
الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرأحمد عايد غصاب الضويحي1125338
ذكرأحمد مخلف مناحي الرويلي2105689
ذكربدر عبدهللا حيسون المسعودي3113608
ذكرحسن سعيد بخيت الخزاعي4103953
ذكرريان عبدالعزيز محمد ناصر المغامسي5126756
ذكرسعد عايض عبدهللا القرني6117014
ذكرسعد يربان محمدعبدهللا آدا7101464
ذكرعايد خليف عياد الفهيقي8115548
ذكرعبدالرحمن  بسام  عبدالرحمن  الشريف9103252

ذكرعبدالقادر عبدهللا حمدي الحربي10106496
ذكرعبدهللا  سعد عبدهللا الدريهم11104512
ذكرعياش شطيط عايد الفهيقي12105758
ذكرفايز صحن مشرف الشمري13126196
ذكرفايز غافل سالم الشراري14120890
ذكرفيصل مفلح حيزان العنزي15100471
ذكرمرزوق صالح مرزوق الصاعدي16115169
ذكرمفرح دويس عيسي المالكي17105464

ذكروليد معوض عويض الحربي18102377

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة امين مكتبة



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرأحمد صقر دايس الدندني1127905

ذكرزيد مزيد ضميري الرويلي2105868

ذكرسامر فرحان سالم البخيت3106308

ذكرسطام  دخيل سالم الربيع4120853

ذكرسعد ناشي ماطر العتيبي5122729

ذكرعادل سالم مدهللا السرحاني6120891

ذكرفهد محمد سالم بن جمعه7104901

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالخنبار التحريري لوظيفة باحث تعليم



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرسعود احمد جارهللا الثقفي1112118
ذكرعبدهللا  عبدالسالم  عبدهللا  السعدون 2114200
ذكرعبيد محمد سالمه العقبي3125399
ذكرعثمان شاتي زعل الرويلي4101775
ذكرعطيه الصبي عطيه البناقي5123993
ذكرعواد هادي مزعل الشمري6118675
ذكرماجد تاجح طنيان الشراري7120112
ذكرمحمد احمد محمد مجرشي8119636
ذكرمحمد حميد مطلق الشمالني9113048

ذكرمحمد ظاهر سحل الشمري10101197
ذكرمسعد مشحن  محمد العطوي11110420
ذكرمعال عقيل فليح الفهيقي12111753

ذكرمقبل  موسى  مبروك المولد13101006

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي مساعد تخصص علمي 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرخلف فريح معيقل العلي1120452

ذكرزيد محمد عماش الشراري2100162

ذكرسامي جارهللا عبدهللا الجارهللا3106279

ذكرشامخ أحمد شامخ المفرج4100441

ذكرطالل عويض مطيران العنزي5116639

ذكرعبدهللا مجحود عبدهللا الزهراني6114770

ذكرفهد سويلم سالمه العطوي7111459

ذكرمحمد يوسف مطلق القفيعي8100328

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي تخصص نظري مساعد



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

1

ذكرصقر رحيل محارب الشراري102103

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث قضايا



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد علي مسفر ال مردد1126217

ذكرحمدان سليمان لويزان الرويلي2105774

ذكرحمدي خلف وادي الشمري3113196

ذكرسامي علي سليمان الضمادي4103349

ذكرعبد العزيز فهيد راضي الشمري5116031

ذكرمتعب أويسط ماطل الجريد6100325

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



م

الجنساسم المتقدمرقم الطلب

ذكرابراهيم  سالم سبيتان شامان1112500

ذكرابراهيم أحمد محمد مقري2103746

ذكراحمد ابرهيم احمد نجدي3100197

ذكراحمد حسين سعيد الغامدي4126336

ذكراحمد طليحان ملواح الشمري5114664

ذكراحمد عياد طراد الشمري6104321

ذكرالحارث محمد سرور الحارثي7125720

ذكرأحمد  حمدان  سمران  الرفاعي8117196

ذكرأحمد فايز حامد الثبيتي9102571

ذكرأحمد ناجي صالح خالف10122265

ذكرأسامة معال عطاهلل الردادي11125364

ذكرأنس عبدالرحمن منصور عسيري12101740

ذكرأنور محمد عطية الزهراني13108099

ذكرباسل عائض سعيفان المطيري14117189

ذكربندر  منور  خلف  الزايدي 15115315

ذكرتركي عبدهللا عابد الشريف16123110

ذكرثامر  سعود عوض الرويلي17127985

ذكرجزاع مسلم نهار الشمري18106618

ذكرحسن محمد يحيى مهنا19113782

ذكرحسين علي محمد حنتول20109179

ذكرحمد جهاد حمد البلوي21110960

ذكرحمد مبارك حمد الشهراني 22112491

ذكرحمدان عواد مبحل العنزي23107075

ذكرحمزة موسى عيسى السميري24127167

ذكرخالد  عبدهللا  مشعان  الشمري 25108605

ذكرخالد  مسند ستر الشمري26105465

ذكرخالد سعود طليحان الشراري27114000

ذكرخالد فرحان عوده الورده28109854

ذكرخالد قاعد محيالن العنزي29123592

ذكرخالد هادي سالم الشمري30101805

ذكررعد محمد أحمد الرويلي31101746

ذكرزياد مظهور طلب الشمري32107880

ذكرزيد فايز فرحان العنزي33101991

ذكرسامي عبدالرحمن دخيل هللا المالكي34100547

ذكرسعد متعب ناصر الحمادي35117412

ذكرسعود  كريم عبدالرحمن العديم36104229

ذكرسعود  هادي محمد العنزي37115923

7: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء 



م

الجنساسم المتقدمرقم الطلب

7: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء 

ذكرسعود مسفر على الغامدي38111265

ذكرسعيد عبدالرحمن احمد الغامدي39121759

ذكرسعيد عميش معطش الغامدي40101653

ذكرسعيد ناصر عيد القرني41116848

ذكرسلطان عايض صالح المالكي42104416

ذكرسلطان علي احمد راجحي43110936

ذكرسلمان عبدهللا علي الصادق44122279

ذكرطارق  عويد جبر الرويلي45105005

ذكرطارق عمر مطلق الشمري46101508

ذكرعادل نافع قريبان الرويضان47120207

ذكرعاهد فايض عوده العنزي48124859

ذكرعايد هادي مزعل الشمري49103455

ذكرعبد العزيز  سالم  منور  الجهني50122119

ذكرعبد الكريم حوري محمد الرويلي51109029

ذكرعبد الكريم علي عطا هللا الفقيري العنزي52113884

ذكرعبد هللا صالح عبد هللا الزهراني53113589

ذكرعبد هللا صبيح مسير الشمري54102695

ذكرعبداالله يوسف خالد القحطاني55111180

ذكرعبدالرحيم صالح محسن العروي56122038

ذكرعبدالعزيز  مبارك سليم اللهيبي57106625

ذكرعبدالعزيز سالم محمد الشمري58104056

ذكرعبدالعزيز سعيد صالح القرني59124630

ذكرعبدالعزيز الفي طليحان العنزي60103160

ذكرعبدالعزيز مهل سعيفان المطيري61108479

ذكرعبدهللا  عطية زين  النخلي62100264

ذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الغلول63106435

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا ال بكري االسمري 64126676

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الشمري65111920

ذكرعبدهللا مزيد محمد هزازي66105249

ذكرعبدالمصلح ضيف هللا  مسند الشراري67103510

ذكرعبيد حشم ذايد الشمري 68101572

ذكرعثمان عبدهللا حامد الحارثي69101204

ذكرعرب عبد العزيز احمد عرب70108491

ذكرعنود فهد سالم العنزي71113216

ذكرعوض سويلم عيد العطوي72127567

ذكرعوضه احمد  علي السعدي الزهراني73113053

ذكرعيسى مسعود فضي الرشيدي74123055



م

الجنساسم المتقدمرقم الطلب

7: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء 

ذكرغالب مستور شافي الحارثي75121746

ذكرفالح فرحان شنيف البناقي76113400

ذكرفهد حميدان معيكل البقمي77112827

ذكرفهد سليمان بنيه العنزي78113166

ذكرفهد ظاهر يحياء العنزي79106937

ذكرفهد عجمي كشاخ العتيبي80114213

ذكرفيصل  خلف  جريد  العنزي 81108783

ذكرماجد  سبيتان  يحيى  الشراري 82103246

ذكرمحسن عدنان محمد الهاجوج83108255

ذكرمحمد  خليف فريح  الرشيدي 84123836

ذكرمحمد  عبدالعزيز عبدهللا العتيبي85116868

ذكرمحمد حماد  دخيل هللا العطوي86118077

ذكرمحمد حمدان  بركي الرفاعي87127806

ذكرمحمد خلف عوده الظفيري88119943

ذكرمحمد دخيل بخيت الحجوري الجهني89113443

ذكرمحمد ربيع قشموع الغامدي90106548

ذكرمحمد ضويعن عيد الحويطي91121161

ذكرمحمد عبدهللا علي ال مغيث92119702

ذكرمحمد عفيف ناصر التليوي93108111

ذكرمشاري  عويض سالم  العطوي94121287

ذكرمشاري أحمد محماس النخيش95113970

ذكرمقرن  عبدهللا  صالح  المطيري 96111944

ذكرمنيف محمد عقيل السبيعي97100086

ذكرمهند  عبدهللا  حميد  الثمالي 98125538

ذكرموسى عبده شوعي كليبي99100847

ذكرنادر صالح شمات الرويلي100112592

ذكرناصر ظافر عبدهللا البكري101114122

ذكرناصر محمد عبدهللا  ال الشيخ102115259

ذكرناصر مشعل ناصر العتيبي103112315

ذكرنايف  سعد سليم الثقفي الجهني104107201

ذكرنايف صبيح بطين الرويلي 105103678

ذكرنايف محبوب ضيف هللا القثامي106101751

ذكرنايف محمد عبدالرحمن القرني107123131

ذكرنواف محمد  عيسى  الهديان108111434

ذكرهالل نائف عبدهللا الزهراني109102099

ذكرهيثم سليمان شريف المشيخي110125390

ذكروايل ماجد منيف الشمري111113948



م

الجنساسم المتقدمرقم الطلب

7: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء 

ذكرياسر  سفر  سفر الزايدي112104744

ذكرياسر عصوي  مالهد العياشي113115684

ذكريحي حسن احمد الغبيشي114116429

ذكريزيد حمود عائش العنزي115105306

ذكريزيد عبدالعزيز حمود الحارثي116107114

ذكريوسف مسعود فضي الرشيدي117123487



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم سالم سعد االحمدي1105544

ذكراحمد خالد احمد الغامدي2101188

ذكراحمد علي  عواد العباس 3117247

ذكراحمد علي احمد الشهري4107310

ذكراحمد مفلح صالح البلوي5122688

ذكراسامة محارب علي الحربي6100115

ذكرأحمد محمد سالمه الذبياني7125053

ذكربسام عبدربه حامد الحجوري8110545

ذكرثامر وادي معيوف العنزي9118340

ذكرحبيب بشير شطيط الشراري10101882

ذكرحسن سعد غازي الجودي11112075

ذكرحميد رجاء زيتون العنزي12112863

ذكرخالد براك حامد  العتيبي13127080

ذكررائد  هال  حسين  مرسي 14106771

ذكرسالم سعود عيادة العازمي15111795

ذكرسامي ماجد منيف الشمري16123498

ذكرسلطان سليم عوجه المحمادي17120726

ذكرسلطان قاعد غصيبه الشمري18106900

ذكرسيف خالد حييان الشراري19100181

ذكرشاهر عواد فغشان الشراري20104824

ذكرعادل مرجى سويلم الشرارى21108928

ذكرعبداالله  عبدهللا سعيد االحمري22102602

ذكرعبدالرحمن نهار خضير الشمري 23117725

ذكرعبدالرحيم مسلم عتيق الجهني24116137

ذكرعبدالسالم ضيف هللا ربيع الشراري25104848

ذكرعبدالعزيز مصبح سنيان الشراري26100800

ذكرعبدالغني حسين عبدالغني السليماني27110095

ذكرعبدهللا  فايز  عبدالرحمن  الشهري28109845

ذكرعبدهللا بدر علي الكيال29101358

ذكرعبدهللا رفاع علي العتيبي30113416

ذكرعبدهللا سليم فالح الشراري31104479

ذكرعبدهللا علي محمد القرني32110257

ذكرعبدهللا محمد احمد السيالي33110157

ذكرعبدالمجيد سعد محمد العلياني34121706

ذكرعبدالمجيد فنيس صلفيق الشمري35111990

ذكرعطيه يحي يحي الهتاني36116357

ذكرعمر  عبدهللا عطاهلل الزارع 37108541

7: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

7: مرتبتها  , طبرجل: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر احياء

ذكرعمر محمود محمد الجهني38105450

ذكرغالي سلطان شريده العنزي39125772

ذكرفريح عبدهللا خلف  الشمري40122282

ذكرفهد دريزي خلف الرويلي41113891

ذكرفهد علي سعيد المالكي42101894

ذكرفهد مرزوق رميح النومسي43105622

ذكرفوزان عوضه شنيبر الشلوي44111604

ذكرفيصل دلي فرحان الشراري45120158

ذكرفيصل مشعل عائض الجعيد46100642

ذكرماجد سعود سعد الجعيد47101988

ذكرمبارك فرحان معيوف العنزي48117740

ذكرمجتبى عبدالوهاب صالح  السماعيل49110113

ذكرمحمد  سالم  عطاهلل  العتيبي50113031

ذكرمحمد  سامي وارد الوراد51106278

ذكرمحمد بطيان سالم المطيري52124966

ذكرمحمد سلمان دليمان  الشراري53105356

ذكرمحمد عابد احمد الجهني54113396

ذكرمحمد فالح محمد الحازمي55107137

ذكرمحمد فهد محمد الصبيح56118309

ذكرمحمد مغلي غالي السهلي57106776

ذكرمخلد فالح حراثان الشراري58113684

ذكرمشاري  كمال  مفرح  السرحاني59125695

ذكرمقبل  فهد كاتب الشمري60122434

ذكرممدوح  محمد حمدان  الشمري61107199

ذكرمنصور سعيد طراد الشمري62120152

ذكرناصر خلف فريح رشيدي63111855

ذكرناصر سلوم عدنان الذيابي العتيبي64102591

ذكرنايف عايش لويحق السلمي65120001

ذكرنواف مطير عواد العطوي66123668

ذكرهايل فالح حراثان الشراري67123416

ذكروليد عشوي سويف الشمري68105619

ذكرياسر ابراهيم عوض المالكي69103855



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم  احمد  متعب  النعمان 1100954
ذكرابراهيم  عبدهللا عويش الرحيلي2107073
ذكرابراهيم النعيمي محمد الصيعري3101252
ذكرابراهيم جابر محمد اليامي4116948
ذكرابراهيم حمزه محمد العمري5100643
ذكرابراهيم سالم علي العمراني6114222
ذكرابراهيم عايض مصلح الشمراني7106775
ذكرابراهيم عبدهللا سالم الردادي8110789
ذكرابراهيم محمد عبدالرحمن ال جدعان القرني9120108

ذكرابراهيم محمد عبدالعزيز الحصان10121401
ذكراحمد حمود محمد المالكي11112361
ذكراحمد خليفه حضيض السلمي12113810
ذكراحمد ربيع عبدهللا العنزي13117824
ذكراحمد رفيد جدعان الشراري14119904
ذكراحمد سعد عبدهللا السليمان15104976
ذكراحمد سلمان جبار الفيفي16120167
ذكراحمد عبدالرحمن عبدهللا السالم17112301
ذكراحمد عبدهللا ابراهيم االلمعي18100678
ذكراحمد عبدهللا غازي محمد19115601
ذكراحمد عطيه معيض الزهراني20109936
ذكراحمد عوده عباطه العطوي21101161
ذكراحمد محمد احمد الغامدي22107325
ذكراحمد محمد علي المزهر23110041
ذكراحمد مسفر سفر الجابري24105267
ذكراحمد مطير مطلق  الشمري25105534
ذكراحمد موسى ابراهيم النجعي26107322
ذكرادهم  صياح مفضي العلي 27102173
ذكرامجد  احمد خلف فهيد28121725
ذكرايمن حسين علي الغامدي29126030
ذكرإبراهيم عبدالعزيز إبراهيم المحيميد30121696
ذكرإبراهيم علي عمر كاملي31109105
ذكرأحمد  غالب  حامد  الصالح 32112583
ذكرأحمد صالح سعد الصبي33120748
ذكرأحمد صالح غنام الغنام34118852
ذكرأحمد عاطف عادل عبد العزيز35101565
ذكرأحمد عبد الرحمن أحمد النصيري36114475
ذكرأحمد عبدالعزيز بخيت الشمري37122823
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ذكرأحمد عبدهللا صديق أحمد38125804
ذكرأحمد فهد الحميدي الحميدي39104015
ذكرأحمد محمد إبراهيم العبيد40100609
ذكرأحمد محمد عودة الرويلي41101523
ذكرأحمد مشافت مرشد الضميري42110801
ذكرأحمد منور مطرود الرويلي43121183
ذكرأحمد نايف ممدوح العنزي44124236
ذكرأديب ناصر أحمد البريدي45101016
ذكرأيمن أحمد سليم الحمدي46123288
ذكرباسل  غازي  مضجي  العنزي 47106887
ذكرباسم بخيت منسي الجربوع48111003
ذكرباسم نايف حمد الفهد49101235
ذكربخيت محسن بخيت الغامدي50115034
ذكربدر االءملح جبهان الرويلي51109751
ذكربدر حمدان مسعر الشمري52114311
ذكربدر سلطان مرزوق المطيري53107529
ذكربدر عبدالرحمن بدر الحربي54125830
ذكربدر كريم حضيري الكويكبي55120804
ذكربدر محمد رهيمان الشمري56122723
ذكربسام عبدهللا خلف القبالن57102553
ذكربسام مهدى سالم الشرارى58121392
ذكربندر ابراهيم محمد الطريقي59101432
ذكربندر حمود حمير الرويلي60112526
ذكربندر سلطان مرزوق المطيري61107426
ذكربندر عبدهللا سالمه الشراري62110403
ذكربندر متعب حسين الشمري63126808
ذكربندر مفرح عبدالدائم العنزي64107502
ذكرتركي  عبدهللا  حامد  الثمالي65126569
ذكرتركي حوران كريم العنزي66112933
ذكرتركي سعود عيد العتيبي67105281
ذكرتركي غندور دعيج الدلبحي68109311
ذكرتركي محمد عاطف الشهري69100190
ذكرتركي ناصر محمد المذهن70116499
ذكرثامر خالد عبدهللا الشمري71114895
ذكرجابر سعد محمد الشمري72107366
ذكرجزاء مثوع مبارك الرشيدي73123808
ذكرجمال حسن سليمان الحويطي74109882
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ذكرحاتم مفلح محمد البلوي75110627
ذكرحافظ بخيتان سليمان العنزي76111423
ذكرحسام سليمان محمد االطرش77100574
ذكرحسام عبدالرحمن عبدهللا الخليف78120227
ذكرحسام محمد حسني الغامدي79101220
ذكرحسن سمير حسن بديوي80122757
ذكرحسين حسن محمد ال قريشه81101534
ذكرحسين علي حضري الرويلي82106037
ذكرحسين فضيل الغيثم الرويلي83114662
ذكرحسين متعب حسين الشمري84110590
ذكرحماد  محمد سالم  الحويطي85120656
ذكرحمد محمد عبدهللا ال منجم86110089
ذكرحمدان خالد حويل الرويلي87100995
ذكرحمدان سلمان صالح الفايز88102265
ذكرحمدان علي عبدهللا الحربي89110315
ذكرحمود  جبير عساف الشمري90111149
ذكرحمود  رحيل  قاضب  البلوي 91119885
ذكرحمود فالح حمود السمحان92106888
ذكرحمود مهاوش شعيب الرويلي93105513
ذكرخالد  سويلم  عواد الجهني94125886
ذكرخالد االدهم خالد العنزي95103388
ذكرخالد أحمد فايز الرشيدي96105556
ذكرخالد بتال فالح الدوسري97105885
ذكرخالد بن  مضحي بن  حصيني النصيري98106102
ذكرخالد خلف فرحان الشمري99117759

ذكرخالد زايد محمد ال قفيل100111351
ذكرخالد سالم خالد المقبول101121619
ذكرخالد ظافر مرعي القرني102115424
ذكرخالد عبيد عبدهللا الحربي103105060
ذكرخالد علي  مرزوق المطيري104104587
ذكرخالد علي جبريل عبادي105113248
ذكرخالد فهد سليم العنزي106122903
ذكرخالد متعب جويعد الشمري107100803
ذكرخالد مشبب محمد ال زاهر108106437
ذكرخالد مصلح صالح الحربي109107910
ذكردابس راكان دابس المرخان110107274
ذكردخيل بندر  عبدهللا  الشمري111108713
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ذكرذياب بن غازي بن محمد الرويس112111337
ذكرراكان عبدهللا عبدالرحمن الحربي113120149
ذكررائد حمدان مبارك الزارع114110599
ذكررحيل سماح رحيل  الشراري115112746
ذكررشيد خالد محمد الحازمي116115395
ذكررعد محمد مناع الزيد117124592
ذكررمزي حامد عايض  المطيري118111502
ذكرريان  عبدهللا  حامد  الثمالي 119105436
ذكرريان طالل عمر سنان120107429
ذكرزايد مبروك زايد الالحم121124662
ذكرزايد مضحي ثاري البلعاسي122107889
ذكرزبن سعد زبن الشمري123120869
ذكرزياد  عطيه شتيان العلوني124120589
ذكرزياد عبدهللا محمد الحداد125106909
ذكرسالم  مرزوق  سليم  الرقاص 126111117
ذكرسالم عبدالرحمن علي  ابوساق اليامي127113170
ذكرسالم محمد علي  عسيري128110139
ذكرسامي  جمعان  احمد  الغامدي129100729
ذكرسامي جابر ناجي الحقباني130110314
ذكرسامي رزيق محمد العنزي131107606
ذكرسامي عيادة عيد العطوي132117923
ذكرسامي عيسى ابراهيم مجممي133104652
ذكرسامي فريح جفران العنزي134114167
ذكرسامي فهد عايد العنزي135119476
ذكرسعد بن  حران بن  معزي  المرعضي الرويلي136113467
ذكرسعد دهام مران الشمري137125729
ذكرسعد سالم عبدهللا السيف138120912
ذكرسعد صبار خليف العنزي139114555
ذكرسعد عبدالرحمن عبدالمحسن العلي140119369
ذكرسعد ماضي صافق العنزي141100096
ذكرسعود سحاب االسود الشمري142125278
ذكرسعود سعد ذاعر الرشيدي143105340
ذكرسعود صالح نايف  الجعيد144119245
ذكرسعيد بشير سعيد الغامدي145101089
ذكرسعيد سعد سعيد القحطاني146111435
ذكرسالمه فرج سليمان العطوي147107402
ذكرسلطان  عايد خلف الشمري 148119954
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ذكرسلطان  مرزوق  رحيل  العنزي149116116
ذكرسلطان سلمان معزي الشراري150122764
ذكرسلطان ظافر رباح السبيعي151116608
ذكرسلطان علي مرعي عسيري152125304
ذكرسلطان عوض سليمان الديحاني153101211
ذكرسلطان عياط مشرق العنزي154102663
ذكرسلطان فيحان راجح العتيبي155121545
ذكرسلطان محمد سلمان العطوي156104304
ذكرسلطان مسلم تنضب الحجيلي157124474
ذكرسلطان ممدوح عوده العنزي158122642
ذكرسلمان عبدهللا حوران العنزي159105153
ذكرسليمان عبد العزيز سليمان العويضه160127390
ذكرسليمان ناصر ناجي الغامدي161108900
ذكرسمير علي غربي الشمري162124328
ذكرسند عبدالرحمن ناصر الماضي163104349
ذكرشجيع  دهمش سند الرويلي164122900
ذكرصالح  محمد علي السحيباني 165116139
ذكرصالح خليف عيسى الشمري166101008
ذكرصالح ماطر صبيح  الرويلي167104253
ذكرصخر محمد سليمان الموسى168106128
ذكرصالح مسرح عوده العنزي169110293
ذكرضاري عبدهللا فاضل الشمري170105970
ذكرطارق  رطيان  مفضي  الشراري 171112103
ذكرطارق حالف عبدالقادر العيشان172125045
ذكرطارق عايض فرج المطيري173124425
ذكرطارق محمد أحمد الغامدي174115770
ذكرطالب علي عباس الزويلعي175102215
ذكرطاهر   شفيق قاسم مالئكة176115730
ذكرطالل محمد عبدالرحمن الجارد177110119
ذكرظافر عبدهللا عثمان المنبهي178120096
ذكرعادل محمد ربيعان الشمري179110201
ذكرعادل مدلول جرمان الشمري180121993
ذكرعارف ناجي  مشعل الشمري181105010
ذكرعاصم زعل مطني الشمري182102555
ذكرعاصم محمد مكني البقمي183125377
ذكرعايد قايم مشعان الشمري184103543
ذكرعبالعزيز محمد حمد الصايل185100836
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ذكرعبد الرحمن مهدي فراج السبيعي186109465
ذكرعبداالله جمال عبدالرزاق كركر187111056
ذكرعبداالله خالد عبدالواحد  المطلق188110428
ذكرعبداالله عباس احمد  السليماني189104864
ذكرعبداالله عرفات سليمان الشراري190114754
ذكرعبداالله محمد شافي العنزي191101947
ذكرعبداإلله سعود الفليح الحربي192116755
ذكرعبدالحميد محمد احمد عبدالكريم193110388
ذكرعبدالرجمن فايز محمد ابونواس194102764
ذكرعبدالرحمن احمد علي  آل عياف195121320
ذكرعبدالرحمن راشد ظافر الدوسري196110286
ذكرعبدالرحمن سليمان عجيان العنزي197114945
ذكرعبدالرحمن سليمان معتاد الحربي198100041
ذكرعبدالرحمن علي معيض القحطاني199102250
ذكرعبدالرحمن عويض مثيب الجابري200111114
ذكرعبدالرحمن فهد عبدالرحمن الدبك201112865
ذكرعبدالرحمن مبخوت عيظه الصيعري202118602
ذكرعبدالرحمن محمد عايد الشمري203124084
ذكرعبدالرحمن مشاري طلب المصلوخي204106043
ذكرعبدالرحمن معلي متعب الحربي205105244
ذكرعبدالرحمن مكمي جريذي العنزي206111028
ذكرعبدالسالم ابراهيم عبدهللا النغيمشي207110520
ذكرعبدالسالم حامد سالم الشراري208104533
ذكرعبدالسالم محسن احمد الجابري209100781
ذكرعبدالعزيز أحمد متعب النعمان210102053
ذكرعبدالعزيز حسن حسين الفيفي211104867
ذكرعبدالعزيز حمد أحمد البدر212100686
ذكرعبدالعزيز حمدان عبدهللا الزهراني213101362
ذكرعبدالعزيز حمدان عزام الجميلي214121900
ذكرعبدالعزيز حميد مبارك الحربي215115071
ذكرعبدالعزيز سلطان عبدهللا ال زياد216105448
ذكرعبدالعزيز صالح سعد الدعيج217101990
ذكرعبدالعزيز صويان غانم الشمري218115021
ذكرعبدالعزيز عماد صالح المزيد219100446
ذكرعبدالعزيز عيد سالم  الجهني220120174
ذكرعبدالعزيز غيث حسن الجهني221102010
ذكرعبدالعزيز قاسم صبيح العنزي222110216
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ذكرعبدالعزيز كريم رجاء العنزي223103319
ذكرعبدالعزيز مجدي عبدالرحمن حجار224124092
ذكرعبدالعزيز محمد شائع السريعي225112216
ذكرعبدالعزيز محمد يوسف الحشاش226119018
ذكرعبدالعزيز مساعد دخيل هللا المالكي227119707
ذكرعبدالعزيز مسير بنيه العنزي228108767
ذكرعبدالكريم  الفي سعدون الشمري229106963
ذكرعبدالكريم رازن محمد الذيابي230104918
ذكرعبدالكريم عبدهللا عبدالكريم المسعود231107297
ذكرعبداللطيف دخيل هللا سليمان البلوي232116788
ذكرعبدهللا  ابراهيم  معوض  العنزي233102268
ذكرعبدهللا  ربيع  حوران  العنزي234100513
ذكرعبدهللا  رخيان سليم الشراري235126100
ذكرعبدهللا  سالم  راجح المحمدي 236111428
ذكرعبدهللا  سليمان  عبدهللا  الحربي 237111503
ذكرعبدهللا  محمد صالح  الوشمي 238105941
ذكرعبدهللا احمد عبدهللا الزهراني239100262
ذكرعبدهللا االسود معيوف العنزي240125597
ذكرعبدهللا أسيمر محمد العتيبي241109204
ذكرعبدهللا بخيت حميد المعبدي242127913
ذكرعبدهللا بدر مرزوق العنزي243125087
ذكرعبدهللا تركي الهري العنزي244127757
ذكرعبدهللا تركي حمد الطاسان245115840
ذكرعبدهللا جارهللا  قازي الشمري246102644
ذكرعبدهللا حمد سعد المزيني247122683
ذكرعبدهللا حمد محمد الهاللي248116850
ذكرعبدهللا خالد عبدهللا الغيث249100124
ذكرعبدهللا خيشان عيد البالدي250102088
ذكرعبدهللا سالم عبدهللا الحربي251124400
ذكرعبدهللا سراج عبدهللا الزهراني252104720
ذكرعبدهللا سعد عبدهللا العصيمي253120230
ذكرعبدهللا شمران مقبل العليان254118085
ذكرعبدهللا صالح راجح المالكي255104580
ذكرعبدهللا صالح عيد الجهني256105300
ذكرعبدهللا صبيح دايش الشراري257126537
ذكرعبدهللا عبدالعزيز عبدالرحمن الشمراني258115781
ذكرعبدهللا عيد نزال العنزي259105685
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ذكرعبدهللا فايز عثمان الفوزان260115294
ذكرعبدهللا فرج محمد االجبع261126069
ذكرعبدهللا كميخ ناصر المعاوي262101186
ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الدوشان263106554
ذكرعبدهللا مشل فهد الشمري264116872
ذكرعبدهللا مطلق عويض الشلوي265110955
ذكرعبدهللا مفرح حمدان الرشيدي266123291
ذكرعبدهللا مونس مطخان العنزي267123974
ذكرعبدالمالك عايد دهيمان العنزي268104733
ذكرعبدالمجيد  ساعد  سعد الثقفي269114998
ذكرعبدالمجيد ثنيان حديبان الرويلي270110676
ذكرعبدالمجيد سليمان سعد الشراري271119725
ذكرعبدالمجيد ضامي مفلح العنزي272105282
ذكرعبدالمجيد ظويهر سالم  البلوي273113184
ذكرعبدالمجيد عايد وازن الرويلي274105865
ذكرعبدالمجيد عبدهللا رويفد السالمي275114868
ذكرعبدالمجيد فهد علي الرويلي276118746
ذكرعبدالمجيد محمد مدله الرشيدي277112952
ذكرعبدالمجيد نافل رجاء الحربي278107357
ذكرعبدالمحسن  محمد  حسين  السبيعي 279112394
ذكرعبدالمحسن محمد خميس الرويلي280110585
ذكرعبدالمحسن محمد مصلح الشمري281110164
ذكرعبدالواحد عويش تناضب المطيري282122049
ذكرعبدالوهاب خضير عيد العتيبي283117345
ذكرعثمان صالح عثمان الغامدي284110833
ذكرعثمان محمد عبدهللا الشهري285110411
ذكرعدنان ابراهيم عبدهللا المهداوب286104941
ذكرعدنان موسى سعد الرشيدي287121021
ذكرعقايل صفوق عقايل العنزي288105052
ذكرعلي  احند علي النجراني289128006
ذكرعلي  محارب علي الحربي290112462
ذكرعلي  محمد مسفر  القحطاني 291122845
ذكرعلي خلوفة علي الشهراني292116310
ذكرعلي سعود ناصر الوفوق293111381
ذكرعلي مبروك  أحمد الحقوي294116150
ذكرعلي محمد علي ال محي295115631
ذكرعلي محمد مهدي المالكي296119520
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ذكرعماد عيد حميد الزارع297102899
ذكرعمر  عبد هللا  رشدي  بكري 298106875
ذكرعمر ابراهيم  عبيد العنزي299101047
ذكرعمر بدر عقيل المطيري300125717
ذكرعمر فراج الفي الرحيلي301126975
ذكرعمر محمد إبراهيم العسيري302120121
ذكرعمر محمد عبدالكريم السيف303101098
ذكرعواد  خليف حمود الشمري 304107812
ذكرعوض عبدهللا عمر النعيري305106459
ذكرعون  مطلق مسيفر العتيبي306111907
ذكرعيسى سعيد هديان المطيري307101625
ذكرعيسى مرزوق نزال الرويضي308111785
ذكرغازي سعد جزاء الرويس309119957
ذكرفارس حماد عبدهللا الشراري310100010
ذكرفارس صالح محمد الجغثمي311121723
ذكرفارس علي حمدان دوالن312115275
ذكرفارس علي محمد مطمي313104839
ذكرفارس محمد حمد الجريسي314119495
ذكرفالح الفي عيد الحازمي315120776
ذكرفايز  قدير  طيب  العنزي 316120889
ذكرفايز كريم فرحان العنزي317104974
ذكرفرحان عبدهللا فرحان الشمري318110025
ذكرفرحان ناصر فرحان الشمري319105241
ذكرفريح  فالح فريح الحمضاوي320103802
ذكرفالح مفلح الطرقي الخيال321105202
ذكرفهد  سعد فهد الحربي322101385
ذكرفهد بالش خليف جدي323119674
ذكرفهد خالد حسن الرويلي324116381
ذكرفهد خليف غياض الكويكبي325110106
ذكرفهد داهم علي العنزي326115863
ذكرفهد سعد عبيلك الرويلي327119243
ذكرفهد سلطان مطلق المالكي328114268
ذكرفهد سليمان جريبيع  الظويهر329103871
ذكرفهد شراز علي الزهراني330101302
ذكرفهد شملي حزام العنزي331120061
ذكرفهد عبدالرحمن محمد العويقيل332109177
ذكرفهد عبدالكريم إبراهيم الدعيجي333123523
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ذكرفهد فهاد دحام الشعالن334110354
ذكرفهد مزعل عجالن الصقري335127504
ذكرفهد مشل فهد الشمري336116859
ذكرفهد منور ماشي العنزي337115046
ذكرفواز احمد معيض الزهراني338119856
ذكرفواز المرضي مزلوه العنزي339112176
ذكرفواز صعيقر صلبي العنزي340104956
ذكرفوزي عبدالكريم سالم الحسن341107118
ذكرفيصل  ضيف هللا  مرزوق العوفي 342106791
ذكرفيصل  عبدالرحمن  مبارك  الزبيد 343121950
ذكرفيصل  ناصر  ساعد  البلوي 344105088
ذكرفيصل تويم سعيد الخزمري345111700
ذكرفيصل جمعان سعود الغامدي346121745
ذكرفيصل حسن فيصل السبيعي347104959
ذكرفيصل حمود ضيف هللا  الشراري348106881
ذكرفيصل خميس غرم الزهراني349121930
ذكرفيصل سطام حمدان النصيري350116136
ذكرفيصل عبدهللا شرف الشنبري الشريف351119631
ذكرفيصل عياده قيران العنزي352119780
ذكرفيصل قاعد عويض المطيري353107545
ذكرفيصل محمد ابرهيم الحويطي354109765
ذكرفيصل محمد ضيف هللا الشراري355120648
ذكرفيصل نايف عبدهللا الحواسي356121167
ذكرقاسم يحيى سعد الجنيدي357102587
ذكركايد بجاد تركي العوفي الحربي358103701
ذكرماجد  حزيب علي العنزي359112228
ذكرماجد احمد قميري حكمي360105381
ذكرماجد حمد مطلق الشايع361111039
ذكرماجد حمود عاسر العنزي362102413
ذكرماجد رباح رشيد المطيري363115539
ذكرمالح سالم راضي الشمري364115389
ذكرمالك عبدهللا محمد الحربي365109839
ذكرماهر عبد هللا عيد العروي366102735
ذكرمبارك سعيد سعد السهلي الحربي367112311
ذكرمتعب عبدهللا مخلد الحربي368126171
ذكرمجاهد عبيدهللا منور الحربي369102888
ذكرمحمد  احمد عبدهللا الشريف370120099
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ذكرمحمد  حسن محمد شعبي371105438
ذكرمحمد  عبدالحكيم  تردى  بخارى 372101207
ذكرمحمد  نادي خليف العنزي373101806
ذكرمحمد حامد محمد الغامدي374106488
ذكرمحمد خالد محمد الوشيح375113348
ذكرمحمد خلف معزي البلوي376100296
ذكرمحمد خليفه مطر الشمري377109360
ذكرمحمد راضي صياح الشمري378123790
ذكرمحمد رجاء محمد البلوي379107501
ذكرمحمد زعل خازن الحازمى380122657
ذكرمحمد ساهي خليف الشمري381124948
ذكرمحمد سلمان جبار الفيفي382115970
ذكرمحمد سليمان صالح الضبيب383101067
ذكرمحمد ضيف هللا نزال العنزي384119664
ذكرمحمد عبدالرحمن صالح السعوي385112438
ذكرمحمد عبدالعزيز خلف السالم386100037
ذكرمحمد عبدهللا براهيم الرقيعي387122011
ذكرمحمد عبدهللا عبدالهادي الغامدي388125030
ذكرمحمد عبدهللا هادي  السلمي389102479
ذكرمحمد عتيق جريان العنزي390120451
ذكرمحمد علي عمير الشهراني391114788
ذكرمحمد علي مبارك النهدي392103959
ذكرمحمد عمر سالم المرشدي393101210
ذكرمحمد فرحان ابراهيم السرحاني394123761
ذكرمحمد فهد صالح الدين رمضان395106559
ذكرمحمد ماشع فالح الحربي396113402
ذكرمحمد مسفر محمد ال محيميد397110631
ذكرمحمد معجون دويك العنزي398112363
ذكرمحمد نواف عبدهللا الشمري399122437
ذكرمحمد هالل خليف العنزي400123957
ذكرمحمد يحيى سلمان  الغزواني401102817
ذكرمروان عبدهللا محمد الشمري402100822
ذكرمساعد لشرم مساعد الحارثي403111562
ذكرمشاري سعيد عمير الشهراني404111987
ذكرمشاري صالح سالم العلي405107287
ذكرمشعل دحيم مطني الرشيدي406116939
ذكرمشعل رشيد مشعل الشمري407109358
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ذكرمشعل محياء بندر العتيبي408105196
ذكرمطني عوض فهد الشمري409121026
ذكرمعاذ محمد صالح يماني410100436
ذكرمعتز الفي وائل الشمري411126620
ذكرمقبول احمد يحيى العمري412114105
ذكرمقرن  عبدالعزيز عبدهللا  المجحدي413109889
ذكرمناع عامر ناصر عسيري414105108
ذكرمنصور الحميدي محارب العنزي415106333
ذكرمنصور صالح محمد الغامدي416120590
ذكرمنصور عايد شغيل العرقوبي417120434
ذكرمنصور عايض الفي العنزي418120180
ذكرمنيف  حبيب  حمود  المطرفي 419113716
ذكرمنيف خلف سعيد الرمالي420113656
ذكرمنيف رجاء خالد العنزي421102327
ذكرمنيف محمد عويد ولدعلي422123987
ذكرمهدي  عتيق سميليل الرشيدي423122332
ذكرمهدي محمد علي االكلبي424105956
ذكرمهند محمد راشد الشراطين425118302
ذكرموسى صنيدح سفير الجعيد426112232
ذكرموسى عايض الفي العنزي427120244
ذكرمؤيد سلمان عوض الرحيلي428102186
ذكرمياح حمدان  منوخ الشمري429123077
ذكرنادر رابح غازي الحربي430111284
ذكرنادر يحيى فهد الغسالن431116176
ذكرناصر حماد فالح الحارثي432105187
ذكرناصر سليمان ساجر العنزي 433103438
ذكرناصر سليمان صغير المطيري434115256
ذكرناصر غازي وديد نجم435100467
ذكرناصر فهيد عاشق الشمري436115958
ذكرنايف  سلطان  عايد  الزارع 437107422
ذكرنايف  مفضي  صفوق  االشجعي 438103391
ذكرنايف بن احمد بن عطية العمري439122640
ذكرنايف حمد عقيل الشمري440111419
ذكرنايف حمود سالم الشراري441119901
ذكرنايف خالد صالح الشايع442120192
ذكرنايف زبار رديف المطيري443100220
ذكرنايف سعدون عبدالكريم الجميعان444105352
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ذكرنايف غازي حمود الحربي445115120
ذكرنايف ناصر نفال الحربي446106843
ذكرنايل خلف هالل الجابري447104618
ذكرنجيب دبيان حمد الشمري448101468
ذكرنصار حمد فرحان الشمري449107843
ذكرنمر مذود محروت السويط450117818
ذكرنواف خالد محمد العيدان451108542
ذكرنواف طلق هنود الحزيمي452102526
ذكرنواف عيضه رده المالكي453113202
ذكرنواف محمد حميد العتيبي454103808
ذكرنوح محمد عبد هللا الهوسه455100755
ذكرهادي شريم مريع الشريم456115798
ذكرهاني احمد عواد الهذيل457112468
ذكرهزاع فالح فارس السرواني458102236
ذكروافي فايد فنيخر الشراري459113699
ذكروايل طبعان  محمد العنزي460102474
ذكروائل طلق نفاع السلمي461101171
ذكروسيم  مطرود رابط الرويلي462101913
ذكروليد عايد عياضه الرشيدي463119353
ذكرياسر سعيد ضيف هللا الرفاعي464119987
ذكرياسر محمد مقبول جندلي465119634
ذكرياسر موفق عبدالرحمن الزارع466114924
ذكريحي محمد يحي جوخدار467106487
ذكريزيد سليمان مسلم المسعودي468109101
ذكريزيد علي  عبدهللا الشهري469100987
ذكريزيد عواض صالح الحربي470100265
ذكريزيد غربي رشيد الرويلي471120103
ذكريوسف جهز عبيد الفهيدي472115584
ذكريوسف علي دخيل هللا الخثعمي473107569

ذكريوسف عناد جايز العنزي474125794
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ذكرابراهيم خليفه عصيفير الرويلي100203

ذكراحمد  عجب  هجاج  العنزي 2121711

ذكراحمد بشيبش محمد العالطي3112338

ذكراحمد سالم احمد المالكي4100055

ذكراحمد سالمة غازي الشمري5116414

ذكراحمد صالح عبدهللا الشمري6113900

ذكراسامه عبدالحكيم سالم الشمري7117648

ذكرأحمد علي مرعي الشهري8114944

ذكرأحمد محمد حسن  الغامدي9115442

ذكرأحمد مساعد عايد السماره10115698

ذكرأسامة جابر علي مدخلي11123031

ذكرأيمن محمد عطيه حاسن12127331

ذكربندر صالح دخل هللا المشعان13123548

ذكربندر فهد سطام العنزي14105233

ذكرثامر فايز محمد الفايز15120603

ذكرثامر منيف شعيويط العنزي16123044

ذكرحاتم هزاع غثيان الدهمشي17100722

ذكرحسين علي شايش السرحاني18120083

ذكرحسين قاضب حسين الرويلي19115911

ذكرحسين محيسن غديفان السرحاني20117547

ذكرحمد محمد حمد الرويثي21115324

ذكرحمصان محمد حسن البيشي22115241

ذكرخالد ابراهيم مرزوق الحميمص23127995

ذكرخالد بندر رضاء الجبرين الشمري24100123

ذكرخالد حواس نايف الشمري25108199

ذكرخالد عبدهللا خلف المثري26120509

ذكرخالد عوض دغيمان العنزي27122981

ذكرخالد محمد نوار العجمي28125560

ذكرخلف  سالم  محمد الشمري29114989

ذكرخليف سعود خليف  السراح30115752

ذكردخيل هللا عبيد محمد الزيادي31110002

ذكررياض أحمد سلطان المالكي32102803

ذكرريان سالم مدلول الدغداش33113966

ذكرسالم ابراهيم سالم الزهراني34106110

ذكرسالم الحميدي ضليل الشمري35110580

ذكرسالم ملفي ضحى الحازمي36116664

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة محضر مختبر حاسب آلي
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ذكرسامي زبن ركيان العنزي37121958

ذكرسامي سلمان ماطل الجريد38100026

ذكرسامي مرضي حمد الحازمي39103309

ذكرسطام  سويلم  سالم  الرشيدي40119008

ذكرسطام سعد معاضب الرويلي41115611

ذكرسلطان فرحان عبيد الفريدي42109810

ذكرسلطان محمد سالم الحبردي43120769

ذكرسلمان نزال خليفه السليمان44115692

ذكرسيف سلمان سليمان المطيري45118765

ذكرشايع  علي  شايع العايدي46123312

ذكرشجاع مجول خايع الشمري47115613

ذكرصالح داحل واشم الدغماني48100566

ذكرعادل ابراهيم صالح الحويطي49114999

ذكرعبدالرحمن  ربيع حوران  العنزي50100068

ذكرعبدالرحمن  سعد منور الحربي51126522

ذكرعبدالرحمن عايض شامان العزيزي52105419

ذكرعبدالرحمن كريم محمد البراهيم53105854

ذكرعبدالرحمن نايف صالح المعيقل54119017

ذكرعبدالعزيز عبدهللا غايب العتيبي55119925

ذكرعبدهللا  عواد نصيب العفر56111613

ذكرعبدهللا  محمد  صالح  آل مطارد57103650

ذكرعبدهللا حيدر محمد هزازي58117742

ذكرعبدهللا خلف شايش السرحاني59110225

ذكرعبدهللا عبدالرحمن دخيل هللا المالكي60100601

ذكرعبدهللا عبدالعزيز سعد الجهني61116045

ذكرعبدهللا محمد علي الشهري62108315

ذكرعبدالمجيد حسن حمد الحيزان63101212

ذكرعبدالمجيد زبن حثيالن الكويكبي64128014

ذكرعلي مبارك اسعد احمد65113796

ذكرعمر سعدون ع النومسي66101019

ذكرعناد سالمة محمد الحويطي67106296

ذكرعيد راجي عيد البلهود68103874

ذكرفرج عايد شمشول الشمري69106311

ذكرفرحان احمد فرحه الفرحان70124479

ذكرفهد سعد أحمد القايد71127101

ذكرفهد عارف عوض الشمري72115981

ذكرفهد مسير دغمي الحويفي73126713
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ذكرفواز أحمد حريثان العطوي74110436

ذكرفواز شباب زايد المطيري75126446

ذكرفواز عبدهللا عقيل الشمري76102548

ذكرفيصل عبدهللا علي عواف77120243

ذكرفيصل علي خليفه الدندني78123194

ذكرفيصل عيد عوض الرشيدي79103046

ذكرفيصل محمد علي الحجيلي80105683

ذكرالفي عواد مسند السعدي81105606

ذكرماجد مطلق نهار الرويلي82120922

ذكرماجد منور زيد الشمري83117779

ذكرماجد موفق سالم الرويلي84115528

ذكرمجاهد فهد ضيف هللا السهلي85110673

ذكرمحمد احمد صالح حميد86104478

ذكرمحمد زيدان زيد الرشيدي87125180

ذكرمحمد عايد نازل الشمري88103191

ذكرمحمد علي عبدالهادي الحربي89115895

ذكرمحمد مطلق محمد العتيبي90109952

ذكرمشهور عقال ناير الرويلي91105347

ذكرمعاذ حسين سالم العوفي92101766

ذكرمنصور عيد سعد العتيبي93124222

ذكرمنصور محمد ماطر الشمري94116366

ذكرمهند منصور عبدهللا الرديني95100986

ذكرموسى صالح سليمان النفيسة96125285

ذكرنايف عايض دخيل هللا المطيري97127114

ذكرنايف ماشي مطر الشمري98106692

ذكرهاشم حسن عقاب الرويلي99101090

ذكرهشام غازي عبدهللا الهندي100101330

ذكروائل قطان فياض العنزي101106300

ذكروليد محمد ابراهيم المسعود102125125

ذكرياسر هايس مطر الشمري103102687

ذكريزيد سلطان ابراهيم العقيل104125183

ذكريزيد فرج قاسم السبيق105101054
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ذكررائد محمد عبدهللا الصواب1104439

ذكرعادل  عيضه عايض القرشي2105285

ذكرعبدالوهاب محمد عامر السرحاني3122488

ذكرمحمد شداد خالد الدغمانى4105975

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مشرف اسكان
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ذكرابراهيم عياده عساف  العياده1118018

ذكراحمد ابراهيم حسين قصادي2117129

ذكراحمد دهام غالب الردعي3100372

ذكراحمد سلطان احمد القرني4126636

ذكرأحمد عبدالكريم ربيع المتيبن5109406

ذكرأحمد مازن محمد حربي6108168

ذكرأحمد مشعل سلطان الحسيني7118065

ذكرأنس محمد علي الشويلي8115644

ذكرأيمن  محمد عطية  السبيلة9111025

ذكربسام احمد عبدهللا االحمدي10115156

ذكربسام فهد راجي العنزي11102906

ذكرتركي عبدهللا محمد المنصور12110596

ذكرحامد احمد حامد الغامدي13125587

ذكرحامد موسى محمد العيسي14119828

ذكرحسام فهد عبدهللا اللهاقي15116964

ذكرحسين جاسم  علي الجضر16125458

ذكرحمد  فهد عبدهللا  القحيصان17112515

ذكرخالد  معاشي قريبان  العنزي 18107069

ذكرخالد سعد علي الشهري19115979

ذكرزياد محمد راشد الطويرب20113790

ذكرساري عبد السالم صالح  العميم21120750

ذكرسالم مفرح سالم الطالب22120155

ذكرسامي مزعل راضي الشمري23103159

ذكرساير مقبل ساير الشمري24125602

ذكرسبهان محمد عبدهللا السبهان25107292

ذكرسعد فرحه أحمد الزهراني26104471

ذكرسعد فهيد دليم الحربي27123930

ذكرسعود خالد دخيل العلي28100168

ذكرسعود سالم عجيمي الرويلي29125620

ذكرسعود عتيق هجهوج الشمري30114817

ذكرسعود عيادة عيد  الشمري31118116

ذكرسلطان  جابر  مريع عسيري 32110885

ذكرسلطان  منير ضاوي الضويفري33112463

ذكرسلطان عطا هللا رشيد الجهني 34105160

ذكرسلطان محمد مريبد العنزي35105489

ذكرسلمان عايض سلمان العنزي36119786

ذكرسلمان فهد سالمه الدخيل هللا 37100924

ذكرسليمان عبدهللا سليمان الدخيل38118397
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ذكرسليمان عقال مسعد الكبيدان39107876

ذكرسيف موقف مرضي العنزي40125952

ذكرطارق خميس عازم الشراري41103779

ذكرطالل فهد مناحي الشمري42125706

ذكرظافر محمد ظافر القشيري43105078

ذكرعاطف صليبيخ ضاحي الشمري44124751

ذكرعبدالحليم صالح عبدالكريم الحربي45108293

ذكرعبدالرحمن سالم فهد العنزي46112271

ذكرعبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الالحم47100198

ذكرعبدالرزاق عبداللطيف عيد الحربي48103289

ذكرعبدالعزيز احمد محمد الخطاف49100166

ذكرعبدالعزيز األدهم غانم الشمري50104934

ذكرعبدالعزيز صالح مجاهد الخليفه51107016

ذكرعبدالعزيز عبدالرحمن سليمان المقرن52110290

ذكرعبدالعزيز محمد سعد الحارثي53107695

ذكرعبدالعزيز مصطفى يوسف غزاوي54126443

ذكرعبدهللا علي محمد اسلمي55116353

ذكرعبدهللا مبارك عبدهللا موينع56125868

ذكرعبدهللا محمد علي عسيري57107681

ذكرعبدهللا مرجي مفرح الرويلي58122838

ذكرعبدهللا ناير مجلي الكويكبي59125728

ذكرعبدالهادي مخلف هودان الرويلي60109967

ذكرعثمان ذياب محمد العمري61116191

ذكرعلي  مبروك  بركات  الحاتمي 62121434

ذكرعلي عبدهللا علي المزيد63127001

ذكرعمرو عبد العزيز عبد الغني فلمبان64102770

ذكرعيد عبدهللا عيد الزهراني65104953

ذكرغالب عياد مخلف العنزي66100312

ذكرفارس إبراهيم صالح الحمادا67112110

ذكرفالح  رويع  عبيد  الرويلي68127631

ذكرفهد خلف قدر الشمري69101297

ذكرفهد سعود غاطي  الشمري70103865

ذكرفهد عبدهللا جارهللا المرزوق71100282

ذكرفهد فهاد فهد الشمري72107347

ذكرفهد معشعش نداء الرويلي73119257

ذكرفهم سلمان مرثع المطيري74125688

ذكرفيصل خميس سعيد الغامدي75105595

ذكرفيصل دخيل دخييل الفايدي76110467
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ذكرليث محمد خلف الشراري77110802

ذكرماجد عارف صغير العنزي78101285

ذكرماجد نواف غازي الشريف79100033

ذكرمانع حسين مانع لسلوم80110227

ذكرمحمد احمد ابراهيم حكمي81117537

ذكرمحمد األسود دويخل الشراري82100413

ذكرمحمد حسن علي بايمين83102031

ذكرمحمد رشاد يحي ال مشافي84102048

ذكرمحمد سالم منصور الظاهر85100150

ذكرمحمد سفر احمد الزهراني86100228

ذكرمحمد عبد الرحمن دخل هللا السعيدان87104651

ذكرمحمد عبدالعزيز مرزوقي  سالمه 88100007

ذكرمحمد عبدهللا دحل البلوي89102155

ذكرمحمد عبدهللا محمد الغامدي90116261

ذكرمحمد الحق مفرح عسيري91104715

ذكرمحمد مصطقى صالح الجرفي92111288

ذكرمريسي سعيد مريسي الغامدي93101245

ذكرمشاري سعود عيسى الحربي94106049

ذكرمشاري نهير دريبي الشمري95116445

ذكرمشعل خلف فهيد المبارك96102722

ذكرمشعل عبدهللا عنيزان البلوي97120778

ذكرمشهور جمعه راجي الخمعلي98105578

ذكرمصطفى وصفي عبدالهادي الشافعي99121348

ذكرمناحي مفلح مناحي الحازمي100102979

ذكرناصر سعيد محمد ال عطيان101104493

ذكرناصر فهد ناصر الهويشل102106117

ذكرنايف جبر ناوي الشمري103122484

ذكرنواف جاسم احمد العنزي104110760

ذكرنواف حماد  سبيل الحربي105124827

ذكرنواف محمد مران العنزي106115420

ذكروليد حمود فرحان الشمري107112406

ذكروليد حنيف شبيب الرويلي108118172

ذكرياسر باشان رشيد الرويلي109125690

ذكرياسر حماد حمد الطويرقي110100027

ذكرياسر رباح رشيد المطيري111119389

ذكرياسر عبدهللا هليل العنزي112115296

ذكريزيد علي عبدهللا العسيري113105656

ذكريوسف جعفر  خالد المسلم114116649
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ذكريوسف سمير سليم الحربي115123700

ذكريوسف عبدهللا هادي الحربي116100585
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ذكرابراهيم  خليف جدي العنزي1119620
ذكرابراهيم دغيم عواد العنزي2115526
ذكرابراهيم سليمان صالح الحواس3115603
ذكراحمد  عبدهللا  صالح المظهور4115485
ذكراحمد شويح نزال الكويكبي5114071
ذكراحمد عوض عاقل الرويلي6100349
ذكراحمد مصطفى حسين معمرجي7111272
ذكرإبراهيم مهدي علي عسيري8108391
ذكرأحمد راشد سليمان البلوي9101082

ذكرأحمد عوض سالم الجهني10101544
ذكرأحمد محمد حميد الزراع11103293
ذكرباسم ثامر مقبول المقبل12101701
ذكربدر  زاهي فرحان الشمري13101456
ذكربدر صقار صخيل العنزي14120114
ذكربدر عبدهللا محمد شويكان15126285
ذكرحاتم نداء عواد الحربي16105412
ذكرحسن صالح علي الخضير17104402
ذكرحسين  علي حسين  الرويلي 18126363
ذكرحماد حمد حماد الشرطان19111514
ذكرحمد ضاري حمد الطالب20105582
ذكرحمدان محمد حمدان الرويلي21106309
ذكرحمود أبراهيم حمود العنزي22102028
ذكرخالد  محمد عبدالمصلح الرشيدان23100377
ذكرخالد جازم سماط الرويلي24104596
ذكرخالد سعد هداج الهادي25105172
ذكرخالد محمد عوض الجهني26106685
ذكرخليف سعيد خليفه الشمري27110189
ذكرخليفه عبدالرحمن فهد الخليفه28105432
ذكرراضي  حامد عرنوس الرويلي29113591
ذكرزارع محمد صياح الحازمي30107250
ذكرسالم سليمان عبدالعزيز العتيق31111919
ذكرسامي علي عبده  دوش 32118008
ذكرسعد فالح عبدهللا الشهراني33122333
ذكرسعود جابر سويدان الرويلي34114655
ذكرسعود محيميد سعود المحيميد35125371
ذكرسعيد  محمد  سعيد  جزوا36108342
ذكرسلطان  حسن سالم يحي37123228
ذكرسلطان  عبدهللا  رجاء الردادي 38126482

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مهندس كهربائي مساعد
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ذكرسلطان حمد عبدهللا الصيعري39100674
ذكرسلطان عبدهللا مطلق الرشدان40111905
ذكرسلمان حميد معجون العنزي41113062
ذكرسليمان عبدالرحمن سليمان الريس42105183
ذكرسيف محمد عبدهللا العدوان43109606
ذكرصالح محمد عبدهللا  السمرين44105543
ذكرضيف هللا سلطان زبن المرشدي45108079
ذكرطارق عبدالرحمن عبدالمصلح السويلم46122622
ذكرطاهر عبدالمنعم قاسم الجرفي47101406
ذكرعبدالحميد عقال الفدين الرويلي48101469
ذكرعبدالرحمن راضي حمود العنزي49109148
ذكرعبدالرحمن سعود عبدالكريم السرحاني50102100
ذكرعبدالرحمن علي حسين اليامي51101293
ذكرعبدالرحمن فهد عامر الروقي52100440
ذكرعبدالرحمن فيصل عوض الحربي53102201
ذكرعبدالرحمن محمد صالح  المزيد54101932
ذكرعبدالرحمن هالل الخوير الرويلي55126065
ذكرعبدالعزيز دهاش محمد الدهاش56113091
ذكرعبدالعزيز سالمه فالح الشراري57126777
ذكرعبدالعزيز صالح محمد العقيل58106502
ذكرعبدالعزيز فالح قعيط الرويلي59102125
ذكرعبدالعزيز مسبل منور العنزي60112132
ذكرعبدالعزيز منيزل حريث البلعاسي61101832
ذكرعبدهللا أحمد مسند الحصيني62115141
ذكرعبدهللا حباس السمحي الرويلي63118736
ذكرعبدهللا حمدان عبدهللا الحسن64120670
ذكرعبدهللا درعان عبدهللا الدرعان65107278
ذكرعبدهللا سعد ساعد اللحياني66105310
ذكرعبدهللا علي محمد الغامدي67111669
ذكرعبدهللا فالح عبدي العطوي68106766
ذكرعبدهللا محسن نماء الشمري69112314
ذكرعبدالمجيد مطير عوده العطوي70105634
ذكرعبدالمحسن فهد عبدالمحسن  المويشير71104931
ذكرعبدالهادي غانم غانم ال عمار72115006
ذكرعلي راجي مسلم الردادي73105251
ذكرعلي عبدهللا محمد الناظري74110502
ذكرعلي محمد حسن الشهري75100256
ذكرعلي مساعد احمد الشمراني76106379
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ذكرعمر حمد حميد الحسيني77103706
ذكرعوض محمد هادي الحواش78105148
ذكرفارس محمد سليمان حسان79101107
ذكرفاضل جابر خميس الحجي80127778
ذكرفالح بشير فالح الشمري81104453
ذكرفهد بستان مرزوق الرويلي82103896
ذكرفهد عبد العزيز نادر العنزي83107353
ذكرفهد فواز يحيا الغسالن84103189
ذكرفواز ادريس عساف الشمراني85126573
ذكرفيصل غازي عبدهللا الرويلي86127364
ذكرلؤي  مبارك  سليم  المالوي 87127386
ذكرلؤي جمال علي كوكو88102046
ذكرماجد  صويلح سلمان البلوي89126485
ذكرماجد عبدهللا سالم العنزي90107311
ذكرمحمد  فراج عطنان  الدهمشي91120134
ذكرمحمد حمدان سليمان الحميد92121801
ذكرمحمد رجاء عريميط العوفي93101876
ذكرمحمد سعد عالي الغامدي94101321
ذكرمحمد طالب معاشي الرويلي95125850
ذكرمحمد عبدهللا جارهللا الجارهللا96100983
ذكرمحمد عطيه مسعد العمراني97115085
ذكرمحمد علي سعود الحربي98126803
ذكرمحمد عوض سايمان باقعر99100582

ذكرمحمد عياده سحيمان العنزي100112056
ذكرمحمد مثقال محمد الصالح101100648
ذكرمحمد مهدي محمد ال راكه102105014
ذكرمحمد نايف سالم الحربي103104668
ذكرمرضي سعيد الفرو الرويلي104107143
ذكرمروان عبدالهادي سكران الحواس105106546
ذكرمشعل سعود هريسان العنزي106100247
ذكرمشعل مسلم سليمان المرشدي107106455
ذكرمصعب أيمن عافت الزيد108116862
ذكرمعاذ عبدالرحمن مسند البلوي109128044
ذكرمعز محمد علي الحرازي اليماني110109915
ذكرمنصور عمير مناع العجوني الرشيدي111122869
ذكرمهند نهار رجاء الجهني112101474
ذكرنواف سالم خلف الجزاع113126325
ذكرنواف طالل عيسى الخالدي114114911
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ذكرهايل عوض شداد الحربي115125945
ذكروقيت حمود مثقال الشمري116126628
ذكروليد عليان عايد المطيري117100711
ذكروليد فرج عواد المضياني118112686
ذكروليد محمد االسود العنزي119122711
ذكرياسر فالح سعد البيشي120101167
ذكريزن  عبدالمحسن  مساعد  الفالح121122873
ذكريوسف قايم مهيرب الرويلي122111726

ذكريوسف محمد سعيد بالبيد123100739



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم علي عقال الزهراني1100478

ذكراحمد علي عبدهللا بادغيش2101274

ذكررائد عويد نزال الرشيدي3114901

ذكرسامي محمد عصيد الشراري4106568

ذكرصالح سعود صالح العريمة5116654

ذكرعبدالرحمن محمد عيظه الغامدي6107722

ذكرعبدالعزيز محمد علي الشهري7108938

ذكرعبدالكريم قريد سويد الزهراني8119525

ذكرعبدهللا  صدقه  مصطفى الفخراني9125001

ذكرعبدهللا سعود عبدالعزيز العيد10103880

ذكرعلي محمد مسفر المرافيع11101447

ذكرعلي محمد موسى رياني12101710

ذكرمحمد  خميس  غرم  الزهراني 13119432

ذكرمحمد حميد عيد العطوي14105602

ذكرمشاري محمد حمود الهيشان15107702

ذكريزيد ابراهيم مقبل العكوف16104966

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مهندس معماري مساعد
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ذكراحمد  محمد  حسن  كعبي1117894

ذكراحمد  مرزوق  احمد  البليهش2106262

ذكراحمد ابراهيم امين الفرشوطي3120122

ذكراحمد بكر حمود الحمود4105127

ذكراحمد عواد رحيل الشمري5115932

ذكرادهم سعود مطيله الشراري6114784

ذكراسماعيل ابراهيم عبدهللا الثقفي7119615

ذكرالعباس عبدهللا عباس ابوالعينين8102258

ذكرإبراهيم أحمد عبدالمحسن الشايع9115336

ذكرأحمد  عبد هللا  إبراهيم  ال جراد الغامدي10118193

ذكرأحمد جيالن علي علوص11100886

ذكرأحمد حميد  ثاري  الجهني12110406

ذكرأحمد خلف محمد المرعي13102291

ذكرأنس عايش رزيق الحربي14120352

ذكربدر عبدالرحمن حمد الجويسر15110058

ذكربدر فهد دالش الحازمي16124937

ذكربركات حمد علي الكناني17107010

ذكرتركي عبدالرحمن علي ابوقصيرة18111411

ذكرحازم خالد ابراهيم العبيدان19107300

ذكرحامد حميد دقيق المالكي20101248

ذكرحسين علي حسين الزهراني21110745

ذكرحمود سعد حامد المطيري22105528

ذكرخالد فهد سالم الحرقان23115421

ذكرراكان عبدالعزيز زيد الشعالن24111397

ذكررواف  احمد  نزال  الصلهام25113971

ذكرساجر جدعان مطير الرويلي26101821

ذكرسالم عبدهللا غالي المحمدي27105116

ذكرسامي عوض سليم العطوي28100958

ذكرسامي عويض عيضه الصواط29112440

ذكرسطام سلمان ماطل الجريد30100988

ذكرسعود مساعد صالح المظهور31112910

ذكرسعيد خلف سعيد الشمري32105236

ذكرسلطان عبدهللا زايد الشهراني33110722

ذكرسلمان مفرح سالم الطالب34114891

ذكرسيف فهد عايد العنزي35120198

ذكرشجاع باتل شجاع العتيبي36110274

ذكرشجاع علي شجاع الحربي37104518

ذكرصالح خلف علي المهناء38120162

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مهندس ميكانيكي مساعد



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مهندس ميكانيكي مساعد

ذكرضافي حمود حمدي الشراري39105415

ذكرعامر شائع عبدهللا الشهراني40102191

ذكرعائض عبدهللا عائض الزهراني41107673

ذكرعبدالرحمن عطيه حسن الزهراني42109410

ذكرعبدالرحمن مصارع رشيد  العنزي43105156

ذكرعبدالعزيز زيد مساعد الفالح44127595

ذكرعبدالعزيز صالل سرسك الصقري45100193

ذكرعبدالعزيز ظافر سعد  القرني46106328

ذكرعبدالعزيز مبارك علي المسعودي47101886

ذكرعبدالعزيز مسفر خميس العنزي48125708

ذكرعبداللة فالح عوض اللة  الحربي49120191

ذكرعبدهللا ابراهيم عبدالعزيز الربيش50125365

ذكرعبدهللا صالح مناحي العنزي51117202

ذكرعبدهللا عبدالرحمن محمد الزييدي52103182

ذكرعبدهللا عياد حمد العنزي53112516

ذكرعبدهللا فهد عبدهللا الحجيلي54118519

ذكرعتيق عبد هللا احمد العتيق55106430

ذكرعلي غرمان سعيد العمري56101040

ذكرعمار فهد صغير الياسي57127494

ذكرعمر بدر غياض اللميع58126630

ذكرعمر سعد بركةهللا الجهني59108066

ذكرعمر محمد سليمان الفالح60121466

ذكرغازي حامد ناصر اللهيبي61126973

ذكرفارس تركي همالن البقمي62105418

ذكرفايز مصلح فايز البركاتي63101313

ذكرفايز نداء مزعل العنزي64106020

ذكرفؤاد أحمد عمر المالكي65107327

ذكرفيصل أحمد موسى الخالدي66100968

ذكرفيصل حسين حسن العطوي67110824

ذكرفيصل فرحان سالم العنزي68110042

ذكرماهر مطيع مولوي صديق احمد شيخ69101721

ذكرمبارك خالد مبارك الحميدي70124369

ذكرمحمد سعيد بخيت الرشيدي71105189

ذكرمحمد عبدهللا احمد الحليس72125236

ذكرمحمد عجب هجاج العنزي73101908

ذكرمحمد عوض سعد الحارثي74100060

ذكرمحمد غربي مياح العنزي75120866

ذكرمحمد منصور حمد شويهي76105555



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

7: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مهندس ميكانيكي مساعد

ذكرمشاري قايد فالح الهباد77106145

ذكرمشاري ناصر فالح الحربي78115380

ذكرمشعل سليمان سعود الفيحان79113214

ذكرمعتصم علي محمد الشمراني80101110

ذكرمنصور فراج عطنان  الدهمشي81119848

ذكرموسى صويلح ناصر الجهني82103994

ذكرناصر حمود علي الهريش83116131

ذكرنايف سالمه محمد الجلعود84107329

ذكرنايف محمد عبدهللا المزيني85111222

ذكرهشام عبد الغفار عبد هللا  سيت86103465

ذكروائل بسام فرحان الرويلي87101418

ذكروائل عطيوي محمد الرويلي88125453

ذكريوسف جابر يوسف المنديل89100029

ذكريوسف عبدالرحمن عليان الحضري90102105



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرسلطان عبدالعزيز مطلق العتيبي1101307
ذكرطارق عبدهللا سعيد المقاطي2108432
ذكرعاطف ذياب مشعل الحمدان3106271
ذكرعامر عبد الرحيم ابرنظر بخاري4121486
ذكرفيصل سعود راجح الزهراني5104059
ذكرفيصل سليمان حمد الغاشم6100762
ذكرفيصل عبد الهادي مرزوق المطيري7100733
ذكرمحمد سعيد محمد عسيري8115346
ذكرمفرح يحي قريش ال حلبوب9124139

ذكرناصر حسن حمد الكربي10107433

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة اخصائي عالقات عامة



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرفيصل ناصر وديد نجمي1100569

ذكررائد حزام مشرع الكرنافي2104516

ذكرفهد مطير تليعان الرشيدي3107712

ذكرمحمد سعد عايض الحربي4114130

ذكراكرم خلف عوده  الشمردل5117238

ذكرعبدهللا عبدالعزيز عناد  الجوفي6119939

ذكرخالد محمد علي األحمد7126302

ذكرعايد حسايف حوران العنزي8123418

ذكرعبدالكريم فدغاش سعيد الشراري9128028

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث تخطيط



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد ابراهيم محمد االسمري1106574

ذكرأحمد زبن جالب الروقي العتيبي2109697

ذكربدر عبدهللا عبدالمحسن الكريع3119864

ذكربدر عويد ضحوي الشمري4101836

ذكرحامد عواد عيد المحمدي5100260

ذكرخالد سالم عبدهللا الشهري6125852

ذكرعبدالحميد علي سعود الالفي ألدندن7115845

ذكرعبدالرحمن فاضل  مشيش الشراري8126991

ذكرعبدالرحمن محمد حمد العبذهللا9118969

ذكرعبدهللا سعود مطير الشمري10110384

ذكرعلي عزيز جازي الحربي11107095

ذكرفهد مسير حمير البلعاسي12106096

ذكرفيصل مشوح حضيري الهمزاني13111325

ذكرمحمد سكر عباد الرويلي14111094

ذكرمحمد عباهلل محمد المكي15111554

ذكرمهوس محمد مهوس فالج16106759

ذكرنايف عبدهللا عقيل السويدي17104540

ذكرهشام سلطان حمود البليهد18120357

ذكروصفي محمد عواد الوسم19110273

ذكروليد محمد إبراهيم عباس20115319

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث تعليم



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم عبدالسالم احمد عبدالغني1101423
ذكرإسماعيل محمد عبدهللا الدويش2105786
ذكرأحمد حسين حسين الموسوي3120064
ذكرأحمد فريحان فهيد الفريحان4115945
ذكربراك فهد عبيد الرشيدي5113592
ذكربين فرج محمد السبيعي6103433
ذكرحجاب  حمود مضيان الرويلي 7120883
ذكرحسام حامد حمود الدرعان8107988
ذكرخالد  ناصر  صبحي  العطوي9115189

ذكرخالد دخيل عبدهللا الجناخ10125024
ذكرخالد عبدالكريم خيران الحربي11122621
ذكرخالد فرحان مناحي السراح12126350
ذكرخالد محمد علي عريشي13115307
ذكرخالد مسفر علي القونس14120897
ذكرخالد هالل بجاد الحربي15125435
ذكرراغب سمير سليمان عرقسوس16101103
ذكرزيد صالح سعيد الدبيس17116002
ذكرسالم   عبدهللا  هويمل  الحازمي 18105909
ذكرسامي سلمان محمد الحزيمي19115789
ذكرسعود عاتق  عايض  األكلبي 20112776
ذكرسلطان سليمان ساجر العنزي21125854
ذكرسلمان طيحان عقالء الشراري22123373
ذكرسلمان غازي حامد الشراري23114857
ذكرشايع حجي شايع الشمري24105557
ذكرصالح علي احمد الدخيل25111563
ذكرطارق عبدهللا محمد  الجبير26111558
ذكرطالل كرمان نشاء الحازمى27126658
ذكرعايد   محمد   منصور  الحازمي 28105861
ذكرعبدالرحمن  عميير عبدالرحمن القرني29111443
ذكرعبدالرحمن محمد مشاري الرحيلي30107844
ذكرعبدالعزيز  سالمه مصلح العنزي31121293
ذكرعبدهللا محمد سليم العطوي32115049
ذكرعبدالمجيد صالح العرفج الجابر33121429
ذكرعالء سعيد عيد الرحيلي34110710

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي تخصص نظري 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي تخصص نظري 

ذكرعلي سعد مصلح العتيبي35104508
ذكرعلي مسفر مطر القرني36117008
ذكرعلي يحيى علي ال مسعود37112731
ذكرعوض عمر عوض الجعيدي38114365
ذكرعيسى فالح ظاهر الرشيدي39122644
ذكرفهد محمد عبدهللا الجهني40105822
ذكرفواز عامر محمد الدوسري41105188
ذكرفياض سليم سعيد الشراري42125314
ذكركاتب  مطير  عبد العزيز  العنزي 43120862
ذكرماجد خلف عياد النهيت44105411
ذكرمالك خلف سالم البلوي45111458
ذكرمحمد عايد عيد العطوي46128183
ذكرمحمد عطيه عبدهللا المالكي47109098
ذكرمحمد علي يحي الحدادي48125460
ذكرمحمد عيد خلف الشمري49100588
ذكرمشاري عبد الهادي نمر السبيله50102310
ذكرناصر صالح علي الصامل51120841
ذكرنشمي دليم فيحان الحربي52118903

ذكروليد عواد بنية العطوي53122344



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد محمد عابد السليماني1101363

ذكرأحمد ذويب مملوح العنزي2102068

ذكرأحمد فايز محمد الفايز3102449

ذكرأحمد مدهللا لويفي الشراري4119937

ذكرأحمد مكي عبدهللا آل سالم5106016

ذكرحاتم علي عبدالرحمن عدوس6124060

ذكرحسن  ناصر  محمد الخطيب 7116430

ذكرحسن سلمان مهدي ابوقرين8114675

ذكرحسن ملفي عيسى الدوسري9105227

ذكرحسين عبدهللا علي النصر10100614

ذكرشاكر جدوع ا قاسم الشراري11109553

ذكرطالل جبير عايض الحارثي12105303

ذكرعادل علي سالم المطيري13110446

ذكرعبدالرحمن فؤاد عبدالرحمن المحيسن14102096

ذكرعبدالسالم احمد ابراهيم  مدخلي15111621

ذكرعبدالعزيز  عبدهللا عبدالرحمن العنزي16110779

ذكرعبدالمجيد مهل ركاد العنزي17104693

ذكرعبيد صالح مربح الرشيدي18104932

ذكرعلي غانم غانم الدوسري19101005

ذكرعوض محمد هليل الخالدي20121057

ذكرفهد ذروان سليم الشراري21101761

ذكرماجد محمد أحمد مسملي22104251

ذكرمحمد أحمد عبدهللا المسبح23121214

ذكرمحمد طه حسين السيد24100102

ذكرنواف محمد نايف الشمري25107195

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة باحث علمي تخصص علمي



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد رشيد مرزوق الرشيدي1105468
ذكرالوليد ضيف هللا نايف المحياء2112960
ذكرأحمد نايف كدموس الحمر3100443
ذكربدر راشد عبدهللا ال رشود4115170
ذكربسام ذياب روضان الدرعان5124964
ذكرجمال محمد خلف الشراري6119756
ذكرحامد محمد مثيب السحيمي7112159
ذكرحمود سالم رباح الحربي8126594
ذكرسعود صليبي ظاهر الرويلي9119438

ذكرسلمان خضير محمد البارقي10103173
ذكرصالح سالم صالح الجارهللا11100480
ذكرطالل مدوخ هالل المطيري12115349
ذكرعبداالله عبدالعزيز سبيل العنزي13114383
ذكرعبدالعزيز عبدهللا  حسن الزهراني14110870
ذكرعبدهللا الحميدي بقيران السبيعي15110799
ذكرعبدهللا رباح تابع الشراري16119450
ذكرعبدالملك محمد عائد  األحمدي17100771
ذكرعطيه جابر سعيد العمري18115497
ذكرعلي حماد سلمان البلوي19111251
ذكرماجد عبدالرحمن دخيل الحارثي20110109
ذكرمتعب أحمد علي  العمري21120574
ذكرمحمد  شلوان صالح  ال شرمة22115426
ذكرمحمد احمد سعد الزهراني23116857
ذكرمحمد عائض محمد الوادعي24119484
ذكرمحمد عطشان علي ال عباس 25108598
ذكرمحمد عوض سليم العطوي26100745
ذكرمحمد فالح سودان النومسي27126055
ذكرمحمد معيجل سليمان المعيجل28100573
ذكرمصلح  قيضي عواد  العنزي 29127675
ذكرناصر عايض محمد ال كدم30101303
ذكرنايف سياف  جراب  ال ذيب 31113426
ذكرنداء  نجاء  محمد  الحربي 32104155
ذكرنواف حالف عقيل الظفيري33127142
ذكرهزاع محمد تركي العتيبي34122727
ذكروائل أحمد سعد الغامدي35100084
ذكروائل محمد بدر خريشي36117040

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة رئيس قسم التوظيف



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة رئيس قسم التوظيف

ذكريعلى سالم علي الثقفي37105745

ذكريوسف سعيد عوضه سياف38102638



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرنايف ماجد جزاء الحربي1124103

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار لوظيفة فني مختبر احياء 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرفهد عزيز دعبول العنزي1103838

ذكرظاهر منصور عبيد البلوي2105806

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة فني مختبر مختبرات طبية 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرأحمد سعود عيسى الصمعان1116801
ذكرحسين علي عشوي الشمري2120342
ذكرعبدالعزيز عوض ركيان العنزي3110473
ذكرعطاهللا عقيل مجنان العنزي4122912
ذكرمحسن عبدالكريم منصر  اليامي5120858
ذكرمحمد حسين محمد الشالع6106014

ذكروهيب يحي عثمان عسيري7124784

8: مرتبتها  , القريات: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة محضرمختبر حاسب آلي 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرثامر حمد ناهض الجهني1126672
ذكرثامر عبد هللا  سالم  الثبيتي2102245
ذكرحسام سعد متعب المحمد3108617
ذكرحمد سليمان صالح الصقعبي4105896
ذكرسامي صالح مفرج المفرج5120282
ذكرشايم هادي جالي الشمري6100963
ذكرعامر صياح خافور الرويلي7120936
ذكرعبد العزيز  نواف عايد العنزي8100568
ذكرعبدالعزيز نافع جبر الحربي9127030

ذكرفارس جابر دخيل هللا السلمي10115109
ذكرفيصل  تركي  علوان  الحارثي 11101773
ذكرمحمد عواض طلق العصيمي12102477

ذكروليد سالمه سالم الحربي13109950

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة محضرمختبر حاسب آلي 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرابراهيم صالح محمد النجيدي1112015

ذكراحمد بشير مسلم الشمري2106027

ذكربسام عيد مفرح العباس3105898

ذكرحسن علي خلف الشمري4111099

ذكرسطام عبدهللا عبدالعزيز الحماد5101748

ذكرفرحان مشوح ناجي العنزي6102225

ذكرمرتضى عدنان موسى الغدير7106103

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مدقق حسابات 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد حماد ناصر المرخان1102684

ذكربندر صويلح زبن الشمري2113435

ذكرتركي محمد مسلم الردادي3106009

ذكرثامر فؤاد علي الهاشم4103447

ذكرثامر محمد أحمد آل راقع5102013

ذكرجابر عبدهللا عوض الرشيدي6113050

ذكرحاتم صالح معاذ المعيوف7125044

ذكرحسين سعد حسين عنيزان8108715

ذكرخالد احمد محمد بافرط9102581

ذكرخالد خالد خالد بوعلي10102662

ذكرخالد سالم احمد الزهراني11101945

ذكرخالد عبدالرزاق شفق السبيله12111183

ذكرخالد غالب خلف الشمري13114840

ذكرخالد نايف نويران الضويحي14115787

ذكرخلف محمد عطا هللا العطوي15127433

ذكررميح محمد رميح الشمري16117544

ذكرسامي  منير  ابراهيم  الذيابي 17103222

ذكرسامي محمد طراد المعيقل18115873

ذكرسعد  عامر  عبدهللا  الدعرمي 19106310

ذكرسعد علي عويد العنزي20100426

ذكرسعود حميد خضران المالكي21102026

ذكرسعود عبدالعزيز عيسى الحارثي22113505

ذكرسعيد صالح فالح الغامدي23104223

ذكرسلطان علي زاهر ال راكه24106182

ذكرظافر عبدهللا عبدالرحمن الوليدي25120024

ذكرظاهر عوده ظاهر البلوي26107064

ذكرعبدالرحمن هليل فالح المنصوري27111370

ذكرعبدهللا  عوض حمد المطيري28121597

ذكرعبدهللا  ماطر مطر البالدي29120089

ذكرعبدهللا سلطان مثيب البقمي30107956

ذكرعبدهللا صالح تركي القادر31120717

ذكرعبدهللا عبدالجبار ذايب القميشي32122961

ذكرعبدالهادي سلطان جبال الحسن33116056

ذكرعلي صالح علي الجناحي34105311

ذكرعوض مسعود هادي القحطاني35122994

ذكرعيسى ضمران الفي الشراري 36120164

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , اسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مساعد اداري مشرف 



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , اسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مساعد اداري مشرف 

ذكرفائز  احمد علي الشهري37125558

ذكرفهد عبدهللا علي الشهراني38116396

ذكركروم عيد كروم العتيبي39101783

ذكرمحمد  خالد  محمد  الدريجان40100180

ذكرمحمد بخيت عبدهللا المالكي41103605

ذكرمحمد طريف عتيق العلوني42104812

ذكرمحمد طلق غازي العصيمي43109943

ذكرمشعل عياد جضعان العنزي44101292

ذكرمفلح سعد مفلح القحطاني45126221

ذكرنايف توفيق احمد الربيعه46102473

ذكرنايف جمعان سعيد الخميسي47100577

ذكرنايف ناصر نومان الدهام48106303

ذكرنوح غالب مسفر العتيبي49106215

ذكرنياف محارب ناصر العتيبي50108359



م
الجنساسم المتقدمرقم الطلب

ذكراحمد انور فهمي الفراج1101536

ذكراحمد سعدي علي الغامدي2101150

ذكراسامه خنيصر ودي العنزي3110174

ذكرأحمد  جمال كساب  الشايع4100508

ذكرأحمد الفي عيد الحازمي5116053

ذكرأنور موسى متروك الذبياني6110654

ذكربسام مصلح  نحيطر المطرفي7115441

ذكربسام مونس عوض الكويكبي8100703

ذكرحسين عبدالهادي احمد الهاشم9120379

ذكرحسين ناصر سالم ال سالم10104854

ذكرحسين ناصر مانع ال راكه11106194

ذكرحمدان سعود نشاء الشمري12109975

ذكرخالد  كياد حاكم المجالد13105123

ذكرخالد حمد مطلب النفيسه14101398

ذكرسعد محمد سعد األسمري15125387

ذكرسلطان عبيليك مقنع الرويلي16109238

ذكرسلطان غازي فرحان العنزي17118647

ذكرصالح رحيل عضيب الفقيري18104920

ذكرعامر سويلم شعيب الشمري19102150

ذكرعبدالعزيز محمد رزيق الحليفي20126281

ذكرعبدالمجيد حمود عاسر العنزي21107331

ذكرعبدالمحسن احمد عبدالمحسن الشايع22123752

ذكرعمر مفلح مهدي العتيبي23116302

ذكرعيد  مزعل مسلم  البلوي24107355

ذكرفارس حمد ناهض الجهني25110063

ذكرفهد حجاب عبدالرحمن العنزي26101368

ذكرفهد محمد كاسب أباالوكل27106261

ذكرفيصل أحمد حامد  ال مساعد28102288

ذكرمانع راكان مسعود ال منصور29100894

ذكرمجدي محمد عبدالحميد المسبح30126169

ذكرمجول خلف مجول الشمري31115484

ذكرمحمد  احمد محمد ذباب32115796

ذكرمحمد صويان حمدان الدهمشي33110553

ذكرمحمد محمود ابو بكر موسي34100119

ذكرمحمد مسلم محمد البلوي35121838

ذكرمشاري زايد سليمان العمري36107286

ذكرنادر  مسلم سالم الفايدي37105301

ذكرنايف فايز  أحمد العتيبي38106229

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مطور برامج أول 



ذكرنايف مسند سند الرشيدي39100022

ذكريوسف علي عبدهللا الغامدي40102262



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكراحمد سليم عقيل الشمري1122164
ذكربدر خلف سليمان الشراري2101944
ذكربدر فيحان عبد هللا زريبان3105144
ذكرحسين  خلف  عوض  العنزي4110881
ذكرحماد سليمان مصلح البلوي5104659
ذكرخالد محمد هادي بن همام6111631
ذكرسلطان عايض مسهوج الزغيبي7119318
ذكرصالح غازي  حاسن العصيمي8114779
ذكرطالل عبد الكريم خضر المالكي9104519

ذكرعبداالله سليم عقيل الشمري10115780
ذكرعبدالعزيز سعيد احمد الغامدي11121087
ذكرعبدالكريم سعد معال الحربي12125949
ذكرعماد بدر فايز القثامي13110574
ذكرفهد اسماعيل حامد العيسى14124668
ذكرفهد زين العابدين سلطان الحسيني15119147
ذكرفوزي فهد غويزي الحربي16101599
ذكرفيصل منصور محمد البلوي17119570
ذكرمانع احمد حسين ال الشهي18124065
ذكرمحمد دليم مرجي السحيمي19120876
ذكرمحمد سعيد عوض الشحري20117536
ذكرمحمد صالح محمد العريفج21100910
ذكرمحمد فائز سعيد العتيبي22113596
ذكرمحمد فهد عبدهللا الثقفي23116427
ذكرمحمد مشاع صالح الحربي24109874
ذكرميال بخيت حامد المرواني25110906
ذكرنادر محمد نافل الحارثي26121749

ذكروليد خالد نافع الشاماني27100831

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مفتش إداري



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرالبراء حسن حسين شرفو1125436
ذكربندر ذايد عبدهللا السليطي2109876
ذكرجهز غازي صليهم الشمري3123980
ذكرخالد  محمد علي  البقمي4108780
ذكرسعد الغفيلي غازي الروقي5106233
ذكرعزيز عبدالكريم مسيب الزهراني6114260
ذكرعلي ناصر علي الشهراني7116190
ذكرفايز قادي صحن الشمري8110092
ذكرفهد مبارك خلف الشراري9107436

ذكرمحمد عبدالرحمن زيد المسعود10115967
ذكرمسعد بخيت مسيب القثامي11111477
ذكرنواف ثامر ثامر الشريف12125325

ذكريزيد مسند صلفيق العدهي13104408

8: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مفتش مالي



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكربندر طعيسان ونيس الشمري1106395

ذكرحسين عبدالرزاق حسين الشمري2100647

ذكردايس محمد دايس الدندني3100432

ذكرشافي عبدهللا صالح الغازي4115957

ذكرمحمد تركي عبدهللا القرني5116458

9: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة محلل ومصمم نظم



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرمحمد مناحي محسن العواد1116168

9: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مراقب مالي



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرعلي حسين مفرح العامري1111123

ذكرفهد علي صالح الغامدي2116067

9: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مهندس كهربائي



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرعثمان عبدالهادي نمر السبيله1105869

, 9: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مهندس مدني



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

1

ذكرسعود فارس ابراهيم العيسى112841

10: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة محاسب



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرناعم هزاع مطلق العتيبي1106242

ذكرشايع مونس سعران الرويلي2126665

10: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مدير إدارة القبول والتسجيل



الجنساسم المتقدمالسجل المدنيمتسلسلم

ذكرنايف مفرح هارب الشراري11007201027182029

ذكرمحمد عمشان دليمان الحسن21133281025483924

ذكرناجح االسود ونيسان الرويلي31112071015027558

10: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة مدير مكتب 



الجنساسم المتقدممتسلسلم

ذكرسلطان ونيس عمير الربيع1106957

10: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحبن لالختبار التحريري لوظيفة مهندس مدني مشرف



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

ذكرصالح عبدالرحمن سعيد دلبوح1109750

ذكرعادل ناصر عبدالمنعم التميمي2120016

ذكرعودة سيد عودة العبدلي3111480

ذكرفهد عبيد قنيفذ العتيبي4119668

ذكرمحمد حماد عقال التيماني5119542

ذكرمحمد عبدالكريم ابراهيم الجوفي6112169

84: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة صيدلي أول 



م

الجنساسم المتقدمرقم الطلب

ذكرابراهيم عبدهللا فاران العنزي1100229

ذكراحمد عبدهللا احمد الشهري2102679

ذكراحمد عوض ناوي السويلمي3122759

ذكراحمد يحي علي حقوي4125096

ذكراشرف محمد ادريس خضير5101221

ذكرالمهند غازي سعد االزوري6126076

ذكرباسم محمد عبداللطيف الرديني7119556

ذكرثامر سعد عبدالجبار المالكي8115038

ذكرجهز حسن دخيل هللا الحربي9105545

ذكرحسام جعفر يحيى عياش10102563

ذكرحسن أحمد مهدلي الناشري11101411

ذكرحميد مناحي رشيد الرويلي12115594

ذكرخالد حميد سمران العنزي13122421

ذكرخالد سالمه هدمول العنزي14115759

ذكرخالد محمد سعيد مشافي15121241

ذكرخالد محمد طالب المر ي16124856

ذكرخالد منصور سليمان الحبس17125961

ذكرخالد نهار راضي الحربي18109729

ذكرراجي ربيع عتيق الشمري19118045

ذكرراضي مفضي سحبان العنزي20109623

ذكرسالم ناصر سالم  العشيش21100063

ذكرسامر عبدهللا عمر الجعيد22110672

ذكرسامي معدي ادريس عسيري23120893

ذكرسعد محمد سعيد القحطاني24126635

ذكرسعيد علي عبدهللا القحطاني25116322

ذكرسلطان شايع محمد القحطاني26111839

ذكرسلطان عواد عناد الشراري27100691

ذكرسلمان صالح سليمان الحربي28102773

ذكرطالل محمد ناهس براك29117284

ذكرعادل حسين محمد عوامي30114960

ذكرعبد الرحمن صالح مضحي العنزي31110394

ذكرعبداالله مبارك سعيد الشهراني32101719

ذكرعبدالجليل رشيد جمعان الرشيدي33125984

ذكرعبدالرحمن حسن فرحان حريصي34101055

ذكرعبدالرحمن سعد عوضه آل ربيع35107418

ذكرعبدالرحمن سعيد زابن بني علي36116374

ذكرعبدالرحمن علي عبدالرحمن التركي37122534

83: مرتبتها  , سكاكا: مقرها , أسماء المرشحين لالختبار التحريري لوظيفة صيدلي



ذكرعبدالرحمن محمد عيسى مسملي38105083

ذكرعبدالرحيم ابراهيم عبدهللا دغريري39120662

ذكرعبدالعزيز فرج سالم العتيبي40101450

ذكرعبداللطيف عارف ابراهيم حدادي41103860

ذكرعبدهللا  حسين علي الشهراني42103567

ذكرعبدهللا  سعود سعدون المطيري 43102177

ذكرعبدهللا جارهللا عمر الحارثي44104980

ذكرعبدهللا حمود حامد العوفي45102227

ذكرعبدهللا راشد محمد ال سرور46106815

ذكرعبدهللا سالم عبدهللا الرشيدي47123955

ذكرعبدهللا محمد شتيوي الجهني48111139

ذكرعبدهللا هالل الخوير الرويلي49124926

ذكرعبدالمجيد ناصر محمد الحميد50125187

ذكرعبدالمنعم علوي أحمد المصعبي51102130

ذكرعبهل ناصر علي الحارثي52107032

ذكرعقاب عبده محمد كديش53101417

ذكرعمر روضان فرج الرويلي54126144

ذكرعيسي محمد  منيع هللا  المطيري55108116

ذكرغالي صالح احمد العتيبي56124377

ذكرفهد سعد منصور القرشي57101268

ذكرفهد عجمي هزاع المطيري58106497

ذكرفهد محمد حسن حرشان59102061

ذكرفهد نزال منقل العنزي60121927

ذكرفواز  خليل حميدي العنزي61100418

ذكرفواز مفرح رشيد الحربي62112226

ذكرفيصل  خالد  ناجي  الشمري 63110390

ذكرفيصل حليالن خليف البناقي64121865

ذكرقاسم علي احمد بحري65100877

ذكرماجد مناور سويعد المطيري66125011

ذكرمحمد ابراهيم عناد الوشيح67106165

ذكرمحمد أحمد سليمان إدريس68112238

ذكرمحمد رمضان هليل العنزي69100917

ذكرمحمد سالم علي  ال سوار70111564

ذكرمحمد عبدهللا احمد نشيلي71123056

ذكرمحمد عبدهللا محمد الحربي72101989

ذكرمحمد عبدهللا ناصر الشهراني73122907

ذكرمحمد عبده  أحمد  طوهري74118913

ذكرمحمد عزيز محمد الشهري75125801

ذكرمحمد فريح خلف هللا المتعاني76100918

ذكرمحمد الفي كديميس الحربي77112345

ذكرمحمد مرعي علي القحطاني78107116

ذكرمشاري عبدالعزيز سليمان الفريح79104852

ذكرمشاري محمد علي عسيري80126297

ذكرمشعل محمد يحيى العسيري81120633



ذكرممدوح احمد حامد الثمالي82107288

ذكرممدوح حسن مروعي مجلي83111105

ذكرمهدي مسفر حمد اليامي84110764

ذكرموسى ضيف هللا موسى الزهراني85100023

ذكرهزاع ثامر سلطان العنزي86101344

ذكروائل  محمد  ناجي  العنزي 87112262

ذكرياسر يوسف إدريس الصيني88105235

ذكريزيد  عبد هللا  عبد الرحمن  الزارع 89102828

ذكريعقوب أحمد عبدهللا الزهراني90101526

ذكريوسف تيسير عبدهللا السليم91116847

ذكريوسف عيسى علي قصادي92111952



الجنساسم المتقدمرقم الطلبم

1126470Ghassan Ali Jobran Alqahtaniذكر

ذكرخالد محمد مقبل السبيعي2101216

ذكرسعيد محمد عبدهللا القرني3101383

ذكرعبدالرحمن محمد عبدالعزيز ال الشيخ4116014

ذكرعبدالعزيز فرج بنيه الجهني5127238

ذكرعلي عادل حسين القضيب6125791

ذكرفهد عبدهللا معزي الشمري7126247

ذكرفيصل علي عبدهللا عسيري8105600

ذكرمحمد سالمه سلمان العابد9100575

ذكرمحمد عايد رزق هللا  القارحي10113114
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