
 وضتددوني وضىى الٕظٗفة :

 (629)(حتى الزقي 508وَ الزقي ) :العدد

 ِـ14/01/1439 التارٖذ :          األربعاء الًٕٗ :صباحًا       10     الٕقت:

 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ربٗع اهلل ذلىد عم٘ الصٗعزٙ 1043002292  508

 عبداللزٖي طاِز عم٘ الدباب 1015725243  509

 عبدالعشٖش فّد عم٘ القخطاٌ٘ 1074460013  510

 عبداهلل صعٗد عبداهلل احلٗاٙ 1009386432  511

 خالد صعٗد سٖد الغّزاٌ٘ 1096927841  512

 وبارك ظافز وبارك القخطاٌ٘ 1061832406  513

 ذلىد صعد حٍػ اللربى 1083166239  514

 صمطاُ ٌاصز ذلىد العزجاٌ٘ 1100601085  515

 ِشاسٖٙاصز أمحد عم٘  1085148599  516

 وتعب حشاً خبٗت الدٔصزٙ 1101768750  517

 صٕٖاُ أٌط صعد اللربى 1104099427  518

 عبدالزمحَ وٍصٕر عبدالزمحَ بَ عبالُ 1076016276  519

 بٍدر ذلىد حضَ اجلٗشاٌ٘ 1007061433  520



 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 وعدٙ جفزاُ ذلىد الدٔصزٙ 1074851062  521

 ذلىد ٌاصز ذلىد العجى٘ 1086258058  522

 عبداهلل ذلىد اه بطخاُمحاد  1063566697  523

 عم٘ ظافز فّاد اه وطزٓ 1102236856  524

 ابزاِٗي عبدالزمحَ ابزاِٗي اه غامن 1073565952  525

 محٕد ذلىد حصني الدٔصزٙ 1097628679  526

 ذلىد فالح ابزاِٗي القخطاٌ٘ 1054519671  527

 فّد صعٗد عم٘ العٍشٙ 1120204928  528

 عبداهلل صقز صامل اه عبٗداهلل 1093746095  529

 رائد ٌاصز عبدالعشٖش القخطاٌ٘ 1078343702  530

 اّٖاب ذلىد محٕد الزثٗع 1072472903  531

 سٖد ذلىد راعد اللمٗب 1100310505  532

 عبداهلل صقز ذلىد العتٗيب 1074266329  533

 مجعاُ عبد اهلل مجعاُ الشِزاٌ٘ 1062771744  534

 صعٕد ذلىد صعٕد العقٗم٘ 1094825849  535



 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 وضفز ِادٙ وبارك العزجاٌ٘ 1105753246  536

 خالد ٌاصز عٕض االمسزٙ 1052523097  537

 صامل صعد عم٘ الدٔصزٙ 1101230793  538

 عبدالعشٖش صالح فّٗد املطريٙ 1082371947  539

 وٕصى ذلىد ذلىد عقٗم٘ 1059916609  540

 عىز صعد وبارك القخطاٌ٘ 1073134791  541

 عم٘ حضَ عم٘ صٍعاٌ٘ 1076820172  542

 ٌاسه خمف الغىزٙسعن  1058574789  543

 رائد عم٘ صعٗد الشِزاٌ٘ 1068019890  544

 بضاً خالد محد البالل٘ 1075793420  545

 عبداهلل فاٖش عداد العٍشٙ 1126995594  546

 قاٖد عمٕٙ وبارك اهلىاو٘ 1116365360  547

 امحد ذلىد ذلىد عضريٙ 1151707915  548

 فّد ذلىد وّدٙ الغّزٙ 1074418979  549

 العتٗيب فالح عم٘ غافن 1068741881  550



 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 بٍدر عم٘ حيٗى عٕاج٘ 1078485669  551

 وعجب صعد وعجب الدٔصزٙ 1099989731  552

 حضني حضَ ذلىد الػدٖز 1020072847  553

 كىاه قٗض٘ ثاٌ٘ العٍشٙ 1074554328  554

 عبداهلل صعد عبداهلل الغقري 1083818714  555

 ٖشٖد عبٗد ومٗخاُ العٍشٙ 1106240607  556

 املطريٙتزك٘ خالد تزك٘  1042046407  557

 صعٕد ٌاصز عبدالعشٖش الشٔواُ 1107831958  558

 ساون خالد عبٗب الضبٗع٘ 1096071665  559

 امحد وّدٙ ٌاجع اه عٕض 1105764433  560

 ٌاصز وٍاح٘ ورتك الدٔصزٙ 1097994469  561

 وذكز ِاجد وبارك الضبٗع٘ 1072891367  562

 عبدالزمحَ صزحاُ وغٕط الشواو٘ 1101456901  563

 صعٕد عبدالزمحَ مشغٕه العىزٙ 1079147128  564

 وقبن حزب٘ عبداهلل الغىزٙ 1092930310  565



 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 صامل رجاء عتٗق الغزّٖ٘ 1089611642  566

 عبدالزمحَ عم٘ ِاعي املالل٘ 1070635915  567

 عم٘ ذلىد امحد التارٔت٘ 1073659656  568

 صعٗد وضفز محد القخطاٌ٘ 1030664211  569

 عاده محاد طىرياُ العتٗيب 1068286127  570

 جابز وّدٙ ٌاجع اه عٕض 1094046883  571

 وتعب وّدٙ ٌاجع اه عٕض 1094046917  572

 ٌاٖن محد إبزاِٗي الغزمي٘ 1094613575  573

 ذلىد وبارك ذلىد الدٔصزٙ 1037679501  574

 ٌاج٘ ذلىد متٗي الدٔصزٙ 1101630877  575

 وضفز جزبٕع ظافز العزجاٌ٘ 1103159594  576

 ذلىد ذلىد صامل القخطاٌ٘ 1108034438  577

 عىار إبزاِٗي ٌاصز العىار 1092185477  578

 فٗصن بدر ٌدى احلزب٘ 1098912163  579

 وتعب صعد راجط الدٔصزٙ 1072254897  580



 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 صعد عبداهلل وبارك الدٔصزٙ 1077091625  581

 ذلىد صعد راجط الدٔصزٙ 1099521740  582

 عم٘ عبداهلل ابزاِٗي املضمي 1098456609  583

 دلّار وضفز القعٗط الدٔصزٙ 1078953823  584

 خالد عٗضى رِق العٍشى 1070886443  585

 وزض٘ دٔاظ وزض٘ اخلضزاُ 1104375173  586

 ذلىد غامن عبٗد اهلٕاومْ 1068934429  587

 فّد وضفز فاحل املدارٖي 1104825789  588

 راعد غامن عبٗد الدٔصزٙ 1099934265  589

 صعد ذلىد وعجب الدٔصزٙ 1106003070  590

 ابزاِٗي صامل ٌاٖف الدٔصزٙ 1079519391  591

 وصعب وبارك ذلىد الدٔصزٙ 1083022887  592

 وغعن عشٖش وٍٕر احلزب٘ 1069568812  593

 خالد راعد فّد الدٔصزٙ 1099675686  594

 عبداهلل صمٗىاُ ثاٌ٘ احلزب٘ 1074974575  595



 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبد اهلل عبد الزمحَ عبدٓ العقٗم٘ 1080153834  596

 صامل ذلىد خمف الدٔصزٙ 1093551503  597

 الدٔصزٙعبداهلل صعد راجط  1099521757  598

 عبدالعشٖش عم٘ وزسٔق العتٗيب 1095049639  599

 ٌاصز صعد ٌاصز اهلمٗن 1068004520  600

 وصعب عبداهلل عم٘ اه عُٕ 1085547444  601

 عاصي فّد ذلىد العٕٖزض٘ 1085853453  602

 سٖد ذلىد عبداهلل الضبٗع٘ 1098975822  603

 عبدالعشٖش ذلىد عبداهلل آه حضني التىٗى٘ 1082896471  604

 خالد عبٗد صعٕد الضّم٘ 1097468563  605

 ذلىد محد صمٗىاُ املٕح 1048750374  606

 عبداهلل عبدالزمحَ راعد الدٔك 1079076285  607

 صٗف عبداهلل صٗف الضٗف 1101590196  608

 راكاُ صمىاُ عال٘ املطريٙ 1077378089  609

 فٗصن محد عم٘ الضبٗع٘ 1090528892  610



 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ذلىد وبارك ذلىد الدٔصزٙ 1082673292  611

 واجد عم٘ رباح املدمف٘ 1081380238  612

 عبداهلل حضَ ذلىد العزجاٌ٘ 1098500075  613

 تزك٘ عبداهلل ومٗخاُ العٍشٙ 1110021159  614

 عبدالزحٗي ذلىدذلىٕد الفاضن الغٍقٗط٘ 1083978989  615

 عبدالزمحَ عبداهلل عجزاُ المٕمي٘ 1039030182  616

 وزٔاُ عبداهلل جزٖد اه جزٖد 1083835981  617

 ذلىد فّٗد ِشاع الضبٗع٘ 1007102682  618

 ٌاصز وطمق عبٗد الضبٗع٘ 1040775692  619

 عاٖض عبداهلل عاٖض الضبٗع٘ 1086060999  620

 راكاُ ٔاضح وٗشاُ العٍشٙ 1099801191  621

 محٕد صٗار محٕد العٍشٙ 1100667359  622

 عبداهلل ثٕٖين وٗشاُ العٍشٙ 1103539464  623

 الدٔصزٙصٕٖد عبد اهلل ذلىد  1107403055  624

 عٕٖد صاحل عٕٖد العٍشٙ 1080527706  625



 االصي الزباع٘ رقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عاوز خبٗت محٗد املطريٙ 1099915108  626

 ٌاصز ذلىد وٍصٕر الدٔصزٙ 1068092590  627

 خالد فٗخاُ خالد العزجاٌ٘ 1050615402  628

 عىز فزج صعٗد صعد 1025988807  629

 


