
 بٍد أجٕز وطىٜ الٕظٗفٛ :

 (125)(حتٜ السقي 843وَ السقي ) :العدد

 ِـ52/15/5481 التازٖذ :          األثٍني الًٕٗ :صباحًا       51     الٕقت:

 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ابساِٗي عبداهلل ابساِٗي العاوس 5144414584  843

 شٖاد عبداهلل ضعٗد الدٔضسٙ 5141321318  841

 دلٗد ابساِٗي ذلىد عطريٙ 5105845104  811

 عبدااللْ ابساِٗي ذلىد العجىاُ 5118308051  815

 ضعٕد عبداهلل ضعٕد بَ ِدٖب 5114203551  812

 ذلىد فاحل ذلىد الكخطاٌ٘ 5111223344  818

 ذلىد عم٘ ذلىد الػّسٙ 5145133821  814

 عبداهلل ٌاصس فّٗد الكخطاٌ٘ 5132122151  811

 خالد العاصى٘ عاصي طعٗظ 5134011502  810

 عبداهلل ضامل وطمي اجملفن 5111134114  814

 ذلىد محد حمٗظ الطبٗع٘ 5113402445  813

 عبدااللْ ذلىد محد الطعٗظ 5144234111  811

 وتعب عبداهلل ذلىد آه ضامل 5108242445  801



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 أمحد ضاو٘ ٌاصس البط٘ 5148515053  805

 زاٟد عبداهلل خمف الدٔضسٙ 5141051541  802

 ذلىد ضعد عطريِٙادٙ  5111814181  808

 ضامل عم٘ وفمح الكسٌ٘ 5111215288  804

 بٍدز عبدالداٟي ضعٕد العٍصٙ 5101434184  801

 عبداجملٗد عبدالداٟي ضعٕد العٍصٙ 5115310031  800

 عبدالسمحَ ٌاصس عبدالسمحَ العسجاٌ٘ 5111058411  804

 غالب الحل عبٗطاُ العتٗيب 5115545104  803

 العٍصٙذلىد صاحل عبدالسشام  5113288551  801

 ذلىد عٕاد ذلىد اهلٕاغمْ 5142121044  841

 فّد ضعٗد عاٖض الٕداعني 5134204204  845

 ٖصٖد وبازك ضعد آه وسضن 5103114458  842

 غامن فسحاُ عبداهلادٙ الكخطاٌ٘ 5145481411  848

 امحد ضعد ذلىد اجلمٗف٘ 5144432118  844

 عبداهلل صاحل ذلىد العىري 5105324014  841



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فٗصن غاٟب املطريٙعبد العصٖص  5115111843  840

 فّد عبداهلل عبدالسمحَ احلسب٘ 5141032014  844

 عبد اهلل فّد محٕد آه ِراه 5134484221  843

 فالح عم٘ ضٕداُ الدٔضسٙ 5111111131  841

 أمحد غصاٙ صٍّات الػٗداٌ٘ 5130115431  831

 ذلىد زاض٘ نٕمياُ املطسيف 5143155314  835

 وتعب فّد وٍصٕز السدعاُ 5131811131  832

 من٘ فّد ذلىد الٍى٘ 5100141544  838

 خالد ٌاج٘ ذلىد الدٔضسٙ 5113454514  834

 وصطفٜ ذلىد حطَ االمسسٙ 5143121824  831

 ذلىد حطَ عم٘ الٗاو٘ 5524443831  830

 حطَ عبداهلل ضعد الدٔضسٙ 5143224504  834

 محد عبد اهلل ذلىد العسجاٌ٘ 5113820344  833

 ضاوس عبداهلل غضٗاُ العٍصٙ 5511182200  831

 أمحد ضامل عبداهلل احلسب٘ 5133025053  811



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 عبداهلل وبازك ضعد الدقن 5133415114  815

 ٌٕاف ضعد محداُ العتٗيب 5525011334  812

 ذلىد ٌاصس شٖد الصٖس 5551440404  818

 وػعن نمٗب ٌصاه العٍصٙ 5101211453  814

 ٖٕضف حاود وػعاُ املطسيف 5144418085  811

 زاٟد غانس شاٖد الػىسٙ 5131500583  810

 فّد غاِس ذلىد الدٔضسٙ 5550824148  814

 فازع ذلىد ضعد الدٔضسٙ 5103211111  813

 عبٗد ضعٕد عبٗد صمٗح 5140404058  811

 عبداهلل ذلىد وػبب الدٔضسٙ 5521245101  411

 ضعٗد عبٗد ضعٗد آه وطريٚ 5121110114  415

 وػازٙ ٌاٖف حطني احلسب٘ 5131412213  412

 محٕد حيٜٗ امحد بػريٙ 5100018211  418

 ذلىد امحد حي٘ صّمٕل٘ 5103113444  414

 ضعٕد ذلىد ابساِٗي اه وبازك 5140324488  411



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ضامل فّٗد وطعٕد الدٔضسٙ 5118484111  410

 عبداهلل ذلىد وػٍاُ آه وبازك 5145338405  414

 فاٖص عٕض عم٘ آه قفمْ 5105822503  413

 عبداهلل عم٘ ذلىد آه خسٖف 5100111541  411

 عبدالسمحَ بَ صمٗحعبدالسمحَ عبداهلل  5115148438  451

 ٌٕاف طاله ذلىد الٍفأٙ 5100028114  455

 ضعٗد ِٗصع عجالُ الػّسٙ 5111413420  452

 ذلىد عبداهلل ابساِٗي العىريٓ 5141154084  458

 ذلىد زغٗد ذلىد السغٗد 5148130121  454

 محد زاغد محد املصازٖس 5110400111  451

 ٌاٖف ودلٕه غدفاُ الػهسٚ 5555125521  450

 ظافس ٌاصس العاطف٘ ٌاصس 5110814425  454

 عبداهلل ابساِٗي ذلىد عبدالٕاحد 5144440011  453

 ضعد وهى٘ ذلىد الهرباٞ 5135412423  451

 ذلىد وطاعد محداُ الدٔضسٙ 5141031241  421



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ذلىد عبداهلل ٌاصس الدٔضسٝ 5115154811  425

 ضامل ذلىد ضامل الدٔضسٙ 5140451111  422

 خبٗت ِادٙ ابساِٗي الكخطاٌ٘ 5511158842  428

 ذلىد عبد العصٖص فّد اجلسٙ 5134144210  424

 وتعب حصب ضٍد الدٔضسٙ 5110112055  421

 ذلىد فازع فالح العتٗيب 5111831414  420

 الٕلٗد عم٘ ذلىد آه شعري 5138111188  424

 وبازك وسض٘ عاوس الدٔضسٙ 5104501451  423

 نمٗفٗذ غامن ذلىد الدٔضسٙ 5142441112  421

 الدٔضسٙعاٖض ذلىد عبد اهلل  5142303814  481

 مجاه فسحاُ عصٕاد املطسيف 5113114205  485

 حيٜٗ وٍصٕز أضعد املاله٘ 5511854131  482

 وطعد ضعد وطعٕد اجلّين 5131545244  488

 عٗطٜ ضمٗىاُ عٗطٜ العٍصٙ 5188154114  484

 ضعٕد وبازك ذلىد آه عات٘ 5130084584  481



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فّٗد ذلىد ضعد الكخطاٌ٘ 5100502225  480

 عبداهلل حصَ اه دحٗيعبدالسمحَ  5131313115  484

 ضعد ذلىد ضعد املٍٗف 5113111814  483

 ذلىد وبازك وطفس الدٔضسٙ 5112123112  481

 محد عبداهلل ٌاٖف العٕٖداُ 5185405314  441

 ابساِٗي فّد محد العٍٗٗاٞ 5138143124  445

 وطاعد وسغد ٌاصس العبداُ 5115415353  442

 وػازٙ فسحاُ شٔاِ٘ املطريٙ 5130158401  448

 ضعد ضعٕد عىس اه زغٕد 5134148132  444

 ابساِٗي ضمطاُ ابساِٗي الدٔضسٙ 5144213140  441

 أبساِٗي ضامل أبساِٗي الفسحاُ 5141114255  440

 اٌظ عم٘ ضعد الػسٖب 5148141080  444

 ضعد فسج ضعٗد احلسب٘ 5518543858  443

 ذلطَ ضعد ذلطَ الدٔضسٙ 5142142352  441

 ذلىد وبازك ٌاصس اه خفساُ 5110112105  411



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ذلىد عطن ذلىد اه بهس 5118113213  415

 عاٖض ضامل بادٙ الكخطاٌ٘ 5111410411  412

 عبداهلل ضعٕد ثابت احلسب٘ 5131248813  418

 وػازٙ فّٗد وّرياُ العتٗيب 5511428810  414

 فّد عبداهلل خمف العٍصٙ 5114121351  411

 وصٗبٗح ذلىد وصٗبٗح الدٔضسٙ 5134120021  410

 عبدالعصٖص ضعد ضعٗد الكخطاٌ٘ 5134451444  414

 حطاً ابساِٗي ذلىد الطخٗباٌ٘ 5181054021  413

 بٍدز حطني عبدهلل بَ عطهس 5115104214  411

 خالد عم٘ ذلىد أضبع 5141220412  401

 ذلىد طعٗظ ضعد الدٔضسٙ 5133154508  405

 شٖاد ومٕح عبداهلل الػىسٙ 5114131431  402

 عبداهلل ذلىد خبٗت الدٔضسٙ 5144112418  408

 وػازٙ عبدالعصٖص عبداهلل اجلمٗف٘ 5110413053  404

 طازم ٌاصس محد اه دأٔد 5111101232  401



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فاٖص ذلىد فّد آه خمٗف 5131044405  400

 زبٗع غدٖس حبٗب الػىسٙ 5115310418  404

 عم٘ صاحل عم٘ العكالٞ 5141014513  403

 عبداهلادٙ خالد فٗخاُ العسجاٌ٘ 5150150181  401

 عبداهلل ضعد عبداهلل املاجد 5134342204  441

 خالد اليف دخٗن احلسب٘ 5115411530  445

 ضمىاُ وفسح ضازح العٍصٙ 5130841142  442

 خالد عبدالسمحَ محد الدّٖٔٗظ 5125411811  448

 عبدالعصٖص زاغد ذلىد العسفج 5114385235  444

 عاوس ضعد عاوس الصٕٖؼ 5131244401  441

 حطني ذلىد حطني الكخطاٌ٘ 5514421541  440

 الدٔضسٙذلطَ ذلىد ذلطَ  5138111208  444

 ذلىد حي٘ ضعٗد الصِساٌ٘ 5151113518  443

 غجاع وفمح حطني الدٔضسٙ 5145325504  441

 فّد عٕض ضخىاُ الػٗباٌ٘ 5133542820  431



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فاضن ضعد فاضن اه وػدص 5131511111  435

 عبداهلل عم٘ عبدٓ عٕاج٘ 5145813401  432

 فّٗد فسج فّٗد الكخطاٌ٘ 5124148101  438

 العصٗى٘خالد وطس عبداهلل  5131151141  434

 شٖاد ابساِٗي عبداهلل احلٕغاٌ٘ 5148434018  431

 خالد عٕض وٍط٘ السغٗدٙ 5140114038  430

 ٌاٖف وػعاُ ِراه الدٔضسٙ 5558101144  434

 ضعٕد عبداهلل ضعٗد االمحسٙ 5144002511  433

 زاغد وبازك ضمٗىاُ اخلطٗف٘ 5114224434  431

 ذلىد تساك زحٗن العٍصٙ 5523088445  411

 امحد عبدالعصٖص عبداهلل الطدزاٌ٘ 5130012114  415

 ذلىد امحد ابساِٗي عطريٙ 5102134113  412

 زاغد فّٗد عٕاض املطريٙ 5140445411  418

 زاغد عبداهلل زاغد آه نمٗب 5102448441  414

 ٖٕضف ضٗف طايف الدٔضسٙ 5521141823  411



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 وؤٖد وعجب حػاُ الهبريٙ 5112844112  410

 عبداُ فّد زاغد العبداُ 5141813454  414

 ٔلٗد ذلىد غضٗاُ العطٕٙ 5132150108  413

 ذلىد عبدالسمحَ ذلىد بانسواُ 5113110314  411

 عبدالسمحَ ٌػاٞ فٕاش العتٗيب 5511134144  111

 ٌاٖف ذلخد عبداهلل أبٕ غٗعاُ 5108014000  115

 عبدااللْ ذلىد وبازك الرٖباُ 5518211348  112

 محاد ذلىد دخٗن العبدل٘ 5145444515  118

 ذلىد عمٜ اخلضري عبدالسمحَ 5151341154  114

 فٕاش إبساِٗي ذلىد الصِساٌ٘ 5141138411  111

 عبداجملٗد عبدالعصٖص محد العجىاُ 5101132182  110

 وعاذ عبدالعصٖص عبدالسمحَ اجملم٘ 5111582181  114

 وػازٙ عبداهلل ذلىد أبا اخلٗن 5510524242  113

 عبداهلل عاٖض ٌاصس الػعالُ 5101841118  111

 العٍصٙوتعب صاحل جدٔع  5111813148  151



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فّد وطفس صٕٖيت الدٔضسٙ 5111154412  155

 وعاذ ِراه غفالُ الػهسٓ 5110341581  152

 خالد فّد عبداهلل الطٍٗد 5111031141  158

 أمحد عم٘ أمحد وعىٜ 5134844811  154

 عاصي عم٘ عبداهلل الكػس 5131310301  151

 عبدالعصٖص عطٜٗ امحد الكسٍٖٗظ 5104218154  150

 عجىاُ احملازبعبدالطالً صاحل  5102514244  154

 عبداهلل عبدالسمحَ عم٘ الٗخٜٗ 5111818154  153

 فٗصن ضعٕد عبدالعصٖص التىٗى٘ 5144342050  151

 عبٗد فاِد ذلىد البٗػ٘ 5153213281  121

 طازم عم٘ عبداهلل الكخطاٌ٘ 5115304558  125

 


