
 (رجال)   صيدلي :الوظيفة  مسمى

  84 :عدد املرشحني 

 هـ 12/90/2841 األحديوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  عودة سيد عودة العبدلي 2992914811  2

  حسام جعفر حييى عياش 2910984684  1

  حممد مسفر أمحد الغامدي 2902461691  4

  خالد سعود عثمان السماري 2916111161  8

  سلطان جهز فيحان العتييب 2910848911  6

  خالد مهدي سيف القحطاني 2949609248  1

  عبداهلل سعود سعدون املطريي 2911048621  1

  وائل حممد ناجي العنزي 2982698119  4

  حممد عبد العزيز علي السحيباني 2914242820  0

  حممد رمضان هليل العنزي 2211481946  29

  عبدالرمحن علي حممد شراحيلي 2918961144  22

  يوسف تيسري عبداهلل السليم 2942490492  21

  ممدوح حسن مروعي جملي 2911114119  24

  عبدالعزيز فرج سامل العتييب 2910996141  28

  مشاري حممد محدان العلياني 2911189011  26

  يوسف عيسى علي قصادي 2291962411  21

  عبداالله مبارك سعيد الشهراني 2909248891  21

  عبدالدمحن حممد عبدالدمحن الوكر 2911916126  24

  سلطان عبداهلل ابراهيم الطوياوي 2942144424  20

  عبداهلل أمحد عبداهلل األمسري 2910114606  19



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  سلمان صاحل سليمان احلربي 2969199444  12

  حممد عوض سعيد احلميدي 2918209402  11

  حسن حيي سالميحممد  2908189181  14

  عبداهلل فوزي مصطفى قاره 2949844104  18

  صاحل عيضه عتيق الثبييت 2911491111  16

  عبداهلل عبداحلميد حممد الدحيالن 2919812804  11

  امحد عبدالرزاق حممد اخلويف 2916422119  11

  عبدالرمحن سعيد زابن بين علي 2910211861  14

  سعود سعد حممد القجطاني 2911811914  10

  تركي عبداهلل عائض عسريي 2918110029  49

  كميل عبداحملسن امحد السبيع 2914148642  42

  عبدالرمحن علي عبدالرمحن الرتكي 2912111689  41

  سعيد عبدالرمحن علي حافظ 2942114448  44

  حممد ناصر ابراهيم العييناء 2910206111  48

  امحد عوض مربوك املطريي 2914110144  46

  امحد الفردوس حممد البناوي 2901811801  41

  فارس فهد عبداهلل الربيع 2941461411  41

  عبداهلل عبدالعزيز سعود اهلوميل 2911914148  44

  حممد مانع مسعود ال عقيل 2914111112  40

  خالد سلطان شباب املطريي 2914414966  89

  حممد مساعد عجل العتييب 2940412669  82

  القحطانيسعيد علي عبداهلل  2962968111  81

  حممد علي شبلي القحطاني 2912191186  84

  سعود علي سعيد ال حاضر 2911621181  88



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  عبداهلل منيف نائف احلربي 2912818112  86

  مازن خالد جلبان العسريي 2949619114  81

  هتان عبدالعزيز سليم اللهييب 2911846801  81

  طارق حممد سامل الرشيدي 2911264224  84

 


