
 

 

 

  مختبراتفني  الوظيفة : مسمى

 هـ 03/12/1437يوم األحد  : موعد االختبار

 60 عدد المرشحين :

  

 التوقيع االسم الرباعي رقم الهوية الوطنية م

 طالب صفحي وليد مثقب ابو 1075661585  .1
 

 سلمان عبدهللا سلمان السماري 1077423901  .2
 

 مسعود أحمد محمد ال مسني 1068888104  .3
 

 فهد صالح سعود المرشدي 1072051459  .4
 

 فهد عواد صالح رفيع 1077818373  .5
 

 عبدالعزيز غزاي مليح الحربي 1070179948  .6
 

 محمد مرعي محمد الشهري 1066962448  .7
 

 فارس مقبل غويلي الرشيدي 1056537929  .8
 

 فارس محمد علي دراج 1064839291  .9
 

 نفال نافل سعيد الشمراني 1105594707  .10
 

 عبدهللا منصور عبدهللا الحقباني 1071017709  .11
 

 ياسر سليمان فرج الحربي 1076124765  .12
 

 عيسى خلف عوده العنزي 1079690101  .13
 

 نايف عبدالكريم رجاءهللا األحمدي 1064431016  .14
 

 عبدهللا غرم هللا احمد الغامدي 1064788662  .15
 

 ثامر حمود جبر الحبالني 1122280314  .16
 

 خالد سعد سعيد الرحيلي 1071544918  .17
 



 التوقيع االسم الرباعي رقم الهوية الوطنية م

 هاني مسلم سالم الرشيدي 1066166768  .18
 

 بدر سعد فرحان الجهني 1069332094  .19
 

 بندر سعود بردي العنزي 1035822012  .20
 

 محمد علي جبار معجري 1059544187  .21
 

 ناصر عل يحي كريري 1060002456  .22
 

 سعيد حسن يحي الزهراني 1054003221  .23
 

 راشد الكويكبي بشير لهيلم 1061139810  .24
 

 عبدالرزاق حويان سالم اليزيدي 1087929525  .25
 

 عبدهللا سعيد صالح العمري 1061305155  .26
 

 عدنان عقيلي مطيله الشراري 1063494262  .27
 

 طارق عبدالرحمن محمد الشراري 1048785446  .28
 

 محمد مسفر معيض الوادعي 1063029001  .29
 

 فالح خليف مطر الشمري 1099244277  .30
 

 عبدالحكيم حمزه عبدالحكيم التوخي 1065908277  .31
 

 ساير سعد ساير الحربي 1050730884  .32
 

 عبدالعزيز فالح محسن الحربي 1046268551  .33
 

 عبداالله أحمد حسن صلوي 1074743723  .34
 

 سلطان علي ابراهيم الصالح 1028443461  .35
 

 منور عطا معاشي الرويلي 1054904295  .36
 

 علي نجديعلي محمد  1038761639  .37
 

 غالب جبران محمد الحراملة 1068393139  .38
 

 منور خضر مساعد البلوي 1064730078  .39
 

 شاهين مسعود علي زبيد 1059182541  .40
 

 باسم صالح عبدالرحمن مصلي 1046540520  .41
 



 التوقيع االسم الرباعي رقم الهوية الوطنية م

 محمد علي محمد القرني 1040313072  .42
 

 فيصل جميل عايض الرشيدي 1059753846  .43
 

 كساب الشراريمدهللا سالم  1047934680  .44
 

 محمد منصور محمد الحربي 1075749687  .45
 

 رياض حسن ناصر كعبي 1066376896  .46
 

 مصطفى عثمان عبدالرحمن البلوشي 1056231176  .47
 

 علي حمود مشعان المطيري 1080141631  .48
 

 عبدهللا سالم جبران الجهني 1085008975  .49
 

 مشعل عبدالرحمن مسلم المسلم 1074885870  .50
 

 عبدهللا حمدان مبارك االحمدي 1070052640  .51
 

 غازي علي غازي األحمري 1072612318  .52
 

 سفران مشبب سفران الشمراني 1081433789  .53
 

 خليل ابراهيم فالح البلوي 1050041167  .54
 

 خالد ابراهيم عبدهللا ال مطلقه 1069511663  .55
 

 سلطان هالل مليح الحربي 1031156597  .56
 

 عمر عبدهللا محمد الزهراني 1063857542  .57
 

 عبداالله عقال مطلق الشراري 1060438924  .58
 

 عمر فالح فرحان الحربي 1088009368  .59
 

 طارق بكر عطية هللا الحربي 1067884476  .60
 

 


