
 

 (رجال)أشعة أخصائي   :الوظيفة  مسمى

  841  :عدد املرشحني 

 هـ 81/70/8441  األربعاءيوم  : االختبارموعد 

 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 زياد فالح مفلح احلربي 8707810041  8

 محد عبداهلل محد اخلنيفر 8717148847  1

 امحد حممد علي دو 8704414111  4

 سعود غنام العنزيماجد  8701818188  4

 صايل عبداهلل كليب احلارثي 8717740110  7

 حممد ناصر حييى هتان 8714114711  1

 موسى حممد حممد حدادي 8717471747  0

 سيار مجعان سيار العنزي 8710117414  1

 ناصر محد حزام الكربي 8714181140  1

 حممد علي عبداهلل احلربي 8710101888  87

 د الياميحممد مهدي حمم 8714418847  88

 منصور شوحيط سامل الشمري 8740487114  81

 سامل حممد سامل ال كليب 8701711441  84

 مهند عوض اهلل زابن اجلعيد 8700010744  84

 زياد هليل محدان الفريدي 8704104881  87

 عمر عبدالرمحن حممد احلربي 8707718744  81

 فايز سلمان فائز العمري 8718807470  80

 مد صاحل احلارثيعبداهلل حم 8710477781  81

 موسى سامل امحد القرني 8700111714  81



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 خالد عبداهلل عبدالرمحن الرقيعي 8701844117  17

 فواز حممد امحد فائع 8711111717  18

 جابر مهدي حسن اليامي 8717074077  11

 عدنان سعد حممد الدخيل 8711410140  14

 عبدالعزيز عبداهلل موسى املنتشري 8714178111  14

 محد عيسى امحد دالكا 8701188401  17

 حسن حممد عبداهلل سباع 8701181114  11

 عبداهلل أمحد عبداهلل الرشيدي 8711014084  10

 أمحد حممد مجيل املسلماني 1881177101  11

 حييى صاحل عبدالرمحن العقيل 8717414080  11

 فهد متلع عواض الغبيوي 8744441810  47

 أكرب شاكر سعيد آل سيف 8700188411  48

 ناصر سعيد خضر الغامدي 8714011141  41

 خالد عبداهلل رعوجي الفهيد 8718111111  44

 عبدالوهاب سامل عبداهلل سيف 8717111788  44

 محد مبارك عوض الصيعري 8711404141  47

 سعد حممد سعد الصميله 8701708441  41

 سعد محد سعد الدوسري 8704417141  40

 فيصل حممد امحد فقيهي 8711110711  41

 هادي حممد الزمزميحممد  8710171701  41

 سعد عايض جمري الدوسري 8711081181  47

 أسامه عبد الوهاب أمحد العسريي 8717011414  48

 عبداهلل مصلح غرامه العمري 8718887741  41

 حممد عيسي موسي غروي 8704777047  44



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 عبدالرحيم سعود حيياء العازمي 8717417781  44

 مشاري علي عبدالعزيز بن حميسن 8871141141  47

 عيسى علي عيسى معيدي 8710847144  41

 عبدالعزيز فالح عوض احلربي 8714714081  40

 وليد خالد حممد الشبييب 8871814701  41

 سامل عبداهلل سامل جاراهلل 8711077788  41

 عبداهلل عبدالرمحن سعد ال درويش 8770141047  77

 عبداهلل عبدالرمحن حممد النفيسه 8711011148  78

 يض العصيميغيث محدان عا 8711811001  71

 عبدالعزيز عبداهلل سعد آل درع 8714117418  74

 عبدالعزيز عبدالسالم عبدالعزيز منشي 8701817784  74

 حممد عبداهلل صديق سويدي 8717114880  77

 عبداهلل ابراهيم حممد الثوابي 8714770171  71

 عبداهلل سعود محود العنزي 8707174711  70

 عبدالعزيز وليد خالد طاهر 8701714014  71

 عبدالعزيز حممد عبدالعزيز اليوسف 8717847117  71

 أمحد مفرح أمحد عسريي 8714140111  17

 حممد على حممد بعيطى 8701041147  18

 علي عصام علي مغربي 8717017171  11

 بسام مسري عمر عسوني 8717814000  14

 وائل حممد حسن جمربي 8711111417  14

 عبدالقادر علي عبده بشريي 8710404117  17

 حيي قاسم حيي سبعي 8714411487  11

 خالد موسى حيي الطفيلي 8711781411  10



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 امساعيل ابراهيم موسى مشيخي 8711417101  11

 جلوي حممد حييى عسريي 8700111811  11

 أمحد ذياب علي السهلي 8701081444  07

 حممد مقبول معدي الرشيدي 8711141011  08

 صديق عمر امحد مشرقي 8701711414  01

 فيصل حممد امحد خرباني 8700471141  04

 ابراهيم سعد ابراهيم الشهراني 8701111141  04

 ماجد نايف مبارك العنزي 8717481174  07

 حممد امحد حممد عرفات 8704181111  01

 منتظر مشعون عبداهلل ال عاشور 8711747111  00

 حسن عبداهلل جده حكمي 8701714187  01

 معتصم امحد ادريس قدح 8701411174  01

 طارق عبده حسن عسريي 8717114101  17

 عامر عابد معتوق احلازمي 8711410114  18

 حممد فرحان علي املالكي 8704784141  11

 حسن مانع حسن ال مردف 8717410111  14

 حممد خالد حممد املعيذر 8700747110  14

 معاذ عبداهلل عبدالرمحن الزير 8711814487  17

 حممد فائز عمش احلاليف 8718118817  11

 د علي حممد ال ذيبانمح 8704117477  10

 علي محد حممد آل كليب 8714417014  11

 فيصل عبدالعزيز صاحل النغيمشي 8717484041  11

 حممد علي حييى عسريي 8711140714  17

 مشعل عوض مسار احلربي 8711414814  18



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 فهد عبداهلل مشحم اليامي 8718441141  11

 عبدالرمحن حيي قاسم الفيفي 8718118774  14

 علي امحد مسملي حممد 8710011141  14

 رياض عبداهلل علي البكري 8701141447  17

 عبدالرمحن حممد مطريان اجلهين 8717118111  11

 أمحد علي حيي عطيف 8701471414  10

 سلطان عامر علي الشهري 8710481714  11

 امحد عبداهلل رديف الغامدي 8711104111  11

 خالد حممد أمحد الزهراني 8714181478  877

  سليمان علي العميمعبداهلل 8714111774  878

 حيي امحد علي قاضي 8710717180  871

 بندر عبداهلل صالح الشهري 8714107010  874

 علي حممد علي آل موته 8714101111  874

 علي مانع علي آل رغيب 8718771471  877

 خالد سعود صاحل الصاحل 8718414118  871

 خالد أمحد عيسى خرمي 8711147141  870

 ى معشيعبدالرمحن موسى عيس 8717114081  871

 مزيد حمسن مزيد اخلرمي 8707744781  871

 امحد سعيد درويش الغامدي 8874740101  887

 عبداهلل حممد أمحد مخيسي 8711710741  888

 عبدالعزيز ابراهيم عبداهلل دغريري 8711177171  881

 خليل إبراهيم علي شبيلي 8717147744  884

 عبدامللك ابراهيم عبدالعزيز السعيد 8700178101  884

 حيي علي حممد خرباني 8711171174  887



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 منصور سعد رجاء املطريي 8714111048  881

 حسن محد خنران خردلي 8718741448  880

 ثامر طلب راجي احلربي 8714714047  881

 محاد حممد محاد املكاوني 8701747011  881

 مشعل حممد شايع آل ذهبان 8704778141  817

 فيصل ناصر حسن بت 8718808818  818

 ان صاحل الشويعيعبدالرمحن سليم 8701710174  811

 امحد يوسف حممد العريين 8144171017  814

 سامي مغريان مساعد احلربي 8711111117  814

 أمحد غازي شداد احلربي 8701148014  817

 حممد غامن عامر ال سامل 8701774841  811

 علي سعيد علي الوادعي 8744874111  810

 سعد سليمان صاحل احلواس 8704114471  811

 ي عبداهلل حشروفعبدالعزيز عل 8701171811  811

 عبدالعزيز حممد حسني حدادي 8714474014  847

 حسن صاحل صاحل آل عتيق 8714701014  848

 حييى عوض علي ال عازب 8701114417  841

 نوح حيي ناصر محاطي 8871877171  844

 فواز حسني فواز شوالن 8718118441  844

 حممد سليمان حممد النغيمشي 8714481004  847

 راهيم عطيفعبداهلل علي اب 8701111417  841

 سلطان مزيد حممد املزيد 8711011411  840

 حسن سامل حرمل بين سلمان 8717811101  841

 حممد مستور مبارك احمليمدي 8718711877  841



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 فائز حممد عبداهلل الشهري 8701718071  847

 وليد علي حممد األمري 8718111111  848

 خالد امحد علي القحطاني 8707781187  841

 ن بتحممد أمحد حس 8718808711  844

 فيصل عيسى امحد النعمي 8718774410  844

 علي حسن امحد خرباني 8704441117  847

 حممد وارد شلبيط العتييب 8701110417  841

 سليمان داوود عبدربه ضيف اهلل 8711117117  840

 عباس ناصر امحد اخلريي 8710081178  841

 


