
 7ً  إحصاءباحث 

 

 إحصاءباحث  وطىى الوظيفة :

 7 املستبة :

  38 عدد املسغخني :

 ِـ17/10/0381 التازيذ :األزبعاء           اليوً :صباحًا       01     الوقت:

 االضي السباعي زقي اهلوية الوطٍية ً

 ضعود بالود وطمق العتييب 0111710100  0

 ٌاصس عبدالسمحَ ٌاصس بَ ضيف 0170112121  2

 وطمق وطفس وطمق العسجاٌي 0115000038  8

 عبدالعصيص عايد حطَ احلسبي 0127173888  3

 حمىد وطفس عبداهلل اهلصاع 0177715183  0

 ضامل حمىد ضامل العٍصي 0172711337  5

 ابساِيي ضعيد حمىد الػاودي 0123035811  7

 فّد وبازك محد الفسجاُ 0131720313  3

 القخطاٌياملطوع حمطَ املطوع  0175531012  1

 عاوس خالد عاوس الدوضسي 0171331178  01

 عايض ِادي عايض العجىي 0171857077  00

 عبداهلل ضعد حمىد العمياُ 0178715080  02



 7ً  إحصاءباحث 

 االضي السباعي زقي اهلوية الوطٍية ً

 ضمطاُ ٌاصس محد ضٍيد 0018100085  08

 عبد السمحَ وٍاحي فّد العٍصي 0150000752  03

 باضن إبساِيي عبد اهلل املطيفس 0155013010  00

 عبداهلل وطاعد القسٌيوطاعد  0175117550  05

 عبدااللْ حمىد عبداهلل القاضي 0177050150  07

 أٌظ عبداهلل ضعد املاجد 0132213033  03

 عبدالعصيص ضعد حمىد الطويداُ 0111331711  01

 عبدالطالً حمىد ضعيد الػاودي 0132130183  21

 ضاوي منس ِمين احلسبي 0111712737  20

 الػىالٌيعبدالعصيص شياد جضعاُ  0173100332  22

 وٍصوز غامن فالح السغيدي 0170785538  28

 واجد وٍصوز غعف الدوضسي 0150081333  23

 غبيب عايض وطفس الدوضسي 0133705302  20

 عبداهلل وسغد ضمىاُ اه وسضي 0137781271  25

 وتعب عمي عمي الدوضسي 0133032758  27



 7ً  إحصاءباحث 

 االضي السباعي زقي اهلوية الوطٍية ً

 عبدالسمحَ عبدالعصيص يوضف الطويد 0180721831  23

 عبداهلادي عبدالسمحَ القخطاٌيفسج  0171181353  21

 ضيف اهلل محود عمي الروييب 0152005233  81

 عبداهلل ضعيد عمي اجلىعْ 0130352021  80

 شياد فالح ضعد العصيىي 0111588111  82

 ٌايف حمىد عقاب احلدباء 0135311317  88

 ضمطاُ ضعد وطعود العتييب 0111738103  83

 الطويمىيعبداهلل عبدالسمحَ حمىد  0131503333  80

 حمىد عمي وٍصوز الساجخي 0135002013  85

 حمىود عبداهلل عويض اجلّين 0152183000  87

 ضمطاُ صاحل ضميىاُ املسواٌي 0131332270  83

 بطاً ضميىاُ وطمي المقىاٌي 0133320031  81

 فايص ضعد حمىد احلسغين 0133781803  31

 فساج فيصن فساج آه عسمية 0155538008  30

 حمىد ٌاصس الدوضسيٌاصس  0170150773  32



 7ً  إحصاءباحث 

 االضي السباعي زقي اهلوية الوطٍية ً

 ضعود اضعد امحد الفيفي 0175371017  38

 عمي صويع حمىد القخطاٌي 0150333118  33

 ضعود مسري مسري املطريي 0177031051  30

 عبدالسمحَ غويصي حػيؼ احملىدي 0130203212  35

 ٌعيىاُ ٌاصس عمي العفازي 0117055257  37

 عبدالسمحَ ٌايف قمين البقىي 0113803028  33

 وعاذ عبداهلل حمىد القخطاٌي 0170200323  31

 عبداجمليد وبازك وطمق السويظ 0131320730  01

 حمىد وبازك عبيد آه يوضف 0137813278  00

 عاوس خالد عاوس الدوضسي 0171331173  02

 ايّاب عمي صدقْ ابيض 0172051051  08

 صاحل عبداهلل خمف الدوضسي 0138202025  03

 حطَ شيد ِراه الدوضسي 0010581710  00

 خالد عبدالعصيص ابساِيي املعثي 0137083522  05

 واجد بداح حطَ الدوضسي 0173805010  07



 7ً  إحصاءباحث 

 االضي السباعي زقي اهلوية الوطٍية ً

 وصعب عبداهلل ضعد العجاجي 0133021018  03

 وفسح عجب ضيف القخطاٌي 0118173005  01

 حمىد وطفس فّد الدوضسي 0173131510  51

 ذيب ضعد عبداهلل آه واٌع 0137722135  50

 الػسافاءوسشوق عبيد وسشوق  0130887730  52

 عبدالمطيف غتيوي لطيف الضوحيي 0173013180  58

 ابساِيي زاغد حمىد الدوضسي 0138808353  53

 وفسح ضعد وفسح الكربى 0138000133  50

 خالد حمىد عواد احلسبي 0158702737  55

 عبدالعصيص حمىد عبدالعصيص الدوضسي 0157031033  57

 امحد عبداهلل ضعيد العتييب 0175838255  53

 عبدالعصيص عبدالسمحَ ابساِيي الػىالع 0137101278  51

 ٌاصس ضعود بٍياُ احلجيمي 0173313108  71

 عبدالعصيص عبدالسمحَ عبدالعصيص املوضى 0135080008  70

 ياضس غاشي واحل الػىسي 0133800308  72



 7ً  إحصاءباحث 

 االضي السباعي زقي اهلوية الوطٍية ً

 وٍصوز واجد بمين الطبيعي 0177105023  78

 حمىد ٌاصس ضميىاُ العفازي 0011171220  73

 وبازك حمىد الدوضسيعبداهلل  0137530812  70

 عبدالعصيص محداُ محري البمعاضي 0151113871  75

 ضميي زغيد ضميي اه ضميي 0138158732  77

 حمىد عائض فّد القخطاٌى 0135100111  73

 ابساِيي عمي ابساِيي الدواع 0132818871  71

 عبدااللْ عمي محد الدويدي 0152107280  31

 حمىد غصاب غسيي املصيدي 0133730100  30

 ٌايف عطااهلل عبداهلل القخطاٌي 0173803022  32

 فّد وعجب فّد الدوضسي 0173701170  38

 


