
 

 (رجال) صيدلي   :الوظيفة  مسمى

  751  :عدد املرشحني 

 هـ 71/71/7341  الثالثاءيوم  : االختبارموعد 

 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 عبدالرمحن صاحل معيض اجلعيد 7777311131  7

 شعيب علي حيي مريع 7777171171  1

 عبدالرمحن سعيد زابن بين علي 7711711351  4

 خالد سعود عثمان السماري 7715111151  3

 طالب عباس طالب القصري 7777141774  5

 علي حسن علي الفيفي 7774771177  1

 عبداجمليد فهد سعد املونس 7711771717  1

 عبدالعزيز حممد علي صميلي 7711173171  7

 فيصل مزهر حممد الشهري 7713777755  1

 امحد ابراهيم شعبان عسريي 7773151577  77

 سيد ابراهيم عزت سيف 7731473711  77

 فيصل حممد مفرح البيشي 7777517711  71

 حممد عبدالعزيز سليمان السليمان 7711177774  74



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 امين فاحل عبدالعزيز اهلاجوج 7711711553  73

 عبدالرمحن علي مرعي الوادعي 7777175311  75

 سعد سيف سعد القحطاني 7771557717  71

 سعود شاعي دعيج بن عمرية 7711115177  71

 سلطان سعد عبداهلل الغامدي 7777377177  77

 رائد سعود غزاي البقمي 7771754713  71

 سفر علي سعد الشهراني 7777547471  17

 عدنان علي حسني النفيعي 7774117777  17

 عبداحملسن مصلح صاحل العتييب 7777777717  11

 جماهد عبداهلل سلمان الغامدي 7717711177  14

 أمحد حسني أمحد األمسري 7715747571  13

 طارق حممد سامل الرشيدي 7711754774  15

 حممد عبد الوهاب ظاهر العنزي 7774757117  11

 ابوالقاسم عباهلل حسن مسملي 7777514747  11

 علي حممد حبيب الرشيد 7711171113  17

 عبداهلل فهد سعيد احلارثي 7715143174  11

 حممد ماطر حسن عسريي 7774171171  47



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 العليانيعبدالعزيز عبداهلل حممد  7775511311  47

 عبدالرمحن علي حممد شراحيلي 7713751147  41

 حسني رشيد حسني الوادعي 7711741111  44

 نواف غرم اهلل علي الغامدي 7771773113  43

 عمر عبد احلكيم مقبول الثبييت 7771151111  45

 علي حسن حممد صايف 7711511175  41

 نايف مشعل حامد السواط 7717451711  41

 سويعد املطرييماجد مناور  7734717531  47

 محدان مطر محدان املالكي 7775177711  41

 عبداحملسن حممد فتحي فقريي 7711111771  37

 فيصل محود غصني القحطاني 7773477735  37

 امحد عبداهلل عواض املالكي 7771173134  31

 حممد عبدالعزيز حممد املنيع 7777757311  34

 اشرف حممد ادريس خضري 7717713111  33

 الرمحن حممد عبداهلل آل سعيديعبد 7711437111  35

 عبداالله مساعد عجل العتييب 7771717517  31

 سعيد عبداهلل سعيد القحطاني 7771755171  31



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 حممد فهد صاحل سوى 7775151153  37

 علي مغرم سعيد العمري 7711534117  31

 عبداهلل علي سعيد الغامدي 7711171771  57

 سلطان جهز فيحان العتييب 7711343711  57

 سلمان منصور حممد الشهراني 7773771777  51

 عبده حممد حييى آل مريع 711711514  54

 حامد أمحد خلوفه اخلثعمي 7777113175  53

 عبدالرمحن سعيد امحد الزهراني 7775114715  55

 امحد حيي امحد شريفي 7773473711  51

 أسامه سامل مبارك الزهراني 7777111713  51

 حممد ابراهيم حممد النصر 7714731753  57

 سعد عبداهلل مناور احلربي 7771114711  51

 عبداللطيف عارف ابراهيم حدادي 7711111511  17

 سلطان حممد مرشد املطريي 7717111751  17

 حييى منصور طيب شافعي 544173177  11

 مفلح عبداهلل مزيد ال صقر 7777541753  14

 حييى علي معيوف الربعي 7771773111  13



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 يسامي عليوي خسري العنز 7711537171  15

 بدر سعد عبداهلل االمحري 7711141731  11

 عامر حممد سويلم الشمري 7777337117  11

 حييى حممد علي حمزري 7774731345  17

 فيصل بدر براك العنزي 7771117117  11

 وائل حممد ناجي العنزي 7737573117  17

 رامي خلف خلف اهلل اخلالدي 7777545375  17

 مشاري حممد محدان العلياني 7711137111  11

 عبداهلل حممد سعيد سعيد 7717451114  14

 فيصل سلمي سامل املزيين 7771117341  13

 عبدالعزيز فرج سامل العتييب 7711775171  15

 باسل صاحل عبدالرمحن العمودي 7774171171  11

 عبداهلل حممد امحد النهاري 7777155111  11

 مشعل عوض غايب السويلمي 7711771177  17

 عبدالعزيز علي ابراهيم املطلق 7775773533  11

 سعود عوض عائض الرشيدي 7717515174  77

 ناصر علي مفتاح الغامدي 7777775411  77



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 مبارك بريك مبارك الدوسري 7775311117  71

 أمحد سعد حممد الطخيس 7777471144  74

 مناور عبداهلل مناور السحيمي 7717311173  73

 عبداهلل نشا جباد العصيمي 7711111113  75

 بدر حيي سعيد ال عسكر 7771717114  71

 حممد ابراهيم حممد هيجان 7711171537  71

 فهد محيد دهيمان الشمري 7777541177  77

 مقرن خلف ثواب املطريي 7777744171  71

 عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز الوتيد 7777715157  17

 عثمان مسري محود املطريي 7774111151  17

 عيسى حممد علي فقيهي 7714115134  11

 فواز عبداهلل خليف العنزي 7715375734  14

 تركي عبدالعزيز فهد اجلعيدي 7711717774  13

 الوليد حممد مساعد احلربي 7717157171  15

 امحد سعيد سامل بابكري 7775451511  11

 عبداهلل سعد غافل الطويرقي 7774741111  11

 سلمان سامل علوش املطريي 7715511511  17



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

11  
7771157173 

ن عبدالعزيز عبداالله عبدالرمح

 احلصان

 حممد مانع علي االمسري 7715477311  777

 عبداهلل حسن إبراهيم عسريي 7711177131  777

 عبداهلل سامل حممد الشهري 7773111117  771

 عبداهلل سعد عوض ال غنوم 7775114111  774

 امحد عوض مربوك املطريي 7714111174  773

 عبداهلل خالد حممد الدوسري 7715173157  775

 حممد مرعي علي القحطاني 7711714771  771

 عبدالرمحن علي حممد الشهري 7715171513  771

 معاذ حممد إبراهيم الرتكي 7711171747  777

 سلمان حممد عبداهلل صفحي 7711471331  771

 زياد عبداهلل محود اللهييب 7771131773  777

 عبدالرمحن عبدالعزيز قاسم العنزي 7771177777  777

 يمشاري الليفي ونس الشمر 7737414111  771

 خالد حسن حممد فتيين 7773713515  774

 عبداالله شداد حمسن عقدي 7777113437  773



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 رائد نوار موسم العتييب 7711777317  775

 ابراهيم علي عبداهلدي آل سحيم 7711177371  771

 عبدالعزيز فهد محد املسيب 7771771735  771

 القرني بندر عبدالرمحن حركان 7711441141  777

 مازن حسني سعيد العفراء 7774117511  771

 عبهل ناصر علي احلارثي 7777117471  717

 فهد فالح علي القحطاني 7751114574  717

 خالد يوسف راجح الرحيلي 7773717174  711

 خالد تركي حسن املالكي 7773777374  714

 إبراهيم عبداهلل سعيد الشيخي 7773771417  713

 ثبييتصاحل عيضه عتيق ال 7711471111  715

 فيصل مجيل عبداهلل الغاليب 7771151451  711

 بندر عبداهلل عبداحملسن العتييب 7711137177  711

 حممد علي صاحل الغامدي 7717377111  717

 طارق فاحل عتيق اجلهين 7711771137  711

 الرباء موسى حسني احملزري 7777711411  747

 عياد عبداهلل مفرح السعدي 7777117117  747



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  حممد العتييبيوسف سامل 7774117711  741

 عبداهلل جمري جفني القحطاني 7714511713  744

 متعب فالح دعلوج العتييب 7711413777  743

 تركي حممد ضاوي العتييب 7773574711  745

 علي حيي حممد هزازي 7711774117  741

 ريان ابراهيم صاحل العليط 7714775741  741

 خالد عوض سعيد القحطاني 7771115771  747

 لرمحن ناصر العبدانماجد عبدا 7717713571  741

 عبدالعزيز امحد ياسني الشهري 7777177537  737

 حممد مشبب علي الشهراني 7711117117  737

 عبدالعزيز فهد عبدالرمحن الدوسري 7775111151  731

 ظافر هادي علي الضبعي 7777751714  734

 فواز سلطان حممد احلميد 7711137717  733

 شايع جويعد جويعد ال شايع 7711715731  735

 شائع هادي حممد البشري 7777414117  731

 فواز مفرح رشيد احلربي 7711115147  731

 حممد أمحد عبده عسريي 7713377141  737



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 فهد عايض كريم الربيعي 7715747157  731

 سامي سامل عبداهلل الغامدي 7777141715  757

 امحد عبدالعزيز سعيد الغامدي 7771573577  757

 مشعل حممد عبداهلل السبيل 7711131731  751

 عبدالعزيز حممد سعيد املالكي 7777141173  754

 بندر فاحل سامل احلربي 7711144177  753

 وائل سعيد حممد القرني 7775757377  755

 هتان عبدالعزيز سليم اللهييب 7711375311  751

 


