرمشهور عبدهللا عويد العوفق427124560
ذكرمشير عويضه عفاش الرويلي428105579
ذكرمصطفي قاسم محمد الهاجوج429105181
ذكرمطلق علي سعد الحارثي430127572
ذكرمطلق مفيز خالد السبيعي431108044
ذكرمفلح عطيه عواد العطوي432113361
ذكرمقبول احمد مقبول حكمي433126614
ذكرممدوح  مرزوق  نافع  الصاعدي434110067
ذكرممدوح بركه سالمه الهمالن435101262
ذكرممدوح نماء بريوق الرشيدي436127020
ذكرمنصور  رميض  رخيص  العنزي 437105612
ذكرمنصور  مقبول محقور العدوان438102064
ذكرمنصور سعدون سعد العنزي439105601
ذكرمنصور فهران ناصر الحربي440109266
ذكرمهدي سويلم فالح الحازمي441114929
ذكرمهناء مصبح عايد العجالني442112269
ذكرمهند عقايل منور الجوفي443105635
ذكرموسى أحمد علي الزهراني444110607
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ذكرموسى سالم  صعيوان الحربي445125282
ذكرنادر جازع  علي  البقمي446118237
ذكرنادر سالم عجاج العنزي447115830
ذكرنادر فالح عماش الحربي448123117
ذكرناصر احمد راشد العطوي449103765
ذكرناصر خشان جبان العنزي450104014
ذكرناصر سليمان ناصر العنزي451114954
ذكرناصر محمد سالم الشراري452115952
ذكرناصر مفلح  عياط الرويلى453122397
ذكرنايف  مصلح  مدهللا  العازمي 454103935
ذكرنايف شايش محمد الشراري455115983
ذكرنايف عبدهللا مبارك العصيمي456106463
ذكرنايف عوده عواد العطوي 457121567
ذكرنايف محمد عطية  الزهراني458122407
ذكرنايف نوران الحضري الرشيدي459112380
ذكرنايل منيف عقيل العنزي460106541
ذكرنواف عثمان ضيف هللا الثبيتي461100251
ذكرنواف عزيز صقر  الدلبحي462101366
ذكرنواف فيحان حنيف الديحاني463118141
ذكرهادي صياح كالب العازمي464110269
ذكرهاني  جمعان  علي  الحارثي 465106505
ذكرهاني  محمد  رجاء  الضويحي466100908
ذكرهايس رشيد زنبور الشمري467123596
ذكرهذال     سعود    معزي   الحازمي468104924
ذكرهشام محمد احمد العيسي469111981
ذكرهليل  دلي فرحان الشراري470121590
ذكروائل  محمد عقيل العنزي471116162
ذكروائل سعيد رمضان الزهراني472102009
ذكروائل عبدهللا هيال الشيباني473101236
ذكروليد عوده عبيد الصقري474126157
ذكروليد مدهللا أحمد  الحرصان 475101478
ذكرياسر عبدالرحمن قاسم الدخيل476111259
ذكرياسر عقالء حمد النصيري477125200
ذكرياسر علي رحيل البلوي478110445
ذكرياسر غازي مالح الشمري479111424
ذكرياسر ملهي عايد الرويلي480121146
ذكريحي ابراهيم علي كبش481102324
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ذكريحيى عامر صعفق العنزي482115188
ذكريزيد علي حامد النفيعي483114825
ذكريزيد عمير عبدهللا  الربيع484107759
ذكريزيد عياد جدعان العنزي485100135
ذكريزيد عيد هالل الحازمي486118528
ذكريوسف  سمران  عايد العنزي 487108085
ذكريوسف  ونيس  عواد الشمري 488118849
ذكريوسف بطي نغيمش الحربي489108108
ذكريوسف سعود فرحان المناحي490110087
ذكريوسف سالمه االسمر الرويلي491121864

ذكريوسف نزال حبيب الرشيدي492103135
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ذكرابراهيم احمد نشبان العماري1102040

ذكرابراهيم صالح بطين الرويلي2122888

ذكرابراهيم هليل مرزوق الجابري3107444

ذكراحمد  عبدالرحمن عجيب عجيب4126436

ذكراحمد  عيسي مفرح  السويلم 5111755

ذكراحمد حمود صالح الحماد6100111

ذكراحمد خليفه مفضي البرجس7102159

ذكراحمد سعد عبده القرني8105461

ذكراحمد عارف احمد الرويلي9109963

ذكراحمد عبدالعزيز حمود العنزي10127542

ذكراحمد عبدهللا محمد المحيسن11120734

ذكراحمد علي احمد الدخيل12111396

ذكراحمد عيد تراك  الضويحي13126801

ذكراحمد محمد ثاني العنزي14125916

ذكراحمد محمد حميدي الشمري15103307

ذكراحمد مفلح  عساف الرويلي16109349

ذكراحمد مقبل خويلد الرويلي17124116

ذكراحمد هالل خليف العنزي18116152

ذكراصيل حابس ونيس الربيع19113096

ذكرايمن محمد ضميري الرويلي20105030

ذكرإبراهيم جابر حسن القرني21103762

ذكرإبراهيم حامد حمود الدرعان22108208

ذكرأحمد  عبدالرحمن عقيل العفر23126862

ذكرأحمد عبدهللا سعد المهنا24105313

ذكرأحمد فهد بدر السليمان25106115

ذكرأحمد محمد عباد الطويرقي26111353

ذكرأنور مصبح ثفيل الرويلي27112002

ذكرباسط عبدالمصلح محمد الزيد28110117

ذكرباسل فالح مخلف الحويكم29110253

ذكربدر الحلو ساكت العنزي30107382

ذكربدر العياط عوض الخمشي31101772

ذكربدر طالب متروك العنزي32120512

ذكربدر عبدهللا محمد الشمراني 33108520

ذكربسام ماطر صبيح الرويلي34108758

ذكربندر سلمان خلف الشراري35103960

ذكربندر مرزوق سالم العنزي36110746

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث ميزانية مساعد
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ذكرتركي  صوير  نهار  الشراري37111869

ذكرتركي سليمان علي الحربي38122277

ذكرتركي صالح عبدهللا المقرن39126791

ذكرتركي محمد هالل المطيري40128131

ذكرتركي نافع عبدهللا الحربي41117048

ذكرتوفيق سعد سالم الشهيل42124665

ذكرثامر دغيم ثمد العنزي43118708

ذكرثامر محمد سعيد القحطاني44100740

ذكرجمال فليح دريفيل العنزي45115454

ذكرجهاد شافعي يوسف فطاني46120259

ذكرحابس سالمة عايد الشراري47120549

ذكرحاتم حماد قضيب القضيب48120372

ذكرحاتم عبدالرحمن إبراهيم الحربي49118282

ذكرحاتم محمد عليان الشراري50121211

ذكرحاتم نايف زعل الشرعان51119590

ذكرحازم فهد هليل العصيمي52108410

ذكرحامد حسين حامد البيالي53115568

ذكرحامد خليف عياد الفهيقي54101637

ذكرحامد عواد حامد الشراري55124412

ذكرحامد منصور وارد الرويلي56106580

ذكرحسين  أحمد  سعيد  بني منبه57100483

ذكرحسين علي نمش العنزي58104994

ذكرحماد بندر حماد الشمري59121378

ذكرحمد محمد ابراهيم البطي60125020

ذكرحمدان سعد عبدهللا العمري61114865

ذكرحمدان محمد حمد العمري62105200

ذكرحمدان محمد منزل البيالي63112263

ذكرحمدي حمود مصلح الرشيدي64112489

ذكرحمود ذابل  قريبان  الرويلي65108100

ذكرحميان لفته حميان الحربي66104958

ذكرخالد  سالم  الساعي  الشمري 67109015

ذكرخالد  محمد جبر  الفريجي 68105778

ذكرخالد ابراهيم صالح العنمي69120998

ذكرخالد بجاد محمد الصالحي70102340

ذكرخالد حامد خضر العوفي71126256

ذكرخالد راضي رشيد العنزي72119385
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ذكرخالد ضيدان فالح السبيعي73126893

ذكرخالد عابد  عوض الرشيدي74103495

ذكرخالد فرج عياط العنزي75100032

ذكرخالد مارق محمد المطيري76119622

ذكرخالد محمد فيصل الخالدي77110264

ذكرخالد مناحي فهد العنزي78114300

ذكرخلف  ضحوي  منور  الشمري 79103233

ذكرخليف عبدالرحمن محمد الفالح80125787

ذكرخليف فهد خليف الشمري81102664

ذكرراكان  محمد إبراهيم المسعود82112179

ذكرراكان فيصل مرزوق السهيان83106121

ذكرراكان ملفي جرمان الشراري84116752

ذكررائد مرزوق عمران القثامي85105174

ذكرزياد  زرير حمد الشراري86112177

ذكرزياد حمدي حميد الحربي87100151

ذكرزياد فهد يحي القرشي88110645

ذكرزياد مشعان نايض العتيبي89112062

ذكرزيد عطيش عشوي الشمري90124939

ذكرزيدان غشام عشيش الرويلي91100336

ذكرسالم  ماجد سعيد القحطاني92115392

ذكرسامي خالد عودة الشراري93110005

ذكرسامي سعود ضحوي العنزي94100756

ذكرسامي صبيح عوده الورده95109749

ذكرسامي عمري عمر السلمي96117405

ذكرسعد سعيد سعد الصاعدي97109990

ذكرسعد عبدهللا سعد المنيع98106211

ذكرسعد عويد سليمان العنزي99109717

ذكرسعد مسلم حامد السناني100107631

ذكرسعد ناصر سعد الدوسري101114694

ذكرسعدون مناحي جدوع الشمري102103476

ذكرسعيد صالح  مسفر ال ملفي103103200

ذكرسعيد عبدهللا صالح العطوي104118061

ذكرسلطان  صالح عبدهللا  الشراري 105122770

ذكرسلطان إبراهيم صالح الحمادا106121398

ذكرسلطان خراص صنت العزيزي107109231

ذكرسلطان سعد سمر الشراري108114059
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ذكرسلطان سويلم قحيصان الشراري109109922

ذكرسلطان عبدالمصلح عبد الرزاق الحميمص110100562

ذكرسلطان عبيد صالح العوفي111104895

ذكرسلطان فالح سالم الشراري112120934

ذكرسلطان محمد محمد الالحق113112161

ذكرسلطان محمد معجب القحطاني114102507

ذكرسلطان مسعد معتق الشراري115110288

ذكرسلطان مطلق الجرو الرويلي116109508

ذكرسلطان مطلق سعيد الشمري117126835

ذكرسلمان حسين عساف العساف118104988

ذكرسليمان محمد سليمان العنزي119110083

ذكرسليمان مزعل مسلم البلوي120126624

ذكرسيف غازي خلف الجعيد 121118975

ذكرشالي فرحان راكان القعقاع122105252

ذكرصالح متعب عبدهللا الصالح123125267

ذكرصايل عبطان بالل الشمري124124272

ذكرصقار فياض مشير الخضع125126450

ذكرصقر ناصر سعود الزنيدي126101693

ذكرصالح رضا مشلح العنزي127101827

ذكرطارق  عاطف  صالح  الشراري128113359

ذكرطارق فهد سالمه الشراري129119541

ذكرطالل عبيدهللا عائض الرشيدي130123671

ذكرطالل عماد صالح المزيد131112814

ذكرعادل حمدان مقبول الشراري132113738

ذكرعادل عويض مطيران العنزي133124284

ذكرعادل مجلي سليمان البلوي134120761

ذكرعاصم  علي محمود الرشيد135114793

ذكرعايد مصلح ضيف هللا الحربي136107122

ذكرعبد العزيز  رشيد لفاء  العتيبي 137114057

ذكرعبد الكريم شريد خالد المطيري138118740

ذكرعبد هللا عايد مرسال التيماني139122970

ذكرعبد المجيد محمد ماجد الشمري140113869

ذكرعبداالله غالب حامد الصالح141108340

ذكرعبداإلله  يوسف عبدهللا المريحيل142105966

ذكرعبدالرحمن  عبدالرازق صالح  الجوفي143107945

ذكرعبدالرحمن  محمد  جدوع الشراري 144118138
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ذكرعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن المقبل145124322

ذكرعبدالرحمن احمد عبدهللا الغامدي146102115

ذكرعبدالرحمن احمد عبدهللا المسعود147106905

ذكرعبدالرحمن تركي سلمان الشمري148119963

ذكرعبدالرحمن حمود احمد  السيالي149111166

ذكرعبدالرحمن عابد سالم الرشيدي150112633

ذكرعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم السرحاني151104917

ذكرعبدالرحمن عفنان عبدهللا العفنان152103273

ذكرعبدالرحمن عوض عاقل الرويلي153100338

ذكرعبدالرحمن فالح نويدر الشمري154123139

ذكرعبدالرحمن متعب سعود الجهني155114596

ذكرعبدالرحمن مرجي وضحان الرويلي156105134

ذكرعبدالرحمن مرعي حران الرويلي157104201

ذكرعبدالرحمن مساعد عايض البراهيم158115182

ذكرعبدالرحمن ناصر سليمان الصلبي159100095

ذكرعبدالرحمن نجاء بدر العتيبي160110616

ذكرعبدالرحيم محمد يحي ال مزهر161123400

ذكرعبدالرزاق عبدالعزيز عبدالرزاق دباغ162101078

ذكرعبدالسالم فهيد حماد الشمري163123106

ذكرعبدالعزيز  محمد  عبدهللا الشهري164115604

ذكرعبدالعزيز دخيل عبدهللا السويكت165110651

ذكرعبدالعزيز سالم عوض الربعي166116860

ذكرعبدالعزيز سالم مدهللا  السرحاني167111107

ذكرعبدالعزيز سعود عبدالعزيز المرشد168112393

ذكرعبدالعزيز عنيزان سنيان الجهني169101120

ذكرعبدالعزيز محمد فياض الفياض170119502

ذكرعبدالعزيز وراد  جبر  الرويلي171108697

ذكرعبدالكريم بريك خلف السلمي172115851

ذكرعبدالكريم حمد عبدهللا الحميد173100301

ذكرعبدالكريم سلطان عبدالكريم الدخيل هللا174112273

ذكرعبدالكريم ماطر سالمه الرويلي175111771

ذكرعبدالكريم هادي عبدالرحمن الطريفي176109033

ذكرعبداللطيف عبدالرحمن  عبداللطيف السرحاني177105348

ذكرعبدهللا  عبدالعزيز مصلح الشمري178110132

ذكرعبدهللا  علي  عبدهللا البركين 179115378

ذكرعبدهللا ابراهيم عبدالرحمن الثويني180120245
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ذكرعبدهللا احمد عبدالعزيز القرياني181119700

ذكرعبدهللا دريزي خلف الرويلي182102067

ذكرعبدهللا رجاء فهران العنزي183126824

ذكرعبدهللا سلطان ابراهيم العقيل184117294

ذكرعبدهللا سليمان  عبدهللا الخضيري185105190

ذكرعبدهللا صابر عايد العنزي186113369

ذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العنزي187115592

ذكرعبدهللا عبدالرحمن محمد المسعود188115486

ذكرعبدهللا عبدالعزيز عبدالمحسن الروضان189121005

ذكرعبدهللا علي ابوطالب مجرشي190125520

ذكرعبدهللا فهاد محمد العتيبي191126160

ذكرعبدهللا فهيد كليب الدكنان192102919

ذكرعبدهللا م طلق الحربي193117082

ذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن الحسن194100344

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا العفتان195108794

ذكرعبدهللا مسلم سويلم الشراري196116130

ذكرعبدهللا موسى حميد البناقي197125126

ذكرعبدهللا يحي علي عسيري198100604

ذكرعبدالمجيد  فالح  حسن  الراضي 199107227

ذكرعبدالمجيد خضر محمد  المالكي200117060

ذكرعبدالمجيد سعود فراج الشمري201125100

ذكرعبدالمجيد سميان سليمان الهزيمي202123946

ذكرعبدالمجيد طلعت  مصطفى بديوي203101571

ذكرعبدالمحسن أحمد مبارك الشراري204107157

ذكرعبدالمحسن عثمان عبدالمحسن الهذيلي205127144

ذكرعبدالملك محمد ابراهيم البطي206119572

ذكرعبيد حمدان منوخ الشمري207118585

ذكرعثمان فايز عيضه الحصيني208126489

ذكرعالء عليان حسيان الرويلي209113950

ذكرعلي ابراهيم علي االسمري210121191

ذكرعلي حمد علي الطالب211119141

ذكرعلي عبدهللا فيصل العضيلة212111077

ذكرعلي مساعد علي العصيمي213103134

ذكرعلي مهدي علي الزحوف آل حرث214109659

ذكرعماد خالد نادي المرعي215127061

ذكرعماد سعيد عتيق المالكي216127686



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث ميزانية مساعد

ذكرعمر  محمد علي البلوي217115694

ذكرعمر عبدالرحمن معيض العنزي218126895

ذكرعمر عبدالكريم عبدهللا المحيميد219104888

ذكرعمر محمد ابراهيم البعيجاني220125372

ذكرعمر محمد جبر  الفهيقي221114431

ذكرعمران مرزوق عبدالعزيز الضميري222119841

ذكرعواد جازي مطالن العنزي223112001

ذكرعواد رشيد عواد الشمري224105261

ذكرعيد  حمد  محمد  المويشير 225123086

ذكرغالب جريبيع عتقاء الحربي226119619

ذكرغزوان دباس غزوان الدهمشي227104955

ذكرفارس  الهيلم  دوش الرويل228121641

ذكرفارس أحمد حسين الحسين229117097

ذكرفارس صالح ابراهيم السكاكر230126096

ذكرفارس محمد مبارك العصيمي231108721

ذكرفايز راشد صالح ال عباس232125812

ذكرفايز عبيد بشير النومسي233127409

ذكرفايز ليلي مقبل الهاملي234119469

ذكرفراس ابراهيم صقر المسلم235102180

ذكرفرحان بدر عبدالواحد العنزي236105552

ذكرفريح سالم فريح العنزي237103385

ذكرفهد بشير فالح العنزي238105577

ذكرفهد راجي جبر الرويلي239114574

ذكرفهد سعد سعود الحربي240101664

ذكرفهد عيد زبن الرشيدي241123425

ذكرفهد محمد غانم العنزي242106216

ذكرفهد مرداس عبدهللا القحطاني243104316

ذكرفهيد  سالم  فضل  الجلعود 244126869

ذكرفواز زبن االسود الشمري245115082

ذكرفيصل  فريد محمد  السعدون246111125

ذكرفيصل خلمي  سلمان البلوي247105354

ذكرفيصل سالم سعدهللا الريحان248125150

ذكرفيصل ستر جابر الجعيد249118788

ذكرفيصل سعد سالم الشهيل250110359

ذكرفيصل عايد جازي العنزي251124615

ذكرفيصل فالح زعل الفالح252125646
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ذكرفيصل ميزر فارس الجرباء253127918

ذكرفيصل ونيس ريشود الشمري254116550

ذكرالفي محسن الفي االبوحمد255110352

ذكرماجد شطي نحيطر العنزي256114578

ذكرماجد فاضل فريح العنزي257126631

ذكرمبروك عيد جابر الرشيدي258127453

ذكرمجاهد مرزوق شاهر العمري 259100774

ذكرمحسن عياش ناصر الهمامي260110059

ذكرمحمد  عايد محمد الشمري261110179

ذكرمحمد  فالح الفي الشراري262114980

ذكرمحمد  مفضي  صفوق  االشجعي 263103515

ذكرمحمد ابراهيم حمد الهميلي264115817

ذكرمحمد ابراهيم عبدهللا المغيص265114953

ذكرمحمد بدر سليم العلوي266121162

ذكرمحمد حجاج غازي  الرشيدي267127311

ذكرمحمد حمود بصيص  الشراري268115741

ذكرمحمد دخيل مسرهد العنزي269118378

ذكرمحمد زايد ضافي الحسين270119567

ذكرمحمد سعد عبدالرحمن العبيوي271103009

ذكرمحمد سلطان مدهللا  الرويشد272107374

ذكرمحمد شايح جهاد العنزي273127002

ذكرمحمد صالح فهد الشمري274113043

ذكرمحمد عابد عبدهللا الزيادي275124768

ذكرمحمد عائض صالح النهدي276102073

ذكرمحمد عبدالحكيم محمد الوقيد277104114

ذكرمحمد عبدهللا علي  العيد278110581

ذكرمحمد عبدهللا علي ابراهيم279100176

ذكرمحمد عبدهللا مبارك الشراري280116482

ذكرمحمد علي حمود الشراري281114226

ذكرمحمد علي محمد بهكلي282102839

ذكرمحمد علي مهدي حكمي283114782

ذكرمحمد عمر محمد المحايلي284104979

ذكرمحمد ماشي زعل العنزي285101957

ذكرمحمد مرزوق مضيان الشريهي286112528

ذكرمحمد مرضي حسن العنزي287115067

ذكرمحمد معوض عوض المطيري288114722
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ذكرمحمد موسى عبدالمصلح  النصيري289113495

ذكرمراد مرزوق نزال الرويلي290117458

ذكرمروان حسن  احمد القرني 291103816

ذكرمسفر حمد عايد القيط292124460

ذكرمشاري حسين مطلق الشايع 293126054

ذكرمشاري عبدالعزيز محمد السعيد294107336

ذكرمشاري محمد مبارك الشراري295101807

ذكرمشعان حميد نداء  العنزي296106828

ذكرمشعل  خضر روجان  العنزي 297107455

ذكرمشعل سالمه عجاج العنزي298101136

ذكرمشعل فايز عبدهللا السويلم299112684

ذكرمصعب  عبدالرحمن مدهللا  النصيري300119004

ذكرمعتز عبدالحكيم عبدهللا الخليف301119886

ذكرمعتق جبر مقبل الشمري302125165

ذكرملوح عبيد هللا سالم الشالقي303104228

ذكرممدوح مشل صحن الفقير304117649

ذكرمنصور شديد ماضي العنزي305102613

ذكرمنصور منوي عبدالرزاق العنزي306111420

ذكرمنصور نعيم راضي الهباد307102304

ذكرمنور عبيد  منور الحربي308123883

ذكرمهند  احمد  فرحان  العنزي 309107046

ذكرمهند حمد عبدالعزيز السيف310119847

ذكرموسى بحني بلقاسم الغبيشي311100911

ذكرموسى خالد احمد حكمي312102017

ذكرموسى علي سليمان الموسى313108441

ذكرموسى مهناء مطر عرنون314102480

ذكرمونس مطر مونس العنزي315118916

ذكرناجي مغيران خلف الشمري316117607

ذكرنادر سعد فهد الحربي317100515

ذكرناصر  فريح عبدهللا العنزي318106422

ذكرناصر البدعي زبن العنزي319120058

ذكرناصر محمد أحمد الخريصي320109584

ذكرناصر ممدوح عبد الحميد صبح321114737

ذكرنايف خشمان  عجاج العنزي322112797

ذكرنايف رميح صياح الشمري323113558

ذكرنايف عبدالرزاق عبيد الضبيب324123119
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ذكرنايف عبدهللا مسعود الحايك325106908

ذكرنايف غدير عشبان العنزي326115303

ذكرنايف قعيد زبن  الرشيدي 327126028

ذكرنواف جابر نادي السويلمي328123805

ذكرنواف متعب عيد المطيري329124234

ذكرنواف محسن زياد الشمري330121621

ذكرنواف هويان ختام الحازمي331112400

ذكرنور الدين محمود إبراهيم المهوس332125610

ذكرهاني عوض شريان العنزي333111696

ذكرهالل قحيص عنيزان الصلبي334100116

ذكروليد رجاء محسن الزياد335126546

ذكروليد ماجد عبدالعزيز المرشدي336127811

ذكروليد محمد عابد الطويرقي337117344

ذكروليد ناصر محمد الشمري338124793

ذكرياسر عيسى حمد العراجه339106641

ذكريحي حسين  حسن  خبراني 340124192

ذكريحي عبدهللا احمد نجمي341120986

ذكريحي عثمان ابوهداش حكمي342104722

ذكريوسف حسن ابراهيم القيسي343106577

ذكريوسف عبدهللا محمد التويم344112089

ذكريوسف عواد سالم البناقي345102988

ذكريوسف فهد مزيد العبيوي346102300

ذكريوسف محسن محمد العضياني347101548

ذكريوسف مرزوق عايد البلوي348100370
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ذكرابراهيم محمد سحاب البارقي1101149

ذكراحمد سعود نهير الغازي2110008

ذكرايمن بندر علي عويضه3104370

ذكربادر ساري هدبان الشراري4118260

ذكربدر  سعود صحن  الشمري 5126255

ذكرتركي محمد ساير الحربي6107030

ذكرحازب محمد حازب الدوسري7101525

ذكرحامد رضى سعد الشمري8105191

ذكرحسام دخيل هللا مفضي الردادي9114808

ذكرحمد ناصر حامد الرشيدي10106567

ذكرخالد  مفرح  زبن  الرشيدي 11126679

ذكرخالد حمد عويض البدراني12105575

ذكرخالد فالح نافع رشيدي13121831

ذكرخالد محمد مناور الردادي14109907

ذكرخليف  عمر خليف الزميلي15105130

ذكرخليوي محمد سعيد الشمري16109798

ذكررايد رشيد عواد العازمي17102776

ذكرزياد علي عبدهللا الهجرس18101777

ذكرسالم عيسى سالم التميمي19113082

ذكرسامي مسير دغمي الحويفي20115322

ذكرسعد عوض فريح العنزي21110767

ذكرسعود سعيد عبيدهللا المالكي22110416

ذكرسعود عبدالرحمن سعود السليمان23124950

ذكرسعود عبدهللا سلطان الشهراني24121251

ذكرسلطان  بشير عيد العطوي25125856

ذكرسلطان حماد محمد الشمري26114880

ذكرسلمان سعدون عواد الشمري27108098

ذكرسلمان سودان سليمان الشرارى28106856

ذكرسلمان صادق عمر الشريف29120172

ذكرشاكر عبدهللا عماش الشمري30102923

ذكرشايع فرحان راكان العنزي31106254

ذكرشبيلي جابر حسن الربعي32102583

ذكرصالح سالم ثابت الجهني33116028

ذكرصالح عبدهللا صالح العايد34119717

ذكرصالح عطيه عبدهللا المالكي35109461

ذكرصقر عطاهللا ظاهر الحازمى 36100921

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة رئيس قسم اإلسكان



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة رئيس قسم اإلسكان

ذكرصالح  عبد هللا  خالد  الرشيدي 37110450

ذكرطارق براك عبيد الرشيدي38107538

ذكرطارق ذياب  محارب الشمري39116592

ذكرعايد شامان نهار البلوي40116412

ذكرعبد العزيز  مهلي  عبيد  المصلوخي 41127437

ذكرعبداالله محمد عبدهللا الشراري42114257

ذكرعبدالباسط يحيى علي القحطاني43116564

ذكرعبدالرحمن  ابراهيم عبيد القعود44110395

ذكرعبدالرحمن الحميدي حمود الرشيدي45127315

ذكرعبدالرحمن فياض صالح البلوي46124892

ذكرعبدالعزيز مخيلف عباس الرويلي47117349

ذكرعبدالكريم ناصر عبدالكريم المطرودي48106675

ذكرعبدهللا  عبدالرحمن حسن  النخالي49120929

ذكرعبدهللا دخيل راشد الشمري50109392

ذكرعبدهللا رجاء مناور الحربي51120325

ذكرعبدهللا سعد سعيد هتان52106470

ذكرعبدهللا سعود محمد المبخوت53100714

ذكرعبدهللا علي عامر الشاطري المطيري54102034

ذكرعبدهللا علي عطيه الغموي55101745

ذكرعبدهللا فالح حريمس الرشيدي56111242

ذكرعبدهللا فايز عبدهللا السويلم57101854

ذكرعبدهللا محسن  ثاري  السريحي 58104794

ذكرعبدهللا محمد عباس الحربي59104333

ذكرعبدهللا محمد علي الربيعي 60102872

ذكرعبدهللا مرزوق شلوه الحربي61125235

ذكرعبدالمجيد ابراهيم عويتق الترجمي62106400

ذكرعبدالمجيد صالح شاوي العنزي63108540

ذكرعبيد هللا عبدهللا عوض الرشيدي64109032

ذكرعثمان  محمد علي العارضي65116389

ذكرعطاء فالح جالل السرحاني66105897

ذكرعلي راشد باجح الرشيدي67118885

ذكرعلي محمد مفرح ال عائض68105050

ذكرعيسى عبد العزيز محمد العلوي69124160

ذكرفاضل  حسين  محمد  ال درويش 70100160

ذكرفالح مصلح فارس الحارثي71113496

ذكرفهد سالم مطيران الشمري72113456
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ذكرفهد صالح مفضي الشمري73114965

ذكرفهد كاسب فريح العنزي74110614

ذكرفواز شليويح رديني الشمري75116791

ذكرفيصل هالل محمد العتيبي76110203

ذكرماجد  جارهللا عبدالواحد  العنزي77118480

ذكرماجد احمد حسن الزهراني78123363

ذكرماجد عبدهللا خضر الزهراني79110182

ذكرماجد نافع شباب الرشيدي80113624

ذكرمحبوب فالح صالح العازمي81107728

ذكرمحمد حمدان مشاعل العتيبي82122778

ذكرمحمد عبدالرحمن عايد الرحيمي المطيري83120344

ذكرمحمد عتيق خلف الرويلي84126016

ذكرمحمد عمر محمد الشمري85122028

ذكرمحمد مترك عائض السبيعي86126188

ذكرمحمد مزعل عايد الرويلي87109188

ذكرمحمد مسعود سعيد األحمدي88118968

ذكرمحمد نايف فرحان السرحاني89105463

ذكرمرزوق عرسان مثقال بن  طواله90101539

ذكرمشاري خلف حمد الشمري91111949

ذكرمشاري شليويح عايد الرشيدي92106812

ذكرمشفي الدليمي عقله العنزي93108136

ذكرمصلط صنيدح سفير الجعيد94107454

ذكرمعاذ عبدهللا قبالن  الحجيلي95124758

ذكرمهند  مساعد سعد الصبحي96117993

ذكرموسى  عيد  دهلوس  العنزي 97102440

ذكرنادر  سالمه مناحي العنزي98103110

ذكرناصر  رجاء حمود الشمري99111472

ذكرنايف شايع وارد العواجي100121517

ذكرنايف نافع شداد الرشيدي101119440

ذكرنايف يحي علي النشمي102119411

ذكرنويصر فالح مدوخ الرشيدي103116604

ذكرهشام مرزوق  سالم  القرشي104110647

ذكرهليل اباهيم عليان العنزي105107485

ذكروسام  عويض  سعيد  ابوزاهره 106103291

ذكرياسر جمعان عبدهللا الفهيقي107123030

ذكرياسر علي عبدهللا العيسى108102055



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة رئيس قسم اإلسكان

ذكريوسف عبدالرحمن عويجان النومسي109110064

ذكريونس فريح سمير الحربي110114013
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ذكراحمد  حمزة  موسي  النخلي 1120828
ذكراحمد حسين معيض الزهراني2104977
ذكراحمد حمد مبارك الشراري3112779
ذكراحمد سعود ثاني المطرفي4105111
ذكربدر  محمد  حسن  البليهد5111806
ذكربدر  محمد منير  العتيبي 6108365
ذكربدر رحيل الجحيفي الرويلي7106627
ذكربندر عبدالعزيز فايز المحيسن8122507
ذكرجابر حسن مجول الشمري9115180

ذكرحضيري  درزي  سلوم الشمري 10128038
ذكرخميس نزال خميس الحازمى11108038
ذكرخير هللا خلف  قريطع الرويلي 12112040
ذكررايد خضر عبد هللا الروقي13100192
ذكرزامي  عبيد حطاب الرخيص14119945
ذكرسلطان سليمان صالح الصقعبي15100539
ذكرصالح محمد عبدالعزيز النقيدان16105337
ذكرطارق صالح عبدهللا المهاوش17114569
ذكرعبدالرحمن علي  محمد المالكي18102060
ذكرعبدالرحمن فريح راضي الرويلي19103570
ذكرعبدالرحمن معيض محمد الشهري20124899
ذكرعبدالعزيز فرج مسلم العطوي 21108646
ذكرعبدالكريم عبدهللا ناصر الحسين22110656
ذكرعبدهللا  حسان صالح الرشيد23122527
ذكرعبدهللا حجيج رضيمان المرواني24107986
ذكرعبدهللا سعود الفي  القصيري الحربي25106922
ذكرعبدهللا سالمه حصيني الرويلي26116384
ذكرعبدهللا غازي معاشي الرويلي27123840
ذكرعبدالمجيد عبدهللا ونيس الدلبه28121281
ذكرعلي حمدان عواده الحربي29102312
ذكرغازي  عتقاء  عوض  القالدي الرشيدي 30108119
ذكرفالح حمود مشحب الرشيدي31103196
ذكرفالح مهياء حنيف الرشيدي32112736
ذكرفهد حمدان دهيليس الرويلي33111109
ذكرفيصل  حمود عبدهللا الشمري34117762
ذكرماجد ظاهر  مزعل الحازمى35113047
ذكرماجد فرج حسين الشمري36117494

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة سكرتير طبي 
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ذكرمتعب  صبحي ثفيل الرويلي 37103446
ذكرمتعب حمد حسين آل قليان38103326
ذكرمحمد  غثيان سليمان العوذه39122376
ذكرمحمد باطح جبهان الولدعلي40104906
ذكرمحمد حمدان عبيد الحازمي41106873
ذكرمحمد عايد مدلول  الشمري42105133
ذكرمحمد علي عبدهللا حمدان43106396
ذكرمساعد  حميد عايد المقاطي44116598
ذكرناحي عبدهللا سدحان الخمشي العنزي45116945
ذكرناصر محمد  عبيد العنزي46127663
ذكرنايف مخلف طالع المطيري47128010

ذكرنذير مؤيد معتوق السلمان48104891
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ذكرابراهيم  حسن  ابراهيم  الهاللي1102148

ذكرابراهيم  مخلف  مناحي  الرويلي 2112869

ذكرابراهيم حامد حمدان الحلو3115794

ذكرابراهيم حبشي حماد الشمري4116966

ذكرابراهيم حمود عبدالمحسن الطريقي5125157

ذكرابراهيم غثيان سليمان العوذه6110630

ذكراحمد  كساب  مهجع  الشراري7104719

ذكراحمد جمعه يحى الشراري8101831

ذكراحمد دشن محمد القحطاني9125499

ذكراحمد سمير نجم النجم10127638

ذكراحمد صالح عطية هللا  الجهني11116457

ذكراحمد عبدالرحمن عواد  الرثعان12123198

ذكراحمد عبدالمحسن حويط العديم الشمري13111837

ذكراحمد عقيل حميدان الشمري14125374

ذكراحمد عويد ملفي الحسن15111740

ذكراحمد غانم حمد الشمرى16118020

ذكراحمد مشحن الشيمي العنزي17113956

ذكراحمد مقبل عوض االحمدي18114699

ذكراحمد يوسف عبد هللا الذويخ19113083

ذكراسامه سلمان لويفي الشراري20107164

ذكراسالم  محمد ساري الشراري21111307

ذكراسماعيل يحيى عبده دغريري22111989

ذكراالسمر معاضب صحن الرويلي23123158

ذكرانور  فهد  الجرو  الشراري24120358

ذكرايمن فريح ثويني الشمري25112402

ذكرايوب  خلف  عواد  الشمري 26107654

ذكرإبراهيم صالح راجي البلهود27124742

ذكرإبراهيم صالح عبدهللا الثويني28119992

ذكرإبراهيم عويلي علي العوفي29122320

ذكرإبراهيم فالح إبراهيم الفالح30112018

ذكرأحمد دلي فرحان المطرفي31119123

ذكرأحمد عبد هللا صالح  الهذلول32103956

ذكرأحمد عوض رفاده الشراري33108558

ذكرأحمد نـفاع الفي العمري34119532

ذكرأحمد هادي حميدان المطيري35100742

ذكرأعبيهيل أحمد عبدهللا المنيع36100852

ذكرأنور  حامد مطلق الهشال37101223

ذكرأيمن سعدي بالل الشمري38121243

ذكربدر الفحاط الغرو الرويلي39104002

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب
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ذكربدر بداح دغيليب البقمي40100947

ذكربدر سعد عوضه عارم41108627

ذكربدر صنت فهد  الحربي42125890

ذكربدر علي عيد الحويطي43108216

ذكربدر فالح عطاهلل  الشراري44108068

ذكربدر فريح مهلهل الشمري45125242

ذكربدر ناصر دخيل العتل46115065

ذكربدر هذال مطلق اللهاب47108861

ذكربدوي شافعي علي عسيري48101288

ذكربراهيم منصور سعد الشمري49104986

ذكربرجس  حامد عشوي  العنزي50108953

ذكربسام الطرقي خليدان الرويلي51118940

ذكربسام صالح هوصان الحربي52101133

ذكربكر  عبدهللا  عوده  الذياب 53110598

ذكربندر  نايف  راشد الشمري 54122936

ذكربندر ردمان سالم الشمري55127154

ذكربندر سليمان سعد الحربي56116286

ذكربندر عليوي رفيع الشمري57101608

ذكربندر مرجي ناجح الشمري58103113

ذكربندر ناجح دحيالن الشراري59124796

ذكرتركي  فواز علي آل عبد هللا60110039

ذكرتركي رخي  حمدان العرجان61126934

ذكرتركي زيد راشد الغنامي62117045

ذكرتركي عصام مالك المالك63125640

ذكرتركي عميم عسم الجنفاوي64121893

ذكرتركي نافع سالم الحربي65121465

ذكرتركي هديسان الخنيني الشمري66125258

ذكرثامر طراد مليح الرويلي67108134

ذكرثنيان سعود ثنيان الرشيدي68115921

ذكرجابر دبشي مطرش الشراري69113904

ذكرجاسر  فايض علي الخمعلي70114653

ذكرجبر حسين عبدهللا العنزي71109197

ذكرجبران صالح جابر التليدي72102763

ذكرجدوع عيد جدوع الدغمي73116928

ذكرجعفر حسين جعفر الهاجوج74118092

ذكرحازم محمد دعيس الشمري75122035

ذكرحامد دخيل مسند الرويلي76115657

ذكرحامد عبدهللا حامد الحارثي77125565

ذكرحبيب سعود مبارك السهلي78107270
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ذكرحبيب فرج هالل الشمري79125367

ذكرحسام مريح عقيل القويعان80110295

ذكرحسام منصور محمد دوس81126343

ذكرحسن علي أحمد طواشي82104153

ذكرحسين رشيد سليمان التميمي83105460

ذكرحماد شطي حامد الشمري84104605

ذكرحماد ناصر جريبيع العمراني85104309

ذكرحمدان موقف قريم الرويلي86123275

ذكرحمود سالم صالح السيف87125307

ذكرحمود محمد حسين ابوشهاده88104682

ذكرحميد مريقب عياط العنزي89105900

ذكرخالد  نواف اسماعيل الشمردل90103463

ذكرخالد حميد هجرس الرويلي91123465

ذكرخالد خلف كساب الضويحي92116163

ذكرخالد سطام  مناحي الشمري93115850

ذكرخالد سلمان عبدالسالم البراهيمي94118917

ذكرخالد عائد عياد االحمدي95109221

ذكرخالد عبدهللا محسن الزهراني96102367

ذكرخالد عبدالهادي علي الزارع97105061

ذكرخالد علي  محمد عسيري98103389

ذكرخالد فايز زنيس الدرعان99105207

ذكرخالد محمد بنيه الكبيدان100101483

ذكرخالد مونس كساب العنزي101119341

ذكرخلف  ربيع معزي الحازمي102116121

ذكرخلف الرويلي عواد الحازمي103111969

ذكرخلف عناد مفرح العنزي104117677

ذكرخلف مفرح الرشدي العنزي105107392

ذكرخليل صالح نزال المغيضب106127969

ذكرخميس فضي عمر الشمري107117443

ذكردخيل عواد مريزيق اللهيبي108101486

ذكرراشد صالح عبدالمحسن الشمري109100550

ذكرراشد محمد راشد القليش110100638

ذكرراضي  محمد  حمدان  الشمري111121020

ذكرراكان  مدهللا  فرحان  الشراري112126842

ذكرراكان حمود سفر  البقمي113107098

ذكررائد  سالم  ناصر المرعي114102665

ذكررائد حماد مرضي المطرفي115102893

ذكررباح رشيد عايش العنزي116110141

ذكررياض سعيد مبارك الفهمي117116824
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ذكرريان محمد صالح السويداني118125227

ذكرزياد البليهي رغيان الشمري119105668

ذكرزياد ثامر حمد الدغمي الرويلي120109793

ذكرزياد سعود عبدالعزيز الصويغ121125028

ذكرزيد قايم مساهر الشراري122121649

ذكرزيد ونيس مطلق الشمري123101224

ذكرسالم حاشم خلف الشمري124112322

ذكرسامر محمد سليم الجهني125103190

ذكرسامي حامد شحاد العوفي126107130

ذكرسامي رمضان هليل المطرفي127110049

ذكرسامي سليم هزاع العنزي128110046

ذكرسامي لويفي سليمان الشراري129116613

ذكرسامي محمد صالح الزهراني130118292

ذكرسامي هايل حامد الشراري131103277

ذكرساير خاتم شطي الرويلي132115693

ذكرسعد  عبدهللا فالح الشراري133117428

ذكرسعد  ناصر حامد الرشيدي134123519

ذكرسعد حمد صياح الشمري135105773

ذكرسعد حمدان مرزوق السرحاني136121650

ذكرسعد سعود محمد المبخوت137105726

ذكرسعد سعيد سعد ال عارم138102213

ذكرسعد مبارك سالم الشراري139108235

ذكرسعران مونس سعران الرويلي140115909

ذكرسعود  غالي سعود الصرم141120338

ذكرسعود  ناشر  مطلق  المطيري 142123705

ذكرسعود ابراهيم بشير التميمي143120849

ذكرسعود حواس هليل العنزي144105053

ذكرسعود سعدون مسعود الرشيدي145117336

ذكرسعود سكر عباد الرويلي146110506

ذكرسعود عبدهللا محمد الهواوي147121387

ذكرسعود محمد سالم العمراني148111379

ذكرسعود منير عبيد العتيبي149122789

ذكرسعود ناصر منور الضويحي150126687

ذكرسعيد ناصر أحمد الشهراني151106058

ذكرسلطان  خلف  عبد هللا  الشمري152117090

ذكرسلطان حماد فرحان الريس153106689

ذكرسلطان رشيد محمد العنزي 154108194

ذكرسلطان سويلم خلف الشراري155100062

ذكرسلطان عايد دجنان الشراري156103511
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ذكرسلطان عياد دبش الرويلي157123571

ذكرسلطان عيسى عبدهللا بن عويس158120803

ذكرسلطان فالح بحل الشمري159103609

ذكرسلطان هالن عايد الشراري160107176

ذكرسليم حامد عرنوس الرويلي161117994

ذكرسليمان  محمد  سليمان الشمروخي162102294

ذكرسليمان عبدالدايم سليمان الشراري163119338

ذكرسمير الحميدي سمير الشمري164115361

ذكرسمير سهيل غدير الشمري165127294

ذكرسمير عايض كردي العنزي166105749

ذكرشاكر صبيح دبيان الضبعاني167108924

ذكرشبرم  ذايد طالل الشمري168115000

ذكرشجاع محمد مرزوق المطيري169105151

ذكرصالح رفان رحيل الرويلي170122715

ذكرصالح سعيد محمد الغامدي171106324

ذكرصالح عبداللطيف احمد العبداللطيف172100144

ذكرصالح عويد محض الرويلي173100194

ذكرصالح مانع ضحوي ال الحارث174126737

ذكرصالح محمد حسين الراشدي175128056

ذكرصالح محمد مسلم العطوي176105843

ذكرصالح مطلق فرحان الشراري177104645

ذكرصالح قادي صحن الشمري178104897

ذكرضافي سلطان ضافي السعدون179101702

ذكرضويحي عبدهللا سالم البلوي180110641

ذكرضيف هللا  فاضل جلوي الشراري181102749

ذكرضيف هللا مزكي رديسان الشراري182111145

ذكرطارف  صالح  سالم  الحميد 183124067

ذكرطارق عبيدهللا خلف الشمري184125321

ذكرطارق مقيبل عليان الحمدي185109212

ذكرطامي عبيد حطاب الرخيص186110193

ذكرطعمة حسين حامد البيالي187115617

ذكرطالل حميد سعود القالدي188126678

ذكرطالل خليف غياض الكويكبي189122108

ذكرطالل رشيد سالم الشمري190127207

ذكرطالل سعود زابن الحربي191119493

ذكرطالل سمير طحيمر العوفي192121016

ذكرعابد سعود محيل العتيبي193106162

ذكرعابد ظاهر عيادة الشمري194102580

ذكرعادل حمد شويمان العنزي195103217
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ذكرعادل ناصر مسلم الشراري196106745

ذكرعارف  هديسان  الخنيني  الشمري 197108073

ذكرعاطف زعل قهبان الرويلي198109747

ذكرعامر انحيطر حميد االشجعي199108948

ذكرعامر عبدالفتاح محمد الدوسري200106208

ذكرعايد ناشي مريع  الرشيدي201102002

ذكرعبد  الرحمن محمد عبدالرحمن الجابر202126238

ذكرعبد االله عبد الرحمن غانم الشمري203121956

ذكرعبد الرحمن محمد كليب علي204125893

ذكرعبد العزيز  تركي  حامد  الجباب205112512

ذكرعبد العزيز  الفي علي الحربي206102189

ذكرعبد العزيز ابراهيم علي الطويان 207126445

ذكرعبد العزيز عبد هللا كاين الشراري208116083

ذكرعبد الكريم  محمد سلمان  العطوي209116432

ذكرعبد هللا خضير ضيف هللا الشمري210108635

ذكرعبد هللا مرضي بحل الشمري211113144

ذكرعبد المجيد  خالد  محمد الشهواني212101778

ذكرعبد المحسن أحمد عبد المحسن الدرعان213107981

ذكرعبداالله سعد  علي  الشراري 214109693

ذكرعبداالله عبدهللا محمد علي الرفاعي215122942

ذكرعبدالحميد فارس مساعد النومسي216109815

ذكرعبدالحميد منسي عقال الزارع217112143

ذكرعبدالرحمن  سعود محمد الشمري218115890

ذكرعبدالرحمن تركي نصار الشمري219126816

ذكرعبدالرحمن حماد عطيه العطوي220120567

ذكرعبدالرحمن خليل عيسى العنزي221111252

ذكرعبدالرحمن دخيل علي الشمري222101117

ذكرعبدالرحمن دغيم فضي العنزي223123248

ذكرعبدالرحمن سعد دهلوس العنزي224127400

ذكرعبدالرحمن سعد سعد البشري225126240

ذكرعبدالرحمن سعدون حجاج الشمري226115146

ذكرعبدالرحمن سعيد عقال الشراري227111760

ذكرعبدالرحمن ضاحي فهد الزايدى228106981

ذكرعبدالرحمن عبدهللا جبر الضلي229121353

ذكرعبدالرحمن فالح مسعود الشراري230103598

ذكرعبدالرحمن مفرح حمدان الرشيدي231122234

ذكرعبدالرحمن موسى فهد السماعيل232100088

ذكرعبدالعزيز  بشر  حمد  الشمري 233103559

ذكرعبدالعزيز  حامد بن  محمد  الغامدي 234104547
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ذكرعبدالعزيز  عبدالرحمن محمد الشراري235109680

ذكرعبدالعزيز  مسلم  فرحان  العطوي 236113310

ذكرعبدالعزيز احمد ابراهيم ال طالع237121254

ذكرعبدالعزيز حمد عبدالرحمن العنزي238126452

ذكرعبدالعزيز حمود سعيد الغامدي239108426

ذكرعبدالعزيز ذياب محمد العمري240116884

ذكرعبدالعزيز سعود عبدالعزيز السعدون241101786

ذكرعبدالعزيز عفتان الكاسب الشمري242107321

ذكرعبدالعزيز علي ظافر القحطاني243105684

ذكرعبدالعزيز فهد سليمان العلي244109958

ذكرعبدالعزيز فهد صالح السالمه245115422

ذكرعبدالعزيز مخلف مشاتل الرويلي246108210

ذكرعبدالعزيز مطلق ناصر المرعي247102170

ذكرعبدالعزيز ملهي جطيل الرويلي248108484

ذكرعبدالعظيم سليمان محمد  الجويعي249100689

ذكرعبدالقهار محمد حسن أبوحثرة250103006

ذكرعبدالكريم  عبدالرحمن  دايس الشمري251119348

ذكرعبدالكريم سبيل عبدالكريم الرشيدي252119550

ذكرعبدالكريم عبدالعزيز ابراهيم الشاعر253107282

ذكرعبدالكريم فالح سعدون العنزي254124571

ذكرعبدالكريم مبارك صالح الزيد255107313

ذكرعبدهللا  باذر  خنيفر  الرشيدي 256106796

ذكرعبدهللا  بخيتان سليمان العنزي 257117486

ذكرعبدهللا  حسين  علي  المهوس 258123111

ذكرعبدهللا  عبدالرحمن  عبدهللا  الروضان 259106190

ذكرعبدهللا  علي  هادي  السلمي 260107858

ذكرعبدهللا  عياش  عايد الشراري 261120516

ذكرعبدهللا  غانم  عبدهللا  آل سعدهللا 262126695

ذكرعبدهللا  غضبان  صليهم  العنزي 263113942

ذكرعبدهللا الصفاوي مسرهد العنزي264115662

ذكرعبدهللا سعود ابراهيم النحاس265107797

ذكرعبدهللا سويلم شويطر الشراري266108398

ذكرعبدهللا شعالن رديني الحربي267115939

ذكرعبدهللا عايد فليح الشراري268103556

ذكرعبدهللا فائز نغموش الحربي269126001

ذكرعبدهللا قاسم جبران مشنوي270126314

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا آل خواجي271124038

ذكرعبدهللا محمد ماطر القني272122443

ذكرعبدهللا مرزوق عمر بلوي273127309
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ذكرعبدهللا مطر حسن الشمري274123262

ذكرعبدهللا منيف نايف الحربي275125799

ذكرعبدهللا ناجي فاضل النهدي276103844

ذكرعبدهللا نحيطر مهوس الجنيدي277124332

ذكرعبدهللا ندا مسعر الشرعان278109624

ذكرعبدهللا نزال صبحان الشراري279103304

ذكرعبدهللا هازع عناد الرويلي280112204

ذكرعبدالمجيد صالح عبدالرحمن الشريدة281110356

ذكرعبدالمجيد عبدهللا ملهي الشمري282102378

ذكرعبدالمجيد عقاب جريد الرويلي283100289

ذكرعبدالمجيد محمد شحاذة  العنزي284104729

ذكرعبدالمجيد محمد عبدهللا العثيم285101141

ذكرعبدالمحسن سلمان  ردن  البداح 286119652

ذكرعبدالمحسن عبدالرحمن محمد الشراري287108002

ذكرعبدالمحسن ملفي سالم الغلث288112599

ذكرعبدالهادي ناصر عبدهللا العنزي289119592

ذكرعبدالوهاب حمود ثعيليق الرمالي290108283

ذكرعبيد سلطان  عبيد  العتيبي291102321

ذكرعبيد عبدهللا سعدون الرشيدي292124371

ذكرعساف  مسير  مهوس  الشمري 293108092

ذكرعساف عايد عبدهللا التويجري294115063

ذكرعقيل عافت عبدهللا الشمري295111792

ذكرعلي عنيزان قميش العازمي296105704

ذكرعلي محمد أحمد المخلوطي 297116027

ذكرعلي محمد مفرح عسيري298106565

ذكرعليان عايد شعير الحربي299114324

ذكرعماد ضيف هللا هايف بن عميره300106038

ذكرعماد محمد عامر السرحاني301112296

ذكرعماد محمد كريم البيالي302110615

ذكرعماش محمد عماش الشراري303109324

ذكرعمر  محسن حمد عريبي 304100964

ذكرعمر بريك خلف السلمي305106403

ذكرعمر سعود محسن الشمري306100146

ذكرعمر عيد نزال النويصر307113417

ذكرعمر فهد عمر الحربي308114416

ذكرعمر ناصر صالح الشدوخي309103171

ذكرعيد سلمان عيد السرحاني310120428

ذكرعيد مناحي عقال العنزي311107240

ذكرعيسى األطرم عيسى الشمري312124151
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ذكرعيسى خالد مفضي الحازمي313103063

ذكرعيسى محمد احمد جابر314115633

ذكرعيسى محمد عيسى الحميان315103104

ذكرعيسى مناور جالي العنزي316116490

ذكرفارس شطي موقف الرويلي317110987

ذكرفارس كنعان فارس الشمري318114094

ذكرفارس لويفي سليمان الشراري319118993

ذكرفارس مبارك حمدان السليمان320103722

ذكرفارس محمد صلفيق الشمري321122244

ذكرفاضل  ربيع  ثاني  الشمري 322107786

ذكرفايز سليم وذنان الشراري323113792

ذكرفايز فهد سالم الشمري324100034

ذكرفائز حمد سالم الشمري325127048

ذكرفرحان عبدالهادي نحيطر الجنيدي326107783

ذكرفرحان فالح شطيط العنزي327123238

ذكرفريح عبد شديد الرويلي328106515

ذكرفريح مدعس عسل الشمري329102543

ذكرفريح مسلط قطيان الشمري330107316

ذكرفريحان مطلق صالح الطريفي331127291

ذكرفالح مطر غازي الشمري332105559

ذكرفهد  حمدان  حامد  الشراري333112850

ذكرفهد  كريم عبدهللا الصالح334113345

ذكرفهد حسين حمود المطيري335120570

ذكرفهد حمود عوض الشمري336119565

ذكرفهد راشد عداد العنزي337101762

ذكرفهد سلمان فريح السراح338107389

ذكرفهد عبد الكريم عطاء السبيلة339107990

ذكرفهد عبدالعزيز يحي الشراري340120178

ذكرفهد عجاب راشد العوفي341121522

ذكرفهد عيد قيضي الرويلي342127356

ذكرفهد محمد رابح الحبيشي343103392

ذكرفهد نواف طويرش الشمري344101394

ذكرفواز سليم وذنان الشراري345114143

ذكرفواز عبدهللا جارهللا السويداء346113742

ذكرفواز فهد سالم الشمري347102043

ذكرفيصل  عبدهللا مناحي العنزي348101687

ذكرفيصل رخي عوض الحسن349109348

ذكرفيصل سالم ذياب العتيبي350119055

ذكرفيصل عثمان عبدهللا بن شعالن351127875
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ذكرفيصل عزيز غنام العنزي352103942

ذكرفيصل عوض مهنا العنزي353101949

ذكرفيصل فيحان عايض الحميداني354120436

ذكرفيصل محمد دبوس الشمري355118241

ذكرفيصل محمد فالح الخيال356113122

ذكرقليل علي محمد الزبيدي357110040

ذكرماجد خليف جالي الشمري358110241

ذكرماجد سهل غدير الشمري359127436

ذكرماجد مشرع حمود العتيبي 360108354

ذكرماجد مفلح حيزان العنزي361100654

ذكرمادح فرج الضبيب الرويلي362114647

ذكرمازن مساوى علي مباركي363110417

ذكرماهر صامد سمر الشراري364122273

ذكرمبارك جزاء عبيد الرشيدي365101506

ذكرمبارك حامد مبارك الشمري366107555

ذكرمتعب عبدهللا زنيمان الشراري367114611

ذكرمحمد  شليويح شايم الشمري368127341

ذكرمحمد  عايش مشحن العنزي369123136

ذكرمحمد  عويد  ملفي  الحسن 370112388

ذكرمحمد ابراهيم  علي كبيني371105574

ذكرمحمد احمد علي سهلي372127868

ذكرمحمد براهيم محمد البراهيم373123544

ذكرمحمد بندر علي االيداء374125699

ذكرمحمد جابر حسين المالكي375104773

ذكرمحمد جمعان علي الزهراني376111143

ذكرمحمد خالد سعود الالفي377122141

ذكرمحمد خليل ابراهيم  العلي378100399

ذكرمحمد سعد مسفر الغامدي379127038

ذكرمحمد سعود صالح  مكي380114921

ذكرمحمد سلمان بركه الفهيقي381127248

ذكرمحمد سلمان حمد البلوي382112331

ذكرمحمد سليمان ناصر العنزي383113076

ذكرمحمد سويلم عطية  العطوي384108941

ذكرمحمد صالح عواد الشراري385108626

ذكرمحمد صالح نزال المغيضب386110268

ذكرمحمد عبدهللا  عتيق  الشراري 387107527

ذكرمحمد عبدهللا عفنان الحويطي388104281

ذكرمحمد عبدالمجيد عويد المطيري389100476

ذكرمحمد عواد سليم  الحويطي390109654



الجنساسم المتقدمرقم الطلب م

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة كاتب

ذكرمحمد فالح مفضي الشمري391110836

ذكرمحمد فايز رغيان الشمري392108812

ذكرمحمد فليح هايل العنزي393105292

ذكرمحمد فهد فراس الحمدان394127196

ذكرمحمد فهد محمد السلولي395109174

ذكرمحمد قاسم محمد الجريد396104154

ذكرمحمد كردي دعيبيل العبدي الشمري397113363

ذكرمحمد كريم ساكت  العبد398112235

ذكرمحمد الفي علي المطيري399120318

ذكرمحمد ماجد حنيضل  السويلمي400115130

ذكرمحمد ماضي ضمران الفهيقي401120420

ذكرمحمد مزاوم احمد الضويحي402113296

ذكرمحمد مصطفى مقاط الجوير403120285

ذكرمحمد معيض رجاء الحجيلي404116889

ذكرمحمد مهيدي عوينان العنزي405111391

ذكرمحمد نازل مرضي الحازمى406102610

ذكرمحمد هجوع عيفان الفقيري407111022

ذكرمحمد هالل مليح العازمي408100500

ذكرمراد حامد عيد الذبياني409127574

ذكرمروان عطا هللا محمود العالطي الجهني410103813

ذكرمروان محمد عطا هللا العطوي411127192

ذكرمساعد  محمد  مطلق  السويطي 412125889

ذكرمساعد عائش فالح البلوي413115769

ذكرمساهر محمد مساهر الشراري414124536

ذكرمشاري عامر ونيس الربيع415104020

ذكرمشاري عبد العزيز عبد الواحد الحموان416113368

ذكرمشاري فهيد حمد المنيهري417120264

ذكرمشاري محمد غافل العقيلي418121673

ذكرمشاري هزاع عواد السبيله419110145

ذكرمشعان عقيل زايد البلوي420107962

ذكرمشعل خالد شريده الرويلي421103088

ذكرمشعل رحيل حوران الرويلي422119054

ذكرمشعل سلطان حمود السلطان423117680

ذكرمشعل سلمان حماد العطوي424115232

ذكرمشعل عايد صالح الشمري425126597

ذكرمشعل فايد رحيم الشراري426106603

ذكرمشعل محياء عايد الشمري427122469

ذكرمطلق مرعي ناصر المرعي428121202

ذكرمعاذ عبدهللا علي النقيدان429123969
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ذكرمقبل بن غايب بن عقالء الرشيدي430116099

ذكرممدوح  دغيليب  حسيب  الشمري 431121600

ذكرممدوح حمدان ناصر الشمري432102818

ذكرممدوح وقاف عوض الرويلي433121608

ذكرمنذر بسام عبدالكريم الخليل434120926

ذكرمنصور خالد محمد المنصور435117047

ذكرمنصور عايش سالم الشمري436107636

ذكرمنصور فهد غازي الشمري437119150

ذكرمنيزل ناصر مزكي الشمري438104526

ذكرمنيف عبدهللا مناور الرشيدي439114797

ذكرمنيف غضيان فيصل الشمري440106081

ذكرموسى سليمان فالح الشراري441106429

ذكرموسي حامد سالمه الشراري442113391

ذكرنادر كداء الفي العنزي443104747

ذكرناصر رشيد عوده الصلبي444106852

ذكرناصر مقيم غضيان الرويلي445118099

ذكرناير غنيمان مسعر السلمي446109380

ذكرنايف شائز تركي العنزي447121570

ذكرنايف فراج مضحي الشمري448126213

ذكرنايف محمد مسلم الشمري449120615

ذكرنايف هادي عبدهللا قزيز450121766

ذكرنديب  الفي  صنت  الرشيدي 451123540

ذكرنواف  غانم  زايد  الرشيدي452113014

ذكرنواف سعيد مبارك الحزيمي453118860

ذكرنواف معجب سلمان المطيري454125671

ذكرهادي  مطر صلبي الهزيمي455106602

ذكرهادي زاكي عبدهللا العنزي456119545

ذكرهاني سعدون خليف الشمري457100567

ذكرهاني سعود مزكي الشراري458123394

ذكرهاني مهجع عيد العنزي459122665

ذكرهشام عبدهللا عوده العطوي460100078

ذكرهليل هربك هليل الشمري461110415

ذكروائل يوسف جري المطيري462117121

ذكروجدي عبدهللا ونيس الدلبة463100885

ذكروليد ابكر حسين دغريري464127845

ذكروليد عيد مناحي الحربي465122482

ذكرياسر عبدالكريم جبر الجبر466121866

ذكريزيد براك محمد الحامد467128144

ذكريزيد خالد عيد البدراني468115586
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ذكريزيد ركاد حلون الشراري469109674

ذكريزيد سعد علي الشراري 470109766

ذكريزيد محمد جروان الشمري471116330

ذكريوسف  حجاج مذود الرماحي472105179

ذكريوسف زيد راشد الغنامي473116977

ذكريوسف سعود مطني الرشيدي474124496

ذكريوسف عبدالرحيم محمد الفالح475100884

ذكريوسف عبيد عوض العنزي476118872

ذكريوسف مفلح صبيح الشراري477111140
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ذكرابراهيم  صالح  محمد الهبوب 1100799

ذكرابراهيم خليفة ابراهيم المقبل2106811

ذكرابراهيم سعيد عوينان الشراري3127544

ذكرابراهيم عواد غنيم الرشيدي4105058

ذكرابراهيم فليح عفين العنزي5109068

ذكرابراهيم محمد هندي الشمري6127116

ذكرابراهيم مخلف راضي الشمري7115331

ذكرابراهيم مرزوق عويضه الشراري8104732

ذكرابراهيم يحيى ابراهيم ابوشقاره9125656

ذكراحمد  محمد  دخيل  السراني 10105784

ذكراحمد انور عبدالرزاق العاصي11121754

ذكراحمد بخيت  غرم هللا  الزهراني 12126250

ذكراحمد جمعه سليمان العلي13119299

ذكراحمد جويس عبدهللا الدويرج14125985

ذكراحمد حمد جودهللا الصبحي15100459

ذكراحمد راشد عبدالرحمن الفيصل16100679

ذكراحمد سالم احمد الطاهري المصعبي17105795

ذكراحمد سالم عبيد المحارب18103612

ذكراحمد سيف هزاع العتيبي19122326

ذكراحمد صالح طحيران الشراري20107271

ذكراحمد صنيتان عبيد الرويلي21105596

ذكراحمد عبدالمصلح مرزوق العلي22101927

ذكراحمد عقيل طالع العنزي23124399

ذكراحمد غانم محمد الشمري24114906

ذكراحمد قعيد هليل السعدي25106453

ذكراحمد مدهللا هاشل الشراري26104163

ذكراحمد معاشي محيرس الرويلي27119754

ذكراحمد ندر عوده الشراري28109847

ذكراالسود زبن االسود الشمري29125128

ذكرانور دحام كريم الشمري30103954

ذكرايمن خالد دخيل العلي31126415

ذكرايمن محمد سعيد الغامدي32119875

ذكرايوب محمد رجاء البشري 33108330

ذكرإبراهيم  أحمد يحيى عسيري34105805

ذكرإبراهيم عبدالجبار دخيل هللا السلمي35113798

ذكرأحمد  صويان حمدان العنزي36120457

6: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة محضر مختبر حاسب آلي
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ذكرأحمد  محمد يحيى  العزي 37118365

ذكرأحمد حامد الحميدي الخالدي38110929

ذكرأحمد خليف حمود الشمري39114165

ذكرأحمد دخيل هللا صهدان الشراري40106281

ذكرأحمد عبدالرحمن دخيل هللا  الصيدالني41107479

ذكرأحمد عبدهللا شايش الشراري42119105

ذكرأحمد عبدهللا محمد المغشي43105724

ذكرأحمد عمران عبدالكريم الشمري44105486

ذكرأحمد محمد حسين النجراني45115812

ذكرأحمد محمد حمد آل حيدان46110951

ذكرأحمد مرضي سفر العصيمي47105223

ذكرأحمد نائف ثامر الحربي48126582

ذكرأمين  عبدهللا مصبح الشراري 49107104

ذكرأنور ظاهر صلهام الرويلي50112760

ذكرأيمن ناصر محمد الرويلي51113445

ذكربادي حسين مناطح الدغمي52127557

ذكرباسل خالد  هذلول المرشد53121394

ذكرباسم  عبدالرحمن  حامد  الصاعدي54104318

ذكرباسم سويلم سعيد العنزي55115729

ذكربجاد مقبل بادي الشمري56100281

ذكربدر  سالم عوده الحويطي57100628

ذكربدر  عبدهللا  يحيى  الحربي 58108841

ذكربدر  محمد  عبدهللا  المطيري 59115557

ذكربدر ذعار زياد الشمري60100345

ذكربدر سالم مشلح الرويلي61113381

ذكربدر سليم سند الشراري62105075

ذكربدر شاتي فنطول الكويكبي63115788

ذكربدر عبداللة مقبول الشراري64111612

ذكربدر عواد ابراهيم العنزي65100805

ذكربدر غريب عبدهللا العنزي66114899

ذكربسام خالد عليان الشراري67101713

ذكربسام سويلم ملهي الرويلي68105511

ذكربسام فالح محمد الشراري69126566

ذكربسام مليح مرزوق العنزي70101194

ذكربسام منصور صالح الصقر71127724

ذكربسام موفق عايد المشيطي72116196



الجنساسم المتقدمرقم الطلب م

6: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة محضر مختبر حاسب آلي

ذكربندر  جزاع سعود الشراري73118069

ذكربندر  محمد فايز العتيبي74108981

ذكربندر أحمد بشير العنزي75100934

ذكربندر خشمان سالم الشراري76116814

ذكربندر ذياب عواد المرواني77107414

ذكرتركي دخيل هللا عايد الشراري78107561

ذكرتركي سعود الفليح الحربي79115342

ذكرتركي عبدهللا مصلح السالمي80111746

ذكرتركي ماطر احمد الجهني81127458

ذكرثامر  فالح  رجاء  الحسن 82125542

ذكرثامر الحميدي االسمر العنزي83119499

ذكرثامر حنيف حياء الدغماني84121884

ذكرثامر خالد سالم الحربي85110634

ذكرثامر صالح محسن بن حريب86110511

ذكرثامر مقبل عوض العنزي87127135

ذكرجابر ناهي محمد الشمري88105345

ذكرجايز مقبل رداد األشجعي89103585

ذكرجربوش حسين محمد حمدي90104188

ذكرجمال محمد احمد العبدلي91100759

ذكرحاتم  عبدالعزيز عويد الطالب92109658

ذكرحاتم محمد ناصر الشراري93109993

ذكرحامد عبدالرحمن مبارك الزبيد 94106648

ذكرحبيب ثويني هليل الشمري95106621

ذكرحسام  مبارك عبدالحميد الصيالني96110326

ذكرحسام محمد موسى ياسين97104279

ذكرحسن خلف فرحان الشمري98120014

ذكرحسن مقبول  خشان الشمري99121669

ذكرحسين محسن علي  ال منصور100110658

ذكرحمد زايد مزعل الشراري101117901

ذكرحمد سعد يوسف  الشمري 102107793

ذكرحمد سليمان عبدالرحمن الدليالن103103669

ذكرحمد عبدهللا سليمان الشديد104102854

ذكرحمدان جحفل شمقل الشمري105117395

ذكرحمدان خلف زامل العنزي106113655

ذكرحمدان عبدهللا  حمدان  الرويلي107114917

ذكرحمدان عيد محمد العنزي108109962
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ذكرحمدان مفضي حنيف الرويلي109105482

ذكرحمود سليمان السحيل العنزي110113979

ذكرحمود محمد دخيل العنزي111106959

ذكرحميدان علي حميدان آل زمانان112103437

ذكرخالد  فالح  رجاء  الحسن 113125516

ذكرخالد ابراهيم يحي مصلح114117939

ذكرخالد باتل حبيب الرويلي115122031

ذكرخالد زويد نعيمان المطيري116122512

ذكرخالد سعود سالم البلوي117119909

ذكرخالد سالمه خلف العنزي118102605

ذكرخالد صالح ربيع الصقر119118364

ذكرخالد صالح صلفيق الرمالي120121413

ذكرخالد عبدالكريم عواد الجباب121123770

ذكرخالد عبدهللا حسين الحربي122101790

ذكرخالد فهد حامد الحربي 123113227

ذكرخالد محمد منيع الرشيد124108247

ذكرخالد محمد يحي الفيفي125111100

ذكرخالد مرخي حمد الشراري126106550

ذكرخالد مضحي علي النصيري127123810

ذكرخالد ملفي مغيران الرويلي128126015

ذكرخالد يحيى شبان العمري129102233

ذكرخلف عياد ثاني الشمري130127199

ذكرخلف كامل مطني الشمري131108006

ذكرخليل ابراهيم عوض المالكي132107542

ذكرخير هللا موسي فهد الطالب133126994

ذكرذياب  احمد عايد الفياض134122318

ذكررعد ساير جهبل  الشراري135117896

ذكررياض مرشد الضياحي الرويلي136119374

ذكرريان عبدهللا سليمان الريس137120376

ذكرزاهي محمد شفق الضميري138107012

ذكرزكريا ابراهيم ابوطالب الصحبي139107034

ذكرزهير أحمد محمد الشمراني140126536

ذكرزياد خالف مضحي العنزي141101735

ذكرزياد سحيمان دبيان الشراري142106902

ذكرزياد فالح ظاهر الفهيقي143123695

ذكرزياد مرجي حويل الشمري144127813
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ذكرزيد سحيمان دبيان الشراري145124119

ذكرزيد عزير دخيل هللا الشراري146100079

ذكرزيد فنخور معيش الشراري147100275

ذكرسالم  بدر سامت الرشيدي148110167

ذكرسالم  ناصر  أحمد المرعي 149106570

ذكرسالم صالح حجي الشمري150107992

ذكرسالم عبدهللا عبدالرحمن العميم151107541

ذكرسامر راضي جربوع العنزي152125470

ذكرسامي  محمد سالم الشراري153101611

ذكرسامي بركه عواد المعارك154103627

ذكرسامي سالم حماد الشراري155109530

ذكرسامي عايد صافي العنزي156108498

ذكرسامي عبيد عايد الشراري157122347

ذكرسامي عيد سلمان الحويطي158121278

ذكرسرور مفضي سرور الرشيدي159113855

ذكرسطام سعد تريحيب المطيري160115799

ذكرسطام سعدي مفتن القرشي161100127

ذكرسطام سعود خلف العنزي162118593

ذكرسعد  دلي  عوده  العنزي 163124232

ذكرسعد  عواد  جدعان  العنزي 164123327

ذكرسعد  محمد  ظاهر  الهمش 165101050

ذكرسعد عادن سعد الشمري166107445

ذكرسعد محمد صالح العريمه167101062

ذكرسعد محمد مثني الشراري168124020

ذكرسعود  عبد العزيز  جبر  الضلي169108790

ذكرسعود  عبدهللا بليبص الشراري170108056

ذكرسعود احمد سعد عثمان171103347

ذكرسعود دخيل حمدان الرويلي172126548

ذكرسعود راضي حمود العنزي173114489

ذكرسعود سعد رفيع المحمدي174126499

ذكرسعود ظاهر حمود المال175105101

ذكرسعود محمد سعود المليفي176112201

ذكرسعود محمد فهد الشمري177102278

ذكرسعود محمد نومان الدهام178117110

ذكرسعود هزاع عبدهللا المطيري179107453

ذكرسعيد مديس سعيد العاصمي المالكي180119490
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ذكرسالمة فالح سماح العازمي181112626

ذكرسالمه طارش صالح الشمري182119959

ذكرسالمه محمد مران الصقري العنزي183103737

ذكرسالمه مناور وحش الفريجي184104738

ذكرسلطان  فايز  خليف الكويكبي185124688

ذكرسلطان  نواف مقبل الحازمي 186104301

ذكرسلطان سعد عبيد الجهني187111282

ذكرسلطان سليمان حمود الشمري188107332

ذكرسلطان صياح هليل العنزي189113005

ذكرسلطان طيحان عقال الشراري190101021

ذكرسلطان عبدالكريم خالد الشمرى191119135

ذكرسلطان عبدهللا رفيد الحويان192104670

ذكرسلطان عبدهللا سويلم العتيبي193110765

ذكرسلطان عواد  صالح رفيع194125547

ذكرسلطان غازي مناور الرشيدي195104858

ذكرسلطان مشعل كليب المسيب196125658

ذكرسلطان ناصر جالل الشراري197108239

ذكرسلمان ابراهيم سلمان الزارع198125353

ذكرسلمان حسين مناطح الدغمي199127759

ذكرسلمان عايد معيوف العنزي200118771

ذكرسلمان عنيزان رثعان العازمي201123614

ذكرسلمان فالح قاسم الشراري202114588

ذكرسلمان قبالن سليمان الشمري203114020

ذكرسليمان  احمد سلوم العتيق204119403

ذكرسليمان خليف حمود العنزي205102903

ذكرسليمان صالح سليمان المطلق206112632

ذكرسمير  عبدالعزيز سمير الحربي207126807

ذكرسمير يحيى زاهر الحربي208100219

ذكرسيف  فريح معيقل  العلي209106153

ذكرسيف أحمد محمد الزهراني210100492

ذكرسيف سلطان مليح الرويلي211108644

ذكرسيف طالب حمود الفهيقي212114997

ذكرشادي معاشي محمد الرويلي213102726

ذكرشايق عبدهللا عليق السالمي214121709

ذكرشعيب علي علي كعبي215111165

ذكرصاطي مشعل مشعان الحربي216105510
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ذكرصالح حسن موسى الشراري217109433

ذكرصالح عبدالرحمن علي الصقير218101027

ذكرصالح علي صوان العنزي219122541

ذكرصالح عوجان مدعج العتيبي220123047

ذكرصالح فايز  صالح  البديوي221107494

ذكرصالح محمد ابراهيم النقيدان222107618

ذكرصالح محمد احمد ال بالحارث223102487

ذكرصالح محمود براك البراك224104447

ذكرصالح محيزم معزي العنزي225100891

ذكرصفوق رحيل صخيل الشمري226121514

ذكرصقر حمود احمد السيالي227111350

ذكرصقر رياض صقر المراد228109159

ذكرصنيتان محمد صنيتان الدرعان229110948

ذكرضيف هللا عبيد  صنهات  العمري230121226

ذكرضيف هللا مرجي كساب الشراري231117707

ذكرطارق  عبدهللا  زايد الشراري232113513

ذكرطارق زياد محمد القبيسي233107205

ذكرطارق سويري نصير الحويطي234110681

ذكرطارق فرحان رمضان الرويلي235117726

ذكرطارق محسن جادهللا الشراري236106523

ذكرطارق مفرح عوض الرويلي237118618

ذكرطالب محمد عبدهللا السريج238115743

ذكرطعيسان محمد صخيل الشمري239115995

ذكرطالل  حسين  محمد  ابو الراجح240101993

ذكرطالل ربيع حبيب مطلق241126474

ذكرطالل رجا غازي المطيري242108086

ذكرطالل سالم رشيد الرويلي243123100

ذكرطالل عياد سالمه الشمري244125135

ذكرطالل متروك باتل العنزي245124528

ذكرظاهر حمدان حميدان الشمري246122625

ذكرعادل صالح فالح البلوي247124831

ذكرعادل عزير االدلم الرويلي248107506

ذكرعادل عيد قياض الرويلي 249127488

ذكرعادل قبالن عايد الشراري250124872

ذكرعادل محمد محمد علي الرحيلي251124149

ذكرعارف فايز عارف الشراري252120780
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ذكرعاطف واصل منور البالدي253125927

ذكرعامر سعود فالح العنزي254104987

ذكرعامر عبدهللا صلبي الرويلي255116922

ذكرعامر عويض حريول الشراري256101978

ذكرعايد فريح هليل العنزي257116781

ذكرعبد الحكيم جدعان وحيفان الشراري258125363

ذكرعبد الرحمن  محسن عايض البسامي259106154

ذكرعبد العزيز سليمان أديلم الصخري260127072

ذكرعبد العزيز معتق رجاء الرشيدي261122213

ذكرعبد المجيد  محمد  عيد  العطوي 262108181

ذكرعبد الوهاب محمد ضيف هللا الشمري263117006

ذكرعبداالله  الفي بغيث العنزي264122525

ذكرعبدالرحمن ثاني محمد العنزي265124177

ذكرعبدالرحمن سالم عجرم الشراري266106802

ذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز الفايد267102359

ذكرعبدالرحمن عبيد غانم الحربي268104570

ذكرعبدالرحمن محمد ناصر القرني269111536

ذكرعبدالرحمن نايف هالل الحربي270128042

ذكرعبدالرحمن نزال صباح الشراري271118323

ذكرعبدالرحيم  محمد سالم الرفاعي الجهني272103997

ذكرعبدالرحيم خميس عايد الشراري273102558

ذكرعبدالرحيم سليمان  عجيان العنزي274115151

ذكرعبدالرحيم عبدهللا نصييب  العفر 275106645

ذكرعبدالرحيم عوض سلمان الجابري العمري276125808

ذكرعبدالسالم شايع سماح الشراري277123333

ذكرعبدالسالم عايد مفلح الرويلي278122441

ذكرعبدالسالم علي حسين التيماني279103043

ذكرعبدالعزبز عايد صافي العنزي280114878

ذكرعبدالعزيز  فالح  عبدي  العطوي 281106892

ذكرعبدالعزيز ادخيل ضحى الحازمي282122947

ذكرعبدالعزيز بشير  جزاع  الفهيقي283113098

ذكرعبدالعزيز حجي عبدهللا الشمري284117496

ذكرعبدالعزيز سالم عجرم الشراري285113517

ذكرعبدالعزيز سليمان ساعد البلوي286120254

ذكرعبدالعزيز سليمان عبدهللا المحيميد287100833

ذكرعبدالعزيز عبدهللا  سليمان  الشبعان288104851
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ذكرعبدالعزيز عيد عوض البدراني289115102

ذكرعبدالعزيز فرحان سالم العنزي290108586

ذكرعبدالعزيز قاسم صغير الرويلي291115703

ذكرعبدالعزيز مطير عوض العنزي292119827

ذكرعبدالعزيز نافع زغيريت العنزي293113734

ذكرعبدالعزيز ناوي عواد الطويلعي294110374

ذكرعبدالكريم  عطاهللا  هيشان  الشراري 295121999

ذكرعبدالكريم حنيف عقيل الشراري296120913

ذكرعبدالكريم شطيط جالل الشراري297111156

ذكرعبدالكريم صياح الدبيش الشراري298120660

ذكرعبدالكريم عتيق هجهوج الشمري299102197

ذكرعبدالكريم مريح مطير الشمري300122169

ذكرعبدالكريم مضحي  الضبيع الرويلي301123744

ذكرعبداللة فؤاد  منصور الهاجري302100237

ذكرعبداللطيف عودة صالح البلوي303110566

ذكرعبدهللا  خليف حمود الشمري 304111683

ذكرعبدهللا  زبن  دربي الري305121767

ذكرعبدهللا  ساكت حبيب  الرويلي306122745

ذكرعبدهللا  منير عبدهللا العواد307112726

ذكرعبدهللا ايمن ماطر الغياض308114156

ذكرعبدهللا جعيدان كريم الشراري309107360

ذكرعبدهللا خليفة عقيل العنزي310107633

ذكرعبدهللا رحيل مطلق الرويلي311109494

ذكرعبدهللا رشيد عبدالرحمن العبدي312101001

ذكرعبدهللا سعد عبدهللا عسيري313110679

ذكرعبدهللا سعد عبدربة الصيعري314101479

ذكرعبدهللا سعود بكير العنزي315111204

ذكرعبدهللا سليم معزي العوذة316108735

ذكرعبدهللا شيبه دعشوش الخيري317120513

ذكرعبدهللا صالح حيزان العنزي318102110

ذكرعبدهللا عاضه فواز البقمي319110321

ذكرعبدهللا علي حسن  الشهري320120645

ذكرعبدهللا عواد سليم العنزي321122135

ذكرعبدهللا فاضل عساف الحضيري322105026

ذكرعبدهللا متعب فرحان العنزي323106409

ذكرعبدهللا محارب علي الجهني324101272
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ذكرعبدهللا محمد دخيل العنزي325106913

ذكرعبدهللا محمد فهد الشريده326120045

ذكرعبدهللا محممد صالح الحمداء327127009

ذكرعبدهللا منزل صالح الرويلي328115844

ذكرعبدهللا ناحي مصبح الشراري329108700

ذكرعبدهللا هذلول راشد الشمري330119658

ذكرعبدهللا وليد خالد الضويحي331106869

ذكرعبدالمجيد  عوض  حمدان البلوي332111401

ذكرعبدالمجيد  فيصل سعيد  العنزي333119449

ذكرعبدالمجيد  مفلح  دويشر  الشراري334119339

ذكرعبدالمجيد جاسر ابراهيم الجاسر335124887

ذكرعبدالمجيد زايد سكران الرويلي336125925

ذكرعبدالمجيد سليمان جهيم الشمري337127922

ذكرعبدالمجيد عبدالرحمن محمد التميمي338106224

ذكرعبدالمجيد عبدالناصر زبين المذعور339125401

ذكرعبدالمجيد عبدالهادي عبيلك الرويلي340105163

ذكرعبدالمجيد عواد سليمان البلوي341113881

ذكرعبدالمجيد الفي مطلق العازمي342101921

ذكرعبدالمجيد محمد سهو الطالب343109978

ذكرعبدالمجيد مفرح حوال الرويلي344101999

ذكرعبدالمهيمن محمد محمود الفايدي345121036

ذكرعبدالهادي  فاضي عبدهللا  السليمي 346117044

ذكرعبدالهادي زنيفر مفلح القحطاني347100497

ذكرعبدالواحد قاسم دهيمان العنزي348127028

ذكرعدوان  تايه مسلط الشمري349106017

ذكرعذال  فليح  دويشر  الشراري 350112044

ذكرعالء مبارك اسعد احمد351114088

ذكرعلى موسى سالم السيف352108822

ذكرعلي  حسن علي اليامي353103195

ذكرعلي احمد سعيد الغامدي354105004

ذكرعلي سعود شجاع الحربي355125678

ذكرعلي سليمان حمود السرحاني356124498

ذكرعلي عباس ياسين القطان357104962

ذكرعلي عبدهللا فهد المطيري358112838

ذكرعلي عبدهللا محمد االرينبي359127984

ذكرعلي الفي يحي العنزي360107904
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ذكرعلي هادي محمد ال منصور361103143

ذكرعلي يحي عبدهللا عسيري362114702

ذكرعماد عوض عتيق  الصبحي363125447

ذكرعمر جابر سداح العنزي364115933

ذكرعمر جدعان وحيفان الشراري365121817

ذكرعمر حميدان خلف الشمري366108272

ذكرعمر عايض مطلق العتيبي367125448

ذكرعمر ماطر سمير العنزي368102632

ذكرعمر مفلح سالم الحربي369120437

ذكرعناد شويش جبل الناصري370120195

ذكرعواد جريس فهاد الشمري371113438

ذكرعوض عوض عقيل الهباد372108687

ذكرعون فهد محمد السلولي373109558

ذكرعيد عبدالمحسن عيد العيد374124713

ذكرعيسى  عايد شطيط الشراري375107132

ذكرعيسى أحمد قاسم الفيفي376100189

ذكرعيسى رفيد حمدان الشراري377119077

ذكرغازي عوده فنخير الشراري378104440

ذكرغازي نادي خناق الرويلي 379107144

ذكرغالب انويقل وادي الرويلي380111061

ذكرفاتل زايد فاتل الرويلي381126133

ذكرفارس  فهد عتيق الشمري382121500

ذكرفارس سليم عويد الشراري383115338

ذكرفارس سليمان صالح العبد الرحيم384119967

ذكرفارس علي فهد الزهيري385116154

ذكرفالح  شعير شاقي العنزي386118781

ذكرفايز احمد حريثان العطوي387121658

ذكرفايز خالد فراج الحربي388122886

ذكرفايز دبشي فرحان الشمري389107593

ذكرفايز عبدالمعطي عالي الخديدي390105377

ذكرفايز عوض عبيليك العنزي391127278

ذكرفايز مجدل طرجم القحطاني392126619

ذكرفايز مرشد الضياحي الرويلي393115106

ذكرفايز هالل نزال الرويلي394115408

ذكرفراس محمد مبارك البحيران395123849

ذكرفرج عويد رويحل العنزي396104450
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ذكرفرحان  ظاهر مطلق الحازمي397125897

ذكرفرحان مطني محمد الشراري398104579

ذكرفريح  معيض عوض عنزي399119169

ذكرفريح عبدهللا مهيقيص الشمري400120854

ذكرفالح العياط شخير العنزي401105628

ذكرفالح ساير عباس الشمري402107466

ذكرفهاد مصلح مييس الكويكبي403124754

ذكرفهد جريد عماش الشراري404109089

ذكرفهد حسن احمد المالكي405126501

ذكرفهد خالد فهد العواد406125080

ذكرفهد خلف هالل الصقري407123673

ذكرفهد سعيد مشبب ال ناصر408104781

ذكرفهد صالح رافع المطيري409112197

ذكرفهد علي سمران الحربي410101641

ذكرفهد عياد شاهر الشمري411111004

ذكرفهد محمد حمود الرويلي412110459

ذكرفهد مسند خياري الرشيدي413117028

ذكرفهد مناحي عابد الفهد414114742

ذكرفهد نازل جريبيع الرويلي415109908

ذكرفواز  غازي  نزال  الكويكبي416123448

ذكرفواز راضي خلف الحربي417103501

ذكرفواز صالح حامد البلوي418105231

ذكرفواز طالل حسن السليماني419100595

ذكرفواز عبداللة  بليبص الشراري420108212

ذكرفواز عياده حمدان الشمري421119788

ذكرفيصل  مسعد مطلق  العطوي 422100433

ذكرفيصل صالح عبدالعزيز الشوسعر423118926

ذكرفيصل عبدالرحيم أحمد الشريف424121686

ذكرفيصل عبدهللا مدهلل النصيري425122707

ذكرفيصل علي حسن  الذروي426110074

ذكرفيصل علي محمد الرويالن427127282

ذكرفيصل محمد صالح العقيل428124473

ذكرفيصل محمد قنان العنزي429126345

ذكرفيصل مشل صحن الفقير430117713

ذكرقاسم القوطي قظقاظ الرويلي431124422

ذكرالفي شويش جبل المرعضي432119398
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ذكرماجد سليم سليمان العطوي433100379

ذكرماجد عبد هللا مفلح الشراري434125337

ذكرماجد عطا هللا عايش الزايدي435104050

ذكرماجد فيصل سعيد العبدلي436109539

ذكرماجد كاين منزل الشراري437119280

ذكرماجد كريم مسهوج الرويلي 438110555

ذكرماجد محمد عكاش الكويكبي439126724

ذكرماجد محمد محمدعلي الرحيلي440119186

ذكرماجد مسلم عقييل الشراري441121388

ذكرماجد مفرح صالح الشمري442114993

ذكرماجد منور مناور االرشيدي443102502

ذكرماجد يوسف مسباح الدرعان444124593

ذكرمازن محمد عتيق الحربي445102001

ذكرماضي سلطان نويصر الحسن446125455

ذكرماهر عبدالرحمن شحاد الحمدي447115177

ذكرمبارك راجح راشد الحربي448109982

ذكرمبارك راضي  جهيم  العنزي 449103623

ذكرمتعب شاتل منصور الرمال450122901

ذكرمتعب قاضب الوطن الشمري451107909

ذكرمتعب مبارك علي العازمي452107648

ذكرمحبوب احمد حميد الحمدي453114764

ذكرمحسن مليحان منيع الشراري454127539

ذكرمحم عبدهللا كايد الخالدي455111322

ذكرمحمد  سليمان  محمد  الحواس 456125662

ذكرمحمد  فايز احمد العتيبي457128168

ذكرمحمد  مجند  سالم  الفهيقي 458100727

ذكرمحمد احمد هجاد الخثعمي459100457

ذكرمحمد حامد سالم الشراري460101734

ذكرمحمد حسن سويد الدوسري461101595

ذكرمحمد حمود سليم العمراني462127471

ذكرمحمد حميد عبدالحميد الطياري463102185

ذكرمحمد خلف مسلم الشمري464105617

ذكرمحمد سعود محمد الفقيه465100906

ذكرمحمد صالح علي ال معمي 466105646

ذكرمحمد صقر بركه الحربي467101376

ذكرمحمد عايد جربوع الشمري468110667
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ذكرمحمد عبدالرحمن عبدهللا النويصر469100099

ذكرمحمد عبدالعزيز صالح العنزي470119895

ذكرمحمد عبدالعزيز عبدالكريم المحيميد471124531

ذكرمحمد عبدهللا خلف الشمري472109424

ذكرمحمد عبدهللا علي الجريفاني473109684

ذكرمحمد عبدهللا محمد السحيباني474111167

ذكرمحمد عقل صبيح العنزي475110783

ذكرمحمد علي غزاي الحربي476102645

ذكرمحمد علي محمد البراك477116554

ذكرمحمد عواد عناد الشراري478120907

ذكرمحمد عواد هني الرشيدي479110872

ذكرمحمد عوض خلف البلوي480104373

ذكرمحمد فاروق عبدالقادر ميران481100880

ذكرمحمد فرحان عطيه العنزي482123431

ذكرمحمد فهد مشير الرويلي483118596

ذكرمحمد مرزوق حويط الرشيدي484127552

ذكرمحمد مشناء سليم الشراري485122896

ذكرمحمد مصلح محمد العازمي486120684

ذكرمحمد مطلق جاسر البقمي487115157

ذكرمحمد مهرب سند الرويلي488104319

ذكرمحمود ظاهر سليمان العازمي489112156

ذكرمدهللا دهمان عبدهللا الشراري490120093

ذكرمراد عبدالرحمن محمد الريس491121598

ذكرمرزوق حمود مشحب الرشيدي492103390

ذكرمروعي اسماعيل علي الحوس493122177

ذكرمزهر راكان ناصر الدوسري494111759

ذكرمساعد حامد عقالء الشرارى495116731

ذكرمساعد دبيان  سعد  العامر496123603

ذكرمساعد رحيل نشمي الظفيري497115530

ذكرمساعد محمد مسند الشراري498127058

ذكرمشاري  مجاذب شماط الدغماني499119607

ذكرمشاري خلف ونيس الدرعان500103020

ذكرمشاري ضامن قنان العنزي501113735

ذكرمشاري محمد مدهللا المريحيل502107142

ذكرمشاري مشبب  محمد  القحطاني 503126535

ذكرمشاري مهطلس مغير العنزي504116845
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ذكرمشعل  حميد حمدي الجهني505118026

ذكرمشعل  عبدهللا  مسلم  الشراري506106293

ذكرمشعل  معيان  سعد  الشمري 507108640

ذكرمشعل راشد سرحان الزايدي508125155

ذكرمشعل سالم رفاده الشراري509119753

ذكرمشعل سعد صالح ابوعامر510120248

ذكرمشعل عبدهللا مطلق الشمري511120000

ذكرمشعل علي فايز الجهني512109193

ذكرمصلح دنعان طعمه الشراري513124800

ذكرمطلق علي صوالن مدخلي514101311

ذكرمعتق سالم سويلم الشراري515112066

ذكرمفرح عبدهللا محمد ال جبار516111814

ذكرمقرن  عواد  مرزوق  الضبيب517125740

ذكرممدوح  هادي كاسب  الرمالي518117059

ذكرممدوح مرجي بشير الشراري519111627

ذكرمناور خضر مساعد البلوي520108174

ذكرمنجد غازي مضحي العنزي521109592

ذكرمنصور  قياض فريح العنزي522122938

ذكرمنصور  مفرح  حامد  الشراري523107732

ذكرمنصور صالح ابراهيم الشعيبي524107584

ذكرمنصور مخلف صلفيق الرمالي525114923

ذكرمنور سالمة محمد العازمي526105845

ذكرمنور علي قطيش العنزي527101395

ذكرمنيف  مساعد  محذاف  الرويلي528117394

ذكرمنيف سليمان رجاء الشمري529102296

ذكرمهند  صالح  رهيدن  الجهني530119362

ذكرمهند بركه عواد الشراري531114743

ذكرمهند محمد مناحي الحواس532117018

ذكرموسى اسماعيل حسين علي533103671

ذكرمؤيد بركه عواد الشراري534117413

ذكرناجح شيحان راضي  العنزي535111356

ذكرنادر علي قطيش العنزي536104357

ذكرنادر مشعل  سمير  المشرافي 537101029

ذكرنادي  ساري  هدبان  الشراري538109944

ذكرناصر  عوده سحيمان الشراري539121246

ذكرناصر احمد ضيف هللا المصعبي540101727



الجنساسم المتقدمرقم الطلب م

6: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة محضر مختبر حاسب آلي

ذكرناصر سعد خلف الشمري541125088

ذكرناصر محمد غرامه غشوم542100784

ذكرناصر محمد ناصر الحافي543104728

ذكرنايف  تبروك  مبروك  الرشيدي 544121990

ذكرنايف شامي ابراهيم اليحياوي545105080

ذكرنايف فارس نايف المطيري546102812

ذكرنايف متعب محمد الشمري547108665

ذكرنايف مهياء  راضي  الرشيدي548109298

ذكرنايف نافل عبدهللا المطيري549122022

ذكرنايف نخيالن  دويالن السعدوني550100458

ذكرنايف يوسف ادريس ادريس551115035

ذكرنايل ميس غفوان العنزي552112550

ذكرنشمي الفي سفيف الشراري553107771

ذكرنمر عايش الفي الحربي554116506

ذكرنمر منيف مطر العتيبي555110289

ذكرنواف  ربيع سالمه  الشراري556121563

ذكرنواف  محمد علي العنزي557111509

ذكرنواف حبيب فهيد الشمري558103718

ذكرنواف سويلم عويد الشراري559121537

ذكرنواف عبدهللا مسيفر المطيري560114264

ذكرنواف الحق سعيد المطيري561110298

ذكرنواف الفي هليل الجهني562116329

ذكرهاني  صعب نهار الشمر563123349

ذكرهاني جبان االسود العنزي564100498

ذكرهاني عبيد محمد الرويلي565108378

ذكرهاني غليان عايد الحجوري566107689

ذكرهالل حامد محمد الخيبري567120784

ذكرهالل محمد صالح الهالل568114625

ذكروايل جلوي جرذي العنزي569124720

ذكروائل صالح سليمان الجطيلي570111779

ذكروائل عبدهللا محمد الناصر571105750

ذكروائل علي دهيمان العنزي572104254

ذكروليد  بندر  غزاي الحربي573105029

ذكروليد الحلو صلهام الرويلي574113051

ذكروليد إبراهيم يحيى جعفري575100851

ذكروليد سعود مطلق الشمري576100246
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ذكروليد عبدالرحمن محمد اباحسين577101998

ذكروليد مزعل شماط الدغماني578114841

ذكرياسر  فليح مناحي الشراري579120387

ذكرياسر رجاء عوض  المحمدي580101240

ذكريزيد خالد منصور المتوكل581125467

ذكريزيد داله كساب العنزي582116082

ذكريوسف  ناهر بريك الحربي583100157

ذكريوسف زبن خشان العنزي584109633

ذكريوسف سليمان زيد الشمالني585127869

ذكريوسف سليمان محمد الشمري586105142

ذكريوسف عايد ثاني  الشراري587127825

ذكريونس خالد األسمر الرويلي588102588
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ذكرأحمد عوض صالح الجهني1119798

ذكرعلي ابراهيم عيسى العبادي2104433

ذكرمروان  محمد  احمد  االدماوي 3108830

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مدرب رياضي
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ذكرابراهيم حسين صالح ال شرمه1120276

ذكرابراهيم عبدالعزيز صالح الزويدي2122866

ذكرابراهيم عبدهللا ناصر الجربوع3125303

ذكرابراهيم عطية عودة العطوي4123233

ذكرابراهيم يوسف محمد المعربي 5113477

ذكراحمد خالد وطبان الشمردل6118190

ذكراحمد راشد ابراهيم العلى7120945

ذكراحمد راضي غصاب العنزي8115968

ذكراحمد سعود نابت الرشيدي9119446

ذكراحمد مساعد احمد الصبحي10100718

ذكراسامه عمر عثمان اليماني11106164

ذكرالحميدي سالمه قايم العنزي12106490

ذكرامجد مضحي خميس الرويلي13118689

ذكرأحمد سليمان مرزوق الحربي14105629

ذكرأحمد عثمان علي الزهراني15111492

ذكرأمير مارق نوار العتيبي16115087

ذكرأنور صالح جازم الشمري17108732

ذكربدر سعد بشير المطيري18113642

ذكربدر عارف سحيمان الشرارى19106359

ذكربدر عبدالعزيز بدر البدر20115935

ذكربسام علي صادق أبولبن21110381

ذكربسام عويد شويحان الرويلي22103772

ذكربشار خلف حمدان النصيري23122235

ذكربكر عبدالمصلح عباس الضويحي24122878

ذكربندر علي سعيد ال عازب25104603

ذكرتركي خالد علي الجهني26105357

ذكرتركي ذياب حمدان الشراري27111289

ذكرتركي محمد عبدهللا الهبوب28101857

ذكرتيسير عبيدهللا خلف الشمري29119951

ذكرثامر عبدالرحمن محمد السليم30107319

ذكرحامد غنام سالم الرشيدي31115176

ذكرحامد ملهي محمد العنزي32112784

ذكرحسام معيض حسن الزهراني33107317

ذكرحسين  مسفر  حامد  القحطاني 34100657

ذكرحمد دخيل حمدان الرويلي35102950

ذكرحمد عبدهللا عبدالرحمن العقيل36119942

ذكرحمد مبارك حمود الدوسري37111470

ذكرحمد ناصر عايض القحطاني38114343

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مدقق حسابات مساعد
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ذكرحمزه محمد احمد صبياني39126854

ذكرحمود عايض سطام العنزي40121769

ذكرخالد  ساري زهزوم  العنزي41113854

ذكرخالد  سالم مصلح العوفي42127954

ذكرخالد سعيد عبدهللا القحطاني43101053

ذكرخالد عبدهللا تركس الشمري44100639

ذكرخالد عبدهللا محمد  الحربي45112436

ذكرخالد علي محمد الجبرين46126894

ذكرخالد فهد سليمان الدخيل47120921

ذكرخالد مبارك ناصر الدوسري48105742

ذكرخالد محمد مفرح الحربي49120892

ذكرخالد يحيى حسن الفيفي50100316

ذكرخرصان حمد علي ال مخلص51104724

ذكرخالف شيحان راضي العنزي52127417

ذكرراكان جريد عماش الشراري53125755

ذكرراكان خالد صالح الزويدي54125536

ذكررامي حمدان لطيف الضويحي55105059

ذكررامي منصور عبدالرزاق المسعر56112985

ذكررائد عبيد عبد هللا المعافي57103308

ذكررائد عقال حميد الفريجي58121642

ذكررائد مطر دخيل هللا المطيري59108851

ذكررياض صالح فهد األنصاري60124462

ذكرريان حماد رجاء العنزي61122957

ذكرزبن  عايد خلف العنزي62112739

ذكرزياد سعود مقبل الحزيم63126402

ذكرسالم دبي مشعان الشمري64102727

ذكرسالم هزاع مناحي الرويلي65116703

ذكرسامي  حمود سلمان الشراري66115100

ذكرسامي حامد نومان الشمري67128000

ذكرسامي سليمان محمد العليط68104860

ذكرسامي نزال ادريس العنزي69100395

ذكرسحر سعد خلف الشديد70101419

ذكرسعد رحيل ناجد العنزي71114112

ذكرسعد ناصر عبدهللا حدوري72100681

ذكرسعود باني هياف السبيعي73107589

ذكرسعود عبدهللا مزيد النفيعي74103272

ذكرسعود محمد  خلف الشراري75114135

ذكرسعيد عوض احمد بن محي76102222
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ذكرسلطان احمد فهمي الفراج77124378

ذكرسلطان أحمد نزال البيالي78101306

ذكرسلطان سراج عبدالرحيم  الجهني79116079

ذكرسلطان عويد قنيفذ العنزي80104740

ذكرسلطان محمد عبدهللا المطوع81125322

ذكرسلمان سعد مطلق العتيبي82108930

ذكرسليمان محمد سليمان الدريهم83117109

ذكرسليمان مقبل سليمان الحريص84104295

ذكرسليمان ميشع عقاب العتيبي85109195

ذكرسهل يحي سهل المطرفي86103067

ذكرسهيل علي عبدالعزيز العبد الجبار87119907

ذكرسويلم ونيس مزلوة الشمري88124691

ذكرسيف محمد  عمران  النصير89120493

ذكرشاكر  احمد محمد مباركي90104557

ذكرشاكر  حوران سليمان الهزيمى91127765

ذكرشبيب  عماش عامر العنزي 92120774

ذكرصالح بشير عائد الشمري93114299

ذكرصالح محمد صالح الخليوي94115627

ذكرصالح مضحي النشمي الصلبي95105530

ذكرصياح عايد صياح العنزي96107798

ذكرطارق زين مختار العلي97108799

ذكرطارق مساعد سعدهللا المطيري98101041

ذكرطاهر تركي الطرق العنزي99107831

ذكرعاطف شطي عواد العنزي100117944

ذكرعامر فريح مطني الشمري101110894

ذكرعائض علي عبدالرحمن القرني102128174

ذكرعبد الكريم الفي مريبد العنزي103103513

ذكرعبد هللا  حضيري  تركي العنزي104118034

ذكرعبدالرحمن  سرحان مهل اللحياني 105125501

ذكرعبدالرحمن  صالح  األفنش العنزي106117229

ذكرعبدالرحمن  صالح عبدالرحمن اللحيد107126640

ذكرعبدالرحمن  غرم هللا  أحمد  الغامدي 108105147

ذكرعبدالرحمن  محمد علي عسيري109110611

ذكرعبدالرحمن جبر مزيد الجعيد110100036

ذكرعبدالرحمن عازب عائض ال بوعوه111109974

ذكرعبدالرحمن عيد راشد العنزي112115025

ذكرعبدالعزيز سليم عقيل الشمري113120232

ذكرعبدالعزيز عايض عوض المطيري114107399
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ذكرعبدالعزيز عبدالرحمن علي السديس115124051

ذكرعبدالعزيز عبدهللا حضيض العوفي116110993

ذكرعبدالعزيز عبيد مستور العصيمي117126796

ذكرعبدالعزيز عواد عيسى العنزي118112381

ذكرعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السحيمي119119714

ذكرعبدالكريم عبدهللا ناصر  القرني120111185

ذكرعبدهللا  صالح  عباس  النخلي 121114806

ذكرعبدهللا  فرحان سرور  العنزي122122559

ذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا الحمدا123116447

ذكرعبدهللا احمد مبروك الردادي124112213

ذكرعبدهللا جبران محمد معافا125120617

ذكرعبدهللا حسن عبدالرحمن الشهري126110632

ذكرعبدهللا خليف مريبد العنزي127123176

ذكرعبدهللا سليمان عبدهللا الدوهان128105446

ذكرعبدهللا صالح ابراهيم الدوسري129114854

ذكرعبدهللا صالح عبدهللا المطرودي130110238

ذكرعبدهللا عبده موسى خبراني131119494

ذكرعبدهللا عقاب جريد الرويلي132107113

ذكرعبدهللا علي مريع عسيري133116910

ذكرعبدهللا غالب عقيل الحسن134115325

ذكرعبدهللا محمد حشر العتيبي135120459

ذكرعبدهللا معاند خليف الرويلي136117302

ذكرعبدهللا مليح عوض الرويلي137112706

ذكرعبدالمجيد  حويط الفي  الجهني138114561

ذكرعبدالمجيد محمد عيسى عسيري139107079

ذكرعبدالمحسن نزال بشير الرويلي140118360

ذكرعبدالهادي علي سفاح العنزي141110358

ذكرعبدالواحد كديميس حمدي العتيبي142112389

ذكرعبيد هللا حميد فرحان الشراري143104663

ذكرعتيبي صالح عبدهللا الزهراني144111120

ذكرعثمان أحمد حماد الجهني145121743

ذكرعساف خلف عقيل الشمري146127115

ذكرعالء فايز ونيس الدرعان147105287

ذكرعلبان محمد احمد بالحارث148116672

ذكرعلي  سليمان صالح  أبالخيل 149111219

ذكرعلي احمد محمد عسيري150121171

ذكرعلي عبدهللا  سعد آل ظائم151121857

ذكرعلي عبدهللا حمدان الدوسري152127923
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ذكرعلي منيزل خلف العنزي153110393

ذكرعلي يوسف عبدهللا العواد154103938

ذكرعمر ابراهيم محمد الصقيهي155110278

ذكرعمر أحمد مبروك الردادي156119724

ذكرعمر حمود شتيوي العطوي157119823

ذكرعمر عايض عويض المطيري158122645

ذكرعوده حمود عودة الدغماني 159117913

ذكرعوض سالمه قايم العنزي160114393

ذكرعياد مناحي عيادة الشمري161117690

ذكرعياده  صويهد جربوع  العنزي162121003

ذكرعيد عباس عيد النخلي163102084

ذكرفارس  علي فيصل  القحطاي 164115271

ذكرفايز سعد فرج السلمي165101046

ذكرفايز سعد مزيد الحربي166102400

ذكرفراس حسن علي اللبان167101597

ذكرفرحان محمد محارب الشمري168103439

ذكرفهد  ماجد شجاع العتيبي169113093

ذكرفهد بدر حمد الفهد170112144

ذكرفهد سليم عوض العنزي171101322

ذكرفهد شفاقه مدرك الشمري172105027

ذكرفهد علي عاتق اللحياني173119627

ذكرفهد علي ماجد المطيري174114361

ذكرفهد عويد عيد الرشيدي175113068

ذكرفهد مفرح  سالم الطالب176119732

ذكرفهد ناصر محمل السبيعي177123935

ذكرفهيد شتيوي على الشمري178113649

ذكرفواز  جازع فالح الشمر179113156

ذكرفؤاد علي حسين السريج180101388

ذكركايد فالح عبداللة المخلفي181101704

ذكركساب سليمان عتيق الشراري182127214

ذكرماجد عبدهللا سعود الحالفي183106416

ذكرماجد عبدهللا مشعان الحربي184103443

ذكرماجد عبدالمصلح مازن السرحاني185111585

ذكرماجد غصاب صاهود الدولي186115612

ذكرمتعب تركي مقبل الهاملي187104608

ذكرمحسن نهار مشعان الرويس188128104

ذكرمحمد  صالح عويج ال شرية189122294

ذكرمحمد  عسام  ودي العنزي190115354
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ذكرمحمد الهيلم سبيل العنزي191123550

ذكرمحمد تركي الطرق العنزي192110181

ذكرمحمد تركي مريزيق الطالب193121781

ذكرمحمد حسن عبدهللا  بوبشيت194101365

ذكرمحمد خالد زامل البراهيم195104211

ذكرمحمد خالد محمد السليم196111096

ذكرمحمد خليفه جامع الحربي197108488

ذكرمحمد راضي صلبي العنزي198109856

ذكرمحمد سالم إبراهيم العرف199116122

ذكرمحمد سعد محمد النحيت200105342

ذكرمحمد سلطان حجاج المظهور201105630

ذكرمحمد عايض عايد المطيري202124759

ذكرمحمد عبدهللا صالح القرعاوي203101096

ذكرمحمد عبدهللا عبدالكريم السرحاني204102217

ذكرمحمد عقيل محمد العنزي205126182

ذكرمحمد عويد  اليابس  البلعاسي 206121304

ذكرمحمد قياض هجاج الرويلي207121238

ذكرمحمد مشعل غازي الحربي208116855

ذكرمحمد يوسف أحمد دوكري209127109

ذكرمذكر فراج مذكر العماني210105481

ذكرمزهر البحاث عواد الشمري211100735

ذكرمشاري  نحيطر صنيتان السويلمي212102045

ذكرمشاري ذياب روضان الدرعان213119972

ذكرمشاري سعود فرحان الدرع214114389

ذكرمشاري سليمان ابراهيم الميمان215102866

ذكرمشاري عبدهللا محمد الدامغ216116210

ذكرمشعل الفي معتق البدراني217109538

ذكرمشهور شالح زيد الرويلي218112207

ذكرمصعب مرعي خميس الدغمي219112256

ذكرمطر ماطر  مطر القثامي220115084

ذكرمطني فرح مطني الشمري221110912

ذكرمفرح متعب مفرح العتيبي222126691

ذكرممدوح حمد محمد ابوزهره223101031

ذكرمنيع الليفي سليمان الشمري224110949

ذكرموسى جريذي كريشان العنزي225102069

ذكرنادر جزاء صويدر الجهني226109521

ذكرنادي نصار ناصر الرشيدي227108894

ذكرناشع  محمد  عبدهللا  الشهري228110259
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ذكرناصر ظافر عبدالرحمن الشهراني229116276

ذكرناصر فايز محمد الراشد230122468

ذكرنافع عبدهللا محمد النافع231100326

ذكرنايف عامر فضي الحربي232102052

ذكرنايف عبدالرحمن نايف العتيبي233104242

ذكرنواف منيف محمد العتيبي234127957

ذكرهشام  بدر ناصر العبيد235117748

ذكروافي علوش مقبل الشمري236102784

ذكروليد غالب ركيان العنزي237121677

ذكريزيد ابراهيم عبدالعزيز اليحي238108284

ذكريزيد دغيلس قبالن الشمري239106340

ذكريعقوب زبن دربي الريس240105626

ذكريوسف صالح يوسف اليوسف241107474

ذكريوسف كليب خلف العنزي242104085
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ذكراحمد حسن طالع البناوي1100599

ذكراحمد سالمة عايد الشراري2120365

ذكراحمد عبدالمحسن محمد النخلي3111464

ذكراحمد عبيد حييان الزبني4105366

ذكرالليث  احمد  مفضي المفضي5103666

ذكرالوليد خالد بجاد العتيبي6115490

ذكرانس سعيد محمد خبتي7109233

ذكرباسل سليم قنيفذ العنزي8117278

ذكربدر رويعي فريج  العطوي9105480

ذكربسام أحمد عبدهللا الجهني10105624

ذكربسام عائض ظافر االسمري11125170

ذكربندر صهيدان مشعل العنزي12103294

ذكربندر ماجد عبدالكريم الجبرين13105023

ذكربندر منصور غبيشان الحربي14119583

ذكربين مثيب محمد السبيعي15110455

ذكرثامر مف محمد ا16115140

ذكرجمال  الهاب  عوض  الحربي17126618

ذكرجمال منصور زبن العنزي18104612

ذكرحاتم  سفر سعيد الغامدي19120225

ذكرحامد هزيل دويشر الشراري20111377

ذكرحسين مسفر مشلح الشكره21126459

ذكرحمد  صويدر عبيدهللا الجهني22104783

ذكرحمد عطية حمود الضويحي23100966

ذكرحمدان خليف رفاعي العنزي24100451

ذكرحمود  عبدالرزاق محمد  الوشيح25102328

ذكرحمود عيد نويفع المطيري26104947

ذكرخالد أحمد عبدهللا الضويحي27102036

ذكرراكان دخيل هللا مرعي الحربي28100065

ذكرريان  رده رداد الهذلي29114136

ذكرزياد فالح ختام الرويلي30104173

ذكرساري نازل عقيل الشمري31106443

ذكرسالم عقيل سالم الحازمي32105246

ذكرسالم عويد سالم  العنزي33112457

ذكرسامي ضحوي حميس الرويلي34116279

ذكرسامي عناد حسين الرويلي35100073

ذكرسطام خلف دخيل الحربي36127067

ذكرسعود نايف ناوي  الشمري37100890

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مدقق مناقصات
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ذكرسلطان  رحيل  رويحل الشمري38110135

ذكرسلطان حطاب رقاص العنزي39110186

ذكرسلطان محمد مالح العنزي40119530

ذكرسلمان موفق سالمه الدخيل هللا41107687

ذكرصالح أحمد متعب البلوي42124661

ذكرصالح ظافي عويد الشمري43101647

ذكرصالح عبدالرحمن صالح الحيزان44101300

ذكرصالح عبدالعزيز صالح الوهيبي45115348

ذكرصالح عبدهللا صالح الحزيم46124575

ذكرصالح علي عوضة الشمراني47110478

ذكرصالح عمر دحيم الرديعان48100138

ذكرصالح احمد عبدهللا الضبيب49106137

ذكرطارق صالح سعد الراشد50124595

ذكرعاصم محمد راشد الشراطين51101218

ذكرعبد الرحيم مطلق الجرو الرويلي52122453

ذكرعبدالرحمن حمد ناصر الوليعي53101582

ذكرعبدالرحمن راشد عبدالرحمن الفيصل54102546

ذكرعبدالرحمن عوض دحل العنزي55106399

ذكرعبدالرحمن فرحان جريعب العنزي56118474

ذكرعبدالرحمن محمد احمد مصري57111148

ذكرعبدالرحمن محمد عايض الرشيدي58100882

ذكرعبدالعزيز سالمه قطيش العنزي59100662

ذكرعبدالعزيز عبداالله عيد المعتق60103299

ذكرعبدالعزيز عبدالسالم علي الحربي61119759

ذكرعبدالعزيز فيحان خربوش المحلسي62107280

ذكرعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الماضي63102014

ذكرعبدهللا  ساير حميد الشمري64118653

ذكرعبدهللا  ضيف هللا  عبدهللا  الدباغ65111804

ذكرعبدهللا إبراهيم ظافر كريري66110643

ذكرعبدهللا بدر عرسان الدغمي67107731

ذكرعبدهللا حجي خليف العنزي68102218

ذكرعبدهللا عبدالعزيز فرج العنزي69115950

ذكرعبدهللا فريج سالم العطوي70104291

ذكرعبدهللا كريم رجاء العنزي71100453

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الوردي72116200

ذكرعبدهللا مصلح حسن الزهراني73101796

ذكرعبدهللا معال سعيد المطيري74111655
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ذكرعبدالمجيد عوض حجي العنزي75108051

ذكرعقيل مزعل محمد الشمري76113580

ذكرعلي بدر غياض اللميع77119988

ذكرعلي سعدي علي الخثعمي78112944

ذكرعلي طالب علي العنزي79122142

ذكرعماد فيصل عودة االحمدي80115440

ذكرعمر  موسى مطلق  العطوي81123646

ذكرعمر مطلق عياد النومسي82100450

ذكرعوض شايح عوض العنزي83100807

ذكرعيسى ذيب عبدالرحمن العتيبي84101243

ذكرفاضل عباس محمد النخلي85103230

ذكرفرحان مسعد فرحان العنزي86108570

ذكرفريح مبارك فريح السالمه87119903

ذكرفهد  عيد  عليان  الحربي 88121917

ذكرفهد  محمد حماد السالم89109492

ذكرفهد طالب علي العنزي90115078

ذكرفهد عبداللله فهد ال عشقان91100698

ذكرفهد مشل رديني الشمري92122121

ذكرفيصل  محمد  خلف الشراري93109190

ذكرفيصل حامد محمد الشرعان94102090

ذكرفيصل عبدهللا براهيم الرقيعي95107301

ذكرفيصل عبيدهللا مطلق العنزي96105590

ذكرالفي نايف الفي المطيري97104561

ذكرماجد رجاء قاسم الحربي98108543

ذكرماجد سلمان منيس الشمري99106086

ذكرماجد سنيان فرحان البلوي100104935

ذكرماجد عبدالهادي علي العمري101100948

ذكرمبارك عوض جويعد العتيبي102115032

ذكرمتعب سعد صلفيق الشمري103102027

ذكرمثنى عبدالمصلح محمد الخالدي104115868

ذكرمحارب الفي عبيد الشمري105111227

ذكرمحمد  عطا هللا  رحيل  العطوي106123556

ذكرمحمد أحمد مبارك الزارع107127086

ذكرمحمد سعد حسن الشهراني108101153

ذكرمحمد سعدي احمد الغامدي109110496

ذكرمحمد سالمة دغيشم العمار110102924

ذكرمحمد صلف غشيم الجارد111124209
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ذكرمحمد عبد االله موسى الثبيتي112102960

ذكرمحمد علي عبدهللا العدواني113125883

ذكرمحمد عواد فريج العطوي114115286

ذكرمحمد عيد حميد الحربي115101732

ذكرمحمد مطر محمد الجميلي116107911

ذكرمحمد منسي سليم الفهيقي117102363

ذكرمحمد منصور حمدان الخليفة118101118

ذكرمحمد ونيس  عواد الشمري 119121174

ذكرمد هللا  ربيع  عساف الرويلي120116379

ذكرمرزوق سالمة  مسلم  الجهني 121104905

ذكرمرعي محمد عبدهللا الشهري122105081

ذكرمزيد عبدالرحمن عبيد الشمري123110945

ذكرمشاري ذياب ناجي العتيبي124113964

ذكرمشعل يوسف عبدهللا االميلس125118240

ذكرممدوح مضحي خميس الرويلي126116248

ذكرناصر محمد  سطم العنزي127122913

ذكرنايف حمدان عايد الرشيدي128120976

ذكرنايف سالمة عايد الشراري129116138

ذكرهادي معجب حمود الشمري130116577

ذكرهايل صبيح بشير الشراري131100225

ذكرهليل مطارد طلق العياشي132104984

ذكروليد حسن حاسن المالكي133105314

ذكروليد رمضان  هليل المطرفي134110125

ذكروليد فهيد نجر الرويس135106225

ذكريحيى  عيد موقد العنزي136103641

ذكريزيد سعد محمد الدميخ137105021

ذكريزيد علي غازي الرويلي138105631

ذكريوسف  مرزوق  مقبل  العنزي 139111320

ذكريوسف أحمد ناصر الشهراني140120190

ذكريوسف صرمان عليوي الشمري141116540

ذكريوسف عيد غافل العنزي142119215
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ذكر أسعد     سعود  بركات     السلمي       1110917
2100916Alanazi ذكرخلف عبدهللا العنزي
ذكرابراهيم  حسن  سليمان  الغنام3127230
ذكرابراهيم  عبدهللا  معيوف العنزي4109614
ذكرابراهيم حسين عبدالكريم الشريف5100956
ذكرابراهيم عبدالرحمن عبيدهللا الجابري6100403
ذكرابراهيم محمد ابراهيم الغامدي7110424
ذكراحمد  ناصر  حسين  ال مغني القحطاني 8101162
ذكراحمد حبيب هديبان المطيري9125403

ذكراحمد عايض مقبل الرشيدي10125770
ذكراحمد عبدهللا احمد الغامدي11104686
ذكراحمد عبدهللا سالم االسمري12115518
ذكراحمد عوض ظافر  الشهري13108070
ذكراحمد فائع محمد  مشاوي 14117581
ذكراحمد هادي حمود العنزي15116547
ذكرادريس ابراهيم  احمد  صلوي16100408
ذكراسماعيل محمد اسماعيل حسن17110161
ذكرالحميدي الحميدي مزيد الشمري18126798
ذكرامين محمد امين بنجابي19106471
ذكرانمار عبد الرحمن صالح مبارك20102169
ذكرأحمد  عنيزان  قميش  العازمي 21101097
ذكرأحمد زعل عميشان الفقيري22108279
ذكرأحمد سعود سكران الرويلي 23103106
ذكرأحمد سعيد أحمد الغامدي24101864
ذكرأحمد عبدالعزيز مسعود الحربي25100816
ذكرأحمد ممدوح براهيم الرشيدي26100989
ذكرأنور خضر سالم العنزي27115204
ذكرأنور مقبول ذيبان العنزي28103676
ذكربسام شامي خلف الشمري29124826
ذكربسام علي غازي الرويلي30105611
ذكربشير محمد بخيت الشراري31115876
ذكربندر عيد ساير الشمري32125675
ذكربيان عدنان علي قستي33106056
ذكرتركي ابراهيم حمدان الحويطي34105057
ذكرتركي حميد عاطي الحمراني35111851
ذكرتركي سليمان خلف الشراري36104272
ذكرتركي محمد تركي اللبيخان37104832
ذكرثاني  عبدهللا محمد العنزي38122382
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ذكرجابر علي جبران الفيفي39104745
ذكرجبر صويلح جبر الصلبي40107553
ذكرجميل عطيه رشيد الحربي41108965
ذكرجواد محمد علي المقرن42101839
ذكرحاتم نعيم فالح الشرارى43121041
ذكرحاشم نزال جدعان الشمري44122591
ذكرحذيفه احمد محمد جوهري45105180
ذكرحسام سعد محمد الدريبي46105006
ذكرحسام سلمي سالم الرحيلي47127689
ذكرحسام علي عبدهللا  الشهري48102021
ذكرحسن بدر عايش الحربي49120991
ذكرحسن عبدهللا حسن الحازمي50103002
ذكرحسين عبدهللا حسين المصعبي51100105
ذكرحمد مصلح محيالن الشراري52102283
ذكرخالد أحمد محمد الحفظي53119935
ذكرخالد حمود علي الصليمي54107361
ذكرخالد خميس عوده الجهني55106404
ذكرخالد راكان مسفر السبيعي56107511
ذكرخالد سويد عصواد المطرفي57103756
ذكرخالد صبر زايد الشمري58124840
ذكرخالد صقر علوش المطيري59100367
ذكرخالد مهدي دشن القحطاني60106458
ذكرخالد موسى حميد البناقي61126338
ذكردحيل سدران محمد العماري62119311
ذكرراكان  محمد  عايد الجهني 63119598
ذكررائد حسني بالقاسم المالكي64105071
ذكررائد عارف عبد هللا المرامحي الحربي65104890
ذكررائد محمد ناشي الصاعدي66105102
ذكررائد مشل مقبل الشمري67116068
ذكررجب علي رجب الزهراني68105382
ذكررحال عبدهللا نامي الجعيد69124013
ذكررياض حمدان محمد الغامدي70100174
ذكرريان محمد غانم السحيمي71114913
ذكرزايد سعيد علي الغامدي72103682
ذكرزياد غازي عباس العتيبي73112527
ذكرسالم ابراهيم سالم الضمادي74105265
ذكرسامي  زايد جابر العنزي 75102305
ذكرسامي صالح  محمد  القرني76100337
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ذكرسامي محمد سلمان البلوي77121631
ذكرسعد حسين محمد الجهمي78104276
ذكرسعد زائد سعد الشهري79106109
ذكرسعد فايع يحي المزاح80104779
ذكرسعد محمد سعد الثبيتي81104564
ذكرسعد محمد مرزوق القحطاني82100919
ذكرسعود سافر مسفر الحربي83115913
ذكرسعود سعد عناية هللا  المزروعي84125412
ذكرسعود عطيةهللا  مزيلية  السلمي85106697
ذكرسعيد عبدهللا عامر قحاص86119765
ذكرسعيد عوض محمد الغامدي87100389
ذكرسعيد محمد عبدهللا األحمري88124052
ذكرسلطان  سلمان  عويض  العضيله89115092
ذكرسلطان خالد جريد  المطيري90103019
ذكرسلطان عبدالرحمن عبدالعزيز البطي91104107
ذكرسلطان عبدهللا محمد االسمري92122005
ذكرسلطان ليلي رشيد الهزيمي93115253
ذكرسلطان ناصر ساعد البلوي94119300
ذكرسليمان احمد معيض الزهراني95109999
ذكرسليمان جابر صالح عسيري96105474
ذكرشادي محمد احمد اليوبي97105593
ذكرشاكر مبارك الفي الشراري98116520
ذكرشاهر عمر مطلع المطيري99104127

ذكرشايع  سعد  شايع  آل مفتاح100111229
ذكرصالح سعد صالح الشراري101106011
ذكرصالح علي غافل العتيبي102125207
ذكرصالح مرزوق صالح المفرجي103103639
ذكرصالح مطارد فاران آل مطارد104103071
ذكرصالح نزال عقيل العنزي105100445
ذكرصالح هديبان محيميد ال شرمة106119375
ذكرصقر عواد خلف العنزي107111593
ذكرطارق رفدان مبارك الشهراني108103759
ذكرطارق محمد مسعد الحجيلي109110309
ذكرطارق مطلق عبدالرحمن  االنصاري110105657
ذكرطالل سعود مطيلة الشراري111100089
ذكرطالل عبدالعزيز مناور المطيري112125143
ذكرطالل فهد عاسل الرويلي113102343
ذكرطيار سلطان فهد السحيمي114108182
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ذكرعادل مشبب سعد ال فايع115101477
ذكرعامر سعود صالح الجهني116109437
ذكرعبداالله محمد حمود الواكد117102295
ذكرعبدالرحمن سعد سعيد السهلي118116669
ذكرعبدالرحمن سعيد عبدهللا الزهراني119118699
ذكرعبدالرحمن عبدالعزيز محمد المزمومي120110255
ذكرعبدالرحمن عبدالعزيز مغنم الشمراني121117125
ذكرعبدالرحمن عبدهللا علي الحارثي122120010
ذكرعبدالرحمن محمد عبدالرحمن المالكي123101889
ذكرعبدالعزيز حامد علي ال فرحان124116674
ذكرعبدالعزيز حمد عليان العتيبي125104946
ذكرعبدالعزيز زيد سويلم الشراري126114741
ذكرعبدالعزيز صالح عبدالعزيز اليوسف127101033
ذكرعبدالعزيز علي سعود المطيري128122988
ذكرعبدالعزيز محمد عبدالمحسن باهبري129110711
ذكرعبدالعزيز هليل رويضان الشراري130100017
ذكرعبدالعظيم عطيه مهدي المتعاني131111572
ذكرعبدالكريم عبدهللا عمر الحامد132115352
ذكرعبدالكريم محمد عطيه الزهراني133120028
ذكرعبدهللا  بادي  عوض  الحربي134125132
ذكرعبدهللا  نافع محمد الشراري135126313
ذكرعبدهللا أحمد محمد غباين136105358
ذكرعبدهللا زامل صالح الشعالن137106569
ذكرعبدهللا سليمان دباس الشمري138124397
ذكرعبدهللا صنيدح سفير الجعيد139110642
ذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا السالم140103206
ذكرعبدهللا عزيز غنام العنزي141103415
ذكرعبدهللا محمد ابراهيم حمزي142102039
ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الغامدي143122180
ذكرعبدهللا محمد عبدهللا المزراقي144101410
ذكرعبدهللا يحيى زاهر الفيفي145109661
ذكرعبدالمجيد صالح احمد العوفي146102086
ذكرعبدالمجيد عيسى موسى العمري الحربي147112316
ذكرعبدالمجيد محمد ابراهيم النقيدان148118162
ذكرعبدالمجيد محمد عيادة الحربي149110809
ذكرعبدالهادي صالح سعد الحارثي150102182
ذكرعبدالوهاب ابراهيم عبده العواجي151125777
ذكرعبده غلي احمد المهداوي152125864
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ذكرعدنان ناصر علي دباء153102195
ذكرعلي ابراهيم عبدالعزيز الشقيران154110717
ذكرعلي حسن علي المالكي155128091
ذكرعلي شبيب زيد موينع156111830
ذكرعلي محمد علي بن كدسه157112532
ذكرعمر سعد علي القحطاني158119333
ذكرعمر طلعت علي المقذلي159120157
ذكرعمر عبدالرحمن عمر الالحم160125743
ذكرعمر عبدالرحمن فريج الجهني161102124
ذكرعواد  سالمه  عواد العطوي162114532
ذكرعيسى سلمان جاهم الشراري163101642
ذكرعيسى عبدهللا عيفان المطيري164103965
ذكرفارس محمد علي الشريف165100922
ذكرفارس نواف سعد النفيعي166105258
ذكرفايد عبدالهادي سلمان العنزي167102590
ذكرفهد  طراد مونس العنزي168112520
ذكرفهد ابراهيم دخيل المطيري169105167
ذكرفهد زيد محمد الزهراني170101079
ذكرفهد صالح سعود العنزي171118627
ذكرفهد عبدهللا ابراهيم الدهيشي172110136
ذكرفهد علي الشومي الرويلي173103234
ذكرفهد فريح علي الشمالني174100304
ذكرفهد مبارك هيشان الشرارى175103805
ذكرفهد محمد سليمان العتيبي176115767
ذكرفهد محمد علي العنزي177108333
ذكرفهد محمد فهد بن نخيالن178110433
ذكرفهد مطلق عتيق البلوي179101789
ذكرفواز جبر خلف العويضة180125866
ذكرفواز حضيري سالم الجهني181118361
ذكرفواز سالم ناقي الردادي182115026
ذكرفواز عبدالعزيز عقيل  الطريفي183124993
ذكرفواز عبيد دغمان الرشيدي184119616
ذكرفيصل  خالد هيف  ال مغيب185109655
ذكرفيصل عبدالعزيز حامد القاضي186100632
ذكرفيصل فهد حميد العدواني187110728
ذكرقواز بريك مبارك العوفي188120115
ذكركمال إبراهيم محمدناصر القليطي189127681
ذكرالفي طحيران دقيسان الشراري190102071



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مساعد مفتش اداري

ذكرماجد احمد سعيد العمري الزهراني191100024
ذكرماجد علي سعيد القحطاني192101507
ذكرماجد علي محمد الحيدري193119479
ذكرماجد مناور محسن أبوالرحيله194104939
ذكرمالك مطر حاسن الغيط195117732
ذكرمانع الليفي سليمان الشمري196122349
ذكرمتعب نايف سعيد الشمري197120189
ذكرمحمد  عبدهللا  محمد  الزهراني198101260
ذكرمحمد  مانع حمد ال سليمان199108257
ذكرمحمد احمد سليمان القاسم200104736
ذكرمحمد حطاب  أحمد البناقي 201106798
ذكرمحمد حمد حمدان الدوسري202116058
ذكرمحمد حمد مطلق الشايع203100960
ذكرمحمد حمزة محمدسعيد الحيدري204125058
ذكرمحمد حمود عبدالرحمن الدوسري205100770
ذكرمحمد خالد صالح  الثبيتي 206102685
ذكرمحمد خليف مطر الشمري207115388
ذكرمحمد دخيل هللا سلمان المطيري208127193
ذكرمحمد راشد محمد الحقباني الدوسري209111398
ذكرمحمد سبتي جرو العنزي210124319
ذكرمحمد ضيف هللا ساجر الحربي211109509
ذكرمحمد ضيف هللا عمير الرشيدي212116531
ذكرمحمد عبدالعزيز سعد ال عبيد213111576
ذكرمحمد عبدهللا عبده المسرحي214110934
ذكرمحمد عبدهللا محمد البسام215122646
ذكرمحمد عبدهللا محمد الدوسري216106629
ذكرمحمد عبده احمد قميري217124916
ذكرمحمد علي عبدهللا العسيري218110211
ذكرمحمد علي محمد القرني219112147
ذكرمحمد عواد زايد الهمالن220110515
ذكرمحمد عيد ظليفان الشراري221103712
ذكرمحمد فائع علي ال مشيره عسيري 222126935
ذكرمحمد فرحان سمران الحمدي223103702
ذكرمحمد قاسم سعيد الغامدي224104000
ذكرمحمد منصور جمعه بن صالح225110335
ذكرمحمد يحي محمد الخطيب226104350
ذكرمخلد محمد محيل الشراري227100106
ذكرمراد أحمد ابراهيم ربيع228114427
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ذكرمرتضى محمد جابر  بوعلي229104170
ذكرمرزوق ابراهيم مرزوق الرفاعي230102080
ذكرمروان صالح عبدهللا المريحيل231126609
ذكرمزيد  حضاض  مزيد  السلمي 232104036
ذكرمشاري عائض مشرع الغامدي233113888
ذكرمشاري معيوض عويض العتيبي234119367
ذكرمشعل حماد زقيحان الشلوي235112184
ذكرمشعل صالح امسلي المطيري236101785
ذكرمشعل هجاد عمر الغامدي237105705
ذكرمصعب خلف رحيل العنزي238126462
ذكرمصلح علي محمد الشيخي239110129
ذكرمعاذ عبدالرحمن منصور عسيري 240106547
ذكرمعاذ فايز حامد الثبيتي241102322
ذكرمعتز سليمان عبدالعزيز الخشمان242103164
ذكرمعيض سعيد معيض العمري243101973
ذكرمنصور  محمد حسين  ال مانع القحطاني 244108907
ذكرمنور شاقي صقر الشمري245116463
ذكرمهند أحمد صالح القويفلي246102255
ذكرمهند خالد صالح الغامدي247106079
ذكرمهند سعيد محمد الزائدي 248101356
ذكرموسى  عبدهللا زغلول  عسيري249115626
ذكرمؤيد نايف متعب الشمري250124783
ذكرناصر  عبيد رديفان الرشيدي251113576
ذكرناصر دحيم محمد الشمري252106935
ذكرنايف  حامد حضار المطيري253112288
ذكرنايف  فهد  سدحان  العمري 254118420
ذكرنايف ابراهيم عبدالرحمن الركف255105226
ذكرنايف سعد مرزوق الزاملي256117719
ذكرنايف عبدهللا االشرم العنزي257100339
ذكرنايف غازي الهويل العتيبي258115782
ذكرنايف منصور طارف الرمال259122260
ذكرنواف  هرمول  سعود  المطيري260121955
ذكرنواف احمد فهد السراني261109678
ذكرنواف مبارك عائض الشهراني262122911
ذكرهاني  معتق عواد الجهني263124480
ذكرهاني خلف مطلق الشمري264110653
ذكرهاني سعود مسلم الشراري265104766
ذكروائل ذيب رفاعي المطيري266100241
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ذكروليد  عقاب  صاهود  الثقفي 267107953
ذكروليد احمد حبش حريصي268102545
ذكرياسر  مرشود  عطية  الصبحي 269115465
ذكرياسر جميل عطيت هللا الثقفي270100071
ذكرياسر خالد فهد العبيدان271115469
ذكريحيى مداوي  مسفر التليدي272112737
ذكريزن ابراهيم احمد الغامدي273105048
ذكريوسف  محمد حميد الرفاعي274103474
ذكريوسف درع حمد الدرع275106092
ذكريوسف عبيد مانع العنزي276115020

ذكريوسف عساف زبن الشمري277111592
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ذكرابراهيم  احمد شامي  العمري1114648

ذكرابراهيم  خالد حمود  الواكد2117530

ذكرابراهيم  علي ابراهيم العجالن3108489

ذكرابراهيم الراوي مشهد المطرفي4110805

ذكرابراهيم خميس خلف العنزي5120931

ذكرابراهيم سالم علي البلوي6101146

ذكرابراهيم عبدهللا سالم العطوي7105186

ذكرابراهيم مرعي سلطان الحسن8110914

ذكراحمد  عمر  مقبل  العنزي 9124082

ذكراحمد  معاشي  االدلم  االشجعي10106992

ذكراحمد ابراهيم عبد العزيز العبيد11113548

ذكراحمد راوي ظاهر الفهيقي12113056

ذكراحمد رجاء حمود السعدي13123407

ذكراحمد سالم  صالح الشدوخي14114505

ذكراحمد سالم رحيل العنزي15102047

ذكراحمد سعد سعود الشراري16116103

ذكراحمد سالمه عايد الشراري17124258

ذكراحمد شرعان نهيان الشراري18114493

ذكراحمد صالح حمدان الدرعان19125194

ذكراحمد عبدالكريم رشيد الفالح20122547

ذكراحمد عبدالكريم سلطان الحسن21114054

ذكراحمد عبدهللا علي العطوي22104904

ذكراحمد عبدالمصلح خليف المعيقل23115114

ذكراحمد عقالء حمدي الشراري24116557

ذكراحمد عواد ابراهيم العنزي25100650

ذكراحمد عويد حماد العنزي26118424

ذكراحمد فارس محمد السالمي27103922

ذكراحمد فهد عبدالجبار الحارثي28102829

ذكراحمد محمد احمد الضويحي29127910

ذكراحمد محمد مهوس الرويلي30126760

ذكراحمد مسلم رشود العنزي31123474

ذكراحمد مضحي محمد السويلمي 32114173

ذكراحمد نايف طاري الشمري33118068

ذكراحمد نايف فروان الشمري34103129

ذكراسامة  محمد علي العارضي35106076

ذكراسامة سالم خضير العنزي36118729

ذكرالحميدي سعد عويض العنزي37126303
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ذكرالريض مفضي سحبان العنزي38103266

ذكرامجد  خاتم  شطي  الرويلي39111617

ذكرايمن  مطر  محمد  العنزي 40123277

ذكرايمن سالمة خلف الرغيالن41122196

ذكرإبراهيم مرزوق عقيل القويعان42116895

ذكرأحمد اكرم محمود الكحلوت43102402

ذكرأحمد حمدان حامد الشراري44105735

ذكرأحمد حمود كريشان الرويلي45102992

ذكرأحمد زاهر محمد العسيري46115239

ذكرأحمد سالم مقبل العنزي47112100

ذكرأحمد سعود فهد البقعاوي48102151

ذكرأحمد ضاحي سعود الشراري49103786

ذكرأحمد عباس أحمد الجميعي50106432

ذكرأحمد عزت فاروق براده51101379

ذكرأحمد عواد مسرح العنزي52113390

ذكرأحمد عويد سويلم الشراري53116750

ذكرأحمد غريس حامد الشراري54107265

ذكرأحمد محمد عيد الشراري55100371

ذكرأحمد مرضي محسن القرني56118598

ذكرأحمد مصطفى خلف السرحاني57102112

ذكرأشرف شتيوي لطيف  الضويحي58109208

ذكرأكرم قادي محمد الشراري59100850

ذكرأمجد  صفوق  صالح  الخابور 60112236

ذكرأمين مشعل هايس الفالح61107576

ذكرأيمن فرج فاضل الرويلي62105848

ذكرباسل حمد مرزوق العتيبي63119892

ذكرباسل خالد احمد الرحيلي64110469

ذكرباسم عمر محمد الخالدي65112936

ذكربدر  ضيف هللا  مناحي الشراري66119225

ذكربدر  الفي ضيف هللا  الرشيدي67128008

ذكربدر عايد  بندر الشمري 68117434

ذكربدر مبروك راشد الرشيدي69111394

ذكربدر مزكي ملهله الشراري 70101956

ذكربدر ملفي عريميط العوفي71121626

ذكربسام  عبدالرحمن محسن الزياد72106060

ذكربسام سعدون نازي  الرويلي73126897

ذكربسام عبد الحميد عبد الرزاق امام74119170
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ذكربشير  زاهي فرحان الشمري75103199

ذكربندر  فرحان سنيان الشراري76127284

ذكربندر  محمد علي الرشيدي77121136

ذكربندر بدر صلفيق الشمري78119672

ذكربندر حمد سمران العنزي79116510

ذكربندر عبدهللا ظاهر السهلي80101166

ذكربندر عواد خلف الشراري81120764

ذكربندر عوض عبيد العمراني82108096

ذكربندر غصيب عوينات الشراري83119642

ذكربندر الفي عبيد الشمري84103205

ذكربندر محمد نومان الشمري85104303

ذكربندر هادي جديع العنزي86109322

ذكربهيج مقبل بادي الشمري 87108639

ذكرتركي حامد نومان الشمري88122247

ذكرتركي عبدالرحمن سعدون العنزي89100134

ذكرتركي محمد صالح الزهراني90109510

ذكرتركي مصلح صويتان العوفي91109490

ذكرتهليل عبدالرحمن  عبدهللا  شكر92103001

ذكرثامر  صبر  ثاني  الشمري 93113911

ذكرجابر  ذيب  خليف الفهيقي94118538

ذكرجابر سعود االسود الرشيدي95116696

ذكرجديع  عوض  جديع  الشراري96126950

ذكرجريس  ضويحي محمد الدوسري97125686

ذكرجمال عبيد ملهي الشمري98100912

ذكرجمال مساعد متعب الصالح99124494

ذكرحاتم ربيع مطلق الشمري100118269

ذكرحاتم سعود منسي الزارع101104428

ذكرحازم عطاهللا غصاب الضويحي102111886

ذكرحامد  محمد عوض  العنزي103126178

ذكرحامد عالقان محمد الدغماني104106777

ذكرحسام غربي  بادي الشمري 105102239

ذكرحسام فالح عيد الضويحي106109216

ذكرحسام مساعد عايد السماره107127630

ذكرحسان رشيد سليم العنزي108119818

ذكرحسان هالل سمر  الرويلي109114866

ذكرحسن  علي  عبدالمحسن  الجوفي 110116299

ذكرحسن ذاكر زين الشهري111102038
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ذكرحسن عبدالرحيم احمد  بن عفيف112120256

ذكرحسن عبدهللا حسن الزهراني113100806

ذكرحماد محمد مهوس الرويلي114111057

ذكرحمد ابراهيم  مرزوق الحميمص115128121

ذكرحمد صالح أحمد الجوير116107459

ذكرحمد فهد حمد الحسن117115691

ذكرحمود  محمد  حمود  السالم 118102311

ذكرحمود أحمد محمد العتيق119124896

ذكرحمود سعد سعود الشراري120116115

ذكرحمود عبيد عبيدهللا العبري121102937

ذكرحمود مسند مسبل العنزي122102193

ذكرحميد علي أحمد المالكي123115089

ذكرخالد  سند خليف الفهيقي124112451

ذكرخالد  فيصل  هزيم  القايد125122997

ذكرخالد جميعان مفرح الشراري126119614

ذكرخالد خلف فالح الشمري127108662

ذكرخالد شالح شايم الشمري128108703

ذكرخالد صحن مشرف الشمري129111212

ذكرخالد طالل سعد العنزي130117324

ذكرخالد عبدالرحمن عبدالعزيز الحلوة131102945

ذكرخالد عزام  فليح العنزي132123880

ذكرخالد عطاء عمير الفرهود133116579

ذكرخالد فهد مطني الجميلي134110060

ذكرخالد فواز محمد السهلي135103204

ذكرخالد ماجد مطرود الشمري136119613

ذكرخالد مزكي رحيل الرويلي137127872

ذكرخالد مصبح معجون الشراري138108297

ذكرخالد مقبل هارب الشراري139117401

ذكرخالد مليحان جاهم الشراري140111362

ذكرخالد ناصر محمد الناصر141115783

ذكرخالد ناضي حوسان الرويلي142122400

ذكرخالد نداء خلف العنزي143110794

ذكرخلف  صالح خلف الرويلي144116773

ذكرخلف ممدوح خلف العنزي145103185

ذكرخيرهللا عطاهللا مشحن الشراري146107393

ذكردايس سليمان جزاع السلماني147125253

ذكردحام  فواز  دحام  السرحاني 148113439



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مسجل طلبه

ذكردهيمان عبيد دهيمان الشمري149118668

ذكرراجي مطلق راجي الشمري150105524

ذكرراشد محمد راشد الطويرب151112300

ذكرراكان  دهام  دامث الرويلي152103996

ذكرراكان  محمد غضبان  الرويلي153105256

ذكرراكان تريحيب محارب المطيري154114026

ذكرراكان خلف عقيل العنزي155120184

ذكرراكان صالح سليمان  الشاوي156121059

ذكررائد  شاوي  محمد الشمري157109568

ذكررضا سالم منصور الشمري158110565

ذكرريان محمد ناصر القويفلي159115231

ذكرزاحم خشم جريبيع الشمرى160121852

ذكرزامل عقيل زامل الشمري161111545

ذكرزياد عبدهللا قبيعان الشراري162119531

ذكرزياد متعب رجاء الفهيقي163118089

ذكرسالم  عبدهللا رفيد الحويان164107002

ذكرسالم  محمد سالم  الجارهللا165126562

ذكرسالم حمد ناصر السليم166105769

ذكرسالم حمود صالح المحسن167101457

ذكرسالم سعود طريقي العنزي168112834

ذكرسالم مطلق سالم الصلبي169109176

ذكرسالم ملهي عماش الشمري170113872

ذكرسامي  جبر  مشير الفريجي 171114530

ذكرسامي بخيت مظهر الشراري172116925

ذكرسامي سعود صياح الشراري173103555

ذكرسامي عايد فضي العنزي174109044

ذكرسامي ماجد  عتيق  الشمري 175126228

ذكرساير فاضل  حمدان  الشراري176111661

ذكرسطام حمدان مسلم الشمري177126504

ذكرسعد جزاع سعود الشمري178112308

ذكرسعد سعود مهاوش الجنيدي179120136

ذكرسعد سعيد سعد السريعي180115652

ذكرسعد عوض جريد الشمري181108761

ذكرسعد عويد صالح العنزي182114851

ذكرسعد قعيط مسعر الشمري183126261

ذكرسعدون سعد نداء الرويلي184109223

ذكرسعود  شايم تركي الشمري185119336
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ذكرسعود  محمد مدوخ الحربي186126107

ذكرسعود زقام مشل الشمري187117147

ذكرسعود سالم محمد الجغواني188115816

ذكرسعود ظافي شرايد  الرويلي 189123866

ذكرسعود عزيز نمر الشمري190111541

ذكرسعود عقيل محيسن الشمري191120431

ذكرسعود عويد شايش الشراري192106917

ذكرسعود مشاخص  مرضي  المطيري193114075

ذكرسعيد مرضي محسن القرني194105484

ذكرسلطان صالح معيقل العلي195106882

ذكرسلطان عبيد فالج الشمري196105248

ذكرسلطان عقالء موسى  الكريع197112392

ذكرسلطان فهد سليم الشراري198111841

ذكرسلطان ماهل سالم الشمري199117598

ذكرسلطان محمد الحميدي العتيبي200113410

ذكرسلطان مذود ماشي الشمري201116300

ذكرسلمان  جديع راجع  الرويلي 202114509

ذكرسلمان احمد علي الخليفة203115976

ذكرسلمان حمد حمود البيالي204111982

ذكرسلمان حمود سليمان الشراري205117542

ذكرسلمان سعيد غرم هللا العمري الزهراني206115088

ذكرسلمان متعب مشعان الشمري207120193

ذكرسلمان محسن عروج الشمري208106986

ذكرسلمان مكمي مناحي الرويلي209105212

ذكرسليم اسماعيل عمار الشنقيطي210100171

ذكرسمير مساعد مغيضب الهباد211124086

ذكرسيف اإلسالم عقيل فاضل الشراري212119548

ذكرسيف سعود مطير الشراري213121424

ذكرسيف سليمان احمد المالكي214115369

ذكرسيف عويد جريبيع العنزي215121752

ذكرشاكر  سميح  دويدان  الشراري 216105770

ذكرشاكر راضي فياض الشراري217122515

ذكرشاكر صامد خليقان الشراري218101926

ذكرشاكر عبيد عقال العنزي219107704

ذكرشاكر غربي بادي الشمري220103572

ذكرشعيل جبران شيمي السلمي221102715

ذكرصالح  مبارك عقال الشراري222120697
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ذكرصالح بشير مسعود الشراري223105217

ذكرصالح سعود محمد المبخوت224105775

ذكرصالح عيد علي الحائطي225113965

ذكرصالح فرحان عطاهلل السرحاني226124618

ذكرصالح فهد حمد الحسن227115643

ذكرصالح فواز صالح البليهد228122890

ذكرصالح كرمان نشاء الحازمى 229126000

ذكرصالح مفضي سلمان الشراري230107417

ذكرصالح ناصر ثنيان الثنيان231101357

ذكرصالح هندي سالم العنزي232125659

ذكرصبري عائض بريك الثبيتي233120228

ذكرصقر دخيل لطخ الحازمي234103327

ذكرصقر سعود زعل العنزي235126190

ذكرصقر مهلي حالن الرويلي236121282

ذكرضيف هللا محمد حمدان  الشراري237107976

ذكرطارق  جناب سكران  الرويلي238121982

ذكرطارق  سامي مبارك الضميري239105905

ذكرطارق سعد حسيان الدغماني240113176

ذكرطارق عايد الشوشي الشراري241121679

ذكرطارق فهد  حامد الشمري242103968

ذكرطارق مغير كاسب الشمري243108144

ذكرطارق هليل رويضان الشراري244116843

ذكرطالل ابراهيم عايد الحازمي245118840

ذكرطالل بركه عمر السلمي246102087

ذكرطالل جعفر ذياب الخالدي247110324

ذكرطالل سلطان فهد السحيمي248111637

ذكرطالل محمد نزال العنزي249110230

ذكرظاهر حماد ظاهر الشراري250101709

ذكرعادل مفلح مغاثي العنزي251102442

ذكرعامر  مفرح  حامد  الشراري 252127880

ذكرعامر شامي احمد ال قائد253107573

ذكرعامر مليحان جاهم الشراري254111347

ذكرعايس نافل مطر السعدي255101567

ذكرعبد االله  خالد  محمد الدامر256118464

ذكرعبد االله  سهيل عون هللا العتيبي257120865

ذكرعبد اإلله مبروك قازي الشمردل258123860

ذكرعبد الرحمن عياده ملطق الشمري259127022
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ذكرعبد الرحمن نايف حبيب الشمرى260100797

ذكرعبد الرحيم مشعل ثنيان العتيبي261103973

ذكرعبد العزيز سالم سليمان الشريف262115842

ذكرعبد العزيز سعود  عبد العزيز الزبن 263111916

ذكرعبد العزيز سميحان خلف العنزي264113038

ذكرعبد العزيز محمد ابراهيم العائدي265125489

ذكرعبد هللا  علي يحي دارسي266101059

ذكرعبد هللا  فهيد ضيدان الشمري267103306

ذكرعبد هللا باتع عبد هللا الشمري268108281

ذكرعبد هللا عياف عايد العنزي269120186

ذكرعبد هللا محمد سمير الضميري270116361

ذكرعبد المجيد دغيشم محمد الشراري271115930

ذكرعبد المجيد شامان األسمر الشراري272117390

ذكرعبداالله عوض سبيل الحربي273115135

ذكرعبداالله فهيد راجي الخمعلي274101246

ذكرعبداالله منصور عبدالكريم السالم275107954

ذكرعبدالحميد عبدالمحسن عبدالحميد الفالح276120050

ذكرعبدالرحمن  طارق مضحي الوردس277107579

ذكرعبدالرحمن  عقال طراد الشمري278112358

ذكرعبدالرحمن  فهد سميحان العنزي279121876

ذكرعبدالرحمن إبراهيم علي الالحم280114270

ذكرعبدالرحمن حسن جمعان الزهراني281113165

ذكرعبدالرحمن حمود جليل العازمي282126156

ذكرعبدالرحمن ربيع مزعل البلوي283102582

ذكرعبدالرحمن سويلم معايد الشراري284116218

ذكرعبدالرحمن عايش ظاهر البلوي285118792

ذكرعبدالرحمن عائض غانم الجوفي286125154

ذكرعبدالرحمن عبدالكريم صالح السالمة287121624

ذكرعبدالرحمن عياده عناد الشرارى288119234

ذكرعبدالرحمن فايز حسن األحمدي289105968

ذكرعبدالرحمن فايز عبدالرحمن الشمري290104671

ذكرعبدالرحمن فهد محمد السنيدي291111575

ذكرعبدالرحمن محمد غرم هللا الغامدي292105335

ذكرعبدالرحيم عبدهللا عماش الرويثي الحربي293112268

ذكرعبدالسالم سعيد عوده العنزي294116536

ذكرعبدالسالم متعب صبيح العنزي295106976

ذكرعبدالعزيز  حجاج غازي الرشيدي 296127821
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ذكرعبدالعزيز  صبيح  عبيدان  الشراري 297125894

ذكرعبدالعزيز  عبيدهللا  مطير  العنزي298124799

ذكرعبدالعزيز  ونيس ونيس السياط299126195

ذكرعبدالعزيز الوراد االطرم الكويكبي300114583

ذكرعبدالعزيز بن مشرف مضحي  العنزي301115043

ذكرعبدالعزيز زاهد خلف الشمري302110281

ذكرعبدالعزيز عبدالرحمن ناصر الزبني303110489

ذكرعبدالعزيز عبدالكريم علي العنزي304121732

ذكرعبدالعزيز عبدهللا  مبارك القريشي305101192

ذكرعبدالعزيز عبدهللا هليل الرويلي306100620

ذكرعبدالعزيز علي محمد الغدير307115994

ذكرعبدالعزيز مبارك عيد  الجهني308102464

ذكرعبدالعزيز محمد زويد الرويلي309107384

ذكرعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجربوع310104615

ذكرعبدالعزيز مروان محمد الضويحي311107252

ذكرعبدالعزيز مشاع صالح الرويثي312105591

ذكرعبدالعزيز مشيش راضي الشراري313106420

ذكرعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الخزام314109529

ذكرعبدالعزيز نداء  مطر العنزي315121682

ذكرعبدالكريم رشيد شامان الشمري316126348

ذكرعبدالكريم عايد مرزوق الشراري 317116265

ذكرعبدالكريم عقال مطلق الشراري318107040

ذكرعبدالكريم مشاري عبدالرحمن الحمود319110425

ذكرعبدهللا  تركي حامد  الجباب320108190

ذكرعبدهللا  سعيد محمد القحطاني321104751

ذكرعبدهللا  عوده عمير الشمري322125514

ذكرعبدهللا  فالح  باقي  العنزي 323105431

ذكرعبدهللا  محمد سحيمان الرويلي324122985

ذكرعبدهللا أحمد عبدهللا الثويني325113334

ذكرعبدهللا بشير رفيد العنزي326118891

ذكرعبدهللا حامد مسيب الشراري327109720

ذكرعبدهللا حمدان مفضي الشراري328116838

ذكرعبدهللا خالد حمدان الشمري329104101

ذكرعبدهللا خالد عبدهللا العوض330108494

ذكرعبدهللا دخيل سعود العواد331106848

ذكرعبدهللا سالم معيض الرشيدي332107556

ذكرعبدهللا سالم وذنان الشراري333109667
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ذكرعبدهللا سعد  سالم العنزي334114976

ذكرعبدهللا سعيد سالمين الصيعري335110795

ذكرعبدهللا عايد احمد الخالدي336125336

ذكرعبدهللا عبدالسالم حسن النصيري337125137

ذكرعبدهللا عبيد علي الرشيدي338121453

ذكرعبدهللا عتيق ضمران الفهيقي339122872

ذكرعبدهللا علي عبدهللا الرداد340113627

ذكرعبدهللا عوض مبارك العوض341108433

ذكرعبدهللا عيسى  شريم  الراشد 342126945

ذكرعبدهللا عيظة صالح الصيعري343120811

ذكرعبدهللا غالب عيد الخالدي344125220

ذكرعبدهللا فايز أحمد المحمد345124789

ذكرعبدهللا فضي عوض الرشيدي346117639

ذكرعبدهللا لزام مرزوق الشمري347113241

ذكرعبدهللا محص بليبص الشراري348101073

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الشهراني349110311

ذكرعبدهللا محمد مغيران الرويلي350110475

ذكرعبدهللا مفلح عايد الشراري351104642

ذكرعبدهللا ناصر عون الشهراني352110131

ذكرعبدهللا نايف صالح المحيفر353109215

ذكرعبدهللا يوسف نصار الحربي354105658

ذكرعبدالمالك صالح سالمه الشراري355103402

ذكرعبدالمجيد  ناوي  مفرح  الشراري 356106099

ذكرعبدالمجيد زبن خشان العنزي357104076

ذكرعبدالمجيد سرهيد حجي الرشيدي358126742

ذكرعبدالمجيد عبدالعزيز سعد القحطاني359128025

ذكرعبدالمجيد عبدالكريم جليل العنزي360118394

ذكرعبدالمجيد فالح مفلح الشراري361100832

ذكرعبدالمجيد فالح سليم الشراري362117647

ذكرعبدالمجيد فهاد عبدهللا العازمي363100118

ذكرعبدالمجيد مساعد علي العصيمي364102596

ذكرعبدالمجيد معاشي معازر الرويلي365123459

ذكرعبدالمحسن  صالح ضبيع الرويلي366124419

ذكرعبدالمحسن منزل سعيد الشراري367109574

ذكرعبدالمصلح فهد عبدالمصلح الرويلي368101910

ذكرعبدالناصر عويض عوض هللا الحربي369104893

ذكرعبدالهادي  مدهللا  غريس  الشراري 370112734
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ذكرعبدالهادي بطاح سعدي الشمري371113613

ذكرعبدالوهاب سعد علي ال عبدهللا372100002

ذكرعتيق سويلم  حريثان  الشراري373106360

ذكرعدنان علي سليمان الشراري374113015

ذكرعدي ابراهيم سفران البشر375122409

ذكرعزيز  صبيح  عبيدان  الشراري 376125875

ذكرعطاهلل مدهللا ملفي العازمي377101473

ذكرعقاب نزال هزاع البجيدي378101575

ذكرعالء خالد عربي كريشان379126094

ذكرعالن صالح عالن الغامدي380116699

ذكرعلي احمد علي الشريف381102875

ذكرعلي جرادي بداحي عياشي382122836

ذكرعلي سلمان علي الشمري383118836

ذكرعلي عاطف صالح الطالب384114002

ذكرعلي الفي علي الشراري385106129

ذكرعلي محمد حمدان الغامدي386102076

ذكرعلي محمد خليل السويدي387116723

ذكرعلي مساعد ثابت السناني388111395

ذكرعلي ناصر علي ال عطيان االكلبي389101671

ذكرعمر أحمد سعيد الغامدي390100710

ذكرعمر بشير مسباح  الراشد391123200

ذكرعمر حمود شامان الحسن392122139

ذكرعمر خليف جالي الشمري393105003

ذكرعمر راشد فهد التميمي394121684

ذكرعمر زامل علي الحربي 395127306

ذكرعمر عبدالكريم خضير الرشيدي396122082

ذكرعمر عمير مناع الرشيدي397112916

ذكرعمر عيد سالم العنزي398102855

ذكرعمران سالم مرزوق العنزي399110134

ذكرعناد مرضي عبدهللا الشراري400112817

ذكرعنيزان نواف زيد الشمري401114621

ذكرعواد ضيف هللا عواد الشمري402103058

ذكرعواد فالح غسال الحويطي403105834

ذكرعوض خلف خميس العازمي404126603

ذكرعون هللا مطر محمد العتيبي405112635

ذكرعويد العبر سعد الثنيان406114801

ذكرعياده فرحان خلف الشمري407112240
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ذكرعيد مطرد مشنهص الرويلي 408116467

ذكرعيد معاوض حريذين الرويلي409119708

ذكرعيسى جبران عيسى فقيهي410110137

ذكرعيسى عبدالرحمن معتق الشراري411109038

ذكرعيسى نافل مطر السعدي412101466

ذكرغازي فالح رخيان الشراري413106285

ذكرغالب كامل ونيس العنزي414126390

ذكرفادي ابراهيم عبدهللا السليمان415110399

ذكرفادي عايض قاعد الرويلي416118747

ذكرفادي نازل علي المخلف417111772

ذكرفارس  مدهللا ربيع الشراري418109612

ذكرفارس سالمة مثني الرشيدي419110471

ذكرفارس محمد مشرع البقمي420114292

ذكرفارس مشل الراوي الرويلي421102374

ذكرفايز ضافي سليم الشراري422101628

ذكرفايز عواد مبشر  الشمري423113471

ذكرفايز الفي سلمان الهزيمي424107980

ذكرفايز هالل مليح العازمي425126396

ذكرفرحان مهوس مزعل الرويلي426110910

ذكرفهاد عبدالرحمن مهدي النبعاني427125347

ذكرفهد  خلف حمد الشراري428112339

ذكرفهد جهز مضحي الشمري429121918

ذكرفهد سعد سالم المليحان430110380

ذكرفهد شالح شايم الشمري431108887

ذكرفهد عبدالرحمن احمد النصيري432119688

ذكرفهد فالح بحل الشمري433109091

ذكرفهد محسن عبيد الشمري434114713

ذكرفهد محمد عبيد الشمري435127327

ذكرفهد مسعد طايع البلوي436100045

ذكرفهيد عامر صحن الشمري437103769

ذكرفواز مرزوق اذفيل الشراري438126615

ذكرفوزي صعب منيس الشمري439114659

ذكرفوزي عقيل  مكمن  الشراري440106750

ذكرفؤاد علي حسين المجرشي441114359

ذكرفيصل  سعد  سعود الشمري 442118346

ذكرفيصل  سعد شطي العنزي443127531

ذكرفيصل  عيد مناحي الحربي 444111918
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ذكرفيصل احمد سعدون الهفيل445110234

ذكرفيصل حمدان ندفان الشراري446127271

ذكرفيصل ذروان سليم الشراري447105810

ذكرفيصل زاكي مطيع الشراري448104667

ذكرفيصل سليمان  عيد الحويطي449110364

ذكرفيصل شجاع عجب البقمي450127482

ذكرفيصل شويمي صالح العياضي451104636

ذكرفيصل صابر عاير  االشجعي 452123491

ذكرفيصل عامر سالم الشراري453116537

ذكرفيصل عبدهللا عايد الشراري454116656

ذكرفيصل عقيل خضير الشمرى455117347

ذكرفيصل نايف عبدالمحسن العنزي456105140

ذكرقاسم عبدهللا قاسم الشراري457114446

ذكرقائد صالح لويفي الشراري458104461

ذكرقبالن غربى مرزوق الشمرى459111365

ذكركرم  عبد الكريم  ربيع  الصقر 460107235

ذكركساب عبدالرحمن عبدهللا المويشير461107335

ذكركمال مرزوق مهجع الرويلي462125184

ذكرلبيخان سلطان عبدهللا  الشمري 463106752

ذكرماجد  كساب  مهجع  الشراري 464104683

ذكرماجد حمود  شامان الحسن465122076

ذكرماجد خميس رجاء البلهود466104026

ذكرماجد دغيشم محمد الشراري467126602

ذكرماجد شاكر شكر الشمري468128051

ذكرماجد شفق رحيل السويدي469118509

ذكرماجد صياح مطني الديحاني470108792

ذكرماجد ضيف هللا ظويهر الشراري471109681

ذكرماجد طالع مطير الشمري472109567

ذكرماجد عبد هللا مستور الحليفي473102118

ذكرماجد عبدهللا عسيالن العنزي474115366

ذكرماجد علي  عبدهللا العليمي 475127442

ذكرماجد محمد سالم الشراري476114631

ذكرمازن عبدالمصلح محمد الخالدي477125634

ذكرمالك محمد كتالن الرويلي478101561

ذكرمالك مساعد دغيبش الشراري479101587

ذكرمبارك  نزال  سالمه  العنزي 480121213

ذكرمبارك عبدهللا مفرح السعدي481111614
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ذكرمتعب سالم دحل الرويلي482121540

ذكرمتعب عبدهللا طحيران الشراري483108657

ذكرمتعب عبدهللا فرحان العنزي484121701

ذكرمتعب منصور غالب العتيبي485110034

ذكرمثقال عداد سحيل الرويلي486106539

ذكرمثقال فليح شامان العنزي487127756

ذكرمجاهد مبيريك مطنى الجميلى488121882

ذكرمجدي حميد محمد العجمي489114757

ذكرمحسن  قعيط مسعر الشمري490110447

ذكرمحمد  السندي عبدهللا الشمري491120477

ذكرمحمد  خليفة سند  الدرعان 492103719

ذكرمحمد  دغيم  محمد  الشمري 493109547

ذكرمحمد  عماش  محمد  الشراري 494103470

ذكرمحمد  مرجي سلمان العنزي495125142

ذكرمحمد أحمد كاظم  الصواف496100392

ذكرمحمد بريت منقل الدهمشي497111476

ذكرمحمد بطي سبيتان الرشيدي498100475

ذكرمحمد حامد محمد الشرعان499103209

ذكرمحمد حامد مطلق الشمري500116143

ذكرمحمد حباب فيصل البقمي501126141

ذكرمحمد خالد حسن الرويلي502111615

ذكرمحمد خليف  عيسى الشمري503101325

ذكرمحمد دخيل دبيان الشمري504107037

ذكر محمد ضيف هللا عبثان الشراري505122914

ذكرمحمد رياض هزاع المشيطي506118218

ذكرمحمد سالم علي الشهري507108852

ذكرمحمد سعد سمير  البشري508127582

ذكرمحمد سويلم عويد الشراري509121827

ذكرمحمد شايح عميشان العنزي510115056

ذكرمحمد شتات حسيان  الرويلي511125188

ذكرمحمد صائل سعدي الشمري512107853

ذكرمحمد صبير حميم الرويلي513103751

ذكرمحمد طراد صالح المعيقل514107063

ذكرمحمد ظافر دحيم ال دحيم515127173

ذكرمحمد عامر عبدالرحمن السقياني516124356

ذكرمحمد عبدالرحمن عبدالمصلح السويلم517122280

ذكرمحمد عبدهللا سالمه الشراري518103587
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ذكرمحمد عبيد هللا زايد الشراري519122587

ذكرمحمد عطاهلل نزال العنزي520123395

ذكرمحمد عيد حلسه الرويلي521114440

ذكرمحمد فهد احمد النصيري522110003

ذكرمحمد فهد غالب العنزي523121533

ذكرمحمد قبالن عتيق الشراري524104442

ذكرمحمد قياض مرجي الرويلي525123758

ذكرمحمد لصف محمد  العنزي526118473

ذكرمحمد مجادب سويد الرويلي527113771

ذكرمحمد مسلم رجأ المحمدي528103862

ذكرمحمد مطر قيران العنزي529108043

ذكرمحمد مكيمن مرعي الرويلي530108186

ذكرمحمد نافع محمد الحربي531119952

ذكرمحمد وصفي عبدهللا الدندني532109853

ذكرمحيسن فايز عوده  المحيسن533105218

ذكرمختار عبدهللا فايز العنزي534109888

ذكرمخلد فالح زيدان العازمى535111211

ذكرمخلض ماطر عياط الشمري536112005

ذكرمخلف صالح مخلف الصقر537116691

ذكرمدهللا براك هتيمي الرويلي538109081

ذكرمراد حمود سحيمان الرويلي539105271

ذكرمزيد محمد سايل الشراري540114374

ذكرمساعد  عقالء  مزهد  الرويلي 541108233

ذكرمساعد متروك شرهان الرويلي542121985

ذكرمسباح  بغيض غضبان  الرويلي543105757

ذكرمسلم  عزيز  لويفي الشراري544102518

ذكرمشاري عبدالرحمن مدهللا النصيري545114925

ذكرمشاري عبدهللا شتات العنزي546120196

ذكرمشاري فهد حمود السعدي547113695

ذكرمشاري محمد  ماجد الشمري548102138

ذكرمشاري محمد منيف الراشد549101958

ذكرمشعان فضيل مشعان العنزي550114236

ذكرمشعل  علي  عيد  الشراري 551121156

ذكرمشعل صالح محارب الشراري552117883

ذكرمشعل ضاحي نغيمش الشراري553104737

ذكرمشعل عبدهللا معتق الشراري554113687

ذكرمشعل مهناء هايل الشمري555110219
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ذكرمشهور عبدالكريم أحمد الجوفي 556108023

ذكرمطلق كعب قعيمان الشمري557127505

ذكرمعتز سعيد عبدهللا الشهراني558104273

ذكرمعتز عبدهللا مصلح العوفي559110341

ذكرمفرح فرحان شنيف البناقي560123856

ذكرمفضى حبيب فضى الشمرى561111298

ذكرمفضي  خلف مفضي الحيزان562123065

ذكرممدوح  خالد  مهجع  الشراري 563120424

ذكرممدوح سرهيد حجي الرشيدي564127124

ذكرممدوح فالح فريحان الرشيدي565112989

ذكرممدوح محمد بغيض الرويلي566102355

ذكرمنصور دلي زبن الشمري567108516

ذكرمنصور صالح يونس المغرق568125249

ذكرمنصور عرفج عبدهللا النماصي 569122271

ذكرمنصور مفرح االدهم العنزي570119659

ذكرمنور خلف سمير العنزي571100129

ذكرمنور عبار ساير الشمري572114765

ذكرمنيف  محمد  صالح   النصيري573119238

ذكرمنيف سويلم حريثان الشراري574106363

ذكرمنيف فنخير صهدان الشمري575105580

ذكرمهدي علي مهدي العيافي576102917

ذكرمهند علي فراج الحربي577106955

ذكرمهند محمد يوسف العياف578103412

ذكرموسى  عبد هللا  صبيح  الشراري579123026

ذكرموسى خلف هديسان الشمري580118110

ذكرموسى غانم محمد الشمري581114449

ذكرموفق  زقم لبيدان الشمري582119309

ذكرناجح جديع غبين الشمري583115147

ذكرناجي  ونس مانع الشمري584124475

ذكرناجي عيد ناجي العنزي585127640

ذكرنادر  ناجح  دحيالن  الشراري 586102098

ذكرنادر ابراهيم حسان القرشي587104081

ذكرنادر ثاني غثيان الرويلي588117869

ذكرنادر حجى سعود الشمري589122444

ذكرنادر مدهللا سالم الشراري590107942

ذكرنادر هوجاس  االقعس الرويلي591105104

ذكرناصر سعود ناصر الرشيدي592125234
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ذكرناصر سعيد دهيمان الشراري593111924

ذكرناصر سالمة هديسان الشمري594108642

ذكرناصر سليمان خساف العنزي595104554

ذكرناصر نافل مطر السعدي596101422

ذكرنايف  سعيد  مشحن  الشراري597114310

ذكرنايف  معيوف مهنا العنزي598109647

ذكرنايف الحميدي عطاهللا المصلوخي599102863

ذكرنايف الريض الدوش العنزي600124851

ذكرنايف الصخني هديميل الحازمي601101568

ذكرنايف النشمى حمد الشمري 602113209

ذكرنايف بن احمد بن عليان العطوي603116961

ذكرنايف حمود عميشان الشراري  604116736

ذكرنايف عبدالرحمن عبدهللا المالكي605103713

ذكرنايف محمد حليقيم الشراري606102004

ذكرنبراس غازي وديد نجم607108718

ذكرنديم منصور عبدهللا الرديني608107348

ذكرنواف  تركي  عطاء  الرويلي 609121043

ذكرنواف  معطش صياح العنزي610102641

ذكرنواف تركي  عبدهللا الغالي611117507

ذكرنواف عبدالعزيز شامان العنزي612110332

ذكرنواف عبدهللا فرحان الوديعي613109879

ذكرنواف علي معدي الشهري614103444

ذكرنواف مليح سالم العازمي615100415

ذكرنويصر  علي  نوصر  الحسن 616107183

ذكرهادي سعود نشاء  الشمري617110431

ذكرهاشم محمد عايد الشراري618112621

ذكرهاني ابراهيم عبدالكريم الخليفي619120212

ذكرهاني حمود  عواد  الشراري620100407

ذكرهيثم سعود فهد الرشيد621127450

ذكرهيثم عبدهللا صالح الحزيم622119239

ذكروليد عواد خليل المغامسي623105677

ذكروليد فهد مطني الجميلي624103629

ذكروليد ناصر صويدر العنزي625102706

ذكرونيس عبدالكريم  محمد الشمري626103044

ذكرياسر  سليمي  فرج  الرويلي627108528

ذكرياسر  مسلم حمدان العنزي628106053

ذكرياسر خير هللا  شريم  الراشد629124396
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ذكرياسر سالم جريد العنزي630118520

ذكرياسر سعد محمد الشمري631105644

ذكرياسر فرحان اسيمر الدغماني632127938

ذكرياسر محمد علي عيد633105132

ذكريحي علي يحيي هزازي634113212

ذكريحي نواف زيد الهاملي635109075

ذكريزيد  عطاهللا  سالم الدبيس636116402

ذكريزيد خالد عبدالرحمن الجازي637103376

ذكريزيد سلحوب شليويح  العنزي638125906

ذكريزيد طراد صالح المعيقل639113057

ذكريزيد عبدالمحسن سجدي الدعجاني640110919

ذكريزيد عسكر سالم العنزي641112959

ذكريزيد مخلف خلف العنزي642108868

ذكريوسف سعود خازن الشراري643102628

ذكريوسف شايش مطر العفر644108751

ذكريوسف عبدالعزيز يوسف  العواد645117209

ذكريوسف عبيد علي الرشيدي646111892

ذكريوسف محمد عبدالكريم الفالح647125540

ذكريوسف محمد عوض الشراري648106741
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ذكرابراهيم  غالي  نهار  الطوالة الشمري 1125754

ذكرابراهيم حمد عبدالرحمن الجطيلي2112640

ذكرابراهيم سامي علي الصائغ3125665

ذكرابراهيم فهد ناصر الخطابي4114786

ذكرابراهيم محمد عوض السهلي5125700

ذكراحمد جوعان غريب العنزي6121693

ذكراحمد حمود هليل الشمري7103061

ذكراحمد سالم عواد الشمري8107503

ذكراحمد شالح نفال الحربي9101151

ذكراحمد عبيدهللا حمد الحربي10115423

ذكراحمد علي قاطب العنزي11108961

ذكراحمد عمير محمد الشمري12125828

ذكراحمد فهد مهل العنزي13112718

ذكراحمد محمد احمد السيد14105439

ذكراحمد مرزوق سالم القرشي15110660

ذكراحمد ممدوح شطي الشمري16115347

ذكرادريس عبدالرب نواب الدين النواب17121793

ذكراسامه زيد عبدهللا بن الدن 18111992

ذكراسامه عويد محمد الحربي19121298

ذكرإسماعيل  منور  إسماعيل  الرشيدي 20110543

ذكرأحمد طالع عنيزان الحيسوني21117237

ذكرأحمد محمد صالح القرينيس22105560

ذكرأحمد هالل عياد الرشيدي23101819

ذكرأمجد جميل جواد بوحليقة24110829

ذكرباسم محمد مدله الرحيلي25106062

ذكربدر أحمد علي الحنايا26105095

ذكربدر دهام مران الشمري27126426

ذكربدر عبدهللا عبدالرحمن الحربي28106608

ذكربدر نويشي صالح الرحيلي29105338

ذكربرجس يوسف مسلم الخمشي30112123

ذكربشير حجي شايع الشمري31105625

ذكربندر عبدالمحسن جمعان الحربي32110327

ذكرتركي اكريم ناصر الشمري33100571

ذكرتركي سعد رفاعي الحنتوشي34122708

ذكرتركي عمري خميس المحمادي35103589

ذكرتركي محمد جازع الشمري36101327

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مشرف اسكان
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ذكرثامر مرزوق سعد السلمي37108832

ذكرجميل  ذايد طالل الشمري38104998

ذكرحامد حمود ظاهر الشمري39118176

ذكرحبيب فهيد فهاد الرمالي40101492

ذكرحداد  شليويح  صويد  الشمري 41111531

ذكرحسام احمدد عليثة االحمدي42116057

ذكرحسين شايع عبدهللا بوفهيد43111376

ذكرحسين فرج حسين الشمري44118010

ذكرحسين محمد عسر الحربي45122743

ذكرحمد ابراهيم يحي عارجي46111217

ذكرحمد رويشد سعد العازمي47125762

ذكرحمود حميد حالن الرشيدي48122379

ذكرحمود يوسف صالح النزال 49101324

ذكرخالد  علي  خليف  الشمري 50107720

ذكرخالد  عوض عبدهللا العنزي51119104

ذكرخالد زيد زيد الحبيب52113036

ذكرخالد سالمه مقبول الشراري53114451

ذكرخالد سليم سالم المصمه54110688

ذكرخالد سماح ممدوح العنزي55114753

ذكرخالد عبدهللا بطي الشمري56127130

ذكرخالد عقيل عليان السحيمي57113540

ذكرخالد محمد سليمان الخضر58116270

ذكرخالد محمد عبدهللا الصواب59102122

ذكرخالد معتق نحيطر العنزي60119126

ذكرخليف فرحان خليف الشمري61110465

ذكردخيل هللا محمد عبدهللا الشهراني62103694

ذكردغيم عبدهللا دغيم الثنيان63113616

ذكرذئب ناصر صالح ال الحارث64116104

ذكررائد  تركي خالد  التفيهي65114881

ذكررائد سالم عبدالكريم العنزي66106447

ذكررائد عياد سويلم الغيثي67109745

ذكررائد محمد سالم السبيعي68114914

ذكررجاء هللا نويفع عوض الحربي69123274

ذكرزياد  عبيدهللا  عباد  الثمالي 70114785

ذكرسالم عابد عبدهللا الهاللي71101826

ذكرساير ذويبان ضيف هللا المطيري72124416
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ذكرسجد محمد سعد العتيبي73122805

ذكرسطام الحميدي حمود الرشيدي74127576

ذكرسطام رباح حضرم السحيمي75103780

ذكرسطام سعود جارهللا الجويره76113785

ذكرسعد  سعود هالل  الحربي 77109153

ذكرسعد ناصر محمد السبيعي78123997

ذكرسعدي جالس سعدي الشمري79127735

ذكرسعود أحمد ظافر العمري80119569

ذكرسعود ذياب سريع الشمري81105150

ذكرسعود عبدالرحمن شويمان العنزي82101454

ذكرسعود عيسى  ابراهيم السويطي83119563

ذكرسعود فهد حمد التميمي84109997

ذكرسعيد عبدهللا سعيد المالكي85120250

ذكرسلطان  دخيل هللا شرف الحارثي86125121

ذكرسلطان حمود غانم الرشيدي87103810

ذكرسلطان علي عاتق اللحياني88119641

ذكرسلطان محمد عبدهللا العجالن89107035

ذكرسلطان محمد مساعد الزهراني90102651

ذكرسلطان مطر ثاني الغريري الشمري91122007

ذكرسلطان موسى عبدهللا الكثيري92119028

ذكرسلطان ناصر صالح الكبيدان93116126

ذكرسلمان سعد زايد الجعيد94102928

ذكرسلمان عوض  حمد الحربي95121126

ذكرسليمان خضر  عودة العطوي96111417

ذكرسليمان عبيد سليمان الشمري97102792

ذكرسمير عالي مبروك الحربي98102074

ذكرسمير فالح فالح الصيفي الحربي99120968

ذكرسيف  عايد  غنام  الرشيدي100121770

ذكرسيف بعيجان عتيق البشري101116578

ذكرشبان جابر مفرح المسعودي102103324

ذكرشديد خالد بنيد الحزيمي103125238

ذكرشريف سالم مطلق التميمي104107770

ذكرصالح غريب مهناء الشمري105101809

ذكرضاري دحل عبدهللا الشمري106105086

ذكرضحوي نزال عواد الحازمي107109773

ذكرطالل  ابراهيم عبدهللا الجارهللا108102667
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ذكرطالل برجس نمر الشبرمي109114827

ذكرطالل خلف سعيد الشمري110113080

ذكرعادل حميدان  حماد المخلفي111122115

ذكرعادل شليويح صليبي الشمري112120095

ذكرعادل عبدهللا حسن المورعي113105213

ذكرعاقل راكان عاقل السحيمي114113657

ذكرعامر جزاع عناد العنزي115114141

ذكرعايد حمود صالح الشريهي116120159

ذكرعايد مقبول جرذي الشراري117112884

ذكرعبد الحميد حمود حمد العصيمي118110781

ذكرعبد الرحمن  عزيز  مناور  الحربي 119117120

ذكرعبد هللا شالش دغيم الشمري120117137

ذكرعبد الملك ابراهيم محمد الربيش121127377

ذكرعبداالله زبن جالب العتيبي122103766

ذكرعبدالرحمن تركي خليف الوحداني123106412

ذكرعبدالرحمن راشد حمد اللوقان124110547

ذكرعبدالرحمن سعد مسفر الغامدي125127232

ذكرعبدالرحمن شبنان محسن السهيمي126119582

ذكرعبدالرحمن عادل عبدالرحمن العبدالعظيم127100773

ذكرعبدالرحمن عبدالعزيز علي الدريبي128127097

ذكرعبدالرحمن عبدهللا سليمان الحربي129113920

ذكرعبدالرحمن علي ناصر الحودي130101753

ذكرعبدالرحمن فيصل عبدالرحمن القصيري131110563

ذكرعبدالرحمن محمد مظف األكلبي132102931

ذكرعبدالرحمن ناصر سعود المهوس133126279

ذكرعبدالسالم عايد مسفر العقيلي134105294

ذكرعبدالعزيز  محمد حضيري الشمري135103152

ذكرعبدالعزيز سعود فاضل المفاضلة136121788

ذكرعبدالعزيز سلطان سالم الشهيل137122128

ذكرعبدالعزيز عبدهللا أحمد الزهراني138100942

ذكرعبدالعزيز عياد فويران الحربي139110062

ذكرعبدالعزيز فهد سعود الطيار140121116

ذكرعبدالعزيز محمد عبدهللا الشكره141123899

ذكرعبدالعزيز معوض عبيان  المطيري142118029

ذكرعبدالعزيز نداء ماطر الطلوحي العنزي143114142

ذكرعبدالكريم سهيل حباب العتيبي144109923
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ذكرعبدالكريم مقبل محمود اللقماني145126360

ذكرعبداللطيف فهد صالح التميم146117291

ذكرعبدهللا  جزاع قعيمان بن رمال147113419

ذكرعبدهللا  عبدالباقي سليم الجهني148102127

ذكرعبدهللا حسين  علي العيسى149101392

ذكرعبدهللا خلف سند الشمري150110313

ذكرعبدهللا خلف عبدهللا العتيبي151124905

ذكرعبدهللا خليل نويفع الصالحي152124608

ذكرعبدهللا سالم ثابت الجهني153111324

ذكرعبدهللا سعد خالد الشمري154107761

ذكرعبدهللا سعيد محمد الزهراني155101934

ذكرعبدهللا صالح عبدالرحمن المرشدي156109385

ذكرعبدهللا عابد عبدهللا الهاللي157121646

ذكرعبدهللا عايد معيان الشمري158109419

ذكرعبدهللا محمد علي المستحي159122255

ذكرعبدهللا مسند شعيب الشمري160104721

ذكرعبدهللا مشاري عبدهللا الهزاني161121242

ذكرعبدهللا نقاء مشعل الشمري162115163

ذكرعبدالمجيد شطيط مزلوه العنزي163112449

ذكرعبدالمجيد عبدالرحمن مقبول الرفاعي164116332

ذكرعبدالمجيد علي محمد العواد165100606

ذكرعبدالمحسن عبدهللا  سليم العطوي166104768

ذكرعبدالمحسن علي بدر الصاعدي167121764

ذكرعبدالمحسن يحيى عبدالعزيز الجباوي168104260

ذكرعبدالوهاب فهيد عويهان السويدي الشمري169106995

ذكرعبيدهللا رداد عبيدهللا المعافي170105049

ذكرعثمان عبدالرحمن سليم االحمدي171101182

ذكرعذال عايد منزل الشمري172104882

ذكرعزام عبدهللا سبيل الجابري العمري173106504

ذكرعطاهللا عوده عبدهللا العنزي174102533

ذكرعقاب بخيت غائب القسامي175109446

ذكرعلي خلف حمد التميمي176109305

ذكرعلي محمد أحمد قيسي177108858

ذكرعلي منزل مرزوق الرشيدي178112970

ذكرعليان عبيد عليان الفريدي179123524

ذكرعماد سليم سالم المصمه180110517
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ذكرعمار حامد شحاد العوفي181115015

ذكرعمر احمد السالك الشنقيطي182102211

ذكرعمر خلف ربيع المطيري183123842

ذكرعمر عبدالعزيز عوض الحربي184124953

ذكرعمر علي سليمان الوهيبي185100898

ذكرعمر فالح فالح الرشيدي186102350

ذكرعمر فهاد صالح العنزي187108214

ذكرعمر فهد خساف العنزي188100358

ذكرعمر مسفر بخيت المطيري189107621

ذكرعمر مصلح صويتان العوفي190124877

ذكرعوض صالح مهنا الرشيدي191117812

ذكرعوض ضيف هللا مسفر المالكي192125261

ذكرعويضه سويلم عويظه البلوي193109528

ذكرعيد عبيد عرقان العنزي194115304

ذكرعيسى عبيد عبدهللا الرشيدي195126084

ذكرفارس فرح سعود الرشيدي196118644

ذكرفاضل عبدهللا احمد العرقان197105804

ذكرفايز عيد علي العنزي198110549

ذكرفهد  عايد متروك المحمدي199105827

ذكرفهد ابراهيم فهد العبيد200107531

ذكرفهد احمد محمد اسماعيل201101703

ذكرفهد بشير عثمان العنزي202112741

ذكرفهد حسين حسان المطرفي203102025

ذكرفهد ختالن فهيد البقعاوي204124068

ذكرفهد سند عايض الرشيدي205126317

ذكرفهد صنت صالح زبني206109976

ذكرفهد عايض  بنيان الحربي 207114746

ذكرفهد عبدهللا موسى الشمري208120397

ذكرفهد غازي جمل المطيري209111787

ذكرفهد مرشود راشد الرفاعي210119206

ذكرفهد ناصر حامد الرشيدي211106549

ذكرفواز حمدان عازم العنزي212102398

ذكرفيصل  عبدهللا احمد الزايدي213115607

ذكرفيصل فهد ناصر العتيبي214110367

ذكرقاسم شاقي قاسم النماصي215101227

ذكركميل أحمد عباس المكي216102955
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ذكرالفي مفضي مرزوق رشيدي217101314

ذكرماجد صالح دبيان الحربي218103932

ذكرماجد عوض عوض السحيمي219101546

ذكرمالك فايز الفي الخياري220101377

ذكرماهر  عبدهللا  يحي  مباركي 221125273

ذكرماهر محمد سالم الحربي222112696

ذكرمبارك راشد عياد الشمري223105152

ذكرمبارك عبدهللا دغيم الثنيان224124389

ذكرمتعب صلفيق هويس الشمري225101905

ذكرمحسن  عبدهللا  سعود  الحربي 226124142

ذكرمحمد  أحمد عائض  آل شهي227112642

ذكرمحمد  عبدالعزيز  دحيم  النصار 228107750

ذكرمحمد  عواد عوده الشمري229103004

ذكرمحمد ابراهيم عيسى الصمعان230118447

ذكرمحمد احمد محمد الحاتمي231103192

ذكرمحمد الحميدي عبد هللا العنزي232102821

ذكرمحمد أحمد عبدالعزيز الحجاجي233112802

ذكرمحمد حواس نازل الجبرين234118745

ذكرمحمد رجيان قبال الروقي235107874

ذكرمحمد زيد ضيف هللا االسلمي236114839

ذكرمحمد سعود ناشي الرقي237110305

ذكرمحمد سلطان شريدة الرويلي238105459

ذكرمحمد سليمان محمد المحسن239125593

ذكرمحمد شليويح جراد الشراري240125244

ذكرمحمد صالح زامل الشراري241100004

ذكرمحمد عبدهللا مستور الحارثي242105120

ذكرمحمد عبدالمحسن محمد الهبدان243127191

ذكرمحمد عساف زعل الشمري244117517

ذكرمحمد علي محسن السهلي245115301

ذكرمحمد عليان صالح العليان246114162

ذكرمحمد فيصل عايد المغامسي247115904

ذكرمحمد محفوظ علي الحاجي248107281

ذكرمحمد مزاحم محمد باجابر249115202

ذكرمحمد نيف محمد الشمري250127301

ذكرمحمد ياحي يحيى المالكي251100072

ذكرمرضي حمدان سعيد الشمري252127122
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ذكرمروان ابراهيم سليمان الرحيلي253110750

ذكرمروان مطر عيد الجهني254113342

ذكرمساعد خلف سمير الرشيدي255122024

ذكرمشاري صالح هميجان المطيري256102876

ذكرمشاري عايد عبيد البلوي257102929

ذكرمشاري عبدهللا محمد البقعاوي258121225

ذكرمشاري موسى  حميد الشيخ259124298

ذكرمشعل عايد محمد الرشيدي260109780

ذكرمشعل عيد محمد الصحفي261118344

ذكرمصعب عبدالرحمن براهيم السيف262112609

ذكرمعاذ حميد عبدالمعطي السلمي263103696

ذكرممدوح بندر عبد المحسن السبهان 264111874

ذكرمناور مرزوق مطر  الحربي265110879

ذكرمنصور عايد مزيد الشمري266102953

ذكرمنصور مرزوق عوض الحربي267122628

ذكرمهنا رضا محمد الشمري268114907

ذكرميثم عبدهللا حجي الصبي269124384

ذكرناجح محمد مطلق الشالقي الشمري270121907

ذكرناجي خريف ناجي العنزي271105863

ذكرنادر سزيعد سعود الشمري272107341

ذكرنادر غديفان عايض الرشيدي273116524

ذكرناصر  ظافر  ناصر  آل الحارث 274111742

ذكرنافع فهد عوض المطيري275101547

ذكرنايف ثامر نايف المرزوقي276120644

ذكرنايف جعفر نايف ال مسعود277113726

ذكرنايف حياء جعيثن الرشيدي278108425

ذكرنايف رزين مصلح  المطيري279124348

ذكرنايف سعود سعد الحربي280123809

ذكرنايف فوزان فايز البقمي281113312

ذكرنائف قاعد محمد السبيعي282123733

ذكرنزال سالم نزال العودة283126710

ذكرنهار عقيل دبي الشمري284117788

ذكرنهاي رباح نهاي الرشيدي285113362

ذكرنواف بدر سليمان الحميداني286100780

ذكرنواف سعد مضهور الشمري287103613

ذكرنواف فهد يوسف الدوسري288123039
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ذكرنومان عبدهللا نومان الشراري289111951

ذكرهابس مجول  خايع  الشمري290113222

ذكرهديرس  عقيل هديريس الرشيدي291122251

ذكرهشام جابر صالح النجار292111737

ذكرهشام ناصر سعود الهواوي293108706

ذكروليد عواد ظاهر الشمري294101290

ذكروليد قبالن محارب السعدي295108165

ذكروليد مفرح سالم العنزي296115482

ذكرياسر احمد عبده الحارثي297103332

ذكرياسر عبدهللا محمد المهناء298125822

ذكرياسر عبيد عبدهللا الرشيدي299115225

ذكرياسر نايف هالل الحزيمي300108877

ذكريزيد عايد عياد السميري301104072

ذكريزيد عبدهللا مقبول الرشيدي302109054

ذكريوسف صالح عبدالرحمن السحلي303102433

ذكريوسف عبد الرحمن  سليمان  الغيث304118337

ذكريوسف عبيد دعيع الرشيدي305106519

ذكريوسف عيد دهلوس العنزي306108509

ذكريوسف غنام غانم الشمري307101371
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ذكراحمد عمر احمد المي1101918

ذكرعبدالرحمن حمود عيد القالدي2110267

ذكرعبدالعزيز عوض سبيل الحربي3103181

ذكرعبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم المحمد4102948

ذكرعبدهللا عبدالوهاب عبدهللا ال بن حمضه5113550

ذكرعبدهللا مريزيق مغلي  الحربي6100040

ذكرعمر مقبل عبدالدائم المخلفي7116896

ذكرفهد خلف حميد العصيمي8114690

ذكرماهر راضي عشيش العلوني9127194

ذكرمحمد  عبد الرحمن  عابد  الحازمي10112845

ذكرمحمد يحي احمد الزهراني11106965

ذكرمروان نور نافع اللهيبي12107373

ذكرمشعل بخيت عبدالرحمن الحميداني المطيري13100813

ذكروائل عبدهللا عوض السواط14116230

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مشرف رياضي
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ذكرمهند صالح حمود الجرباء1113671

ذكروليد صالح ابراهيم الرشودي2109865

6: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مفهرس 
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