
 (رجال)   أجهزة طبيةفين  :الوظيفة  مسمى

  55 :عدد املرشحني 

 هـ 12/90/2341 األحديوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  حممد مدحش حممد عداوي 2955094100  2

  علي عبداهلل عيد القحطاني 2901112350  1

  باسل سعد عتيق املواش 2902112300  4

  سامل صاحل فهد الدماعني 2913253001  3

  امحد صاحل حممد العنزي 2902110311  5

  حممد بندر غريب احلربي 2914531901  0

  عبداهلل سعد محيد الدوسري 2902500101  1

  مؤيد فنيسان مريبد العنزي 2901054455  0

  عبدالعزيز امحد شري علواني 2919222522  0

  القحطانيعلي عبداهلل سعد  2900153051  29

  حممد فهد حممد ال بكر 2904125931  22

  شعالن علي سعيد القرني 2911110410  21

  زياد حسني صنيتان احلربي 2900100029  24

  بندر رمضان صنيتان الشمري 2905130954  23

  عبداالله فياض مطلق العنزي 2213199544  25

  امحد صلفيق هويس الشمري 2911293002  20

  فهد عايد الرشيديعبداهلل  2915010353  21

  يزيد صاحل كامل نصيف 2930141112  20

  رائد علي حممد واصلي 2909015150  20

  رامي سويس معضد العجمي 2912020114  19



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  خالد ناصر حجي الرشيدي 2913202092  12

  سامي شباب بادي احلربي 2911201311  11

  عبداهلل علي عبداهلل اخلزيم 2900441100  14

  عيسى حممد عيسى املخشع 2904011511  13

  خالد صاحل مصلح اللحياني 2914000021  15

  فيصل حممد رسيل الشمراني 2933150009  10

  علي ناصر صاحل ال زمانان 2902249411  11

  سلمان سعيد عاطي الغموي 2904091051  10

  حممد عبداهلل مبارك السليمان 2915095403  10

  خالد محد درمان باحلارث 2901251041  49

  حممد فهد محود العبيدان 2915120303  42

  باسل راضي غنام العنزي 2211400031  41

  فارس مهدي عايد الرويلي 2901141040  44

  عبداحملسن فايز ظافر االمسري 2900090009  43

  حممد صخيل عفري العنزي 2211303940  45

  يوسف مطلق منور احلربي 2909000999  40

  القحطانيحممد فهد حممد  2904319112  41

  فيصل عوض عوض الرويس 2910141201  40

  علي منقل نزال العنزي 2901330090  40

  ناصر حممد صياح العنزي 2919113100  39

  فيصل حممد بدر العتييب 2900301152  32

  حسن عبدالرمحن امحد مقبولي 2900290141  31

  امساعيل حممد حسن الفيفي 2902154429  34

  مطرييزامل فهد صياف  2901410432  33



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  عماد سليمان جليل احلربي 2901501245  35

  سعيد محزه مطر احلربي 2910000109  30

  إبراهيم خبان علي العيسى 2901921430  31

  حممد سعود عبداهلل اجلريد 2900110001  30

  جابر هادي التام ال منصور 2222020201  30

  امحد صاحل غامن الزايدي 2911004021  59

  سامل خظري احلربي عبداجمليد 2919034330  52

  سامل أمحد سليمان اجلود 2910499404  51

  سلطان قعيميل سامل الظفريي 2939001342  54

  حممد مسلم عبداهلل احلربي 2919091240  53

  يسطام جزاء مشعان املطري 2903213120  55

 


