
 

 (رجال)  أخصائي عالج طبيعي  :الوظيفة  مسمى

  222  :عدد املرشحني 

 هـ 51/70/5342  األحديوم  : االختبارموعد 

 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 فهد عبداهلل حممد قيسي 5712420151  5

 نايف سعد حممد احلربي 5702122155  2

 عبداهلل موسى علي عسريي 5701330321  4

 مكي عبده عبداهلل عقيلي 5574122101  3

 داوود حسن أمحد عسريي 5701141170  1

 حممد ساميان حممد ال وذيح 5701111111  1

 عثمان عبدالرمحن حممد حكمي 5715145412  0

 حممد عبداهلل حممد السعران 5717215247  1

 مهند علي مسفر الغامدي 5711343133  2

 مروان املنذر علي مدني 5705151722  57

 نايف حممد محد قسمان 5705132177  55

 ابراهيم عبداهلل علي القرني 5711511142  52

 عبداهلل حممد علي حازمي 5714410152  54

 أنور عبداهلل خليف العنزي 5521371117  53

 عايش رفيع فرج الشهراني 5713131041  51

 فواز فالج حرباش العضياني 5701152452  51

 عبداهلل علي فهد الدوسري 5712411157  50

 محزه عايد علي الثبييت 5711113252  51

 موسى ابراهيم موسى آل جوير 5711102455  52



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 عبداالله محود علي الشمراني 5707702340  27

 بندر زايد جبري املطريي 5701034115  25

 فيصل حممد حسني اجلدييب 5712512310  22

 ابراهيم محد عثمان السلوم 5703725111  24

 حممد طالب محدي أبورحيلة 5700247313  23

 عبدالرمحن خالد عبدالرمحن اجلويعد 5572133114  21

 فهد عبداهلل مطري املسعر 5717572111  21

 عبداهلل محدان عبداهلل الشهري 5711074177  20

 حممد عبيد عبيد العويف 5701104031  21

 ناصر خالد عقال الشمري 5703521331  22

 حسني حممد ابوبكر الكشناوي 5712121754  47

 دغريري فوزي علي حممد 5705310073  45

 رايد مصلح أمحد املالكي 5704237211  42

 ناصر سعد عبداهلل العيسى 5701171135  44

 عبداهلل صاحل حممد السيف 5717051013  43

 عبداهلل عقيل جنيد عاتي 5703431111  41

 حممد ابراهيم حممد احلربي 5717102752  41

 عبدالوهاب حممد علي رفاعي 5701410711  40

  املالكيمبارك حيي سامل 5705312121  41

 محد ضواي حمسن النفيعي 5701510253  42

 علي حسني علي ال زريع 5714201503  37

 مبارك راجح مبارك اجلهين 5712224517  35

 مستور حممد جنر العتييب 5713327370  32

 أمحد زويد معيوض الزايدي 5571371377  34



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 فهد بركه عبيداهلل املطريي 5714203131  33

 ن منصور الزعييبابراهيم عبدالرمح 5715111247  31

 حممد علي عبداحملسن العريفي 5701751001  31

 خالد غنام حضريي العطيفي 5715154141  30

 مالك ناصر عبداهلل الزير 5525011504  31

 سعود بركي رشدان املطريي 5711551303  32

 سعد حممد سعد اجلهين 5701221125  17

 نايف علي حممد علي 5721311704  15

 سن حييى عالميعبدالرمحن ح 5702147751  12

 عبدالرمحن ابراهيم عبدالعزيز السبيعي 5701002323  14

13  5717001220 
عبدالرمحن حممد عبدالرمحن 

 األمسري

 بدر مرشد سليمان الشرطان 5572227224  11

 عبدالكريم عامر حممد ال فلكة 5714457021  11

 ماهر أسعد عبدالفتاح النوار 5703511217  10

 ملطرييحممد سامل ملحق ا 5721143232  11

 امحد سعد ظافر الشهري 5715524443  12

 علي مشبب عبداهلل األمحري 5702214477  17

 عبدالرمحن حممد بريك الرشيدي 5701122720  15

 وليد سعد سعيد الرشيدي 5711011325  12

 عبداهلل خالد عبداهلل الزهراني 5702111102  14

 عبداهلل حممد علي حكمي 5710132244  13

 متعب هزاع الشمريعبدالكريم  5713421140  11

 هشام حمي الدين حممد علي مننقاني 5717127472  11



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 طالل حممد موسى الفيفي 5717171137  10

 عبداهلل محدان دعسان احلربي 5712241211  11

 عمر عبيداهلل حممد الثمالي 5571421025  12

 حممد حييى حممد البناوي 5712311274  07

 حممد داوود حممد املنصور 5711324012  05

 عبداهلل حممد صاحل لسلوم 5713411202  02

 صاحل فهد صاحل عجيمي 5710712735  04

 ناصر غيثان ناصر الشمراني 5711172201  03

 عادل حممد علي الراجحي 5711350330  01

 عبداهلل علي عبداهلل العماري 5717231013  01

 حممد علي حممد خصوي 5712450305  00

 نواف موسى حممد الصحيب 5710712573  01

 حممد عبدالرمحن أمحد اجلوير 5701422174  02

 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الغضفان 5721021722  17

 علي عثمان حمسن احلمياني 5710771112  15

 عائض شارع عائض الشهراني 5715515101  12

 عمر خلف جدوع العنزي 5725755212  14

 سامل حممد علي صايغ 5577077310  13

 امحد عبداهلل حسن العوله 5713354225  11

 رجاء ساير خلف العنزي 5710231022  11

 رامي عايش سالمه العنزي 5522215451  10

 عبداهلل صاحل عبدالعزيز الصييفي 5711171131  11

 حممد عبداهلل شاكر الغاليب 5711214411  12

 عبدالرمحن حممد حسن الغصوني 5722025212  27



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 رامي عبدالواحد سعيدان املطريي 5701371202  25

 لح املالكيخالد سعيد مص 5710011410  22

 حسني حممد علي حكمي 5713353527  24

 بندر عبداحملسن حممد الصدي 5704430502  23

 حممد عبداهلل حممد العواجي 5717437111  21

 هشام سعد سويعد اجلهين 5720714227  21

 علي زهري حممد الشهري 5701042204  20

 عبداالله سعد محد الغيامة 5714151121  21

 نامي الزايديخالد عبدالرمحن  5717102202  22

 عمر مسلم سامل الرشيدي 5703510101  577

 مثقب مفرح علي شعواني 5711303413  575

 اجمد سكران علي الرويلي 5717111071  572

 عبداالله احلميدي ذعار املطريي 5700121520  574

 فاحل علي فاحل املطريي 5714113127  573

 محد فهد ابراهيم ال حرشان 5711144415  571

 عبداهلل علي عريشي عبداحلكيم 5551212110  571

 عبداهلل عمر عبدالرمحن العمودي 5710524133  570

 سامي حممد عبداهلل عقيلي 5712111123  571

 محد برغش محد املنيف 5701115412  572

 حييى حممد علي اهلروبي 5715757041  557

 علي بلقاسم علي السيد 5712547215  555

 حممد فهد حممد اجلميعه 5701112342  552

 ي امحد طوهريفيصل حي 5701374773  554

 متعب فهيد عبداهلل العجمي 5701334001  553



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 حممد عطااهلل فرج املطريي 5711741707  551

 عمر علي عليوي اهلذلي 5715512072  551

 خالد يوسف علي النقيدان 5701110112  550

 عبداحملسن حممد عبداهلل الراشد 5703402221  551

 علي موسى ابراهيم الصحيب 5714230217  552

 عزام نايف دخيل اهلل القثامي 5725344120  527

 فارس عبداهلل رفاع املطريي 5717524415  525

 متعب جابر حسن القرني 5702123002  522

 عصام ابراهيم حممد علي 5722511102  524

 عبداهلل حممد عبداهلل قماش 5712142731  523

 علي عبداهلل حممد االمحري 5552125227  521

 يكيعبداهلل عبدالرمحن عبداهلل الرت 5713112122  521

 مروان موسى هادي خرمي 5713007514  520

 عيسى حممد علي خرباني 5701203022  521

 راجح حسني علي ال منصور 5701234132  522

 حممد مساح عبداهلل الشتيلي 5704730422  547

 حسام عامر حمارب املطريي 5701411112  545

 خالد حممد سعود العصيمي 5717410220  542

 علي عبده ضيف اهلل شرجي 5700441725  544

 امحد عادل سلمي الرحيلي 5700531175  543

 ثامر بدر مالوي العنزي 5715170217  541

 حسني ابراهيم حممد النعمي 5711253322  541

 أمحد سعيد عبداهلل عسريي 5701115474  540

 عبداهلل مقعد اوسيمر املطريي 5722050202  541



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 بسام عبدالعزيز عبدالرمحن احلصيين 5704143110  542

 طعيسان العنزيحامد ونيس  5725341213  537

 مبارك هادي علي القحطاني 5703111522  535

 نواف عبده عبداهلل حكمي 5571172541  532

 خالد معيض سامل العماري 5701115722  534

 رامي جربان حممد املالكي 5700121122  533

 فهد مطلق ابراهيم الدغيليب 5702250475  531

 خالد مرعي عبداهلل العياضي 5713415351  531

 مد أمحد الشهريفهد حم 5702130032  530

 فهد عواض رشيد املطريي 5713431423  531

 حممد صاحل مدشل احلارثي 5701201111  532

 امحد علي عوض القرني 5715215572  517

 نادر فندي احلميدي العنزي 5715150321  515

 فيصل علي عبدالعامل السلمي 5714231453  512

 حممد عيسى علي حنتول 5700312521  514

 إبراهيم اخلرعانإبراهيم حممد  5715057523  513

 عثمان سعود حممد أبو عباة 5714052107  511

 سلطان سامل سلطان القرشي 5705120100  511

 غنام فاحل طعيس الشمري 5734012105  510

 حممد عيسى حممد تقي 5725520232  511

 جماهد خالد برغش الربغش 5701000570  512

 عبداهلل حممد عبداهلل اليامي 5711341022  517

 مد فرح املخلفيراكان حم 5702314713  515

 فهد مغلي عواد السحيمي 5711303013  512



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 وليد سعيد جربان مصحوب 5700112023  514

 فيصل عبدالسالم عبدالرمحن العويف 5714231110  513

511  5711330232 
عبدالرمحن ساعد مساعد احلازمي 

 احلربي

 عبداجمليد حممد سامل العتييب 5711101115  511

 حممد حربي أمحد حسن 5711532114  510

 بندر عبدالرمحن عبداهلل الغامدي 5713725157  511

 امحد جنيب علي حجازي 5711011301  512

 عبداهلل سليمان عبداهلل الضوحيي 5702335111  507

 رامي عياد عيد الصاعدي 5717035271  505

 عبدالرمحن مشهور حسني اهلجنيب 5705011112  502

 نادر حممد ناصر العتييب 5701773251  504

 حسني القحطانيعبداهلل حممد  5717252231  503

 وائل عبداهلل حسن مصرحي 5711047452  501

 علي منصور حممد اليامي 5705012112  501

 طه علي حسني احلليمي 5714111025  500

 امين عودة منيس الشمري 5702125515  501

 صاحل فايز سعد الشمري 5710157211  502

 زيد موسى زيد املويسى 5577105131  517

 غامن ٓ  نايف عبداهلل حممد ال 5713251124  515

 حممد عبيد عبداهلل املزيين 5701102771  512

 عمر تركي محزة حناس 5701012711  514

 عبداهلل ثواب عبداهلل السبيعي 5714470571  513

 أسامه عبد اهلل حممد سلطان 5703250230  511



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 حسن موسى حسني األمري 5715377520  511

 حممد غالي مهجع العنزي 5714124511  510

 الفقرينايف حممد سليمان  5701125474  511

 فاحل حممد جزاء العتييب 5705717213  512

 ريان مسري سعيد خباري 5715151312  527

 رضا حممد مهدي احملاسنه 5704452453  525

 عبداجمليد حممد عبدالرمحن الصايف 5727541124  522

 سعود عبدالعزيز مصلط الفهيد 5721211354  524

 فهد غازي حمسن األمحدي 5700152011  523

  حممد خفاجيحممد عبداهلل 5701350122  521

 أنس حممد سعود بن سعيد 5715151111  521

 قاسم حممد صاحل غزواني 5701152405  520

 عبداهلل خالد عبداهلل اجلندل 5700114421  521

 أمحد حممد عبداهلل العاشور 5715210111  522

 متعب سليمان علي الفوزان 5701034220  277

 حممد يوسف طالع عسريي 5713321112  275

 علي زبيين حيي حممد 5712121221  272

 عامر حممد علي بن محيد 5712121104  274

 عبداهلل مقحم عبداهلل املقحم 5700412122  273

 فهد علي عبداهلل السبيعي 5711554233  271

 حممد عبداهلل جنيم املطريي 5712212515  271

 عبدالرمحن حسني ناصر احلارثي 5571233157  270

 زياد فهد سويد السويد 5711272725  271

 فهد صاحل العنزيسامي  5713752277  272



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 نايف حيى جربان الفيفي 5727015531  257

 مروان مسعد مسعد اللهييب احلربي 5720211471  255

 عمار دخيل اهلل صاحل احلجيلي 5702753713  252

 حممد عبداهلل فريح العنزي 5525500222  254

 علي حممد محد حكمي 5713212211  253

 عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز الرشيد 5715201552  251

 عباس علي جاسم العبدالسالم 5772321121  251

 ناجي عبداهلل حييى معافا 5701202111  250

 جممد خالد حسن الربقاوي 5701113253  251

 هادي علي عبدالرمحن القحطاني 5705257315  252

 زياد علي حممد الدريس 5711510112  227

 عبداهلل حممد علي األمسري 5705134515  225

 فيمصطفى جنيب يوسف الشني 5701512345  222

 حسني هادي حممد ال عباس 5722211151  224

 حممد عبداهلل علي السليماني 5715030111  223

 فيصل فهد ابراهيم السيف 5701077311  221

 مهند حممد علي القريف 5575371431  221

 عبدالعزيز مساعد حممد احلمودي 5713253710  220

 الزبري أمحد حييى عطيف 5704015101  221

 حطانينايف عبيد درع الق 5724112125  222

 


