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  291    :عدد املرشحني 

 هـ 12/99/2241  رعاا األيوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  ناصر محدان ناصر احلويطي 2902172401  2

  عبدالرمحن هادي عايض القحطاني 2904722749  1

  مجاان حممد مبارك الشهراني 2904702129  4

  رأفت أمحد علي عكري 2904444949  2

  أمحد سايد حسني الامري 2904999797  4

  خالد حممد رعاح املخلفي 2907921144  0

  عمر عبداهلل عمر القائدي 2914409277  1

  يزيد عبد الازيز اعراهيم اجمللي 2902709947  7

  عبداالله حممد سامل البايجان 2909924941  9

  عبدالرمحن حسن عيدروس عتني 2914992447  29

  مروان محيدان حامد البدراني 2299191041  22

  خالد عواد جريبيع البلوي 2902112224  21

  رضي رضي حممد الابكري 2904214427  24

  حسن حممد حسن كريري 2911029421  22

  نادر صاحل عتيق البلوي 2944991292  24

  جمرشيخالد حيي امحد  2910111992  20

  عبدالسالم ماجد حسني الانزي 2901241442  21

  ساود حليس سايد الانزي 2917412901  27

  فهد فهيد فهد اهلمزاني 2907044129  29

  تركي عبداهلل حممد الشريف 2909241979  19



 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  علي حيي امحد اجلمالي 2910440022  12

  سامل عاني ناحي الرشيدي 2904119111  11

  حسني حكميحسني علي  2912224902  14

  فهد ضيف اهلل غضيان الانزي 2911412212  12

  عبداهلل علي خلوفه حكمي 2914211944  14

  عبداحملسن ساد حممد السدحان 2910991214  10

  حممد حسن علي جبوي 2992411924  11

  سند حزام عائض احلارثي 2910422442  17

  سليمان امحد عبده ماشي 2979412904  19

  حممد صاحل سلمان الودعاني 2919190191  49

  عبداهلل امحد حييي االمري 2911940042  42

  اعراهيم حممد حيي اجلمالي 2917970099  41

  حممد عبداهلل حممد الشهري 2909214099  44

  مشاري فيصل قالط الانزي 2907224421  42

  انس سامل سايد الزيداني 2907907944  44

  عبداهلل أعوعكر سامل عاوزير 2992220070  40

  عبداجلبار عواض عبداجلبار السلمي 2994990222  41

  أمحد حممد سرور املساعد 2917920191  47

  عبداجمليد عليان راجي الركاعي 2919274142  49

  فهد حممد عبدالرمحن احلارثي 2972212219  29

  حسن حسني علي زيدي 2977991109  22

  حممد عبداهلل حممد ال حامت 2901221744  21

  حممد ساد علي احلويطي 2910921724  24

  فيصل حممد مرتك البيشي 2911112440  22



 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  حسن ياسني عبده السيد 2907449424  24

  مهدي حممد سامل البلوي 2949102077  20

  جباد ضوحيي مرداع القحطاني 2911202772  21

  حممد محد امحد عاتي 2999219440  27

  متاب محد ناصر ال منصور 2912971401  29

  علي أمحد موسى مصلوم 2972104171  49

  عبداجمليد علي عبداهلل الامر 2910419992  42

  مبارك عايض ناصر القحطاني 2979422009  41

  تركي سلطان حممد جنمي 2970404127  44

  خالد عيد علي الاتييب 2999244409  42

  عدر عبدالازيز عبداهلل الشويار 2912199202  44

  سايد مجاان فرحه الزهراني 2902792742  40

  عبدالرمحن سلطان رده احللحلي 2914412199  41

  فايز عبداهلل حيي محدي 2919117129  47

  حممد موفق سامل الرويلي 2911091114  49

  سايد حممد علي الشهراني 2970014471  09

  عبدالرمحن عبده عباس عريشي 2971214242  02

  أمين عبدالكريم مقبل السيهاتي 2999007944  01

  حممد امحد سبايامساعيل  2979997424  04

  حسن موسى علي ماشي 2971041012  02

  زياد علي مشحن احملمدي 2919041014  04

  امحد علي امحد جمرشي 2911002272  00

  حسن عبده علي حكمي 2911272490  01

  غبدالكريم مليح رحيل الانزي 2904197141  07



 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  متاب عبداحملسن مفوز الثمريي 2911244222  09

  هادي حكمي عثمان حممد 2919212141  19

  عبدالسالم أمحد علي الشهري 2902141042  12

  عبداهلل حممد حممد هاشم 2977007279  11

  عبداهلل عطيه امحد جبلي 2979227121  14

  عمار ضيف اهلل فايز الشهري 2902092709  12

  عمر ضيف اهلل فايز الشهري 2902092741  14

  خالد فهد علي الباحوث 2972112799  10

  ساود هزاع مقحم املطريي 2911447141  11

  حممد امحد مجاح دغريري 2914909104  17

  فضل حممد حمسن احليدري 2971122492  19

  حممد ادريس علي مطري 2917444011  79

  حييى امحد علي اعو الغيث 2992199021  72

  عبداجمليد زاهر سامل الشهري 2974491999  71

  عبدالرمحن ناصر شلية احلازمي 2911920779  74

  صقر صاحل سداح السمني 2972971999  72

  حممد حسن منور احملمدي 2974222024  74

  حممد قاسم حممد سويدي 2914240174  70

  عبدالكريم منيف مطر الاتييب 2910429071  71

  اعراهيم مسلم سلمان الرشيدي 2997417419  77

  ساد عائض مايض السبياي 2909427499  79

  حممد طالب جاعر قيسي 2299094910  99

  فهد حسن مريزيق الصاعدي 2971992049  92

  عبدالرمحن سالمه حممد السليمي 2902922179  91



 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  عبداهلل ماجد عبداهلل الوقداني 2911111109  94

  سايد سحمي عبداهلل اجلهمي 2912409741  92

  علي عبداهلل علي الشهري 2904072429  94

  عمر عبد الوهاب صاحل علي 2990000974  90

91  
2979414029 

عبدالرمحن حممد عبدالرمحن 

 الاويس

 

  مهدي علي حممد الصاحلي 2991217442  97

  عدنان ساود حييا  الاازمي 2917447412  99

  مازن ساعد ساد احملمدي 2917277421  299

  حسن عبده امحد هزازي 2940194702  292

  ناصر سليمان عبدالازيز السامل 2911419422  291

  امحد سامل راجح احملمدي 2979492124  294

  رضوان عبدرعه حامد اجلهين 2977909947  292

  ساد عبداهلل ساد الامري 2911424410  294

  عبدالازيز صاحل عطيه املالكي 2904799992  290

  فايز حممد مازي الانزي 2942922422  291

  حممد حسن علي عسريي 2907714771  297

  عاسل حممد عوض الشمراني 2971441042  299

  شاعريحممد زين عطية  2974121492  229

  ناصر ساود ناصر الشمري 2917110902  222

  أمحد حييى حسني مباركي 2979112444  221

  أمحد رشيد سادون احلايطي 2990009944  224

  علي حفظ اهلل حفظ اهلل حكمي 2912299992  222

  سلطان عبده حممد جربان 2919072112  224



 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  موسى علي حممد شريف 2992171111  220

  النجايمفرح عبده موسى  2972499171  221

  ياسر عبداهلل حسن السرحان 2999742094  227

  حممد عيداهلل حمفوظ الرشيدي 2909274711  229

  علي حممد عالهلل املادي 2929440142  219

  علي أمحد عبداهلل ال رخامي 2914724941  212

  اعراهيم علي حممد الشهري 2919904790  211

  مشاري حممد اعراهيم الابد اللطيف 2972292902  214

  غالب سليمان غالب احلرعي 2901049771  212

  علي منصور عبداهلل ال حمفوظ 2919272177  214

  ماهر يوسف سايد األمسري 2902041422  210

  سامي تركي مناع الزائدي 2911970142  211

  علي حممد نصيب ال نصيب 2912019922  217

  حممد أنور غضبان الاناد 2941229040  219

  خالد علي علي حمنشي 2914149197  249

  عسام فاتل اليف الشراري 2927200297  242

  حممد عبداهلل حممد الغامدي 2971494719  241

  عمر عوض مفلح اجلايد 2992971740  244

  مااذ قبال ساد الاتييب 2999912711  242

  عبداهلل سجدي ثامر املطريي 2911474404  244

  عبداهلل رمضان الدرييب الانزي 2944997199  240

  حممد سايد الشهراني عبدالسالم 2900002242  241

  عندر عبدالازيز حممد الغامدي 2919092922  247

  حممد امحد حممد الغامدي 2971929722  249



 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  عبدالرمحن ناصر حييى جحالن 2914111402  229

  نواف امحد عبدالكريم امللق 2294224201  222

  عادل حممد رعاح املخلفي 2907921127  221

  يزيد ساد رعاح الوهيب 2971994117  224

  عبدالرمحن اليف عادي املطريي 2914417290  222

  حممد علي عبداهلل عسريي 2910219142  224

  سلطان حممد حممد عكاري 2910440702  220

221  
2999294240 

حممد عبدالرمحن عبداحملسن 

 الزهراني

 

  عبداهلل حممد ظافر ال مناع 2941990492  227

  هاني ساود اليف الشراري 2940994719  229

  عساف عوض القرنيعوض  2919219979  249

  حسام عزالدين مهدي حامدي 2991944921  242

  مروعي اعراهيم هادي شافاي 2910172120  241

  خالد عبداهلل سليمان الطيار 2907210021  244

  خالد فرج فهران الشمري 2919949910  242

  تركي امحد عبداهلل الفريخ 2974229912  244

  مسفر علي قاسم ال قاسم 2914191992  240

  عبداجمليد حممد عبدالرمحن اليحيا 2910291974  241

  علي عبداهلل علي التميمي 2941219717  247

  امحد حممد امحد املساود 2911121191  249

  امحد اعراهيم قاسم مشلوي 2919221010  209

  علي حممد أمحد مغفوري 2914911009  202

  طارق حممد حيي صميلي 2912297094  201



 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  اجلهينطالل عواد سامل  2947942220  204

  جوهر عوده طويلع البلوي 2912947714  202

  خليل جربان منجي اللغيب 2919201412  204

  عبدالقادر ساد عبدالرحيم احلاسري 2917014070  200

  عبدالرمجن فطيس حممد الصاريي 2911024214  201

  اعراهيم امحد علي اهليلي 2914421097  207

  عيسى هاشم حممد علي اهلاجوج 2902924717  209

  عبداهلل منجي مايض الشلوي 2942790241  219

  حسني علي خليف احلرعي 2900422741  212

  عبدالازيز منصور حممد اجلربين 2910204490  211

  مالك عبده حممد محدي 2911172002  214

  عبدالازيز علي عيسى الشايب 2900217110  212

  حممد عايض حسن املازني 2912114712  214

  األمسريحممد علي حممد  2901929972  210

  عادل عايد منور اجلهين 2914124491  211

  فارس لؤي ناصر الشخص 2917411799  217

  سطام خالد عبداهلل الرويس 2990219242  219

  عبداهلل حممد سامل اعوقفره 2919924494  279

  نايف علي عيسى الصاحلي 2914971944  272

  طالب ساد عايجان الانزي 2901911909  271

  عبداهلل الشريفعبداهلل فهد  2912729219  274

  أمحد حمدل شوعي علواني 2904992424  272

  عبدالازيز علي حممد املاارك 2999901402  274

  حييى اعراهيم حبيص طوهري 2912441411  270



 التوقيع االسم الرعاعي رقم اهلوية الوطنية م

  عبداالله عبداهلل اعراهيم اخلليفي 2909497179  271

  عسام سايد شوشه الثبييت 2974212219  277

  حممد ساود مناور الدهمشي 2917919927  279

  عبداهلل دوشي حمسن طوهري 2911919977  299

  عبداهلل مبارك حممد احملسن 2971722220  292

  حممد اعراهيم حجاج الرشيدي 2914129044  291

 


