
 وطتددوني وطىٜ الٕظٗفٛ :

 126(حتٜ السقي 1وَ السقي ) :العدد

 ِـ18/11/1439 التازٖذ :اخلىٗظ           الًٕٗ :ؾباحًا       11     الٕقت:

 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ِادٙ ذلىد طاو٘ اه ضعٗد 1189253163  1

 ٌاؾس حيٜٗ ٌاؾس اه ؾكس 1183411338  2

 ابساِٗي عبد السمحَ الطٕٖميوػازٙ  1171592119  3

 واجد ذلىد ؾاحل الصِساٌ٘ 1115169824  4

 عبدالعصٖص ضعد عبداهلل آه عتٗل 1131214389  5

 زاج٘ مخٗٗظ غمّٕب احلاشو٘ 1165895243  6

 ؾاحل عبداهلل وبازك املٕاؽ 1164695339  7

 ذلىد عبداهلل حطَ الػّسٙ 1168118223  8

 اخلسٖؼواجد عبدالعصٖص ٌاؾس  1161915327  9

 عبدالعصٖص عم٘ عبداهلل الداغس 1172833476  11

 وّدٙ ذلىد وبازك العسجاٌ٘ 1155982712  11

 ذلىد عم٘ ذلىد العكٗم٘ 1156117312  12

 فّد عبداهلل محاد أه محاد 1137352761  13



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 تسن٘ ضمٗىاُ ضعد املٕح 1183397925  14

 ذلىد ٔل٘ وٕضٜ حهى٘ 1154313317  15

 العتٗيب ضمٗىاُ ذعاز وٍٗع 1189925356  16

 وكبن فّد وطخظ الدٔضسٙ 1117377911  17

 ؾاحل عم٘ ضامل آه ضامل 1174397975  18

 زغٗد ذلىد فسٖح احلسٖك٘ 1152428552  19

 ابساِٗي ذلىد ابساِٗي الرباك 1176727799  21

 عبداهلل فّد عبداهلل احملطَ 1173135971  21

 عبداهلل ضعد ذلىد الدٔضسٙ 1149451545  22

 وػازٙ ؾاحل وطفس الؿبخ٘ 1178177391  23

 ٖٕضف ذلىد ؾاحل البدٖٕٙ 1171943137  24

 وتعب ضعٕد ضامل الدٔضسٙ 1171724157  25

 عٕض ابساِٗي حي٘ عطريٙ 1131886921  26

 ذلىد عبدالسمحَ ذلىد اخلٍفٕز 1165684456  27

 حطَ ذلىد عم٘ بعٕوْ 1132129436  28



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 عبداهلل وّدٙ عبداهلل الكخطاٌ٘ 1167791517  29

 ضامل عم٘ امحد العاوسٙ 1196485931  31

 عاؾي ضمطاُ عاٖض البكى٘ 1186739669  31

 عبداهلل شعاه جدٔع العٍصٙ 1181943696  32

 ضمىاُ ٌافع فسٖح احلسب٘ 1188125115  33

 وٍاح٘ فّاد ذلطَ اه وطٗىع 1179157641  34

 وبازك دعريً وعجب الدٔضسٙ 1162636161  35

 اخلسعاُالٕلٗد عبداهلل ذلىد  1193211135  36

 عبداهلل وفسح ٌاؾس الفٗف٘ 1186389144  37

 ٌاٖف خضري فاحل احلسب٘ 1152661343  38

 ضاو٘ ابساِٗي ضمٗىاُ الطمٗاُ 1172466947  39

 عم٘ مجاه ذلىد قىسَٖ 1175768521  41

 وطمي ذلىد بداح الدٔضسٙ 1111633187  41

 ذلىد زاجح عاوس الطبٗع٘ 1151953321  42

 خالد عبدالسمحَ عبٗد الطكٗاٌ٘ 1182597525  43



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ذلىد حطَ عبداهلل ضّن 1188192966  44

 ذلطَ وبازك خمف الدٔضسٙ 1175689157  45

 عبداهلل بدز زاغد املطعٕد 1179212189  46

 فّد ذلىد ضعٗد احلىالني 1135161357  47

 ٔائن ضمطاُ وسشٔم الطخٗى٘ 1174311374  48

 ضمطاُ عبداهلل عبدالسمحَ آه دحٗي 1191146389  49

 ذلىد غٍاُ فاحل املطسيف 1121712319  51

 ٌبٗن ذلطَ عبداهلل الدٔضسٙ 1123326836  51

 خالد ضعٕد عبداهلل بَ حكالُ 1186923875  52

 ذلىد فّد ذلىد اه وطعٕد 1163919815  53

 حطَ ذلىد ذلىد ِصاشٙ 1151586277  54

 وطفس عاٖض فّاد العسجاٌ٘ 1114536155  55

 الكخطاٌ٘فّد عبداهلل جابس  1173817734  56

 فٗؿن ٌاؾس ذلىد العجى٘ 1194513768  57

 ِٗف فاحل ظافس الطبٗع٘ 1149918681  58



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 خالد زاغد فّاد الٕدعاٌ٘ 1144849361  59

 ٌاؾس امحد ٌاؾس الٕؾٗفس 1157655746  61

 ذلىد خالد ذلىد املّٕع 1164637828  61

 ضمٗىاُ ؾاحل ضمٗىاُ العىاز 1196261326  62

 املطسيفذلىد وطس خمٗف  1128553327  63

 فٗؿن حطني عبداهلل احلكباٌ٘ 1182214858  64

 ذلىد دغؼ ِساُ الدٔضسٙ 1179617131  65

 ثاوس عبداهلل فساج احلسب٘ 1181883571  66

 ضمطاُ فاحل دلّاز العسجاٌ٘ 1181916141  67

 ٌاج٘ غاداُ متٗي اخلضساُ 1159519999  68

 ٌٕاف فّد وكبن احلسب٘ 1112669635  69

 عبدالسمحَ ذلىد التىٗى٘فّد  1136627758  71

 ضعٕد فّد ضعٕد اهلرٖم٘ 1181431893  71

 محد ذلىد حٗدز اه حٗدز 1176639952  72

 عىس حطَ دخٗن الؿاعدٙ 1189671929  73



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 عٗطٜ ٌعى٘ عٗطٜ نمٗيب 1154565583  74

 عم٘ ِادٙ عم٘ عطريٙ 1174617589  75

 فّد عبداهلل ذلىد بَ حبٗؼ 1168239373  76

 ضمىاُ املػازٙفازع زاغد  1164122237  77

 ضطاً قمي ضفاح العٍصٙ 1112751697  78

 ضاو٘ وفمح ضامل احلسب٘ 1176711416  79

 عم٘ حطني عم٘ قخفٛ 2188819797  81

 ٖاضس ذلىد وبازك اه ضٗف اهلل 1147386311  81

 ٔلٗد وٗظ وطس العٍصٙ 1187271839  82

 وفسح وبازك ذلىد الصِسٚ 1155688715  83

 ضمطاُابساِٗي وطس حطني  1122674781  84

 عبدالعصٖص بط٘ ضعٗداُ البط٘ 1175155879  85

 ذلىد عساز عم٘ العسجاٌ٘ 1158711456  86

 وصٖد ٌاؾس وصٖد اه وصٖد 1165417163  87

 ضعد غىٗض وطفس العسجاٌ٘ 1171838351  88



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فسج عاٖض فسج اه زغٗد 1178133145  89

 وػازٙ فاحل وعجب الكخطاٌ٘ 1168636414  91

 االمسسٙامحد ذلىد امحد  1158946144  91

 فّٗد ومّ٘ ظافس العسجاٌ٘ 1184614385  92

 ِٔٗب رلضسٙ طٗب اجلٗصاٌ٘ 1161413331  93

 ذلىد محد وّدٙ الهربٝ 1186579784  94

 ٌاح٘ عاٖض ٌاح٘ الكخطاٌ٘ 1196592413  95

 ثاوس عبداهلل غايف الدٔضسٙ 1197237118  96

 حي٘ عم٘ عبدٓ عٕاج٘ 1161134225  97

 الدٔضسٙوتعب عم٘ ضٕداُ  1176913639  98

 فّٗد جاشع عبداهلل العجى٘ 1193211112  99

 عبداهلل عبدالعصٖص دلٗي الدٔضسٙ 1176581479  111

 فّد عثىاُ وٍاح٘ الطبٗع٘ 1111717419  111

 فّد واجد وطٍد الدٔضسٙ 1181161161  112

 عبداهلل زؾد ضعٕد الدٔضسٙ 1186822127  113



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 ضطاً ضعٕد عم٘ احلسب٘ 1193171666  114

 ورتك الدٔضسٙضعد وطمل  1195578322  115

 عبد اهلل غعٗن عصٖص العسجاٌ٘ 1191681684  116

 ؾاحل عبدالسمحَ عبدالعصٖص اه دِٗىاُ 1184219169  117

 ذلىد ومف٘ غامن الدٔضسٙ 1137416698  118

 ؾٕٖاُ ضعد وفسح الهربٝ 1166294297  119

 وطاعد ذلىد خمف الدٔضسٙ 1191928951  111

 تسن٘ وبازك وصٖد العتٗيب 1169455648  111

 عاٖض امحد ؾاحل الػىساٌ٘ 1172161548  112

 عبداجملٗد ضعٕد وطاعد املطاعد 1189729568  113

 زاغد ضعد ٌاؾس الػٗخاُ 1175184232  114

 عبدالسمحَ عبداهلل ضعٗد اه غاِس 1179512118  115

 عبداهلل ضعٕد شٖد آه وٕضٜ 1187996714  116

 ذلىد طاو٘ فّٗد الدٔضسٙ 1179988117  117

 ٌاؾس اه عباعٌاؾس ؾاحل  1153194611  118



 االضي السباع٘ زقي اهلٕٖٛ الٕطٍٗٛ ً

 فّد وطمي ٌاج٘ اهلٕاغمْ 1184347111  119

 فّٗد غبٗب شٖد الهربٝ 1168793817  121

 عبدالعصٖص حطَ ذلىد العبٗداُ 1198115669  121

 فّٗد ِادٙ العبٗد اه وطسٓ 1162718126  122

 وبازك ضعد ذلىد احلدٖيب 1164457524  123

 ذلطَ وطفس عبد اهلل العسجاٌ٘ 1186921193  124

 عبداهلل إبساِٗي بطخاُ الدٔضسٙ 1186342118  125

 خالد عبداهلل ذلىد اجلاله 1176683455  126

 


