
 وطتددوني وطىى الٕظٗفة :

 (083)(حتى السقي 452وَ السقي ) :العدد

 ِـ04/30/0209 التازٖذ :          األثٍني الًٕٗ :ؾباحًا       03     الٕقت:

 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبدالِٕاب ابساِٗي عبدٓ العٕاج٘ 0302220228  452

 عبداهلل فّاد فاحل الدٔضسٙ 0367006608  455

 ٌٕاف باله وطس الػىسٙ 0040008900  456

 عبداهلل عىس عبداهلل الصٌاُ 0382353992  457

 حمىد ٌاؾس عبدالسمحَ الكسَٖ 0390004678  458

 عبد السمحَ عبداهلل حمىد آه حٍاٖا 0372080392  459

 محد أمحد حمىد ِدٖظ 0307663937  463

 عبداهلل عبدالعصٖص محد اهلرٖن 0376546886  460

 عبداهلل احلسب٘فضن حمىد  0362885960  464

 خالد حمىد ضفس اه غرب 0380993509  460

 زائد عبدالعصٖص ؾاحل الػىسٙ 0390000492  462

 حمىد حي٘ عم٘ قؿادٙ 0320858250  465

 عبداهلل حمىد وطمي العىاز 0380030527  466



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبدالهسٖي محاد عبدالعال٘ السغٗدٙ 0383392870  467

 غبٗب غاٖع وبازك آه وسضن 0032294655  468

 عم٘ حمىد وٕضى البازق٘ 0376408523  469

 عم٘ حمىد عىاؽ الػىسٙ 0379669998  473

 خمٗفْ حمىد دخٗن الدٔضسٙ 0356040478  470

 ضطاً عىس بّاز العتٗيب 0390827788  474

 زائد بدز حمىد الكخطاٌ٘ 0387820376  470

 ثاوس ؾاحل إبساِٗي الؿكعيب 0363904384  472

 وػازٙ وطفس عبداهلل آه حمٗىٗد 0390805546  475

 عبدالعصٖص شٖد أمحد الكخطاٌ٘ 0300563530  476

 امحد ابساِٗي فّد الػدٙ 0382590944  477

 وبازك فاحل فساج الدٔضسٙ 0387000060  478

 ضعد واجد ضعد الدٔضسٙ 0390336629  479

 بدز خالد ضعد احلسب٘ 0030027407  483

 فّد حمىد عمٕؽ الكخطاٌ٘ 0383429638  480



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ضمىاُ ٌائف وٍٕز احلسب٘ 0302069696  484

 متٗي غايف ودغؼ الدٔضسٙ 0360238044  480

 خالد ضعدٙ حمىد العٍصٙ 0304709409  482

 عبداهلل ؾٕٖمح وؿمح احلسب٘ 0363453646  485

 عبداهلل عم٘ حمىد الدٔضسٙ 0386935862  486

 ٌاؾس زاغد ٌاؾس الدٔضسٙ 0039689890  487

 شٖد عبداهلل زاغد التىٗى٘ 0380566900  488

 ضمطاُ أمحد جرباُ خسو٘ 0358497458  489

 خالد حطَ غمٕٖٗح الدٔضسٙ 0362007965  493

 عبدالمة عبدالسمحَ وبازك الصعفساُ 0328770740  490

 خالد ضعٕد ابساِٗي اخلسٖف 0397820902  494

 ضعد عبداهلل ضعد الدٔضسٙ 0383368088  490

 وػازٙ خالد ِمٗن العتٗيب 0373994886  492

 فّد ابساِٗي وبازك اخلىٗظ 0002703658  495

 ٌاؾس إبساِٗي ٌاؾس الطبٗت 0036653447  496



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 حمىد ظفس عىس آه حلٗاُ 0357603052  497

 فّاد زضد واجد الدٔضسٙ 0393846759  498

 حمىد عبدالهسٖي عم٘ الدزٖٕٖؼ 0360273970  499

 فٗؿن ورتك عم٘ الدٔضسٙ 0385023806  033

 خالد عبداهلل ِادٙ الدٔضسٙ 0390009308  030

 وطفس محد وبازك احلكباٌ٘ 0309050547  034

 حمىد شٖد عم٘ الضفٗاُ 0390332428  030

 ِراه حمىد ِراه الدٔضسٙ 0389586596  032

 ضعد حمىد ِراه الدٔضسٙ 0397620055  035

 بٍدز حمىد ِراه الدٔضسٙ 0397629624  036

 ابساِٗي عبداهلل حمىد اه غٍاً 0392846067  037

 عم٘ عبداهلادٙ زاغد الدٔضسٙ 0372025556  038

 اٌظ ضامل دعٗظ احلسب٘ 0394902044  039

 عبداحلهٗي عبداهلل عبدالِٕاب الكػعى٘ 0369754603  003

 حمىد وٕضى إبساِٗي العىازٙ 0366077099  000



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبدالسمحَ عم٘ امحد الطبع٘ 0364948590  004

 عبدالعصٖص حمىد ضعٗد املاله٘ 0384377938  000

 عم٘ حطَ حمىد اه ذانس 0390065702  002

 فٗؿن عبدالسمحَ زاغد ِدٖاُ 0395008257  005

 ضمطاُ عبداهلل ضٗف الكخطاٌ٘ 0378344579  006

 فاٖص غدٖد خضساُ الٗابط٘ 0373888080  007

 ضّن وطفس ضّن الدٔضسٙ 0033637372  008

 خالد ضمطاُ ضمىاُ الطبٗع٘ 0033667760  009

 مسري حمىد غٕع٘ غبٗم٘ 0396068469  043

 واجد حمىد ؾاحل البمٕٙ 0370927343  040

 حمىد ضعٕد حمىد احلكباٌ٘ 0370625602  044

 ؾاحل عم٘ حمىد الكسٌ٘ 0375394032  040

 عبدالسمحَ وٕضى حمىد طِٕسٙ 0380792624  042

 ضعٗد ضعد ؾاحل الٕادع٘ 0363763343  045

 وٍّد عٗد وطٗعٗد السحٗم٘ 0385804403  046



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عم٘ ِاغي وطعٕد اه ِاغي 0352322906  047

 عم٘ ٌاؾس ودأع الٗاو٘ 0375006459  048

 عبدالطالً عبدالعصٖص عم٘ الؿإِد 0383080990  049

 أمحد عبدالعصٖص عبداهلل املسحًٕ 0375705368  003

 خسؾاُ عم٘ ِادٙ اه نمٗب 0329902854  000

 محد حمىد محد بَ غاٖل 0369788389  004

 ضعد عم٘ ضعد الطٕٖس 0042322506  000

 امحد حمىد ٌاؾس الؿاٖؼ 0032094972  002

 فّد فّاد فّد اه فازاُ 0388323006  005

 ضطاً وٍؿٕز عبٗد الدٔضسٙ 0034405097  006

 اميَ ضعٗد ؾاحل بابك٘ 0309529674  007

 حطَ ِادٙ حمىد عطٕٙ 0382750394  008

 وتعب عم٘ ثسٔٙ الػىسٙ 0382994300  009

 ٌاٖف عثىاُ ؾاحل الكسايف 0380743732  023

 تسن٘ عبدالسمحَ ظافس الػّسٙ 0377050905  020



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ضعٕد عبدالسمحَ ٔحٗىس العتٗيب 0326700576  024

 حمىد حطَ اواُ االنسح 0372405528  020

 محٕد ٌاؾس ِادٙ الطبٗع٘ 0398083760  022

 ٌاؾس عبدالسمحَ ٌاؾس آه ضامل 0383409708  025

 وٍؿٕز حمىد زاغد العسجاٌ٘ 0375652773  026

 محداُ ضمٗىاُ بطٗخاُ البمٕٙ 0320007048  027

 حمىد ٌاؾس حمىد امله٘ 0376543762  028

 عبداهلل حمىد وكبن الػسازٙ 0372230799  029

 الدعجاٌ٘عبداهلل عم٘ وػسع  0048202808  053

 ضمطاُ فّد ٌاؾس العبالُ 0324773303  050

 خمٗفْ وبازك خمٗفْ الصعري 0382908270  054

 عبدالعصٖص عٗطى عبداهلل املطريٙ 0383627722  050

 عبدالسمحَ ضمٗىاُ ٌاؾس العىريٓ 0373403753  052

 عىاد عبدالعصٖص محد العساجْ 0362470782  055

 خمف حمىد منػاُ بَ عبٗد 0376386838  056



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 أمحد ٌأٙ خمٗفة الػىسٙ 0394324405  057

 واٌع محد حمىد اه ضٍاُ 0372040080  058

 حامت امحد وطى دغسٙ 0385000508  059

 خالد ؾاحل ابساِٗي الثٍٗاُ 0390046249  063

 اضٍايف حمىد عبدالسمحَ العجى٘ 0325220938  060

 عم٘ امحد عم٘ العٗط٘ 0362982823  064

 ضعد جصاء شٖد العٍصٙ 0303260650  060

 فٗؿن ضعد عائض السفاع٘ 0359058457  062

 ٖصٖد وٍؿٕز عبداهلل الدِٗى٘ 0309682539  065

 حي٘ حمىد حطَ وبازن٘ 0379222063  066

 عبدالعصٖص فّد ضعٕد اهلرٖم٘ 0398303794  067

 خالد حمىد عم٘ الػاودٙ   068

 ٌاؾس زغٕد ٌاؾس املٕضى 0386502079  069

 ضعٕد ؾميب األشزم البٍاق٘ 0378747008  073

 عبدالسحٗي أمحد ابساِٗي العطريٙ 0383026052  070



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 وػعن وعٗض عٕض الكسٌ٘ 0363660877  074

 فّد زدٓ ٌٕز املاله٘ 0387607704  070

 حمىد وبازك ِاغي احلازث٘ 0003860968  072

 ٌاؾس ؾاحل ضعد مسٗح 0374828888  075

 حمىد فّاد وٍٕز احلسب٘ 0354969732  076

 ضمطاُ ضعد ضعٗد اه غبٗب 0397084648  077

 محد وفسح الهربى ضامل 0347000096  078

 ِادٙ حؿني حمىد العسجاٌ٘ 0032340077  079

 ٌٕاف وعجب زاغد اهلٕاغمة 0030393724  083

 


