
 (رجال)   سجالت طبيةفين  :الوظيفة  مسمى

  94 :عدد املرشحني 

 هـ 12/94/2941 األحديوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  امحد حسني معيض الزهراني 2911124992  2

  تركي سعود صاحل العسرج 2929449201  1

  امحد محزة موسي النخلي 2929421922  4

  حممد علي عبداهلل محدان 2912144411  9

  عبداهلل علي عبدالعالي املطريي 2940194414  0

  علي صاحل علي السعد 2902494492  2

  مرتضى مسلم امحد السرهيد 2910104229  1

  حممد عبدالرمحن حسن احلسينان 2914122111  1

  عبداهلل سعود حسن احلربي 2912149199  4

  امحد سعود ثاني املطريف 2921114219  29

  عبدالرمحن فالح سامل القحطاني 2991912229  22

  سليمان صاحل حممد اجلريد 2920112014  21

  فواز عوض شعوي املطريي 2921911091  24

  عيد عبدالعزيز عايض ال عبود 2911119002  29

  فاحل محود مشحب الرشيدي 2912009294  20

  يوسف نور سفر احلربي 2921140101  22

  صاحل حممد عبدالعزيز النقيدان 2991414101  21

  أمحد شوقي أمحد ال ذاهب 2921999120  21

  فهد هويدي خالد املطريي 2911494411  24

  سلطان محيدي محدان البنيوسي 2922294992  19



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  ماجد هويدي خالد املطريي 2914912111  12

  بندر سليمان رفيع احلمدي 2921119110  11

  حسن ال ربحامحد سعيد  2914912402  14

  ثامر سعود عبداهلل الشمري 2921124120  19

  عبيد ذياب حواس العنزي 2920904290  10

  مرزوق مناور سامل الشمري 2902119109  12

  رابح غامن شعيفان احلربي 2921292919  11

  وهب مسلم سلمان الشريف 2909111194  11

  عبداهلل سالمه حصيين الرويلي 2941412192  14

  عبداهلل صالح حممد الذبياني اجلهين 2990911911  49

  سلطان سليمان صاحل الصقعيب 2921219412  42

  خالد بدر بندر الغويري 2920922141  41

  باسم عبدالرحيم سرور احلسيين 2994044900  44

  أمحد مخيس حممد البناي 2991904202  49

  صايل صاحل صايل الرشيدي 2911194422  40

  الفيفيأمحد حسن يزيد  2912241421  42

  خليل جنر مشعل العتييب 2911190444  41

  مصطفى عبداهلل عيسى بوسرور 2901112914  41

  حممد عياش حنيطر العنزي 2920911291  44

  سلطان دغيم رفاع احلربي 2919494220  99

  بدر حممد منري العتييب 2914014994  92

  علي حممد ابراهيم هادي 2910214941  91

  احلجيلي فهد مبارك علي 2921111994  94

  عبدالرمحن خليف ثاني السليمي 2924199122  99



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  سلمان سعد ثامر العنزي 2920011912  90

  موسى صاحل موسى بن موسى 2940241121  92

  حممد حسني صاحل آل حوكاش 2942240222  91

  فاحل حممد فاحل احلربي 2921114404  91

  فهد سعود حممد غنام 2912149911  94

 


