
 

 (رجال)   فين إسعاف وطب طواري  :الوظيفة  مسمى

  531  :عدد املرشحني 

 هـ 22/90/5331  االثننييوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  سعد احلميدي نايظ العضياني 5990119620  5

  رائد هادي نديوي العنزي 5991255909  2

  فهد محد سليمان الكبريي 5999390062  3

  ابراهيم حممد حسن شويش 5911919105  3

  هشام امحد عمر صديق 5919912162  1

  حيي عبده هادي شعيب 5930395310  9

  سلطان دخيل نهري احلربي 5991553369  1

  عبداهلل صاطي سيف املطريي 5919931269  6

  مهدي حسني حممد ال ضاعن 5990615166  0

  علي عبداهلل ال حلبوب عايض 5991591612  59

  فهد فرج فريج االمحدي 5911921920  55

  عبداهلل عامر بليهان الدوسري 5950633999  52

  حممد عبداهلل سلمان بوموزه 5991503912  53

  مرزوق مصلح حواس العنزي 5901193319  53

  ابكر مهدي ابكر مباركي 5911530599  51

  طالل فهد مشيقح املشيقح 5911611161  59

  حممد عبد الرزاق سعود أبوجعيد 5952139331  51

  عبدالعزيز ربيع امحد الزهراني 5901195199  56

  ناصر سعيد علي ال بالسيل 5933369113  50



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  سلطان حممد هليل العنزي 5991110026  29

  عبداحملسن أمحد عبداحملسن األمحد 5962539239  25

  نايف خالد حزام القحطاني 5969930123  22

  أمحد عايد منيان العنزي 5913323293  23

  عبداالله مبارك سعيد الزهراني 5913913369  23

  غازي محيد عبداهلل اهلزميي 5911596219  21

  عبدامللك مرتوك محود البليهد 5990231310  29

  عبداهلل سيد فرحان العنزي 5911512130  21

  خالد حممد علي الشريف سالمي 5915239001  26

  حممد فالتهعثمان حسني  5993233363  20

  علي صاحل مهدي ال عقيل 5910169596  39

  مساعد سعيد امحد الغامدي 5910335136  35

  عبداهلل سعد عبداهلل الدوسري 5911905390  32

  خالد وليد عبداهلل العلياني 5915591933  33

  يوسف فرحان سامل العنزي 5903291599  33

  حممد عيد مطر العنزي 5961332391  31

  فهد سليمان امحد القرعاني 5991022653  39

  فهد عبداالله عبدالعزيز املفرييج 5915319366  31

  عبداهلل راضي امحد الراضي 5913356332  36

  حسني سعيد عبدهلل القطري 5913930295  30

  مصطفى حجي عيد السامل 5919229331  39

  ماجد حممد دبوس العنزي 5531193101  35

  حامت محيد فايد الرشيدي 5913139612  32

  حممد امحد حيي غزواني 5911236191  33



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  صاحل حممد حسن ال منصور 5916261196  33

  خالد ناصر امحد كعيب 5912993323  31

  حامت امحد حممد صقري 5936939360  39

  حممد معوض جربان اجلهين 5911359510  31

  حسني هادي علي ال منصور 5912650113  36

  موسى امحد عقيل صلهيب 5915131309  30

  ياسر ناشي خالد الروقي 5909191263  19

  رياض علي حممد الشهراني 5913119595  15

  حممد صاحل فواز التميمي 5999399199  12

  فرج حممد مهدي العامري 5931239336  13

  حممد حسن حممد دغاسي 5920950661  13

  خلف خالد صياح الشمري 5926131190  11

  حمسن عزان علي ال خريم 5911031205  19

  منصور صقر مطر املطريي 5911613099  11

  فيصل حيي مغشي حكمي 5599339909  16

  سعود علي سعود عسريي 5990933993  10

  سعيد عبداهلل سعيد الدوسري 5965003261  99

  غازي ضيف اهلل ابراهيم العلي 5999313502  95

  امحد راضي كايد الرويلي 5993336923  92

  أبوحيدعبدالعزيز حممد عبداهلل  5915913206  93

  إبراهيم علي محد الصقور 5963535063  93

  سلطان سعد عواض الثبييت 5939062613  91

  ناجي صنهات عبد اهلادي الدوسري 5960191301  99

  وليد محيد فايد الرشيدي 5990919932  91



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  مزيد عبداهلل سعد الرقعان 5913096965  96

  مانع محد سامل ال سوار 5910291233  90

  حسن حممد املغربيعلي  5591992536  19

  مشعل حممد ناحي العتييب 5901603991  15

  سعد صفوق صايل العنزي 5999109311  12

  خالد أمحد خضر الزهراني 5915096213  13

  متعب عبد الكريم عواد العنزي 5935536551  13

  عبد اهلل حممد عبد اهلل الراشد 5902531191  11

  عبداهلل خالد حشر العتييب 5993391113  19

  سلمان عبدالرمحن عبدالرحيم املالكي 5996619369  11

  عبدالعزيز عبداهلل سعيد الشمراني 5912206631  16

  امحد طويرش سوادي العنزي 5911905259  10

  إبراهيم حامد مبارك البلوي 5999533391  69

  أمحد كريم عوده الشراري 5910065695  65

  ماجد علي عبداهلل العروج 5910235031  62

  خالد رافع خلف الشمري 5901391533  63

  عبداهلل امحد ياسني الشبيب 5913630633  63

  عبداحملسن عباس كاظم الربيه 5913210513  61

  عقاب سامل عقاب الشمري 5930396229  69

  حممد حسني علي الدوى 5960631190  61

  معتز حممد عبداهلل الدرييب 5991596339  66

  الصاحلثامر علي ابراهيم  5993211953  60

  رضا عابد فالح السلمي 5916262951  09

  عبداهلل ابراهيم عبداهلل املقبل 5999000323  05



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  حيي حممد حيي زريقان 5910303195  02

  فيصل نايف عيفان العتييب 5990130965  03

  حممد ضيف اهلل طايع املطريي 5993195350  03

  حسن سلمان حسني االمري 5913259961  01

  سعد سعيد الغامديسلطان  5996501111  09

  إبراهيم حمسن ناصر احلاجي 5939301233  01

  معتز حممدنور امحد علوي 5911321553  06

  عبدالعزيز إبراهيم حممد الزين 5912216969  00

  عبد الرمحن محد حممد السراني 5911313233  599

  ماجد حامد ماجد الشمري 5996109515  595

  خمتار يوسف علي البقشي 5915519933  592

  فيصل سامل حممد البلوي 5911205590  593

  عدنان حممد عيسى بوشهاب 5911222591  593

  عبداالله سعد كردي العنزي 5913931299  591

  عبداهلل محيد دخيل العنزي 5913693119  599

  صاحل محد ناصر آل عباس 5916563313  591

  عائض صليب النفيخ الرشيدي 5909031156  596

  ابراهيمريان امحد حسن  5916155292  590

  فاحل حممد سعد الشواف 5999562593  559

  ماجد حممد علي سويدي 5993339633  555

  عبد العزيز امحد مرشد اليامي 5961101522  552

  حسني حممد علي الربيعي 5995993303  553

  حسني هيازع حسن البارقي 5911229531  553

  حممد ابراهيم امحد الرباهيم 5911933336  551



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  مصطفى علي حسن اطريدي 5991953303  559

  امحد حسني امحد دغريري 5915993956  551

  منصور سامل مسفر الربيعي 5961356652  556

  نقطان حسني سعيد آل حبري 5912951623  550

  خالد دحام نهار الرشيدي 5961315333  529

  حازم عبداهلل مفلح العتييب 5913211355  525

  فهد عبدالعزيز طليحان الطليحان 5915211035  522

  هالل عبداهلل مرزوق الطلحي 5921116663  523

  فيصل خلف علي املطريي 5996912312  523

  باقر حممد حسني السامل 5993193351  521

  نواف سامل فرج النواف 5919520211  529

  حممد عبدالعزيز حممد العتييب 5595393133  521

  سعود حاسن حممد الصاعدي 5919961913  526

  العنزيفارس عزوي مجعان  5930359122  520

  محود صاحل محود الشاطري 5990053192  539

  فيصل عبدالرمحن حممد اللهييب 5911619359  535

  عبدالرمحن عبداهلل سعد احلارثي 5969613056  532

  مهدي مناع حممد آل زمانان 5963366190  533

  علي حسني مانع القشانني 5992139552  533

  حممد ناوي حوران العنزي 5593955139  531

 


