
 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 

 

 

 وضاعد ودقل ذضابات وضىى الٕظٗفة :

 6 املزتبة :

  031 عدد املزعرني :

 ِـ17/10/0439 التارٖذ :          األربعاء الًٕٗ :ؽباذًا       01     الٕقت:

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 حمىد محٕد عبدالزمحَ الدٔصزٙ 0175174367  0

 عبدالمطٗف احلضنيعبدالعشٖش حمىد  0167267557  2

 عبداهلل صمٗىاُ امحد املهزو٘ 0151649059  3

 حي٘ حمىد عم٘ احلزب٘ 0168468766  4

 صمىاُ وضفز حمىد املطريٙ 0186014053  5

 ابزاِٗي عٕدٓ البغزٙ العٍشٙ 0133285131  6

 عضاظ دذٗي فٍٗط الهربى 0174157389  7

 محاد حمىد محاد التىٗى٘ 0161010168  8

 احلىٗدٙ محد العحالني ثالب 0182229160  9

 عبدالعشٖش صعٕد عبداهلل املضعٕد 0157444801  01



 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 واذد عبداهلل طاو٘ الكرطاٌ٘ 0158988640  00

 فٗؾن صعد عبٗد احملىضة 0173363655  02

 حمىد ذضَ عبدالعشٖش ابٕذٗىد 0183173508  03

 ابزاِٗي ؽاحل حمىد التىٗى٘ 0185556262  04

 صعٕد صالوْ ٌؾز آه طالب 0179832844  05

 راض٘ عىز حمىد الدٔصزٙ 0173594994  06

 عم٘ صمطاُ عبدالِٕاب بٕعاوز 0176122589  07

 ابزاِٗي عبدالزمحَ ابزاِٗي بٕعاٖغة 0163892267  08

 متٗي عبداهلل عم٘ التىٗى٘ 0173769033  09

 عبدالزمحَ حمىد عم٘ عضريٙ 0169913240  21

 فارظ عبداهلل حمىد الشٖز 0176585593  20

 عبداهلل عم٘ بَ عاواُصمطاُ  0181055599  22

 فّد ٖاصني حمىد الغٗد٘ 0158906047  23

 فؤاد عم٘ ذضني الضزٖخ 0109241926  24

 عبداهلل عتٗل راعد الدٔصزٙ 0180929372  25



 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 حمىد طزجي جمده الكرطاٌ٘ 0178297461  26

 عبداهلل طعٗط خالد العاؽى٘ 0178775994  27

 فاٖش صعد فزد الضمى٘ 0166224229  28

 ومف٘ ذضَ الدٔصزٙحمىد  0172066844  29

 إبزاِٗي عم٘ إبزاِٗي التىٗى٘ 0183812775  31

 بدر ؽفٕم وٍأر العٍشٙ 0158662584  30

 فّد وضفز فّد اجلعٗدٙ الدٔصزٙ 0177890958  32

 عبدالزمحَ صعٕد محد املٍّاء 0177141622  33

 ذضني عبداهلل ذضني املؾعيب 0015290172  34

 عبداهلل ٌاذ٘ وتعب البغزٙ 0174637883  35

 ابزاِٗي محد عبدالزمحَ العٍكزٙ 0184192632  36

 عبدالزمحَ حمىد عبدالزمحَ اهلحزظ 0174377456  37

 ؽاحل عبدالعشٖش ؽاحل املدٗىز 0164612153  38

 عبدالعشٖش صعد عىز التىزاُ 0186507907  39

 صمٗىاُ حمىد عم٘ الضٗف 0196227900  41



 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبدالزمحَ عبداهلل حمىد الدبٗاُ 0187095821  40

 ٖٕصف صعد عبداهلل احلزب٘ 0185472445  42

 عالء عبدالزمحَ ذضَ قطاُ 0185226536  43

 فّد عبداهلل صعد الدٔصزٙ 0186057137  44

 ثاوز عبدالزمحَ امحد الجىريٙ 0181365165  45

 صعد ٌادر صعد التىٗى٘ 0183443455  46

 ٌادر ِٕٖدٙ سٖٔد الزٖٔط 0186978283  47

 صمٗىاُ الضٕٖداُعبدالعشٖش عبداهلل  0173338228  48

 ٌافع حمىد مسري العتٗيب 0187855696  49

 جابز عم٘ امحد املدمٕط٘ عضريٙ 0185155066  51

 أصاوة سٖد راعد احلبٗػ 0188287873  50

 فاٖش صٗف صٗف الكرطاٌ٘ 0179477061  52

 وزٔاُ عبدالعشٖش عبداهلل العبدٓ 0189925111  53

 سٖاد صعٗد حمىد املاله٘ 0181007440  54

 أٌط أمحد حمىد محشٙ 0176836201  55



 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 فّد محٕد فّد الغىزٙ 0172878330  56

 ابزاِٗي واٌع امحد الٗاو٘ 0174326487  57

 أميَ حمىد عبداهلل األمحدٙ 0176930672  58

 حمىد عجىاُ عبداهلل اه عجىاُ 0180470854  59

 ٔلٗد عم٘ فتٗين امحد 0185145639  61

 صاو٘ ٌاٖف جّش املٗشاٌ٘ 0191651522  60

 واجد عجىاُ عبداهلل العزفخ 0191631268  62

 فّد حمىد وزعد الشٖز 0189141500  63

 ثاوز حمضَ حمىد الدعحاٌ٘ 0187457361  64

 خالد حمىد عبدالعشٖش العضهز 0179566939  65

 عم٘ ذضَ حمىد الغزمي٘ 0170671530  66

 حمىد عٗد وفزح العباظ 0164789744  67

 عبدااللْ ؽاحل راعد املاجد 0182619271  68

 فزد حمىد رعٕد اه وطمل 0016114605  69

 عبداهلل حمىد فزذاُ اه ابزاِٗي 0193939757  71



 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ِذاه باجد ذٗاء احلزب٘ 0175505757  70

 حي٘ حمىد ذضَ عٕاج٘ 0165991846  72

 أصاوْ عبداهلل صمٗىاُ الباذٕث 0175033338  73

 راعد عبداهلل عم٘ اجلىٗن 0178567854  74

 صمطاُ دلٗكي حمىد الضبٗع٘ 0013320988  75

 حمىد ؽٕٖع حمىد الكرطاٌ٘ 0180047471  76

 عبدالعشٖش صعد حمىد اه وبارك 0189669000  77

 ٔصاً ابزاِٗي عبدالعشٖش الغكارٙ 0123592302  78

 ذضَ ؽاحل حمىد صمٗىاٌ٘ 0160434213  79

 فارظ حمىد عبداهلل املٍكاؼ 0185336309  81

 صعٗد مجاح غزً االنميب 0154562572  80

 عبداهلل آه وباركذاضز حمىد  0173037175  82

 عبداهلل عم٘ عبداهلل الزثٗع 0188833833  83

 رٖاُ عبد اهلل محد الضدراٌ٘ 0179560963  84

 خالد عبداهلل ذاود الكٍأٙ 0181371347  85



 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبدالزمحَ ؽاحل عبدالزمحَ احلضُٕ 0185608427  86

 عبداهلل صعٕد سٖد التىٗى٘ 0164000088  87

 سٖد حمىد سٖد سٔبع 0183922186  88

 عبد اجملٗد صاو٘ غٍٗي الغٍٗي 0192886272  89

 ٔلٗد امحد عم٘ الشِزاٌ٘ 0178003634  91

 حمىد صعٕد حمىد التىٗى٘ 0182552073  90

 رائد حمىد دخٗن العبداهلل 0188792916  92

 أمحد صعٗد وٍؾٕر الٗشٖدٙ 0173608629  93

 فارظ صعد دغػ الدٔصزٙ 0186638325  94

 عبدالعشٖش حمىد عم٘ ساِز 0182085966  95

 بٍدر خالد عٕدٓ احلاسو٘ 0168112367  96

 ٔلٗد عبداهلل ؽاحل الغٍاً 0187435211  97

 ابزاِٗي ِٕمين ابزاِٗي اهلٕمين 0015424138  98

 بضاً ابزاِٗي عبدالعشٖش احلضني 0184316919  99

 عبداحملضَ عبدالعشٖش وٍؾٕر املٍؾٕر 0192086475  011



 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 جابز صمىاُ طمل العتٗيب 0181238296  010

 عبداهلل صمٗىاُ عبداهلل العىز 0177198241  012

 صعد عبدالزمحَ حمىد اجلٕٖعد 0183922044  013

 ٔضاح ٍِدٙ ساٖد احلارث٘ 0187660012  014

 ٌٕاف غاسٙ عبداهلادٙ الغٗباٌ٘ 0192055959  015

 وغعن ِذاه سٖد الٕقٗاُ 0183932689  016

 عىزٔ حمىد امحد االٌؾارٙ 0192159093  017

 أمحد ٌاؽز غاسٙ احلايف 0187338883  018

 خبٗت ِادٙ حمىد العزجاٌ٘ 0177836557  019

 حمىد عىز حمىد باخري 0172068905  001

 وغعن عبدالعشٖش عبدهلل الضزٖح 0193656724  000

 عبدالزمحَ جرب وشٖد اجلعٗد 0166335712  002

 حي٘ عبدٓ حي٘ اجلابزٙ 0184428058  003

 عم٘ حمىد عم٘ الضىزٙ 0169405088  004

 عبدالهزٖي راض٘ عم٘ احلزب٘ 0189065839  005



 6ً وضاعد  ودقل ذضابات

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 فّد خالد فّد اجلٕٖع٘ 0182916775  006

 عبداهلل ٌاؽز عىز املدمف٘ 0186687158  007

 عدٌاُ حمىد امساعٗن املهزو٘ 0170642852  008

 عبدالعشٖش عبدالزمحَ قاصي األمحدٙ 0177889290  009

 صرى٘ حمىد عبداهلل الضبٗع٘ 0185475349  021

 حمىد عبداهلل وبارك ذزمين 0184457298  020

 حمىد امحد العىريامحد  0177309007  022

 حمىد ذضَ رجب الشِزاٌ٘ 0181618481  023

 رعٕد وٍؾٕر ععف الدٔصزٙ 0166213322  024

 عم٘ صامل امحد العاوزٙ 0184641943  025

 صمىاُ عبداهلل وطمل الكزٖين 0190373304  026

 عبدالزمحَ سٖد عبداهلل الدأد 0187206683  027

 قاصي ذضَ غٕث الغٕث 0164345455  028

 عبدالزمحَ عم٘ عبدالعشٖش الضمطاُ 0178522669  029

 عبداهلل فّد بتاه الدٔصزٙ 0179616883  031

 


