
 ( رجال)   خمترباتفين   :الوظيفة  مسمى
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 هـ 23/90/1331  ثالثاءاليوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  طالب صفحي وليد مثقب ابو 1911661111  1

  جمدي راجي نفاع احلربي 1911320191  2

  السماريسلمان عبداهلل سلمان  1911323091  3

  مسعود أمحد حممد ال مسين 1961111193  3

  عبدالرمحن عبداهلل حسني احلارثي 1912139901  1

  فهد صاحل سعود املرشدي 1912911310  6

  عبدالعزيز سعد سعيد الغامدي 1960113303  1

  فهد عواد صاحل رفيع 1911111313  1

  تركي فهيد مصلح احلربي 1919129112  0

  ابراهيم عمر امحد هادي 1961211111  19

  سامي سعيد عبداهلل الزهراني 1969931231  11

  فارس مقبل غويلي الرشيدي 1916131020  12

  حممد جربان سلمان املالكي 1919910619  13

  عبداهلل علي حسني عواجي 1969132211  13

  حممد علي فايز اجلهين 1960311111  11

  منصور حممد منصور القرني 1910633001  16

  نفال نافل سعيد الشمراني 1191103191  11

  عبداهلل منصور عبداهلل احلقباني 1911911190  11

  ياسر سليمان فرج احلربي 1916123161  10

  نايف عبدالكريم رجاءاهلل األمحدي 1963331916  29



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  فؤاد علي عبده جباري 1960133013  21

  ناصر سامل علي ال خريم 1963136013  22

  غرم اهلل امحد الغامديعبداهلل  1963111662  23

  صاحل سليمان صاحل الرفيق 1900196132  23

  احلسن صاحل هادي احملامض 1919191216  21

  ثامر محود جرب احلبالني 1122219313  26

  سامي محزه مجيل املولد 1919611211  21

  وليد امحد حممد السرحاني 1919111391  21

  بندر وطبان صفوق السويط 1911120106  20

  خالد سعد سعيد الرحيلي 1911133011  39

  عبداهلل خلف سفري اخلثعمي 1961122109  31

  رامي حسني علي حكمي 1912610313  32

  هاني مسلم سامل الرشيدي 1966166161  33

  مشاري مرزوق ثامر الرشيدي 1969939312  33

  اكرم عبد اهلل نوار العويف 1962111910  31

  الشهرانيعبدالعزيز حممد حييى  1912193332  36

  بدر سعد فرحان اجلهين 1960332903  31

  امحد فيصل مطر املطريي 1962626331  31

  عبدالرحيم أمين عبدالرحيم حلواني 1910301130  30

  نادر سامل عبدالرمحن التيماني 1931663136  39

  بندر سعود بردي العنزي 1931122912  31

  ناصر عبد العزيز عبداهلل القفاري 1911111622  32

  نابت سعد بريك العتييب 1912312902  33

  ماجد خلف مساهر الشراري 1919110106  33



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  صاحل مانع محد احلارثي 1963119901  31

  امحد سليمان حممد زعريان 1913133191  36

  امحد خملف لويزان العنزي 1936331316  31

  سعيد حسن حيي الزهراني 1913993221  31

  عبداهللعبداهلل شريف مرزوق  2916336111  30

  طارق حممد رويشد الرحيلي 1961332102  19

  عبدالرحيم بادي عوض احلربي 1961290011  11

  مشعل علي عاروك الشهري 1961136312  12

  مداهلل فالح مضحي الشراري 1911693212  13

  عبداهلل حسن علي الشهري 1911111269  13

  حامت عمر حممد العلوان 1911201696  11

  هليلم راشد الكويكيببشري  1961130119  16

  عبدالرزاق حويان سامل اليزيدي 1911020121  11

  حمسن مجعان سعيد الزهراني 1961193319  11

  عبداهلل سعيد صاحل العمري 1961391111  10

  مهدي حسني حممد ال خديش 1961016213  69

  سعيد امحد مسفر املالكي 1919300363  61

  حممد ناصر علي الشهري 1913911131  62

  عادل علي مانع االمحري 1912121612  63

  نواف عوض عقيل الرويلي 1911121901  63

  محد امحد صديق سيد 1911091363  61

  امحد شطيط جالل الشراري 1930216160  66

  سلطان عبداهلل ماجد الدوسري 1901961111  61

  حممد سعيد علي االمسري 1910333126  61



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  عبداهلل مكي عبداهلل مكي 1911360131  60

  عبدربه هندي عبداهلل الزهراني 1919111129  19

  محود عبداهلل امحد الشمراني 1963316331  11

  عبداحلكيم محزه عبداحلكيم التوخي 1961091211  12

  حممد سعد سعيد االمسري 1963993261  13

  ساير سعد ساير احلربي 1919139113  13

  عبدالعزيز فاحل حمسن احلربي 1936261111  11

  سامي سامل شداد العيسى 1910112112  16

  عالء محزة حسني الفقي 1966111113  11

  فهد مانع حممد ال فروان 1960961310  11

  تركي مسران علي الدوسري 1919231201  10

  أمحد سعد عبداهلل القحطاني 1931121020  19

  حممد نايف سعود الشمري 1911910611  11

  مسفر علي حممد الشهراني 1911996101  12

  ماجد فالح معتق الشراري 1911233111  13

  فارس دحيدح درويش الرشيدي 1911121139  13

  طارق مقبول عوض الشراراي 1912996119  11

  سلطان علي ابراهيم الصاحل 1921333361  16

  عبدالرمحن علي عواد الصبحي 1962103233  11

  منور عطا معاشي الرويلي 1913093201  11

  الشراريمفلح هارب عايد  1931031909  10

  علي حممد علي جندي 1931161630  09

  سلطان ضيف اهلل لويفي الشراري 1963119019  01

  فهد عبيد فهيد الرشيدي 1912012239  02



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  غالب جربان حممد احلراملة 1961303130  03

  عبداحملسن عايد قاسم الشراري 1933312911  03

  منور خضر مساعد البلوي 1963139911  01

  عبداهلل علي احلسناني غشام 1199191000  06

  عبد اجمليد ناصر علي الصادق 1911661291  01

  حممد عبداهلل حممد الصائغ 1961060313  01

  باسم صاحل عبدالرمحن مصلي 1936139129  00

  بندر امحد مفرح حارثي 1960131319  199

  مازن مفلح عطاهلل الشراري 1931033163  191

  فهد حسن مزيد اليامي 1919919013  192

  صهيب عبداهلل سليمان الرثيع 1966201133  193

  ماجد فريوان ناصر الشراري 1963903301  193

  حممد عبيداهلل عبيد املطريف 1911123926  191

  حممد علي حممد القرني 1939313912  196

  حازم حممد مسلم اللحياني 1961002696  191

  حممد عثمان نزال العنزي 1910133211  191

  سامل املالكيخالد فرحان  1911311016  190

  عبداللطيف خليوي عوض اجلابري 1919002019  119

  مداهلل سامل كساب الشراري 1931033619  111

  امساعيل علي عبداهلل الطخيس 1961023313  112

  امحد عبداهلل ابراهيم ال سلطان 1919191906  113

  حممد منصور حممد احلربي 1911130611  113

  أمحد حسن سعيد الزبيدي 1913009132  111

  أمحد سعيد عوض الشراري 1936101312  116



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  فارس حممد نزال الشراري 1911111133  111

  أمحد نويصر حممد الشراري 1961110909  111

 


