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 9109قرار وزاري رقم  )           ( لسنة 
 ختٌار لبعض موظفً وزارة الكهرباء والماءبشأن الترقٌة باال

------------------------------------------------------- 

 :وزير الكهرباء والماء
 

  بشأن الخدمة المدنٌة 79لسنة  (15)من المرسوم بالقانون رقم  (15)بعد االطالع على المادة، 

  من نظام الخدمة المدنٌة( 68،  67،  24،  22، 18)وعلى المواد، 

  لمفاضىىلة بىىٌن المرشىىتٌن للترقٌىىة بشىىأن قواعىىد ا 2011لسىىنة  (18)وعلىىى قىىرار مالىىم الخدمىىة المدنٌىىة رقىىم

 ،ختٌارالبا

 2019/2018 ً مٌزانٌة الوزارة للسنة المالٌةللدراات الشاؼرة المتوفرة ف ستنادا  او، 

   9119/  10/  14  بتارٌخ 88رقم  اتماعهااون الموظفٌن فً ؤقتراح لانة شإعلى  وبناء. 

   وعلى الصالتٌات المخولة لنا. العمل،على ما تقتضٌه مصلتة  وبناء 
 

 قــــــــــررنا 

 :إلى الدراة التً تلً درااتهمختٌار الموظفٌـن المذكورٌن أدناه ٌرقى باال :ولىأمادة 

 
 :وظائف عامة  )أ(إلى الدرجة  )ب(ترقية باالختيار من الدرجة  -0

 ولالبرنامج األ

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22220 202026066262 إبراهٌم علً اتمد القابندي

 22022 200620066022 لطٌفه صالح تسٌن العنزي
 20666 222006066202 مها تسٌن علً العسعوسً

 20222 200020266222 النما بن اتمد نمابن اتمد عبدهللا 
 20200 220060266620 اعتصام اسماعٌل علً الازاؾ

 22222 226000266060 خالد علً مبارك الهااري
 22202 220006066602 اتمد علً موسى الصتاؾ

 22000 220660066262 متمدرٌم عبدهللا ٌوسؾ 
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 البرنامج الثالث

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22002 202602266602 موسى تبٌب عون المطوع

 22222 202022066006 اندل تسٌنسمٌره علً 
 22020 206000266200 الكندرىمنى تسن علً 

 22226 200626666202 القالؾعبدالرزاق مهدي عبدهللا 
 22062 202620666002 عاٌد فالح تزام السبٌعً

 22260 202622266260 متمد توشان عبود العازمً
 22002 206622066600 عبدهللا ؼلوم رمضان متمد

 22220 206020066002 ٌوسؾ شعبان متمد ابل
 22062 226622666222 مساعد عبدهللا عثمان الصالح

 22020 226002066222 العصفور متمداتمد عثمان تاً 

 22660 226622266026 التمٌمىعبٌر عبدالعزٌز عبدالكرٌم 

 20026 202006066002 امٌره متمد عبدالتسٌن بهبهانً

 
 

 البرنامج الثانى

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22200 202026066006 ناصر عبدالؽفار منصور معرفً

 22622 206022666202 فاضل عبام عبدالصاتب الصفار
 22202 202600266620 ابراهٌم راشد الهولً عبدهللا

 22220 202026066222 علً متمد علً امال

 22202 220626066602 العازمً الطوارى  عبدهللا تمود علً

 22220 202622066602 بدر خلٌفة سٌد متمد القالؾ

 22262 220600260606 ابراهٌم اتمد عبدهللا متمد

 20060 202622066202 صالح عبدالعزٌز اسماعٌل مقامم

 22020 206622266602 عبدالرضا عبدهللا متمد تسٌن
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 22606 202620266060 عبدهللا خالد متمد الهااري

 22262 202600666222 علً خلٌل عبدالنبً الصفار

 20626 222626266002 مها ٌوسؾ متمد الهااري

 22220 220600266222 ساره متمد عبدهللا المطٌري

 22626 202622666622 فهد الؽربهطالل صقر 
 

 
 رابعالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22002 226606066020 عبدالعزٌز متمد تسٌن الشاهٌن

 22222 202622666220 ولٌد ٌوسؾ ٌعقوب علً
 22022 220620066020 موسى اواد موسى الصتاؾ

 22260 226600066020 عادل علً تسن عبدهللا
 26222 200660266022 ااسم اتمد صالح السالم

 26200 202060260602 بطً بوطٌبانسلطان تمد 
 20262 200602066022 تمٌد عبام تسن اللنقاوي
 20620 222620666620 لٌلى علً ؼلوم رمضان
 22226 220626066222 سالم خالد براك الصواغ

 24616 271080300648 ملوح دؼش ملوح العامى

 
 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22200 200026666220 فهد ناٌؾ متمد الرشٌدي

 22062 202662266022 فاٌزه ناصر عبدالرضا تبٌب
 22026 202606266022 خالد شرٌده عبدهللا الشرٌده

 
 سادسالبرنامج ال

 
 رقم الملف الرقم المدني اإلسم
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 22202 206626260622 المطٌريعاٌض متمد عاٌض 

 22222 202000666022 عبدهللا عٌد عوٌض المطٌري
 22020 202600666202 عبدالعالى سٌد  تسٌن عبدالنبً السٌد

 22022 206622266026 شهاب عبدهللا عبدالرتٌم بوكبر
 22006 206606066222 العرٌان عبدالنبى خالد متمد علً

 22226 226602266222 هٌثم متمد صالح المهٌنً
 22202 226620266206 الرشٌدي عبدهللاعبدالرتمن متمد 

 22622 202600266220 متمدمبارك عاٌض فهٌد 
 22626 206626066260 نوره مسلم مخٌمر العرٌدي

 22262 206026066222 الروقىاتمد عبدهللا علً 
 20620 200020666206 خالد امعه اتمد مهدي

 20662 222620666002 الؽرٌبسناء علً نافل 
 22202 222622266266 تسٌن ؼلوم متمد شاه

 22220 226060260620 ثامر تمود ثامر العامً

 22220 226002266662 متمد ٌوسؾ عبدالرتمن طالب

 22222 206002066600 اتمد ٌوسؾ عبدالرتمن طالب

 22222 202622266000 اابر ابراهٌم علً عبام

 22026 206000666660 علً القالؾتامد اعفر السٌد 

 ولالبرنامج األ

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26300 273120400379 ٌونم عبدالتسٌن متمد عبد علً

 22202 226622666600 صفاء عبدالسالم تسٌن المانع
 22000 222626266020 مبارك الخشابلٌلى عبدهللا 

 20022 200602266220 متمد علً عبد علً القتم
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 22626 202626266062 موضً ثامر عرفج الخالدي
 20620 222620266602 عذاري ااسم علً التداد

 20602 220022260620 عبٌر متمد ضٌؾ هللا العتٌبً
 20602 222600260662 تهانً ااسم متمد الخمٌم

 22226 220620666220 القالؾفاطمة قاسم تسن 
 20002 222020266060 التسنشهاب اتمد شهاب 
 22206 226000066022 األنصاريهنادي سلطان اتمد 

 22620 222622666002 فهد متمد مانع التسٌنً
 22602 220006060602 سامً علٌان تماد التربً
 20220 220626266200 تسن فاهد مخلد الهرشانً

 
 ثانيالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22260 200626266222 مسعود علً تسٌن العطار

 22202 220620066262 متمد بشٌر مشهور الشمري
 20066 222066266226 عبدالعزٌز عبدهللا متعب الرشٌدي

 20202 222626260620 الرشٌدىزٌد مزٌد فالح 
 22226 220662266262 تمد تسن متمد العامً

 22222 220622266260 اعتدال بدر عمران الامعه
 22220 222022266602 اوهر تٌاةفاطمة عبام عبدهللا 

 26002 220600260000 اابر اتمد علً القالؾ
 22662 222066066006 علً شرٌده عاٌد العنزي
 02220 222020266220 عٌد ؼزاي هزاع العتٌبً

 20262 222620266020 العتٌبىطارق تمود سلٌمان 
 22006 220600666602 الفً عبدهللا خالد المطٌري
 22000 220622266262 هانً اتمد شهاب القالؾ

 00206 222626266220 مبارك تمود مطلق الرشٌدي
 02262 220600266002 فٌصل فرج سلطان العنزي

 22260 222606060020 تمد عبدهللا مبارك العامً
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 02002 222002066620 عبدهللا مهنا السبٌعًسعود 

 00000 222606266626 تسٌن سلمان تسن القالؾ

 

 
 
 

 ثالثالبرنامج ال
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22600 222606060622 بدر متمد نصٌر اعفر

 20002 222000666622 علً ااسم متمد العنزي
 20260 220626260622 عادل سعد راشد العلٌمً

 20222 220620266622 طارق سلٌمان عبدالوهاب بوقماز
 20220 220620266222 ااسم نوري ااسم الرامزي

 20060 200626066206 تسٌن اتمد متمد تسن
 20022 202626066226 فٌصل سعد علً الشاهٌن

 20222 202000266020 سعود متمد مطلق المطٌري
 22660 200602066220 متمد فالح ناصر ابو ؼنٌج

 20220 222602260660 زكرٌا ٌتٌى السٌد هاشم الشماع
 20200 220620260020 منٌؾ سداح عبدهللا التوٌله
 22022 220626266262 مااد فٌاض مطر الذاٌدي

 22600 220620266200 طالل سالم عبدالمتسن العبدلً
 20266 222600066622 عبدهللا مسفر ناصر عبدهللا

 22666 206006666060 مرزوق بخٌت االتمدفواز 
 20200 220620066022 صالح عبٌد عبدهللا الرشٌدي

 20020 220602266060 اللمٌعفهد علً شوٌش 
 00266 222622066220 عبدهللا عوض سبٌل ملٌتان

 02626 222626266260 فهد تمود تامد التٌص
 00006 220060066602 معاذ متمد موسى الزوٌد

 00666 222626666222 سلٌم مطلق الصانعمتمد 
 20066 222000260626 مساعد مبارك فالح ردنان
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 22206 220660266220 عبدهللا كامل عبدهللا كامل
 22026 220602260662 بدر تامد عبدهللا الدربام

 22006 222660266220 فٌصل نصار صنهات العازمً
 22202 222066260620 انور عبدالتمٌد اتمد 

 06066 222600266062 فرتان متمد شامان العنزى

 22006 226620266600 عبٌر اتمد عبدالعزٌز المهٌلٌج

 رابعالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22220 220622066022 عبدالعزٌز سالم سعود الثوٌنً

 20006 222606060220 بتلق بن سالم تمدان علً
 20022 222620266202 التمٌمًمصطفى علً تٌدر 

 20200 222600066022 نواؾ مناتً فالح العتٌبً
 20226 200620066220 عبدالخالق متمود عبدالخالق الناار

 20226 202620266060 فاضل عبدالرضا اتمد الشطً
 22220 202026266222 سلٌمان ٌاسٌن عبدهللا الراشد
 22660 220026066222 اتمد تربً علً السعدي

 22220 226622066222 مبارك كرٌدي فهد السبٌعً
 02226 226626266262 ااسم راعان متمد العازمً
 00002 222600260020 مهدي علً متمد البصٌري
 22260 222020266622 عبدهللا فرتان بستان العنزي
 22022 220626066602 ناصر متمد ظاهر الصوٌان
 22200 206666666200 ثامر عوٌض عوض الدٌتانً
 22220 220602060620 عادل مطلق صنٌدح المطٌري

 22222 222626066202 المطٌري فاضلناصر تابم 
 22220 206602266062 عواطؾ متمد نااح متمد
 22226 220606060002 خالد موسى راشد المطٌري
 22602 226626266222 مرٌم متمد خلٌل الفودري
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 22220 220660666200 عبدالرتمن العوضًولٌد عبدالعزٌز 

 22200 220620060002 هادي متمد ناصر المري

 22202 222062666206 فالح راا عواض الدٌتانً

 22022 222620666022 فالح اهتٌمً استٌم تسٌن

 
 
 
 
 
 

 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20002 220022066622 خالد متمد عبدالعزٌز التوطً
 22226 222026266222 عبدالعزٌز فٌصل علً العبداالله

 20620 220620666620 ٌوسؾ بن عبدالعزٌز ااسم متمد
 20222 200602066222 عبدالسالم اتمد متمد عبدالرتٌم

 سادسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22206 226626266200 البذالًخالد ؼرٌب مبارك 

 22222 222600266062 بشار متمد عبدالرتمن الدوسري
 22202 220026066200 ان الانفاويشماتمد خلٌل ن

 22020 220606266662 نادر ابراهٌم خضٌر الهوٌدي
 22026 220622066606 ااسم متمد سلطان التمادي
 20002 220622066200 فٌصل عبدهللا سعد القطامً

 22000 202022266220 العنزيصباح سائر ذٌاب 
 22062 202626266622 متمد سلٌمان عبدالرتمن شعٌب

 22020 206662066202 متمود متمد علً تااٌه
 20206 220062060602 متمد تبٌب ٌوسؾ اراغ
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 :وظائف عامة  (األولى)إلى الدرجة  (الثانية)ترقية باالختيار من الدرجة  -3

 

 02622 222620266260 نوال راا قبالن العازمً
 22000 220620666220 انور ٌوسؾ عبام صرخوه

 22222 220666060222 عبامعدنان علً عبام 
 22202 220062066206 متمد ااسم عبدهللا زٌد

 20202 202620060022 الكندري مرادتسام علً 
 22202 220600266022 اتمد عادل فاضل الامٌلً
 20660 220620666606 سعد مسٌر تومان الشمري

 22002 220622260622 عبدالعزٌز ااسم متمد الزٌد
 22226 220602060006 ذٌاب متمدفٌصل عبدهللا 

 26202 220022266222 عوض امعان مسلم الرشٌدي
 20266 222620066000 طالل تمود ناصر المسلم

 20202 222066666222 متمد مازع تمدان الشمري
 20226 222602266262 ٌمن مشاري عٌد المطٌريأ

 22220 202622266222 اعفر عوض عبدهللا الهندال
 22002 222602060066 ماطر العازمًخالد سعود 

 22622 222622266222 اتمد فؤاد متمد البزاز
 22000 206002266602 عادل تمود عبداللطٌؾ الاسار

 22020 220602666602 الؽانمعبدالعزٌز  عبدالعزٌز بدر 
 26666 220626266622 هانً علً تسٌن الفقعان
 22226 222626666260 مشعل عبدالرتٌم متمد 

 22222 220000066022 مشعل عبدالكرٌم عبام زكرٌا
 26602 222620266222 مشعل عفات عزٌز العنزي

 ولالبرنامج األ

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 00026 220600066062 فاطمه سامً مشاري العبٌدان

 22202 226660666222 وعالنبدر عبدهللا راشد 
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 20000 222602066222 ندى صالح متمد القالؾ
 26662 220000066222 اسماء سعد بطً الترٌبً

 02222 222626260022 دانه عبدهللا عبدالكرٌم العلً
 02622 220626260262 ضتى عبدالمتسن متمد الفضلً

 02220 226622266262 ابرار رضا عبام متمد
 02622 222600260266 عبدالعزٌز تمد عبٌد العنزي

 02622 222622066200 دالل عادل تاً التاً
 02626 222622266262 شٌخه فهد صقر العمٌره

 02602 222660066222 تصه ٌوسؾ متمد الشتٌل
 02220 222006066022 فاطمه اٌوب عبدالكرٌم العوضً

 06220 226626260602 د خلٌؾ الشمريعلً عائ
 00622 220622266200 مازن متمود عبدالرتمن التشاش

 22202 226626266022 اتمد تسن عبدالرتمن الخلٌفً
 26262 226606260222 كوثر مال هللا ٌوسؾ مال هللا
 00202 220006266602 تسٌن متمد تسٌن الخالدي

 ثانيالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 06262 222626260200 تسٌن زكرٌاسلمان علً 

 26622 222600066220 ابرار عبدالهادي عبام علً
 06622 222620060202 فٌصل متمد مبارك القنور
 06620 226062260222 قتٌبه تسن علً الكندري
 06200 220622066222 مً خالد عبدهللا المااد

 06622 222620066222 علً تسٌن علً اواهري
 00666 226620266620 ابراهٌم عبدهللا اشكنانًعبدالوهاب 

 06660 226602066022 متمد ااسم خالد الاناعً
 06202 220602060200 خالد تمدي خلؾ العتٌبً

 00020 220660060200 متمد كامل اعفر بوخمسٌن
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 02020 222622066022 متمد صادق اعفر التسن
 26262 222006260222 العتٌبىعبدهللا متمد متمام 

 26622 222660066020 ٌوسؾ فرٌج خلؾ العنزي
 26660 220620066606 عبدهللا تمد عبدهللا الخرٌؾ

 26662 220622066260 عبدهللا عبدالرتمن عبدهللا العرٌفان
 06022 220660066202 عبٌد شلوان عبدهللا العامً

 22022 222620266602 بوطٌبان البطى ناٌؾ علً سٌؾ
 22220 226620266022 سالم متمدباسل رمضان 

 22022 222626266222 انور ٌعقوب اكبر تٌدر
 22006 222620260202 اتمد تامد ناصر الرشٌدي

 22002 202622066202 تمدي تمود تمدي المطٌري
 22222 220620060222 طالل عبدالكرٌم فرتان العنزي

 06222 220020066202 التصٌنانعبدهللا فالح علً 

 22626 226020660222 متمد متعب الخرٌنجعٌد 

 26222 222602060062 خالد متمد مبارك طلمٌم

 22222 222600266600 اسماعٌل متمد عٌسى الفٌلكاوي

 00222 226622266226 انم خالد ؼازي المشٌعلً

 00006 220626260020 ؼدٌر راشد فالح الفندي

 00002 220626060260 تطابفٌصل ارشٌد فالح 

 00022 226020666026 هدى عبدهللا طامً المقاطع

 00000 222620066606 زٌدطارق مزٌد منصور 

 00626 220666266002 فاطمه عبدالصاتب ااسم شمساه

 ثالثالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26220 226022260202 تمدان خالد هادي العازمً
 26022 222626260000 ااسم الفً مبارك العازمً
 06222 222000666020 مبارك متمد ؼنام السهلً
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 06002 220600060022 السبٌعً مناتىمناتً عبدهللا 
 26006 220622266222 سعد تسٌان عٌاده العنزي

 26006 222622660222 العازمىبندر متمد مهنا 
 06020 220626060622 سعد سعود ماتم المطٌري

 22202 226602666662 الخرماتمد عادل خلٌفة 
 22602 226602260002 عبدالعزٌز عبدهللا امعه التواج
 22220 202606266260 منتصر موسى مصطفى شعٌب

 22260 220606266622 سعد ؼالب سعد الطعان
 22022 222600266622 مشاري راشد متمد الخشم
 22220 220626666220 سعود عبدهللا راشد البذالً

 22606 22202606622 تسن تٌدرفهد تسٌن 
 22662 226606066602 تامد فرتان متعب المطرود

 22020 226622060022 خالد عبدهللا راشد هادي
 22022 226600266202 د متسن التاٌالنوسالم تم

 22206 220600266200 علً بدر علً بوعبام
 06222 220026666602 تمود ناهً سعٌد العالطً

 06022 222602266202 العازمً سالم سالمه ناهً
 26222 220620266222 علً تسٌن علً الزنكً

 22226 220000666222 سعدون راشد نعٌر الهااري
 02222 220622660260 هٌا سعد متمد الهتالنً
 00206 220620260200 بدر ناصر فهد العامً

 00020 222620660660 فاطمه عبدالخضر ناصر النادي
 02002 220622266262 البذالًمزٌد فالح سٌؾ 

 رابعالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22626 222620066220 فٌصل عوده عوض العنزي

 22622 222600260662 عبدالعزٌز تنٌؾ ضاوي العتٌبً
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 26262 220620266602 تامد ٌاسر هبر الفضلً
 22202 226622066260 مٌثم ٌوسؾ عبدهللا ابل

 22626 226626266026 خالد معاشً التسٌنً متعب
 22260 222620060602 عثمان علً مطلق سلطان

 22262 222066266260 تسٌن علً متمد االنصاري
 06602 226626260000 ونمؼدٌر مساعد سعود 

 22002 220620066626 بدر عبدالكرٌم اتمد الشرهان
 06222 222020666022 شقٌر روٌل سعود الدٌتانً
 06222 226600060600 الهاشمىعبدهللا تسن سٌد تمزه 

 06260 226622060020 الفرٌحاتمد فرٌح اارهللا 
 26226 226026060202 عنزىموسى منٌخر لوقان ال

 06066 222626066026 عبدهللا السبٌعً فهد تثالن

 30257 283060701514 فالح مسعود فالح العامً

 22220 226620666062 تسن الٌل بارون تسٌن

 20202 222020260006 العامىخالد لمعان براك 

 22022 220602066602 اتمد تسٌن متمد الدرٌع

 26662 226662260606 ناصر فقعان راشد العازمً

 00226 222606266222 متمد نااً عبدالرضا التداد

 06202 222620266622 سعٌد متمد ناصر الهااري

 22000 222622266222 عبدالرتٌم الخالديمشعل متمود 

 00220 222620260000 خالد مساعد ٌوسؾ الاوٌهل

 02226 220606260222 سعود قبالن سند العتٌبً

 22220 222622066622 متمد عٌسى متمود العصفور

 22200 222622066062 انور اتمد عبدهللا الشامري

 22220 222620066020 عبدالعزٌز ااسم متمد ماتسٌن

 22222 220602266200 عذاري عبدهللا فهد مضتً

 22202 222620666000 تنان فٌصل دهش العطٌر

 22202 220606266020 عٌد عوٌضه مسفر العامً

 22020 222600066006 متمد ؼلوم متمد كندري

 02020 222002060222 عٌسى فالح ذٌاب العازمً
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 02222 222626066622 اسراء علً عبدهللا خضٌر

 00662 222660666002 اٌمان علً عبدالكرٌم عبدهللا

 02222 222620266200 خلود سامً متمد القطان

 02620 222026060202 افنان اتمد داود االنصاري

 02060 220602260266 هدٌل طراد كمعان المطٌري

 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26662 226022266060 اابارهمتمد نوري ابار 

 22260 220626060222 رااً راا فالح العازمً

 22206 220626060222 ناٌؾ مشعان متمد الخشم

 02006 220602266060 اسماء اتمد عبدهللا العلً

 00020 220066260022 عبدهللا توفٌق رزوقً الشراد

 02226 220620260260 فٌصل ٌعقوب تااٌه شمساه

 سادسالالبرنامج 

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 06620 222620266200 تنان متمد اتمد العبٌدان

 02062 222620666602 عادل عبدالرتمن متمد الفاٌز

 00200 222006060022 اتمد طالب تمزه علً

 00022 226620060060 اتمد متمد عبدهللا العطار

 00660 220620066222 فهد منٌع فهد العدهان

 00000 222626066222 تسن عبدالرضا علً بوعبام

 02060 226626260002 فٌصل مابل عبدهللا الادعً

 02022 220620666220 بدر اتمد ابراهٌم موسى

 02026 220602066622 خالد متمد عٌسى الؽزالً
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 02000 220662666000 تماده قاسم متمد سعود متمد

 22266 222662060060 اتمدعثمان اتمد علً 

 22062 226626260202 عبدهللا بدر عبدالابار سلطان

 22022 226626266222 عبدالعزٌز بدر متمد الزعبً

 22222 222626266220 متمد ٌوسؾ متمد عبدالرتمن

 22222 226606060262 لكوماتمد عبدالعزٌز ٌوسؾ ا

 22222 226600066000 ثامر متمد ؼلوم الباطنً

 06622 220060666606 الوزانمتمد عنزان طاهر 

 00260 220626260222 فهد ناٌؾ متمد الدبوم

 02602 220606266200 مرٌم مبارك عااج العازمً

 22022 222026266022 التربىمتمد راا متمد 

 00066 222606066262 خالد متمد علً اسماعٌل

 00200 220600660202 شٌخه امال عبدهللا متمد

 00022 220626266222 الراشد هدى عبدالكرٌم تسٌن

 00262 220620660222 نوره ناصر علً العامً

 00222 220620666602  التمدامٌنه عبدالعزٌز عبدهللا

 00202 220000060222 سعدمرٌم شااع سعود 

 00202 222600266602 دالل مشهور عبدهللا المشعان

 00222 220600060260 قتٌبه علً متمد العوضً

 00206 222026060222 سعد السعٌدخالد علً 

 00226 220626066062 ناصر تسٌن اتمد الشراح

 00222 222622266062 متمد عبدالعزٌز ماٌد العطار

 00020 222662260266 علً عبدهللا علً متمد 

 06020 226600060602 سعود متمد مونم العتٌبً

 26222 220662260222 تمدان متٌمٌد متمد العتٌبً

 22200 202606066262 تمد مبارك العامًبدر 

 22206 226660266022 عبدالعزٌز ابراهٌم عثمان العثمان

 02206 222066060600 عبدهللا عامً فالح التربً

 02060 222626266002 وفاء ناصر رضا اتمد

 02000 226026066202 مصعب تطاب دوٌح الشمري
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 02002 222626066002 مشاري ولٌد معرفً سفر

 02620 222660060202 ٌوسؾ سهٌل عبدالنبً الؽضبان

 00026 220020660222 متمد ٌعقوب ٌوسؾ التمدان

 00006 226626260026 منصور مابل سلطان الدوسري

 00220 222620660222 بتول امال صالح التداد

 00266 222662266020 فاطمه عبداللطٌؾ فارم المسبتً

 00662 220620066020 عبام فاضل اتمد التداد

 00600 220020266602 خالد عبدالرزاق اتمد العمران

 00226 222020666220 عائشه مشاري خلٌفه الشاٌاً

  22066 222626066022 عبدالرضا علً تسٌن علً

 ولالبرنامج األ

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20622 222622060600 عبدهللا مشاري تمد الدبوم

 02622 222620266622 بندر معراج اتمدفاطمه عبدهللا 
 02222 220622266002 روان سلٌمان سعود العون

 00262 222622660266 سعد فالح سالم العازمً
 00220 220602260026 شٌماء عبدالالٌل تبٌب التداد

 06026 220620060026 عائشة امال موسى البناي
 00222 222020066662 رضاتوراء متمود ؼلوم 

 00226 220602660020 عاٌشه اابر خالد العربٌد
 00222 222666666602 شٌماء تمد هزٌم الهزٌم

 00202 222662066222 عبدهللا سعود عبدهللا العصفور
 00022 222006660222 نور عٌد مبارك العدوانً
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 22222 220006266620 ابتسام سعد شدٌد المٌام
 02222 202600060060 اتالم عبدالساده عطٌه شطب

 02260 226600660222 رٌم عواان عقاب العتٌبً
 02262 222606260022 هدى سلطان سعد المرتكً

 00222 220602060002 شٌماء رضا عبدالكرٌم الكندري
 00200 226620266662 مرٌم سلمان مااد سلطان

 02262 220602266202 متعب معزي علً المطٌري
 02206 220020260226 شٌماء متمود عبام شٌشتر
 02200 222060060602 عفاؾ فرج معٌال العنزي

 00220 220602066202 بتول عبدهللا متمد عبدالسالم
 00220 222660666622 عهود مااد مبارك المزٌنً

 00022 222066066022 السبٌعًعفراء ودعان عاٌد 
 02066 222060062602 دالل علً متمد المرزوقً
 02200 222622066222 خدٌاه عبدهللا علً مٌرزا
 22620 222062266222 ؼنٌمه عبدهللا تمود سلٌمان
 02202 220662060220 ساره فالح مرزوق العتٌبً
 02000 222062260062 فار ماٌد عبدهللا متمود

 02226 222020260020 متمد فٌاض المٌاملطٌفه 
 22220 220662666200 ٌوسؾ ٌعقوب ٌوسؾ الملٌفى

 22220 220600060022 فهد سعود عبدالعزٌز العسعوسى

 00022 220062060622 بسمه خالد عٌسى بهبهانى

 
 ثانيالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 00620 220662260022 ٌوسؾ مرزوق صٌاح العتٌبً

 00062 222626066062 متمد علً بن علً رضا
 00620 222620066222 اراح فهد ناصر العتٌبً

 00022 222622666020 وضته متمد تسن العامً
 00626 222020660000 متمد فاضل متمد الصراؾ
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 00662 222626066622 مشعل خالد تسن القالؾ
 22020 226660060622 سعود تااج سعود ناصر
 06622 222622066006 اتمد تمٌد عبدهللا البقشً
 02220 226620066000 فهد رشٌد مطر العنزي
 06260 220606260202 الكندرىبالل متمد عبدالرتٌم 

 02220 220620266202 ناصر بدر عبدالتمٌد الموسى
 02602 220620060062 مسفر مهدي تسن العامً

 02622 220060266226 المطٌريتركً راشد تركً 
 02662 220026266020 ٌوسؾ ٌعقوب ٌوسؾ طالب
 02620 222660066602 اسماعٌل  علً متمد اسماعٌل ابراهٌم
 02622 222602666020 اتمد مناور ادعان عبام

 22002 226626266620 مضؾ سلطان متمد المضؾ
 22002 222626666262 متمد بدر اوهر الدشتً

 20222 222606260220 اربوع النوممفارم ندى 
 22020 206620666262 فاضل عواد اابر الفضلً

 00202 220662266620 مشاري فالح العٌبان الشمري
 06202 220620266066 عبدالعزٌز تامد عبدالعزٌز الشلفان

 02622 222622266662 عبدالعزٌز بدر ناصر العبٌد
 06206 222620066222 متمد كردي تراك الشمري
 02062 222622066022 ضٌاء ااسم متمد التمد

 02222 222000660020 مااد ساٌر متمد المطٌري
 00202 220622660060  سٌد موسى سٌد موسى السٌد متمد

 06620 220620260002 مذكر سالم عاٌض العازمً
 02260 222626060220 بٌبً عادل متمد العلً

 00006 222606066026 اابر سعد سعود الماادي
 00006 222602060062 متمد راشد مساعد المدعج

 00062 222620266260 متمد نقً مرزوق المطٌري
 00222 220626066220 فهد سعد متمد المباٌع

 
 ثالثالبرنامج ال
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 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 00622 220622266220 متمد فؤاد علً البشاره

 00660 220620066622 الدوٌلهاتمد رعد سعد 
 00662 222622260220 متمد سعود عصفور العامً

 02202 222622260262 فالح راشد راشد الهااري
 02062 222622066060 خدٌاه فؤاد تٌدر الوزان

 02022 222002666200 بدر فالح عٌد العازمً
 02022 222660660200 متمد بندر علً العتٌبً

 00002 226000666260 علًتنان علً تسٌن 
 02026 222626266620 مروه صالح تسن القالؾ
 02006 226620066202 هدى ؼالب عٌد الدوسري
 00620 222022260062 متمود سعد فهد العازمً

 02206 222620660262 اتمد تمٌدي فالح الرشٌدي
 00202 222600066226 نشمً نزال تركً المطٌري

 00222 220022060062 طالل ؼانم متمد ذٌاب
 22022 222600060020 فٌصل فهد متمد العامً

 22622 222022066002 سعود ؼازي ؼانم الشمري
 20662 222626660022 تمد خالد متمد النوٌعم

 02202 222620666262 مبارك متسن خلؾ العنزي
 00002 222620660020 سلمان ذٌاب سالم العازمً
 00622 220006060002 فهد سرتان عماش صتن

 00606 222620260022 متمد عاٌش سامح الرشٌدي
 00020 222606266062 العزامراشد صالح سعد 

 00262 220622260022 تماد سعود عامر العامً
 00060 220666066062 علً ؼالب علً المطٌري

 00262 222066060622 ان مطر السلٌمانًطاهر سعٌد
 00202 220006266020 ٌوسؾ عوٌض عوض العازمً

 00226 222662066062 انور الفً طرٌخم الشمري
 02020 222660260020 ناصر متمد دهٌم الدوسري
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 02020 220622066622 مبارك قبالن راا العازمً
 22262 220620260020 تمد اهٌم عبدالهادي 

 22262 220622266666 متمد سعود سوٌد العامً
 22022 222620266622 زٌنب زٌد عبدالتسٌن الزٌد

 
 رابعالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 00600 222622060002 متمد صالح اابر العتٌبً

 26622 226666260260 ابتسام عبدالوهاب صالح القطان
 00260 226000260066 عذاري بدر ناصر العتٌبً
 00600 222622660006 مبارك عوض فرج درٌع

 00002 222620260202 فرٌح االصابعه اسماء سعد
 22622 222626260062 عبدهللا عٌد الخالدي بدر

 22222 222022266662 المطٌرىمشعل متمد شرٌان 
 22222 220060266060 متمد اتمد تسن رمضان

 22226 220622066222 ابراهٌم مفلح ؼازي الهااري
 22226 222006066022 متمد اتمد متمد ملك

 02022 222626260002 مطلق العازمً طالل عوض
 00060 220000266022 متمد مرزوق عبدهللا القتطانً

 00022 226002260022 لٌلى على متمد الرشٌدي
 02260 222600060000 مبارك تمٌد طنا العنزي
 26002 222602266202 فتنه تمد عطٌه العازمً
 06622 226000266222 مااد فالح باتل المطٌري

 26260 222620260026 متمد علً التٌان عذاري
 00202 220600666200 رهام علً الصالح الفداؼً

 02206 222622266660 عبدهللا عبدالتسٌن عبدالكرٌم تسٌن
 02620 220602666002 سعد نومان مطنى الخالدي

 02062 222600266262 شٌخه عبدهللا وضٌتان الرشٌدي
 02220 222620666622 هال علً عشوي السعٌدي
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 02202 220606260020 البندري متمد ناصر العتٌبً
 22622 220620066202 مشعل خالد سلٌمان السعٌد

 22222 222660666202 متمد اتمد عبام الفٌلكاوي
 20222 202622066262 ًشٌخالد صالح متمد التب

 02262 222622260222 صاٌلمابل فهٌد متسن 
 00060 222006666662 التاتمعائشة اتمد ٌعقوب 

 22660 222620066622 اتمد فهد عٌسى عبدالرتمن
 26020 226606266202 بندر متمد متسن العامً
 00220 220000666622 انفال ااسم متمد العثمان

 00022 222606260622 تسٌناد عبام وءزٌنب ف
 00222 222626260022 تسنزبٌده ناصر عبدالتسٌن 

 02262 220606066022 عبام ؼدٌر ناصر علً
 02222 222620060026 ساره عبدالعزٌز عبدهللا الموٌزري

 02022 222622266020 تمد مبارك تمد العازمً
 02020 222662662660 خلٌفه تمد ااسم الدوب

 02022 222602260062 عبدالعزٌز راضً مسلم العازمً
 02022 222660260200 سلطان ناٌؾ زامل العنزي

 02020 220602666262 مصطفى تسٌن التدادعلً 
 02062 220006260006 فواز خلؾ تسٌن التداد

 02060 222600266000 ٌوسؾ خالد عون المطوع
 26260 222620660262 عبدالعزٌز سعود متمد المطٌري

 22202 220620060622 ثنٌاندالل ناصر صالح 
 22626 222622066620 عذاري عدنان عبدالعزٌز المذن

 22200 220622260602 نوال رتٌل بهلول الضفٌري

 
 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22020 226020666260 دربامالعبدهللا ٌوسؾ امعه 
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 02260 222022666022 متمد رشٌد عبدالرتٌم المطوع
 22220 220626060662 فواز خمٌم عواد العازمً

 00226 220620260060 فهد سعد خالد المطٌري
 

 سادسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 00662 220626266066 تسٌن متمد ؼلوم القطان
 00600 220660060200 عادل فالح طلق العازمً

 00662 222626060220 مشاري تامد ابطٌتان الدوٌهٌم
 00622 222620666620 عبدهللا راب علً بن راب

 00602 222006266626 متمد دشتً اتمد ٌونم
 00622 222602266262 مشعل شداد مساعد العازمً
 00620 2222662060020 ناصر مفلح ماشع المطٌري
 00600 220622266000 رٌم تمود مخلؾ العنزي

 00200 222606066222 شٌماء سعود عاقل الشمري
 02022 222620266062 فهد تبٌب تمود الشمري

 20222 220006266222 تمود العنزيصباح مبارك 
 20222 222620066222 متمد ااسم متمد نصٌر

 02022 222600060202 د ناصر امٌر ؼلومٌمتمود ول
 02622 220002266022 مرٌم فهد عبدالوهاب القالؾ

 02606 220022260222 فاطمه عبدالوهاب سالم الرخٌمً
 02022 222602260202 زٌد متمد صباح صالح ابو رزق
 00060 222622266620 عبدالعزٌز نام مشاري الشمري

 00022 222626060220 عبدالعزٌز خلؾ مطٌران السعٌدي
 00202 220606260022 باقر متمد ؼلوم تسٌن

 00202 220600666022 ااسم متمد عبدهللا ارخً
 00002 220000266060 اتمد تسٌن صالح ملك

 00020 222602666600 نواؾ متمد مشعل العدوانً
 00000 222600060220 صالح متمد علً العامً
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 00226 220626066222 مشاري عبٌد مسعود المطٌري
 00200 220660266600 مساعد امال ابراهٌم الربٌعه
 02602 222620666002 اسماعٌل تسن اسماعٌل المال
 02206 220626066220 متمد عبام ؼلوم التركمانً

 02220 220620060022 عبدالكرٌم الصفاربدر علً 
 02022 220066260202 عبدهللا سعود خلٌل الٌاسٌن

 02026 222622266222 متمد علً معٌض الهااري
 02022 222626266202 عبدالعزٌز ؼنٌم راام العدوانً
 02020 222600266020 عبدهللا متمد عبدالقادر العبدالقادر

 26000 222066060002 فهٌد ساٌر راكان الضفٌري
 22002 220600266266 عبدهللا اتمد ؼلوم البلوشً

 20222 220060066622 متمد عبدهللا صالح الؽانم الؽوٌنم
 20602 222666266222 بشائر خلٌفه عبدهللا الدربام
 20600 222602666002 نهار شلهوب متعب المطٌري

 22020 222666666260 ناصر عبام ااسم الدرٌع
 02602 222022060200 متمد تسن الشمري تسن

 00220 220060266626 تسٌن اسماعٌل عبدهللا كرم ارخً
 02206 222606060022 اتمد فهد عٌد العنزي

 00620 222606260022 طالل ماتم عبدهللا العامً
 02202 220006066602 سالم عبدهللا عٌسى القطان

 02222 220666266222 علً ابراهٌم متمد اسماعٌل
 02226 220022266620 مشاري مسٌفر مرزوق العبدلً

 02220 222606266220 خالد تسٌن متمد الشطً
 02202 220662066600 عبدالعزٌز عبدهللا عبدالعزٌز المطٌر

 02062 222066066020 متمد طارق متمد متمود
 02202 222622266602 سعد ناصر اتمد المتبوب

 02226 220606060026 ٌعقوب عبام ٌعقوب العرٌان
 02202 222620060222 اتمد فهد متمد العازمً

 02222 222060660022 عبدالرتمن عبدهللا عبدالرتمن طالب
 02260 222620066202 صالح سعد سٌؾ العازمً
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 02222 222602066220 مشعل عهدي فهد العازمً

 ولالبرنامج األ

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26002 222606660000 عبدهللا فهد عبدالرتمن الدوسري

 26200 222020260200 عبدهللا فاٌز سعود الدبوم
 26020 220626266020 ولٌد خالد سعٌد الصواغ

 20202 222622660260 عبدالرتمن بدر ناصر الرشٌدي
 20220 226626266220 سلطان هزاع المطٌريهزاع 

 20260 226626260602 متمد عبداللطٌؾ عبدهللا العبدهللا
 20620 222660266222 مشعل نافع سعد التٌالن

 22060 266022666262 تنان سعود عبدالعزٌز الماص
 26620 220620266622 لولوه عبدهللا خالد الؽرٌر

 22260 266606066202 فاطمه عٌسى ااسم الصٌرفً
 02222 222622660022 عبدالرتمن سعٌد اتمد االصبتً

 20600 260622666622 اتمد فؤاد تمد السالم
 22606 220006266062 فاطمه علً اعفر التداد

 22600 266606266022 نوره بدر اتمد البدر
 20606 266622666262 نوره عبدالمتسن عبدالوهاب التاً

 20620 260666066062 كرٌم مروه اابر اتمد
 20662 226626066622 تصه خالد سعد العدوانً

 20002 266066266266 االء عبدالرتٌم تسٌن الشمالً
 20066 262606266022 ساره خالد عمر متمد امٌن
 20022 266622266202 اسماء راا تامد المطٌري
 20222 222626060022 سندم اواد عٌسى الشطً

 02022 220620060002 ٌوسؾ النامفٌصل متمد 
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 20000 226620666062 خالد تمد سٌؾ الهااري
 20020 222066062622 اتمد شرٌؾ متمد الهاشمً
 20020 220662262020 متمد اابر متمد الهااري
 20022 260620066002 ؼنٌمه اتمد عبدهللا صالح

 20206 262622660022 زهراء عبام ٌوسؾ البؽلً
 20260 226026260202 ااسم العنزي فهد عبدهللا

 20260 226626260606 متمد تسٌن متمد اشكنانً
 00620 222600066222 متسن مطلق داٌم المطٌري

 20220 222622260220 فاطمه خلٌل ابراهٌم العوضً
 20260 222626266202 عبدهللا متمد راشد العازمً

 00222 222622666602 بوؼٌث سلٌمان امٌنه علً
 20222 222626060206 سعود مسلم سعود السبٌعً

 20220 226602066000 عبدهللا ٌوسؾ عبدهللا المنصور
 20620 266602660002 فاطمه عٌسى عبام الصراؾ

 20622 266622266222 عبدهللا القطانعلى ابرار 
 06622 222660660020 لولوه عبدالعزٌز مطر المطٌر

 06202 222626260260 فاطمه فهد عبدهللا الكندري
 06222 266020066226 شاكر اتمد ااسم كرم

 26622 260622066002 تترٌر فاضل امان القالؾ
 06600 226060660260 دالل فهد صفران الرشٌدي

 20602 266020066000 انوار مناور عشوي العازمً
 20622 260060666222 نور متمود عبدالرزاق السالم

 20626 262622666206 بوناشًتصه تسن عبدهللا 
 22626 260622266022 سهام امال سلٌم السلٌم

 22602 226660260260 عبٌر عبداللطٌؾ علً سهٌل المطٌري
 22622 266002666662 شٌخه ااسم عبدهللا بن اتمد النما

 22002 222622260222 اتمد عبدهللا سعد الخالدي
 22022 226660060002 دالل اٌوب عبدالكرٌم العوضً

 22220 262620666060 خلود انور ٌعقوب تسن
 22222 260626066262 فاطمه تبٌب ابراهٌم التركً
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 22206 222026260662 اتمد ماضً سعد العازمً
 22022 222626260060 خلٌفه سلٌمان خلٌفه الدهام
 22206 226602266220 امانه اتمد سالم الكتٌتً

 22220 260062666020 العتٌبًموضً ناٌؾ تسن 
 22226 262606266202 عائشه متمد صالح عبدهللا الصالح

 22220 226622260202 ؼنام ظافر متمد العامً
 22020 266600266262 عبدالعزٌز سعد خالد العازمً
 22020 266666266626 امانً سعود متمد العازمً

 22002 262626266262 دالل فهد عبدالرزاق العسعسوسً
 22066 222020666622 متمد عبدالكرٌم ناصر الفرٌح

 26222 220626260020 مابل عبدهللا مابل رشود الاسار
 22220 222020066602 اتمد عثمان كامل القطان

 
 
 
 
 
 

 لثانيالبرنامج ا

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20060 226666266662 الطاؾ نبٌل عبدهللا الناار

 20206 222660260002 امال رستم الكندريخالد 
 20222 260600066622 متمد اتمد ؼلوم متمد

 20222 222626266600 رٌم سعٌد سعود الرشٌدي
 02226 222602266020 علً نادر عبد علً كرم

 22060 226600666026 منوءمرٌم امال سفر الم
 22062 226626266202 طالل شعٌب المطٌريساره 

 22226 226026066200 متمد الكوتصالح فاضل 
 06600 222000260602 فٌصل ٌاسٌن فٌصل الخالدي
 22222 260602666260 متمد مرتضى متمد بهبهانً

 22262 226620266602 علً صالح علً قبازرد
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 22200 226622266200 منصور فاضل متمد الصراؾ
 22622 226066266202 عبٌر مفتاح عواد اردان

 22602 266602666006 فهٌد الترٌتً اابر عبدهللا
 20602 222020266220 ابراهٌم متمد اتمد العٌسى التوطً

 20602 266620260222 فٌصل عبدهللا مرزوق الرخٌمً المطٌري
 20620 220060060020 خلٌفه سعد سعود المتٌلبً

 20622 226022260020 متمد انور عبدالرزاق تسن
 20060 222600266202 طالل فاضل متمد الشطً
 20000 266620260262 عبدهللا تسٌن فهٌد العدوانً

 20022 266600266660 زهره متمود عبدالتسٌن ؼلوم
 20002 220000660620 ساره صالح علً الهوٌدي
 20000 260062266200 وفاء تاً ؼلوم الازاؾ
 20222 260622266006 متمد مخلد راشد العازمً

 20202 260602266006 العوادفهد خالد باران 
 20202 222660666220 علً متمد ناٌؾ الرمٌض الشمري

 02660 226062266260 سالم ابراهٌم متمد المعٌلً
 06022 222622060606 شروق نااً عبدهللا زاده
 06202 222620266022 متمد ناصر بدر بوناشً

 02622 222620060020 شٌخه بدر السٌد عمر الربٌع
 06602 266600266060 فلٌح مطلق الصواغفهد 

 02222 266626260022 متمد سٌؾ تمود الشرٌده
 02222 266622266022 متمد مرسل فالح العامً
 02662 266620266062 متمد صادق ابراهٌم اتمد
 06602 222602060620 اتمد تمود ابراهٌم المذن
 06002 222622060002 عمر ااسم متمد الصمٌط

 06022 222626060202 علً تسن النعٌمًاابر 
 06060 222662066660 براك اتمد عاشور العربٌد

 06066 222020260266 مساعد هادي فرتان التربً
 06022 226620066262 متمد تمود مرزوق العازمً
 06026 226622266022 ابراهٌم رشٌد عاٌش الرشٌدي
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 06022 226600660226 بدر سعد هالل شرٌؾ
 06020 226626060262 سعود تمد العامً ؼرٌب

 06202 226620060222 متمد مطلق سالم المتساوي
 06000 226022260026 فهد متمام سعد العازمً
 06260 266600260202 سالم عقاب عٌد العازمً

 06062 266602066200 تمد متمد اتمد الدروٌش
 06022 266626060600 فهد متمد مشوح الرشٌدي

 06226 266602266060 عبدالعزٌز ناصر خالد المطٌري
 06200 266622666000 بدر قاسم اتمد الزقاح

 06022 266626266220 بدر فاتان مبارك الهرشانً
 06222 266061266660 عبدهللا رشٌد فالح العازمً
 06206 266022666222 عبدهللا تمود مطر العنزي

 06202 266602266260 عبدالرتمن ناصر خالد المطٌري
 22620 226602660222 تسٌن علً تسن الطلٌتً

 20202 262606666222 متمد ٌوسؾ متمد الشاهٌن الربٌع
 20220 220620260220 بدر مرزوق عٌد العازمً

 20000 222026260262 عبدالعزٌز الفً شاكر العنزي
 20022 260626666220 ٌوسؾ ناٌؾ ربح العنزي

 20022 226606266622 القرٌنً منٌره عبٌد ناصر
 20022 262600266022 نوره صقر هاٌؾ العتٌبً

 20260 226662266602 طارق نوري تمود المتروك
 20222 260600066222 تسٌن فاضل متمد بهبهانً
 20220 266620666262 تسن موسى علً الاعفر

 20202 260622066006 راشد عادل راشد ال بن علً
 20222 266600066260 عبدالعزٌز النوٌبتعلً سعود 

 20206 222600262060 مشعل مناتً خالد المطٌري
 20200 266022266262 اعفر متمد موسى الرمضان

 20000 222600266262 سالم عادل سالم السوٌلم
 20202 266620066620 عبدهللا متمد عبدهللا المزدي
 20222 260606066022 علً صالح تبٌب القطان
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 20020 262002266620 باسل متمد مساعد المدعج
 20222 226620266060 ٌوسؾ عبدالكرٌم فرهاد عبدالسٌد

 20220 260622066262 اتمد متمود تسٌن باقر
 20220 260000666020 ٌوسؾ تبٌب عاٌش التمد
 20202 260006266222 تمد فالح متمد العامً

 20002 222622066206 ٌوسؾ مرزوق تٌالن التربً
 20022 260020066220 ابرار ااسم متمد العمٌري

 02226 222602266020 اتمد عبدالرتٌم عبدالكرٌم ٌوسؾ
 20026 262662066022 عبدهللا خالد عبدهللا العمٌر

 20066 260022066202 ابراهٌم ولٌد ابراهٌم المفرج
 20262 226622066600 فهد متمد بطٌتان صقر

 20202 266620066002 الخرافًنوره سعد منصور  
 20622 222002260022 قاسم علً متمد التساوي
 20662 222062266060 فهد ربٌع اسماعٌل علً

 20600 226626266220 هبه تامد سٌد عبدهللا الرفاعً
 20620 222602066262 تسٌن فاضل خلٌل معرفً
 20622 260622066022 ٌوسؾ سعد عٌسى العتٌبً

 22660 260602066262 تسٌن السمٌطافراح بدر 
 22220 222666066020 صالح سعد عماش التربً

 06220 222620266062 منصور عٌد طلٌتان العنزي
 06622 222000060206 مهدي صؽٌر فالح صؽٌر
 06202 220620060200 بدر تمود سطام الخمسان
 06666 222622260222 خالد مساعد سعود العازمً

 06062 220620666620 ناصر العامًتسن اكلٌفٌخ 
 06200 226006260026 فاطمه تسٌن علً المسري
 06220 222602266260 فٌصل تبٌب مفلح السبٌت

 26620 226660266262 ٌوسؾ متمد ااسر المطٌري
 06200 266062266026 مرزوق ماعد ااعد المطٌري

 06202 222606260262 عبدهللا فالح تمود الزعبً
 39766 984199111694 مبارك عبدالهادي بندرعلً 
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 06022 226626266262 خالد امعان خالد التاٌالن
 06262 226626066222 تسن سوٌد اابر العامً

 06022 226020666222  سفر عاٌض الهااريعبدهللا
 

 لثالثالبرنامج ا

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 02202 222000266620 سعود رشٌد سعود العازمً
 22222 222602266062 عبدهللا سعد عبدهللا العازمً
 02226 226622666002 علً صؽٌر متمد العامً
 22626 222002060660 مزٌد فٌتان زاٌد المطٌري
 02020 222666660222 فهد متمد علً المطٌري

 06600 226666060206 شٌرٌن بشٌر صبره
 06020 222626660220 دالل فهد عثمان الرباح
 02222 266600266260 فهد متمد ثنى العازمً
 06060 222662060022 فهد فرتان ربٌع ادرٌم

 06020 222020260260 خالد متمد مرزوق العازمً
 06006 226666066626 خالد فهد سعود العازمً

 06202 226660066200 مشعل صالح عوٌاان علً
 06002 226060266222 تسٌن عبام عبدالعزٌز الصفار

 06200 266606266260 عبدالرتمن سعود صالح الشتومً العازمً
 06266 266600660222 الح العازمًفؼنٌم الفً 

 06222 266626066602 خالد عٌد سعد طرٌفان العازمً 
 06202 266620266002 تسن خلٌفه تسن ابل

 06000 266020066220 طالل فاٌز متمد اللمٌع
 06200 266020266022 معاب خالد الهااريخالد 

 06000 260600666622 عٌد ناٌؾ عواد العازمً
 06062 260626066222 فٌصل تمد عبدالمتسن المخٌال
 02202 222020060620 ادخٌل معزي فنٌسان المطٌري

 00602 222600660022 عبدهللا تمد سٌؾ الهااري
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 02260 222000260022 عبدهللا ؼازي علً العازمً
 02260 226600260000 مناور سعود فراج المطٌري
 02222 226606260002 طالل عٌد براز المطٌري
 20222 222662666226 سلٌمان علً ؼلوم القطان
 22002 220622266620 اتمد هاٌؾ قطٌم المطٌري
 20222 220006260062 متمد على فالح الشنٌتر
 20226 260606266202 تسٌن مكً تسٌن ؼانم

 20002 222002066266 منصور متمود منصور متمد علً
 20022 222666260060 فهد خمٌم عواد العازمً

 20222 266626260222 تصه سعود سلٌمان العصٌمً
 20202 220622266622 سعد عٌد متمد الرشٌدي

 20206 222620266002 اتمد عاٌض علوش المطٌري
 22226 220620060662 اتمد متمد هرمام العازمً

 20602 266620066222 امنه متمد اتمد مراد
 20600 260600266002 دالل علً تسٌن الصراؾ

 20602 222606666222 عبدهللا مفرح مرزوق العازمً
 06202 222060666206 ناصر سفر فهٌد الهااري
 26622 226022266222 فالح متمد فالح الملعبً

 06202 226062660002 فارم ناصر سالم العامً
 00202 226026260000 عبدهللا مطلق شباب العتٌبً
 06262 266620266062 فهد مرزوق عاٌد العازمً
 06020 260626266602 ٌوسؾ سالم فالح العازمً

 02020 222062060202 عناد عٌد ؼالب الملهوؾ العازمً
 26622 222060266022 ؼازي تباب عبام صاٌل

 06262 222626266222 مدلول الانفاويمشاري فرتان 
 06622 226026060226 عبدهللا سالم علً العازمً
 06066 266620266000 خالد سامً منصور االذٌنه
 06262 260666266222 عبدهللا طالل مطلق القرٌافً
 02022 222622060202 متمد امعان شبٌب العازمً
 00220 220620666202 علً سالم مبخوت الدرعان
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 00202 222620060260 اتمد ترابه خلٌؾ الضفٌري
 00206 222006060260 متمد بٌهشان نوار العتٌبً

 
 لرابعالبرنامج ا

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26622 222600266222 تمد متمد دعسان العازمً
 22200 220620066202 عبدهللا متمد هادي المطٌري
 22002 222620266262 متمد رشٌد متمد المطٌري
 22062 226060666200 خالد متمد مطلق المطٌري
 00020 222620666200 تسٌن سالم مسٌر العنزي

 00226 226626666222 ٌوسؾ رؼٌان رؼٌان عٌد الرمٌضً
 22202 222626066022 تمود تمدان تمود العازمً

 02622 222606060220 عبدهللا سالم فالح الملعبً
 22606 260620260000 بوزبر اٌه ااسم علً

 20600 226626666200 انوار اتمد مختار تسن
 20662 222622260222 متمد مطر مداد العازمً

 20626 222660266062 سلمان مختار عبدالرتمن تٌدر
 20020 266002260622 فٌصل عبدهللا متمد العبٌان

 20062 226620266002 ارٌان مطلق ارٌان العازمً
 20202 260662266022 عبدهللا عواد الفضلًساره 

 06220 222660266262 علً متمد عتٌج العازمً
 02602 222026260060 تكٌمه متمام عبدهللا ؼالً
 02220 226026066606 ناصر متمد عبدهللا الهااري
 02262 222602060002 عٌسى متمد ٌوسؾ العبدهللا
 02002 222620660060 منٌره تسن منصور العامً

 06022 222620260622 بسام اتمد علً الكندري
 02620 222600260222 بشاٌر عزٌز فٌصل العتٌبً

 06660 226600060022 عمر سعود فالح سعود
 06622 266020266662 علً تسٌن عبام بخش
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 06260 260606066602 ٌوسؾ خالد سالم ؼرٌب
 06022 222666260222 عبدهللا نبٌل ٌوسؾ القطان

 22602 226006060260 فاٌز فهٌد ضٌؾ هللا المطٌري
 02622 222626266202 صفاء علً طالب عبدالرتمن

 22622 222622666000 عبدالعزٌز ناصر عبدالعزٌز الطخٌم
 20020 202000066222 امل سعود عبدالعزٌز ؼرٌب

 22600 220606060222 عبدالمانع مااد متسن العامً
 22620 226002060002 الناصرعلً عبدالعزٌز ابراهٌم 

 22220 220622060002 عبدهللا اواد عبدالتسن المعال
 26222 222622660020 طالل هزاع سعد المطٌري

 02602 222660666002 فٌصل عبدالمتسن عاٌل الظاهر
 20020 222602266202 عبدهللا صالح عبدهللا الابٌالن
 20206 220620266060 مناتً متمد راشد المطٌري
 20266 266626266600 عنود متمد خلؾ الشمري

 20262 222606262622 عمره هادي عاٌض العامً
 20222 226620266622 عبدالرتمن سعٌدان هوٌدي التبٌنً

 20022 222602266062 خلود خلؾ خمٌم العقاب
 20060 266666066222 تسٌن علً خلؾ شرٌؾ

 20202 266000066026 بدر ابراهٌم اتمد الفٌلكاوي
 20020 266622666226 فهد عبدهللا متمد السهلً

 06020 226626266602 براك عبدالمتسن تسن مال عبدهللا اتمد
 20220 266606260600 علً مصطفى متمد التماد
 20226 266000666262 اسراء متمد مالح الخالدي
 20222 220620260022 منى ناصر صالح القلوشً

 20262 266606066062 علً الرااتً علً شامً
 20262 262626266020 نهله خالد ذٌاب العازمً
 20262 262622266000 ؼالٌه كاظم متمد الصالح
 22620 262602066002 ؼدٌر مثٌري عاٌد العازمً
 06220 220660260626 هدى فرتان مسعر مناتً

 22222 222620266226 متمد عبدالرتمن ناصر الملٌفً
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 26662 222060066626 عدنان فرتان النوٌم نوره
 06202 222000060200 اسماء علً مبارك القنور

 06260 266662060602 مشاري متمد ٌوسؾ العبدهللا
 06622 226622266202 عبدالرتمن شالش كنٌهر الشمري
 06626 266626266220 عبدالرتمن رااء عشوي المطٌري

 06222 226660666200 علً تسٌن علً مطلق سلطان
 02200 226622066622 خلؾ سعد عبدهللا فندان

 06260 260020066020 سلٌمان سالم ناصر الصوله
 00202 222662266220 عٌد ملهاب عٌد متمد

 02202 222060066660 متمد صالح متمد الموراً العتٌبً
 22026 222626066220 تسٌن عبدهللا خشمان التربً

 02202 206600066226 عبطان الشمريسمٌره ؼدٌر 
 22260 226626266602 سلٌمان الخالدي منواؾ دؼٌ

 22020 226622260266 مبارك فالح فهد  الدوسري
 22262 222600066222 فاطمه عطٌه فٌاض العنزي
 26620 226020660622 متمد سالم متمد الدوسري
 26002 220600260060 ناصر خالد ضاوي العتٌبً

 26026 220060066600 علً ابراهٌم بوكتٌلفٌصل 
 26620 222620266020 منصور ظاهر شرٌان العنزي

 22626 222000666222 عندل تمود سعود مساعد ارٌد
 26060 222666266600 متمد عبدالرزاق اتمد االشوك

 26006 226006266002 بدر ااعد عطٌه العنزي
 22026 206666266602 ااسم متمد عبدالعزٌز التوره

 22622 266660066222 لولوه مساعد عبدالعزٌز الخترش
 22622 266626066220 بشاٌر سعد راشد المٌام

 06262 222622266602 خالد سرتان رتٌل الظفٌري
 22006 266666266000 انفال نبٌل عبدالرتمن بوعركً

 22020 260620266220 اسراء عبدهللا تسن الوزان
 22022 262620066620 تسناتمد صالح ابراهٌم 

 22020 226626266260 دالل ولٌد فرتان الفرتان النوٌم
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 22062 222622266222 عبدهللا خالد عبدهللا العمٌر
 22022 266620266200 توراء عبدالرضا تسٌن القطان

 22622 222620066260 ازمىفٌصل مزٌد ناصر الع
 22062 222066660222 تمد علً ٌعقوب العلً

 22022 220606060022 ناصر سعد مطلق السبٌعً
 22022 260006266606 علً صقر علً السٌؾ

 22260 260622666222 ابتسام سعد عبدالرتمن العامً
 22222 260622266262 بشاٌر عبدهللا تاً متمد بن تاً

 26222 226620260200 مهدي تمٌد ماٌد الكوت
 06202 222620266222 تمد التمٌدي تمدان ابا العرٌؾ الرشٌدي

 22066 266626266222 توراء تٌدر ااسم تسن
 22262 260622266222 عبدالرتمن فٌتان خصٌوي العازمً

 22026 260600266200 عبدالعزٌز مشعل عبدهللا الابٌالن
 22266 260600666002 علً صالح ابراهٌم ارخً
 22226 260602266020 فاطمه متمد عبدهللا تسٌن

 22202 266666066202 اتمد ابراهبم المفرجمنٌره 
 22222 266666266222 امانً تمود عواض شعٌب العنزي

 22022 222626260060 اتمد ؼانم تمدان التمٌدي
 22266 260622066602 تٌى الرشٌديٌتترٌر صالح 

 22222 262606066260 اتمد استاق عبدهللا مظفر
 00226 220622066202 بدر مرٌزٌق شرى الرشٌدي
 22602 220620266222 فواز ناصر مسٌر العنزي
 00200 220660260600 رهام سعود عناد العنزي

 26222 220062660220 متمد صبٌح نوبً العرادي
 02006 222620066026 متمد فهد فهاد العتٌبً

 02266 222622260222 انفال سعد صعفك اعٌالن
 02262 222626266226 مً مبارك مطلق الشمري
 26222 266626266000 دانه فهد سلٌمان المتٌطٌب
 26220 266000666222 انان ناصر ااسم المانع

 26002 266022266066 ابرار تسٌن متمد الافٌره
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 26020 266000266002 مااد تسن مااد الشماع
 26202 266626260206 سالم فالح عبٌد الونده

 02006 222602266020 مفلح شرٌده عتٌج العازمً
 02206 222620066020 اٌات عٌال تمود شوكان العنزي

 26022 222062266620 عبدالرتمن شداد اكدٌمٌم المطٌري
 26220 222622260220 ناصر نااً عبدهللا المطٌري
 26022 222620260002 العنود رتٌم تمود الشمري
 02220 222026060262 سعود سعد مابل العازمً

 02222 222600066620 فالح طلق معتوقطلق 
 

 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20626 222622060220 علً مفرح زاٌد العامً

 22622 226602260602 تسن عبدالتمٌد اٌوب االسود
 06602 220606260222 عبدالعزٌز متمد متٌا الدٌتانً

 06022 220620060622 اتمد سند دؼش السهلً
 06062 266622666022 اتمد عادل عبدالهادي العمٌره

 06600 222666266022 ٌوسؾ خالد ااسم الصانع
 06606 260602666620 متمد بدر ناصر المشموم
 06022 222602666266 اتمد مطر تمود الهااري

 26622 222620260006 متمد ضوٌتً مطلق المطٌري
 00022 220626266222 متمد خالد شافً الدوسري

 02022 220662266260 اعفر عبدالعزٌز اتمد الصاٌػ
 26026 222620260202 متمد ااسم متمد الهولً

 26202 222602260000 عبدالعزٌز صنٌتان مناور العتٌبً
 26220 220626266620 متمد تمد ٌاقوت فرتان
 26000 226020260262 متمد صفر ؼالم علً

 26266 222600266226 المذنخلٌفه علً خلٌفه 
 

 لسادسالبرنامج ا
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 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 02660 222622060002 علً متمود تسن الشطً
 20202 266626266262 اسماء هانً مسلم القدٌتً
 22626 266022666060 عبدهللا امال خلٌل خلؾ
 22020 266600066022 شهد اعفر عبدهللا فرم

 02002 222626260202 ٌعقوب العبدوهتسٌن ٌوسؾ 
 22602 260606066602 معاب الفً عاٌد العنقودي
 22600 222020266222 فواز مزٌد هالل التمٌدي

 22662 220622666262 عبداللطٌؾ علً متمد الكندري
 20666 222620266002 طالل عبدهللا ؼرٌب الؽرٌب
 20022 222666266262 متمد عٌسى تسن المعٌلً
 20020 262622266662 متمد اتمد عبدهللا العطار

 20002 222602066202 تمد عبدالعزٌز صالح التوطً
 20202 260002666002 علً عبدالكرٌم متمد القالؾ
 20220 260622666022 عبدالعزٌز متمد عاٌد العنزي
 06022 222602260222 ٌعقوب مساعد عبدهللا الخرٌؾ
 06022 222606266202 ٌوسؾ عبدهللا متمد القطان
 02206 220060266622 بشاٌر ابراهٌم صالح العطار

 06222 222666266222 سعد عبدالمتسن بادي الشمري
 06220 220660060020 عالء مهدي عوض الشمري
 06002 222626266622 فٌصل صالح منصور العتٌبً
 06260 222606260220 متمد ناصر ؼالب الدوسري

 06222 222626066066 المطٌريمتمد صالح راشد 
 06220 222620266022 طالل ولٌد اتمد بوقماز

 06022 226600266002 ور سٌؾ صالح المطٌريمن
 06220 226622266600 عبدهللا خضٌر نام عبدهللا بوعبام

 06206 226620660226 عبدهللا خالد عبدهللا الصقهان
 06222 226620266220 عبدالعزٌز امعان ناشً الرشٌدي
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 06022 226066066662 متمد فهٌد نفل العامً
 06062 226022066222 هاشم خالد متمد المطوع

 06226 266602666262 عبدالرتمن متمد عاٌد العنزي
 06022 266622266222 عبدهللا مبارك سالم الشرٌده
 06020 266600260022 ناصر مسفر علً العامً
 00662 220660666260 فهد ولٌد مبارك المطوع

 22262 226662660222 بدر عبدالعزٌز اتمد المرشد
 20262 262626266060 اتمد عبدهللا علً العبدهللا

 20222 266600066226 نوره عبدالرزاق سعود العمانً
 20026 266626260220 متمد ٌوسؾ اوهر تسن
 20220 222666066026 اتمد اسعد صالح السعٌد

 20220 260026066262 نهار العنزيراشد عبدهللا 
 20222 262606066202 سلمان اسماعٌل علً رمضان

 20200 226002660220 ٌوسؾ صالح اتمد عنبر
 20202 222620260222 متمد عبدالهادي متمد التسٌنً
 20222 262626066220 خالد ادرٌم عبدالكرٌم المنصور
 20262 266006266260 تسٌن تٌدر عبدالرسول الوزان

 20222 260002266000 علً قصاب ارٌد الرشٌدي
 20022 226600600222 اتمد ااسم متمد سلٌمان

 20222 222060060222 رٌع براك البذالًسهادي 
 20226 222620666660 فهد عاٌد عبدالرتمن العتٌبً
 20002 222020260202 راشد سٌؾ عاٌض العتٌبً
 20020 262622666220 عمر خالد سعد العوٌشٌر
 20262 260600260602 فهد اتمد عواد الخالدي

 20026 226602260020 عبدهللا معٌوؾ مرضً العنزي
 20060 260606266222 ااسم بدر ااسم المخلؾ

 20260 260000666000 مرزوق مضتً مرزوق الؽرٌب
 20266 266662666206 عبداللطٌؾ متمد ؼلوم البلوشً

 20000 226002260020 القالؾ جاتمد امبٌرٌاتمد عبدالعزٌز 
 20260 222060260220 علً عماد عبدالكرٌم قطافه
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 20202 262606266220 علً سلمان علً التداد
 20226 260620266626 تسن متمد عبدالكرٌم منصوري

 20026 266600266660 عبدالعزٌز فٌصل عبدالعزٌز المذن
 20220 262622266622 فهد عبدالرتمن مبارك التٌدر

 20202 222066666620 عمٌر ناصر عمٌر العامً
 20222 222000260200 عبدهللا عدنان مساعد الوسمً

 20202 266626066622 علً سالم علً بوربٌع
 20222 266626266222 وسمً راكان وسمً الظفٌري
 20226 222622266206 سلطان ناٌؾ تمٌد الشمري

 20220 266600666002 االبراهٌمعبدهللا امال متمد 
 20222 266060666226 اتمد ااسم اسماعٌل الشاٌع

 20600 260602266026 عبدالمتسن خالد عبدالمتسن العساؾ
 20600 226626066620 نادر متمد سعد التربً

 26220 220600060022 عبدهللا متمد علً العنزي
 06222 226620660202 شٌماء فٌصل تبٌب الفضلً
 26620 226666666262 فهد مبارك مابل الدلمانً

 06220 226620060266 عبدهللا ناصر عبٌد الرشٌدي
 06222 266602660262 سعود عبدهللا سلمان التركً

 06206 266626260026 عبدالرتمن عبدالعزٌز متمد التبٌب
 06226 260602266622 تربً تسٌن علً العتٌبً

 06622 266606066026 عبدهللا سلطان مبارك العامً
 06200 266006266622 ٌوسؾ خالد ٌعقوب المختار
 06220 222662660026 علً طرقً علً التربً

 00260 222622066062 سلٌمان داود عبدالرتٌم اتمد
 00000 220620260660 اتمد متعب واصل ازاء
 20622 222062060622 متمد بداح علً الهااري

 22606 262606066620 الصراؾمهدي اسماعٌل متمد 
 22602 260020266000 متسن متمد متسن طلب المطٌري

 22626 260020266600 نوره عاالن مابل العنزي
 22000 222060060222 تسن ناصر تسن بوصخر
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 22202 260620066220 عبدالعزٌز عٌسى سٌد علً التسٌنً
 22022 260600066626 عبدهللا سامً ابراهٌم بوزٌد
 22226 222002066262 عبدهللا سلٌمان عبدهللا نام

 22220 222620066626 فرج اابر فرج المهنا
 22260 22660020222 عبدالوهاب ااسم متمد الصراؾ

 22266 262622066220 ٌعقوب مرتضى تسن تسن
 22060 266600266220 فاطمه متمد ابراهٌم الصوان

 22002 220620066220 تسن عٌد عقاب العازمً
 02022 220026060222 علً ناصر نصار الشمري

 22020 262600666060 فهد خالد فهد الشمري
 22002 262620066022 مهدي تسن عبدهللا عبام
 22000 260022266000 بدر ناصر علً الضاعن
 22022 260606266202 فار ناصر عمٌر العامً

 22020 262606266062 اسماء صباح متٌل الصالل
 22000 260626066022 عبدالعزٌز شاكر تسٌن االستاذ
 22020 222622660020 علً عبدالماٌد عبدالتمٌد فرج

 22026 266606266062 متعب عقاب ؼازي القرٌفه
 22006 266620066022 فهاد فهد فهاد الصواغ العازمً
 22200 262622266602 متمد عبدالرضا متمد تسٌن

 22202 262600266260 المطٌريعبدهللا مااد نعٌم 
 22202 262620266022 ٌوسؾ اعفر ناؾ اشمٌر
 22226 266622666222 اتمد تسٌن ااسم الدرٌع
 22202 262026666222 متمد منذر متمد المسباح

 22226 26602266062 اسماء عبدالصمد متمد اسماعٌل
 22226 220602066600 عٌسى متمد تسن اتمد

 26022 226660660600 العدوانًبندر صوٌان تمود 
 26002 222662066222 ناٌؾ متمد تركً العتٌبً
 26022 226620066622 سعود انور سعود التامد

 26226 222622266062 هانً ملفً عٌد عوده
 26222 222022260022 عمر بدر شمم الدٌن التركٌت
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 26202 226060060222 عبدالهادي عطا هللا فالح السكران
 26262 266060060600 تمدان ؼنٌمان الظفٌري خلٌفه

 26200 262600266226 عبدالعزٌز خالد عبدهللا مهٌالن الهااري
 02226 220606260262 اتمد فالح مطلق العازمً
 22226 222620266022 مسفر خلٌل منشد الهندال

 22200 226600266620 متمد عبدالهادي بداح العامً
 22626 266622666022 السالمعبدالعزٌز سالم ؼنٌم 

 22660 260002266002 اتمد متسن متمد الهااري
 22226 266666066622 فهد عبدالعزٌز سعٌد البطتانً العازمً

 22622 260020066266 ضاري سعدون عبدهللا علً
 22602 222066260006 ناٌؾ فالح ناصر العازمً
 22620 266600666202 منى ابراهٌم عبدهللا صفر
 22602 260620266200 مشعل نشمً سعٌد العنزي
 22060 220660266262 تسٌن علً تسٌن الدشتً

 22602 262026266000 اتمد خالد اتمد مندى
 22000 260022266260 نواؾ اتمد عطٌه المهٌنً الشمري

 22002 260622266222 علً سلٌمان شعبان بهزاد
 22202 260622266222 تسٌن مصطفى منصور عبدالعزٌز

 22226 226600066200 متمد بدر ناصر االستاذ
 22226 222626266222 عبدالعزٌز متمد عبدالعزٌز العازمً

 ولالبرنامج األ

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26262 260020666222 فهد ٌوسؾ ٌعقوب متمد

 20022 266620266202 عبدهللا صالح عبدهللا القطان
 20206 222600066200 رٌم مبارك عاٌل التربً



-49- 

 

 20222 266066266020 زٌنب منصور ماٌد الكوت
 22260 260626266020 النعلولوه متمد راشد متمد الش
 22262 260626266020 النعساره متمد راشد متمد الش
 22000 220626260222 تمد بدر تمد الخنٌنً

 22202 262026266202 فٌصل عسكر بركات المطٌري
 20222 260620066220 ساره تمود شاعان العتٌبً
 20062 226022066200 ؼدٌر ظاهر عبٌد العازمً
 20222 260622266220 ساره فائق تامد المبارك
 22600 266066266000 منٌؾ نفاع سعود الرشٌدي

 22662 260606066626 عبدالرتمن الطبٌخٌوسؾ ااسم 
 22002 260620060220 زٌنب صفر اابر عزٌز

 22062 262622266660 تنٌن عواد مضتً الفضلً
 22022 226606266200 منٌره خالد سعود الرشٌدي
 22202 226602266262 دالل اتمد علً العبدالمتسن
 22220 222660260060 نشور ٌعقوب ٌوسؾ السٌتان

 22022 262600666222 متمد ااسم عرب كوثر
 22060 260620066202 مرٌم عوض روٌشد الرشٌدي
 22200 262620666220 فاطمه سعٌد ٌوسؾ ؼلوم
 22222 262600666002 مرٌم عدنان ابراهٌم الربٌعه

 22026 260020066222 ن المسريست ىمنى مك
 22202 260622266222 انتصار خلؾ تمد الشمري

 22222 262602060022 عبدالرتمن اتمد مرٌم فٌصل
 22220 260620266220 بدور عبدالملك شرٌؾ الصدٌقً

 22226 260606266020 متمد سعد سعٌد الامعان
 22626 260602266000 مشاعل متمد راشد التمار

 22600 220620260262 فاطمه متمد اسماعٌل السوٌج
 22666 262626266600 تسٌن علً تسٌن االستاذ
 22622 262062066020 فهد ابراهٌم فوزان الراٌبه
 22002 262060066002 ساره سامً مساعد البناي
 22020 266626266620 ؼدٌر متً علً مطلق



-43- 

 

 22020 266620066002 نوؾ سلٌمان خلٌل القطان
 22262 260602666222 تمزه عبام متمد صوار
 22200 262000266202 علً عٌسى سالم خدادا

 22226 262660066202 عبدالسالم علٌان التربًهدى 
 22062 222026060002 فهد امال خالد بوتمد
 22002 220600260202 ااسم متمد تسن عبدهللا

 22002 260600066262 عبدالرتمن عبدهللا اتمد السلطان
 22266 260626266000 شهد متمد مبارك العامً
 22260 262606066222 تسٌن عبام علً عبدهللا

 22222 262066066222 علً عبدالالٌل تسن البقشً
 22006 262622060200 امااد علً متمد المطٌري

 22060 260000266220 انم متمد عبدالرتمن الكندري
 22006 226626066602 اٌمان عبام عبدالستار ماٌد
 22002 266020666222 عبدالوهاب سمٌر عٌسى المهنا

 00202 220600060022 الدٌتانًمسعود شدٌد بركات 
 22600 226606066262 ثرٌا سعد متمد البركه

 
 لثانيالبرنامج ا

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22620 222620260260 فاٌز متمد علوش العازمً
 02020 226606260602 خلؾ دؼٌم خلؾ العازمً
 02200 226622266060 عبدهللا راشد فالح العازمً

 02020 220622260220 بدر سٌؾ العازمً ناصر
 00262 220622260222 علً صالح علً الضوٌان

 02202 226606266020 عبدهللا مطرب بطٌتان العازمً
 20620 266602060022 متمد فرتان علً العنزي
 00266 226626260000 فٌصل عبدهللا مشرع العتٌبً
 02006 226622666622 ٌوسؾ مخلؾ عاٌد العنزي
 00202 220660260020 مانع سراعان راشد العامً
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 00022 222020066602 متمد سعد متمد الدؼٌشم
 02000 220622066200 سلطان متمد شعٌفان العامً
 22022 222006060202 متمد سعود رؼٌان الشرٌع
 00000 226600660022 متمد مزٌد ؼادن بادي
 22622 220060260022 بندر متمد مبارك كمٌخ
 22002 260660666660 مٌثم عدنان ابراهٌم العطار
 22000 260602266022 عبدهللا علً صالح الهوٌدي
 22006 262606066002 فهد فاضل تسٌن البترانً
 22220 266600666200 فرتان بدر فالح العازمً
 22006 222620266602 فهد سالم عٌد العازمً
 22222 260620266222 نور نااً علً الشطً
 22222 222602266662 ابراهٌم بدر اتمد الملٌفً
 02602 226620266022 سٌلٌمعثمان عبدهللا عثمان الم

 02200 222602666022 سالم ملفً فالح العازمً
 06002 260602666022 سلطان بندر ضٌؾ هللا الدٌتانً
 02262 226002660222 عثمان متمد علً الفٌلكاوي
 06202 222600666262 فهد عبدهللا ازا الدٌتانً
 22202 260062666222 بدر ناصر مبارك المطٌري
 22200 262666266222 ناصر خالد بدر طمٌان

 22222 266002066262 فاطمه صادق متمد تسن الشواؾ
 22226 260606066062 خالد تاً فالح العازمً
 22602 260006266262 ٌوسؾ فٌصل ااسم متمد
 22602 266626066022 راشد فالح راشد الؽرٌب

 22622 222060260062 فٌصل عبدهللا هادي العامً
 22600 260620660060 تسٌن ناصر اواد الصفار
 22662 222602266622 فرج زٌد خلؾ الفرج

 22660 260022660602 متعب بشٌر شمروخ الشمري
 22620 222662066222 تسن متمد علً خااه

 22620 260000666220 ٌوسؾ فالح عواد العازمً
 22002 262622266000 بدر عبام تسن تٌدر
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 22622 262620666002 ثابت فٌصل ثابت العتٌبً
 22620 260602066660 ٌتٌى ٌعقوب ٌوسؾ القطان
 22066 266600060202 عبدهللا شاٌع عبدهللا العامً
 22020 260666066020 فرتان باسم فرتان مبارك

 22002 262020666022 عبدالعزٌز المشعلااسم عبدهللا 
 22000 262622266220 متمد خالد متمد الهندي
 22666 262620266220 مهدي علً تسن الترز
 22020 260622066022 تمد ااسم متمد الهااري
 22000 262022066062 تمد اتمد نزال الهااري
 22022 226020260002 اراح فارم مفلح النامً

 22202 260620066662 مرزوق العازمًمشعل متمد 
 22066 226620266222 متمد بدر متمد التاً
 22060 266622266226 تمود مشعل تمود الارٌد
 22226 266002066200 مطلق فهد مطلق العتٌبً
 22206 262622660220 مناؾ تمزه عبام ؼلوم

 
 
 

 لثالثالبرنامج ا

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 00202 220602660002 ب العتٌبًزرماعد مفهد 

 06226 222622060066 مشعل مفلح عبدهللا مابل
 00220 222622666202 سامً موسى متمد الرشٌدي
 02622 222022266260 راشد مطلق راشد الرااتً
 20220 222620666060 عزٌز نزال راشد العازمً
 20200 220660266000 متمد علً مبارك العازمً

 20666 222002660622 معٌض مطلق العازمً سٌؾ
 02226 222022060202 خالد عٌد تمود العراده

 02022 222660066022 ثامر مابل مفرح العازمً
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 02606 226002266202 نواؾ مشوط راكان العامً
 26200 222602066220 عبدالعزٌز سعود مصبح الشتومً
 00602 222002260262 عبدهللا مهدي مرزوق الخٌاط

 02226 222026666606 عبدالعزٌز مناتً عواد العازمً
 02622 222620260022 ناصر خالد ناصر العامً

 02662 222022260200 تسن سلطان فنٌسان المطٌري
 26620 222662260262 ناٌؾ الفً عاٌرم العازمً
 02022 222600060260 تمود قعٌد ؼرٌب العازمً
 00220 222622066022 تمود عبدهللا تمود المطٌري
 02060 220626266260 متعب بدر مطلق الماادي

 02262 220626266060 المطٌري حعبدهللا مفرج راا
 02020 222660260262 تبٌب خلٌفه شبٌب العازمً
 02626 222620066220 متمد عبدهللا متمد المالح
 02202 222620260222 طالل تمد متمد الهااري

 02626 222060266666 عبدالرتمن المرياابر عبدالهادي 
 22220 220020260662 فاٌز مرزوق تركً العازمً
 22202 262626266220 ناٌؾ مساعد مسفر المطٌري
 02260 222600066622 متمد شعٌل مصلح العتٌبً
 02262 266066666020 براك تمود براك الرشٌدي
 02600 222620060002 سعود عطا هللا ابر المطٌري
 02226 220606060200 ناصر فالح متمد الهااري
 02202 220620266022 فهد مسفر مقٌت العامً
 02222 220606260202 عبام عبام خضٌر عزٌز
 02022 222626266002 ٌوسؾ مصلح ارار الدٌتانً

 22200 260000066620 عبدالرتمن سلٌمان منصور العازمً
 22222 220602260262 متمد عبدهللا فهاد مبارك
 22622 262606666202 ٌوسؾ فالح عبدهللا العازمً
 22222 226626266606 عٌد نار ملوح العازمً

 22200 222066260266 مطلق مصبح مطلق العازمً
 22222 262626266260 مساعد ٌوسؾ عبدهللا تبٌب
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 02622 226066066226 متمد فالح عالً العازمً
 22620 220600260222 مرزوق عاٌض عاٌد العازمً
 22006 262620266626 بدر هزاع عبدهللا العازمً

 22606 262622666622 عبدالرتمن راشد عبٌد العازمً
 22622 222622266000 راشد امال علً اللوؼانً
 22660 222062660020 فهد سفٌح عبدهللا العازمً
 22606 220620260260 فهد فراج ؼانم الشمري

 22620 262602066020 فالح العازمًابراهٌم فالح 
 22622 222660266622 فٌصل سعد مطلق العتٌبً

 22006 222066266622 تمد مبارك سعود التاٌالنأ
 22662 260600666602 عبدالرتمن تمود صالح العازمً

 22622 220620260620 عادل سعد ناصر العازمً
 22022 222626666620 سلطان متمد بداح تمد

 22220 262600266022 مبارك خالد التبٌبعلً 
 22222 260606260602 سعود سلطان سعود السبٌعً

 
 
 
 
 

 لرابعالبرنامج ا

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26220 266626666202 عٌده مزعل دؼمً الرشٌدي
 26202 226600260262 شرٌفه عوض عاٌد الرشٌدي
 26622 222002266222 تصه معدي مصلح الرشٌدي

 22620 262620066020 فار اتمد سالم التمٌده
 00206 220600666262 قهوه مطنى زٌد االسلمً
 22220 220026266020 ناٌؾ مسند عاٌد المطٌري
 22222 260022266226 متمد زاٌد عوض الدٌتانً
 22266 262602266262 منٌره علً مابل العازمً
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 02226 226602266260 خالد راعان ناصر البتٌري
 02220 226620066220 مشعل ناصر مبارك العازمً
 26220 220600266020 علً خضر خلؾ الخالدي
 06206 222626260020 متمد سالم ؼانم المطٌري
 00026 222600260006 طالل ابراهٌم مسفر العتٌبً
 20062 220066666226 امٌله تمدان بادي العنتري

 20222 260622066220 تسن دعالهعبدالرتمن عنتر 
 20020 260620066002 نوره نقا نااً الشعالنً

 26202 226620260226 عبدالعزٌز سعود عبدالعزٌز العصفور
 26200 266626260022 علً منصور متمد ماطر
 06022 226606266022 عذبً صالح متمد التبشً
 02002 222066266262 اتمد عوض ادبٌم العازمً

 00006 222626260226 ااسً متمد المطٌريمتعب 
 26622 202602666022 مبارك علً مبروك ارشٌد
 22226 222022266222 مااد مطلق ابر العنزي
 06220 220002066220 ٌوسؾ مبارك فالح الهلفً
 22602 266626266220 متمد عوض فهد التربً
 22600 220602260220 تنان سعد اعالن الزعبً

 22026 260620266622 عطٌه صؽٌررباب اتمد 
 22620 266622660222 ساره صالح عبدهللا العتٌبً
 22022 260020660000 صلفه برام عقاب الشمري
 22022 220002066022 فاطمه اتمد عبود علً

 22022 260626066020 افراح مساعد عبدهللا المتاان
 22222 222620260220 رٌم تمد عبدالعزٌز التوٌم

 22002 220620066602 عبدهللا متمد العاٌضعبٌر 
 22260 222662062222 بتول عبداللطٌؾ متمد التمد

 22220 220000066222 سلوى الٌدان ضوٌتً الظفٌري
 22000 222620666622 براك ٌوسؾ اتمد الطراح
 22226 266022266000 ناصر بدر مرزوق العازمً
 20200 222626060022 ثرٌا ضتوي عوض الشمري
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 22000 260626266602 هنادي خالد عبدالرتمن الامعه
 22022 260626260020 بدرٌه تمد صقر الترٌاً
 22022 222622060222 عبٌر عبدهللا تمٌد علً

 22262 226626066206 كفاٌه سلطان سالم الفضلً
 06026 266062260260 علً فالح سعد العازمً

 02002 222066666226 عامر عبدهللا خلٌؾ العنزي
 20220 266666260600 اتمد ناصر اسد ناصر
 00602 226620060220 سعود اتمد سعود التوال

 22062 222022266202 علً اردان تمدان الترٌاً
 20222 220606260022 عٌسى منٌخر لوقان العنزي
 02202 226620666022 ضاري تسٌن علً العازمً
 02000 222002266226 راشد متمد تمود لعلٌثه
 22260 202660266626 ولٌد مبارك عبٌد زرٌبان
 22600 226020260022 نوره سعد سعود العتٌبً

 22262 260022266200 اشواق ؼازي شاعً المطٌري
 22622 262600066226 اتمد اسماعٌل تركً اعفر

 22662 262626660622 ٌوسؾ خضر تسن نور
 22602 262626060206 علً ضٌدان بشٌر العدوانً
 22020 260602066022 افراح ملفً ملفً المطٌري

 22626 262060066262 مال هللا المتروكمرام ماٌد 
 22600 262006066020 عبدهللا تسن تسٌن القطان
 22002 222606060222 مرٌم عامر تسن القالؾ
 22026 260620266020 هنوؾ فالح مسعد المطٌري

 22020 260602066622 سن عفام الدوسريتمتمد 
 22062 260000266262 لطٌفه تمد عواض المطٌري
 22060 220006266222 العنود صؽٌر صامل الخالدي

 22202 260622266622 عبدالرتمن عبدهللا شالش صفوق
 22062 260606066200 تسنٌم عبدهللا اتمد الشطً
 22222 222606266620 دنٌا ضامن عٌسى نصٌر

 22220 260666266262 العامًنوض فالح متمد 
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 22222 260666266200 مً زامل دتام السعٌدي
 22062 262622260226 نوره نواؾ ؼالب المطٌري

 22222 226626660602 تصه صالح عبدالرتمن المنصور

 22220 262626260620 مارٌا تسن تبٌب قمبر
 22220 220600262222 عبٌر متمد صتن المطٌري

 22260 260666066206 الزومسٌل سعد مسلم أ
 22226 262622266060 اسٌل ؼنام عبدهللا التربً

 22226 262660066262 نفال خالد مشوط العامًأ
 22220 266606266020 ناود فالح سعٌد التربً
 22262 262602260620 امار عبدهللا شاٌع الشمري
 22602 220026066226 ناٌؾ زٌد تربً السعٌدي

 22022 222602060060 متمد الهاللاتمد ابراهٌم 
 22020 266662066022 علً كاظم موسى التداد
 22222 266622266200 فهد ناصر عاٌض العامً
 22262 262602666200 عثمان فٌصل علً الشطً
 22222 262626066200 عبدهللا خلؾ ظاهر السعٌدي
 00260 222626266222 سالم سعد فهٌد الضفٌري

 00020 222622266020 تسٌن الشمريعامر عبدهللا 
 02062 222626260662 ٌوسؾ ابراهٌم عبدالعزٌز الرشود
 00202 226626260622 ناصر ضٌؾ هللا مرزوق العتٌبً
 22620 222626060022 عٌسى صبٌح مرٌؾ الترٌاً

 
 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26020 222602060200 المرشد متمد عبدالعزٌز اتمد

 02220 222660662600 تامد ااسم تسن االشوك
 00222 220620266260 تمدى عبدهللا مزعل العتٌبى
 02620 222600260062 ناصر قوٌظى براك العازمى
 22226 260600066062 ؼالٌه سعٌد ناٌؾ العامى
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 22226 260660266222 عبدالرتمن عادل خلٌفه بوارتمه
 02622 222606066022 السهلىهادى فهد سعد 

 20202 222600666022 عبدهللا خلؾ رفاعى العازمى

 06002 226620266662 ابراهٌم كاظم ابراهٌم الراشد

 20200 222000266020 عبداللطٌؾ امال ابراهٌم المنٌم

 22262 222620066060 مشارى طارق عبدالكرٌم الشاٌاى

 22026 260626266262 زٌنب بدر رسول دشتى

 سعود عبدالعزٌز سعود التمدان
 

222622666202 22260 

 
 لسادسالبرنامج ا

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20602 266020666222 ٌوسؾ شاكر متمود كمال

 22220 226000666222 متسن خالد تسٌن قمبر متمد
 06026 260602266002 فهد فالح سالم العازمً

 20000 260606066020 عبدهللا اللوؼانًعبدالعزٌز خالد 
 00620 220622260600 سالم ماتم عبدهللا العامً
 20222 226062066020 خالد تمد ااسم الدوب

 20226 266002266220 منصور تسن اتمد السبع
 00002 222602266600 عبدالكرٌم راا سعٌد الشمري
 00622 220602260022 متمد سعد صقر المطٌري

 26262 220626260600 هتٌمً ااسً المطٌريمبارك 
 22222 260602266000 عبدهللا علً عبدهللا بالل

 22620 262622266622 اتمد متمد مضتً العنزي
 22622 260602266000 اعفر صادق متمد ؼلوم
 22026 262622666000 عبدهللا متمد علً العامً
 22660 262626266660 مبارك بندر سند العالج

 22622 226602066222 فٌصل سالم الخشتً سعود
 22662 262606266220 تسٌن متمد صالح العامً

 22002 262006066260 عبدالرتمن علً عبدالهادي عبداللطٌؾ
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 22022 262060066200 اتمد نشمً عوض المطٌري
 22022 262000066060 عبدالعزٌز عبدهللا عبدالعزٌز المشعل

 22020 262022266000 متمد عبدهللا مطر خاتم
 22026 266600666200 خالد سعود عبدالعزٌز الرقوة

 22060 260620260002 أتمد علً متمد طامً العازمً
 22020 260600066006 اتمد مشعل اتمد الخراز
 22222 262606266622 براك عبدهللا اتمد تٌفونً
 22202 222602266020 عبدهللا علً تسٌن امٌر

 22022 262622666020 اسماعٌل ابراهٌمعلً عٌسى 
 22200 260600266220 فارم زبن سعد العتٌبً

 22000 262602060662 سلٌمان علً سلطان العمانً
 22000 260602266000 بدر أتمد عبدهللا الشراح
 22206 226626066222 تسٌن متمد تسن تسن
 22226 260620666202 ٌعقوب اواد متمد علً

 22266 262602266220 مبارك الهااريمبارك علً 
 22026 266622260022 علً ازا زٌد العتٌبً

 22220 262620066022 عبدهللا الهٌب عبدهللا العدوانً
 22220 260600660000 مشاري فرتان عبداللطٌؾ الدوخً

 22002 262626266062 فالح عبٌد فالح العازمً
 22222 262662060622 ٌوسؾ علً تسٌن العنزي
 22062 260620266000 علً عمر صالح المال
 22060 260622666260 مشعل فهد سعد العامً
 22000 260602066226 علً عادل تسٌن شمم

 22006 260626066202 اتمد عبدالعزٌز اتمد الزاٌر
 22000 260062666262 متمد ااسم متمد التوطً

 22026 262622666026 عبدالعزٌز عبداألمٌر ٌتٌى السبع
 22226 260062666220 منصور معزي مااد المتلع
 22206 266066266202 علً طالب عبدهللا الهاشم

 22220 262620660262 عبدالعزٌز ناصر مطلق العتٌبً
 22222 222602266262 سلٌمان اعفر ابراهٌم الماادي
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 22206 222622260220 اواد تسٌن عبدالرتمن مٌرزا
 22200 262606066062 عبدالكرٌم البترعبدالكرٌم عبدهللا 

 22222 262020066020 عبدالعزٌز مساعد تمد الصوٌان
 22222 262600266002 عبدالعزٌز مساعد خلؾ الدوسري
 22220 262620266222 تامد عصٌري عبدهللا الشمري
 22202 262606066020 متمد عبداللطٌؾ زاٌد المكٌمً
 22226 262002266202 راشد عبدهللا ٌوسؾ ٌعقوب الزٌد
 22222 226002066602 اتمد خالد مبارك الكوٌران
 22062 260606066220 تٌدر اشرؾ عبدهللا المٌرزا
 22002 260620266202 معاب متمد تامد المطٌري
 22002 266606060226 ابراهٌم اتمد ابراهٌم العبٌدلً
 22002 226606266262 اتمد صالح سعد النخٌالن

 22062 260626066202 تمد الخرازسعد تسٌن 
 22202 262622666262 متمد مصطفى تسن الكندري

 22222 262620266602 تسن علً عقٌل بوتمد
 22000 266626266202 فهد متمد شامً الرااتً

 22666 260622266222 مشاري منصور علً الرشٌدي
 22206 266620666000 عثمان امال عبدهللا الناقه

 22222 260666060602 نًوالعابدٌن عبدهللا اشكن دهللا زٌنعب
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 22222 262602266620 متمد متمود ٌعقوب موسى متمد
 22222 262620660600 فٌصل خالد ضٌدان السبٌعً
  22602 266660266622 علً هندي مفرح الهرشانً
 22602 260620066222 متمد سعود عٌاد الرشٌدي
 22226 262606066020 عبدهللا خالد سعد المطٌري
 22622 262606666062 علً عبدالهادي بدر الوزان
 22660 260662266020 ناصر عامر تسن القالؾ
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 ألولالبرنامج ا

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20602 222622060622 مااد عالً تمود المطٌري

 ثانيالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 02202 222662060262 مشعل ؼانم ؼزاي المطٌري
 20222 260622266600 خالد مسهوج عوض الصلٌلً
 20220 222606066022 طالل هلٌل سبهان العٌبانً
 20662 262602666222 بدر شداد وثٌر العازمً

 20622 266620060202 تقان العامًبندر متسن 
 00202 222620066022 ٌعقوب عدنان عبدالكرٌم دشتً
 06002 220622266262 عبدهللا عبٌد عواض الرشٌدي

 00002 222622266220 فالح عامر فالح عزام
 22622 260622666022 عبدالعزٌز متمد عاٌد الصلٌلً
 22600 222600666622 متمد اتمد اسماعٌل عبدهللا
 22620 266062066000 عبدهللا ابراهٌم ٌوسؾ اراغ
 22622 262626660262 ملوح ناصر ملوح العازمً
 22622 266620260000 مشعل طفٌل متمد الرشٌدي
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 22626 262006266002 عامر براك فهد العازمً
 22020 262006260620 خلٌفه زٌاد خلٌفه اوقٌت الشمري
 22002 260626066202 مشاري سعد دؼٌم العازمً
 22226 266022066206 فهد امعان متمد داهوم

 22202 262626066602 فهد سعد تمود البطتانً العازمً
 22226 260600066000 مطلق سعد مطلق العازمً
 22200 260620066202 طالل متمد شرٌده العازمً

 22220 266600266260 عبدالرتمن مبارك تماد العازمً
 02022 220622260222 متمد الرامزيتسٌن ااسم 

 02266 220602260220 شامان فالح بداح العازمً
 22202 262062266660 عبدالرتمن عرٌفان شبٌرم العازمً

 44876 293013000191 فهد اتمد فهد ابوربٌع

 22662 262622266662 فهد علً مصبح العازمً
 22622 260020266206 متمد فهاد مذكر العامً

   

 ثالثالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 02062 260602066022 تمود اتمد مطلق العازمً
 20002 266606066220 سالم شافً سالم العامً
 20226 260020066062 اتمد تمود سعد العازمً

 20222 262600266022 متمد عبدالتً خشمان العازمً
 00000 220620260002 عبدالمتسن ٌوسؾ مسٌر الشمري

 00220 226620260600 فهد عبدالرتمن فهد العامً
 00222 220620660626 طالل ناٌؾ ؼالب العازمً
 22660 226600266222 مبارك تزام معزي انعٌم
 22602 262626066262 فهد ناصر بااد العتٌبً

 22026 266066066020 عبدالعزٌز امعان سعود العازمً
 22202 222626266222 العازمًعوض فهٌد متمد 

 22262 260002260626 ناصر متعب مبارك الهااري
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 22220 260066266222 ابراهٌم هادي عبدهللا العازمً
 22022 262622266262 علً مابل سالم العازمً
 22022 260600066220 فهد مبارك ناصر العازمً

 22000 222602260022 ٌوسؾ عبدهللا رمٌضً الهرٌر العازمً
 22202 226002266262 اتمد مرضً مبارك العازمً
 22060 226062660022 عبدهللا بدر فالح العازمً

 22220 262622266222 عبدهللا سعد صالح المطوطح
 22260 262626266622 اتمد موسى بطاح الظلماوي
 22260 222620066222 فٌصل عبدهللا فرتان العازمً

 02662 222600266602 المامدعبدهللا سعود عبدالعزٌز 
 02222 226626060662 فالح ثنً فالح العازمً

 00660 222622260022 سلمان ضٌدان عبدهللا العامً
 06020 226626660002 ناٌؾ تضرم سعد الهااري
 02026 226620260062 فهد سالم امعان العازمً
 22062 222600666220 علً عاصً سٌؾ المٌع

 22620 260600266602 العازمًخالد عبٌد هادي 
 

 رابعالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 00220 226622066260 سعد فهٌد امعان عاٌج

 06620 222622266202 متمد سعٌد سلمان الهااري
 00222 222006266022 متمد فرٌح راشد المطٌري
 00620 222622266222 اتمد مطلق مزعل العازمً

 00022 226620666220 متسن تمود سلٌممبارك 
 06662 220000266226 سعٌد سالم فهد البٌدان

 00222 222600666222 سعد مبارك سعد الرشٌدي
 22602 262622666202 طالل تسٌن قنعص العازمً
 22026 222062260262 نورة خلؾ عبدهللا الشمري
 22222 262622266622 متمد فٌصل ٌاسٌن التداد
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 22020 260606266000 تمد ؼانم العازمًمتعب 
 00006 222666266222 فاطمة ناٌل مصارع العنزي
 02000 220620066662 ناصر صباح نوري الزامل
 06622 226602666200 امانً عاٌد مابل العنزي
 06000 222060060200 خالد عدنان اتمد الملٌفً

 02220 222026266002 بدر مطلق راشد السبٌت العازمً
 02626 220062260002 علً تسٌن قنعص الشقفً العازمً
 06262 220626260222 متمد ااسم عبدالعزٌز الرقوه
 22622 222666660620 فٌصل صنهات صالح المطٌري
 22222 262620260202 متمد رضا ٌوسؾ علً تٌاتً

 22022 220622060606 اتمد خالد اتمد التاً
 22222 262606066222 سعد ادوٌهٌم سعد الرشٌدي
 06220 220622266060 مااد خلٌؾ مناع التربً
 02666 226602266260 فواز مطلق دعار المطٌري
 06222 220626266626 خالد ؼازي شلٌوٌح التربً
 06222 220600266262 اتمد عبدهللا مبارك العازمً

 02206 222602060000 ابرار عزٌز متمد خلؾ الاعٌب
 26020 222662666202 شخٌر العازمًملفً الفً 

 02062 222600066260 مبارك مرزوق مبرك العازمً
 20022 220660060226 عٌد اعٌاده سلمان العازمً
 20220 222020660622 تسن ااسم اتمد المسري

 
 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22000 260600666200 ولٌد خالد مطر المطٌري

 22202 260600066202 عبدالرتمن اتمد تمود الفزٌر
 22066 262620266060 عبدهللا تمدان عبدهللا العتٌبً
 22220 260622266000 متمد تسٌن سردار نواب دٌن
 00626 222602066600 نواؾ سعد ظاهر الدماك العازمً
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 22260 262622266022 اتمد تمٌد علً صرخوه
 00200 222626266222 فرتانعبدالرتمن دلٌم اعٌثن 

 20606 262626266222 تمد مرزوق سعد مبارك
 20022 222602260206 عمر عبدهللا متمد المشوح
 02226 220620066622 متمد فرٌان عٌاده العنزي
 22660 222620660022 خالد اهاد سلمان العازمً

 
 سادسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 06602 222060066660 عقاب متمد المطٌريمتمد 

 22602 262666066260 اتمد عبدالكرٌم اتمد الفٌلكاوي
 02206 226626260666 عبدهللا خالد صالح الهااري
 22222 260620066060 عبدهللا متمد زٌد الزٌد
 20200 220060666622 علً تسٌن سالم الشطً
 20202 262020266620 زٌد متمد زٌد الزٌد

 20200 222600266602 مسعود مزٌد مسعود العازمً

 ولالبرنامج األ

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 22260 222062660626 نوال نعٌم متمد العنزي
 22620 262622266620 نوؾ صالح منسً سالمه

 20622 262060266222 راشد عبدالرتمن العبدالاادرفار 
 

 ثانيالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف
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 20662 260620266222 سعد نافل طلٌتان المطٌري
 20026 260626066602 سعود مبارك سٌؾ العازمً
 20062 262622260020 علً متمد مناتً العازمً
 20066 260026066000 خالد فهٌد رفاعً العازمً
 20220 220626060022 متمد سعود فهم الهااري
 20622 222622266022 متمد اتمد ناصر العازمً
 22022 262020266220 فالح مناور صالح العازمً
 22000 262626066062 فرج مرزوق فرج المطٌري
 22662 262600066220 مشعل صتن ٌتٌى الهااري
 22022 262620666022 توراء تسن صالح التاٌرات

 22020 260626260002 امىبدر الدباغ مانع الع
 22226 220666266220 مشعل طلٌتان عماش العتٌبً

 22266 262020266022 عبدالرتمن عٌسى دؼٌمان المطٌري
 22626 262626266222 عمر بدر فرتان العازمً

 22602 262622260066 عبدالهادي فهد مابل المطٌري
 22620 266020666602 مشوط عبدهللا العامًنصار 

 22006 262600266002 سعد سعود سعد العازمً
 22220 260620266022 عبداالله عبدهللا متمد الرشٌدي

 22202 262622066200 تمد سالم تمد المري
 22222 222666266022 سلٌمان تسن عبدالتسٌن عبام
 22200 220626266202 متسن ناصر تمود العامً

 22262 262620266262 عبدالعزٌز ؼرٌب مرزوق المطٌري
 22262 260620066200 عبدالعزٌز فوزي مسعود بن بالل
 22262 260622266026 مرزوق متمد راعان العازمً
 22220 220606060662 عٌاد ردن شلٌوٌح العتٌبً
 22220 260626066202 طالل تسن متمد القتطانً

 
 ثالثالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف
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 02220 220006060006 فالح متمد هااج المطٌري
 20600 260622266222 هاٌؾ فالح ضب العازمً
 20262 260620666222 فهد راشد فالح العازمً

 20660 262602066602 عبدالعزٌز امعان عاٌرم العازمً
 22622 262620666020 علً فرج ادعان فهاد العازمً

 20200 262602266226 متمد علً العازمًسالم 
 20202 262622266226 متمد امسٌعٌد متمد العازمً
 20620 266606066202 مشاري متمد سعد العازمً
 22222 266626266002 عبدهللا مناور متمد العازمً
 22202 222660666222 عٌد هادي عٌد العمٌري
 22202 262006260002 ناصر عٌد براك العازمً

 22002 262026266060 انور فٌصل مطلق الستلول العازمً
 02222 222620666000 ناصر عماش فهاد العامً
 22666 262626066020 متمد امال متمد المهٌنً
 22622 260600066022 عمر فرتان مصبح العازمً
 22620 262620266222 متمد سعود سعد الاوٌخ

 22622 260026266026 عبدهللا مبارك مطلق العازمً
 22620 262600666226 اسماعٌل امسٌعٌد متمد العازمً

 22022 260006066202 فٌصل فالح سعد العازمً
 22002 222060660220 فالح ناصر عبٌد الدوسري

 
 رابعالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20066 222600660202 طالل خلؾ تمدان علً

 20206 222660266222 سعود السهلًسعود سعد 
 22222 220060066260 فهد نهار فالح المطٌري
 22002 222600260262 فوزٌه سعٌد ٌوسؾ تسن
 22026 260622266222 متمد فرج فالح العازمً

 22222 262602260222 زهراء اتمد شرٌؾ الشطً
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 02222 22062006222 فهد مرزوق عبدهللا العتٌبً
 26062 222600266200 المطٌري هند شبٌب تمٌم

 22000 220620260022 بدر ذعار تسٌن المطٌري
 22202 222620266022 مراتب خلٌؾ ساٌر العنزي
 22020 222666066626 فاطمه ااسم تسٌن الشوٌكر
 22022 262620666000 بدر ناٌؾ خلؾ المطٌري
 22022 262606266262 خلٌفه سعد مساعد الدهام

 22060 262620260022 عبدالماٌد البلوشًمتمد عدنان 
 22000 260626066200 راشد مطلق راشد مثٌب
 22202 262020266002 مشعل متمد سعد السهلً
 22220 260620666022 عبدهللا سالم سعد العازمً
 22226 266606260260 عبدهللا متمد ناصر التمٌمً
 22220 222062066020 عذاري مبارك اابر صالح

 22220 260022260020 ضتوي زٌد المطٌري بدور
 20020 222626060226 ااسم متمد تزام المٌع

 22220 202006066202 تٌاه تمزه عبام عبدالعزٌز
 26002 220600066020 علً سمٌر اواد الازاؾ

 20020 262022066260 عبدالماٌد فرٌح مابل الرشٌدي
 20660 222000660062 علً تسٌن علً العدوانً
 20020 262620666620 فالح عبدهللا فالح المطٌري

 20260 266602266222 سلطان متمد  التمٌدي المطٌري
 22206 220602266222 سعد هالل عٌدان الخالدي
 20222 260626066260 مرٌم سالم علً المري

 20222 262020066002 زهراء عادل عبدهللا عبام
 22220 222620666006 عبدهللا قعٌد تشاش العتٌبً

   

 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20620 262620666226 فهد فلٌح هاضل العازمً
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 22022 262062266200 تبٌب عامر عطٌه الشمري
 22660 262602060262 ناصر بدر عبدهللا العتٌق

 20020 260600066020 شاهٌن عبدالعزٌز درٌم فرتان
 20020 262006666262 بدر تمود المتمدسعود 

 20622 220660260622 متمد مبارك سالم الولٌد
 

 سادسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20000 262620666220 اتمد مبارك مزٌد المطٌري
 22202 262626266602 سلطان عٌد عوٌضه العامً
 22220 226060660200 مشاري علً عبدهللا المطٌري
 46695 293040101158 خالد عبدالكرٌم عٌد العدوانً

 
 ثانيالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20260 222600060002 عبدهللا اتمد ابراهٌم الؽرٌب
 22226 226062066222 فهد تمدان مفلح العنزي

 22222 220002266202 فٌصل عٌد تمود التاٌالن
 22060 260662066002 عبدالعزٌز متمد عبدهللا المطٌري

 22062 222622260202 صالح بطً مابل العازمً
 22206 222020066266 عواض تمد عواض العازمً
 22220 222622066222 اسماعٌل متمود علً بن نخً

 22220 260660060022 تمٌد العازمًتمٌد تركً 
 22626 262626060020 فهد متمد فهد متمد الدوسري
 22202 226006660622 بدر تمود ؼازي العتٌبً
 22206 260600266200 تسن قمبر عبام القالؾ
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 22202 220620666260 طالل خلؾ مبارك العازمً
 22222 222666066226 متمد تمود عاٌض العازمً

 20622 222606266222 بطٌتان بتال عوض مزعل
 20006 260600266222 طالل عواد هااج العازمً
 20226 222600660220 هدٌه سمٌر مطلق المطٌري
 20220 226062660222 سلٌمان اتمد تبٌب الشمري
 20222 222022260222 اتمد فالح سالم العازمً

 
 ثالثالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20202 226006666662 التسن علً متمد الهران

 22022 260000060622 صالح عبدالرتمن متعب متمود
 22222 266620066222 تربً مطلق متمد العازمً
 22602 260622066220 متمد ضٌدان صالح العتٌبً
 20602 222622660022 تمد مبرك مفرح العازمً

 20626 222606660220 مً مفرح العازمًزمتمد ت
 20222 222622260202 زٌد تامد تركً الشمري

 20622 226002266020 مرزوق قرٌنً مرزوق العازمً
 22000 262066066026 هاٌؾ عوض صالح العازمً
 22266 222606660200 مرزوق فالح اهٌران العازمً
 22006 220602260022 فٌصل مابل مفرح العازمً
 22222 226626066222 مبارك سالم سعد العازمً
 22222 222002066022 خالد درج مشوح الاوٌسري

 
 رابعالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 26002 222620060002 ابرار فٌصل تبٌب الفضلً
 20266 222026066620 سلوى صقر منصور العازمً
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 20022 222602260022 فٌصل سعود متمد المطٌري
 22002 260002266606 متمد الرشٌديمبارك هادي 

 22226 226622060220 دانه علً عبدهللا الطراروه
 20260 222622262062 تنان عبدهللا اابر الشمري
 20020 220622666602 ندى نااً طالب متمد تقً
 20202 222622266020 متعب قبالن ناصر ؼربٌن
 22266 222602260662 عٌد عٌد متمد العدوانً

 22200 222622660620 رااح علً الهااريمتمد 
 22222 226600666262 شعاع هاٌؾ تمدان ؼرٌب العازمً

 22622 222026260022 فهد ماطر مثال العازمً
 22622 222602266222 عبدالعزٌز خلؾ مابل الاعٌب

 22662 220622266600 متمد دخٌل فهد صباح
 22006 222002066622 رتاب مرعً ناصر رداد
 22002 262626260022 سعود بركه عباد الدٌتانً

 22200 262066266062 عبدالعزٌز مطلق خالد بوتوام
 22026 222066260202 مااد ازاء مبارك العصٌمً
 22222 260600266620 منصور متمد شبٌب الزعبً
 22220 262620066206 ناصر بدر ناصر العازمً
 22260 220020060620 خالد خلؾ خالد المطٌري

   

 خامسالبرنامج ال

 
 اإلسم

 
 الرقم المدني

 
 رقم الملف

 
 20202 222660066022 عبدالرتمن سعد فرتان العازمً

 22002 266620066602 خالد سعد عبدهللا العتٌبً
 22662 222626260202 فهد فالح نافل العازمً

 
 

 سادسالبرنامج ال

 
 رقم الملف الرقم المدني اإلسم
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 وزٌر النفـط ووزٌر الكهرباء والمـاء  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارة التساباتإول / موازنة الباب األ /دٌوان الخدمة المدنٌة / دٌوان المتاسبة  نسخة :
  .والبدالت مراقبة العالوات/ دارة المتابعة والتطوٌر/ مراقبة المتابعة والتطوٌرإ
 
 
 

 التارٌخ : 

   
 22062 262660266660 مبارك عاٌض فهٌدسعود 

 20020 220600660602 سعد هادي برؼش القتطانً
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 الموافـق :
 

 

 

 

 ع.االستاذ


