
 بٍس أجٕض وػىى الٕظٗفة :

 (568)(حتى الطقي 696وَ الطقي ) :العسز

 ِـ01/10/0149 التاضٖذ :          األضبعاء الًٕٗ :قباحًا       01     الٕقت:

 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ِازٙ ضىٗس وسٔؽ اخلضطاُ 0162112606  696

 خالس فّس ٌازض العتٗيب 0156204588  696

 ٌاقط غعٗس جبعاُ السٔغطٙ 0156106919  695

 وٍكٕض ذلىس فّس السٔغطٙ 0009684212  699

 محس ذلىس فّس السٔغطٙ 0009684226  611

 وعاش عٗس وػعٕز العتٗيب 0012956624  610

 عبساهلل ٌاقط وباضك السٔغطٙ 0165020658  612

 ذلىس عٗػى ضِل العٍعى 0161652840  614

 وؿاضٙ عبسالععٖع ضاؾس السضّٖي 0196640549  611

 فّٗس ذلػَ فّٗس السٔغطٙ 0168485091  618

 عبساهلل محس عبساهلل العكٗف٘ 0155129491  616

 وطظٔم ذلىس ضاؾس الكخطاٌ٘ 0151085251  616

 ذلىس وطرياُ فّس الكدابطٓ 0199921925  615



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبسالععٖع ابطاِٗي عبسالطمحَ العتٗل 0151526045  619

 قاحل ذلىس فّس السٔغطٙ 0015116521  601

 ظٖس التىٗى٘ ذلىس غعٕز 0158625018  600

 عمى ظافط جطبٕع العطجاٌ٘ 0010515569  602

 ضفعاُ ِازٙ ظافط العطجاٌ٘ 0015866986  604

 ذلىس غامل فاحل العٍعٙ 0189689165  601

 فّس خامت غّن املطؾسٙ 0145526211  608

 عم٘ وؿبب عم٘ السٔغطٙ 0011211625  606

 حػَ وعجب ذلىس اخلضطاُ 0161501480  606

 العتٗيبفاٖع وفطح غعس  0159801164  605

 عبساهلل ذلىس حػَ الؿّطٙ 0128656206  609

 ؾجاع عمىاُ بتاه السٔغطٙ 0162111110  621

 ذلىس عٕض غعٕز املططيف 0168944862  620

 محس غعٕز ضقس السٔغطٙ 0011115645  622

 عبساهلل ِازٙ ذلىس العطجاٌ٘ 0151614688  624



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ابطاِٗي غعس ذلىس السٔغطٙ 0159016864  621

 ابطاِٗي وٍكٕض ذلىس املكمٕر 0199908488  628

 ذلىس حػني محس السٔغطٙ 0026100465  626

 فّس فالح غعس العكٗى٘ 0001982999  626

 وفمح ذلىس وفمح اخلضطاُ 0010589685  625

 عم٘ عاٖض فّاز العطجاٌ٘ 0018919091  629

 عبسالطمحَ غعس ظِٗاُ العتٗيب 0169412891  641

 حعاً عائض فّاز العطجاٌ٘ 0011846004  640

 بسض وسٔؽ ذلىس السٔغطٙ 0199242015  642

 ذلىس ؾمعاُ جطبٕع العجى٘ 0010520265  644

 عبساهلل وػفط فّٗس السٔغطٙ 0151118525  641

 ذلىس خبٗت وباضك آه حج٘ 0010210641  648

 وػمط ذلىس عبٗس الػبٗع٘ 0160111065  646

 وػفط محٕز وػفط غعٗساُ 0192842415  646

 غمىاُ وػاعس وػعٕز احلايف 0156119151  645



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 فّس وٍّاء وؿٍاُ الػّم٘ 0158869044  649

 اغاوْ عبساهلل ذلىس الطٖؼ 0165481628  611

 عبس الطمحَ وٍأض عم٘ احلطب٘ 0199258088  610

 عم٘ عبسالععٖع خالس اهلاوم٘ 0161694518  612

 غمطاُ عبساهلل وػفط العجى٘ 0011668521  614

 غمطاُ وػعس عائس احلطب٘ 0168010650  611

 العاوطٙ بػاً وباضك ذلىس 0195548189  618

 وباضك عبسالععٖع عبساهلل آه غعٗس 069061825  616

 وؿعن عبساهلل ٌؿاء العتٗيب 0146866025  616

 فٗكن عم٘ قاحل البطاح 0169951116  615

 ذلىس قاحل عٕض احلطب٘ 0161424508  619

 بٍسض ذلىس عبسالطمحَ السٔغطٙ 0011591186  681

 عسٌاُ وطري ٌعاه العٍعٙ 0156828119  680

 ابطاِٗي عبػى عبساهلل قٗػ٘ 0010648204  682

 وػفط حؿط ذلىس السٔغطٙ 0109241929  684



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 فطج خالس عاوط السٔغطٙ 0161151968  681

 وطظٔم وربٔك وطظٔم اجلّين 0181692556  688

 خالس غعس عبساهلل السٔغطٙ 0168161921  686

 فّس خالس فّس العتٗيب 0196596640  686

 وػفط فاحل محس السٔغطٙ 0168410855  685

 ذلىس عبساهلل حفٗظ السٔغطٙ 0011160944  689

 ذلىس جطم٘ فطٖح العٍعٙ 0191518668  661

 ذلىس عبساهلل ٌاقط بَ غمطاُ 0161166691  660

 عبساهلل عبسالععٖع عبساهلل البمٗع٘ 0196211915  662

 عبسالطمحَ ذلىس عم٘ اجلمٗف٘ 0194695968  664

 عبساهلل عبسالطمحَ حضني الكخطاٌ٘ 0195988919  661

 خمف احلطب٘غاو٘ ضابح  0190295589  668

 وؿعن غعٕز غعس اجلعاء 0192286016  666

 عبسالطمحَ غعس فّس اجلٕٖط 0019211641  666

 وؿاضٙ ِازٙ ضحٗن العٍعٙ 0166809116  665



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبسالععٖع غعس فّس اجلٕٖط 0198185914  669

 خالس عبساهلل ذلىس العثىاُ 0196666256  661

 فٗكن فّس عبسالطمحَ الػطحاُ 0014026056  660

 حػني ذلىس احلطب٘ذلىس  0159561566  662

 خالس ِازٙ حػني العجى٘ 0010525804  664

 ذلىس عبس الطمحَ عبسٓ العكٗم٘ 0151084512  661

 قاحل عبساهلل ابطاِٗي الطفم٘ 0012952616  668

 طاله حي٘ وٕغى الفٗف٘ 0150885411  666

 غعس عبسالطمحَ وٕغى احلىٕز 0011690958  666

 وػمي وعٖس محس السٔغطٙ 0198862661  665

 خطٖي ثابت ورتك السٔغطٙ 0126641028  669

 وٍاح٘ وعٖس محس اهلٕاومْ 0012891126  651

 عبساهلل فاٖع وػٗعٗس املطريٙ 0166868416  650

 حبٗاُ حضطً حبٗاُ السٔغطٙ 0156441856  652

 ذلىس ذلػَ ذلىس الػّم٘ 0166088241  654



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ذلىس عبساهلل ذلػَ السعجاٌ٘ 0150201402  651

 فّس وطرياُ فّس الكدابطٓ 0165561112  658

 عاٖض ذلىس غعس الكخطاٌ٘ 0011669626  656

 غمىاُ غعٗس فطج السٔغطٙ 0011909215  656

 فّٗس خبٗتاُ وفمح السٔغطٙ 0002615124  655

 عبساهلل وعجب عبساهلل اخلضطاُ 0018219099  659

 ضٗف اهلل عٗػى ضِل العٍعى 0128560011  691

 عبساهلازٙ ظافط جطبٕع العطجاٌ٘ 0010226858  690

 ضحٗن العٍعٙفّس ِازٙ  0010115626  692

 فاضؽ ضاؾس فّس اخلضطاُ 0194516545  694

 قاحل عاوط ؾٗباُ الكٗعطٙ 0191114801  691

 عبساهلل حٗساُ وعٗض العىطٙ 0168816495  698

 خالس عم٘ ذلىس اه ضؾٕز 0198128165  696

 خالس ذلىس عٍاُ احلطب٘ 0165281611  696

 وػطع خالس ومف٘ السٔغطٙ 0011186021  695



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 اه ضؾٕزٌٕاف عم٘ ذلىس  0152856498  699

 عبساهلل ذلىس عبساهلل الطؾٗس 0195426594  511

 حعاً فاِس وصنط الكخطاٌ٘ 0116902486  510

 عبساهلل ذلىس فاحل السٔغطٙ 0156548011  512

 فّس وػعس عتٗل اهلل املعبسٙ 0111126866  514

 عبساهلل ٌاج٘ متٗي السٔغطٙ 0012096860  511

 عبسالععٖع ٌاقط عبساهلل آه وطمكْ 0190511690  518

 فٕاظ محس ضٗف اهلل الهربى 0190284688  516

 ذلػَ ذلىس غعس الكخطاٌ٘ 0165491564  516

 عبسالععٖع بسض ٌسى احلطب٘ 0010981819  515

 عبسالطمحَ خالس فٗخاُ العطجاٌ٘ 0106806916  519

 ضٗف اهلل وّسٙ ضٗف اهلل الهربى 0161628615  501

 ضاؾس حػَ ؾمٕٖٗح السٔغطٙ 0166060049  500

 ٌاؾ٘ الؿىطٙذلىس غعس  0195661448  502

 عبس احلهٗي ذلىس عػهط احلطب٘ 0010966606  504



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 بسض عبسالطمحَ محس اهلٕٖسٙ 0181621584  501

 امحس ؾبٗب شٖاب العتٗيب 0165864991  508

 عم٘ ؾسٖس ؾسٖس الكخطاٌ٘ 0116042465  506

 غمٗىاُ محاز ذلىس احلىاز 0165069658  506

 غامل فّس وباضك السٔغطٙ 0195641890  505

 فطاج غامل آه ثٍٗاُبسض  0156200866  509

 ذلىس وػعٕز فّٗس السٔغطٙ 0151106196  521

 عبسالععٖع وباضك فّس السٔغطٙ 0155412966  520

 ضٖاُ ذلىس غعس السخٗين 0194141666  522

 عٗس عىاف قٗاح الؿىطٙ 0151661668  524

 عبساهلل ذلىس عٗػى اجلىعاُ 0169016441  521

 عبساهلل عاٖض ذلىس الكخطاٌ٘ 0180020116  528

 ٖعٖس عبساهلل ذلىس الؿربَٖ 0155612804  526

 واجس ذلٗىٗس عٍاُ احلطب٘ 0164999281  526

 عم٘ ِازٙ ضحٗن العٍعٙ 0001281861  525



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ٌٕاف وّسٙ عم٘ السٔغطٙ 0158986146  529

 ٔلٗس وطمل عبٗس احلاضث٘ 0196560062  541

 خالس غامل غاظٙ العٍعٙ 0188816861  540

 غعٗس وػعٕز غعٗس الؿّطاٌ٘ 0160091518  542

 امحس عاٖض امحس االمسطٙ 0166226415  544

 محٕز عم٘ ذلىس اجلطٖيب 0161941411  541

 غمىاُ خالس ؾٕضزٙ العتٗيب 0161689254  548

 أمحس وٍكٕض أمحس اخلطٗف٘ 0010614912  546

 ٌٕاف عبساهلل عم٘ الكمٗح 0192211089  546

 ادلس قاحل عبسالطظام العٍعٙ 0015211292  545

 اجلمٗف٘ابطاِٗي فّس عم٘  0194695801  549

 ذلىس ظٖس عبساهلل بَ خطاف 0184051016  511

 فاضؽ ضاؾس غعٗس الهربى 0154981198  510

 جاغط وباضك جاغط السٔغطٙ 0156641928  512

 غٍاً وعجب ذلىس اخلضطاُ 0154815962  514



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 قاحل غعس قاحل العاوط 0166652965  511

 ٌفن جبعاُ ذلىس السٔغطٙ 0012806558  518

 السٔغطٙغعس وطط فٗكن  0011268619  516

 وؿاضٙ عبسالطمحَ ذلىس اخلٍفٕض 0165151526  516

 فطاج ٌػٗىـ وفطح الػبٗع٘ 0020111096  515

 خالس وطٖسف مخٗؼ اهلٕاومْ 0018451102  519

 خالس ذلىس حيٗى الضطغاً 0195889866  581

 دلّاض خالس ذلىس السٔغطٙ 0192561642  580

 وباضك وضٗاُ وباضك اه واٌع 0198210616  582

 ٌاقط عم٘ الؿىطاُعم٘  0161069294  584

 عبساهلل فّس ٌاقط الػبٗع٘ 0188121111  581

 فالح عبٗس عبسالطمحَ الػبٗع٘ 0162916140  588

 وباضك عىط عبساهلل آه عبساهلازٙ 0191680999  586

 وتعب عبساهلل ذلىس العبٗم٘ 0162608264  586

 متٗي وباضك متٗي السٔغطٙ 0154909646  585



 االغي الطباع٘ ضقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ذلىس غعس عبساهلل اجلٍٗح 0195681012  589

 فّس وػفط ذلػَ آه فّاز 0161195595  561

 عبسالمطٗف عبسالععٖع غعس الؿسٖس 0190568156  560

 جّاز قاحل عبساهلل اجلٍٗح 0168511459  562

 خالس ذلىس عبساهلل العجالني 0004406664  564

 عىط قاحل ضاؾس املاجس 0194946859  561

 عاوط ذلىس احلػَ العػريٙ 0191116608  568

 


