
 7ً  وصاعذ فين دعي

 

 

 

 فين دعي وصاعذ وصىى الوظيفة ;

  7 املرتبة ;

  58 عذد املرظخني ;

 ِـ:10/10/054 التاريخ ;اخلىيض           اليوً ;صباحًا       01     الوقت;

 االشي الرباعي رقي اهلوية الوطٍية ً

 يوٌض شميىاُ حمىذ املعجن :018543645  0

 حمىذ راظذ ابراِيي اجلميفي 018:950704  3

 فّذ وعيض عبذالرمحَ السِراٌي 01103318:6  4

 محذ شميىاُ عبذالرمحَ الذليالُ 0173615941  5

 خالذ ٌافع رظيذ العٍسي 0156476079  6

 حمىذ عمي حمىذ القرٌي :0179496:3  7

 عبذاهلل حمىذ حصَ التىيىي 0197:8:699  8

 خالذ شعذ خاطر السِراٌي 0180184334  9

 العّريخالذ وعيض حمىذ  :0169098:4  :

 حمىذ حعاُ حمىذ القخطاٌي 0175394999  01

 عبذاهلل عبذالرمحَ عبذاهلل املٍيف 0193016:91  00



 7ً  وصاعذ فين دعي

 االشي الرباعي رقي اهلوية الوطٍية ً

 عبذالرمحَ عبذاهلل حمىذ اهلمين 016546:055  03

 شبيّني محذ شامل اه شبيّني :016975518  04

 حمىذ جباد صالح احلربي 017:730599  05

 امحذ عبذاهلل شعذ الفّيذ :01777:590  06

 فّذ عيصى رِق العٍسي 01369800:4  07

 راظذ شعذ عبذاهلل بَ كميب 0176090119  08

 جابر محذ عمي املري 01:8149:56  09

 عىر وفمح شامل احلربي 01:56340:7  :0

 صاحل حمياء ِذيريض العصيىي 0103:06916  31

 ٌاصر عبذاهلل ٌاصر القخيس 0184578:96  30

 وبارك شعذ حمىذ ظويرد 01465:7589  33

 شعيذ عايض العتييبحمىذ  0176163336  34

 فصين وعيلن بذر القخطاٌي 33956::017  35

 شمطاُ رديف بطيخاُ العتييب 0145715597  36

 أمحذ حصني حمىذ فقيّي 0194495073  37

 خالذ ٌاصر عبذاهلل احملصَ 0184460944  38

 حمىذ عبذاهلل عمي بَ وصعود 0171553530  39



 7ً  وصاعذ فين دعي

 االشي الرباعي رقي اهلوية الوطٍية ً

 خالذ حواط ٌايف العىري 0159701135  :3

 محذاُ عيذ حمىذ العٍسي 01643:8976  41

 امحذ حمىذ حصني الٍجراٌي 0177543495  40

 وبارك ٌاصر وبارك الذوشري 017714:106  43

 حمىذ عايض فرج اه رظيذ 0147736630  44

 وبارك حمىذ وبارك اجلىعاُ 0165019339  45

 راضي عبذالعسيس زايذ الٍفيعي 017:131170  46

 عبذاهلل فاحل عبذاهلل القخطاٌي 01:1418689  47

 خالذ وٍوخ عقين العىري 014:6:0:88  48

 فيصن عمي فّذ اجلىاز 0109416393  49

 محذ ٌاصر محذ الفراج 017:446976  :4

 فّذ خالذ وقبن وقبن 0174046159  51

 عاور عمي عاور العّري 0151:905:9  50

 بٍياُ عبذاحملصَ بٍياُ اجلّين 0189409948  53

 حييى شمىاُ حييى العّري 0186615043  54

 عمي عوُ عاور الصيعري 01651984:9  55

 صالح خميفْ شمىاُ املرزوق 0173844417  56



 7ً  وصاعذ فين دعي

 االشي الرباعي رقي اهلوية الوطٍية ً

 شاوي حمىذ صاحل التوجيري 0185508455  57

 فّذ حمىذ عمي احلربي 0170934035  58

 


