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الهوية الوطنيةاالســـــــــم

4157****فهد  عبداهلل بن ادريس الدوسري

1671****فهد عشوي حمدان العنزي

3243****تركي فهد بن ابراهيم القدير

0704****هيفاء خليل ملوح الشمري

8392****عبداهلل  ناجي عبداهلل القحطاني

3532****رزان فهد بن محمد القحطاني

7304****سلمان محمد بن سعد القحطاني

4694****خالد علي عبداهلل العمري

0170****وسميه فيصل ذعار الدوسري

5497****فهد  عبداهلل عبدالرحمن الدحيم

7215****رفعه مبخوت بن محمد الدوسري

4837****محمد  عبيد محمد الدوسري

4357****خالد  ناصر بن معذل المطيري

9305****هاجر  عبده ابن جابر سحاري

4722****فرزان الشيبانيناهسشروق  

3181****فيصل ناصر عيد آل الجرو

8837****زياد معيض بن مسيب العنزي

3628****ندى  عبدالرحمن ابن جازع القحطاني

7915****عمر فهد مبارك الدوسري

3904****نوف ناصر حمد التميمي

3078****محمد  هادي بن حسن عسيري

1908****السحيميحويانروان عيد 

7297****محمد منصور حمود المطيري

0370****محمد فهاد بن محمد الدوسري

4116****ياسر  جبران بن حسن حريصي

7551****أبوشايعأفنان سالم عبدالرحمن 

6939****عبدالرحمن علي بجاد المطيري

0600****فهد حسن عبداهلل الشهري

7946****رزان سعد بن علي القرني

0702****محمد عبداهلل حماد العتيبي

8193****المدوحعبداهلل وليد خالد 

9519****الشكرهفهد صالح ظي

7538****عبداهلل حمود محسن العتيبي

3350****سلطان طامي فالح الرشيدي

3891****سعيد يحي بن سعيد الزهراني

1085****خالد سعد مبروك المطيري

2967****عبدالرحمن احمد عبداهلل المشيقح



الهوية الوطنيةاالســـــــــم

3104****الجيزانيرنيم  حسن احمد 

8689****سالمة العميريعليثهماجد  

6549****وليد  علي محسن المري

2611****بن سعود السهليضويحيتركي 

6136****فاطمه عمودي سعيد االحمري

2064****فهد زبن فهد العنزي

2538****مشاري سفر مسلم البقمي

0390****القحطانىنجود سعد بن فهيد 

6899****جواهر سلمان مطر العتيبي

5851****محمد عبداهلل بن عدال العتيبي

0571****محمد  مرزوق بن براك العتيبي

6121****حزام  مسفر بن عبداهلل السبيعي

5562****عبدالرحمن عبدالعزيز سعد الزير

7375****محمد عبداهلل رشود السهلي

8853****الهنوف فهيد فالح السبيعي

6696****العرجانيعبداهلل محمد محسن 

8360****ناصر محمد عبدالهادي القحطاني

5134****ناصر راجح ناصر السبيعي

8701****عبدالرحمن غانم يسلم الصيعري

8851****ندى نايف مسعف العتيبي

0518****عبداالله نواف متروك العنزي

2842****محمد يحي علي خبراني

7203****الوليد خالد عيد المطيري

9476****الرويشدمحمد  عبدالرزاق الرويشد 

5084****سند معيبد سند المظيبري

3751****سلطان محمد عوض العصيمي

6346****نواف فيصل عيد المطيري

9124****فارس  محمد مسفر القحطاني

5313****ساميه مقبل خلف العنزي

6685****فيصل مقبل عبداهلل العتيبي

2606****عايض عبداهلل عايض الرشيدي

3841****العنود  خلف الفي العوني

8903****العنزيعصويدخالد  صالح بن 

0794****اسامة  فريح بن محمد الحربي

1988****بن أحمد قيسيابوطالبأسامه  

1645****فهاد العنزيشايمفيصل 

6720****ناصر رجاء ابن ناصر الهاجري
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الهوية الوطنيةاالســـــــــم

1503****اسماعيل محمد علي هزازي

6487****فلوه محمد عبداهلل البعيجان

5461****المطيريثويمرعبداهلل مساعد 

7954****وليد عناد دخيل اهلل الشمري

6464****سالم محمد سالم الزهراني

7859****صبا  صابر محمود كالو

9852****وجدان ابراهيم محمد البراهيم

1753****فهد نواف مرزوق العتيبي

8500****شروق  خلف عياش العنزي

4874****عبداالله  ابراهيم هليل العنزي

2381****السالمههشام  عبداهلل محمد 

3826****نايف  سعد بن مسفر القحطاني

0953****محمد المالكيعيضهمشعل 

6444****عبدالعزيز محمد حمود ال شامان

2108****محمد  راجح عسل القحطاني

2280****فهد  فرحان راشد الظفيري

2606****عايض عبداهلل عايض الرشيدي

3841****العنود  خلف الفي العوني

8903****العنزيعصويدخالد  صالح بن 

0794****اسامة  فريح بن محمد الحربي

1988****بن أحمد قيسيابوطالبأسامه  

1645****فهاد العنزيشايمفيصل 

6720****ناصر رجاء ابن ناصر الهاجري

1503****اسماعيل محمد علي هزازي

6487****فلوه محمد عبداهلل البعيجان

5461****المطيريثويمرعبداهلل مساعد 

7954****وليد عناد دخيل اهلل الشمري

6464****سالم محمد سالم الزهراني

7859****صبا  صابر محمود كالو

9852****وجدان ابراهيم محمد البراهيم

1753****فهد نواف مرزوق العتيبي

8500****شروق  خلف عياش العنزي

4874****عبداالله  ابراهيم هليل العنزي

2381****السالمههشام  عبداهلل محمد 

3826****نايف  سعد بن مسفر القحطاني

0953****محمد المالكيعيضهمشعل 

6444****عبدالعزيز محمد حمود ال شامان

2108****محمد  راجح عسل القحطاني

2280****فهد  فرحان راشد الظفيري
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الهوية الوطنيةاالســـــــــم

7252****مشعل حسن بن صامل ال عاطف

6904****سيف عبدالمحسن حسن القحطاني

4326****وليد  عبداهلل بن جعد العصيمي

3074****منيف حمد منيف العجمي

3241****عاليه ناصر مطلق الحربي

9530****فايز  بشير بن صالح العنزي

4677****مهند علي حسين طرشي

0351****االسمرىعبدالمحسن  عبداهلل عبدالرحمن 

1851****عبدالعزيز عقيل عايض العنزي

1729****رائد  فارس محمد الزهراني

4857****باحميدندا محمد علي 

5587****نايف بادي مطلق العتيبي

5619****سلمان العنزيشناحخلود 

5878****مشاري صالح بن خميس العتيبي

0333****الهنوف عبدالرحمن عجير العتيبي

0497****محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشباني

5462****الهويشمصعب سعد ابراهيم 

8961****المخلفيامجاد خالد بن متعب 

4555****بندر طامي فالح الرشيدي

3425****عبير حسن جمعان الزهراني

8875****خالد محمد علي البجادي

4856****عبير سالم حمد ال معجبه

5296****ثنوى تركي محمد الدوسري

4030****الهنوف مساعد عبداهلل بن خضير

8510****شذا  عارف مطلق المطيري

1330****مسفر  مسعود مسفر القحطاني

8188****سليمان سعيد محمد القحطاني

1062****تسنيم طه بن عبداهلل المبارك

6202****عبدالكريم منصور بن سعد العتيبي

0725****ساره  رشيد رديني السهلي

7295****امجاد فيحان حجيالن المرشدي

0356****عبدالعزيز حسين نفل ال صويان

9555****بن ابراهيمامعرقلمياسر  عايش 

2064****فيء  خالد صويلح العتيبي

2624****منار عبداهلل محمد العنزي

9068****ربى ابراهيم بن ناصر الشهراني

2798****شوق مرزوق بن ضيف اهلل العتيبي
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الهوية الوطنيةاالســـــــــم

9635****فيصل فهد حامد العنزي

5822****موسى سليمان بن احمد العمار

7406****بشاير  نواف بيان الرشيدي

1253****قويت  عبدالعزيز سعيد الدوسري

1258****عبدالملك غازي براهيم العصيمي

8612****رائد  محمد مسفر القحطاني

3442****عبداهلل حمد السهليصيثه

5256****فهد فهيد عماش القحطاني

4000****عبداهلل مسيفر سعد الشيباني

7821****ضي سعود خشمان العتيبي

0774****هاشم  فاضل محمد حريصي

1330****حسام فيصل قطيم العتيبي

4165****روان محمد ظافر الشهري

2031****سعاد  صبران علي العيسى

1836****ابراهيم فهاد محمد المتعب

0699****عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن العتيبي

8854****علي ناصر عبداهلل الحربي

2619****نايف تركي سفر البقمي

5833****عبدالمجيد عويض عايض العتيبي

9086****لينا سلطان مقبل الحربي

6192****العتيبيمجالءخالد رجاء 

0664****العرجانيحصه مهدي فهاد 

1795****متعب نادر مبارك الجلوي

8184****هليل حمد هليل العتيبي

8592****عبير سعيد عبدالرحمن الشهري

2160****طالل جمعان احمد الغامدي

3379****عبداهلل احمد عبداهلل بن سعران

3400****مرام محمد بن عائض البريك

9252****دعاء شارع تركي العتيبي

3844****ريهام صالح سالم الزهراني

3674****ضاري عايد جرو العنزي

8105****اسماء ذعار فواز السبيعي

5960****معاذ  عبداهلل خليوي الحربي

5679****الشمرىعبدالرحمن  محمد بن عبدالرحمن 

1010****مها فالح محمد الفالح

5420****ماجد حمد بن االدلم العنزي

0165****نواف راشد حمود الزعبي
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الهوية الوطنيةاالســـــــــم

4296****مهره صالح سليمان المشعل

8084****خالد حسين مرعي طالب

6053****بداح الدوسريشبنانفيصل 

4242****عبدالرحمن  عبداهلل محمد بن دمجان

6031****الصيعريعبدالعزيز  غانم يسلم 

1590****الشيبانيصناتمحمد  راضي 

5971****الحربيمريبديزيد خالد بن 

9190****فيصل حمد ابراهيم الفليج

8674****حمود تركي حمود الحربي

79412****نايف  ماجد بن مشعل العتيبي

4928****حصه  عبداالله عبداهلل الزمامي

7099****نوره  سعيدان منير البقمي

0714****فهد سعد العويسهنادى

9283****محمد خالد فهم السبيعي

0337****ذكرى  ظافر عبيد الدوسرى

5775****ابوجليدوليد سعد عبدالرحمن 

6706****سعود محمد سعود الدوسري

3119****المبيريكبشرى  محمد عبداهلل 

8690****أحمد يحيى محمد عقيلي

7402****ساره عبداهلل احمد الغامدي

9411****محمد حسين بن عايد الشمري

1858****خلود سعود راشد الدوسري

5861****سحر محمد سعيد المالكي

6457****هند محمد ناصر السبيعي

8388****عبير عبداهلل بن محمد بن خريف

2717****السوسيمحمدخلود محمد 

9483****نهيه محمد عبداهلل السبيعي

3367****جاسر محمد ناصر السبيعي

4028****باصقرعبدالرحمن  بندر عمر 

63200****فيصل فهد هضيبان العتيبي

6862****مزيعلاميره  ابراهيم راشد بن 

1270****متعب ناصر مسفر القحطاني

5581****غيداء علي سعيد القحطاني

9083****بارشيدريم  محمد عمر 

0955****عادل عبده بري الصومالي

6478****أسماء علي بن حمود عواجي

3858****خلود  خالد علي القحطاني

:يوم 90لمراقبي التشوه البصري لمدة المؤقتة المرشحين للوظائف 



الهوية الوطنيةاالســـــــــم

8462****بن هديبصنيتانالوليد سعد 

9631****سعود  عبداهلل بن محمد آل حسين

0573****عبدالمجيد عايد بن خلف العنزي

9124****الرويميابراهيم عبدالعزيز عبداهلل 

5529****احمد  مالك بن حسن الخلف

2466****جاسم  عوض محمد الحربي

6119****الجنوبىبدر عبدالمحسن ابراهيم 

4448****الزهرانىياسر حسن عثمان 

7684****في فهد عبدالكريم الحميد

7644****ساره سامي عبداهلل البكيري

9184****عبدالعزيز أحمد عبده مسيري

5461****عبدالرحمن عبداهلل مسلط الشهراني

6387****راكان حسن احمد حريصي

6313****رائد  ناصر متروك العتيبي

6065****الشدوخيالهام  ابراهيم صالح 

5018****محمد حسن بن محمد القحطاني

1232****محمد  بن عبداهلل بن حسن الزهراني

5755****وفاء محمد فيحان العتيبي

2408****رهف رامي محمود عيد

8496****اميره  عبدالعزيز بن ابراهيم المسند

2383****النجرانيفهد  احمد بن احمد 

9782****هوى  عبداهلل زايد السهلي

1042****لطيفه سعود محمد الشتوي

3608****مقرن عبداهلل غزاي المطيري

9100****ابراهيم ناصر الدوسريوصايف

6149****بدر ابراهيم خميس البلوشي

852****عبده محمد علي شراحيلي

9744****بيادر محمد فهد الهميم

1040****محمد عبداهلل ابراهيم الحميدي

7019****تركي فرحان مشحن العنزي

6125****روال ابراهيم عيسى عسيري

3649****رغد سعد سعيد الدوسري

1819****سعد راشد عبدالعزيز بن دريهم

8830****المهيدليعبداهلل  مسلم عتيق 

4954****القراشدانة  عبدالعزيز حسين 

4636****ساره  عبداهلل سعود التميمي

6522****الوايليعبداهلل وائل محمد 
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الهوية الوطنيةاالســـــــــم

1875****رنا منصور صالح الجردان

5703****المطيرىحاتم مسفر بن نافع 

1769****الجميعهحمود سلمان بن حمود 

2416****بدريه  سلطان بن ناصر العليان

9352****فهد القحطانيجخدبنوت 

0168****علي غازي عواد العنزي

8130****بايعشوتشوق عبدالعزيز عبداهلل 

1384****فارس فلقي بن حسين حمود

6556****زياد  محمد بن سعيد شبيلي

3611****هزازيحسنرهف  حسن 
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