
بيان بأسماء المرشحين الختبار الترقيات
سوب م املرتبةاالسم رقم امل

ي السل١٤٠٩٢٠٥٦ التاسعةسعيد رزق بر
سن الفرح٢٤٢٣٠٠٧٦ التاسعةش عبدهللا عبدا
ي ٣٤٣٢٠٣١١ ي املط الثامنةرائد زايد صعيب العو
ليل راري حا٤٤١٧٠١٨٨ الثامنةسليمان عبدا
ي٥٤٢٠٠١٦٣ يا الثامنةعادل عبدهللا احمد ال
ي٦٤٤٢٠٠٩٠ الثامنةسام سعود اسعد 
عةسلطان محمد مسفر الغامدي٧٤٤٠٠٠٩٦ السا
نيدي الشرف٨٤٣٣٠٦٢٨ ندي  د  عةف السا
ي٩٤٣٦١٠٢٩ ن الذبيا ن حاسن حس عةحس السا
عةسلطان حسن عمر باودود١٠٤٢٥٠٠٧٧ السا
عةسامي طليان صا القار١١٤٢١٠١١١ السا
عةعبدالرحمن ع حس اللبان١٢٤١٥٠٠٥٧ السا
ديان١٣٤٢٥٠٠٤٤ عةنايف محمد ناصر بن  السا
ن عايض خضر اليا١٤٤١٧٠١٢٩ عةحس السا
عةباسم عباس عبدالقادر اشقر١٥٤١٧٠١٤٢ السا
ي١٦٤١٧٠٢٦٥ عةفائز خالد عبدالعزز النبا السا
اب١٧٤٣٢٠٣١٤ يم باش عةعالء ع ابرا السا
عةحسن حمزه حسن ح١٨٤٣٢٠٣٥٥ السا
يم عاطف حسن١٩٤٣٢٠٣٢١ عةمحمد ابرا السا
عةع حسن محمد الصاعدي٢٠٤٤١٩١٦٤ السا
عةنايف عبدهللا يح االحمري ٢١٤٣٢٠٠٣١ السا
ي٢٢٤٣٥٠١٤٨ الل كرم املال عةمشعل  السا
يم ع العتي٢٣٤٣٥٠١٤٦ عةغازي ابرا السا
عةعثمان ع محمد فالتھ٢٤٤٢٢٠١٦٧ السا
ري٢٥٤٣٩٠٠٠٣ ان صا عمار ا عةر السا
ي٢٦٤٤٠٠١٦٣ عةمعاذ عمر عثمان اليما السا
يم الرفيدي٢٧٤٢٨١٨٠٥ عةع ابكر ابرا السا
السادسةماجد ع احمد الشنقيطي٢٨٤٣٦١٠٦٦
السادسةنص احمد سند الكر  الشرف٢٩٤٢٦٠٠٣٥
السادسةرافت جميل ي سندي٣٠٤١٤٠٢١٩
السادسةصالح احمد مرزق الصب٣١٤٢٨١٥٣٠
السادسةعبدهللا احمد طامي القار٣٢٤٢٥٠٠١٤
ازمي٣٣٤٤١٠٠٣٤ السادسةخالد عبدالفتاح محمد ا
السادسةمشاري سعد ثواب العتي٣٤٤٣٩٠١٢٨
ذ٣٥٤٣٣٠٧٩٩ ش ال السادسةاحمد محمد عا
اب طالل محمد سعيد حكيم٣٦٤٣٥٠٢١٣ السادسةعبدالو
السادسةعبيدهللا عوض عواض الدعدي٣٧٤٠٥٠٢١٠
يع الصاعدي٣٨٤٢٨١٣٩٤ السادسةغازي عواض ر
السادسةسليمان عبدهللا حميد املطر٣٩٤٢٨١٤٩٠
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السادسةعماد عبدالعزز احمد املغام٤٠٤٤٠٩١٠٩
السادسةاحمد عبدهللا سيف حميد٤١٤٣٧٠٦١٠
ي ٤٢٤٣٨٠٠٦٨ السادسةعبدالعزز فوزان فواز العم
ن صفطھ٤٣٤٤٠٩٠٥٥ السادسةاحمد محمد حس
د حمد النفا٤٤٤٣٣٠٤٥٨ امسةسلمان ف ا
ي٤٥٤٣٣٠٤٦٨ را امسةناصر منصور حسن الز ا
اشم فلمبان٤٦٤٣٣٠٧٥٩ امسةعبد امللك جميل  ا
ي٤٧٤٤٢٠٠٩١ امسةعبيد ح سعيد الشمرا ا
ي ٤٨٤٤٠٠٣١٢ امسةياسر محمد ي عس ا
يم سالم الزيدي٤٩٤٤٠٠٣٠٦ عةعبدهللا إبرا الرا
ي٥٠٤٢٨٠٠٨٧ نو وك سعيد حامد ا عةم الرا
س شمس الدين قاروت٥١٤٣٣٠٧٦٨ عةأيمن اجيغ سم الرا
ي ٥٢٤٤١٠٠٢٧ عةخالد عيد محمد الشن الرا
الثالثةرزق عبدالرزاق رزق هللا القار٥٣٤٢٨٠٠٧٧
اري٥٤٤٢٩٠٤٣٩ الثالثةمنصور جميل حامد ا
الثانيةاسامھ غرب ع حمق٥٥٤٤٠٠٣٩٩
ذ٥٦٤٤٠٠٣٩٨ الثانيةفوزي ضيف هللا ردود ال


