أسماء المرشحين للمقابالت الشخصية

#

رقم الهوية الوطنية

االسم

1

******5388

راكان عبدالله صالح السحيباني

2

******4284

وليد بن اختر بن محمد سلطان

3

******2476

عادل ادريس بن يوسف مكاوي

4

******4855

فراس محمدسعود بن ابراهيم سقاط

5

******4334

نواف حسين بن محمد المصري

6

******7274

مرسل تركي مساعد الحارثي

7

******5973

ابراهيم عبدالله علي الشيخي

8

******9794

عبداالله محمد زبار المطيري

9

******1028

نظير عدنان بن نظيرعالم جان

10

******8023

صالح علي بن أحمد الغامدي

11

******4784

خالد مرجي مطر الرويلي

12

******8837

سعيد محمد بن سعيد الزهراني

13

******3397

علي جارالله علي الزهراني

14

******7121

محمد حامد بن محمد الحامد

15

******0479

عالء عبدالستار حسين الصنعاني

16

******4885

عماد خضران بن محمد الغامدي

17

******8395

محمد عبدالله عطاالله الفايدى

18

******9835

معتز محمد بن منصر العمودى

19

******3966

عمر سعيد عقيل الصالحي

20

******2497

خالد محمد عبدالوهاب العركي

21

******0356

فهد عبدالله بن محى الدين مليباري

22

******4861

تركي مقبل بخيت الجهني

23

******0737

ماجد شامان بن هالل الحربي
أمـانـة محـافـظـة جدة 
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24

******5054

سلمان منيف رجاء العتيبي

25

******2751

محمد فؤاد بن محمدسعيد دمنهوري

26

******3562

محمد حماد محمد النمري

27

******7359

يوسف علي سعيد قران

28

******1044

ناصر حسن علي زولي

29

******5344

عبدالعزيز عبدالرحمن عبد الحميد السميري

30

******3074

محمد مساعد موسى سويدي

31

******7015

يوسف صالح محمد الشهري

32

******2657

عادل مدالله ربيع الشراري

33

******7845

ريان محمد بن سعد الجالل

34

******9244

عبدالكريم ضيف الله بن سعيد الفحيماني

35

******2309

عبدالله ناصر بن عبدالله السعوي

36

******4127

مطلق محمد بن ابراهيم المشل

37

******2485

فهد ابراهيم صالح الوكر

38

******7517

عزالدين محمد عزالدين عزالدين

39

******4278

سعد ضيف الله جهز العتيبي

40

******9444

عبدالله فايز بن عبدالله الشهري

41

******3452

عمار عبدالله بن محمد حمدي

42

******7671

عبدالله صالح بن علي اللحيدان

43

******3015

عبدالله محمد مذخر البقمي

44

******1234

حمد محمد بن صالح اليامي

45

******4867

محمد فائز ابن سويلم القثامي

46

******9703

مسفر احمد بن غنام آل شريف

47

******9296

احمد خالد احمد الجبر

48

******9111

فرج متعب بن سعيد المجنونى
أمـانـة محـافـظـة جدة 
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49

******4677

أحمد سعد محمد الشهري

50

******3825

عمار حمود بن حمدان الحربى

51

******2679

خالد بجاد صويلح بن مالفخ

52

******5554

عبدالله مسلم الهزيل الشراري

53

******0766

محمد عوضه محمد عسيري

54

******2461

عبدالمجيد حسن محمد محيا

55

******0618

سلطان غرمان صغير العمري

56

******2644

علي عبدالله بركوت الناشري

57

******6010

فهد مسلم عيد الشراري

58

******8830

محمد علي محمد الراجحي

59

******8583

امجد عبده حسين ابوخيرين

60

******9478

ناصر علي ابن حسين القحطاني

61

******9817

محمد عمير بن محمد الزهراني

62

******2126

جابر ناصر جابر آل سليم

63

******5591

سلطان رمضان محمد المالكي

64

******9335

حذيفه حبيب الله مرزاعالم بخاري

65

******7746

محمد معيض محمد القحطاني

66

******1608

عبدالله محمد بن حبيب الشهري

67

******6464

ناصر غائب تركي العتيبي

68

******5470

الحسين علي عمر بادحدح

69

******4531

حسام محمد بن صالح الزهراني

70

******7155

حسين يحي عبدالله ال الشهي

71

******4993

أحمد حسن يحي سفياني

72

******9939

عامر سعود مشوح الشراري

73

******9989

محمد طالل بن احمد البركاتي
أمـانـة محـافـظـة جدة 
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74

******7410

خالد محمد احمد القرني

75

******7526

سعد بن منصور بن حسين القحطاني

76

******7308

يوسف عبدالله مشبب عسيري

77

******6252

ريان سعيد بن صدقه فقيه

78

******4352

بسام محمد عبيد القريان

79

******8930

شرف علي عبدالعزيز الشمراني

80

******2450

أمين علي عبدالله الشهري

81

******3353

اسامه اسحاق بن عمرخان نورولي

82

******9461

حسام علي ابن احمد الغامدي

83

******8229

ناصر احمد بن ناصر النجدي

84

******1745

علي سريان بن جامل المطيري

85

******8619

سراج دخيل الله حماد الجهني

86

******2590

احمد عبدالله بن محمد الزهراني

87

******7187

عبداالله ابراهيم بن علي الغامدي

88

******5431

عبدالرحمن سرحان سالم الحمياني

89

******9804

سلطان ياسين بن ياسين الكديسي

90

******8752

جارالله محمد يحي العبدلي

91

******4363

محمد طالل بن حضيض االحمدي

92

******5360

احمد سعود عقال الخالدي

93

******2769

راشد فهد سيف الدوسري

94

******5155

صالح محمد علي الربعي

95

******8219

فؤاد محمد عبدالمطلب الغامدي

96

******8612

الحسن عبدالرحمن محمد الدخيل

97

******9738

سعود سليم بن عويد الرشيدي

98

******5063

محمد محفوظ بن عبدالله الغامدي
أمـانـة محـافـظـة جدة 
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99

******3625

حسن محمد محمد طوهري

100

******7260

احمد محمد احمد هياشي

101

******9550

عبدالله مطير عقال الشراري

102

******3877

تركي سلطان محمد العمري

103

******3043

أحمد بنيدر محمد العتيبي

104

******7768

سعود ناصر محمد العتيبي

105

******9276

وليد خلف معيبر العنزي

106

******8140

محمد عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي

107

******3873

عبدالعزيز عوضه عبدالله الشهراني

108

******5395

بدر عائش فريج البلوي

109

******3581

علي مانع بن محمد آل جواد

110

******1617

عبدالعزيز دليفم فرج العتيبي

111

******0282

سامي يحي احمد عبدلي

112

******6939

فواز صالح مهدى السلمى

113

******6464

عبدالرحمن حامد خلف المحمود

114

******8664

محمد عبدالله ابن محمد الغامدي

115

******0873

سعد محمد بن عبدالعزيز القرعاوي

116

******8854

عاطف مدالله سويلم الشراري

117

******4155

يزيد صالح عبدالله الدخيل

118

******7038

اسامه عبدالله بن عامر القحطاني

119

******1376

سعود عبدالعزيز علي الشمري

120

******9173

ياسر شفيق هاشم طوله

121

******0398

بدر صالح حميد الحربي

122

******9240

ابراهيم صنت خليف الحربي

123

******4893

أحمد حسن محمد صيرم
أمـانـة محـافـظـة جدة 
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124

******3031

ياسر مطر عبيدان المطيري

125

******7703

عبدالعزيز سليم فالح الشراري

126

******0479

محمد علي بن محمد الغامدي

127

******5754

ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الغنيمي

128

******7737

عبدالله سعد بن عوده الردادي

129

******0884

عبدالله محمد مديس العمري

130

******4685

معاذ سعد حسني المعلوي

131

******6339

عبدالمجيد مستور بن يحي الزهراني

132

******8790

عبدالله علي سعيد آل الحق

133

******7160

شارع حسين شارع القحطاني

134

******5622

سامي يحي احمد حمدي

135

******4074

عمار طلعت احمد شاولي

136

******2161

حمزه صالح بن احمد الغامدي

137

******3696

عبدالعزيز محمد فطيس الزهراني

138

******5269

عبدالرحمن سعد عبدالله الشهراني

139

******6555

رامي منصور فريحان الرشيدي

140

******0721

احمد عبدالله شيبان العيسي

141

******4632

خالد مصطفي حسين سنيور

142

******5276

نواف عبدالرحمن محسن ناشر

143

******9999

رشيد فهد ناصر بن منيف

144

******0736

متعب خميس بن احمد الزهراني

145

******8643

عبدالحكيم سلمان علي الشهري

146

******0275

فيصل محمود بن صدقه زمزمي

147

******5925

يزيد عناد مسند الشراري

148

******7304

عبدالرحمن خلف فالح الشراري
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149

******7812

فهد عبدالله عبدالرحمن العنزي

150

******4351

سامي احمد عيد الحويطي

151

******6419

عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد

152

******3104

حسن محمد ابراهيم عسيري

153

******1258

يحيى عبدالرحمن محمد القرني

154

******2460

مبارك سعيد علي القحطاني

155

******6925

تركي غرم الله سعيد القرني

156

******5917

سعد عبدالله محمد مداوي

157

******5781

ياسر احمد محمد الشبعان

158

******2907

خالد حامد عبدالله الجدعاني

159

******7937

نواف عايض احمد حامد

160

******0727

عبدالهادي محمد بن حمدان ال مخلص

161

******0937

عاصم عبدالرحمن ناصر الجهني

162

******2554

هادي مسفر بن علي العرجاني

163

******9204

علي خالد علي الزهراني

164

******6950

محمد علي محمد سهلي

165

******0271

عثمان عبدالرحمن بن مسلط الروقي

166

******6437

حازم احمد حامد الحميدي

167

******7540

ممدوح متعب مذود الشمري

168

******7193

عبدالله عبدالكريم عبداللطيف القشعمي

169

******9983

عمر عبدالله بن علي الخطابى

170

******7851

سلطان محمد ابن علي القحطاني

171

******7014

مشاري بدر كساب الضبعان

172

******4257

نايف مصلح فريحان الحارثي

173

******1237

عبدالرحيم محمد ابن عبدالرحيم الغامدي
أمـانـة محـافـظـة جدة 
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174

******9932

أحمد عيدروس احمد باوهاب

175

******8583

احمد علي فراج البلوي

176

******1935

عبدالعزيز فهد محمد العقل

177

******5729

محمد مقبول سند الشراري

178

******9545

محمد هانى بن جذالن الحربى

179

******2961

أسامه ابراهيم عبدالرحمن بن نوح

180

******9197

يزيد فهد بن محمد أباالحسن

181

******3619

احمد غرم الله احمد الغامدي

182

******6223

علي حجي بن عبدالعزيز السيافي

183

******3136

عبدالله حامد بن عبدالله العدواني

184

******7162

علي عبدالكريم بن فرحان الملحم

185

******4626

احمد عثمان بن احمد الغامدي

186

******2843

ابراهيم مساعد بن عبدالله الزهراني

187

******2474

عبدالمحسن حميد بن محارب الجهني

188

******3573

معاذ حمد موسى الرحيلي

189

******7096

رشدي حسن بن عبدالله الزهراني

190

******1939

ابراهيم محمد علي الفالحي

191

******6393

سلمان عبدالعزيز بن صالح المحيميد

192

******3561

داود سليمان بن سليم القرشي

193

******1837

سلطان حمدان لهيلم العنزي

194

******1124

سامي بندر مغيران الحربي

195

******1277

عبدالله محمد خلف االشقر

196

******4365

عبدالملك محمد على المندرج

197

******3180

ناصر سليم علي البلوي

198

******7856

عبدالله محمد منصور اليامي
أمـانـة محـافـظـة جدة 
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199

******4672

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الرشيد

200

******4816

محمد حسن محمد شريف

201

******7712

سلطان سعد سعيد العضاضي

202

******1496

عبدالعزيز عبدالله بن ابراهيم الماضي

203

******1474

عبيد مشني عبيد الهاللي

204

******1645

مصعب حامد محمد الشمري

205

******6270

عبدالرحمن عمر محمد الحازمي

206

******0482

وائل فؤاد غالب سلطان

207

******4202

عبدالله عقيل محمد الشاردي

208

******7568

محمد متعب عبدالله الريس

209

******8938

علي صاحب ماشي العمري

210

******3052

عبدالرحمن عبدالعزيز سالم الشيخ

أمـانـة محـافـظـة جدة 
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