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  79   :عدد املرشحني 

 هـ 23/97/7339 ثالثاءاليوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  جلوي سعود حممد العتييب 7974333237  7

  عمر أمحد جربان عبدلي 7999337424  2

  سامل محدان عبدالرمحن عيضه 7999493434  3

  محاد حممد محاد املكاوني 7994939944  3

  سعد حممد سعد الصميله 7997997332  9

  عادل سليمان عبداهلل الوابل 7997434372  3

  ريان حممد صاحل احلارثي 7947999923  9

  فهد علي ابراهيم بن صقر 7999439399  4

  عبدالرمحن إبراهيم حممد عباس 7997337797  7

  وسيم علي حبيص صالم 7997933372  79

  أنس حيي حممد درويش 7943939229  77

  عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الزعاقي 7999932273  72

  موسى سامل امحد القرني 7999447923  73

  عبيد عائد شباب البقمي 7977734239  73

  عبدالوهاب سامل عبداهلل سيف 7949474977  79

  العدالهعبدالسالم سعيد بن حممد ال  7997237737  73

  صاحل حممد صاحل البارقي 7933433939  79

  صفوق علي حمسن الشمري 7933339794  74

  زياد منصور حممد املطلق 7937437232  77

  سامل حممد سامل ال كليب 7993933334  29



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  نادر حممد دليم القحطاني 7947992923  27

  منصور فرحان حممد املالكي 7993337239  22

  عبداهلل علي عبداهلل االمسري 7933333437  23

  حممد عيسي موسي غروي 7993999939  23

  حممد عبداهلل حممد الشريف 7999233394  29

  امحد حممد علي دو 7993343343  23

  حسام علي صاحل احلميد 7993972797  29

  عبدالعزيز عمر عبدالعزيز اليحياء 7993993332  24

  تركي عبده عيسى شويهي 7993729337  27

  شاكر حممد دبيان الربيعي 7949373297  39

  حممد علي حممد القحطاني 7949742779  37

  فهد امحد علي القحطاني 7993329433  32

  عبداهلل علي ابراهيم عطيف 7993333349  33

  عبدالرمحن خالد سعود العسريي 7993373794  33

  أمحد عبدالعزيز حممد حيي 7992493737  39

  محديأمحد علي امحد  7993793333  33

  مزيد حمسن مزيد اخلرمي 7999933972  39

  خالد عبداهلل رعوجي الفهيد 7947734222  34

  مهدي إبراهيم مهدي عاتي 7939433734  37

  أمحد حممد أمحد واصلي 7992979934  39

  تركي عبداهلل عبدالرمحن القحطاني 7999333939  37

  سعد عايض جمري الدوسري 7933974272  32

  سامي صاحل علي الشالحي 7932779937  33

  عمر عبدالرمحن حممد احلربي 7999937933  33



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  امساعيل ابراهيم موسى مشيخي 7942349492  39

  عبداهلل علي عبداهلل الغزيري 7794393293  33

  علي دخيل اهلل علي العروي 7993393239  39

  إبراهيم حممد إبراهيم عسريي 7992473393  34

  القحطانيسعيد عشق سعيد  7999977329  37

  زياد هليل محدان الفريدي 7993493773  99

  جابر مهدي حسن اليامي 7949993999  97

  حممد عبدالكريم مسلم الشمري 7979393934  92

  ضياء أمحد عبداهلل الشومري 7993979932  93

  عبداجمليد حسن علي عسريي 7997739274  93

  بكر حممد ظافر الشهري 7942337333  99

  حممد صاحل سليمان العبيدان 7939994937  93

  سعد محد سعد الدوسري 7993349733  99

  هيثم حسن طاهر احلسن 7939943337  94

  محد أمحد مهدي الصعدي 7997337793  97

  حممد معيبد حممد احلربي 7939474979  39

  عبدالعزيز علي عبداهلل حشروف 7993492732  37

  علي حممد امحد جعفري 7942777393  32

  مبارك أمحد مبارك القحطاني 7999293937  33

  حممد عبدالكريم حممد السليمان 7993479339  33

  نوح حيي ناصر محاطي 7794799393  39

  عبداهلادي حممد علي الشهري 7999993979  33

  حييى بشري معيوف املطريي 7997293799  39

  أكرب شاكر سعيد آل سيف 7999477343  34



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  فهد امحد عبداهلل املالكي 7992729372  37

  محد مبارك عوض الصيعري 7932393232  99

  عبدالرمحن عباس ابراهيم مكي 7949944927  97

  ماجد شارع جربوع ال زامل 7949273433  92

  حممد صاحل حممد اليامي 7949339327  93

  عدنان عبداهلل صاحل ال رشة 7949433993  93

  عبدالعزيز علي حممد اليامي 7992399239  99

  نامي الرحيلي عبداهلل سليم 7933997333  93

  علي محد حممد آل كليب 7933349923  99

  حممد أمحد أمحد جمرشي 7772434399  94

  عادل هديش حممد آل فاضل 7994973994  97

  مبارك صاحل مبارك الشعمل 7937333399  49

  محد علي حممد ال ذيبان 7993739399  47

  سران حسني صاحل ال شرمه 7793997999  42

  حممد علي ال شهابعبداهلل  7993397337  43

  عبدالعزيز مسعد مارق احلربي 7973297797  43

  عبدالرمحن أمحد شوعي حربني 7993297399  49

  عبداهلل علي عبدالوهاب الشريف 7949273973  43

  حممد سعيد علي ال شليل 7993423233  49

  حممد سليمان حممد النغيمشي 7943373993  44

  وائل هادي حممد بكاري 7947743334  47

  حممد امحد عثمان حكمي 7794279349  79

  مهند جابر حممد شريم 7993397734  77

  فهد حممد امحد العمري 7933993994  72



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  منري عيسى علي الصنابري 7999423797  73

  عادل عبداهلل حامد احلمياني 7999949729  73

  حممد ناصر علي مشيخي 7949993239  79

  عبدالرمحن حممد سامل القرني 7997293772  73

  أمحد عبداهلل عيسى احلاذق 7993737937  79

 


