
 بٍد أجٕز وطىى الٕظٗفة :

 (592)(حتى السقي 255وَ السقي ) :العدد

 ِـ01/10/0319 التازٖذ :          الجالثاء الًٕٗ :صباحًا       01     الٕقت:

 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ذلىد وبدٕت جمٕٙ الدٔضسٙ 0159133905  255

 ضعد عاٖؼ عاٖض العتٗيب 0101051995  251

 أمحد وػخَ حيٗى البمٕٙ 0121551551  253

 عم٘ عبد اجلٕاد عم٘ امحد 5151502210  252

 ذلىد فّاد ضاح٘ اهلىصاٌ٘ 0013210055  255

 عبدالسمحَ ضعدُٔ محد الدٔضسٙ 0015035151  255

 وٍّد فّد عبداهلل املعٗكن 0102033999  250

 عبدالعصٖص بٍدز ضعٕد الدخٗن 0199512555  259

 ذلىد زاجح وطعٕد الدٔضسٙ 0012030053  211

 ٌاصس عبداهلل ٌاصس الفرئش 0155059159  210

 عبداهلل ذلىد عم٘ العتٗيب 0155211925  215

 حيٗى ضعٕد جازاهلل املطريٙ 0120530202  211

 ضعد فّد وٍٗف الدٔضسٙ 0102010529  213



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 وٍصٕز حطَ ذلىد ابٕطالب 0131010355  212

 ذلىد وطتٕز حيٗى الكخطاٌ٘ 0005209505  215

 وػعن وطري ثاٌ٘ العٍصٙ 0100505051  215

 عم٘ حطَ وّدٙ اه ٌاع 0100232055  210

 ذلىد امحد ذلىد صابس 5000535551  219

 أنسً عبداحلىٗد ممد الٕتٗػ٘ 0135000051  231

 غجاع طاله عبداهلل احلضريٙ 0195291523  230

 بٍدز فّد وػمح املصازٖس 0150052019  235

 عم٘ عبداهلل ضمىاُ آه امساعٗن 0195255155  231

 املطريٙ وطري وطعد ضٕٖعد 0019009500  233

 ضعد ذلىد ضعد املكابمْ 0010950111  232

 تسن٘ صاحل ذلىد الدٔضسٙ 0159053355  235

 فّد عم٘ فسحاُ املاله٘ 0151209551  235

 فٗصن ٌاصس وطمل العاصى٘ 0015105109  230

 ذلىد ٌافع غعٗفاُ احلسب٘ 0111950101  239



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبداهلل ذلىد ٌاصس اهلرٖم٘ 0191022000  221

 ثاوس الػىسٙ ممدٔح وطػس 0151221200  220

 عبداهلل عبدالعصٖص ذلىد الفسٖج 0150522035  225

 امحد عبداهلل صاحل الٍىس 0112995150  221

 اميَ امحد حي٘ اه محساُ 0105295550  223

 فّد عاٖض ضامل الكخطاٌ٘ 0195055223  222

 بٍدز وسٖصٖل ثاٖب املعبدٙ 0153011201  225

 حطَ محد حطَ احلىاد 0100350550  225

 ٌاصس الدٔضسٙ فّد غائع 0102551501  220

 ذلىد عبدالعصٖص ابساِٗي الطعٗدٙ 0109505021  229

 تسن٘ ذلىد وبدٕت آه وسعٕه 0105355555  251

 ضعٕد شٖد عبداهلل المخٗاُ 0100599151  250

 ذلىد عبدالعصٖص ذلىد الدزّٖي 0155055310  255

 واجد ذلىد واجد الدٔضسٙ 0103512555  251

 عبداهلل ضعد عبداهلل الكسٌ٘ 0150155101  253



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ضمطاُ عاٖض عاتل السغٗدٙ 0155905315  252

 خالد غبٗب ثاوس الطبٗع٘ 0001555530  255

 جابس ضامل عم٘ الدٔضسٙ 0191205921  255

 زاناُ ٌاِض ودعح الصدابسٓ 0000559255  250

 طاله عم٘ ضعد آه عجالُ الكسٖين 0131933501  259

 ذلىد دغَ ذلىد العسجاٌ٘ 0191925531  251

 العتٗيبعم٘ ذلىد وطمل  0150501201  250

 ذلىد واجد ذلىد العتٗيب 0190915532  255

 ضعد ِراه ضعد احلسب٘ 0105593055  251

 فّد غٕمي٘ ذلىد الدٔضسٙ 0191150135  253

 محد ضامل وعجب الالوعاُ 0199001550  252

 ذلىد دِٗىاُ غاصب الدٔضسٙ 0015311230  255

 عبد اهلل عائض ِادٙ العسجاٌ٘ 0011511509  255

 عبدالعصٖص وطفس وبازك اجلعٗدٙ 0110550510  250

 عبدالسمحَ ضمٗىاُ عكال العكال 0153122513  259



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ضعد عبدالسمحَ ضعد الدزّٖي 0100513105  201

 ضمطاُ وطمي ذلىد الدٔضسٙ 0010520103  200

 وتعب ذلىد أمحد عات٘ 0010511555  205

 وفمح ِادٙ عدٖظ اخلضساُ 0011335191  201

 وبازك ذلىد واجد اجلفٍاُ 0102313955  203

 صاحل عبداهلل صاحل قباع 0153005053  202

 ضمىاُ عٕض عم٘ آه قفمْ 0011591555  205

 ضعد عم٘ عم٘ الدٔضسٙ 0015911059  205

 عبدالسمحَ ذلىد وبازك العسجاٌ٘ 0193015339  200

 ودعح ذلىد ضسٖع الصدابسٓ 0015355005  209

 ذلىد عاٖد عٗد العٍصٙ 0152033122  291

 الطىازٙذلىد عبداهلل عبدالسمحَ  0119530111  290

 زاغد عبداهلل حصَ اه دحٗي 0195525255  295

 عبدالسمحَ عبداهلل نسَٖٕٖ العتٗيب 0119159500  291

 فٗصن فالح عٕاد العٍصٙ 0105055510  293



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبد اجملٗد حجسف مسساُ احملكين 0150051020  292

 وطفس عبد اهلادٙ عم٘ عسجاٌ٘ 0135553511  295

 دلصع جاٖص زجاء العٍصٙ 0135539359  295

 فاٖص ضعٕد فاحل الػسازٙ 0155950553  290

 ٌاٖف ضىٗد متٗي اخلضساُ 0000000312  299

 وتعب غاشٙ ِادٙ العصٗى٘ 0155935015  511

 عبداهلادٙ فّاد عبداهلادٙ العسجاٌ٘ 0015095951  510

 فٗصن عبد اهلل محد اه دأٔد 0155535103  515

 ذلىد وبدٕت ضٕحي٘ اهلٕاغمْ 0155015312  511

 عبداهلل ذلىد حطَ آه ٔذٖح 0101310101  513

 ٔلٗد فالح محداُ احلسب٘ 0100219151  512

 عم٘ عبداهلل ٌاصس الدٔضسٙ 0190555155  515

 دغٗىاُ عبداهلل ضامل الػىسٙ 0135535239  515

 وػعن بػري وعتل العٍصٙ 0105550521  510

 عبداهلل ذلىد عبداهلل وعالم 0105001051  519



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 عبداهلل ذلىد عبداهلل الػسٖف 0153190019  501

 محد ذٖب ذلىد العجى٘ 0191511319  500

 ضاٖس ٌافع عٕاض السغٗدٙ 0132320190  505

 خالد ٌاصس عبداهلل الدٔضسٙ 0100553593  501

 خالد عبداهلل ضعد الكخطاٌ٘ 0055015259  503

 وبازك بتاه ذلىد الصعيب 0011593305  502

 شٖد ضمٗىاُ عم٘ التىٗى٘ 0103200901  505

 ضعٕد ضعد فّد الدٔضسٙ 0159915111  505

 وتعب عػل شٖد الكخطاٌ٘ 0159501119  500

 فٗصن عبداهلل فٗصن التٕٖي 0100291391  509

 ضمىاُ ذلىد وداهلل احلبٗػ٘ 0152502355  551

 عبداهلل صاحل ذلىد الطٕٖمي 0100011521  550

 عبداهلل زاغد غبٗب الدٔضسٙ 0010020393  555

 وطفس ذلىد فّد الدٔضسٙ 0009521513  551

 الكخطاٌ٘وّدٙ غسٖب وّدٙ  0195955255  553



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 ذلىد زاغد صاحل بَ صمٗح 0109511511  552

 ضعد ذلىد فّد الدٔضسٙ 0015100193  555

 ٌاصس وبازك ٌاصس املبازك 0155055519  555

 وػازٙ عم٘ شٖد آه غاواُ 0155950011  550

 خالد فّد ذلىد بعٕوْ 0150551532  559

 عبدالسمحَ ذلىد ابساِٗي آه طالب 0155552219  511

 الصدابسٓفّد ذلىد ضسٖع  0150552510  510

 عبدالسمحَ عبداهلل عم٘ عٕاج٘ 0010132039  515

 تسن٘ ذلىد دخٗن العبٗط٘ 0153152019  511

 ضعد ابساِٗي ضعد آه عبداهلل 0015132511  513

 فٗصن وػعن ضعٕد الدٔضسٙ 0011531003  512

 ضعٕد ضمٗي وطمي الدٔضسٙ 0191155515  515

 عبداهلل ضعد وطس العٍصٙ 0015155019  515

 عبدالمطٗف عبداهلل العبدالمطٗفذلىد  0190901013  510

 ٌفن داِي جسبٕع الدٔضسٙ 0155510592  519



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 غاٖع ابساِٗي وبازك الدٔضسٙ 0155339091  531

 ضخىاُ زاغد غدٖد الهربى 0103933221  530

 عٕض عبداهلل وطمل الػىسٙ 0129215505  535

 ٌاصس ذلىد عبداهلل الٍىػاُ 0015535502  531

 عبد العصٖص ذلىد عبد السمحَ العطسج 0195955302  533

 ِدٖب ابساِٗي محد الدٔضسٙ 0199911905  532

 ذلىد زاض٘ ِٕزٙ العٍصٙ 0115535021  535

 غايف واض٘ ٌاصس الطبٗع٘ 0195251550  535

 خالد وبدٕت ضٕحي٘ الدٔضسٙ 0195950312  530

 ٖٕضف ضعد دغؼ الدٔضسٙ 0109553535  539

 أمحد ذلىد غسٖب احلباب٘ 0110155595  521

 ضامل عم٘ ضامل الدٔضسٙ 0195315109  520

 ظافس عبداهلل محد الدٔضسٙ 0155509052  525

 فٗصن فّد ٌادز العتٗيب 0195531120  521

 صٕٖاُ فّٗد صٕٖاُ الدٔضسٙ 0150135533  523



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 زاغد خالد زاغد الدزّٖي 0109112051  522

 واجد صاحل ذلىد الفضن 0150510130  525

 ضعد وطفس وطمل العسجاٌ٘ 0110105910  525

 عبداهلل فّٗد صٕٖاُ الدٔضسٙ 0100550550  520

 عبدالسمحَ ابساِٗي غصاٙ املكاط٘ 0010219595  529

 ضاو٘ فاحل محٕد البكى٘ 0015313525  551

 وطفس وبازك عبداهلل العسجاٌ٘ 0111323125  550

 ضمىاُ عبداهلل محد الدٔضسٙ 0101339152  555

 ٌٕاف مجعْ وعال اخلٗربٙ 0001121112  551

 غاعن العتٗيب ضمطاُ ورنس 0193513033  553

 صٕٖاُ عبداهلل صٕٖاُ العسجاٌ٘ 0192955051  552

 إٌز زاغد عبداهلل السغٗدٙ 0191995290  555

 وػازٙ فّٗد غاعن العتٗيب 0101510935  555

 فّد محد دخٗن العسجاٌ٘ 0150030501  550

 عبدالسمحَ ضامل حطَ العٍصٙ 0125155503  559



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 أمحد عبد السمحَ ذلىد الصِساٌ٘ 0155395151  551

 عىس محد عىس العطهس 0100035155  550

 ذلىد زبٗع ضامل الٍّدٙ 0152352003  555

 ٌٕاف ذلىد عبداهلل الدٔضسٙ 0103059109  551

 ذلىد مسري عاده بهْ 0159253502  553

 فّد عٕاد ذلىد العٕاد 0011059325  552

 ذلىد صاحل لطٗف العٍصٙ 0190050100  555

 ابساِٗي عبداهلل عبدالعصٖص الٗخٗاء 0109010010  555

 فّد عبداحملطَ عم٘ العٍصٙ 0000059902  550

 بدز صاحل ذلىد الدٔضسٙ 0192059012  559

 إبساِٗي عم٘ إبساِٗي العتٗيب 0102552255  501

 ٔلٗد ذلىد عُٕ بَ ضٍٗد 0155195193  500

 ضعد فٗصن ذلىد الطّم٘ 0112150519  505

 امحد وّن ٌاِض العتٗيب 0155105229  501

 وبازك ٌاصس وفسح الكخطاٌ٘ 0191003503  503



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖة الٕطٍٗة ً

 غجاع وطٗع غجاع الدٔضسٙ 0011135025  502

 ضعد اٌظ ضعد الهربٙ 0135510100  505

 فاحل ذلىد خمف الٕدعاٌ٘ 0195301295  505

 صكس جٕٖعد عاٖض املصازٖس 0105211551  500

 الٕلٗد غبٗب فائص الدٔضسٙ 0015003259  509

 عىس جٕٖعد عاٖض املصازٖس 0010319511  591

 ٌاٖف ضٕحي٘ ِاله العٍصٙ 0155025015  590

 ذلىد ظافس خالد الػهسٓ 0193511532  595

 امحد عٕض عٕض احلسب٘ 0195110119  591

 فاحل ذلىد ِصاع احلكباٌ٘ 0015121553  593

 صاحل وبازك عبداهلل الٕحٗد 0100011195  592

 


