
 

 (رجال) تقنية خمترباتأخصائي   :الوظيفة  مسمى

  222  :عدد املرشحني 

 هـ 61/70/6321  األثننييوم  : االختبارموعد 

 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 عبداهلل عبيد صيفي احلربي 6701211761  6

 ياسر منصور محود ابوقرحيه 6666213372  2

 حسن ياسني عبده السيد 6717227262  2

 فهد عوضه حممد الشهراني 6712721211  3

 طارق حممد حيي صميلي 6703617171  1

 حسام سعيد علي آل محد 6701027013  1

 عبدالرمحن ناصر حييى جحالن 6701220216  0

 إبراهيم حسني حممد احلماد 6777621103  7

 علي حممد عالهلل املعدي 6731211213  1

 رياض عطيه صويلح املالكي 6777101770  67

 جباد ضوحيي مرداع القحطاني 6700616776  66

 فهد براك عبداهلل الرباك 6703102112  62

 عبدالعزيز غزاي سامل الرشيدي 6770772770  62

 علي حممد أمحد مغفوري 6702100117  63

 امحد جازي خبيت اجلهين 6701321777  61

 فهد ضيف اهلل غضيان العنزي 6700223603  61

 فيصل غربي جربوع احلربي 6717022023  60

 خالد علي علي حمنشي 6702017277  67

 بدر طالل حممد اخلطابي 6771667112  61



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 هندي عيد سبيل الرشيدي 6772227273  27

 حممد سعيد حممد اجلزائري 6776631360  26

 مهدي علي حممد الصاحلي 6712307123  22

 محد سعد نوار العتييب 6717622717  22

 هاني عبدالرزاق حممد املطريف 6771767761  23

 أمحد معيض شباب اجلعيد 6772077176  21

 عبداجلبار عواض عبداجلبار السلمي 6712171666  21

20  
6777137072 

عبدالرمحن حممد عبدالرمحن 

 االمسري

 اياس حممد علي السويدي 6700701227  27

 سعيد مجعان فرحه الزهراني 6716776726  21

 منصور سعدون سعد العنزي 6706312022  27

 ل محدان الريسعبد الرمحن مقبو 6712620332  26

 حممد صاحل عبدالعزيز الطريقي 6706171712  22

 معاذ عبدالرمحن عبداهلل البلطان 6701712127  22

 حسن حممد علي دغريري 6711111167  23

 سعود شجاع مشعل ابن عقيل 6711111221  21

 حممد فايز حممد األمحري 6771301112  21

 حممد عبد اهلل دوش العنزي 6620117110  20

 تركي عبداهلل حممد الشريف 6717310777  27

 حسن موسى علي معشي 6770110126  21

 عامر علي امحد الشهري 6673173771  37

 حسن إبراهيم حسن إمساعيل 6716317631  36

 يوسف عبداحملسن يوسف املسعود 6717171161  32



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 بدر عبدالعزيز عبداهلل الشويعر 6706071316  32

 امحد عبدالواحد حممد الزهراني 6772617111  33

 سعود زيد علي هزازي 6777301077  31

 فهد عبدالعزيز حممد الذياب 6777317721  31

 سلمان عبداهلل مسفر آل مانع 6711111611  30

 يزيد عبد العزيز ابراهيم اجمللي 6713711717  37

 عبدالرحيم امحد مجعان الزهراني 6773732121  31

 خالد سعود فاحس العنزي 6711101126  17

 رحيل املشيطيبسام عبداللة  6712171167  16

 باسل حممد عوض الشمراني 6772222123  12

 أمحد حممد سرور املساعد 6707731210  12

 حسني امحد عباس امساعيل 6772113371  13

 راكان حممد حسني بنونه 6772013162  11

 عبدالعزيز ناحي حمسن احلربي 6701601311  11

 فهد عبدالعزيز محد العباس 6776212272  10

 لزيز صاحل العثمانفواز عبدا 6773072337  17

 علي معتوق علي الشرميي 6722116127  11

 خالد مبارك سامل القحطاني 6777317236  17

 فضل حممد حمسن احليدري 6772263213  16

 عامر عبدالرمحن علي الشهري 6701120121  12

 فيصل راشد حممد ابوصيده 6771711120  12

 عبداجمليد عليان راجي الركابي 6707672213  13

 عبدالسالم حممد عبداهلل الشهري 6701221327  11

 فهد علي حيي جبوي 6710172126  11



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 يوسف علي حممد الشمراني 6711211277  10

 عبدالرمحن ناصر فاحل البلوي 6712177110  17

 فهد حممد مفرح العصيمي 6772203161  11

 أمحد سعيد حسني العمري 6712111717  07

 افنان فتح الدين علي يوسف 6672217737  06

 امساعيل حممد امحد سبعي 6777777232  02

 عبداهلل حممد سامل ابوقفره 6727762211  02

 علي أمحد عبداهلل ال رخامي 6702731710  03

 سعيد عبداهلل أمحد الغامدي 6777171322  01

 أمحد حسني صاحل املسعود 6711107236  01

 حسام عزالدين مهدي حامدي 6710122762  00

 ريان خالد سعيد الغامدي 6772671717  07

 خالد عواد جريبيع البلوي 6716206361  01

 هادي شنار جابر لسلوم 6717111302  77

 سامل عاني ناحي الرشيدي 6711207202  76

 ياسر امحد زعل البلوي 6772217677  72

 عبد العزيز مبارك حند الرويلي 6707777271  72

 فيصل حسن سعد الزهراني 6711112767  73

 ظامن علي خلف العنزي 6770232271  71

 عبداهلل حممد حسن رياني 6700301312  71

 علي عبداهلل علي الشهري 6711176167  70

 حممد حسني صاحل اجلاسم 6711367223  77

 رحاب حممد عمر فرنيت 6626726176  71

 علي مريع عبداهلل ال شافع 6702267621  17



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 امحد عطية حممد النخلي 6777637117  16

 حممد سامل فرج العطوي 6712227611  12

 فر سيف الشهرانيمفلح ظا 6716102622  12

 يوسف حممد حسن االمسري 6710022173  13

 خلف عبداهلل خلف آل خلف 6772130366  11

 حممد صاحل سلمان الودعاني 6701211210  11

 فهد علي مسحل احلايف 6712710121  10

 خالد مسفر سفري اخلثعمي 6776211211  17

 سلطان سعد عميشان احلربي 6677060173  11

 عيد احلارثيسعيد مساعد س 6677773712  677

 حممد زبار ذيب العتييب 6702671270  676

 حييى عبداهلل حممد حنون 6702211671  672

 حممد عبداللة عايض املزيين 6701770232  672

 عبدالعزيز صاحل حممد الشهري 6771212011  673

 امحد عبداهلل جابر خرباني 6773313711  671

 عادل عساف غرم اهلل بدوي 6700072167  671

 ني علي زيديحسن حس 6777772011  670

 مازن ساعد سعد احملمدي 6707377260  677

 حممد حافظ علي املصعيب 6662712111  671

 تركي عبدالعزيز حممد العريفي 6771713026  667

 رمزي حممد حيي مطحشي 6770177370  666

 يزيد سعد رباح الوهيب 6770171227  662

 عمار ساملني حمسن بن حريز 6771723677  662

 وليد مجيل حممد الشهري 6701370372  663



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 عزام عادل حممد املدرس 6702221610  661

 ماجد حفظ اهلل حفظ اهلل حكمي 6772717106  661

 مرزوق خبيت مرزوق امليهوبي 6700172032  660

 معاذ قبال سعد العتييب 6717726702  667

 حممد صاحل ظافر العمري 6703212327  661

 رضي رضي حممد العبكري 6711621167  627

 دالعزيز فهيد عبدالعزيز احلسنعب 6772362110  626

 ماجد بدر معيض املطريي 6716107271  622

 عبد االله حممد ابراهيم عالقي 6700111010  622

 امحد محدان سالمه احلويطي 6773316117  623

 رائد متعب غزاي احلربي 6772170617  621

 حممد علي حممد الزايدي العسريي 6717112701  621

 يمصطفى امحد حممد دغرير 6772000211  620

 سعود حليس سعيد العنزي 6707126710  627

 يزيد امحد سامل اهلشري 6717312620  621

 يزيد سلطان عبدالرمحن العتييب 6772207272  627

 صاحل علي صاحل الزهراني 6773120720  626

 فيصل بصري عبداهلل الرشيدي 6772762070  622

 حممد مطلق رمضان العنزي 6777102127  622

 يأمين علي علي دغرير 6777217071  623

 عبدالعزيز حممد فيصل القحطاني 6717103722  621

 مجعان سعد مجعان الدوسري 6701076172  621

 نادر غازي عميش املطريي 6703271621  620

 امحد حممد عباس ال جليح 6771721113  627



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 فهد صادق سامل نصيب 6771121171  621

 منيف ضيف اهلل محدان الغامدي 6776767267  637

 جوجعلي معال علي اهلا 6702173236  636

 عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل اجلرب 6700713712  632

 ابراهيم عبداهلل عامر الشهري 6700110236  632

 مبارك عايض ناصر القحطاني 6777133111  633

 عماد عبداهلل حسن شوالن 6773173017  631

 عبداهلل حممد حييى الشهري 6706317217  631

 عبدالعزيز أمحد عبداهلل الزهراني 6776111122  630

 فواز حممد علي احلويطي 6620010171  637

 سعيد امحد سعيد الزهراني 6772273331  631

 مالك عبده حممد محدي 6702073116  617

 سعود غياض معيل الرويلي 6771111107  616

 امحد حممد محيد املطريي 6716621107  612

 امحد سامل سفان العنزي 6700263721  612

 عبدالرمحن عبده عباس عريشي 6772601313  613

 مد عمر حممد جندليحم 6700211137  611

 علي عبداهلل علي التميمي 6710321707  611

 حسني علي حممد خرباني 6717727010  610

 نواف حممد مرزوق احلربي 6777171111  617

 يوسف نايض عوض الرشيدي 6713722110  611

 عبداهلل عماش مثيب العنزي 6771722111  617

 مشعل حمسن حيي معشي 6707236127  616

 شارع البدرانيسليمان سامل  6701327771  612



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 هاني سعود اليف الشراري 6711711721  612

 حممد فهد واصل احلربي 6701710116  613

 موسى محد سلمان مقري 6701132327  611

 فارس مشبب سعيد القحطاني 6776711127  611

 حممد مجعان شعيب احلربي 6772322731  610

 ماجد عبداهلل عتيق ربه الرحيلي 6707731733  617

 ن جابر اهلروبيأمحد سليما 6773136017  611

 طارق خميمر محدان احلربي 6701112111  607

 عبداالله صرب سعود العنزي 6711122701  606

 حممد علي حييى احلازمي 6706777716  602

 عبدالعزيز سلطان منيع اهلل املطريي 6670212171  602

 محزة أمحد ناصر سديفي 6711112376  603

 عبداهلل زاهر علي الشهري 6771702122  601

 حسن سعيد أمحد احليدي 6713321137  601

 امحد سعداهلل ابراهيم الزهراني 6707267623  600

 فهد عبدالرمحن مرزوق الرشيدي 6717231731  607

 ابراهيم حممد حسني العواجي 6703017177  601

 نايف جناء مسران احلربي 6707711061  677

 حيي علي حيي قدري 6702162277  676

 فهد ابراهيم سعد اجلريبه 6672130072  672

 سليمان محاد عبداهلل احلماد 6777332122  672

 حسني علي خليف احلربي 6711233720  673

 سعود حممد حممد مدخلي 6773171212  671

 سعود ساير ابديوي العنزي 6771222712  671



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 فواز اليف مسند العنزي 6717107117  670

 وليد علي حممد قحل 6772772071  677

 حيي حممد هادي جمريي 6772160316  671

 ن حجي راجح السنانيعبدالرمح 6703762771  617

 حممد حسن علي طوهري 6776360017  616

 حممد سعيد علي الغامدي 6736233022  612

 حممد سعيد سعد العمري 6771070110  612

 يوسف حممد حييى اخليواني 6711233727  613

 عمر علي جابر عسريي 6776161731  611

 نواف عيد سعد العيد 6772120331  611

 امريعبداهلل ابراهيم حممد ض 6711322673  610

 مشعل مطري عباس العنزي 6777113773  617

 عبدالكريم معيض طريثيث الرشيدي 6707110727  611

 حممد عيد عايض ال جليغم 6770111712  277

 مشاري مصلح عايض الصاعدي 6776117271  276

 خالد حممد رباح املخلفي 6717162011  272

 حممد عبدالوهاب حممد العبدالوهاب 6771760131  272

  عكاش سعيد العنزيعبداهلل 6771327117  273

 غبدالكريم مليح رحيل العنزي 6711217222  271

 عبدالعزيز مفرح حممد الوادعي 6701222272  271

 عبداهلل عواض عوض الرشيدي 6770221371  270

 اسامه سعيد حممد الغامدي 6776022227  277

 عمر أمحد علي اجلاراهلل 6701301107  271

 حممد صاحل حممد احلمدان 6710137706  267



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 حسن عبداهلل محدان الزهراني 6777121772  266

 عبداهلل علي حممد الزهراني 6773073233  262

 موسى علي حممد شريف 6713270020  262

 ابراهيم علي حممد حامظي 6707132102  263

 حسن حسني حممد القرشي 6717222101  261

 عبدالرمحن علي حممد حامظي 6772131021  261

 جنيد حسني امحد فقيه 6703272721  260

 عبدالرمحن جابر راشد فارسي 6777713103  267

 زكريا حيي عمر العطاس 6777202333  261

 صاحل منيف فرحان احلربي 6707227211  227

 حسن حممد علي طوهري 6771110117  226

 خالد عبدالرمحن رشيد الدخيل 6707221121  222

 ياسر علي عبداهلل الشهراني 6771212176  222

 


