
 

 (رجال)  أخصائي عالج طبيعي  :الوظيفة  مسمى

  26  :عدد املرشحني 

 هـ 66/90/7341  االثننييوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  عبداإلله حييى حممد عطيف 7926200630  7

  الوليد حيدر عبده العقيلي 7916262616  6

  الذيابيسامل عبيد شعاف  7930244172  4

  خالد عبداهلل علي دريس 7922424073  3

  ناصر حمسن حييى ال ناصر 7911442663  6

  سعيد مشبب خبيت القحطاني 7924401939  2

  سعد حممد علي القحطاني 7912927691  1

  فيصل فهد ابراهيم السيف 7912199366  2

  مستور حممد جنر العتييب 7923369391  0

  حممد سامل ملحق املطريي 7902643630  79

  متعب فهيد عبداهلل العجمي 7912334116  77

  حممد علي حممد القحطاني 7919022612  76

  تركي حممد نوار العتييب 7917022413  74

  بلغيث علي حممد الشهري 7923206211  73

  أنس حممد سعود بن سعيد 7927272262  76

  مروان املنذر علي مدني 7917272906  72

  عمر حمي عيد العتييب 7916312766  71

  حسن حسني حسن الزهراني 7914667122  72

  حممد عيسى علي حنتول 7911326702  70



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  بدر حسن حممد دعكم 7916623921  69

  حممد علي حممد احلارثي 7913022446  67

  فارس مصطفى علي العقل 7911322432  66

  راشد فهد راشد اهلزاع 7922079769  64

  حممد علي زين الدين علي 7922420113  63

  سعود عبيد جفني املسمى 7911666977  66

  عبداهلل علي عبداهلل العماري 7929632123  62

  رضا ابراهيم حسن النعمي 7922097637  61

  مشاري صقر مبند العتييب 7916291113  62

  فوزي علي حممد دغريري 7917321193  60

  ثامر بدر مالوي العنزي 7967691069  49

  عبداالله احلميدي ذعار املطريي 7911202701  47

  عبدالعزيز حممد خلف البقار 7902230634  46

  وسام عبداهلل امحد مهدي 7900712496  44

  عبداحلكيم عبداهلل علي عريشي 7772620221  43

  سعد يعقوب حركان القرني 7914230046  46

  عبدالعزيز عبدالرمحن سعد اجلربي 7910227666  42

  علي القحطانيعلي سعد  7916331263  41

  علي حسني عبداهلل زواد 7923031697  42

  عبداجمليد عبداحملسن عبداهلل الربيدي 7926239314  40

  حممد صاحل مهدي اليامي 7906662766  39

  رضا حممد مهدي احملاسنه 7914476473  37

  عبداحملسن علي عبداهلل الشهراني 7926166236  36

  فهد عواض رشيد املطريي 7923436403  34



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  بندر فرحان شويقي العنزي 7922626061  33

  رايد مصلح أمحد املالكي 7914639022  36

  طالل حممد موسى الفيفي 7929692639  32

  أسامه عيسى منصور االعجم 7911370419  31

  عبداهلل حممد عبداهلل اليامي 7922342166  32

  علي بلقاسم علي السيد 7920749027  30

  عبداهلل الشهريعبداهلل محدان  7922194299  69

  عبداهلل غرم عبداهلل الشهري 7912937763  67

  علي حسني امحد السبيع 7922199607  66

  ناصر خالد عقال الشمري 7913762332  64

  صاحل حسن علي مصيخ 7912921630  63

  علي زهري حممد الشهري 7912140614  66

  أنس عبداهلادي حممد اخلالدي 7913293332  62

  سليمان صاحل املضحيعاصم  7916663964  61

  براء فهد عيضه األمحدي 7922623647  62

  عبدالعزيز حييى عبداهلل موسي 7902010376  60

  امحد علي عيسى معيدي 7926476231  29

  مصلح حسني عثمان عياشي 7922366622  27

  فهد موسى حيي عصريي 7912240636  26

 


