
 

المستخدمينوظائف للمتقدمين على  ومواعيد المقابالت ) رجال ( أسماء المقبولين مبدئيا  

مساء    6الساعة   1441  / 07/  70الموافق  ثنينموعد المقابلة / يوم األ  

 مقر المقابالت إدارة األمن والسالمة بجانب متوسطة القريات

 م اسم المتقدم 

اري    .1 احمد شاحذ سليمان الشر

اريباتل ص   .2 بيح بشير الشر

اري    .3 بدر سامي مصطفى الشر

اري    .4 بدر سويلم جارس الشر

اري ي الدوكه الشر
ى
  .5 بدر ضمران الف

ي ى   .6 بدر فالح عايش سعد العيى

ي ى   .7 بندر موىس محمد الطيار العيى

  .8 تركي عويقيل حميم الرويلي 

اري    .9 ثامر قريعط حامد الشر

اري   .10 جمال عدهان مسلم الشر

اريحامد محيسن مريح   .11 يل السمحان الشر

ي ى   .12 خالد بخيتان سليمان العيى

اري    .13 خالد عبيدهللا حماد المروق الشر

اري   .14 خالد فاضل سالم الشر

ي 
  .15 خالد فالح صالح لويفى

اري   .16 رائد حميد قريان الشر

اري    .17 زياد صالح طحيطر الشر

اري   .18 سالم مشوح خويران الشر

اري   .19 سامي حمود فالح الشر

  .20 اري سامي مصلح حمد الشر 

  .21 سعد مبارك عفنان العازمي 

ي ى   .22 سعد محمد اسعد العيى

اري   .23 سعود صبيح فالح الشر

اري ان مشحن الشر ى   .24 سعود عنير

اري   .25 سالمه بشير سالمه العزامي الشر

اري    .26 سالمه مبارك حمد الشر

ي ى   .27 سلطان عبدهللا سالمة العيى

اري   .28 سلطان عقيل معازر الشر

اري   .29 سليمان محمد عايد الشر

اريسو    .30 يلم محمد سويلم الشر



 

 

وظائف المستخدمينأسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

صباحا   9الساعة   1441  / 07/  08موعد المقابلة / يوم الثالثاء الموافق   

 م اسم المتقدم 

اري    .1 صالح صويجان ظاهر الشر

اري   .2 صالح فيحان مسند الشر

يصقر بن فه ى   .3 د عمير العيى

اري   .4 صقر عبدهللا محارب الشر

اري   .5 ظاهر بن سالم بن حامد الشر

اري وك الشر   .6 عبد الرحمن غازي مير

اري   .7 عبد المحسن  سامي متنان الشر

اري   .8 عبدالرحمن ابراهيم عطاهللا الشر

اري ي الشر
  .9 عبدالعزيز خلف العياط القوينى

  .10 عبدالعزيز عضيد معزي الرويلي 

اريعبدهللا سمي   .11 حان مسلم الشر

اري  ي الشر
  .12 عبدهللا عايد عطاهللا القوينى

  .13 عبدهللا عوض مفلح

  .14 عبدالمجيد عبدهللا فرحان الفليحي 

اري   .15 عبدالمجيد محمد صياح حامد الشر

اري   .16 عزيز فالح صامد الشر

اري    .17 علي بطيحان خميس الشر

  .18 علي مطر ساري الرويلي 

اري   .19 عمر األسود دويخل الشر

اريعواد سا   .20 لم مشنى الشر

اري   .21 فارس بشير مسعد الشر

اري   .22 فالح عطاهللا مسند الحليسي الشر

اري   .23 فايز دهمش بنيان الشر

اري    .24 فايز فليح هطيالن الشر

اري   .25 فايز محمد سمير الشر

اري   .26 فهد علي عيد السحله الشر

اري   .27 فهدر مخيمر حامد الشر

اري   .28 فيصل مناحي مدان الشر

اريماجد عبدهللا الصق   .29 عي الشر



 

اري   .30 ماجد عبدهللا عقال الشر

ي الرويلي    .31 ماجد عزيز ضامي النصير

ي 
ى
  .32 ماجد عقال دهيمان الضبعان

اري   .33 ماجد متعب سالم الشر

ي 
ى
  .34 محمد سودي نارص الدغمان

اري    .35 محمد شخير سالم الشر

اري ي سويري الشر
ى
  .36 محمد ضاف

اري   .37 محمد عبدالكريم محمد الشر

اريمحمد عربيد سالم الطق   .38 يق الشر

  .39 محمد عوض سالمه االشجعي الرويلي 

وك الغروب   .40 محمد قياض مير

اري   .41 محمد مرايف مطلق سليم الشر

اري ل هدبان الشر ى   .42 محمد ميى

اري  ي مقبول الشر
  .43 مساعد ملفى

اري   .44 مشعل عبدهللا طحير البويليد الشر

اري   .45 مشهور مفرح مصعفق الشر

اري   .46 مفلح جزاع حمدان الشر

اريممدوح دهيل   .47 يس عقال سلمان الهرجاف الشر

  .48 نايف حامد ضحيان العازمي 

اري   .49 نايف عوده عيد الشر

ي ى   .50 نايف مصبح نغيمش العيى

اري   .51 نواف محمد مران الشر

اري   .52 هايل جايز شيحان الشر

اري   .53 يوسف عفيف عطا هللا الشر

اري ى الشر   .54 يوسف مرزوق جوالن الدعاسير

 

 

 

 

 

 

 



 

 

المستخدمينوظائف رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على  أسماء المقبولين مبدئيا )  

مساء     6الساعة   1441  /07/  80الموافق   موعد المقابلة / يوم الثالثاء  

 

 م اسم المتقدم 

اري     .1 احمد حليقيم طلفاح الشر

  .2 ابراهيم بشير سلمان البلوي

اري   .3 ابراهيم طيحان صامد الوثال الشر

اريابراهيم عايد ط   .4 ريف الشر

اري   .5 ابراهيم عايد هويمل الشر

اري   .6 ابراهيم عبدهللا سالمه الشر

اري   .7 ابراهيم نادي ابراهيم الشر

  .8 احمد بن عايد بن عيد الشمري

اري   .9 احمد خضير سالم الشر

ي ليلي االشجعي 
  .10 احمد راضى

  .11 احمد راكان حوران الرويلي 

اري   .12 احمد ريشان عبدالدايم الشر

اري احمد سعود شي   .13 حان الشر

اري   .14 احمد سليمان فليح الشر

اري   .15 احمد سنيان ديهليس الشر

اري   .16 احمد صالح دهيليس الشر

اري    .17 احمد عبدهللا سالمه الشر

اري   .18 احمد علي فسفس الشر

اري   .19 احمد عوض مقبل الشر

اري   .20 احمد فرج رويضان بشير الشر

ي 
  .21 احمد كريم بنيان راضى

اري   .22 احمد محمد نزال الشر

  .23 مد مدهللا سالم الصبيحي اح

اري    .24 احمد مضحي فالح الشر

اري   .25 احمد مليح خميس الشر

اري   .26 احمد هذلول يتيم الشر

اري ى الشر   .27 اسامه صالح حسير

ي ى   .28 اسامه مفلح عايد العيى



 

  .29 الحجاج محمد عبدهللا 

اري   .30 النشمي دهيليس عقال سلمان الهرجاف الشر

اري ي علي الشر
ى
  .31 النشمي الف

اري  انوار عقيل   .32 محمد الشر

اري   .33 ايمن مزيد ملهلم الشر

ي ى   .34 ايمن يوسف منقل العيى

  .35 إبراهيم فالح خليل العازمي 

  .36 إبراهيم محمد سليمان البلوي

  .37 إبراهيم مرزوق عتيق البلوي 

اري   .38 أبراهيم مناحي سالم الشر

اري ي الشر
  .39 أحمد سليمان عايد الخضى

اري ي الشر
ى
  .40 أحمد ضمران فنخير الفليحان

اري أحمد    .41 عبدالرحمن محيالن الشر

ي ى   .42 أحمد عواد عياد العيى

اري ي سعيد الشر
  .43 أحمد لويفى

اري   .44 أحمد محمد رخوان الشر

اري   .45 أسامه مدهللا فالح الشر

ي ى   .46 باتل عشيان ليل العيى

اري   .47 بادي سعود مفرح الشر

اري   .48 باسل سلطان عواد الشر

اري ي عايد الشر
ى
  .49 باسل الف

ي بن مسعد الشر    .50 اريبدر بن مرح 

اري ي ظاهر الحليسي الشر   .51 بدر حح 

ار   .52 بدر سعيد فاضل الشر

اري    .53 بدر عايد هاضل هتارس الشر

اري    .54 بدر عبدهللا كاين الشر

اري   .55 بدر عدهان مسلم الشر

اري   .56 بدر عواد مقبل الشر

ي ى وك السالمي العيى   .57 بدر مير

اري   .58 بدر منصور عقال الشر

  .59 بدرحابس عقيل الرويلي 

اريبركه مزكي مف   .60 رح الشر

 

 



 

 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

صباحا     9الساعة   1441  /07/  09الموافق  يوم األربعاء  /موعد المقابلة   

 

 م اسم المتقدم 

ي ى   .1 بسام ضاحي دهمان العيى

اري    .2 بسام عايد طريف  الشر

اريبسام عبدهللا رف   .3 يد الحويان الشر

ي ى   .4 بسام عيد محمد العيى

ي ى   .5 بسام مدرسر مديليش العيى

اري   .6 بسام مصلح هريسان عليان الشر

اري ي سويلم الشر
  .7 بسام مفضى

ي  ى   .8 بكر محمد عسكر العيى

اري   .9 بندر زايد عايش الشر

  .10 بندر محمد سليمان البلوي 

اري   .11 بندر مساعد دخيل هللا الشر

  .12 اريبندر منصور نارص الشر 

اري   .13 بندر يحي صياح الشر

  .14 تركي بسام علي ابوزيد

اري ي الشر
  .15 تركي حمود حماد الضبعانى

اري   .16 تركي خلف رخوان الشر

اري  ي شنوان الشر   .17 تركي راح 

  .18 تركي علي مجنان االشجعي 

اري   .19 تركي محمد حمدان الشر

اري   .20 تركي مري    ح مجارد الشر

اري    .21 تركي نافع ضبيب الشر

اري ثامر جزاع خميس   .22 الشر

اري   .23 ثامر خلف فرحان الشر

اري   .24 ثامر عبدهللا حلوان الشر

اري   .25 ثامر فرحان فالح الشر

اري    .26 ثامر مساعد دخيل هللا الشر

  .27 ثامر مقبول ظاهر العازمي 

اري   .28 ثامر مليح عايد الشر



 

اري   .29 جامع بن سلمان بن قريفان الشر

ارى   .30 جديع حمود محمد الشر

اريجزاع مضحي جليل الهمش ا   .31 لشر

  .32 جمال زائد معيش العازمي 

اري   .33 حامد بن عطاهلل بن سليم ظليع الذيب الشر

اري    .34 حامد دهمان عبدهللا الشر

  .35 حامد مطلق حامد البلوي

ي ى   .36 حامدراشدرفادةالعيى

  .37 حسن علي شطي الرويلي 

اري   .38 حسن مبارك حسن الشر

اري  ى عبدهللا مفلح الشر   .39 حسير

اري ي الشر
ى
  .40 حمد عبدهللا الف

  .41 حمد عوض زيدان البلعاىسي 

اري   .42 حمدان بادي عبدهللا الشر

  .43 حمود سليمان لويزان الرويلي 

اري ي فرحان الشر
ى
  .44 حمود الف

اري ي الشر
  .45 خاطر ساير البوه الفليحانى

ي ى   .46 خالد احمد عايد العيى

  .47 خالد اسماعيل محمد الشمري

اري   .48 خالد بن معارك مطيع الشر

ي ى   .49 خالد حمود مالهد العيى

  .50 اشد عواد البلوي خالد ر 

ي ى   .51 خالد سالم دغيمان العيى

ي ى   .52 خالد سعيد مطيلة العيى

  .53 خالد سليمان بنيه العازمي 

  .54 خالد سليمان محمد الزقروطي 

اري   .55 خالد صالح جليل الشر

اري   .56 خالد ضليل صالح الشر

اري ي الشر
  .57 خالد ضيف هللا نزال الضبعانى

ي  ى   .58 خالد عبدالرزاق سليمان العيى

اريخالد عبدهللا   .59  سند الشر

اري   .60 خالد عبيدهللا طنيان الشر

 

 



 

 

 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

مساء   6الساعة   1441  /07 /09الموافق   ربعاءموعد المقابلة / يوم األ  

 م اسم المتقدم 

ي  ى   .1 خالد علي صمخ العيى

  .2 ط العازمي خالد عودي مشاب

  .3 خالد عياده جي  الرويلي 

ي   ى   .4 خالد عيد خالد العيى

اري   .5 خالد غضيان سلمان الشر

اري   .6 خالد فالح صامد الشر

اري    .7 خالد فهد مسلم الشر

ي  ى   .8 خالد قاسم دهيمان العبدلي العيى

اري   .9 خالد قبيل طويرش الصواهيل  الشر

  .10 خالد ماجد عبدهللا السهر

  .11 اريخالد محمد عايد الشر 

اري ي الشر
  .12 خالد مصلح دليمان الفليحانى

اري   .13 خالد مطر دبيان القريص الشر

اري ي سالم الشر
  .14 خالد مفضى

اري ي القريص الشر   .15 خالد مقبول دان 

اري   .16 خالد مهدي سالم النباح الشر

  .17 خالدعبدهللا محمد الغصن

اري    .18 خالدفهد صويلح الشر

اري   .19 خلف سالم مقبول الشر

  .20 لولدعلي خلف شليل زقلوب ا

  .21 خلف ليلي نبهان االشجعي 

اري   .22 خليل عوض محمد الشر

اري   .23 خير مصبح سالم الشر

اري   .24 راشد بن احمد بن رحيل العزام الشر

ي ى   .25 رافع عبدهللا جروح العيى

اري   .26 راكان سالم عقالء الشر

اري   .27 رائد سعود شيحان الشر

اري ي الشر
  .28 رائد صالح مروح الضبعانى



 

  .29 يرائد صي  مهاوش الجبار 

اري   .30 رائد عبدهللا مطيلة الشر

  .31 رعد محمد ضحيان العازمي 

ي الرويلي 
  .32 رعد مفلح شاضى

اري   .33 ركاد خالد خليف  الشر

اري   .34 ركان خالد خليف الشر

  .35 ركان فوزي عبدالفتاح الدورسي

اري    .36 ريان سالم حمدان الشر

اري ي الشر
ى
  .37 ريان عبدهللا الف

  .38 زاهر فهد كريم الدويرج 

ي زايد األشهب     .39 مونس الكويكن 

  .40 زاير قبالن زاير الرويلي 

  .41 زويد محمد زويد عليان

  .42 زياد أحمد دليمان العازمي 

اري   .43 زياد خلف مظهور الشر

  .44 زياد خميس حمدان الهمش 

اري   .45 زياد سليم بشير الشر

اري   .46 زياد عايد هويمل الشر

اري    .47 زياد فالح حامد الشر

اري    .48 زياد محمد شطي الشر

اريزياد محمد مب   .49 ارك الشر

اري    .50 زياد مرزوق جوالن الشر

ي ى   .51 زياد ونيس مزعل العيى

اري   .52 زيد خشمان عليق الشر

  .53 زيد عايد فالح الرويلي 

ي 
  .54 زيد عيد زيد الثوينى

اري ي بن جعيالن الشر
  .55 سالم بن فاضى

ي 
  .56 سالم عبدالرحمن سالم القاضى

اري   .57 سالم عطا هللا سحمان الشر

  .58 اريسالم عقال عقال محيالن الضى 

  .59 سالم عوض سالم البلوي

اري   .60 سالم محمد سالم الشر

 

 



 

 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

صباحا    9الساعة   1441  /07/  10الموافق  الخميسموعد المقابلة / يوم   

 

 م اسم المتقدم 

اري   .1 سالم ناجح سحيمان الشر

اري سام   .2 صباح محمد الهمش الشر

  .3 سامر سليمان جليل الحمود العازمي 

اري ي ظاهر الشر   .4 سامي راح 

اري    .5 سامي رحيل صياح الشر

اري   .6 سامي سعد فزاع الشر

اري   .7 سامي عبدهللا داغش الشر

اري    .8 سامي مبارك سند الشر

اري   .9 سامي مطيع فاض الشحتوت الشر

اري   .10 سامي نافع رويشد الشر

ي سطام سلي   .11 مان خلف الحرن 

اري   .12 سعد سعود مزكي الشر

اري   .13 سعد سويلم جارس الشر

ا ي   .14 سعد عقال سالمه الشر

اري   .15 سعود دخيل هللا مطلق الشر

  .16 سعود راجل بنيان الرويلي 

اري    .17 سعود صاطع سليمان الشر

اري   .18 سعود عايد سويلم الشر

اري   .19 سعود فاضل فالح الرشيدي الشر

 العازمي 
ى   .20 سعود مفلح حسير

اري   .21 سعودسليمان عبدهللا الشر

اري   .22 سلطان حامد بشير الورده الشر

اري   .23 سلطان حمود عايد الخيال الشر

اري    .24 سلطان خالد شموط الشر

  .25 سلطان خلف زايد العازمي 

اري ي سعيد الشر
ى
  .26 سلطان شاف

  .27 سلطان صبيح عبدهللا الرويلي 

اري    .28 سلطان عاطف مفلح الشر



 

اري سلطان عبدالرحمن محيالن    .29 الشر

اري    .30 سلطان عبدهللا دخيل هللا الشر

اري   .31 سلطان عبدهللا شطيط الشر

اري ي الشر
  .32 سلطان عبدهللا صبيح القوينى

اري    .33 سلطان عبدهللا مسلم الشر

ي ى   .34 سلطان عواد سلميان العيى

اري الشر   .35 سلطان عويد بشير

اري   .36 سلطان قاسم عبدهللا الشر

اري   .37 سلطان مبارك سند الحليسي الشر

اري   .38 سلطان محمد حماد الشر

اري    .39 سلطان محمد سمير الشر

اري    .40 سلطان محمد مبارك الشر

ي  ى   .41 سلطان مصلط خليف سالم العيى

ي ى   .42 سلطان مطر جرو العيى

اري   .43 سلطان معيض دويشر النعيم الشر

  .44 سلطان مهدي عويد الهمالن

اري   .45 سلطان ناجح عبدهللا الشر

اري   .46 سلطان يحيا عماش الشر

اري سلمان   .47 صبيح سعد الشر

ي ى ي العيى   .48 سلمان عداد اسعد الصقير

  .49 سلمان عقال سلمان العازمي 

اري   .50 سلمان محمد سلمان الشر

ي  ى   .51 سلمان مرزوق سليمان العيى

  .52 سليمان عبدهللا عتيق العطوي 

اري   .53 سليمان مخلف مسعود الشر

اري   .54 سيف خلف رخوان الشر

ارب   .55 سيف سعد محمد الشر

اري سيف سعود مزكي    .56 الشر

اري   .57 سيف صالح سالم الشر

  .58 سيف مبارك معتق العازمي 

اري   .59 شاكر صالح طريخم الشر

ي ى   .60 شامان ذياب شامان العيى

 

 



 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

مساء    6الساعة   1441  /07/  10الموافق  الخميسموعد المقابلة / يوم   

 

 م اسم المتقدم 

اري   .1 شاهر سليمان صياح الحليسي الشر

اري   .2 شاهر نافع رويشد الشر

اري   .3 شهاب عتيق محيميد الخيال الشر

اري   .4 شهاب مساهر مليح الشر

اري ي علي الشر
  .5 صالح  مفضى

اري   .6 صالح صبيح مفلح الشر

اري   .7 صالح عبدهللا قاعد الشر

اري   .8 صالح عقال حامد الشر

اريصالح ق   .9 ادي عطاهللا الشر

ي 
  .10 صالح مبارك عمشان القوينى

  .11 صالح مجهد عليان الشاري

اري   .12 صالح معزي مساهر الشر

  .13 صقار عقال مسلم العازمي 

اري   .14 صقر عقال غريب الشر

اري ي الشر
ى
  .15 ضيف هللا بخيت الف

اري ان الشر ى   .16 ضيف هللا سالمه حير

اري   .17 ضيف هللا ظاهر سالم الشر

  .18 مشابط العازمي ضيف هللا عطاهللا 

اري   .19 طارق جايز شيحان الشر

اري   .20 طارق جميعان سليمان الشر

ي 
  .21 طارق راشد احمد الشحانى

اري   .22 طارق شنوان محمد الشر

  .23 طارق فايز مضمي النعيم 

اري    .24 طارق نايف حامد الشر

اري ات الشر   .25 طايل رجاء سلمان المغير

اري   .26 طراد نازل صياح الشر

ي ى   .27 طالل زاكي خضى العيى

اري   .28 طالل سعد خلف الشر

ي ى   .29 طالل صالح نزال العيى



 

اري   .30 طالل فالح حامدالمضيحك الشر

ي  ى   .31 طالل مهلي مفلح العيى

اري   .32 طالل نازل طليان الشر

ي ى   .33 عادل ابراهيم نزال العيى

اري   .34 عادل حمد طريف الشر

اري ي الشر
  .35 عادل حمدان مفضى

اري    .36 عادل عبدالعزيز عواد الشر

يعادل فايض عوده ا ى   .37 لعيى

اري ى الشر   .38 عادل ماطر حصير

اري   .39 عارف سالمه مسعد الشر

اري ه الشر   .40 عاطف سالمه ظاهر الخشر

اري    .41 عاطف سليمان سالم الشر

اري    .42 عافت سالمه سعيد الشر

اري   .43 عامر ظاهر خميس الشر

ي  ى   .44 عامر عشيان مكازي العيى

اري    .45 عايد بن محمد بن معتق العزامي الشر

اريعايش سعيد عايش ال   .46 شر

اري   .47 عبد اال اله محمد برمان الشر

اري   .48 عبد الرحمن  معيض النعيم الشر

اري ي الشر
  .49 عبد الرحمن عوده ثوينى

ي ى   .50 عبد الرحمن عوض عايد العيى

اري   .51 عبد الرحمن فياض االدلم الشر

اري   .52 عبد الرحمن محمد فرحان الشر

اري   .53 عبد الرحمن ناجح عبدهللا الشر

اريعبد العزيز عبدهللا مس   .54 لم الشر

اري   .55 عبد العزيز عساف حمود الشر

اري   .56 عبد العزيز فاضل فالح الشر

اري   .57 عبد العزيز فايز مطلق الشر

اري ى الشر   .58 عبد هللا مصلح حسير

اري   .59 عبد المجيد مبارك مزكي الشر

اري   .60 عبد المجيد نهار معتق الشر

 

 

 



 

المستخدمينوظائف دمين على أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتق  

صباحا    9الساعة   1441  /07/  13الموافق  حدموعد المقابلة / يوم األ  

 

 م اسم المتقدم 

اري   .1 عبد المحسن خليف خلف  الشر

اري   .2 عبد المحسن عقال حامد الشر

اري   .3 عبد الهادي ضبيب حنيف الحليسي الشر

اري ل سليم الشر ى   .4 عبد الهادي ميى

اريعبداالل ي الشر
  .5 ه حامد الشوىسر

اري   .6 عبداالله عايد مبارك السمير الشر

اري   .7 عبداالله عبيدهللا حماد الشر

  .8 عبداالله عقال رشيد رفيد 

اري   .9 عبداالله فايز سعود الفري    ح الشر

  .10 عبداإلله بشيت منيديل الرويلي 

ي ى   .11 عبداإلله متعب عناد العيى

ي ى   .12 عبدالحكيم علي خلف العيى

  .13 ومي اليابس البلعاىسي عبدالرحمن الش

  .14 عبدالرحمن جارس رحيل العازمي 

اري ي الشر
ي مشانى

ر
  .15 عبدالرحمن شاف

اري   .16 عبدالرحمن عازم سليمان الشر

اري ي الشر
  .17 عبدالرحمن عبدهللا مضفى

اري   .18 عبدالرحمن غويفل سالم الشر

اري   .19 عبدالرحمن فرحان مزلوه الشر

  .20 عبدالرحمن قعيط ريمان الرويلي 

ي 
ى
  .21 بنيه العازمي  عبدالرحمن الف

اري   .22 عبدالرحمن مجالد مسعودالشر

اري   .23 عبدالرحمن محمد مقبل الشر

اري   .24 عبدالرحمن مقبل دايش الشر

اري   .25 عبدالرحمن نافع بليبص الشر

ي  ى   .26 عبدالرحيم عايد برقع العيى

ي    .27 عبدالرزاق االشهب مونس الكويكن 

  .28 عبدالرزاق جدعان وحيفان

اري   .29 عبدالسالم بادي عبدهللا الشر



 

اري    .30 عبدالسالم عبدهللا خشمان الشر

اري ي الشر
  .31 عبدالسالم مدهللا هريران ماضى

اري   .32 عبدالعزيز جايز شيحان الشر

اري   .33 عبدالعزيز ذياب ضيف هللا الشر

اري   .34 عبدالعزيز عايد عمير الشر

ي 
ى
  .35 عبدالعزيز عايد الف

اري   .36 عبدالعزيز عبدهللا قاعد الشر

اري عبدالعزيز محمد الصقعي الحليسي    .37 الشر

  .38 عبدالعزيز محمد جليل العازمي 

اري   .39 عبدالعزيز محمد عوض الحليسي الشر

ي ى   .40 عبدالعزيز محمد مشهور العيى

اري   .41 عبدالعزيز مصبح دليمان الشر

  .42 عبدالكريم بشير مقبل الرويلي 

اري   .43 عبدالكريم بن مليحان بن جرمان المانعي الشر

اري    .44 عبدالكريم حطاب زايد الشر

هللا عواد العزامي عبدالكر    .45 يم خير

اري   .46 عبدالكريم ربيع سالمه الشر

اري   .47 عبدالكريم عبيدهللا صويجان الشر

اري  ي عايد العماوي الشر   .48 عبدالكريم نويح 

  .49 عبداللطيف عامر مفرح الزومان 

  .50 عبدهللا احمد رحيل االشجعي 

ارش   .51 عبدهللا الحميدي مران الشر

ي ى ي مزلوه العيى
  .52 عبدهللا المرضى

  .53 هللا بشير سالمهعبد

اري   .54 عبدهللا بن محمد بن الطحر الشر

اري    .55 عبدهللا بنيان هالمه زعل الشر

اري   .56 عبدهللا حمود طيحان الشر

اري    .57 عبدهللا خلف مقبول الشر

ي ى   .58 عبدهللا زعل فنطول العيى

اري   .59 عبدهللا سعيد جلوي الشر

اري   .60 عبدهللا سعيد فاضل الشر

 

 

 



 

 

 

المستخدمينوظائف ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على  أسماء المقبولين مبدئيا  

مساء    6الساعة   1441  /07/  13الموافق  حديوم األ /موعد المقابلة /   

 م اسم المتقدم 

ي ى   .1 عبدهللا عايد برقع العيى

اري   .2 عبدهللا عواد سليمان الشر

ي ى   .3 عبدهللا عواد مسهوج العيى

ا   .4 ريعبدهللا عويض رساح الشر

اري   .5 عبدهللا عويض مقبل الشر

ي   .6 عبدهللا فارس شفق النصير

اري   .7 عبدهللا فزاع فرحان الشر

اري   .8 عبدهللا محمد دليمان الشر

اري   .9 عبدهللا محمد مبارك الشر

اري   .10 عبدهللا محمد هليل الشر

ي ى   .11 عبدهللا مخلف العيى

اري   .12 عبدهللا مدهللا رحيل الشر

  .13 قصالمهعبدهللا مساهر معارك سويلم ال

اري    .14 عبدهللا مسهر مسلم الشر

اري   .15 عبدهللا معزي مساهر الشر

اري   .16 عبدهللا مفلح حسيان الشر

اري   .17 عبدهللا ناجح عبدهللا الشر

ي 
  .18 عبدهللا نارص سعد الهطالنى

ي    .19 عبدهللا هليل خنفان الكويكن 

  .20 عبدالمجيد حميد خامر  اللحاوي 

اري   .21 عبدالمجيد سالم عوض الشر

اريعبدالمجيد    .22 عبدهللا سالم الشر

  .23 عبدالمجيد علي وريد لرويلي 

ي    .24 عبدالمجيد قبالن زاير الكويكن 

اري    .25 عبدالمجيد محمد عبدالرحمن الشر

  .26 عبدالمحسن حمود مهجع الضبيعان

اري   .27 عبدالمحسن صالح طليان الشر

اري   .28 عبدالمحسن محمد جدوع الشر



 

اري   .29 عبدالمحسن معيض دويشر الشر

اري عبدالمحسن مهجع   .30 سالم الخيال الشر

اري   .31 عبدالهادي محمدسليمان الشر

اري   .32 عبدالهادي ناوي عايش الشر

اري   .33 عبدالوهاب صبيح معجون الشر

ي  ى   .34 عبدالوهاب عيد سعد العيى

  .35 عثمان عبدهللا صقر الرويلي 

  .36 عطا خليف وادي الضحوي 

ي 
  .37 عطاهللا الحميدي عطاهللا المصلوحى

اري   .38 عطاهللا رخيص حامد الشر

اري اوي الشر   .39 عطاهللا صبيح فرحان البخير

اري    .40 عالء خلف العياط الشر

اري   .41 عل صالح عرنان الشر

ي    .42 علي محمد مسعود الكويكن 

  .43 علي منور علي الخالدي

اري ي الشر   .44 علي موىس ناح 

اري    .45 عمر عايد هاضل هتارس الشر

اري  ي الشر
  .46 عمر علي مضفى

اري    .47 عمر محمد سلمان الشر

  .48 عايدعمر محمد 

اري  ي الشر
ان الضبعانى ى   .49 عمر محمد عنير

اري   .50 عميد علي مقبول الشر

اري ي الشر
ى
  .51 عناد محمد الف

اري ي رخيص الشر   .52 عواد راح 

ي كريم العطوي   .53 عواد مرح 

اري ي الشر
  .54 عويد بن عوده الشوىسر

اري   .55 عيد شاحذ سليمان الشر

اري    .56 عيس شغير هطبول الشر

ي ى ي بن تركي عيى
  .57 غازي بن مغان 

  .58 زي عطا هللا سحمان الرويلي غا

اري    .59 غالب سالم عويض الشر

ي  ى   .60 فارس رشيد عداد العيى

 

 



 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

صباحا    9الساعة   1441  /07/  14الموافق  ثنينموعد المقابلة / يوم األ  

 

 م اسم المتقدم 

اريفارس سعو    .1 د مشوح الشر

اري   .2 فارس صياح عواد العطيه الشر

اري   .3 فارس عطاهللا حماد الشر

اري   .4 فارس فالح منسي الشر

  .5 فارس فالح منقل خلف القصالمه

ي فارس الرويلي 
  .6 فارس مرضى

اري    .7 فارس مفلح عطاهللا الشر

اري   .8 فارس مياح خلف الشر

اري    .9 فالح سعود مزكي الشر

  .10 اري فالح مبارك صياح الشر 

اري    .11 فالح مران سعيد الشر

  .12 فايز حمدان مناحي الرويلي 

  .13 فايز عبدهللا دليمان

  .14 فايز عطاهللا مشابط العازمي 

  .15 فايز فيصل زامل الرويلي 

ي 
  .16 فايز محمد سعود الضبعانى

اري   .17 فايز نيال خميس الشر

ي  ى   .18 فايز يوسف متقل العيى

ي  ى   .19 فرحان سعود مضحي معطش العيى

يفرحان مهل فرح ى   .20 ان العيى

اري ي الشر
  .21 فالح غريميل عايد الفليحانى

اري   .22 فليح رخيان فليح الشر

  .23 فهد بسام محمد الصبيحي 

اري   .24 فهد بن عليان بن علي الشر

اري   .25 فهد بن عيد بن رفيالن الهرجاف الشر

ي    .26 فهد ثامر االسمر الكويكن 

ي 
  .27 فهد جمال محمد الشحانى

ي 
ى عبدهللا القحطانى   .28 فهد حسير

يفهد خ ى   .29 الد سليمان العيى



 

اري ي الشر
ر
  .30 فهد رويق مشناء الضبعان

ي ى   .31 فهد سعود خلف العيى

اري   .32 فهد سعيد بشير الشر

  .33 فهد سالمه سمير 

اري   .34 فهد سلمان سليمان الشر

اري   .35 فهد صالح عبيدان الشر

اري   .36 فهد صبيح حامد الشر

ي ى   .37 فهد عايد برقع العيى

ي ى   .38 فهد عايد كردي العيى

يفهد عواد مسهوج  ى   .39 العيى

ي 
  .40 فهد عيد زيد الثوينى

اري   .41 فهد مبارك علي الحليسي الشر

  .42 فهد مبارك علي العازمي 

اري  وك جوبان الشر   .43 فهد مي 

اري ي الشر
  .44 فهد محمد سعود الضبعانى

  .45 فهد مدرسر صياح القصالمه

  .46 فهد مشحن ساعد البلوي

  .47 فهد نارص صايل الرويلي 

  .48 فهد هليل مسعد الخمري البلوي 

اري فهيد    .49 فياض االدلم الشر

  .50 فهيد محمد سعود العازمي 

اري   .51 فواز فايز مطلق الشر

ي سلمان العازمي 
ى
  .52 فواز الف

اري   .53 فوزي مفلح حامد الشر

اري   .54 فياض عقال دهيمان الشر

اري   .55 فياض مليان جرمان الشر

اري    .56 فيصل بن مبارك فرحان عيد الشر

  .57 فيصل صالح الحسو الرويلي 

ي فيصل صالح فرحان  ى   .58 صالح العيى

اري   .59 فيصل صالح مححد الشر

اري ي فالح الشر
  .60 فيصل عاىسر

 

 

 



 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

مساء    6الساعة   1441  /07/  14الموافق  ثنينيوم األموعد المقابلة /   

 م اسم المتقدم 

ا   .1 ريفيصل عليان طنيان الشر

اري   .2 فيصل عيد مسهر الشر

  .3 فيصل فايز مدرسر الحوام 

ي ى   .4 فيصل فهد عثه العيى

ي  ى   .5 فيصل محمد جزاع العيى

ارب   .6 فيصل محمد محارب الشر

اري   .7 فيصل نارص جالل الشر

ي  ى   .8 فيصل هادي محمد العيى

ي 
  .9 قاسم حمود قاسم القوينى

اري   .10 قرناس بشير عطاهللا الشر

ات  ى اريكاسب نافع سليم العنير   .11 الشر

اري   .12 كامل سعد هطبول الشر

  .13 كريم عوض االسمر االشجعي 

ي البلعاىسي 
  .14 كساب حمدي مانى

اري   .15 كساب فنخور دليمان الشر

  .16 ليث حمود جليل العازمي 

اري ي الشر   .17 ليث محمد مرح 

اري   .18 ماجد بن عبدهللا بن سالمه الشر

اري    .19 ماجد حميدان عيد الشر

اري   .20 ماجد داغش سعيد الشر

  .21 صالح الغنيمي ماجد 

  .22 ماجد ضيف هللا مقبول

اري   .23 ماجد عبدهللا سعود الشر

ي ى   .24 ماجد فرحان هذلول العيى

اري ي فرحان الشر
ى
  .25 ماجد الف

اري ي الشر
  .26 ماجد محمد حماد الضبعانى

  .27 مازن صالح الحسو ساري الرويلي 

اري   .28 مازن عبد العزيز محمد الشر

اري وك الشر   .29 مازن نواف مي 

ي عديد الرويلي 
  .30 ماضى

اري    .31 مالك حمود عبدهللا الشر



 

اري   .32 مالك محمد شمالي الشر

اري    .33 مبارك سليمان مبارك الشر

اري    .34 مبارك سماح جويعد مسعد الشر

اري ي الشر
ى
  .35 مبارك عقالء حماد الضبعان

اري   .36 مبارك محمد مبارك الشر

اري وك نافع الطرفاوي علي الشر   .37 مي 

  .38 متعب عوض سالمه األشجعي الرويلي 

اري محسن   .39 مصبح مقبول الشر

  .40 محمد احمد منصور الدهام

اري   .41 محمد السليمي سعيد الشر

اري    .42 محمد بركه سميحان الشر

  .43 محمد بن ضاحي بن محمد العازمي 

  .44 محمد بن عتيق بن سالم السبوت العطوي

اري   .45 محمد جميعان سليمان الشر

ى سعد الرويلي    .46 محمد حسير

ار  ي الشر
  .47 يمحمد حميدان حمد الضبعانى

اري   .48 محمد خالد حمود الشر

اري   .49 محمد خلف حمدان الشر

  .50 محمد خليف راشد الولدعلي 

اري    .51 محمد داغش سعيد الشر

اري    .52 محمد دهمان عبدهللا الشر

  .53 محمد سعود سحيمان العازمي 

اري   .54 محمد سعيد عايش الشر

  .55 محمد سليمان علي الصايغ

  .56 محمد سويلم حماد

يتح زيدانالرويلي    .57 محمد رسر

اري ي الشر
  .58 محمد صالح مروح الضبعانى

  .59 محمد صياح نواش األشجعي 

اري    .60 محمد ضيف هللا سويلم الشر

 

 

 

 



 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

صباحا   9الساعة   1441  /07/  15الموافق  موعد المقابلة / يوم الثالثاء  

 

 م دم اسم المتق

اري    .1 محمد ضيف هللا مقبول الشر

اري    .2 محمد طياح علي الشر

ي  ى   .3 محمد عايد رصناح العيى

  .4 محمد عبدالعزيز سعد الدورسي 

اري ي الشر   .5 محمد عبدهللا ناح 

ي ى   .6 محمد عماش عطنان العيى

اري   .7 محمد عواد عائض الشر

  .8 محمد عوض سويلم االءشجعي 

اري   .9 محمد فهد عواد الشر

  .10 مشير الرويلي محمد فهد 

  .11 محمد فيصل زامل الرويلي 

  .12 محمد فيصل عبدهللا العرج

ي ى   .13 محمد كامل ونيس العيى

وك مصيليخ الرويلي    .14 محمد مير

اري   .15 محمد مزيد دغمان الشر

اري   .16 محمد مشفق طافور الشر

ي ى   .17 محمد مناطح محمد العيى

  .18 محمد مهجع سالم الخيال

اري   .19 محمد موافق محيميد الشر

اريمحمد ناج   .20 ح عواد الشر

اري   .21 محمد ناجح محمد الشر

اري   .22 محمد نارص نظمان الشر

اري   .23 محمد نافع سليم الشر

اري   .24 مخلد صالح غريميل الشر

اري   .25 مخلد طحيمر سعد الشر

اري   .26 مخلد مساهر مليح الشر

  .27 مدهللا  احمد حريثان العطوي

ي 
  .28 مدهللا حمود قاسم القوينى

اري   .29 مدهللا ضيف هللا حمدان الشر

اري   .30 مدهللا عبيدهللا دليمان الشر



 

  .31 مدهللا مصبح مشحن الحليسي 

  .32 مدهللا معارك سويلم القصالمه

اري   .33 مدهللا مقبول سليم الشر

  .34 مرزوق سالمه العطوي

  .35 مرشد غانم نهار الرويلي 

اري   .36 مزيد حامد سند الشر

ي ى ي العيى   .37 مساعد بشير صعيكر الفقير

اري   .38 مساعد سويلم طيحان الشر

  .39 عد سويلم قاضب البلوي مسا

  .40 مساعد طراد ثامر الشمري 

اري   .41 مساعد مفرح بادي الشر

  .42 مسلم مبارك رخيص القصالمه

اري ي الشر ي راح 
ر
  .43 مشاري الطرف

اري    .44 مشاري حمدان سالمه حمودالشر

اري   .45 مشاري صالح محمد الشر

اري   .46 مشاري عايد محمد قبيل الشر

اري  ي النصار الشر
  .47 مشعال سند مغن 

اريمش   .48 عل ابراهيم سلمان الشر

اري   .49 مشعل خاتم دابل الشر

اري    .50 مشعل عطاهللا مقبل الشر

  .51 مشعل عوض جايز الرويلي 

  .52 مشعل فايز عبدالفتاح محمدالدورسي 

ي   الحرن 
ى   .53 مشعل محسن حسير

اري   .54 مشعل محمد اشيوي الشر

  .55 مشعل محمد هديان العازمي 

ي ى   .56 مشعل مفلح بدر العيى

اريمشعل مقبول هرير    .57 ان الشر

ي    .58 مشهور جي  مشير الفريح 

اري   .59 مشهور جمال مقبول الشر

اري   .60 مشهور سحيمان مقبول الشر

 

 

 

 



 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

مساء   6 الساعة 1441  /07/  15الموافق  يوم الثالثاء /موعد المقابلة /   

 

 م المتقدم اسم 

اري   .1 مشهور محمد اشيوي اارسر

اري   .2 مصلح مطير متليك الشر

ي 
  .3 مطر فهيد مطر القوينى

اري   .4 معيش ساري هدبان الشر

اري   .5 مفلح عاطف مفلح الشر

اري   .6 مقرن علي عواد الشر

اري اء الشر   .7 منصور حمدان ندفان الخضى

اري   .8 منصور الزم عطا هللا الشر

اري   .9 منور سلمان قبيعان الشر

  .10 منور عوض ظاهر العازمي 

اري   .11 منور فري    ح فهيد الشر

اري   .12 منيف صالح جدوع الوصيوص الشر

  .13 مهدي سالم عليان العازمي 

اري    .14 مهند سالم سويلم الشر

اري   .15 مهند مدهللا مطيله الشر

  .16 ناجح رفان رحيل الرويلي 

اري ى نجدي السحله الشر   .17 نادر حسير

اري   .18 نادر سالم سالمه الشر

اري نادر عوا   .19 د مطلق الشر

اري ي جادهللا الشر
ى
  .20 نادر الف

  .21 نادر محمد دليمان النصار 

اري   .22 نادرصامدعبدهللا صامدالشر

  .23 نارص عايد فالح الرويلي 

ي ى   .24 نارص عبدالكريم عناد العيى

اري   .25 نارص فاضل فالح الرشيدي الشر

اري   .26 نارص فايز نارص الشر

اري    .27 نارص فالح محمد الشر

  .28 الشمري نارص محمد خليف

اري    .29 نارص محمد فالح الشر

اري   .30 نافل قبالن دخيل هللا النعيم الشر



 

اري    .31 نافل منوخ فرحان الشر

اري   .32 ناهض شالل خامر اللحاوي الشر

اري   .33 نايف بخيت سالم الشر

اري   .34 نايف بشير مسعد الشر

اري   .35 نايف بشير مكمن الشر

اري    .36 نايف حصيد ظاهر الشر

  .37 اري نايف دهيمان غانم الشر 

اري    .38 نايف سالم نزال الشر

اري   .39 نايف عايش عوينان الشر

اري   .40 نايف عبدهللا قبيعان الشر

اري   .41 نايف عبدهللا مناحي الشر

  .42 نايف عشوي زبن مايس الرويلي 

اري   .43 نايف عيد سويلم الشر

اري   .44 نايل حميد خبيل سليمان الشر

اري ي الشر   .45 نايل ضاحي سعود ناح 

  .46 ارينايل عبدهللا عوض الشر 

  .47 نايل مونس نزال الطويلعي 

  .48 نمر سالم مسلم العازمي 

اري   .49 نواف بن عبدهللا سالم الشر

اري ي الشر
  .50 نواف خالد سليمان الفليحانى

اري    .51 نواف سمير سالم الشر

اري   .52 نواف شايم عواد الشر

اري   .53 نواف صالح عواد الشر

اري   .54 نواف عايد قرطان خميس الشر

  .55 نواف عايض سوعان الرويلي 

  .56 نواف عبدالعزيز حوال الرويلي 

اري    .57 نواف فهد شموط الشر

ار ي    .58 نويض غاصن نهار الشر

  .59 هادي ضاحي محمد العازمي 

ي ى   .60 هاشن هليل عوده العيى

 

 

 

 



 

المستخدمينوظائف أسماء المقبولين مبدئيا ) رجال ( ومواعيد المقابالت للمتقدمين على   

صباحا   9الساعة   1441  /07/  16فق الموا وم األربعاءموعد المقابلة / ي  

 

 م اسم المتقدم 

ي بدر رويشد الرويلي 
ى
  .1 هان

ي  ى ي خلف غصاب العيى
ى
  .2 هان

اري ي الشر
ى
ي الفليحان ي ضاحي سعود  الناح 

ى
  .3 هان

اري  ي عبدهللا سالمه الشر
ى
  .4 هان

اري ي عقال عويض الشر
ى
  .5 هان

ي مصافق الهيلم الرويلي 
ى
  .6 هان

اري  ي الشر ي راح 
  .7 هايل الطريفر

اري ي سلمان الشر
  .8 هايل حصينى

اري   .9 هايل فنغور دليمان الهرجاف الشر

اري   .10 هالل محمد سالمه العزامي الشر

  .11 وادي محمد وادي الحليسي 

ي  ى ي مهجع شتوان العيى
ى
  .12 واف

ي ى   .13 وائل حمدان سليمان العيى

  .14 وائل عبدالكريم ربيع الصقر 

اري    .15 وسيم علي عوده الشر

  .16 وليد بشيت منيدبل الرويلي 

  .17 وليد خالد محمد الشهوان

اري   .18 وليد صللح عايد الشر

اري   .19 يارس سعد هطبول الشر

اري   .20 يارس ضيف هللا حمدان الشر

اري   .21 يارس عساف فالح الشر

ي 
  .22 يحنر حسن احمد الزهرانى

اري   .23 يزن ركاد حلوان الشر

اري   .24 يزن سلطان عواد الشر

ي ى   .25 يزن مضحي عوينان العيى

اري    .26 يزيد احمد عتيق الشر

اري   .27 يزيد سلمان غانم الشر

اري   .28 يزيد شنوان محمد الشر

اري   .29 يوسف الحميدي مران الشر

اري    .30 يوسف حمد طريف الشر



 

اري   .31 يوسف شخير سالم الشر

اري   .32 يوسف عايد هويمل الشر

اري   .33 يوسف عبدهللا سالمه الشر

اري   .34 يوسف فالح صامد الشر

اري   .35 يوسف فهد قبالن الشر

ار    .36 ييوسف محمد جمعه الشر

ي 
ى
  .37 يوسف محمد يوسف الهطالن

اري   .38 يوسف مدهللا عايدالشر

اري   .39 يوسف مصبح عبدهللا الشر

اري  ي الشر
ى
  .40 يوسف مفلح علقان الضبعان

اري   .41 يوسف نافل الهزيل الشر

اري   .42 يونس عبدهللا داغش الشر
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