
تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 
للباحثني عن عمل والواردة ا�سماوؤهم  فـي الك�سوفات  اأدناه بان عليهم التواجد 
يف التواريخ واالماكن املحددة وذلك الجراء االختبارات واملقابالت لت�سغيلهم يف 

من�ساآت و�سركات القطاع اخلا�ص م�سطحبني معهم البطاقة ال�سخ�سية  وال�سرية 
الذاتية  ولالهمية يرجى االلتزام باحل�سور.

واهلل املوفق 

�ساحب االمتياز املدير العام رئي�ص التحرير 

حممد بن �سليمان الطائي

ملحق خا�ص ت�صدره 

اخلمي�ص 26 من ربيع الثاين 1440هـ - املوافق 4 من يناير 2019م

حمافظة م�سقط
ا�سم ال�سركة: اأبعاد الدولية القاب�سة

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - املوالح  )مقابل م�سجد ال�سيدة ميزون(
تاريخ املقابلة: 6 يناير 2019م 

هاتف: 92058208
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
البو�سعيدي1 ���س��امل  ه���ال  10515663اب��راه��ي��م 
7021185اح���م���د ح���م���ود ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ل��وي2
18729512ا���س��ي��ل��ه ن��ا���س��ر م��اج��د امل��ع��م��ري��ة3
ال�سكيلية4 ���س��ع��ي��د  ���س��امل  21509378ال��غ��ال��ي��ه 
14668226امل��ع��ت�����س��م ح��م��ود ح��م��د ال��ع��ام��ري5
العي�سائي6 خمي�س  خليفه  23829956املعت�سم 
12463713ال��ول��ي��د خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د ال�����س��وايف7
3714511ال��ول��ي��د زاه����ر م���ره���ون ال�����داودي8
8188391امي�����ن خ���ل���ف���ان ه�����ال ال���ع���دوي9

12253389اأح���م���د ����س���امل حم��م��د ال��وه��ي��ب��ي10
البلو�سي11 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��ال��ح  5529799اأح��م��د 
27671229اأح����م����د ع���ل���ي خ������ادم ال���زرع���ي12
23064667اأح���م���د ع��ل��ي ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��ج��م��ي13
الغيثية14 را����س���د  اأح���م���د  10813321اأ���س��ي��ل��ه 
11120692اأجم������د حم���م���د ����س���امل ال��ه��ن��ائ��ي15
23846317اأم������ل حم���م���د ���س��ع��ي��د اجل���اب���ري���ة16
19780711اأم�����ر ���س��ل��م��ان ح��ب��ي��ب ال��ل��وات��ي17
20296657اأمي������ن ح���م���د را�����س����د ال���ع���ام���ري18
8660531ب�����در ح���م���د ����س���امل ال�������س���ام���ري19
23628084ج���ا����س���م حم���م���د ع���ل���ي ال��ق��ل��ي��ع��ي20
2326052ج��م��ع��ان دروي�������س ���س��ن��ان اجل��اب��ري21
19820041ج��م��ع��ه ن��ا���س��ر حم��م��د ال��غ��ف��ي��ل��ي22
البلح�سني23 �سليمان  اح��م��د  24548922ح���ارث 
البلو�سي24 ع��ب��دال��ع��زي��ز  حم��م��د  10639607ح��ام��د 
الناعبية25 �سعيد  ع��ب��دال��ل��ه  14691679ح�سناء 
18032288ح�����س��ن ع��ل��ي را����س���د ال��را���س��ب��ي26
23411654ح��م��د خ��ل��ي��ف��ه حم���ف���وظ ال��ت��وب��ي27
13134511ح���م���د ����س���امل خ������ادم ال�����س��ت��م��ي28
14576964ح��م��د ����س���امل خ��ل��ف��ان ال���را����س���دي29
21134341ح���م���د ع���ل���ي را�����س����د ال�����س��ن��ي��دي30
8893497ح��م��ي��د ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��و���س��اح��ي31
املجيني32 اأح��م��د  عبدالرحمن  7246555حميد 
15028057خ���ال���د ر����س���ي���د ج���اب���ر ال��ي��اف��ع��ي33
9644877خ���ال���د ���س��ال��ح ���س��ل��ي��م ال�����س��ع��دي34
6205659خ��ال��د ه���ال ���س��ل��ي��م��ان ال��ب��ل��و���س��ي35
23821466خ��م��ي�����س ع���ل���ي ن���ا����س���ر ال��ع��ل��وي36
7874587خ��م��ي�����س حم��م��د ح���م���دان ال�����س��امل��ي37
19543249را����س���د خ��ل��ي��ف��ه ����س���امل ال��ع��ومي��ري38
19481057ر����س���ا خ���ال���د ن��ا���س��ر ال��دغ��ي�����س��ي39
10159174زاي������د ح���م���ود حم���م���د ال��ن��ع��م��اين40
14583557����س���امل خ��م��ي�����س ع��ل��ي ال��ع��وي�����س��ي41
5696953����س���امل را����س���د حم��م��د ال��ع��ي�����س��ائ��ي42
6202048����س���امل حم��م��د م�����س��ل��م امل��ع�����س��ن��ي43
5545528���س��امل��ه خ��ل��ف ���س��ع��ي��د ال��ه��ن��ائ��ي��ة44
22395067���س��ع��د زاي������د ����س���وي���د ال��ب��ك��ري45
13912369���س��ع��ي��د ����س���امل خ�����س��اف ال�����س��ن��اين46
�سما�س47 ع��ي�����س��ى  ع��ب��دال��ل��ه  6187007���س��ع��ي��د 
12385721���س��ع��ي��د حم��م��د ع��ل��ي امل���زروع���ي48
ال��را���س��دي49 ن��غ��م��و���س  حم��م��د  18964234�سعيد 
8789969���س��ل��ط��ان را����س���د ع��ل��ي اجل�����رادي50
62097388���س��ل��ط��ان ���س��ل��ي��م ج��م��ع��ه ال��ب��ل��و���س��ي51
18835039���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف ���س��ل��ي��م��ان ال��ه��ادي52
4892033���س��ل��م��ى ����س���امل ع��ل��ي ال�����س��ه��وم��ي��ة53
8575177���س��ل��ي��م��ان خ��ل��ي��ف��ه حم��م��د ال��ع��ويف54
11737268���س��ه��ام ���س��ي��ف ����س���امل امل��ق��ب��ال��ي��ة55
ال�ساحلي56 ���س��ل��ي��م��ان  حم��م��د  25038186���س��ري��ف 
26289626���س��ق��ر ع���ام���ر ����س���امل امل�����س��اي��خ��ي57
8150525ع���ام���ر را�����س����د حم���م���د ال���زرع���ي58
املعمري59 را���س��د  م�سبح  19802162عبدالعزيز 
21723941ع��ب��دال��ل��ه ج��م��ع��ه غ��اب�����س ال��ه��داب��ي60
ال�سناين61 خ�ساف  خمي�س  13884292عبدالله 
الر�سيدي62 �سيف  خمي�س  17555911ع��ب��دال��ل��ه 
12694801ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل حم��م��د ال��وه��ي��ب��ي63
ال�سعيدي64 خ��ل��ف  حم��م��د  22484242ع��ب��دال��ل��ه 
ال�ساحلي65 خلفان  عبدالله  20210788عبداملجيد 
املعمري66 �سامل  عبدالله  22062175عبداملجيد 
ال�سعدي67 ع��ب��دان  احلب�سي  12886407ع��ب��دان 
ال�سنيدي68 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��امل  13082078ع��زي��ز 
البلو�سي69 فرحممد  بخ�س  مولى  10089288عقيل 
10983993ع���ل���ي ح���م���د ع���م���ر ال��ه��ن��ائ��ي70
17024026ع���ل���ي ع���ام���ر ع���ل���ي ال��ع��وي�����س��ي71
20847768ع���ل���ي ع����ام����ر حم���م���د احل���ج���ري72
11672224ع���ل���ي ي���و����س���ف ع���ل���ي ال��ع��ج��م��ي73
12585462ع���م���اد ع���ل���ي ����س���امل ال��ف�����س��ي��ل��ي74
11044703ع���م���ر ح��م��ي��د ر����س���ي���د ال�������س���اوي75
25194119ع��م��ر ���س��ع��د م��ط��ر ال��ب��و���س��ع��ي��دي76
13442125ع���م���ر حم���م���د م����ب����ارك ال��غ��ي��اين77
2744491ع��ي�����س��ى ���س��ع��ي��د ي��ا���س��ر اجل��ح��ايف78
9630111غ�����امن ����س���امل ����س���ل���وم ال�����س��وط��ي79
11247047ف��اط��م��ه ع���ادل ع��ب��دال��وه��اب امل��دين80
11126357ف���را����س ���س��ال��ح م�����زار ال��ه��وت��ي81
8628575ف��ه��د ع��ب��دال��ل��ه م��ن�����س��ور ال��ه��ن��ائ��ي82
2547967ف���ه���د م����ب����ارك حم���م���د ال��ك��ن��دي83
اليعربي84 ع��ب��دال��ل��ه  خمي�س  22933417ف���وزي 
ال��غ��م��اري85 حم��م��د  ���س��ل��ي��م��ان  6488877في�سل 
امل�سهلي86 اأح���م���د  م��و���س��ى  4720094ف��ي�����س��ل 
6622814ق��ا���س��م حم��م��د ���س��ع��ي��د امل�����س��ي��خ��ي87
18800195ق��ي�����س حم�����س��ن ح�����س��ن ال���رواح���ي88
15505025م���اج���د ح��م��د ح���م���دان ال�����س��ي��ف��ي89
18300557م���اج���د م��ظ��ف��ر دب����ي ال��غ��ط��ري��ف��ي90
ال�سبحي91 ���س��ل��ي��م��ان  ���س��ي��ف  11145562م����ازن 
22512516م������ازن حم���م���د م����ب����ارك ال��ط��ل��ب��ي92
ال��غ��اف��ري93 ���س��ل��ي��م��ان  خمي�س  20817057م��ال��ك 
22430609م���اه���ر خ��م��ي�����س ����س���امل ال��ك��ن��دي94
22328106حم��م��د ج��م��ع��ه ن��ا���س��ر ال�����س��ل��ي��م��ي95
11668361حم��م��د ح���م���ود ����س���امل امل�����س��ل��م��ي96
2570895حم��م��د ���س��امل خ��رب��و���س ال���رواح���ي97
8561325حم���م���د ����س���امل م����ب����ارك االغ�����ري98
6914169حم���م���د �����س����امل حم���م���د ب���اع���ل���وي99

7853504حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ����س���امل اجل���اب���ري100
8108538حم��م��د ع��ل��ي م�����س��ل��م ال��ب��و���س��ع��ي��دي101
13953747حم���م���د م�����س��ل��م حم���م���د ج��ع��ب��وب102
13343187حم���م���ود را�����س����د ح���م���د ال��ع��ل��وي103
18522565م����رمي خ��م��ي�����س م��ع��ي��وف ال��ع��م��ري��ة104
5127057م�����س��ل��م اأح���م���د م�����س��ل��م ال��ك��ث��ري105
22615468م��ع��ّت��ز م�����س��ل��م ���س��ل��ي��م ال���رواح���ي106
4030479م���ن���ال م���ب���ارك ����س���امل ال��ن��ه��ا���س��ي��ة107
12814835م���ن���ال حم���م���د ح�����س��ن ال��ع��ج��م��ي��ة108
18541638م��ن�����س��ور حم��م��د ف��ري�����س اخل��وذي��ري109
6705372م��ن��ر حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ري��ك��ي110
18622295م��ه��ن��د م���ره���ون ن��ا���س��ر احل�����س��ن��ي111
املقبايل112 ���س��رح��ان  �سمبيه  10643827م��و���س��ى 
البو�سعيدي113 �سليمان  علي  24023322مو�سى 
11541728ن���ا����س���ر ع���ام���ر ن���ا����س���ر ال��غ��ي��ث��ي114
9283279ن��ا���س��ر حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي115
البلو�سية116 �سليمان  حم��م��د  7514398نعيمه 
12900573ه���اج���ر ن��ا���س��ر ���س��ع��ي��د امل��ع��م��ري��ة117
5862443ه���ن���د ����س���امل حم���م���د ال��وه��ي��ب��ي��ة118
21426558ول���ي���د ���س��ل��ي��م ����س���امل ال���درع���ي119
13691285ول���ي���د ���س��ي��ف خ�����دمي ال�����س��ن��اين120
الف�سيلي121 ���س��ل��ي��م��ان  ���س��ي��ف  7258721ول��ي��د 
24010205ي��ا���س��ن ���س��ع��ي��د ع����دمي ال�����وردي122
البلو�سي123 �سمبيه  خدابخ�س  9320873يان�س 
6974396ي��ح��ي ع��م��ر ل��ب��خ��ي��ت ب��ي��ت ���س��ف��رار124
17174458ي��ح��ي��ى خ��ل��ي��ف��ه ����س���امل ال��ف��راج��ي125
البلو�سي126 اأح���م���د  ي��و���س��ف  4230332ي��ع��ق��وب 
15534364ي��ون�����س حم��م��د ����س���امل ال��ع��وي�����س��ي127

ا�سم ال�سركة: لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - اخلوير
تاريخ املقابلة: 6 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
القا�سمي1 ح��م��دان  م��ب��ارك  10552245اب��راه��ي��م 
امل��ه��ري2 ق��ه��ور  ���س��امل  بخيت  7211954اح��م��د 
23658316ا���س��ع��د خ��م��ي�����س ع��ل��ي ال�����س��اع��دي3
20870606اع��ت��م��اد ج��م��ع��ه ه��دي��ب اجل��اب��ري��ة4
14668226امل��ع��ت�����س��م ح��م��ود ح��م��د ال��ع��ام��ري5
8188391امي�����ن خ���ل���ف���ان ه�����ال ال���ع���دوي6
القي�سي7 م���ره���ون  ج��م��ع��ه  9849689اأح���م���د 
18094997اأح���م���د ح��م��د خ��ل��ي��ف��ه اجل��ن��ي��ب��ي8
العوي�سي9 خريبي�س  ���س��امل  18473147اأح��م��د 

12253389اأح���م���د ����س���امل حم��م��د ال��وه��ي��ب��ي10
18034123اأح���م���د ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ه��ا���س��م��ي11
البلو�سي12 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��ال��ح  5529799اأح��م��د 
27671229اأح����م����د ع���ل���ي خ������ادم ال���زرع���ي13
23064667اأح���م���د ع��ل��ي ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��ج��م��ي14
اخل�سورية15 م�سلم  ع��ب��دال��ل��ه  10106459اأروى 
22793425اأف���ن���ان ف��اي��ز خ��م��ي�����س امل��ن��ذري��ة16
9308612اآي����ه م���ال ال��ل��ه م���ب���ارك ال��ع��م��ري��ة17
8660531ب�����در ح���م���د ����س���امل ال�������س���ام���ري18
15494518ب��ل��ع��رب ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د ب��ن��ي ع��راب��ه19
22300474ج���اب���ر ال��ع��ب��د ع��ل��ي امل�����س��اي��خ��ي20
18126248ج��ا���س��م ح��م��ي��د ع��ل��ي ال��وه��ي��ب��ي21
2326052ج��م��ع��ان دروي�������س ���س��ن��ان اجل��اب��ري22
14011236ج���وه���ره ح��م��د حم��م��د ال��ه��دي��ف��ي��ة23
البلو�سي24 ع��ب��دال��ع��زي��ز  حم��م��د  10639607ح��ام��د 
18032288ح�����س��ن ع��ل��ي را����س���د ال��را���س��ب��ي25
26819247ح���م���د خ���ل���ف���ان ع���ل���ي ال���ع���ل���وي26
14576964ح��م��د ����س���امل خ��ل��ف��ان ال���را����س���دي27
14397138ح���م���دان اأح���م���د خ��م��ي�����س امل��ع��ويل28
8893497ح��م��ي��د ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��و���س��اح��ي29
4338444ح���ن���ان ����س���امل ���س��ل��ط��ان ال��ع��ام��ري��ة30
12041449خ���ال���د ���س��ع��ي��د ����س���امل ال�����س��اع��دي31
6205659خ��ال��د ه���ال ���س��ل��ي��م��ان ال��ب��ل��و���س��ي32
الغزيلية33 م��ب��ارك  خ��ل��ف��ان  19041912خ��دي��ج��ه 
13691336خ��ل��ي��ل ���س��ي��ف خ����دمي ال�����س��ن��اين34
23821466خ��م��ي�����س ع���ل���ي ن���ا����س���ر ال��ع��ل��وي35
7874587خ��م��ي�����س حم��م��د ح���م���دان ال�����س��امل��ي36
11975549را����س���د ع��ل��ي را����س���د ال�����س��اع��دي37
10159174زاي������د ح���م���ود حم���م���د ال��ن��ع��م��اين38
10629811زه�����ور ����س���امل ح��م��د اخل��رو���س��ي��ة39
ال�سيابية40 م��ب��ارك  خمي�س  11130244زي��ن��ب 
امل�سايخي41 ع��ل��ي  �سليمان  26846282���س��اري 
26360721���س��امل ج��م��ع��ه ن��غ��م��و���س ال��را���س��دي42
14583557����س���امل خ��م��ي�����س ع��ل��ي ال��ع��وي�����س��ي43
13653677����س���امل ���س��ع��ي��د ي���ا����س���ر اجل���ح���ايف44
5545528���س��امل��ه خ��ل��ف ���س��ع��ي��د ال��ه��ن��ائ��ي��ة45
13912369���س��ع��ي��د ����س���امل خ�����س��اف ال�����س��ن��اين46
15668644���س��ع��ي��د ����س���امل ���س��ع��ي��د امل��ق��ي��ب��ل��ي47
12385721���س��ع��ي��د حم��م��د ع��ل��ي امل���زروع���ي48
ال��را���س��دي49 ن��غ��م��و���س  حم��م��د  18964234�سعيد 
8789969���س��ل��ط��ان را����س���د ع��ل��ي اجل�����رادي50
18835039���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف ���س��ل��ي��م��ان ال��ه��ادي51
18267056���س��ل��وى ���س��ع��ي��د م���ب���ارك احل��ارث��ي��ة52
15673552���س��ل��ي��م��ان ���س��ي��ف حم��م��د اجل��ه��وري53
امل�سايخي54 ح��م��ود  ن��ا���س��ر  22067143�سليمان 
18124985���س��م��ر ح���م���د ���س��ي��ف ال��ق��ن��وب��ي��ة55
ال�ساحلي56 ���س��ل��ي��م��ان  حم��م��د  25038186���س��ري��ف 
احل��را���س��ي��ة57 ه��وي�����س��ل  م��ط��ر  22012392�سم�سة 
19265343���س��ه��اب ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ق��ن��وب��ي58
27163434����س���ال���ح ح���م���د ����س���ال���ح ال���ع���ري59
اجلنيبي60 م���ب���ارك  ع��ب��دال��ل��ه  19393807���س��خ��ر 
26289626���س��ق��ر ع���ام���ر ����س���امل امل�����س��اي��خ��ي61
ال�ساعدي62 علي  �سعيد  ال��دي��ن  19273913�ساح 
19656517ط���ال���ب ع���ل���ي ���س��ع��ي��د احل�����س��ن��ي63
18466676ط���اه���ر م�����س��ع��ود ���س��ي��ف ال���غ���داين64
13421184ط���اه���ره ط��ال��ب م���ب���ارك امل��ن��ذري��ة65
11017955ع������ادل ه�����ال ����س���امل ال����رواح����ي66
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11457442م��ك��ت��وم را����س���د ح���م���ود ال���زك���واين122
7632696م��ن��ى ���س��ع��ي��د ع��ل��ي امل��ع�����س��ري��ة123
البلو�سية124 ب��ي��ت��م��اه  حم��م��د  13618522م��ن��رة 
12584999م����وزه ج��م��ع��ه خ��م��ي�����س ال��زك��وان��ي��ة125
10459647م���وؤي���د ج���م���ال اأح���م���د امل��ي��م��ن��ي126
14905045ن��اج��ي��ه م��و���س��ى ���س��وي��د اجل��اب��ري��ة127
12475472ن���ادي���ه ي��و���س��ف ع��ل��ي ال��وه��ي��ب��ي��ة128
19441483ن���اه���د ج��م��ي��ل ���س��وي��د ال�����س��ع��دي��ة129
6703785ن��ب��ي��ل��ه خ��ال��د و����س���دل ال��ب��ل��و���س��ي��ة130
البلو�سية131 اب��راه��ي��م  حم��م��د  5217478جن���اة 
8047507ن����دى ق��ا���س��م ي��و���س��ف ال��ع��ج��م��ي��ة132
البلو�سية133 ا�سماعيل  حممد  7457155ن�سيمه 
البطا�سية134 م��ب��ارك  خمي�س  22383332ن����وره 
احلب�سية135 م���ره���ون  ج��م��ع��ه  15479782ه����دى 
72330484ه���دي���ل ف���ال���ح رج�����اء ال��ظ��ف��ري��ة136
11237546ه��ن��د اأح���م���د ع��ل��ي ال��رق��ي�����س��ي��ة137
8558159ه��ن��ي��ة ج��م��ع��ه ���س��ع��ي��د اجل��اب��ري��ة138

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
الفاخرية139 ع��ب��دال��ل��ه  خمي�س  10206212ه��ي��ام 
11034002ه��ي��ث��م ���س��ل��ي��م ا���س��ح��اق ال��ب��ل��و���س��ي140
الوهيبية141 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��امل  20287352و���س��ح��ى 
الرئي�سية142 ا�سماعيل  اأح��م��د  13064306وف���اء 
23823826وف�����اء ع��ل��ي حم��م��د ال�����س��رح��ان��ي��ة143
ال�����س��ل��ط��ي��ة144 خ�����س��ي��ب  ع���ب���ود  15295396والء 
5178222ول���ي���د ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��ب��و���س��ايف145
13416435ي��ح��ي��ى ب���در م���ال ال��ل��ه ال��وه��ي��ب��ي146
11568631ي��ح��ي��ى ���س��ي��ف ع���ام���ر ال����رق����ادي147
10123299ي�����س��را ج��م��ع��ه ع���وي���د ال��ري��ام��ي��ة148
احل�سيني149 خ��ل��ف��ان  حم��ف��وظ  11905634ي��و���س��ف 
29131404ي��ون�����س ج��م��ع��ه ع����دمي امل�����س��ك��ري150
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الرقم املدينا�سم املرت�سحم
11003288اب��ت��ه��اج اح��م��د ح�����س��ن ال��ب��ح��ران��ي��ة1
3826168اح��م��د خ��م��ي�����س ج��م��ع��ه ال�����س��ن��اين2
9472624اح���م���د ط���ال���ب رب���ي���ع ال�����س��ي��اب��ي3
10442241ادري�������س م��ب��ارك ع��ب��دال��ل��ه احل��رب��ي4
18542467ا���س��ع��د ���س��ع��ي��د ����س���امل ال�����س��دي��ري5
8880609اف������راح ن��ا���س��ر ح���م���ود احل��ارث��ي��ة6
البلو�سية7 ي��و���س��ف  ع��ل��ي  12034204اخل��ن�����س��اء 
الوهيبية8 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  11160406اأح����ام 
20850137اأح������ام ن��ا���س��ر حم��م��د ال��ع��ام��ري��ة9

البلو�سي10 دو���س��م��ب��ي��ه  ب���در  26380023اأح���م���د 
6363152اأح���م���د ���س��ع��ي��د ����س���امل ال��وه��ي��ب��ي11
11750146اأح���م���د ���س��ل��ط��ان ع��ل��ي ال��ب��ل��و���س��ي12
6923957اأح����م����د ع���ل���ي خ���ل���ف اخل���رو����س���ي13
21453288اأح���م���د ن��ا���س��ر حم��م��د ال��وه��ي��ب��ي14
ال��ري��ام��ي��ة15 خ��ل��ف  ح�����س��ن  6161079اأروى 
7749109اأ����س���ع���د ع��ل��ي ح���م���ود ال��وه��ي��ب��ي16
12842801ا���س��م��اع��ي��ل ع��م��ران ع��ل��ي ال��ع��ام��ري17
الوهيبية18 ح��م��ود  اب��راه��ي��م  6820649ا���س��م��ه 
26350423ا���س��م��ه��ان ���س��ع��ي��د ح��م��د اجل��اب��ري��ة19
18560332اأم�����ل ع��ب��دال��ل��ه ����س���امل ال��ب��ح��ري��ة20
10547272اأم�����ره م���ب���ارك زاي����د ال��ب��و���س��اف��ي��ة21
13983539اأم���ي���م���ة حم��م��د ����س���امل ال��رح��ب��ي��ة22
املقيمية23 ���س��امل  ع��ب��دال��ل��ه  12966376اأم��ي��م��ه 
19767571اأن�������وار ���س��ع��ي��د ����س���امل اجل��اب��ري��ة24
الغيانية25 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  10187773اأن�����وار 
البلو�سية26 فقرحممد  حممدرحيم  9795153اآ�سيا 
11256676اأمي������ن ي���ا����س���ر ���س��ي��ف احل���امت���ي27
املحروقية28 �سليمان  حم��م��د  9321523ب��دري��ه 
10266486ب�����س��اي��ر ب����در ف��ق��ر ال��رئ��ي�����س��ي��ة29
9997043ب�����س��رى ح�����ارب ����س���امل ال��رواح��ي��ة30
21287554ث��ري��ا ع��ام��ر ع��ب��دال��ل��ه احل��دي��دي��ة31
امليمني32 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  3448738ج��ا���س��م 
البلو�سية33 اأح��م��د  مرادبخ�س  3614496جميله 
البلو�سية34 خمي�س  حم��م��د  12514592ج��واه��ر 
17984778ح����ارث ���س��ل��ي��م��ان ���س��ع��ي��د ال��ع��ل��وي35
21366797ح�����س��ن ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ال��ب��ط��ا���س��ي36
21366759ح�����س��ن ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ال��ب��ط��ا���س��ي37
11160482ح��ف�����س��ه اح��م��د خ��ل��ي��ل ال��ف��ار���س��ي��ة38
12427852حليمه غام ح�سن غام حممد البلو�سية39
12796057ح���م���د ���س��ي��ف اأح����م����د احل���ارث���ي40
27237811ح��م��دي��ه ����س���امل ح��م��د ال�����س��ب��ل��ي��ة41
61841116ح��ي��در اأح���م���د حم��م��ود ال��ب��ل��و���س��ي42
27325201خ���ال���د ����س���اع���د ح���م���ود ال��رح��ب��ي43
الرحبية44 ���س��ل��ي��م��ان  حم��م��د  11631708خ��ال�����س��ه 
19428431خ��ل��ف��ان ���س��ع��ود خ��ل��ف��ان اجل����رداين45
10647104خ��م��ي�����س حم��م��د ���س��اع��د ال��رزي��ق��ي46
ال��ع��ام��ري��ة47 خ��م��ي�����س  ب��رغ�����س  10802213دالل 
12700246ذك����رى ع����ادل خ��ل��ف��ان احل��دي��دي��ة48
26647895را�����س����د ���س��ع��ي��د حم���م���د ال���ه���ادي49
ال�سيابية50 م��ره��ون  م��ب��ارك  10949605رح��ي��م��ه 
4998985ر����س���ا حم��م��د م��و���س��ى ال��ل��وات��ي��ة51
15604456رق��ي��ه ���س��ع��ي��د را����س���د ال��ب��ط��ا���س��ي��ة52
6625169رم���ل���ه حم���م���د ج��م��ع��ه ال��ل��وات��ي��ة53
10651427روي�����دا ن��ا���س��ر ���س��ي��ف ال��ن��ب��ه��ان��ي��ة54
ال��ري��ام��ي��ة55 ���س��ن��ان  ف��ه��ي��م  28081837روؤى 
11761802زي���ن���ب حم��م��د ���س��ع��ي��د ال��غ��م��اري��ة56
7917813����س���اره ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ال��ري��ام��ي��ة57
21290378���س��ج��ى ����س���امل زاي������د ال��ع��ام��ري��ة58
14067192���س��ع��اد ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال��ب��ح��ري��ة59
احل�سنية60 خ�����س��ي��ب  ���س��امل  8370792���س��ام��ه 
13154381�����س����م����اح م�����ره�����ون ب�������س���ران 61
الندابية62 �سليمان  �سعيد  13689917���س��م��رة 
8775958���س��ه��ا ���س��ع��ي��د را����س���د ال��ه��ن��ائ��ي��ة63
20135033���س��ه��ى ���س��ام�����س حم��م��د ال��غ��اف��ري��ة64
20246555���س��ي��ف خ��ل��ف��ان ���س��ي��ف ال�����س��ي��اب��ي65
البو�سعيدية66 ���س��وان  حم��ف��وظ  20832947���س��ذى 
25076586����س���روق ���س��امل ف���رح���ان ال��غ��دان��ي��ة67
الوهيبية68 خ�سيب  حم��م��د  13212217���س��ري��ف��ه 
22319861������س�����ف�����اء ج����م����ع����ه خ���م���ي�������س 69
التوبية70 حم��م��د  �سليمان  11862267�سم�ساء 
الوهيبية71 عبدالله  خلفان  18676728�سم�سه 
ال�سكرية72 م�سيعيد  را���س��د  13208354�سيخه 
ال��رق��ادي��ة73 م��ره��ون  ح�سيم  8886388���س��ي��م��اء 
احلب�سية74 ح��م��د  ع��ب��دال��ل��ه  6205607���س��ي��م��اء 
19481521���س��ال��ح ح��م��ي��د حم��م��د ال�����س��ي��اب��ي75
12347705ع��ال��ي��ه ���س��ط��ي��ط ح��م��د ال��ن��ه��دي��ة76
10333867ع���ام���ره ع��م��ر ���س��ع��ي��د ال��ه��دي��ف��ي��ة77
16766886ع��ائ�����س��ه ���س��ع��ي��د ���س��ل��ي��م اجل��اب��ري��ة78
احلب�سية79 حم��م��د  م��ن�����س��ور  15613096ع��ائ�����س��ه 
25486702ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د ع��ل��ي ال�����س��ن��وي80
الوهيبي81 �سليمان  ح��م��دان  23461137عبدالله 
ال�سبيبي82 حم��م��د  را����س���د  14083816ع��ث��م��ان 
10032279ع���ل���ي ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��رح��ب��ي83
22353498ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي امل��ال��ك��ي84
25585458ع��ل��ي حم��م��د ���س��ل��ط��ان ال�����س��ن��اين85
10144901ع��ل��ي��اء ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ال��ع��ام��ري��ة86
14740918ع��ي�����س��ى ���س��امل ع��ي�����س��ى ال�����س��ي��اب��ي87
8390623غ����ادة ح��ب��ي��ب خ��م��ي�����س ال��ه��ن��ائ��ي��ة88
13808527غ���دي���ر ح���م���د ع���ل���ي اجل���ردان���ي���ة89
21383688ف��اط��م��ه ح����ارث ع��ب��دال��ل��ه االغ��ري��ة90
املع�سرية91 �سعيد  خ��ل��ف��ان  3383535ف��اط��م��ه 
البلو�سية92 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  12801142ف��اط��م��ه 
4033743ف��اط��م��ه حم��م��د ن��ا���س��ر ال��ه��ا���س��م��ي��ة93
الوهيبية94 �سليمان  ن��ا���س��ر  13879895ف��اط��م��ه 
3723132ف��اط��م��ه ن��ا���س��ر ع���ام���ر اجل��ه��وري��ة95
5953988ف���اي���زه را����س���د ���س��ع��ي��د ال��ه��ادي��ة96
14068456ف��خ��ري��ه ���س��امل ع��ب��دال��ل��ه ال��ف��وري��ة97
29025305ف���ردو����س ���س��امل ن�����س��ي��ب اجل��اب��ري��ة98
الفار�سي99 اب��راه��ي��م  عبدالعزيز  20317762فهد 

البلو�سية100 ي��و���س��ف  م�سطفى  10339186ك��ام��ل��ه 
4099546مل��ي�����س ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي��ة101
العجمي102 ع��ب��دال��ل��ه  ح�����س��ن  14323121م����ازن 
البلو�سية103 ع��ث��م��ان  اأ���س��ع��د  13398608م��ث��اي��ل 
9543015حم��ف��وظ��ه حم��م��د ���س��ع��ي��د ال��غ��م��اري��ة104
19031366حم��م��د ح���م���دان ���س��امل ال�����س��ل��م��اين105
23300254حم��م��د ���س��ع��ي��د ع��ل��ي امل��ح��ي�����س��ري106
28870794حم���م���د ���س��ي��ف را�����س����د ال���ن���ري107
اال�سماعيلي108 خمي�س  ع��ام��ر  12969808حم��م��د 
21999253حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ح��اف��ظ ال��ب��و���س��ايف109
البلو�سي110 بربخ�س  حممد  علي  11659665حممد 
11005053حم��م��د ع��ي�����س��ى ع����دمي ال��ن��داب��ي111
25009996حم��م��د م���ره���ون حم��م��د ال��رح��ب��ي112
61877746حم�����م�����د م�����و������س�����ى م�����ب�����ارك 113
24603561حم��م��د ن��ا���س��ر ع��ب��دال��ل��ه ال��ل��زام��ي114
9723768حم��م��ود ح��م��ود را����س���د اأوالدث������اين115
23093387حم��م��ود خ��ل��ي��ف��ه حم��م��د ال��ه��اج��ري116
14251878حم���م���ود خ��ل��ي��ل ن�����س��ر ال��ري��ك��ي117
18003095م���دي���ن ن���ا����س���ر ع���ل���ي ال���ه���ادي118
19604988م����رمي خ��ل��ف��ان ����س���امل ال��ك��ل��ب��ان��ي��ة119
ال�سائغ120 عبدالله  عبداللطيف  9175743م��رمي 
اجله�سمية121 ���س��امل  م���ب���ارك  5497117م���زن���اء 
الهنائية122 م�����س��ع��ود  رب��ي��ع  18694959م��ط��ل��وب��ه 
20768647م��ع��اذ اب��راه��ي��م ع��ب��دال��ل��ه ال��ه��ايل123
10188578م���ع���اذ حم���م���د ث�����اين ال���ع���ام���ري124
البو�سعيدي125 ���س��امل  حم��م��ود  13588567م��ن��ذر 
10327549م��ن�����س��وره اأح���م���د ع��ل��ي ال�����س��ك��ري��ة126
10125401م���ن���ى ج��م��ع��ه ع���وي���د ال��ري��ام��ي��ة127
6571885م���ن���ى ع���ل���ي را�����س����د ال�����س��ب��ل��ي��ة128
8553074م���ن���ره ع���ل���ي مت���ي���م ال��وه��ي��ب��ي��ة129
21997933م��ه��ن��د اأح����م����د ح���م���د احل��م��ي��دي130
12060808م��ه��ن��د ف���ه���د ط���ال���ب امل��ح��رم��ي131

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
العلوية132 �سبيت  اإب��راه��ي��م  12592514م��ي�����س��اء 
18187571ن���ا����س���ر ���س��ع��ي��د ح���ري���ز ال��رح��ب��ي133
6449034جن��ي��ب ت��ع��ي��ب خ��ل��ف��ان اجل�����رداين134
البلو�سي135 يارحممد  ميارحممد  62010395جنيب 
28114325جن��ي��ة ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ن��اع��ب��ي��ة136
الوهيبية137 ���س��ل��ي��م��ان  ���س��ع��ي��د  3970953ن���دى 
ال��ف��زاري��ة138 خمي�س  ع��ب��دال��ل��ه  9860033ن���دى 
البلو�سية139 ي��و���س��ف  ع��ب��دال��ل��ه  8665808ن���دى 
ال�سبحية140 م���ب���ارك  ح��م��د  7848583ن�����س��راء 
13579308ن�����وال ع��ل��ي ج��م��ع��ه ال��دغ��ي�����س��ي��ة141
احل��ارث��ي��ة142 ع��ب��دال��ل��ه  ر���س��ي��د  20867834هم�سه 
10047559ه��ي��ف��اء ���س��ع��ي��د ع��ل��ي احل�����س��ن��ي��ة143
11115751وع����د ���س��ع��ي��د ����س���امل ال�����س��امل��ي��ة144
5166356وف�����اء ���س��ي��ف ����س���امل ال��ي��ح��ي��ائ��ي��ة145
10871375ول���ي���د اخ���ط���ر الل�����وه ال���زدج���ايل146
14571771ول���ي���د ع��ب��دال��ل��ه ح��م��ي��د ال��رح��ب��ي147
14346072ول��ي��د ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د امل�����س��ريف148
13253909ي�������س���رى ����س���امل ح��م��ي��د ال��ع��ري��ة149
12124409ي��ق�����س��ان حم��م��ود ���س��امل ال���رق���ادي150
19568232ي��و���س��ف حم��م��د ���س��ال��ح ال��ب��ط��ا���س��ي151
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الرقم املدينا�سم املرت�سحم
الوهيبي1 ���س��ل��ي��م��ان  �سعيد  18121317اح��م��د 
20133113اف�����راح را����س���د ���س��ع��ي��د احل��دي��دي��ة2
18237826االزه�����ر ���س��ع��ي��د ���س��ال��ح ال��ه��ن��ائ��ي3
15624433امل���وؤي���د ���س��ع��ي��د خ��ل��ف��ان ال��ب��ك��ري4
البلو�سية5 ح�سن  خمي�س  19427119ام��ي��ن��ه 
الغ�سينية6 حميد  �سليمان  20250864ان����وار 
احلرا�سية7 ب����اروت  ���س��رب��وخ  13181973امي���ان 
5023071امي����ان م���ب���ارك ���س��ي��ف ال�����س��ام��ري��ة8
27989493اإب��راه��ي��م ���س��ال��ح اأح��م��د اجل��اب��ري9

8506245اأح���م���د ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��رزي��ق��ي10
27658342اأح���م���د ���س��ل��ي��م��ان ح��ب��ي��ب ال��ن��ري11
الغزيلي12 عبدالعزيز  عبدالله  14875962اأح��م��د 
25391838اأح��م��د م��ب��ارك اب��راه��ي��م اجل��اب��ري13
11100114اأ���س��ام��ه خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د ال���رق���ادي14
الرا�سبي15 ع��ب��دال��ل��ه  خ��ل��ف��ان  11694276اأ���س��ي��ل 
14448387اأم����ل ���س��ع��ي��د خ��ل��ف��ان ال��ف��ار���س��ي��ة16
الوهيبية17 ن��ا���س��ر  ع��ب��دال��ل��ه  9290299اأم��ي��م��ه 
22847403اأي���ه���م ي��و���س��ف ح���م���ود ال��ع��ام��ري18
11853402اآم���ن���ه ���س��ع��ود ح���م���ود امل��ع�����س��ري��ة19
21986971اآم���ن���ه ع��ب��ي��د رب���ي���ع ال��غ��م��اري��ة20
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13183841ع��ائ�����س��ه ع��ام��ر ���س��ع��ي��د ال��ن��ظ��ري��ة76
الوهيبي77 حبيب  ابراهيم  10996772عبدالرحمن 
العلوي78 ف���روز  ع��ط��ي  11319753ع��ب��دال��رح��ي��م 
البلو�سي79 عبدالعزيز  زاي��د  10513705عبدالعزيز 
التمتمي80 ع��ل��ي  حم��م��د  26675007ع��ب��دال��ل��ه 
الوهيبي81 �سعيد  �سيف  18024899عبداملجيد 
10715717ع���دن���ان خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ه ال��زه��ي��م��ي82
18738409ع����ذاري ���س��امل ع��ب��دال��ل��ه ال��غ��زال��ي��ة83
10951254ع�����زه حم���م���د ع��ي�����س��ى ال���ه���ادي���ة84
21398354ع���م���ار حم��م��د ���س��ع��ود امل��ع�����س��ري85
19379402ع���م���ران ���س��ع��ي��د ن��ا���س��ر ال�����س��ن��اين86
20130487ف��اط��م��ة خ��ل��ف��ان ع��ل��ي احل��ب�����س��ي��ة87
8145322ف��اط��م��ه خ���ال���د ع��ل��ي ال��وه��ي��ب��ي��ة88
17470942ف���اي���زة ���س��ع��ي��د ع��ام��ر ال��ب��ط��ا���س��ي��ة89
البلو�سية90 ب��اه��وت  عبدالله  62410565ف��وزي��ه 
9706825ف���وزي���ه م�����س��ع��ود را����س���د ال��غ��دان��ي��ة91
9972684ف��ي�����س��ل ����س���امل ع���ل���ي ال��ك��ث��ري92
10232662ف��ي�����س��ل ����س���امل ي��و���س��ف ال���ه���ادي93
ال��ع��ام��ري��ة94 ع��ب��دال��ل��ه  �سعيد  11632697ك��اذي��ه 
الوهيبي95 خ��ل��ف��ان  ع��ب��دال��ل��ه  22789473ل��ق��م��ان 
البلو�سي96 حم��م��د  ع��ب��دال��ل��ه  7618853م��اج��د 
العجمية97 ع��ب��دال��ع��ل��ي  ع��زي��ز  12497875م��اري��ا 
18106716م����ازن ���س��ل��ي��م��ان ع��ب��ود امل��ح��رزي98
الزدجالية99 �سليمان  عبداملجيد  11291521ماآثر 

الغدانية100 م��ب��ارك  م����رزوق  10789017حم��ف��وظ��ه 
18985349حم���م���د اأح����م����د ن�����س��ي��ب ال���ق���رين101
11379075حم��م��د خ��ل��ف��ان را����س���د ال��وه��ي��ب��ي102
11916864حم���م���د خ���ل���ف���ان حم���م���د امل��ال��ك��ي103
19775569حم��م��د خ��ل��ف��ان ن��ا���س��ر اجل���اب���ري104
15637283حم���م���د رب���ي���ع ����س���امل احل���را����س���ي105
10638338حم���م���د زاي������د رب���ي���ع ال��ق��ا���س��م��ي106
28977341حم��م��د ���س��ع��ي��د حم��م��د امل��ع�����س��ري107
ال�����س��اي��غ108 داوؤد  ���س��دي��ق  62197028حم��م��د 
21376143حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ن��ا���س��ر ال���رواح���ي109
الغ�سيني110 ���س��ل��ي��م��ان  ���س��ي��ف  22127307م��ر���س��د 
28536603م����رمي ���س��ع��ي��د را����س���د اجل��اب��ري��ة111
22094805م�����رمي ���س��ع��ي��د حم���م���د امل��ال��ك��ي��ة112
13641694م����زون خ��م��ي�����س ���س��ع��ي��د اجل��اب��ري��ة113
11753462م�����س��ع��ب م���ب���ارك م��ظ��ف��ر ال��ع��ام��ري114
الكا�سبية115 ع��ل��ي  ح��م��ود  21330129م��ع�����س��وم��ه 
9261321م��ق��ب��ول حم��م��د ك����رمي ال��ب��ل��و���س��ي116
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تابع حمافظة م�سقط
ا�سم ال�سركة: لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - اخلوير
تاريخ املقابلة: 10 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
22636311م���ن���ره ح��م��د خ��ل��ف��ان ال��رح��ب��ي��ة117
9435526م��ه��ا حم���م���ود حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي��ة118
12795974م��ه��اب م��ن�����س��ور ���س��ي��ف اأوالدث�����اين119
25252477م��ه��ن��د ����س���امل حم��م��د ال��ف��ار���س��ي120
14809666م��ه��ن��د ي��ع��ق��وب خ��ل��ف��ان ال��رح��ب��ي121
7291178م���ه���ره حم��م��د ب����ري ال��رئ��ي�����س��ي��ة122
11545198م������وزه ه�����ال ع���ل���ي ال��ه��ن��ائ��ي��ة123
13154873م��ي��ث��اء م���ب���ارك ح��م��د ال��ه��ن��ائ��ي��ة124
البو�سعيدي125 م�سعود  عبداللطيف  12782684ميحد 
الهطالية126 را����س���د  خ��ل��ف��ان  13154268م��ي�����س��اء 
ال�سلتية127 م��ن�����س��ور  حم��م��د  6669506ن���ادي���ه 
الوهيبي128 خ��ل��ف��ان  ع��ب��دال��ل��ه  19587376ن��ا���س��ر 
3974174ن���ا����س���ر م��ه��ن��ا ���س��ي��ف امل���ع���ويل129
15667918ن���را����س ���س��امل را����س���د ال�����س��ن��ان��ي��ة130
اجل��ردان��ي��ة131 ���س��امل  ي��و���س��ف  24353128ن�سيبة 
4019469ن�����س��ر ح���م���ود ن��ا���س��ر ال��وه��ي��ب��ي132
23961604ن�����س��راء ي��ع��ق��وب م���ب���ارك ال��ع��ل��وي��ة133
7452805ن�����س��ره اح���م���د ����س���امل ال��وه��ي��ب��ي��ة134
21742644ن���ه���ا ����س���امل خ��م��ي�����س ال��ع��ل��وي��ة135
8651905ن�����وال ع��ل��ي ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��ج��م��ي��ة136
23876171ن�����وف ����س���امل ع���م���ر ال��ب��ل��و���س��ي��ة137
12928819ه��ب��ة ���س��ل��ي��م��ان ث����اين احل��را���س��ي��ة138
22733766ه��دي��ل ف��ه��د ���س��ل��ي��م��ان اجل��اب��ري��ة139
ال�سيابية140 ���س��ن��ون  ع��ب��دال��ل��ه  9548457ه��م��ي��زه 
8403448ه��ن��اء م��و���س��ى ي��ع��ق��وب ال��زدج��ال��ي��ة141
10208362ه���ن���ادي م���ب���ارك ���س��امل ال��غ��زي��ل��ي��ة142
20136021ه��ن��د خ��م��ي�����س ���س��ع��ي��د ال��ع��ب��دل��ي��ة143
20294301ه��ي��ب��ا ���س��ع��ود ع��ب��دال��ل��ه امل��ن��ذري��ة144
14123605ه��ي��ث��م م�����س��ل��م ���س��ل��ي��م ال��ع��ام��ري145
احل��ب�����س��ي��ة146 حم��م��د  م��ن�����س��ور  4981166والء 
21313876ي��ا���س��ر ���س��ل��ي��م��ان اأح���م���د اجل��اب��ري147
23624511ي��ح��ي��ى حم��م��د ن��ا���س��ر ال��ب��و���س��ايف148
3496771ي��ع��ق��وب ح��م��د ����س���امل ال��ه��ن��ائ��ي149
9618081ي��ون�����س ���س��ل��ط��ان حم��م��د احل��ارث��ي150

ا�سم ال�سركة: عمان �سابورجي
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - غا ال�سناعية

تاريخ املقابلة: 15 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
الوهيبي1 ���س��ل��ي��م��ان  �سعيد  10085645اح��م��د 
10061088اح���م���د ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ال���غ���ازي2
11546875اح���م���د ن��ع��ي��م ج��م��ع��ه احل���دي���دي3
البطا�سي4 ع��ب��ي��د  ���س��ع��ي��د  11356565ادري�������س 
19235668ا���س��ع��د ���س��ل��ي��م ع��ل��ي ال��ب��ط��ا���س��ي5
27135876احل�����س��ن م����رزوق م��ب��ارك ال��غ��داين6
15542137اخل��ل��ي��ل اح��م��د ح��م��ود اجل����رداين7
البلو�سي8 عبدالرحيم  عبدالعزيز  11690188الفي�سل 
13855783امل���ن���ذر ����س���امل ع��ب��ي��د ال�����س��ي��اب��ي9

احل�سني10 خمي�س  يحيى  20799451ال��ي��ق��ظ��ان 
ال��زدج��ايل11 فربخ�س  عبدالله  15529761ام��ن 
19790297اأح���م���د ح���م���ود ع���ام���ر احل��ن��ظ��ل��ي12
13004009اأح���م���د خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د اجل����رداين13
13461728اأح����م����د را�����س����د ع���ل���ي ال���غ���زايل14
12225554اأح���م���د ���س��امل خ��م��ي�����س ال��ب��ل��و���س��ي15
25886976اأح���م���د ����س���امل ���س��ع��ي��د اجل���اب���ري16
البلو�سي17 خ��م��ي�����س  ���س��ع��ي��د  21381895اأح���م���د 
11214788اأح���م���د ���س��ع��ي��د م���ب���ارك ال��ي��و���س��ف��ي18
23594242اأح���م���د ���س��ع��ي��د ن���اج���م امل�����س��ريف19
11643697اأح���م���د ���س��م��ر ع��ي�����س��ى ال��ب��ل��و���س��ي20
البلو�سي21 رم�����س��ان  ���س��وك��ت  17934198اأح��م��د 
4407712اأح����م����د ط���ال���ب ����س���امل ال��ف��اح��ي22
19016446اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه ���س��ي��ف ال���رق���ادي23
5438708اأده�����م ج��م��ع��ه ���س��ع��ي��د ال��ي��و���س��ف��ي24
19026571اأمي����ن حم��م��د خ��م��ي�����س ال��ن��ا���س��ري25
6199117ب��ا���س��م اأن��ي�����س اأح���م���د ال��ب��ل��و���س��ي26
21919724ب������در خ���ل���ف���ان �����س����امل ال���ن���ري27
22785206ت���وف���ي���ق حم���م���د ع���ل���ي اجل���اب���ري28
22390882ج��ا���س��م ���س��ع��ي��د ���س��وي��رح ال��رح��ب��ي29
19804536ج��ا���س��م حم��م��د خ��ل��ف��ان امل�����س��ريف30
13992005ج��م��ع��ه ع��ب��دال��ل��ه ج��م��ع��ه احل��را���س��ي31
10063842ج��ي��ف��ر اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه احل��ارث��ي32
14191868ج��ي��ف��ر خ��م��ي�����س ج��م��ع��ه احل��م��داين33
7294672ح���ام���د ح���م���ود ح���م���اد احل��ب�����س��ي34
27170421ح�����س��ن را����س���م ���س��وي��رح ال��رح��ب��ي35
18515653ح�����س��ن ي��و���س��ف حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي36
11546031ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه را����س���د ال���رواح���ي37
12518656ح���م���ود حم��م��د خ��ل��ف��ان اجل���اب���ري38
13385689خ���ال���د ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ام��ري39
البو�سايف40 خلفان  عبدالله  12945837خلفان 
25580443را����س���د خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د ال���غ���داين41
22735583را����س���د ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��وه��ي��ب��ي42
14607213ر����س���اد م���ب���ارك را����س���د امل�����س��ريف43
11160899����س���امل ح��م��د ����س���امل ال��ب��و���س��ع��ي��دي44
24160853����س���امل را����س���د خ��ل��ف��ان ال��غ��زي��ل��ي45
4842915����س���امل حم��م��د ال�����س��ب��ع ال��ك��ل��ب��اين46
19329174����س���امل حم��م��د ن��ا���س��ر ال��ب��ط��ا���س��ي47
18623348���س��ام��ر ح��م��ي��د ���س��ع��ي��د اجل���اب���ري48
20767467���س��ع��ي��د ����س���امل ���س��ع��ي��د امل���رزوق���ي49
ال�سناين50 ع��ب��دال��ل��ه  �سلطان  20639302�سعيد 
19415928���س��ع��ي��د حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ب��اع��ي51
20220007���س��ع��ي��د حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ي��اب��ي52
10905408���س��ع��ي��د ن��ا���س��ر ���س��ع��ي��د اخل��رو���س��ي53
الرئي�سي54 �سهداد  بربخ�س  11123519�سهيب 
12633184���س��اب��ر اب��راه��ي��م ب���ري ال���زدج���ايل55
12855735���س��ال��ح ب�����س��ر ���س��ال��ح امل��ع��م��ري56
11342535���س��ال��ح را����س���د ���س��ع��ي��د ال��ق��ا���س��م��ي57
23080518ط����ارق خ��م��ي�����س خ��ل��ف��ان ال��ه��ادي58
6190933ع�����ادل ����س���ام ����س���امل اجل��ه�����س��م��ي59
23031123ع�����ادل ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان ال��وه��ي��ب��ي60
25268604ع����ادل ف��اي��ل م�����س��ع��ود ال��ب��ط��ا���س��ي61
البلو�سي62 بخ�س  خ��دا  خمي�س  11562567عا�سم 
الكلباين63 ح��م��ود  حممد  13913268عبدالرحمن 
ال��ه��ادي64 �سيف  م��و���س��ى  27605538ع��ب��دال��رح��ي��م 
ال�سناين65 �سعيد  خمي�س  10309834ع��ب��دال��ل��ه 
الفاخري66 عبدالله  خمي�س  13489028عبدالله 
13091369ع��ب��دال��ل��ه زاي����د خ��ل��ي��ف��ه ال��ه��ن��ائ��ي67
15276388ع��ب��دال��ل��ه ���س��ال��ح ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ام��ري68
القا�سمي69 عبدالله  عبدالرحمن  13986752عبدالله 
احل�سني70 خ�����س��ي��ب  ع��ي��د  13313376ع��ب��دال��ل��ه 
13154479ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ن��ا���س��ر امل��ه��م��ويل71
البو�سعيدي72 جميل  مظفر  11221315عبدالله 
الهادي73 يو�سف  عبدالله  15023089عبداملجيد 
احل�سيني74 ع��ل��ي  رب��ي��ع  23072529ع��ب��دامل��ل��ك 
25905978ع���دن���ان م��ن�����س��ور را����س���د ال�����س��ن��اين75
19374842ع����زان ���س��امل ع��ب��دال��ل��ه ال��ك��ا���س��ب��ي76
20050083ع��ل��ي حم��م��د خ��م��ي�����س ال��ب��ل��و���س��ي77
26179036ع���ل���ي ن���ا����س���ر ع���ل���ي امل��ع�����س��ري78
12079703ع���م���اد ���س��ال��ح اأح���م���د ال�����س��م��اخ��ي79
25503147ع���م���ار م��ر���س��د اأح���م���د احل�����س��ن��ي80
25373237ع��م��ر ع��ب��دال��ل��ه ����س���امل ال��رح��ب��ي81
البلو�سي82 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  12674702ع��ي�����س��ى 
8086422غ��ال��ب ���س��ع��ي��د ب���ن���دوك ال��ب��ل��و���س��ي83
10981046غ�����س��ان را����س���د ن��ا���س��ر ال���ه���ادي84
8347086ف��ات��ك دروي�������س حم��م��د ال���زدج���ايل85
26571119ف���ه���د حم���م���د ���س��ع��ي��د ال�����س��ن��وي86
7472904ف��ه��د م���ره���ون خ�����س��ي��ب احل�����س��ن��ي87
احل��ارث��ي88 ح��م��ي��د  ���س��ل��ي��م��ان  22909174في�سل 
13255375ف��ي�����س��ل ع���زي���ز ����س���امل ال��ع��ام��ري89
14392091ق��ي�����س ح���م���د ����س���امل ال��وه��ي��ب��ي90
احل�سني91 ع��ب��دال��ل��ه  خ��ل��ف��ان  19849013ق��ي�����س 
12204134ل������وؤى ����س���امل ���س��ل��ي��م ال���ع���ام���ري92
15311565م���اج���د ����س���امل م���ره���ون امل��ع��م��ري93
9731105م���اج���د ���س��ال��ح ���س��ع��ي��د ال�����س��ي��اب��ي94
19576676م���اج���د حم���م���د را�����س����م ال��رح��ب��ي95
العوي�سي96 خمي�س  خ��ل��ف��ان  10246284م����ازن 
18516571م����ازن ���س��ع��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ام��ري97
ال�سخبوري98 خمي�س  ���س��ل��ّي��م  13208762م���ازن 
12045753م����ازن ���س��ل��ي��م��ان م�����س��ل��م االأغ����ري99

الوهيبي100 م���روك  ع��ائ��ل  ال��ل��ه  17456495م���ال 
10663612م���ال���ك م�����س��ل��م ع����دمي ال��وه��ي��ب��ي101
26361686م���اه���ر ���س��ي��ف ه��ا���س��ل احل�����س��ن��ي102
ال�����س��ي��زاوي103 دروي�����س  ح�سن  3059273جم���دي 
19767758حم��م��د اأح���م���د را����س���د احل�����س��ي��ن��ي104
12892585حم��م��د ج��م��ع��ه غ���ري���ب ال���رواح���ي105
13981657حم��م��د ح��اج��ي م��و���س��ى ال��ب��ل��و���س��ي106
18436181حم��م��د خ��م��ي�����س ���س��ل��ّي��م ال���غ���داين107
11488082حم��م��د ����س���امل خ��ل��ف��ان اجل���اب���ري108
26354558حم���م���د ����س���امل خ��م��ي�����س ال��ع��ل��وي109
25910075حم��م��د ���س��ع��ي��د ح��م��ي��د احل�����س��ن��ي110
24889874حم��م��د ���س��ل��ي��م خ��ل��ف��ان ال��ب��ط��ا���س��ي111
13399686حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان خ��ل��ف��ان اجل��اب��ري112
12405055حم���م���د ���س��ي��ف ����س���امل ال���ع���ام���ري113
الها�سمي114 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��ال��ح  13423736حم��م��د 
23122321حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د امل��ال��ك��ي115

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
24939272حم���م���د ع���ل���ي حم���م���د ال��ب��ط��ا���س��ي116
23891878حم���م���د ع���ل���ي حم���م���د ال��وه��ي��ب��ي117
13831155حم��م��د حم���ف���وظ ع��ل��ي امل��ع�����س��ري118
26364486حم���م���ود اح���م���د حم���م���د ال��ه��وت��ي119
23836962حم���م���ود ����س���امل ���س��ع��ي��د اجل���اب���ري120
11099699حم���م���ود ���س��ع��ي��د ع��ل��ي ال��ب��ط��ا���س��ي121
الهنائي122 م�سعود  اب��راه��ي��م  11618592م�سعود 
25773783م��ع��ت��ز خ��م��ي�����س م���ره���ون ال��ن��داب��ي123
19460064م��ع��ت��ز رم�������س���ان ����س���امل ال��ك��ث��ري124
املعيني125 ���س��وي��د  ���س��ل��ي��م��ان  11980143م��ع��ن 
14946091م��ل��ه��م ح��م��ي��د خ�����ادم ال��غ��م��اري126
19846973م��ن��ذر اأح���م���د ���س��ع��ب��ان ال��ب��ل��و���س��ي127
26094929م���ن���ذر ���س��ل��ط��ان حم��م��د ال���ه���ادي128
25719583م���ن���ذر ط���ال���ب خ��م��ي�����س احل��ب�����س��ي129
25057672م���ن���ذر ع���ل���ي ����س���ع���ود ال��ع��م��ري130
البلو�سي131 ���س��اك��ر  ع��ب��دامل��ج��ي��د  61850707م��ن��ر 
19841423م��ه��ن��د ج��م��ع��ه حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي132
28002486م��و���س��ى ���س��ي��ف اح���م���د ال��رح��ب��ي133
11812943م���وؤي���د ���س��ب��ي��ل غ����ام ال��ب��ل��و���س��ي134
22831281م���وؤي���د ع��ب��دال��ل��ه ���س��ف��ر ال��ب��ل��و���س��ي135
20813709ن���ا����س���ر ���س��ي��ف حم���م���د االأغ������ري136
24176254ن��ا���س��ر حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ام��ري137
22855266ن�����س��ر ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ال��ك��ا���س��ب��ي138
11006599ن����وح خ��ل��ف��ان م���ب���ارك احل�����س��ن��ي139
البو�سعيدي140 ع��ام��ر  ر���س��ي��د  14064176ه����ارون 
19342103ه����اين ي��و���س��ف ���س��ل��ّي��م ال��رح��ب��ي141
20650861ه��ي��ث��م را�����س����د ن���ا����س���ر ال���ه���ادي142
14797098ه��ي��ث��م ���س��ل��ي��م��ان حم��م��د ال��ع��م��ري143
14510861ه��ي��ث��م حم���م���د ���س��ع��ي��د ال��ع��ب��ديل144
13883233ي��ح��ي��ى خ��ل��ف��ان ن��ا���س��ر احل���دي���دي145
13579492ي��و���س��ف ���س��ي��ف ع���ام���ر ال���رق���ادي146
الكليبي147 ���س��امل��ن  م��ره��ون  23837729ي��و���س��ف 
13313287ي��و���س��ف م�����س��ل��م ����س���امل امل��ب�����س��ل��ي148
14411214ي��و���س��ف ي��ع��ق��وب ���س��امل ال��وه��ي��ب��ي149
20746014ي��ون�����س حم��م��د خ��م��ي�����س ال��ع��م��ري150

حمافظة �سمال الباطنة
ا�سم ال�سركة: �سركة اينكو للهند�سة والت�سنيع والتجارة واملقاوالت املدنية

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية االأولى(
تاريخ املقابلة: 6 يناير 2019م

الوقت: 9 �سباحاً
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
البلو�سي1 ع��ل��ي  ع��ب��ا���س  8868527اب��راه��ي��م 
ال�سيابي2 رب��ي��ع  غ��ري��ب  24137841اب��راه��ي��م 
اال�سماعيلي3 خمي�س  يحيى  11703509ابراهيم 
5915396اح���م���د حم��م��د ���س��ال��ح امل���زروع���ي4
البلو�سي5 عبدالله  ابراهيم  11715502ا�سماعيل 
7157788ال��ق��ا���س��م ح��م��د م�����س��ع��ود ال��ب��ط��راين6
7409732امل��ن��ت�����س��ر حم��ف��وظ حم��م��د ال��رح��ب��ي7
ال�سعيدي8 را����س���د  ���س��ي��ف  15034961امل��ه��ن��د 
10663842اأح����م����د ب�����در ع���ل���ي احل��و���س��ن��ي9

14547082اأح����م����د ح���م���د ح���م���ود امل���زي���دي10
ال�سبيبي11 ع��ب��دال��ل��ه  ح��م��ود  18446863اأح��م��د 
14253962اأح����م����د ح���م���ود حم���م���د ال��ط��وق��ي12
الها�سمي13 م��ن�����س��ور  خ�سيب  11973015اأح��م��د 
8646473اأح���م���د خ��ل��ي��ف��ه ���س��ي��ف ال��ع��ام��ري14
13470532اأح���م���د خ��ل��ي��ف��ه ن��ا���س��ر امل���ن���وري15
10363331اأح���م���د خ��م��ي�����س زاي�����د ال��ري�����س��ي16
13663759اأح���م���د ���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي ال�����س��ح��ي17
12722246اأح����م����د ع���ل���ي ����س���امل امل��ق��ب��ايل18
19867328اأح����م����د حم���م���د ن���ا����س���ر احل���امت���ي19
10877031اأ����س���ع���د ���س��ع��ي��د ع���ل���ي ال���ب���ادي20
ال�سبلية21 را����س���د  ح��م��ي��د  6571533ا���س��م��اء 
7323053ا���س��م��اء ���س��ال��ح خ��م��ي�����س ال��ع��ل��وي��ة22
6646664ا����س���م���اء حم���م���د ع���ل���ي ال���زي���دي���ة23
12968717اأجم������د ب���ط���ي ع���ل���ي ال�����س��ك��ي��ت��ي24
22037627اآم���ن���ة را����س���د ���س��ال��ح ال��ري��ك��ي��ة25
8746057اآم���ن���ه حم��م��د را����س���د امل��ق��ب��ال��ي��ة26
15022921ب����در خ��م��ي�����س م���ب���ارك امل��ق��ب��ايل27
21911478ب���دري���ه ع��ل��ي ���س��ع��د ال��رب��ي��ع��ي��ة28
13688737ب����دور حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه اجل��اب��ري��ة29
7049258ب�����س��رى ع��ل��ي را����س���د ال�����س��ب��ل��ي��ة30
ال��غ��اف��ري��ة31 ���س��امل  ع��ب��دال��ل��ه  4070611جميله 
20704707ج��وخ��ه خ��ل��ف��ان ن��ا���س��ر امل��ع��م��ري��ة32
12219058ح����امت ���س��ل��ط��ان حم��م��د احل��امت��ي33
امل��ط��رو���س��ي��ة34 ه���ال  حم��م��د  3441152حليمه 
7528868ح���م���د اأح����م����د ح���م���د احل���ارث���ي35
11270083ح��م��د ح���م���دان حم��م��د ال��غ��اف��ري36
14772443ح��م��د حم��م��د ح���م���ود امل��ح��روق��ي37
15439265ح���م���ود ����س���امل ����س���ام ال��ن��ب��ه��اين38
6485852ح��م��ي��د را����س���د ح��م��ي��د ال��وه��ي��ب��ي39
ال�سم�سامي40 را���س��د  �سليمان  18651455ح��م��ر 
9968445خ���ال���د ����س���امل ���س��ه��ي��ل اخل���اط���ري41
23345331خ����ال����د �����س����امل ع���ل���ي اجل���ع���ف���ري42
10312044خ���ال���د ���س��ع��ي��د ����س���وي���د ال���ب���ادي43
8264017خ���ل���ف خ���ال���د ن���ا����س���ر ال�����س��ع��دي44
5741537خ����ل����ود ع���ل���ي �����س����امل ال��ع��ل��وي��ة45
4974887خ��م��ي�����س حم��م��د ح��م��د ال�����س��رج��ي46
6062942ذي�����اب حم��م��د خ��م��ي�����س ال���ب���ادي47
5674929ر����س���اد حم��م��د ���س��ل��ط��ان امل�����س��ك��ري48
7143022رق��ي��ه ���س��امل ع��ب��دال��ل��ه امل��زروع��ي��ة49
25033082زاي�����د ج��م��ع��ه زاي�����د ال���را����س���دي50
24532335زاي����د خ��م��ي�����س ���س��ل��ّي��م ال��را���س��دي51
البلو�سية52 ع��ب��دال��ل��ه  اأح��م��د  4091018زوي��ن��ه 
15326512زوي���ن���ه ح���م���دان ع��ل��ي ال��ري�����س��ي��ة53
البلو�سية54 ح���م���دان  ع��ل��ي  14206069زوي���ن���ه 
البلو�سية55 ع��ب��دال��ل��ه  م����راد  7723397زي��ن��ب 
4388302����س���اره م���ره���ون ����س���امل ال��ع��ل��وي��ة56
12683229����س���امل ع���ل���ي ي���ا����س���ر ال�����س��امل��ي57
22831998���س��امل��ه ���س��ب��ي��ت غ��ري��ب ال�����س��ع��دي��ة58
12078083���س��ع��د ����س���امل ح���م���ود امل�����س��ك��ري59
ال�سام�سي60 �سعيد  عبدالعزيز  7697623�سعود 
21897022���س��ع��ي��د ح���م���د ع���ل���ي اجل������رادي61
7748712���س��ع��ي��د ح��م��ي��د ح���م���د احل���ج���ري62
7691756���س��ع��ي��د خ��ل��ف��ان ���س��ي��ف احل���ارث���ي63
اليعقوبي64 �سعيد  ع��ب��دال��ل��ه  14320208�سعيد 
8587381���س��ل��ط��ان ع��ب��دال��ل��ه ث���اين ال��ه��داب��ي65
ال�سكيلي66 زاه���ر  ع��ب��دال��ل��ه  13735405���س��ل��ط��ان 
22813148���س��ل��ي��م��ان ���س��امل حم��م��د ال��را���س��دي67
11644563���س��ل��ي��م��ان ���س��ي��ف ع��ل��ي امل��ع��م��ري68
الفار�سي69 �سلطان  حم��م��د  18667948�سليمان 
10682653���س��ي��ف زه�����ران ع��ب��دال��ل��ه ال��رحم��ي70
الرحبية71 ن��ا���س��ر  ع��ب��دال��ل��ه  19876498���س��ي��ه��ام 
البلو�سي72 ال��ل��ه  م���ال  م��و���س��ى  11274058���س��اه��ر 
القطيطية73 ه��دي��ب  عي�سى  8106248���س��ف��اء 
9028139ط�����ارق ح��م��د ����س���امل ال��ق��ر���س��وب��ي74
الرئي�سي75 م��ق��دم  ���س��امل��ن  10834258ط����ارق 
12928735ط����ارق ���س��ل��ي��م��ان ث���اين احل��را���س��ي76
البلو�سي77 ع��ب��دال��ل��ه  �سعيد  9071522ط��اه��ر 
15673688ط���اه���ر ���س��ي��ف حم���م���د اجل���ه���وري78
11594457ط�����ال اأح����م����د ع���ل���ي اخل���ي���اري79
7284885ع��ائ�����س��ه اح��م��د را����س���د ال��ف��زاري��ة80
5389371ع��ائ�����س��ه ���س��امل خ��م��ي�����س امل��ع��م��ري��ة81
13142228ع��ائ�����س��ه ���س��ع��ي��د غ��ال��ب ال��ع��ام��ري��ة82
5281619ع��ائ�����س��ه ���س��ي��ف حم��م��د امل��ع��م��ري��ة83
الها�سمي84 ها�سم  يحيى  8466761عبدالعزيز 
الكلباين85 ع��ب��دال��ل��ه  ح��ام��د  14147633ع��ب��دال��ل��ه 
البو�سعيدي86 ح��م��ود  ح��م��د  18414419ع��ب��دال��ل��ه 
18919485ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د حم��م��د ال��را���س��دي87
23496502ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د ن��ب��ه��ان احل��وق��اين88
18127785ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل حم��م��د ال���ف���زاري89
البلو�سي90 عبدالله  عبدالرحمن  7363584عبدالله 
الفار�سي91 �سليمان  حم��م��د  5427113ع��ب��دال��ل��ه 
النعيمي92 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  6482325ع��ب��دال��ل��ه 
ال�سلطي93 ���س��ع��ود  ه���ال  23908809ع��ب��دال��ل��ه 
البلو�سي94 را�سد  عبدالله  3641755عبداملجيد 
ال�سعيلي95 حمد  خلفان  10706975ع��ب��دال��ه��ادي 
12010903ع������زان را�����س����د ع���ل���ي ال���زع���اب���ي96
11253154ع����زه حم��م��د ن��ا���س��ر ال��ع��ي�����س��ائ��ي��ة97
4489367ع���زي���زه ���س��ب��ي��ل م����راد ال��ب��ل��و���س��ي��ة98
8545999ع��ق��ي��ل م���و����س���ى ب���اق���ر ال��ع��ج��م��ي99

24231863ع���ل���ي ح����م����ود ع���ل���ي ال���رحم���ي 100
3361619ع��م��ر م���ب���ارك ���س��امل��ن ال��ب��ل��و���س��ي101
13603912ع���ن���ود ���س��ع��ي��د ع���ل���ي احل�����س��ن��ي��ة102
8826325ع��ي�����س��ى ���س��ي��ف ع���ل���ي احل��ب�����س��ي103
11038175غ��ال��ب ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د ال�����س��ق��ري 104
4256289غ������زال ����س���امل ب�����س��ر ال���ب���ادي���ة105
12613877ف��اط��م��ه ح�����س��ن حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي��ة106
12288051ف��اط��م��ه ع��ل��ي ق��ا���س��م اجل��اب��ري��ة107
15427933ف��ه��د خ��م��ي�����س را����س���د ال��ك��ا���س��ب��ي108
5842625ف���ه���د ���س��ي��ف حم���م���د امل��ق��ب��ايل109
10610335ف��ه��م ����س���امل ح���م���وده ال�����س��ع��دي110
23814408ف��ه��ي��م��ه ����س���امل م�����س��ل��م ال��ع��ام��ري��ة111
ال��درم��ك��ي112 خ��ل��ف��ان  ن�سرالله  10621302في�سل 
5877742ق��ي�����س ����س���امل ن��ا���س��ر امل��ع��م��ري113
4073336ل������وؤي ف���ه���د م�����س��ع��ود امل���ج���ريف114
23570758م���اج���د ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف ال���رحم���ي115
11438486م���اج���د ���س��ع��ي��د ظ���اف���ر االأ����س���خ���ري116
الناعبي117 اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  8181408حممد 

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
6956019حم��م��د اأح���م���د حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي118
23966892حم���م���د ح���م���ود زاي������د امل��ع��م��ري119
12752432حم���م���د ح���م���ود ن���ا����س���ر ال���ع���ري120
11963406حم���م���د ح��م��ي��د ����س���امل ال��ه��ن��ائ��ي121
11665167حم��م��د خ��م��ي�����س حم��م��د ال��ع��ام��ري122
10304214حم��م��د دروي�������س ���س��وي��د ال��ري�����س��ي123
13850444حم��م��د را����س���د ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��وايف124
13364274حم���م���د را�����س����د ع���ل���ي ال����زي����دي125
املي�ساين126 دروي�����س  �سلمان  5692992حم��م��د 
20805936حم���م���د ع���ل���ي م����ره����ون احل�����س��ن��ي127
12599435حم���م���د ن���ا����س���ر ع���ل���ي احل���ارث���ي128
13672282م���ره���ون ���س��ل��ي��م��ان ���س��ي��ف ال��ع��ل��وي129
10233818م�����روان ���س��امل خ��م��ي�����س ال��ف��ار���س��ي130
19428412م������روان ���س��ي��ف ع��ل��ي ال��دغ��ي�����س��ي131
5902321م������روان حم���م���ود حم��م��د ال���ع���زري132
11758988م����رمي خ��م��ي�����س را����س���د ال��ن��ق��ب��ي��ة133
11174328م�����س��ل��ح ����س���امل ه�����ال احل���ارث���ي134
22124691م��ع��م��ر م���ره���ون خ��م��ي�����س امل��ع��م��ري135
10880225م���ن���ذر ����س���امل م�����س��ع��د ال��ع��ل��وي136
19817175م���ن���ر ع���ل���ي ج��م��ع��ه اخل���رو����س���ي137
11745135م��ه��اء ���س��ال��ح ���س��ع��ي��د ال��ق��ا���س��م��ي��ة138
8927395ن���ادي���ه ع��ل��ي حم��م��د ال��ق��ي��و���س��ي��ة139
3463771ن��ا���س��ر ع��ل��ي م���ب���ارك احل��و���س��ن��ي140
ال�سعيدي141 دروي�����س  عبدالله  15417157ن��اي��ف 
15161753ن�����س��ر ����س���امل ه���ا����س���ل ال��ف��ل��ي��ت��ي142
19903653ن���ظ���ره ����س���امل ���س��ل��ي��م ال��زرع��ي��ة143
العمري144 ق��ط��وب  ع��ل��ي  �سعيد  14407365ن��ه��ى 
اليعقوبية145 خ��ل��ف��ان  ع��ت��ي��ق  6867857ن����وال 
3596674ن������ورة خ�����دمي غ���ري���ب اجل���اب���ري���ة146
9714814ه���اج���ر ح�����س��ن حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي��ة147
9406947ه���اج���ر ���س��ي��ف حم��م��د امل��ق��ب��ال��ي��ة148
18532914ه����ال را����س���د خ��ل��ف��ان احل��ب�����س��ي149
12361891ه���ن���ادي ���س��ل��ط��ان ح��م��د ال��غ��اف��ري��ة150
7014751ه���ي���ام ي��ون�����س ح�����س��ن ال���زدج���ايل 151
8100845و���س��ح��ه را����س���د ���س��امل ال��رو���س��دي��ة152
7936605وف�����اء ���س��ي��ف ع��ب��دال��ل��ه ال��ك��ن��دي��ة153
3262212ول���ي���د ع���ل���ي م��ن�����س��ور ال��ع��م��ري154
14342598ي��ا���س��م��ن ���س��امل ح��م��ي��د امل��ع��م��ري��ة155
11340915ي��ح��ي��ى ع��ب��ي��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ح��م��ي156
9953319ي��و���س��ف ح�����س��ن اأح���م���د ال��ب��ل��و���س��ي157
6515816ي��و���س��ف حم��م��د ح���م���ود ال���رواح���ي158

ا�سم ال�سركة: مركز ال�سحاب الطبي
مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة 

ال�سناعية ب�سحار - فلج القبائل
تاريخ املقابلة: 6 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
8310546اب��ت�����س��ام م��ف��ت��اح غ��ري��ب ال��ري��ك��ي��ة1
10053028اع��ت��م��اد ن��ا���س��ر ع��ل��ي امل��ع��م��ري��ة2
13769112ال��ع��ن��ود خ��ل��ي��ف��ة غ��ري��ب اجل��اب��ري3
ال�سبلي 4 ج��م��ع��ان  حلي�س  14268961ان��ت�����س��ار 
9612724ان��ت�����س��ار حم��م��د ���س��امل احل��و���س��ن��ي��ة5
10265451ا���س��م��اء ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ري��ك��ي��ة6
العجمية7 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  14253165اأم�����اين 
ال�سعيدية8 ���س��ع��ي��د  را����س���د  15327758اأم�����ره 
14892042اآ����س���ي���ا ع��ب��ي��د ����س���امل ال��ك��ح��ال��ي��ة9

احلو�سنية10 ح����ارب  ���س��ع��ي��د  9099882ب���دري���ه 
7696251ب���دري���ه غ����امن ع��ل��ي امل�����س��ع��ودي11
ال�سعدية12 ع��ب��ي��دان  �سليم  13812217ب�����س��اره 
البدواوية 13 �سرور  عبيد  جمعة  17871041ب�سرى 
6492286ج���ن���ان ���س��ال��ح ع��ل��ي احل�����س��رم��ي��ة14
املقبالية15 ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ي  14352717جهينة 
16541412ح��ل��ي��م��ه خ��م��ي�����س ���س��امل ال��ري��ك��ي��ة16
7927239خ��دي��ج��ة ����س���امل ح��م��ي��د ال��غ��ي��ث��ي��ة17
8452975خ��دي��ج��ه حم��م��د را����س���د امل��ع��م��ري��ة18
17181783خ���ل���ود خ��م��ي�����س ح��م��د ال�����س��احل��ي��ة19
7803838خ��ل��ود ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ال��زع��اب��ي��ة20
13580766خ���ول���ه ع��ل��ي م�����س��ب��ح امل��ق��ب��ال��ي��ة21
ال�سعدية 22 ���س��ل��ي��م��ان  حم��م��د  7103227زل��ي��خ��ة 
8746446زوي����ن����ه ح��م��ي��د ����س���امل ال���ب���ادي���ة23
14932445زي���ن���ب ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي��ة24
7059383���س��ام��ي��ه ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ال�����س��ي��ادي��ة25
9479259���س��ل��وى را����س���د ����س���امل ال��ك��ي��وم��ي��ة26
ال�سعيدية27 عبدالله  خمي�س  14571517�سليمه 
املعمرية28 �سليمان  �سعيد  9399506���س��م��ره 
احلمدانية29 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  7861794�سم�سه 
الريكية30 �سعيد  ع��ب��دال��ل��ه  14791292�سيخه 
الريكية31 �سليمان  عبدالله  7291291�سيخه 
الف�سيلية32 ح��م��د  م���ب���ارك  9168264���س��ف��ي��ه 
املقبالية 33 ال��ل��ه  م��ال  جمعة  21012485عائ�سة 
79242445ع��ائ�����س��ة ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي امل��ع��م��ري34
18184485ع��ائ�����س��ه را����س���د ع��ل��ي ال��ب��ادي��ة35
البلو�سية36 خ��دي��دات  حممد  13379873ع�سيله 
املعمرية 37 ج��م��ع��ة  امل���ا����س   4099879ف��اط��م��ة 
13027668ف��اط��م��ة ���س��امل خ��ل��ف��ان امل��ق��ب��ال��ي��ة 38
12001275ف���اط���م���ه ع���ل���ي حم���م���د ال��ع��ل��ي39
9428296ف��اط��م��ه غ��ري��ب م���ب���ارك امل��ع��م��ري��ة40
7062544ف��اط��م��ه حم��م��د ع��ب��ي��د امل��رزوق��ي��ة41
البلو�سية42 رم�����س��ان  حم��م��ود  14731487ف��اط��م��ه 
ال�سنانية43 ح��م��ي��د  ���س��ع��ي��د  7123378ف���وزي���ه 
12406132ل��ب��ن��ى  ع��ب��ي��د ���س��ع��ي��د اخل��زمي��ي��ة44
12021739ل��ط��ي��ف��ه زاه����ر ���س��ع��ي��د احل��و���س��ن��ي��ة45
13818385مل��ي��اء ع��ب��دال��ل��ه اح��م��د امل��ق��ب��ايل  46
13375447م����اري����ة م�����ال ال���ل���ه ال��ب��ل��و���س��ي��ة 47
8126314م����روة اح��م��د ح���م���دان اجل��روان��ي��ة 48
الكلبانية49 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  14548895م����روة 
4333265م�����رمي ب�����ال ج��م��ع��ه امل��ع��م��ري��ة50
13608965م���زن���ة را����س���د ط���ن���اف امل��ق��ب��ال��ي��ة 51
3897905م��ن��ال اح��م��د ح���م���دان اجل��روان��ي��ه52
4222273م��ن��ى م���ب���ارك دروي�������س امل��ع��م��ري��ة53
ال�سعدية54 م���ب���ارك  ح�����س��ن  10660072م��ن��ره 
9314611م����وزه ح��م��ي��د خ��م��ي�����س امل��ع��م��ري��ة55
الو�ساحية56 م��ب��ارك  ع��ب��دال��ل��ه  14495389م���وزه 
14195886م������وزه ع���ل���ي ����س���امل امل��ق��ب��ال��ي��ة57
15081255م�����وزه ن��ا���س��ر ����س���امل ال��ق��ري��ن��ي��ة58
7329764ن����وال ح��م��دان را���س��د ال�����س��ي��زاوي��ة59
8330204ن������وال ع���ل���ي ح���م���اد ال��ري�����س��ي��ه60
العي�سائية61 ���س��ع��ي��د  را����س���د  5357368ن����وره 
7588635ن�����وره ����س���امل رب���ي���ع ال��و���س��اح��ي��ة62
3450827ن�����وره ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��رو���س��دي��ة63
14056008ن����وف ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د امل��ع��م��ري��ة64
15544151ن����وف ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ج��م��ي��ه65
18056489ه����دى اأح���م���د ج��م��ع��ه ال���ف���زاري���ة66
5878336وف������اء را�����س����د ح��م��ي��د ال��ع��ل��وي��ة67
4387877وف������اء ����س���امل را�����س����د ال���ف���زاري���ة68
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تاريخ املقابلة: 6 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
ال�ساملي1 خمي�س  را���س��د  10718536اب��راه��ي��م 
املعمري2 مرهون  بن  �سعيد  بن  6523416ابرهيم 
18641916اح���م���د را�����س����د ���س��ع��ي��د ال���ب���ادي3
20736616اده������م حم���م���د ����س���امل ال�����س��ن��اين4
20820734ا���س��ام��ه خ��م��ي�����س ����س���امل ال��ك��ح��ايل5
9040348ا���س��ح��اق ���س��امل خ��ل��ف��ان امل��ق��ب��ايل6
10491885ا���س��ح��اق م���ره���ون حم��م��د ال��ك��ث��ري7
البلو�سي8 عبدالله  م���راد  5927351ا�سماعيل 
13881524االزه�����ر اح���م���د ���س��ع��ود ال�����س��ن��اين9

22788536امل��ع��ت�����س��م ���س��ع��ي��د ح��م��د احل��م��ادي10
احل��وم��اين11 خ��ل��ف��ان  ن��ا���س��ر  12633381املعت�سم 
احلو�سني 12 �سامل  بن  حافظ  بن  13381374املنذر 
8875425ال������وارث ���س��ع��ي��د را����س���د ال���ب���ادي13
القطيطي14 ���س��ي��ف  اب��راه��ي��م  12342686اأح��م��د 
8576981اأح���م���د ����س���امل ���س��ال��ح ال��ن��وف��ل��ي15
8306486اأح���م���د ����س���امل م���ب���ارك امل��ق��ب��ايل16
8068487اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه ه���ال ال�����س��ع��دي17
11905761اأح���م���د ع��ل��ي خ��م��ي�����س ال��ق��رط��وب��ي18
10266664اأح���م���د ع��ل��ي ���س��ل��ي��م��ان امل��ع��م��ري19
10317275اأح���م���د حم��م��د م���ره���ون ال�����س��ن��اين20
احلو�سني21 م��ب��ارك  اأح��م��د  8653206اأ���س��ام��ه 
13759588اأ����س���ام���ه ���س��ع��ي��د ع��ل��ي ال�����س��احل��ي22
ال�سعيدي23 ���س��امل  ع��ب��دال��ل��ه  12702606اأ���س��ع��د 
11308537اأ���س��ع��د م��ب��ارك رم�����س��ان امل��ع��م��ري24
الري�سي25 �سلطان  بن  عبدالله  بن  12531164اأجمد 
21287043اأجم������د ن���ا����س���ر ����س���امل ال��ق��ري��ن��ي26
13646516اأن�������س ج��م��ع��ه ���س��ن��ن ال��ع��وي��ن��ي27
6674199اأي������وب ����س���امل خ��ل��ف��ان امل��ق��ب��ايل28
11767346ب�����در اح����م����د �����س����امل امل���ع���م���ري29
املخمري30 �سعيد  ب��ن  �سعد  ب��ن  4216147ب��در 
19469026ب����در را����س���د خ��ل��ف��ان احل���م���داين31
ال�سعيدي32 ���س��ل��ي��م��ان  ���س��ع��ي��د  7272034ب���در 
11602553مت��ي��م ت��ع��ي��ب ����س���امل ال��ي��ح��ي��ائ��ي33
12011319ج�����راح ن��ا���س��ر ح��م��ي��د احل�����س��رم��ي34
8751279ج���م���ال ط���ال���ب ���س��ب��ي��ح ال��ب��ارح��ي35
املزروعي36 �سعيد  بن  علي  بن  423951جمعه 
البلو�سي37 حميد  بن  حممد  بن  461873جمعه 
ال�سعيدي38 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  18009032ج��م��ع��ه 
12148245ج���وه���ر ���س��ع��ي��د م���ب���ارك ال��ق��ن��وب��ي39

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
11596396ح�����س��ن ���س��ل��ي��م ط���ال���ب امل���ن���وري40
املزروعي41 ح�سن  بن  �سعيد  بن  8204958ح�سن 
22642038ح�����س��ن ع��ل��ي خ��ل��ف��ان امل��ع��م��ري42
4500873حمد ب��ن را���س��د ب��ن ���س��امل اجل��ه��وري43
10685659ح���م���د ج��م��ع��ه ع���ل���ي ال��ق��ا���س��م��ي44
8942741ح���م���د ح���م���ود ذي������اب ال��رب��ي��ع��ي45
11536544ح��م��دان ه���ال ح��م��دان اجل��ه��وري46
الريكي47 حميد  بن  مبارك  بن  18028808حميد 
العوي�سي48 خمي�س  بن  خمي�س  بن  2524951خالد 
11318408خ��ال��د ج��م��ي��ل ع��ب��دال��ل��ه ال��زع��اب��ي49
10161099خ���ال���د ح��ب��ي��ب ع���ل���ي ال��ن��اع��ب��ي50
11153649خ���ال���د خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د امل��ق��ب��ايل51
18089086خ���ال���د ع��ل��ي ح�����س��ن ال��ق��رط��وب��ي52
10319865خ���ال���د حم���م���د ن���ا����س���ر ال�����س��ع��دي53
الري�سي54 خلف  ب��ن  حممد  ب��ن  4684903خليفة 
24976205خ��ل��ي��ف��ه ���س��ي��ف خ��ل��ي��ف��ه اجل��ل��ب��وب��ي55
اجل��ه��وري56 خمي�س  ن��ا���س��ر  20790498خمي�س 
الرئي�سي57 را�سد  بن  فري�س  بن  5840481را�سد 
8759422را����س���د خ��ل��ي��ف��ه ن��ا���س��ر ال��غ��ي��ث��ي58
26388602را����س���د ���س��ع��ي��د را����س���د ال��ردي��ن��ي59
7347681را����س���د م���ب���ارك حم��م��د ال�����س��ي��دي60
9495026را����س���د حم��م��د را����س���د ال�����س��ي��دي61
11883335رائ�����د خ��م��ي�����س حم��م��د ال�����س��ام��ي62
القرطوبي63 عبيد  ب��ن  �سيف  ب��ن  15685108�سامل 
9959027���س��امل خ��م��ي�����س ح��م��اد ال�����س��ع��ي��دي64
9285147�����س����امل ع���ل���ي �����س����امل ال�����س��ح��ي65
الريكي66 را�سد  بن  خلفان  بن  9940972�ساملن 
9043697���س��ع��ود م���ب���ارك ���س��ال��ح امل���رزوق���ي67
احلمداين68 حممد  ب��ن  علي  ب��ن  9450324�سعيد 
21492038���س��ع��ي��د ح��م��ي��د ���س��ع��ي��د ال��ق��ري��ن��ي69
18787247���س��ع��ي��د ���س��ي��ف ���س��ع��ي��د اجل���ه���وري70
املعمري71 خمي�س  ع��ب��دال��ل��ه  9756538�سعيد 
8901025���س��ع��ي��د ع���ل���ي ح��م��ي��د ال���زي���دي72
املعمري73 را�سد  بن  حممد  بن  6670959�سليمان 
ال��ل��وات��ي74 �سليمان  حم��م��د  9347166�سليمان 
الكعبي75 ح��م��دان  ب��ن  را���س��د  ب��ن  13220009�سيف 
6471447���س��ي��ف خ��ل��ف��ان ع��ل��ي ال�����س��ع��ي��دي76
الها�سمي77 م��ب��ارك  خمي�س  21287924���س��ي��ف 
22633947���س��ي��ف حم���م���د ج��م��ع��ه امل���ج���زي78
امل�سريف79 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  23539251���س��اه��ن 
القرطوبي80 علي  بن  عبدالله  بن  7299851�سنن 
ال�سيادي81 خمي�س  ف��ري�����س  12649503���س��ف��وان 
8748071����س���اح ���س��ال��ح حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي82
البلو�سي83 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��ال��ح  25535829ط��اه��ر 
21939218ع������ادل ���س��ع��ي��د حم���م���د ال��ع��ل��وي84
املعمري85 حممد  بن  احمد  بن  5589622عا�سم 
21302562ع��ا���س��م را����س���د ع��ل��ي ال��ب��ل��و���س��ي86
11414866ع���اه���د ����س���امل ع���ل���ي ال��ب��ل��و���س��ي87
9728928ع���اه���د غ��ن��ي��م ����س���امل ال��ب��ل��و���س��ي88
املقبايل89 �سليمان  نا�سر  18128749عبداحلكيم 
ال�سعدي90 حممد  ح�سن  13199129عبدالرحمن 
العربي91 م��ب��ارك  عي�سى  8290931عبدالرحمن 
الهندا�سي92 هديب  حممد  10449157عبدالرحمن 
7227674عبدالعزيز بن فا�سل بن عبدالله ال�سيزاوي93
البلو�سي94 علي  بن  فهد  بن  15017568عبدالعزيز 
ال�سعيدي95 �سعيد  ���س��امل  9138383عبدالعزيز 
البلو�سي96 م���راد  حم��م��د  15430424ع��ب��دال��ع��زي��ز 
املطرو�سي97 عبدالله  ابراهيم  61556791عبدالله 
املقبايل98 علي  بن  خمي�س  بن  9853824عبدالله 
البلو�سي99 حممد  بن  علي  بن  18066492عبدالله 

البلو�سي100 حم��م��د  ح�����س��ن  9200828ع��ب��دال��ل��ه 
املقبايل101 �سلطان  حميد  22026135ع��ب��دال��ل��ه 
15247865ع��ب��دال��ل��ه ح��م��ي��د م���ب���ارك ال��ب��ادي102
احلو�سني103 عبدالله  خليفه  21373554عبدالله 
احلو�سني104 عبدالله  �سعيد  8989639عبدالله 
ال�سيدي105 ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ي  10955337ع��ب��دال��ل��ه 
الريكي106 عبدالله  م�سبح  9100363عبدالله 
9942249ع��ب��دال��ل��ه ه���ال ���س��ع��ي��د امل��ع��م��ري107
12041684ع��ب��دال��ل��ه ه���ال ���س��ل��ط��ان ال��زع��اب��ي108
احل��وم��اين109 عبدالله  ب��ن  23648567عبداملجيد 
12690708ع���ب���ي���د ب�����ن خ���ل���ف امل���ع���م���ري110
ال��زع��اب��ي111 خمي�س  ع��ب��دال��ل��ه  10816243ع��ث��م��ان 
11279959ع��ل��ي اب���راه���ي���م ح��م��د ال��ع��ج��م��ي112
املعمري113 عبدالله  بن  ح�سن  بن  14611855علي 
القرطوبي114 علي  ب��ن  ح�سن  ب��ن  12620794علي 
املزروعي115 جمعه  بن  خلفان  بن  9279434علي 
املقبايل116 علي  ب��ن  را���س��د  ب��ن  18388487علي 
24555145ع��ل��ي حم��م��د خ��م��ي�����س ال�����س��ن��اين117
8959041ع���ل���ي حم���م���د را�����س����د ال�����س��ب��ل��ي118
19828475ع���م���ار ���س��ي��ف حم��م��د ال�����س��ي��ادي119
22040629ع���م���ار حم���م���د را�����س����د امل��ق��ب��ايل120
15323707ع��م��ر را����س���د ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي121
20180734ع��م��ر ���س��ام�����س حم��م��د امل��ق��ب��ايل122
البو�سعيدي123 حمد  بن  �سيف  بن  8623696عمران 
9336236ع���م���ران غ��م��ي��ل ���س��امل امل���زروع���ي124
احلو�سني125 زاي��د  بن  �سعيد  بن  17477169عي�سى 
الزدجايل126 علي  بن  �سليمان  بن  9852471عي�سى 
البلو�سي127 حممود  بن  مو�سى  بن  8562084غ��امن 
الغافري128 حممد  بن  خمي�س  بن  11612579غ�سان 
الريكي129 �سعيد  م��ره��ون  ب��ن  7755849غ�سن 
14292112غ�����س��ن ع��ل��ي را����س���د ال�����س��ع��ي��دي130
10181357فيا�س بن عبدالله مبارك ال عبدال�سام131
احلو�سني132 ع��ب��دال��ل��ه  �سعيد  9969063في�سل 
8987176ف��ي�����س��ل ظ��ع��ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��ادي133
12087725ف��ي�����س��ل حم��م��د ���س��ع��ي��د ال��ق��رط��وب��ي134
املزروعي135 حممد  بن  عبدالله  بن  6692364قي�س 
11168737م��اج��د خ��ل��ف��ان را����س���د ال�����س��ع��ي��دي136
عبدال�سام137 اآل  �سويدان  خلفان  12851914م��ازن 
19365373م����ازن خ��م��ي�����س ع��ل��ي ال��ه��ن��دا���س��ي138
13482515م�����ازن حم��م��د را����س���د ال��غ�����س��اين139
عبدال�سام140 اآل  مبارك  عبدالله  14466482مبارك 
7895533حم�����س��ن ح���م���دان ����س���امل ال��ع��ج��م��ي141
العجمي142 ���س��ال��ح  دروي�������س  15083475حم�����س��ن 
10000375حم��ف��وظ خ�����س��اف م��ب��ارك ال��ب��ك��اري143
25070231حم��م��د اح���م���د ���س��ع��ي��د ال��ق��ط��ي��ط��ي144
احلو�سني145 حميد  بن  را�سد  بن  1431894حممد 
11381553حم��م��د ج��م��ع��ه حم��م��د امل���زروع���ي146
22428947حم���م���د ح���م���د ح������ارب ال�����س��احل��ي147
15142459حم��م��د خ�����س��ي��ف ح��م��ي��د ال�����س��احل��ي148
20205182حم��م��د خ��م��ي�����س حم��م��د ال�����س��ي��دي149
8857832حم��م��د را����س���د ���س��ي��ف ال��وه��ي��ب��ي150
10017448حم���م���د را�����س����د ع��ب��ي��د ال��ك��ع��ب��ي151
9663177حم���م���د ����س���امل ع���ل���ي امل��ع��م��ري152
ال��راج��ح��ي153 م�����س��ع��ود  �سليمان  13211801حم��م��د 
20756101حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ج��م��ع��ه ال��ن��وف��ل��ي154
ال�سعيدي155 �سعيد  ع��ب��دال��ل��ه  25529521حم��م��د 
9050792حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د امل��ق��ب��ايل156
10400461حم��م��د ع��ل��ي اأح���م���د ال�����س��ب��ع��وين157
12039276حم���م���د ع���ل���ي ����س���ال���ح ال��ب��ل��و���س��ي158
9435929حم��م��د م��ف��ت��اح ���س��ع��ي��د ال���ف���زاري159
15038074حم��م��ود ���س��امل ���س��ل��ي��م��ان ال��ري��ك��ي160
26534556حم���م���ود ����س���امل ع���زي���ز ال��ب��ل��و���س��ي161
البلو�سي162 ره��م��ي��ه  ح�سن  15163687م�سطفى 
14520381م�����س��ط��ف��ي ���س��امل ع��ل��ي ال�����س��ع��ي��دي163
18987709م�����س��ع��ب حم��م��د م�����س��ل��م ال�����س��احل��ي164
البلو�سي165 عبدالله  بن  را�سد  بن  19022867مكتوم 
ال��راج��ح��ي166 م�سعود  �سليمان  13211675م��ك��ت��وم 
14302512م���ن���ذر ج��م��ع��ه ����س���ال���ح ال��ك��ن��دي167
18215864م���ن���ذر ن��ا���س��ر ���س��ع��ي��د ال��ك��ح��ايل168
ال�سحي169 خ�����س��ي��ف  خ��ل��ي��ف��ه  9193158م���ه���ران 
12884141م��و���س��ى م���ب���ارك ���س��ع��ي��د ال�����س��ي��دي170
20685935م��و���س��ى حم��م��د ح�����ارب اجل���ه���وري171
22000239ن���اي���ف ع��ل��ي ع��ب��ي��د ال�����س��ع��ي��دي172
18704534ن���اي���ف م�����س��ع��ود ع��ل��ي امل��ع��م��ري173
البلو�سي174 ح�سن  ب��ن  مو�سى  ب��ن  8500804ن��زار 
8134477ن�����وح اأح����م����د م������راد ال��ب��ل��و���س��ي175
8977291ه�����اين ه�����ال حم���م���د امل��ع��م��ري176
اخلمي�سي177 ���س��وي��ن  ع��ب��دال��ل��ه  14444266ه�����س��ام 
22917847ه�����س��ام ه��دي��ب ع��ب��ي��د ال��ق��رط��وب��ي178
عبدال�سام179 ال  ع��ل��ي  ���س��امل  14423554ه���ال 
8310616ه��ي��ث��م را�����س����د ب���ي���ات ال��ري��ك��ي180
البلو�سي181 حممد   بن  ا�سماعيل  21852215وليد 
احلو�سني182 حميد  ب��ن  �سامل  ب��ن  7320572وليد 
20735952ول���ي���د ج��م��ع��ه ����س���امل امل��ري��ك��ي183
20765088ي��ع��ق��وب را����س���د حم��م��د ال�����س��احل��ي184
12568758ي��و���س��ف ح��م��د ح���م���دان ال��ه��ن��ائ��ي185
25075954ي��و���س��ف ع��ل��ي ع��ب��ي��د ال��ع��وي�����س��ي186
21884505ي��و���س��ف حم��م��د ح�����س��ن ال��ع��ج��م��ي187
7979566ي��ون�����س ع��ب��ي��د ���س��ال��ح ال��ري��ك��ي188
11564735ي��ون�����س حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��رواح��ي189
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تاريخ املقابلة: 7 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
ال�سلماين1 خمي�س  زاي���د  15556842اب��راه��ي��م 
النقبي2 اب��راه��ي��م  ���س��ال��ح  9121707اب��راه��ي��م 
املزروعي3 جمعه  بن  عبدالله  بن  2397185احمد 
27713013اح���م���د ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف ال�����س��ع��ي��دي4

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
9463999اح���م���د ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ال�����س��ب��ل��ي5
9092661اح��م��د حم��م��د خ��م��ي�����س امل���زروع���ي6
9192526اح���م���د م������راد حم���م���د ال��ب��ل��و���س��ي7
امل�سعودي8 عبدالله  را���س��د  18448642ا���س��ح��اق 
الفطي�سي9 ���س��ع��ي��د  ���س��ي��ف  13637211ا���س��ح��اق 

10210292ا���س��ح��اق ف��ه��د ح��م��ي��د ال���زدج���ايل10
املعمري11 حممد  بن  �سعيد  بن  13814015ا�سعد 
15066424ا���س��ع��د ط���ال���ب ن��ا���س��ر ال�����س��ع��دي12
8105054امل��ع��ت�����س��م ع��ل��ي ج��م��ع��ه ال��ري��ك��ي13
ال�سعدي14 ح��م��ي��د  را���س��د  27681776امل��ن��ت�����س��ر 
11162148امل���ن���ذر خ��ل��ي��ف��ه را����س���د ال��ب��داع��ي15
ال�سعيدي16 حم��م��د  �سعيد  21353469امل��ه��ل��ب 
24319721اأح���م���د ح��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��احل��ي17
8718555اأح���م���د خ��م��ي�����س ق��ا���س��م ال�����س��ي��دي18
25052314اأح���م���د ����س���امل حم��م��د ال�����س��ع��ي��دي19
12941735اأح���م���د ���س��ي��ف اح��م��د امل�����س��ع��ودي20
22875013اأح���م���د ���س��ي��ف را����س���د امل��ع��م��ري21
11407002اأح����م����د ���س��ي��ف حم���م���د ال��غ��ي��ث��ي22
11154637اأح���م���د ���س��ه��ي��ل ن��ا���س��ر امل��ع��م��ري23
9854264اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي امل��ق��ب��ايل24
13833618اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د امل��زي��ن��ي25
14682814اأح����م����د ع���ل���ي ح��م��ي��د ال�����س��ن��اين26
11190644اأح���م���د ع��ل��ي ع��ق��ي��ل ال���زرع���وين27
10658615اأح����م����د ع���ل���ي م���ه���ن���ا ال���ك���ن���دي28
24547118اأح���م���د حم��م��د را����س���د امل��ع��م��ري29
9566655اأح���م���د حم��م��د ���س��ع��ي��د امل��ق��ب��ايل30
19461052اأح����م����د ن���ا����س���ر ع���ل���ي ال��ل��م��ك��ي31
القنوبي32 خ��رتو���س  ي��ع��ق��وب  8699642اأح��م��د 
9861954اأح���م���د ي��و���س��ف را����س���د ال��ن��وف��ل��ي33
9357197اأ����س���ام���ه ح�����س��ن اح��م��د ال��ف��ار���س��ي34
8538843اأ���س��ع��د ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي35
13327092اأ����س���ع���د ط���ال���ب ���س��ي��ف ال��ق��ري��ن��ي36
11441136اأم�����ر حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��احل��ي37
20823459اأم����ن م��ف��ت��اح م���ب���ارك امل��ق��ب��ايل38
27425386اأمي�����ن ���س��ب��اع خ���ال���د ال�����س��ن��اين39
19411737اأمي�����ن ن��ا���س��ر را����س���د اخل���وال���دي40
17943301ب��ا���س��م ن��ا���س��ر ����س���امل ال��ق��ط��ي��ط��ي41
19499137ب�����در را�����س����د رب����ي����ع ال���ك���ح���ايل42
11981891ب�����در را�����س����د ���س��ع��ي��د ال���غ���اف���ري43
8539259ب�����در �����س����امل خ���ل���ف���ان ال���ب���ك���ري44
10402573ب�����در م���ط���ر خ���ل���ف���ان ال��و���س��اح��ي45
���ار حم��م��د رب���ي���ع ال��ر���س��ي��دي46 10102568ب�������سّ
العجمي47 دروي�������س  حم��م��د  14350695ج��ا���س��م 
23042737ج��ا���س��م حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان امل��ق��ب��ايل48
8625723ج��ا���س��م حم��م��د ���س��ال��ح ال��ف��ار���س��ي49
العجمي50 اب��راه��ي��م  ع��ب��دال��ل��ه  9168086جعفر 
املقبايل51 حميد  بن  يو�سف  بن  7951314جمال 
11609952ج���م���ال ����س���امل خ��ل��ف امل���زروع���ي52
12474695ج��م��ع��ه ح���م���د ج��م��ع��ه ال�����س��ب��ل��ي53
11344493ح���امت را����س���د ع��ب��دال��ل��ه امل��ع��م��ري54
البلو�سي55 ح�سن  بن  هيكل  بن  7686094ح�سن 
10695451ح���م���د ����س���امل ح��م��ي��د ال�����س��احل��ي56
8262862ح���م���د ����س���ي���ف م���ط���ر ال�����س��ب��ل��ي57
11813191ح���م���د حم���م���د خ�����دمي امل��ق��ب��ايل58
10491111ح���م���د ه�����ال ج��م��ع��ه ال�����س��ي��دي59
الرئي�سي60 �سامل  بن  خمي�س  بن  13711261حمدان 
املقبايل61 م�سبح  بن  را�سد  بن  6979078حميد 
8954302ح��م��ي��د ح���م���د ح���م���ّي���د ال���ب���ادي62
7839432ح��م��ي��د خ��ل��ف��ان را����س���د ال�����س��ن��اين63
23338109ح��م��ي��د ع���ل���ي ���س��ع��ي��د امل��ع��م��ري64
768537خ����ال����د ب�����ن ع���ل���ي امل���خ���م���ري65
املعمري66 جمعه  ب��ن  حممد  ب��ن  4335185خالد 
10427227خ���ال���د خ��ل��ي��ف��ه ���س��ال��ح ال��ب��ل��و���س��ي67
14502483خ���ال���د خ��م��ي�����س را����س���د ال��ري��ك��ي68
18521193خ��ال��د را����س���د ع��ب��دال��ل��ه ال��ق��ري��ن��ي69
4295058خ���ال���د ����س���امل ح��م��ي��د امل��ق��ب��ايل70
10424221خ��ال��د ���س��امل م�����س��ع��ود ال��ع��ب��ي��داين71
11115216خ���ال���د ع��ب��ي��د م���ب���ارك ال��ي��ح��م��دي72
15413617خ���ال���د حم��م��د ح�����س��ن ال��ه��ا���س��م��ي73
ال��غ��اف��ري74 �سليمان  م�����س��ع��ود  7435474خليل 
العي�سائي75 حممد  بن  را�سد  بن  13652904خمي�س 
11308383خ��م��ي�����س ح��م��د خ��م��ي�����س امل��ق��ب��ايل76
ال��ف��ط��ي�����س��ي77 حم��م��د  ���س��ي��ف  8134617داود 
الريكي78 را���س��د  ب��ن  عبيد  ب��ن  1024596را���س��د 
13401755را����س���د خ��ل��ف��ان را����س���د اخل��رو���س��ي79
25885641را����س���د خ��ل��ف��ان را����س���د ال�����س��ع��ي��دي80
11654607رائ�����د ب�����س��ر ن��ا���س��ر اخل���وال���دي81
21264393رائ������د ����س���امل ���س��ي��ف ال�����س��ي��دي82
الركيبي83 حم��م��د  ب��ن  ع��ل��ي  ب��ن  13601988زي���د 
الفطي�سي84 ح��م��ي��د  ���س��ن��د  10434796���س��اع��د 
9486879����س���امل ب���ن رب���ي���ع ب���ن ال��و���س��اح��ي85
6794351�����س����امل ح�������س���ن �����س����امل االأزك�������ي86
18042075����س���امل ح��م��ي��د را�����س����د ال���ب���ادي87
13763386����س���امل خ��ل��ي��ف��ه ����س���امل ال��زع��اب��ي88
11321645����س���امل را����س���د ط���ال���ب ال��ق��ط��ي��ط��ي89
23039965����س���امل ن��ا���س��ر ����س���امل ال�����س��ع��ي��دي90
20868893����س���امل ن�����س��ي��ب ����س���امل ال��ق��ري��ن��ي91
15570844����س���ام���ر غ�����امن ����س���امل ال��ب��ل��و���س��ي92
ال�سعيدي93 ���س��امل  �سليمان  12351241���س��ام��ي 
20310977���س��ع��ي��د ح���م���د ����س���امل ال��ق��ري��ن��ي94
18950378���س��ع��ي��د ح��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي95
10738162���س��ع��ي��د ح��م��ي��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��دي96
23685238���س��ع��ي��د ح��م��ي��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي97
ال��رو���س��دي98 ح��م��ي��د  خمي�س  17926419�سعيد 
اليحيائي99 ن��ا���س��ر  خ��م��ي�����س  6519675���س��ع��ي��د 

امل��ق��ب��ايل100 ���س��ل��ي��م��ان  را���س��د  11322544�سعيد 
23213955���س��ع��ي��د را����س���د ع��ل��ي امل��ق��ب��ايل101
12882338���س��ع��ي��د ����س���امل را����س���د امل��ع��م��ري102
ال��ر���س��ي��دي103 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��امل  4384444�سعيد 
17874947���س��ع��ي��د ����س���امل غ���ري���ب امل���زروع���ي104
12047316���س��ع��ي��د ���س��ي��ف حم��م��د ال��غ��اف��ري105
10258853���س��ع��ي��د ع���ل���ي ����س���امل ال���زع���اب���ي106
11519601���س��ع��ي��د ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ال��رو���س��دي107
25491981���س��ع��ي��د ع��ل��ي غ��ف��ي��ل ال�����س��ع��ي��دي108
13508743���س��ع��ي��د م�����س��ل��م حم���م���د ال���ق���ري109
9388441���س��ع��ي��د ن��ا���س��ر حم��م��د ال��ق��ري��ن��ي110
25001895���س��ع��ي��د ن�����س��ي��ب ع��ل��ي ال��ق��ط��ي��ط��ي111
9387772���س��ل��ط��ان ج��م��ع��ه را����س���د ال��و���س��اح��ي112
ال�����س��ي��ادي113 خمي�س  را���س��د  2939778���س��ل��ط��ان 
12942029���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف اح��م��د امل�����س��ع��ودي114
20808539���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف ح��م��ي��د ال��ع��م��ري115
ال�سماحي116 �سمان  عبدالله  9279818�سلطان 
9980692���س��ل��ط��ان ع��ل��ي ���س��ل��ط��ان ال��ع��م��راين117
22116307���س��ل��ط��ان حم��م��د ���س��ع��ي��د ال��ن��وف��ل��ي118
البندري119 �سليمان  �سالح  10010298�سليمان 
الع�سياين120 ع��ل��ي  ن��ا���س��ر  22536009���س��ل��ي��م��ان 
13193126���س��ن��د را����س���د ع��ب��دال��ل��ه ال�����س��ي��دي121
10732543���س��ه��ي��ل ح����ارب ���س��ه��ي��ل ال��ري�����س��ي122
5663934����س���ي���ف ب����ن ���س��ع��ي��د امل���ق���ب���ايل123
11883916���س��ي��ف ج��م��ع��ه ����س���امل ال��ري�����س��ي124
5287365���س��ي��ف ح��م��د خ��ل��ف��ان ال�����س��ع��ي��دي125
12041435���س��ي��ف ح����م����دان ع���ل���ي احل����ايل126
ال�سعيدي127 ���س��ام�����س  ح��م��ي��د  15172542���س��ي��ف 
9428671���س��ي��ف را����س���د ���س��ع��ي��د ال�����س��ن��اين128
12393054���س��ي��ف ���س��ع��ي��د م�����س��ع��ود ال���ب���ادي129
3102448���س��ي��ف ع���ام���ر ����س���امل ال�����س��ب��ل��ي130
12934491���س��رار ع��ب��دال��ل��ه ���س��ال��ح ال��ري��دع��ي131
العجمي132 ح�سن  بن  دروي�س  بن  2536929�سالح 
9808601���س��ال��ح خ��ل��ف��ان ���س��ال��ح ال��و���س��اح��ي133
10685172ط����ارق ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال��و���س��اح��ي134
15274192ط�����اه�����ر اب������راه������ي������م حم��م��د 135
10355318ط���اه���ر ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ال��ه��ن��دا���س��ي136
7892977ط���ال ح�����س��ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��ح��راين137
العي�سائي138 �سليمان  دروي�����س  7815559ط��ال 
الزعابي139 ���س��امل  ب��ن  را���س��د  ب��ن  9516642ع���ادل 
16022612ع����ارف ���س��ع��ي��د خ��م��ي�����س احل��ارث��ي140
18088665ع��ا���س��م ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ال��ردي��ن��ي141
14764557ع���ام���ر را����س���د م�����س��ب��ح اجل���ه���وري142
10685589ع���ام���ر حم��م��د خ��ل��ف��ان امل��ع��م��ري143
البلو�سي144 عبا�س  ا�سماعيل  11356227عبا�س 
العموري145 �سامل  بن  �سقر  بن  12759372عبداالمر 
عبدال�سام146 اآل  علي  15525762عبدالرحمن خمي�س 
املعمري147 حم��م��د  ع��ل��ي  7921625ع��ب��دال�����س��ام 
البادري148 �سامل  بن  مبارك  بن  6009847عبدالعزيز 
املعمري149 خمي�س  را���س��د  10299083عبدالعزيز 
عبدال�سام150 اآل  نا�سر  �سليمان  10799226عبدالعزيز 
املعمري151 �سعيد  عبدالله  10326993عبدالعزيز 
18306884ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ي ���س��امل ال���ف���زاري152
احلو�سني153 ع��ل��ي  ف��ه��د  8894606ع��ب��دال��ع��زي��ز 
البلو�سي154 حممد  اب��راه��ي��م  12603092عبدالله 
النوفلي155 حمدان  بن  زاي��د  بن  10397628عبدالله 
ال�سعيدي156 خلف  بن  حممد  بن  22484242عبدالله 
ال�سيدي157 خمي�س  جمعه  7329829ع��ب��دال��ل��ه 
10362413ع��ب��دال��ل��ه ح�����س��ن ع��ب��ي��د امل��ع��م��ري158
املعمري159 عبدالله  خلفان  8639542عبدالله 
البلو�سي160 عبدالله  خمي�س  12807018عبدالله 
عبدال�سام161 اآل  عبدالله  �سعيد  10048247عبدالله 
اخلرو�سي162 �سعيد  �سلطان  10641715عبدالله 
13205019ع��ب��دال��ل��ه ���س��ي��ف ���س��ك��ي��ل ال��ب��ادي163

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
امل��رزوق��ي164 عبدالله  �سنن  11000633عبدالله 
8611604ع��ب��دال��ل��ه ن��ا���س��ر ���س��امل ال��و���س��اح��ي165
10144704عبداملجيد بن عبدالله بن مبارك اآل عبدال�سام166
الكحايل167 خمي�س  عبدالله  10288172عبداملجيد 
البيماين168 �سيف  �سعيد  11255814ع��ب��دامل��ل��ك 
اخلرو�سي169 خمي�س  نا�سر  21952242عبدالوهاب 
11246204ع��ب��ي��د حم���م���د ع��ب��ي��د امل��ع��م��ري170
18237297عزان بن جمعة بن ن�سيب ال عبدال�سام171
8147945ع�����زان خ��ل��ي��ف��ه ح���م���ود ال�����س��ع��دي172
13273268ع����زمي ج����ال ب���ه���ادر ال��ب��ل��و���س��ي173
10056728ع�����س��ام ���س��ال��ح م��ه��ن��ا ال��غ��اف��ري174
15480672ع���ل���ي اأح����م����د ����س���امل امل��ع��م��ري175
البلو�سي176 علي  ب��ن  خمي�س  ب��ن  12050694علي 
8609712ع���ل���ي ج��م��ع��ه حم���م���د امل��ع��م��ري177
9191698ع��ل��ي خ��ل��ي��ف��ه ���س��ع��ي��د احل��و���س��ن��ي178
12994042ع���ل���ي ���س��ع��ي��د حم���م���د امل��ق��ب��ايل179
ال��ب��دواوي180 ع��ب��دال��ل��ه  �سليمان  7112664ع��ل��ي 
12349217ع��ل��ي ���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي امل��ق��ب��ايل181
20403213ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ح��م��ي��د امل��ع��م��ري182
13360472ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ����س���امل ال���ب���ادي183
18413493ع���ل���ي ف���ا����س���ل حم���م���د ال��ع��ج��م��ي184
10530175ع���م���ار اح���م���د ع���ل���ي ال�����س��ي��دي185
11234184ع���م���ار خ��م��ي�����س خ��ل��ي��ف��ه ال��ك��ح��ايل186
11309825ع���م���ر ����س���امل ���س��ع��ي��د امل��ق��ب��ايل187
عبدال�سام188 اآل  خلفان  �سعيد  14344466عمر 
7318675ع���م���ر ���س��ع��ي��د ن���ا����س���ر ال��ذه��ل��ي189
9478538ع���م���ر ���س��ي��ف ح��م��ي��د ال��ب��ل��و���س��ي190
10397506ع��م��ر ���س��ي��ف خ�����س��ي��ب امل��ق��ب��ايل191
11830822ع���م���ر ���س��ي��ف ���س��ع��ي��د ال��ي��ح��م��دي192
14153065ع���م���ر ع���ل���ي م�������راد ال��ب��ل��و���س��ي193
13029625ع���م���ران ���س��ع��ي��د ح��م��د امل��ق��ب��ايل194
ال�سعيدي195 را�سد  بن  �سامل  بن  19609267عو�س 
20640014ع��ي�����س��ى خ��م��ي�����س را����س���د ال�����س��ي��دي196
12601148ع��ي�����س��ى زاي����د خ��م��ي�����س ال��ب��ل��و���س��ي197
22433358ع��ي�����س��ى م���ب���ارك ث����اين ال�����س��ع��دي198
23354655غ���ال���ب ���س��ع��ي��د ����س���امل ال�����س��ن��اين199
8911989غ�����س��ان حم��م��د ����س���امل امل���رزوق���ي200
8894114غ��ي��ث خ��ل��ف��ان ����س���امل ال�����س��ام�����س��ي201
14647406غ���ي���ث ����س���امل امل����ا�����س ال��ري�����س��ي202
10622253غ���ي���ث حم���م���د ع��ب��ي��د ال��ق��ري��ن��ي203
13883247ف��ي�����س��ل خ��م��ي�����س ح��م��ي��د ال��ك��ح��ايل204
18917598ف��ي�����س��ل ���س��ع��ي��د ���س��ال��ح ال��ق��رين205
ال�سعيدي206 حم��م��د  ع��ب��دال��ل��ه  18264504في�سل 
11649653ف��ي�����س��ل ف��ه��د ���س��ي��ف اخل���وال���دي207
11010275ق�����س��ي ���س��ع��ي��د خ��م��ي�����س ال���ف���زاري208
23077479ق��ي�����س اح���م���د ع��ل��ي ال�����س��ع��ي��دي209
11545713ك���اظ���م ����س���امل خ��ل��ف��ان ال�����س��احل��ي210
7991878ل�����وؤى حم��م��د خ��ل��ف��ان احل��و���س��ن��ي211
23142486مازن بن �سعيد بن حميد ال عبدال�سام212
19501493م�����ازن ���س��ع��ي��د را����س���د ال��ري��ك��ي213
6661073م����ازن ط��ال��ب خ��م��ي�����س ال��ب��ل��و���س��ي214
20830381م�����ازن حم��م��د ح���م���ود ال�����س��ن��اين215
25262437م����ازن ه��ا���س��ل م���ب���ارك ال�����س��احل��ي216
10194577م���ال ال��ل��ه م����راد ع��ل��ي ال��ب��ل��و���س��ي217
12942104م���ان���ع ���س��ي��ف ����س���امل ال��رب��ي��ع��ي218
8539329حم�����س��ن حم��م��د اح���م���د امل��و���س��وي219
الكندي220 علي  ب��ن  خمي�س  ب��ن  21271094حممد 
3412516حممد بن عبدالله بن �سليمان املرزوقي221
8833926حم��م��د ح�����س��ن حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي222
9663458حم���م���د ح����م����دان ح���م���د ال���ب���ادي223
اخلمب�سي224 خ��ل��ف��ان  ح��م��ي��د  8609318حم��م��د 
18012391حم��م��د خ������ادوم م���ب���ارك ال�����س��ب��ل��ي225
9008275حم��م��د خ��ل��ف��ان ���س��ه��ي��ل ال��ع��م��راين226
11207702حم��م��د خ��ل��ي��ف��ه حم��م��د ال��ع��م��راين227
9296996حم���م���د را�����س����د ح��م��ي��د ال���ق���ري228
19497447حم��م��د را����س���د حم��م��د ال�����س��ي��دي229
20309862حم��م��د را����س���د حم��م��د ال��ك��ي��وم��ي230
امل��زروع��ي231 ع��ب��دال��ل��ه  �سعيد  14411482حم��م��د 
17937321حم��م��د ���س��ع��ي��د حم��م��د اجل���ه���وري232
13711772حم��م��د ���س��ي��ف ح���م���ود ال�����س��ع��ي��دي233
7969287حم��م��د ���س��ي��ف م���ره���ون ال�����س��ع��ي��دي234
20241484حم��م��د ع��ام��ر ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ام��ري235
ال�سعيدي236 ���س��امل  ع��ب��دال��ل��ه  20971535حم��م��د 
العجمي237 ���س��ع��ي��د  ع��ب��دال��ل��ه  7734331حم��م��د 
25757715حم���م���د ع���ل���ي �����س����امل ال���ري���ك���ي238
7456434حم���م���د ع���ل���ي ����س���امل ال���ع���م���راين239
25130752حم��م��د م�����س��ل��م ن��ا���س��ر ال��غ��اف��ري240
15174668حم���م���د ن���ا����س���ر ح���م���د ال���غ���اف���ري241
البلو�سي242 را���س��د  دروي�������س  27671961حم��م��ود 
احلو�سني243 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��امل  10890326حم��م��ود 
ال�سعدي244 حم��م��د  ���س��ل��ي��م��ان  14110672حم��م��ود 
15606619م�����س��ع��ود ���س��امل م�����س��ع��ود امل��ع��م��ري245
7295106م�����س��ب��ح ع��ي�����س��ى حم��م��د ال���ب���ادي246
18676855م�����س��ع��ب ���س��ي��ف حم��م��د ال��ف��ت��ح��ي247
12828087م����ع����اذ ح���م���د ح���م���ي���د ال���ع���ري248
7911295م��ك��ت��وم را����س���د دروي�������س ال��ب��ادي249
18288649م��ك��ت��وم ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال��ب��ادي250
الزعابي251 اب��راه��ي��م  �سليمان  18735909منت�سر 
9940123م���ن���ذر خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ه ال��ك��ح��ايل252
11461605م���ن���ذر ���س��ال��ح ه���دي���ب احل��م��ح��م��ي253
11036766م��ن�����س��ور خ���ال���د را����س���د امل��ق��ب��ايل254
22142668م��ه��ن��د ع��ب��ي��د خ��م��ي�����س ال��ن��ع��م��اين255
10598587م��ه��ن��د ع���ل���ي ح�����س��ن ال��ب��ل��و���س��ي256
عبدال�سام257 اآل  زاي���د  خ��ال��د  18031956م��وؤي��د 
العجمي258 عبدالله  بن  �سامل  بن  20516509نا�سر 
ال��رواح��ي259 حممد  ب��ن  �سيف  ب��ن  7308541نا�سر 
7844508ن���ا����س���ر ����س���امل ع���ل���ي ال��ق��ع��ن��وين260
23618986ن�����س��ر خ��ل��ي��ف��ه ���س��ع��ي��د ال��ع��ج��م��ي261
11784537ن�����س��ر حم��م��ود ع��ب��ي��د امل�����س��ي��ف��ري262
ال�سرقي263 عبدالله  بن  حممد  بن  13766856ن��وح 
18538585ن����وح خ��ل��ي��ف��ه ����س���امل امل��ط��رو���س��ي264
10723622ن����وح ���س��ع��ي��د ف��ا���س��ل اخل���وال���دي265
ال�سعدي266 ���س��وي��ل��م  خمي�س  11441788ه����ارون 
9613323ه���اين ي��و���س��ف خ��م��ي�����س ال�����س��ع��دي267
البلو�سي268 حمدان  بن  عدنان  بن  11874569هزاع 
24420106ه�����زاع را����س���د ���س��ع��ي��د امل��ع��م��ري269
12397029ه������زاع زاي������د ه�����ال امل��ق��ب��ايل270
18911379ه����ال ح��م��د خ��ل��ي��ف��ه امل��ع��رك��ي271
البلو�سي272 ع��ب��دال��ل��ه  خ��ل��ف��ان  10442611ه��ي��ث��م 
12771792ه��ي��ث��م را����س���د ع��ب��دال��ل��ه ال��ن��وف��ل��ي273
22311525وائ������ل رب���ي���ع ف�����رج احل��و���س��ن��ي274
9010594وح���ي���د ح��م��ي��د ���س��ي��ف ال�����س��ع��ي��دي275
اجلليبي276 ع��ب��دال��ل��ه  ان����ور  18067601و����س���اح 
ال�سويل277 ���س��امل  ع��ب��دال��رح��ي��م  15699668وق��ا���س 
13951808ول���ي���د ���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف ال��ك��ن��دي278
10839353ول���ي���د ع��ب��دال��ل��ه ح��م��ي��د ال��غ��ي��ث��ي279
4231737ي��ح��ي��ى ���س��ي��ف ع���ل���ي ال���ع���م���راين280
14645281ي����زن ���س��ي��ف ع��ب��دال��ل��ه ال��ه��ن��ائ��ي281
ال�سيدي282 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��امل  10212117ي��ع��ق��وب 
20287788ي��و���س��ف خ��ل��ف��ان ج��م��ي��ل ال��رو���س��دي283
20842223ي���و����س���ف ���س��ع��ي��د ع���ل���ي ال���ب���ادي284
البلو�سي285 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  10042258ي��و���س��ف 
22301176ي��و���س��ف ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي امل��ق��ب��ايل286
8782861ي���و����س���ف حم���م���د ����س���امل ال��ع��م��ري287
5389155ي��و���س��ف ن��ا���س��ر ب�����س��ر ال��ك��ي��وم��ي288
ال�سرقي289 عبدالله  بن  حممد  بن  11603269يون�س 
ال�سبلي290 ع��ب��دال��ل��ه  ���س��امل  11471228ي��ون�����س 

ا�سم ال�سركة: اينكو للهند�سة والت�سنيع والتجارة واملقاوالت
مكان املقابلة: غرفة جتارة و�سناعة عمان ب�سحار - الهمبار

تاريخ املقابلة: 7 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
العمراين1 علي  ب��ن  حممد  ب��ن  11378087احمد 
اليحمدي2 �سعيد  بن  احمد  بنت  11546837ا�سماء 
20289886ا�سماء بنت خلفان بن عبدالله ال�سام�سية 3
البلو�سية 4 علي  بن  خمي�س  بنت  8614175ا�سماء 
القرينية5 حممد  بن  خمي�س  بنت  15080797ان��وار 
املعمرية6 حممد  بن  �سعيد  بنت  8794577امي��ان 
املقبالية7 را�سد  بن  حممد  بنت  9943448ا�سماء 
اجلهورية8 �سامل  بن  �سيف  بنت  14979259بدرية 
الكندي9 �سامل  بن  عبدالله  بنت  11397024بدرية 

اخلزميية10 �سعيد  بن  عبيد  بنت  12406146بدرية 
العي�سائية11 حممد  بن  �سعيد  بنت  3379264ب�ساير 
احلو�سنية12 �سعيد  بن  نا�سر  بنت  6605694بلقي�س 
املعمرية13 �سامل  بن  �سليم  بنت  7809162جهينة 
11584286ح�سن بن عبدالرحيم بن ا�سماعيل املعمري14
املعمرية15 �سامل  بن  عمر  بنت  6874371حليمة 
احل��واري��ة16 �سامل  ب��ن  حممد  بنت  14251583راي��ة 
املقبالية17 علي  بن  دروي�س  بنت  10242796رماء 
الفوري18 عبدالله  بن  �ساح  بن  11018362ريا�س 
الريكية19 را�سد  بن  عبدالله  بنت  19379881زينب 
املزروعي20 �سعيد  بن  خمي�س  بن  9192934�سامل 
البلو�سي21 خمي�س  بن  خليفة  بنت  7947676�سهام 
الريكية22 حممد  بن  �سعيد  بنت  8574329�سيخه 
الها�سمي23 عبدالله  بن  ح�سن  بن  5617297طارق 
االن�سارية 24 حممد  بن  �سعيد  بنت  6861605عائ�سة 
البلو�سي25 حممد  يو�سف  بن  6518762عبدالرحمن 
العجمية 26 �سامل  بن  عبدالله  بنت  6845421عبر 
الهنائي 27 ع��ل��ي  ب��ن  را���س��د  ب��ن  10420377ع��ل��ي 
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حمافظة �سمال الباطنة
ا�سم ال�سركة: اينكو للهند�سة والت�سنيع والتجارة واملقاوالت
مكان املقابلة: غرفة جتارة و�سناعة عمان ب�سحار - الهمبار

تاريخ املقابلة: 7 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم

ال�سمري28 عبدالله  بن  �سليمان  بن  8568673علي 
النقبي 29 ب���ن  ع��ب��ا���س  ب���ن  12969968ع��ي�����س��ى 
الفار�سية30 �سالح  عبدالله  بن  11507276فاطمة 
العرميية31 ربيع  بن  جمعة  بنت  8062062فاطمة 
القريني32 حمد  بن  خ�سيب  بنت  12735682فاطمة 
ال�سبلية 33 �سعيد  بن  را�سد  بنت  15544938فاطمه 
املعمرية 34 �سامل  بن  عبدالله  بنت  2869231لطيفه 
العجمي 35 حممد  بن  يو�سف  بنت  13705787ليلى 
البادي 36 �سعيد  بن  خمي�س  بن  13970268حممد 
املعمري37 عبدالله  بن  خمي�س  بن  9689476حممد 
املحروقي38 حممد  بن  �سليمان  بن  12975826حممد 
العمراين39 �سامل  ب��ن  حمد  بنت  12804701م��رمي 
الفار�سي40 ح�سن  بن  دروي�س  بنت  9561049مرمي 
املخمرية41 �سامل  بن  عبدالله  بنت  8565038مرمي 
الرديني 42 ���س��امل  ب��ن  حميد  ب��ن  8913135م��ن��ذر 
املعمرية43 حمدان  بن  خلف  بنت  10045382منى 
املزروعي 44 حممد  بن  �سامل  بنت  10529177منى 
الفار�سية 45 خلفان  بن  علي  بنت  7395909م��وزة 
الري�سية 46 ع��م��ار  ب��ن  علي  ب��ن  8330204ن���وال 
البلو�سية47 م��راد  بن  �سبيل  بنت  9517428ن��وره 
البلو�سية48 احمد  بن  عبدالله  بنت  4559375هدى 
ال��ب��ادي49 حميد  ب��ن  ج��اب��ر  ب��ن  10460401ه���زاع 
النوفلية50 علي  بن  نا�سر  بنت  5910676هويده 

ا�سم ال�سركة: االأ�سطورة للهند�سة امليكانيكية
مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة 

ال�سناعية ب�سحار - فلج القبائل
تاريخ املقابلة: 7 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
20537756اآم����ن����ه ����س���امل م��ه��ن��ا ال��ه��ن��ائ��ي��ة1
الفار�سية2 خمي�س  ع��ب��دال��ل��ه  15331467اآم��ن��ه 
البلو�سية3 ع��ل��ي  ع��ي�����س��ى  9397957ج���واه���ر 
11824753ح���وري���ه ���س��امل ���س��ع��ي��د امل��ح��روق��ي��ة4
18069216خ���ل���ود ���س��ب��ي��ل اح���م���د ال��ب��ل��و���س��ي��ة5
13860531خ���ل���ود ن���ا����س���ر حم���م���د اجل���اب���ري���ة6
البلو�سية7 م��و���س��ى  ���س��ع��ي��د  14072981رق��ي��ة 
ال��ب��ل��و���س��ي��ة8 ع���ل���ي  اأح����م����د  14244385رمي 
ال�����س��احل��ي��ة9 ع��ب��دال��ل��ه  را����س���د  24498249رمي 

14317896رمي����ه ح���م���دان حم��م��د ال��و���س��اح��ي��ة10
9874963���س��ح��ر ���س��ع��ي��د را�����س����د ال��ع��ل��وي��ة11
18943785���س��ع��اد م���ره���ون ����س���امل امل��ع��م��ري��ة12
3623824���س��م��اح ����س���امل ���س��اع��د ال��ك��ن��دي��ة13
8074153���س��ي��خ��ه اب���راه���ي���م ع��ل��ي اجل��اب��ري��ة14
البلو�سية15 اب��راه��ي��م  حبيب  5588404عائ�سه 
املقبالية16 ���س��ري��ح  ع��ب��ي��د  12441465ع��ائ�����س��ه 
6579297ع��ائ�����س��ه حم��م��ود حم��م��د االأن�����س��اري��ة17
14794481م����رمي ���س��ع��ي��د ع��ل��ي ال�����س��اع��دي��ة18
2869967ن��ب��ي��ل��ه ع��ث��م��ان م����راد ال��ب��ل��و���س��ي��ة19
20764329ه���اج���ر ع��ل��ي حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي��ة20
10143192ه���ي���ام م��ط��ر حم��م��د ال�����س��ام�����س��ي��ة21

ا�سم ال�سركة: ابناء فري�س املتحدة
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )بجانب دوار 

ال�سويحرة وم�سنع احللوى العمانية(
تاريخ املقابلة: 8 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
ال��ع��ام��ري��ة1 خمي�س  �سعيد  9331554ا���س��م��اء 
20814665ا����س���م���اء حم��م��د خ���ال���د احل��ب�����س��ي��ة2
12546088ا����س���م���اء ع��ل��ي ع���ن���اد ال�����س��ي��اب��ي��ة3
18307042رح������اب ع���ل���ي ����س���امل ال���ف���زاري���ة4
10188156رح���م���ه خ��م��ي�����س ح��م��د ال��ب��ادي��ة5
18704375���س��ي��خ��ه ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ال��ق�����س��اب��ي��ة6
22345621ك��ام��ل��ه ع��ائ��ل ���س��ع��ي��د اجل��ل��ن��دان��ي��ة7
احل�سني8 خ��م��ي�����س  ي��و���س��ف  22276826م����ازن 
14177482م���رمي ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال��ف��ار���س��ي��ة9

11868842م������وزه اح���م���د ����س���امل ال��ع��م��ري��ة10
ال��ب��داع��ي11 �سليمان  ح��م��ي��د  24470392ي��و���س��ف 
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تاريخ املقابلة: 8 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
البلو�سي1 ابراهيم  بن  جا�سم  بن  11602131ابراهيم 
الر�سيدي2 رام�����س  يعقوب  12310571اب��راه��ي��م 
املعمري3 �سعيد  ب��ن  �سقر  ب��ن  14391698احمد 
الزعابي4 عبدالله  بن  ماجد  بن  9780379احمد 
ال�سحي 5 ع��ل��ي  ب��ن  ب��ن حم��م��د  3164079اح��م��د 
14837398اح���م���د را����س���د ����س���امل ال�����س��احل��ي6
8548063اح���م���د ع��ل��ي حم��م��د ال��ق��رط��وب��ي7
11378087اح���م���د حم���م���د ع���ل���ي ال���ع���م���راين8
10468849ا���س��ع��د را����س���د حم��م��د ال�����س��ع��ي��دي9

25659292امل�����ر م���اج���د ����س���امل امل��ع��م��ري10
19791777امل��ع��ت�����س��م ع��ل��ي حم��م��د امل���رزوق���ي11
13691233امل��ه��ل��ب ه����ال اح���م���د ال�����س��ع��دي12
عبدال�سام13 اآل  علي  خلفان  8102905اأح��م��د 
9441544اأح���م���د ���س��ع��ي��د خ��ل��ف امل��ع��م��ري14
6968842اأح���م���د ���س��ي��ف ���س��ع��ي��د امل��ع��ويل15
6532572اأح���م���د ���س��ي��ف ع��ل��ي ال��رئ��ي�����س��ي16
9746437اأح���م���د ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��ل��و���س��ي17
10242847اأح����م����د ق���م���ر ع���ل���ي ال��ع��ج��م��ي18
8923025اأح����م����د حم���م���د ����س���امل احل������واري19
عبدال�سام20 اآل  �سامل  م�سبح  7808371اأح��م��د 
8552648اأح����م����د م���ط���ر را�����س����د امل��ع��م��ري21
20836862اأح���م���د ه���ال ���س��ل��ي��م��ان اجل��ه��وري22
8971301اأح���م���د ي��و���س��ف خ��ل��ف��ان امل��ع��م��ري23
ال�سيزاوي24 عبداملح�سن  ط��ارق  8539278اأ�سعد 
احلو�سني25 ن��ا���س��ر  ع��ب��دال��ل��ه  19716757اأ���س��ع��د 
احلمداين 26 خفان  ب��ن  را���س��د  ب��ن  19469026ب��در 
9034954ث���اين غ��ري��ب ���س��ل��ي��م��ان امل��زروع��ي27
ال�سام�سي28 خ��ل��ي��ف��ه  حم��م��د  8194403ج��ا���س��م 
البلو�سى29 عبدالرحمن  حممد  10129006جا�سم 
6222466ج���م���ال حم���م���د ب�����در ال�����س��ع��ي��دي30
13770021ج��م��ع��ه غ���ري���ب ع��ل��ي امل���زروع���ي31
10567141ح��ام��د ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د ال��ري�����س��ي32
12872875ح�����س��ن ���س��ال��ح ح��م��ي��د ال��ع��ج��م��ي33
احلو�سني34 �سامل  ب��ن  علي  ب��ن  6304335ح�سن 
7320164ح�����س��ن ع��ل��ي ���س��ال��ح امل��زي��ن��ي35
ال��ب��ادي36 حميد  ب��ن  عي�سى  ب��ن  11571009حمد 
6948405ح���م���د را�����س����د ع���ل���ي امل��ع��م��ري37
11913726ح���م���د ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف ال���ب���ادي38
13907569ح��م��د حم��م��د ح��م��ي��د ال�����س��ري��ح��ي39
املعمري40 عبدالله  �سلطان  9479142ح��م��دان 
9453813ح���م���ود ���س��ي��ف ح���م���ود ال��رب��ي��ع��ي41
8822364ح���م���ود ���س��ال��ح ���س��وي��د ال��ب��ل��و���س��ي42
22836539ح���م���ود حم���م���د غ���ري���ب ال��ري��ك��ي43
الكحايل 44 را���س��د  ب��ن  جمعة  ب��ن  5454419خ��ال��د 
الكلباين45 خمي�س  بن  عبدالله  بن  7843774خالد 
البلو�سي 46 ح�سن  بن  كاتي  بن  11556643خالد 
12509313خ���ال���د ح�����س��ن ع���ل���ي ال��ب��ل��و���س��ي47
9191927خ��ال��د خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د امل���رزوق���ي48
19455029خ��ال��د خ��ل��ي��ف��ه ع��ب��دال��ل��ه ال�����س��ن��اين49
13277515خ���ال���د دروي�������س ����س���امل امل��ق��ب��ايل50
7780429خ��ال��د ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال��ك��ل��ب��اين51
14203963خ���ال���د م��و���س��ى ح�����س��ن ال��ب��ل��و���س��ي52
8065762خ�����دمي را�����س����د خ�����دمي ال��ف��ت��ح��ي53
1886004خ��ل��ف ب��ن ع��ل��ي ب��ن ���س��امل اجل��اب��ري54
21942155خ��ل��ف��ان خ��م��ي�����س زاي����د ال�����س��ي��ادي55
10719098خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د خ��ل��ف��ان ال��غ�����س��اين56
املقبايل57 خلفان  بن  حممد  بن  17860866خليفه 
املزروعي58 بن حممد  �سلطان  بن  1917238خمي�س 
2024498خمي�س بن عبدالله بن ابراهيم البلو�سي59
العي�سائي60 م�سعود  �سيف  11392004خمي�س 
14507108خ��م��ي�����س ع��ل��ي غ��ري��ب ال��و���س��اح��ي61
19798819را����س���ي م�����س��ب��ح حم��م��د احل���م���ادي62
17083284رب�������ي�������ع ج�����م�����ع�����ه ع���ب���ي���د 63
10657379زك���ري���ا ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ال��ب��ل��و���س��ي64
ال�سعيدي65 حماد  بن  خمي�س  بن  9959027�سامل 
املقبايل66 علي  ب��ن  خمي�س  ب��ن  22288899�سامل 
ال�سيدي67 ���س��امل  ب��ن  ع��ل��ي  ب��ن  11524767���س��امل 
النجادي 68 �سيف  ب��ن  حممد  ب��ن  14766388���س��امل 
20205444����س���امل خ��ل��ف��ان ����س���امل ال�����س��ن��اين69
14805264�����س����امل را�����س����د ح���م���د ال����ب����ادي70
6790633����س���امل را����س���د ����س���امل امل��ك��ت��وم��ي71
15538644����س���امل ���س��ع��ي��د ����س���امل احل��و���س��ن��ي72
4160005���س��امل ع��ل��ي خ���دي���دات ال��ب��ل��و���س��ي73
6718062����س���امل حم���م���د ح���ج���ي ال��و���س��اح��ي74
البلو�سي75 عبدالله  اب��راه��ي��م  11021031�سامي 
8118869����س���ام���ي ح���م���د ���س��ي��ف امل��ع��م��ري76
10965419���س��ام��ي ف��ه��د ع��ل��ي ال�����س��ع��ي��دي77
7879269����س���ام���ي م������راد ���س��ع��ي��د ال��ك��ع��ب��ي78
ال�سعيدي79 �سيف  ب��ن  علي  ب��ن  22311985�سعود 
املعمري 80 را���س��د  ب��ن  علي  ب��ن  2596978�سعيد 
ال�سبلي81 خمي�س  رم�����س��ان  12802163�سعيد 
8739291���س��ع��ي��د ����س���امل ح������ارب ال��ع��ل��وي82

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
13096942���س��ع��ي��د ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي83
البادي84 �سعيد  بن  خلفان  بن  15253086�سلطان 
الكندي85 را���س��د  ب��ن  �سامل  ب��ن  6713656�سلطان 
13007185���س��ل��ط��ان ���س��ع��ي��د ج��م��ع��ه ال�����س��ع��دي86
9086746���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف خ����دمي امل��ان��ع��ي87
9942821���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف ع��ب��ي��د احل���ام���دي88
19021335���س��ل��ط��ان حم��م��د ���س��اع��د ال��ب��ك��اري89
امل��ع��م��ري90 م��ره��ون  ح��م��ر  13729988�سليمان 
العي�سائي91 �سليمان  دروي�����س  9333399�سليمان 
ال�سبلي92 ����س���وي���دان  ���س��امل  10288659���س��ي��ف 
18047938���س��ي��ف ���س��ل��ط��ان ���س��ع��ي��د ال��ه��ن��ائ��ي93
13016181����س���اذان خ��ال��د ���س��ع��ي��د اخل��رو���س��ي94
البلو�سي95 �سعيد  ع��ب��دال��ل��ه  11251956���س��ال��ح 
20298211���س��ال��ح ع��ل��ي ���س��ال��ح ال�����س��ي��اب��ي96
7319747ط���ار����س ���س��ع��ي��د ����س���امل اجل���اب���ري97
اجلهوري 98 عامر   بن  حممد  بن  20762785ط��ال 
9586079ط�����ال حم���م���د ع��ب��ي��د ال�����س��ي��دي99

7505439ع������ادل خ���ل���ف ع���ل���ي ال�����س��ل��ي��ط��ي100
19021195عا�سم بن �سامل بن حممد ال عبدال�سام 101
27657124ع��ا���س��م حم���م���ود ح��م��د ال��غ�����س��اين102
حممد103 اآل  حممد  �سليمان  12520891عبداحلكيم 
البلو�سي104 ح�سن  �سبيل  7305417عبداحلميد 
املعمري105 عبدالله  �سامل  18608855عبدالرحمن 
ال�سعيدي106 �سامل  �سعيد  8275603عبدالرحمن 
البلو�سي107 �سعيد  اأح��م��د  13326896عبدالعزيز 
الري�سي108 عبدالله  خليفه  11758271عبدالله 
امل��ق��ب��ايل109 خمي�س  ���س��امل  6758503ع��ب��دال��ل��ه 
15617681ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د ع��ب��ي��د ال��ري��ك��ي110
8608476ع��ب��دال��ل��ه ���س��ل��ط��ان ع��ل��ي ال��ك��ن��دي111
13841715ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ال���ب���ادي112
9114299ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ���س��ع��ي��د احل��و���س��ن��ي113
الري�سي114 ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ي  13876354ع��ب��دال��ل��ه 
املعمري115 ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ي  10897955ع��ب��دال��ل��ه 
البو�سعيدي116 غريب  ف��رح��ان  10266294عبدالله 
9516764ع��ب��دال��ل��ه م�����س��ب��ح حم��م��د ال��ري��ك��ي117
10708154عبداملجيد بن ابراهيم بن مبارك الزعابي118
11234408عبداملجيد بن عبدالله بن را�سد البلو�سي119
ال�سناين120 حممد  عبدالله  11241569عبداملجيد 
اجلابري 121 حممد  بن  دروي�س  بن  10902927عبيد 
7259531ع��ب��ي��د م���اج���د حم���م���د ال���زع���اب���ي122
7240209ع�����اء حم���م���د ����س���امل امل��ق��ب��ايل123
20804831ع�����اء حم���م���د ع���ل���ي ال���زع���اب���ي124
10838281ع��ل��ي اح��م��د اب���راه���ي���م ال��ب��ل��و���س��ي125
3272824ع���ل���ي ب��خ��ي��ت ب���ري���ك امل��خ��م��ري126
القا�سمي127 ���س��امل  ب��ن  را���س��د  ب��ن  4539398علي 
املخمري128 حممد  بن  عبدالله  بن  414425علي 
اخلمي�سي129 م��رزوق  بن  حممد  بن  4817927علي 
10603634ع��ل��ي ب��ن ن��ا���س��ر ب��ن ع��ل��ي ال��ب��ادي130
7781244ع���ل���ي ح�����س��ن غ���ل���وم ال��ب��ل��و���س��ي131
9362283ع���ل���ي ح���م���د ن���ا����س���ر امل���ال���ك���ي132
3134727ع��ل��ي ح���م���دان ب��خ��ي��ت ال�����س��ب��ل��ي133
10878052ع��ل��ي خ��م��ي�����س ����س���امل ال��غ��اف��ري134
13640827ع��ل��ي را����س���د ����س���امل ال��ر���س��ي��دي135
10199526ع��ل��ي را����س���د ���س��ع��ي��د امل���زروع���ي136
عبدال�سام137 اآل  عبدالله  �سامل  14962059علي 
8913773ع���م���ار ����س���امل ع��ل��ي ال��ب��و���س��ع��ي��دي138
البلو�سي139 را�سد  بن  خمي�س  بن  6856881عمر 
6621878ع���م���ر ح����م����دان ع���ل���ي احل����ايل140
18072907ع��م��ر خ��ل��ف��ان خ��م��ي�����س ال��ردي��ن��ي141
15460057ع��م��ر م�����س��ب��ح را����س���د ال�����س��ن��اين142
10883799ع��ي�����س��ى ع��ب��ي��د ���س��ع��ي��د امل��خ��م��ري143
ال�ساحلي 144 حممد  ب��ن  را���س��د  ب��ن  22156454فهد 
املقبايل145 مرهون  بن  حممد  بن  14898434فهد 
8005235ف��ه��د ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي امل��ق��ب��ايل146
املقبايل147 علي  بن  �سعيد  بن  18268471في�سل 
14291349ف��ي�����س��ل حم��م��د را����س���د اخل��زمي��ي148
18419852ف��ي�����س��ل حم��م��د ع��ب��ي��د ال�����س��ي��دي149
9121567ق���ا����س���م حم���م���د ع���ل���ي ال���زع���اب���ي150
7285151ق��ي�����س خ��ل��ي��ف��ه ح�����ارب ال��ك��ع��ب��ي151
19711334ق��ي�����س خ��ل��ي��ف��ه ع��ب��دال��ل��ه ال��ري��ك��ي152
ال�سرحي153 ع��ب��دال��ل��ه  �سعيد  10970421ق��ي�����س 
البلو�سي 154 م��راد  بن  عبدالله  بن  13196207كاتي 
10889314م���اج���د ���س��ع��ي��د ع��م��ر امل��ك��ت��وم��ي155
ال�سبلي156 م��ب��ارك  ب��ن  حممد  ب��ن  5649224م��ازن 
12864361م����ازن م���ره���ون ���س��ع��ي��د احل��و���س��ن��ي157
10058086م��ان��ع خ�����س��ي��ب حم��م��د ال��رو���س��دي158
12150845م���ان���ع خ��ل��ف��ان م�����س��ب��ح امل��ق��ب��ايل159
7069746م���ان���ع حم���م���د ن���ا����س���ر ال��ري�����س��ي160
18393643م���اه���ر ح���م���د ����س���امل ال�����س��ع��ي��دي161
11758482م���ب���ارك ع��ل��ي حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي162
البلو�سي163 ح�����س��ن  اب��راه��ي��م  10495795حم��م��د 
املريكي164 خمي�س  بن  احمد  بن  17991868حممد 
البلو�سي 165 علي  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  12729045حممد 
املخمري166 �سعيد  ب��ن  �سعد  ب��ن  4216166حممد 
املعمري167 �سامل  ب��ن  �سعيد  ب��ن  9472062حممد 
احلمداين168 �سالح  عبدالله  ب��ن  11246261حممد 
12895174حم��م��د ج��م��ع��ه حم��م��د ال�����س��ام�����س��ي169
7756997حم��م��د خ��ل��ف��ان ���س��ل��ي��م��ان امل��ق��ب��ايل170
8634058حم��م��د خ��م��ي�����س حم��م��د ال��زع��اب��ي171
9468526حم��م��د را����س���د ع��ب��ي��د امل��ق��ب��ايل172
20741027حم���م���د را�����س����د ع���ل���ي ال���ع���ل���وي173
11961032حم���م���د زوي������د رب���ي���ع ال���زع���اب���ي174
8561836حم���م���د ����س���امل حم���م���د ال��ري��ك��ي175
12965393حم��م��د ���س��ع��ي��د خ��م��ي�����س ال��غ��اف��ري176
10329117حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان را����س���د ال��ري�����س��ي177
8915974حم���م���د ����س���ي���ف �����س����امل ال����ب����ادي178
8557162حم��م��د ���س��ن��ن خ��م��ي�����س ال��ر���س��ي��دي179
3474906حم��م��د ���س��ال��ح م�����س��ب��ح ال��ك��ن��دي180
8942577حم���م���د ع���ل���ي ح���م���د امل���ع���م���ري181
25792626حم��م��د ع��ل��ي خ��م��ي�����س امل��غ��ي��زوي182
9624815حم��م��د م����راد دو���س��ت��ن ال��ب��ل��و���س��ي183
22868612حم���م���د ه���ا����س���ل ع���ل���ي ال�����س��ع��دي184
عبدال�سام185 اآل  عبدالله  را�سد  10056471حممود 
15500268حم��م��ود ���س��امل ه��وي�����س��ل ال��رب��ي��ع��ي186
9087031حم���م���ود ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف امل��ع��م��ري187
23407561حم���م���ود ���س��ل��ي��م را����س���د ال��ك��ي��وم��ي188
8465262حم���م���ود ع���ل���ي حم���م���د ال��ك��ث��ري189
البلو�سي190 اب��راه��ي��م  حم��م��د  8909529م����روان 
البلو�سي191 عبدالله  بن  �سعيد  بن  8952115معاذ 
19462616م���ع���اذ ح�����امت ���س��ي��ف احل��و���س��ن��ي192
11070656م��ع��ت�����س��م ح���م���دان ���س��امل ال��زي��دي193
ال��ع��م��ري194 خليفه  ح��م��دان  15441635منت�سر 
ال�سام�سي195 �سامل  بن  خلفان  بن  17899817من�سور 
العجمي196 عبا�س  بن  حممد  بن  9712435مهدي 
9626098م��ه��ن��ا ���س��ل��ط��ان ���س��ع��ي��د اخل��رو���س��ي197
22668183م��ه��ن��د ب�����س��ر ج��م��ع��ه ال���ب���ك���اري198
ال�سام 199 العبد  عبيد  بن  بن حممد  10013524مهند 
البلو�سي200 ع��ب��دال��ل��ه  ي��ون�����س  14975602م��ه��ن��د 
احلمداين 201 جمعة  بن  احمد  بن  7032799مو�سى 
7028495م��و���س��ى ح����ارب ف���رح���ان امل��ع��م��ري202
القرطوبي203 خمي�س  بن  علي  بن  11320108نا�سر 
ال�سبلي204 ����س���وي���دان  ���س��امل  10289455ن��ا���س��ر 
ال�سعيدي205 �سليمان  بن  �سعيد  بن  20598385نايف 
9437549ن���اي���ف ر���س��ي��د ����س���امل امل��ك��ت��وم��ي206
البلو�سي207 ابراهيم  بن  جا�سم  بن  13964185ن��وح 
10093775ه�����س��ام ����س���امل ح��م��د احل��ب��ي�����س��ي208
25395842ه����ال ����س���امل ���س��ي��ف ال�����س��ع��ي��دي209
10448652ه���ال ع��ب��دال��ل��ه اح��م��د احل��را���س��ي210
27573195ه��ي��ث��م ����س���امل را����س���د ال�����س��ع��ي��دي211
البلو�سي212 خمي�س  ع��ب��دال��ل��ه  3264357هيثم 
ال�سافعي213 را���س��د  ع��ب��دال��ل��ه  17201398ه��ي��ث��م 
الريكي 214 خ��اي��ف  ب��ن  �سويد  ب��ن  9466982ول��ي��د 
ال�سبلي215 �ساملن  ب��ن  علي  ب��ن  4107501وليد 
ال�سرقي 216 عبدالله  بن  حممد  بن  8972303يحيى 
البلو�سي 217 احمد  بن  يو�سف  بن  4230332يعقوب 
9022652ي��ع��ق��وب خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د ال���ب���ادي218
7308588ي��ع��ق��وب ����س���امل ع��ل��ي ال��ب��ل��و���س��ي219
احلارثي220 جمعه  بن  را�سد  بن  7807894يو�سف  
10237344ي��و���س��ف ح��م��د ن��ا���س��ر ال��ب��ل��و���س��ي221
4170317ي��و���س��ف ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ال��ف��ار���س��ي222

ا�سم ال�سركة: العن للزجاج املتطورة
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تاريخ املقابلة: 8 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
اجل��ه��وري1 را���س��د  خمي�س  10001428اب��راه��ي��م 
املحروقي2 علي  بن  عبدالله  بن  10761282احمد 
12044887اح��م��د م���ب���ارك ���س��ال��ح امل���رزوق���ي3
10086009اح���م���د حم���م���د ح�����س��ن ال���زع���اب���ي4
13480896ا���س��ع��د م�����س��ل��م خ��م��ي�����س ال���ب���ادي5
13075414ال������راء خ���ال���د حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي6
11062648ال��ول��ي��د خ���ال���د اأح���م���د ال��ب��ل��و���س��ي7
القطيطي8 ���س��امل  ح���م���دان  20177727اأح���م���د 
12558713اأح���م���د خ��ل��ي��ف��ه ح��م��ي��د احل��و���س��ن��ي9

ال�سرحاين10 �سنن  دروي�����س  10699623اأح��م��د 
البلو�سي11 عبدال�سام  را���س��د  12485976اأح��م��د 
18323104اأح���م���د را����س���د ن��ا���س��ر امل��ق��ب��ايل12
13193037اأح���م���د ����س���امل ن��ا���س��ر احل��و���س��ن��ي13

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
15040571اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د امل��ق��ب��ايل14
19783014اأح���م���د ع��ل��ي ح�����س��ن ال��ب��ل��و���س��ي15
22850462اأح���م���د ع��ل��ي دروي�������س ال��ب��ل��و���س��ي16
18993784اأح����م����د ع���ل���ي ����س���امل امل��ق��ب��ايل17
27094517اأح���م���د ع��ل��ي ���س��ع��ي��د اجل���ه���وري18
20829842اأح���م���د غ���ري���ب ع��ل��ي امل���زروع���ي19
27229536اأح����م����د حم���م���د ع���ل���ي ال��ري�����س��ي20
12835533اأح���م���د ي��ا���س��ر ����س���امل ال��زع��اب��ي21
9471477اأ���س��ع��د ع��ل��ي ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��ي��دي22
ال�سعدي23 خمي�س  ي��و���س��ف  28573148اأ����س���رف 
13408038اأجم�����د خ��ل��ي��ف��ه ����س���امل ال��رب��ي��ع��ي24
14967702ب����در ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د امل��ع��م��ري25
25553249ب������در ع���ل���ي �����س����امل ال���ردي���ن���ي26
19795124ت��رك��ي خ��ل��ي��ل خ�����س��ي��ف ال�����س��ع��دي27
9942605ث����اين ع��ب��دال��ل��ه ���س��ي��ف ال��ري�����س��ي28
24437939ج���اب���ر ح���م���د ح������ارب ال�����س��احل��ي29
15007926ج���اب���ر ����س���امل ���س��ع��ي��د ال���ب���ادي30
10349427ج��ا���س��م حم��م��د زه������ران ال��رب��ي��ع��ي31
احلو�سني32 ع��ب��دال��ل��ه  ي��ع��ق��وب  18213682ج��ا���س��م 
14379864ج��م��ع��ه ���س��رح��ان ���س��ع��ي��د امل��ق��ب��ايل33
13123825ج��م��ع��ه م�����س��ب��ح ج��م��ع��ه ال��ري��ك��ي34
15251888ح������ارب ح��م��ي��د ح������ارب ال��ع��ل��وي35
امل��ق��ب��ايل36 خمي�س  ح��م��دان  14588352ح����ارث 
13580696ح�����س��ن ���س��امل ح�����س��ن امل��ط��اري�����س37
18296662ح�����س��ن ع���ام���ر خ��م��ي�����س امل��ق��ب��ايل38
11118616ح�����س��ن م�����رزوق ح�����س��ن ال�����س��ع��دي39
البلو�سي40 ح�سن  بن  هيكل  بن  7686094ح�سن 
البلو�سي41 اب��راه��ي��م  ع��ل��ي  13361741ح�����س��ن 
21982029ح��م��د خ��ل��ي��ف��ه ���س��ن��ون ال�����س��احل��ي42
14049186ح���م���د �����س����امل ع���ل���ي ال��ري�����س��ي43
12519644ح��م��د ���س��ل��ي��م حم��م��د االأ����س���خ���ري44
11650116ح���م���د ����س���ي���ف ع���ل���ي ال��ك��ع��ب��ي45
13646019ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د احل��ك��م��اين46
9959421ح���م���د م����ره����ون ح���م���د امل��ع��م��ري47
10692819ح��م��ي��د ع��ب��دال��ل��ه خ��ل��ف��ان ال��ب��ادي48
البلو�سي49 عبدالله  ا�سماعيل  19726155خ��ال��د 
18061307خ���ال���د ث����اين ����س���امل ال��ه��ن��دا���س��ي50
ال�سبيبي51 خ��ل��ي��ف��ه  دع���ي���ج  14623581خ���ال���د 
9430103خ���ال���د را����س���د ���س��ع��ي��د امل��ق��ب��ايل52
10021719خ��ال��د را����س���د ع��ب��دال��ل��ه امل��ق��ب��ايل53
22049775خ��ال��د ���س��ع��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ال��زع��اب��ي54
20826723خ���ال���د ���س��ي��ف را�����س����د امل��ق��ب��ايل55
19496642خ���ال���د ���س��ي��ف ع���ل���ي امل��ق��ب��ايل56
10072299خ��ال��د ع��ب��دال��ل��ه ه����ال ال�����س��ع��دي57
21936615خ���ال���د ع��ل��ي م�����س��ع��ود امل��ق��ب��ايل58
القطيطي59 خ��م��ي�����س  ع��ل��ي  19334288خ��ل��ي��ف��ه 
ال�ساحلي60 ع��ب��دال��ل��ه  م�سبح  28613659خليفه 
10645714خ��ل��ي��ل اإب���راه���ي���م ���س��ع��ي��د ال��ك��ن��دي61
14056102خ��م��ي�����س ���س��ي��ف ����س���امل ال��زع��اب��ي62
ال��ب��ل��و���س��ي63 حم��م��د  ���س��ل��ي��م��ان  11141793داود 
12657952دخ��ي��ل خ��م��ي�����س رب��ي��ع ال��ي��ح��م��دي64
19725472را����س���د ت�����واح ���س��ل��ط��ان امل��ق��ب��ايل65
19009497را����س���د ����س���امل را����س���د احل��و���س��ن��ي66
14742224را����س���د ����س���امل ���س��ع��ي��د امل��ق��ب��ايل67
10010898را����س���د ���س��ع��ي��د ح�����س��ن ال��ك��ع��ب��ي68
11471196را�����س����د ع���ل���ي ����س���امل امل��ق��ب��ايل69
29897753را����س���د حم��م��د را����س���د ال�����س��ي��دي70
23721239زك���ري���ا ن��ا���س��ر ح���م���دان ال��ف��ج��ري71
الفار�سي72 عبدالله  ب��ن  علي  ب��ن  14955817زي��د 
الكلباين73 �سامل  بن  عبدالله  بن  12347751�سامل 
25890577����س���امل ح��م��ي��د ب�����در امل��ق��ب��ايل74
25804154����س���امل رب���ي���ع ����س���امل ال��رئ��ي�����س��ي75
12447946����س���امل ���س��ي��ف ���س��ح��ي ال���رو����س���دي76
12945312����س���امل م���ب���ارك ع��ب��ي��د ال�����س��ن��اين77
19752515���س��ام��ي را����س���د ����س���امل امل��ع��م��ري78
12231572���س��ام��ي ���س��ي��ف ���س��ال��ح ال�����س��ن��اين79
22840783���س��ع��ود خ��ل��ي��ف��ه ح��م��د ال��ق��ن��وب��ي80
11101365���س��ع��ود خ��م��ي�����س ح��م��د ال��ردي��ن��ي81
22870359���س��ع��ود ���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي ال���ب���ادي82
28794257���س��ع��ي��د ح��م��ي��د ح��م��اد ال�����س��ع��ي��دي83
10308213���س��ع��ي��د را����س���د حم��م��د ال��و���س��اح��ي84
9853895���س��ع��ي��د ع��ب��ي��د ���س��ع��ي��د امل��ع��م��ري85
18139787���س��ل��ط��ان رب��ي��ع خ��م��ي�����س امل��ري��ك��ي86
14882644���س��ل��ط��ان حم��م��د ����س���امل ال��ري�����س��ي87
ال�سام�سي88 �سلطان  حم��م��د  9679497�سلطان 
ال�سعيدي89 �سليمان  عبدالله  13037296�سليمان 
14036177���س��ي��ف ���س��ل��ط��ان ���س��ال��ح ال��زع��اب��ي90
15137983���س��ي��ف ع��ب��دال��ل��ه ه���ال ال�����س��ن��اين91
العي�سائي92 حم��م��د  ق��ح��ط��ان  11785788���س��ي��ف 
20820837���س��ي��ف م�����س��ب��ح ���س��ي��ف ال�����س��ن��اين93
12346352���س��ي��ف ه�����ال ����س���امل ال��ري��ك��ي94
11882366���س��ن��ن ع��ب��ي��د ���س��ن��ن اخل��ن�����س��وري95
ال�ساحلي96 ع��ب��دال��ل��ه  خ��ال��د  18312526���س��ه��اب 
11609914���س��ال��ح رب���ي���ع ���س��ال��ح امل��ري��ك��ي97
13621576ط�����ارق ن��ا���س��ر خ��ل��ي��ف��ه امل��ق��ب��ايل98
14618719ط��ال��ب ج��م��ع��ه ع��ب��دال��ل��ه ال��ق��رط��وب��ي99

13371926ط�����ال ب�����در ن���ا����س���ر امل��ع��م��ري100
العمري101 حمدان  خليفه  14055339عبدالرحمن 
املزروعي102 عبدالله  علي  24561941عبدالرحمن 
ال�سيادي103 خليفه  فا�سل  12345697عبدالرحمن 
البلو�سي104 ابراهيم  حممد  10471729عبدالرحمن 
الريكي105 ���س��امل  حم��م��د  12568739ع��ب��دال��رح��م��ن 
الريكي106 را���س��د  جمعه  20178842ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سبلي107 خليفه  ح��م��د  14785517ع��ب��دال��ع��زي��ز 
11475813ع��ب��دال��ل��ه ب����ال ج��م��ع��ه امل��ع��م��ري108
البلو�سي109 19471715عبدالله بن املا�س بن �ساملن 
اجلابري110 خلفان  بن  جمعه  بن  10423941عبدالله 
ال��ف��زاري111 دروي�����س  خلفان  11360344عبدالله 
ال�سحي112 ج��م��ع��ه  را����س���د  13050417ع��ب��دال��ل��ه 
امل��ق��ب��ايل113 را���س��د  �سعيد  18934156ع��ب��دال��ل��ه 
امل��زروع��ي114 عبدالله  �سعيد  19031614عبدالله 
11259481ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ع��ل��وي115
ال�سريحي116 عبدالله  �سلطان  11220519عبدالله 
املزروعي117 حممد  عبدالرحمن  11626492عبدالله 
القطيطي118 ���س��امل  ع��ل��ي  13871737ع��ب��دال��ل��ه 
الرو�سدي119 خلفان  حمد  19387495عبداملجيد 
الزيدي120 خلفان  عبدالله  20810877عبداملجيد 
القا�سمي121 ع��ل��ي  ق��ا���س��م  22806944عبداملجيد 
البلو�سي122 حممد  اح��م��د  15455721ع��ب��دال��واح��د 
9786621ع�����س��ام ح��م��د م���ب���ارك ال�����س��ن��اين123
العي�سائي124 �سليمان  را���س��د  10353596ع�����س��ام 
12731537ع���ل���ي را�����س����د ع���ل���ي ال�����س��ي��ادي125
22028809ع���ل���ي �����س����امل ع���ل���ي اجل����ه����وري126
البلو�سي127 خمي�س  ع��ب��دال��ل��ه  25653284ع��ل��ي 
10391152ع��ل��ي حم��م��د ح���م���دان ال�����س��رق��ي128
11233439ع���ل���ي حم���م���د م����ب����ارك ال���زع���اب���ي129
12622887ع��م��ار خ��ل��ف��ان ع��ب��دال��ل��ه امل��ق��ب��ايل130
9840023ع���م���ار ع��ب��دال��ل��ه ح��م��ي��د ال���ب���ادي131
12120364ع���م���ر ع���ل���ي ب���خ���ي���ت امل���ق���ب���ايل132
9786138ع���م���ران ع��ب��دال��ل��ه ح��م��ي��د ال��ب��ادي133
13329274ع���ن���اد ن��ا���س��ر ع��ب��دال��ل��ه ال��ك��ن��دي134
12307118ع���و����س ح�����ارب ���س��ع��ي��د ال��ري�����س��ي135
20223694ع��ي�����س��ى ���س��ي��ف را����س���د ال��ع��ن��ب��وري136
9423219غ�����س��ن ع��ب��دال��ل��ه خ��ل��ف��ان امل��ع��م��ري137
12174043ف���ه���د خ��ل��ي��ف��ه حم���م���د ال�����س��امل��ي138
العي�سائي139 حم��م��د  ح��م��ي��د  12296992ف��ي�����س��ل 
10001466ف��ي�����س��ل ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه امل��ق��ب��ايل140
12992225ق��ي�����س را����س���د ���س��ي��ف ال�����س��ي��دي141
26998858ق��ي�����س ����س���امل ���س��ي��ف ال�����س��ع��ي��دي142
15211802ل���ي���ث ����س���ال���ح ����س���امل ال�����س��ي��ادي143
26092996م���اج���د خ��ل��ي��ف��ه ح��م��د امل��ق��ب��ايل144
13552561م�����ازم ���س��ع��ي��د ����س���امل ال��ق��رط��وب��ي145
املعمري146 عبدالله  بن  را�سد  بن  12593624م��ازن 
14001632م�����ازن ح��م��د م�����س��ب��ح امل��ع��م��ري147
15039043م������ازن ���س��ي��ف ����س���امل امل��ع��م��ري148
عبدال�سام149 اآل  خمي�س  نا�سر  9660339م��ازن 
القطيطي150 خ��ل��ف��ان  ي��و���س��ف  10897777م����ازن 
23672923م���ال���ك ���س��ع��ود حم��م��د ال�����س��ي��ادي151
9623349حم��م��د اب��راه��ي��م ع��ل��ي ال�����س��ي��زاوي152
10807163حم���م���د ب��خ��ي��ت ع��ب��ي��د ال���ب���ادي153
املعمري154 جمعة  ب��ن  �سامل  ب��ن  11448376حممد 
املريكي155 عبدالله  بن  �سعيد  بن  13340621حممد 
ال�سعيدي156 عبيد  بن  �سيف  بن  13050493حممد 
البلو�سي157 علي  ب��ن  �سالح  ب��ن  13225231حممد 
19425959حم���م���د ح��م��ي��د حم���م���د امل��ق��ب��ايل158
ال�سناين159 ع��ب��دال��ل��ه  خليفه  25251367حم��م��د 
15568525حم��م��د خ��م��ي�����س م���ب���ارك احل��و���س��ن��ي160
13789825حم���م���د ����س���امل را�����س����د ال��ك��ي��وم��ي161
19722807حم���م���د �����س����امل حم���م���د ال��غ��ي��ث��ي162
12286726حم���م���د ����س���امل ن�����س��ي��ب ال��ع��ف��اين163
18014338حم���م���د ����س���امل ه���دي���ب ال���زع���اب���ي164
البو�سعيدي165 ���س��ي��ف  �سعيد  10837082حم��م��د 
15259778حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ب��خ��ي��ت ال���ب���ادي166
14788444حم��م��د ���س��وي��دان ح��م��ود امل��ع��م��ري167
12506987حم��م��د ���س��ي��ف ����س���امل ال�����س��ع��ي��دي168
13443249حم��م��د ���س��ي��ف ���س��ع��ي��د االأ����س���خ���ري169
9737624حم��م��د ���س��ال��ح ج��م��ع��ه ال�����س��ب��ل��ي170
12200079حم��م��د ���س��ال��ح ���س��ع��ي��د ال�����س��ن��اين171
23076355حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د امل���رزوق���ي172

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
12077873حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د اجل��ه��وري173
البلو�سي174 ع��ب��ا���س  ع��ب��دال��ل��ه  10334171حم��م��د 
18279799حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه م�����س��ب��ح ال��ب��ادي175
13598143حم��م��د ع��ب��ي��د حم��م��د ال�����س��ام�����س��ي176
20840988حم���م���د ع���ل���ي ���س��ي��ف ال��ع��ن��ب��وري177
27506848حم��م��د م���ب���ارك ع��ل��ي ال�����س��ع��ي��دي178
13607996حم��م��د حم���ف���وظ ال��ع��ب��د ال�����س��ع��دي179
28159819حم��م��د م�����س��ب��ح ���س��ل��ي��م اجل���ه���وري180
23001894حم���م���د ي���و����س���ف ح���م���د امل��ع��م��ري181
13063623حم���م���ود ج��م��ع��ه ����س���امل امل��ق��ب��ايل182
25354591حم���م���ود ح���م���د حم���م���د ال�����س��ي��دي183
الهندا�سي184 خليفه  خمي�س  10062713حم��م��ود 
19746151خم��ل��د م���ب���ارك ���س��ع��ي��د ال�����س��ن��اين185
ال�سبلي186 �سعيد  بن  خلفان  بن  18449714م��روان 
احل��م��داين187 �سعيد  ع��ب��دال��ل��ه  12697067م����روان 
اجللبوبي188 م�سبح  ج��ا���س��م  18276174م�سبح 
البلو�سي189 عبدالرحمن  يون�س  13718439م�سعب 
11519648م��ع��ت��ز را����س���د ع��ب��دال��ل��ه ال�����س��ح��ي190
ال�سحي191 ع��ب��دال��ل��ه  را���س��د  11519667معت�سم 
8154332م��ن��ت�����س��ر ن��ا���س��ر حم��م��د امل��ع��م��ري192
9927859م���ن���ذر ع���ل���ي حم���م���د ال�����س��ع��ي��دي193
12189994م��ن�����س��ور ����س���امل ن��ا���س��ر امل��ق��ب��ايل194
املقبايل195 علي  بن  عبدالله  بن  9533393مهند 
املقبايل196 عبيد  ب��ن  مطر  ب��ن  11912143مهند 
املطرو�سي197 ال�سيبه  غ��ري��ب  10504039م��و���س��ى 
13759536م���وؤي���د ج��م��ع��ه ح�����س��ن امل��ع��م��ري198
14078013م����وؤي����د ���س��ي��ف ح�����س��ن ال�����س��ح��ي199
22499893ن�����ادر ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ال�����س��وازي200
20223183ن��ا���س��ر ���س��ي��ف ن��ا���س��ر ال�����س��ن��اين201
12333146ن�����زار م���ره���ون ����س���امل امل��ع��م��ري202
13857257ن�����س��ر اب��راه��ي��م ن��ا���س��ر ال�����س��ي��ادي203
ال�سي�ساين204 �سليمان  ي��ون�����س  12482524ن�سر 
12995766من�����ر حم����م����د ع���ب���ي���د ال����ق����ري205
10890237ن�����وح ج����اب����ر ح���م���د ال�����س��احل��ي206
18402609ن�����وح را�����س����د ع���ل���ي ال��ب��ل��و���س��ي207
8834896ه��ي��ث��م ����س���امل خ��ل��ف��ان احل���وم���اين208
ال�سعيدي209 خ��ل��ف��ان  ع��ب��دال��ل��ه  11881945و���س��اح 
20197461ول���ي���د ����س���ال���ح ����س���امل ال��ري��ك��ي210
11301176وه�����ب ���س��ي��ف ع���ل���ي ال��وه��ي��ب��ي211
27106312ي��ا���س��ر ح��م��ود خ��م��ّي�����س ال�����س��ع��دي212
ال��ف��ار���س��ي213 ع��ب��دال��ل��ه  خمي�س  22771706ي��ا���س��ر 
23835214ي��ح��ي��ى ح��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي214
26094967ي��ع��ق��وب ح��م��د ����س���امل ال��ق��ري��ن��ي215
8253496ي��ق��ظ��ان ع��ل��ي ����س���امل ال�����س��ع��ي��دي216
ال�سعيدي217 ���س��وي��ن  خليفه  20858384ي��و���س��ف 
14191381ي��و���س��ف را����س���د ع��ب��ي��د ال���ب���ادي218
23691772ي��و���س��ف ���س��ع��ي��د را����س���د امل��ع��م��ري219
11186635ي����و�����س����ف ط�����ن�����اف امل����ا�����س 220
14026938ي���و����س���ف ع���ل���ي ���س��ي��ف ال��غ��ي��ث��ي221
ال�سعيدي222 �سعيد  م��ره��ون  10754084ي��و���س��ف 
9442616ي��ون�����س ج��م��ع��ه ع��ب��دال��ل��ه امل��ع��م��ري223

ا�سم ال�سركة: عامل االأحجار العاملية
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية ال�سابعة(

تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
11129724اب��راه��ي��م ج��م��ع��ه ع��ب��ي��د امل��ق��ب��ايل1
البلو�سي2 حم��م��د  ح�����س��ن  4238869اب��راه��ي��م 
امل�سعودي3 �سنن  دروي�����س  11890411ابراهيم 
15477716اب��راه��ي��م ���س��ي��ف را����س���د امل��زي��ن��ي4
9430309اب��راه��ي��م ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ال��ف��زاري5
11201943اح���م���د خ��م��ي�����س ح��م��د ال��ق��ري��ن��ي6
14372854اح���م���د ع��ل��ي م���ب���ارك ال��غ��م��ا���س��ي7
ال�سعيدي8 ���س��امل  ع��ب��دال��ل��ه  7849655ادري�����س 
الريكي9 ع��ب��دال��ل��ه  �سلطان  14770678ا���س��ام��ه 

الهندا�سي10 ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ي  12747876ا���س��ح��اق 
ال��ف��ار���س��ي11 ع��ب��دال��ل��ه  ح���امت  10476557االأزور 
البلو�سي12 خمي�س  يون�س  12454033احل��ذي��ف��ه 
املعمري13 �سعيد  ح��م��دان  9329919املعت�سم 
احلو�سني14 م�����س��ع��ود  اح��م��د  11148905امل��ن��ذر 
11225136امي����ن ����س���امل م�����س��ب��ح ال��رو���س��دي15
27127695اأح����م����د ح���م���د ����س���امل امل��ق��ب��ايل16
10363331اأح���م���د خ��م��ي�����س زاي�����د ال��ري�����س��ي17
احلو�سني18 م��ب��ارك  خمي�س  11767454اأح��م��د 
23076093اأح���م���د خ��م��ي�����س حم��م��د اجل��ه��وري19
8557016اأح����م����د ���س��ع��ي��د ����س���امل ال���ب���ادي20
5616932اأح���م���د ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف ال��ع��م��راين21
املقبايل22 عبدالرحمن  �سعيد  8949081اأح��م��د 
12535496اأح���م���د ���س��ل��ط��ان ع��ل��ي ال���ب���ادي23
12775959اأح���م���د ط��ال��ب ���س��ل��ي��م��ان ب��ال��ف��ورا24
10761282اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي امل��ح��روق��ي25
14234724اأح���م���د م���اج���د ����س���امل احل��و���س��ن��ي26
4148261اأح����م����د حم���م���د ����س���امل ال���ب���ادي27
7675553اأح���م���د حم��م��د م���ب���ارك ال��زع��اب��ي28
19387349اأح���م���د حم��م��د ه��ا���س��م ال��ه��ا���س��م��ي29
15231118اأجم�����د ح���م���دان حم��م��د امل��خ��م��ري30
11130488اأن�������س ج��م��ع��ه ع��ب��دال��ل��ه ال�����س��ع��دي31
11062704اأمي�����ن خ��م��ي�����س ����س���امل اخل��زمي��ي32
امل�سيفري33 م��ب��ارك  عبدالله  18758654با�سم 
9616597ب����در ب��خ��ي��ت م���ب���ارك ال���رو����س���دي34
24158694ب������در ع���ل���ي را�����س����د ال�����س��ب��ل��ي35
عبدال�سام36 اآل  خ�سيب  مرهون  8552348ب��در 
14325833ث���اب���ت ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��ري��ك��ي37
14707421ح�����س��ام ن��ا���س��ر ع��ب��دال��ل��ه ال��ري��ك��ي38
22038723ح���م���د ���س��ع��ي��د ����س���امل ال��ق��ري��ن��ي39
13015028ح���م���د ���س��ع��ي��د حم���م���د ال��ك��ع��ب��ي40
15084744ح��م��د م���ب���ارك حم��م��د ال���رو����س���دي41
12709579ح���م���دان ي��و���س��ف ع��ل��ي امل���زروع���ي42
12410071ح���م���ود ���س��ع��ي��د ح���م���ود ال��غ��اف��ري43
21261241ح��م��ي��د ����س���امل ح��م��ي��د امل��ع��م��ري44
22838234ح��م��ي��د ي��ع��ق��وب ح��م��ي��د اجل��ه��وري45
9118954خ���ال���د اأح���م���د ع��ل��ي ال��ف��ط��ي�����س��ي46
23397564خ��ال��د خ��م��ي�����س ���س��امل ال��ه��ن��دا���س��ي47
27068284خ���ال���د ����س���امل حم���م���د اخل��م��ي�����س��ي48
احلو�سني49 خمي�س  �سليمان  13221935خ��ال��د 
12890351خ���ال���د ���س��ي��ف ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي50
3627959خ��ل��ي��ف��ه خ�����س��ي��ب ج��م��ي��ل امل��ن��ع��ي51
9925906خ��ل��ي��ف��ه خ��م��ي�����س ����س���امل ال��ك��ع��ب��ي52
الفار�سي53 عبدالله  اب��راه��ي��م  10904763خليل 
اجل��ه��وري54 خمي�س  عبدالله  20857696خمي�س 
13357165را����س���د ����س���امل را����س���د امل��ع��م��ري55
10126493را�����س����د ع���ل���ي حم���م���د ال��ب��ل��و���س��ي56
9933052رائ�����د ���س��ع��ي��د را����س���د امل��خ��م��ري57
8395202زاي�����د را����س���د ���س��ع��ي��د ال��ق��ط��ي��ط��ي58
3648919زك���ري���ا زاي����د خ��م��ي�����س ال�����س��ل��م��اين59
12203216����س���امل را�����س����د ن���اج���ع امل��ق��ب��ايل60
9455925����س���امل ع��ب��دال��ل��ه ����س���امل اجل���اب���ري61
12092493���س��امل ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال��ف��ار���س��ي62
25909606����س���امل ن���ا����س���ر ����س���امل ال��ك��ي��وم��ي63
12231572���س��ام��ي ���س��ي��ف ���س��ال��ح ال�����س��ن��اين64
10885475���س��ام��ي حم��م��د ���س��امل امل�����س��ع��ودي65
11365289���س��ع��ود ح���م���دان م��ه��ن��ا امل��ع��م��ري66
7442194���س��ع��ي��د ح���م���دان ����س���امل ال��ع��ج��م��ي67
9990563���س��ع��ي��د ح��م��ي��د ���س��ع��ي��د ال��ب��ل��و���س��ي68
10432679���س��ع��ي��د خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د ال��ك��ن��دي69
املقبايل70 ع��ب��دال��ل��ه  خ��ل��ف��ان  8236675�سعيد 
20745926���س��ع��ي��د خ��م��ي�����س ���س��ع��ي��د امل��ن��وري71
7780415���س��ع��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال��ك��ل��ب��اين72
14404002���س��ع��ي��د حم��م��د ���س��ي��ف امل��ع��م��ري73
7269557���س��ل��ط��ان خ��ل��ي��ف��ه ع��ل��ي امل��ن��ع��ي74
13901903���س��ل��ط��ان خ��ل��ي��ف��ه ن��ا���س��ر احل��و���س��ن��ي75
15491526���س��ل��ط��ان را����س���د ح���م���دان ال��ب��ادي76
القطيطي77 خمي�س  ���س��ي��ف  9350876���س��ل��ط��ان 
10116049���س��ل��ط��ان ���س��ال��ح ن��ا���س��ر ال��ق��رين78
البلو�سي79 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  10286852�سليمان 
2907185���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي حم��م��د ال�����س��احل��ي80
عبدال�سام81 اآل  �سامل  �سالح  12115878�سهيل 
9079534���س��ي��ف اب��راه��ي��م ���س��ي��ف امل��زروع��ي82
9968994���س��ي��ف ح���م���دان ���س��ي��ف ال��ري�����س��ي83
7726018���س��ي��ف خ���ال���د ���س��ي��ف ال���ب���ادي84
11965261���س��ي��ف ع���ام���ر ���س��ع��ي��د ال��غ��ي��ث��ي85
9353657���س��ي��ف حم���م���د ج���ا����س���م ال��ع��ج��م��ي86
5344378���س��ام�����س ���س��امل غ��ري��ب امل���زروع���ي87
ال�سبلي88 ���س��ن��ن  ع��ب��دال��ل��ه  9369639���س��ن��ن 
10854695���س��ال��ح ح�����س��ن ���س��ح��ي ال�����س��ع��دي89
10508695���س��ال��ح ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د ال��ع��ج��م��ي90
19848339���س��ال��ح حم��م��د ����س���امل ال��ب��ل��و���س��ي91
البلو�سي92 ا�سماعيل  خليفه  11002759ط���ارق 
7623015ط�����ال را�����س����د ����س���امل امل��ع��م��ري93
البلو�سي94 ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ل��ي  4218091ط���ال 
5565308ع������ادل ح���م���د ���س��ي��ف احل��و���س��ن��ي95
15023815ع������ادل ����س���امل ج��م��ع��ه امل��ع��م��ري96
املعمري97 �سيف  �سعيد  20814205عبداحلكيم 
البلو�سي98 �سليمان  دروي�س  18231767عبدالرحمن 
الرو�سدي99 خمي�س  حممد  13883158عبدالرحمن 

املقبايل100 خويطر  نا�سر  11681604عبدالرحمن 
ال��ب��ادي101 ها�سل  ح��م��دان  19879227عبدالعزيز 
ال�سناين102 حممد  عبدالله  19454013عبدالعزيز 
19051198ع��ب��دال��ع��زي��ز حم��م��د ح��م��د ال��زع��اب��ي103

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
ال��ب��ادي104 عي�سى  حم��م��د  14752363ع��ب��دال��ع��زي��ز 
24411997ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د ���س��امل احل��و���س��ن��ي105
املعمري106 عبدالله  خلفان  8772122عبدالله 
12003673ع��ب��دال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ه ���س��امل ال�����س��ن��اين107
احلب�سي108 خمي�س  ���س��امل  21948674ع��ب��دال��ل��ه 
8937599ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل را���س��د امل��ط��رو���س��ي109
اخلن�سوري110 خليفه  �سعيد  10540927عبدالله 
املعمري111 عبدالله  �سعيد  19842125عبدالله 
امل�سلمي112 ج��م��ع��ه  ���س��ق��ر  3789676ع��ب��دال��ل��ه 
ال��را���س��دي113 �سعيد  غ��ري��ب  17929862ع��ب��دال��ل��ه 
ال�سعدي114 ال��ع��ب��د  حم��ف��وظ  13607911ع��ب��دال��ل��ه 
11351142ع��ب��دال��ل��ه ن��ا���س��ر ����س���رور امل��ع��م��ري115
عبدال�سام116 ال  عبدالله  نا�سر  10329877عبدالله 
7337453ع��ب��دال��ل��ه ن��ا���س��ر حم��م��د ال�����س��ع��دي117
ال�سعيدي118 حم��م��د  ه���ال  10441778ع��ب��دال��ل��ه 
القطيطي119 خليفه  �سعيد  19770681عبداملجيد 
الزدجايل120 حممود  عبدالله  14851878عبداملجيد 
14008764ع�����زان ح��م��د م�����س��ب��ح امل��ع��م��ري121
20661294ع���زي���ز م������رزوق ع���اي���ل اجل���ه���وري122
9137676ع��ل��ي اح��م��د اب���راه���ي���م ال��ب��ل��و���س��ي123
11104413ع��ل��ي ���س��ع��ي��د خ��ل��ف��ان ال��ري��ك��ي124
11090103ع���ل���ي ���س��ع��ي��د ع���ل���ي ال���ع���م���راين125
27300626ع���ل���ي ����س���ي���ف ع���ل���ي اجل����ه����وري126
11793182ع��ل��ي ���س��ام�����س حم��م��د امل��ق��ب��ايل127
7321006ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ح�����س��ن ال��ري��ك��ي128
13634974ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ح���م���دان ال��ه��ن��ائ��ي129
9193828ع��م��ار ع��ل��ي اب���راه���ي���م ال��ب��ل��و���س��ي130
10907258ع���م���ار ي��ا���س��ر ع���ب���ود ال��ق��ط��ي��ط��ي131
8089306ع��م��ر خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د امل��ق��ب��ايل132
ال��ب��داع��ي133 �سليمان  حميد  26382608ع��م��ران 
العي�سائي134 خمي�س  ���س��امل  10009497عي�سى 
ال�سعيدي135 ���س��ع��ي��د  حم��م��د  21939331ع��ي�����س��ى 
البلو�سي136 عبدالله  يعقوب  11400058عي�سى 
22948979غ���ي���ث خ��ل��ي��ف��ه ع���ل���ي احل��و���س��ن��ي137
15347351ف��ه��د اب��راه��ي��م ���س��ال��ح ال��ف��ار���س��ي138
3155111ف��ي�����س��ل ���س��ع��ي��د ن��ا���س��ر ال��ري�����س��ي139
5705221ف��ي�����س��ل ي��و���س��ف حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي140
ال�سمو�سي141 ���س��ع��ي��د  حم��م��د  10190704ق��ا���س��م 
12397015ق��ا���س��م حم��م��د ���س��ع��ي��د امل��خ��م��ري142
11056495ق��ي�����س ج��ا���س��م حم��م��د ال�����س��ي��ادي143
7247313م���اج���د خ��ل��ف��ان ه��ا���س��ل امل��ع��م��ري144
11174122م���اج���د ع���ل���ي ���س��ع��ي��د ال��ع��ل��وي145
11417999م�����ازن خ��م��ي�����س م�����س��ب��ح ال��غ��ي��ث��ي146
8234028م�������ازن �����س����امل ع���ل���ي امل���زي���ن���ي147
3128677م����ازن ���س��ع��ي��د ع��ب��دال��ل��ه امل��ع��م��ري148
ال��ب��دواوي149 عبدالله  اب��راه��ي��م  11061327حممد 
3804792حم���م���د ح���م���د ����س���امل ال��ه��ن��ائ��ي150
10336634حم��م��د ح��م��ي��د ح���م���دان ال��رب��ي��ع��ي151
11889413حم���م���د خ���ال���د حم���م���د ال���ذي���اب���ي152
7697201حم���م���د خ���ال���د حم���م���د ال�����س��ن��اين153
عبدال�سام154 اآل  �سعيد  خليفه  19842641حممد 
14399058حم��م��د را����س���د خ��ل��ف��ان ال�����س��احل��ي155
14334562حم��م��د ����س���امل خ��ل��ف��ان امل��ق��ب��ايل156
البلو�سي157 ا���س��م��اع��ي��ل  �سعيد  12483864حم��م��د 
الفطي�سي158 حم��م��د  ���س��ع��ي��د  9854137حم��م��د 
11745984حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ���س��امل ال��ف��ار���س��ي159
14244455حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان حم��م��د ال��ن��وف��ل��ي160
11383192حم��م��د ���س��ي��ف خ����دمي ال��ع��م��راين161
11110961حم���م���د ����س���ال���ح ع���ل���ي ال��ب��ل��و���س��ي162
14508153حم��م��د ���س��ال��ح م�����راد ال��ب��ل��و���س��ي163
18272934حم��م��د ط���ن���اف ع���اج���ب ال�����س��ع��دي164
البلو�سي165 حممد  عبدالرحمن  5715871حممد 
البلو�سي166 ح�سن  ع��ب��دال��ك��رمي  10299045حم��م��د 
11407419حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ج��م��ع��ه ال���ف���زاري167
8333445حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د االأن�����س��اري168
10603156حم���م���د ع���ل���ي ���س��ي��ف ال�����س��ع��دي169
21936634حم��م��د ع��ل��ي م�����س��ع��ود امل��ق��ب��ايل170
12070614حم��م��د ي��ع��ق��وب ي��و���س��ف امل��ع��م��ري171
5649398حم���م���ود ���س��ع��ي��د ح��م��د امل��ق��ب��ايل172
24831914حم���م���ود ���س��ي��ف ع��ل��ي امل�����س��ع��ودي173
امل�����س��ع��ودي174 ���س��امل  م�سبح  10798524حم��م��ود 
13331288م��ر���س��د ���س��ع��ي��د ح��م��ي��د ال��ع��ري175
18250001م������روان ن��ا���س��ر ع��ل��ي ال�����س��ع��ي��دي176
2577061م���ع���اذ ���س��ام��ي ع��ل��ي ال��ب��ل��و���س��ي177
8538979م��ك��ت��وم را����س���د ���س��ع��ي��د ال��زع��اب��ي178
26902082م���ه���دي ع��ل��ي ����س���امل ال��ق��ا���س��م��ي179
20861526م��ه��ن��د خ��ل��ي��ف��ه ����س���امل ال��ن��ع��م��اين180
4687596م��ه��ن��د ����س���امل خ��م��ي�����س امل��زي��ن��ي181
9533393م��ه��ن��د ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي امل��ق��ب��ايل182
12003987م��ه��ن��د ع���ل���ي حم���م���د امل��ق��ب��ايل183
15546371ن��ا���س��ر ���س��ل��ط��ان ن��ب��ه��ان ال��ري�����س��ي184
10014794ن���ا����س���ر حم���م���د ن���ا����س���ر ال��ري�����س��ي185
القطيطي186 م��ب��ي��وع  ع��ب��دال��ل��ه  10057613نبيل 
10081454ن�����س��ر ح���م���ود ����س���امل ال�����س��ع��ي��دي187
10616081ن�����س��ر ���س��ال��ح ���س��وي��د ال��ب��ل��و���س��ي188
10085518ن���وف���ل ����س���امل ع���ل���ي ال�����س��ع��دي189
3122917ه������زاع ����س���امل خ�����دمي ال�����س��ب��ل��ي190
18159337ه�����زاع ع���ام���ر ����س���امل ال�����س��ع��ي��دي191
6947193ه�����ال ج��م��ع��ه اح���م���د اجل���اب���ري192
10986225ول��ي��د خ��ال��د اب���راه���ي���م ال��ب��ل��و���س��ي193
19585934ي��ح��ي��ى خ��ل��ي��ف��ه حم��م��د امل���زروع���ي194
15473839ي��و���س��ف ���س��ع��ي��د حم��م��د ال�����س��ب��ل��ي195
البلو�سي196 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  20774787ي��و���س��ف 
21485337ي��ون�����س ح���م���ود ���س��ع��ي��د ال��غ��اف��ري197
9360658ي��ون�����س خ�����س��ي��ف ع��ب��ي��د ال��ع��ج��م��ي198
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الرقم املدينا�سم املرت�سحم
عبدال�سام1 اآل  عبيد  زاي��د  18072594ابراهيم 
ال�سام�سي2 عبدالله  ���س��امل  9483062اب��راه��ي��م 
البلو�سي3 ع��ب��دال��ل��ه  خمي�س  12583931اح��م��د 
ال�سبلي4 حم��م��د  ���س��ل��ي��م��ان  9063936اح��م��د 
اجلنيبي5 خ�����س��ي��ب  م���ب���ارك  23015253اح��م��د 
20221052اح��م��د م���ب���ارك خ��م��ي�����س ال��ري��ك��ي6
8740495اح���م���د م�����س��ب��ح حم��م��د امل��ق��ب��ايل7
ال�سبعوين8 �سعيد  ���س��امل  13668249ا���س��ح��اق 
11705748ا���س��ع��د ���س��ي��ف را����س���د امل��ع��م��ري9

24877112ا���س��ع��د م���ب���ارك ع��ل��ي ال��ب��ل��و���س��ي10
19403823احل�����س��ن ���س��ي��ف ح�����س��ن احل���ام���دي11
البلو�سي12 ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ي  12888679احل�����س��ن 
18632977امل��ع��ت�����س��م ���س��امل ن��ا���س��ر امل��ق��ب��ايل13
11912162امل��ه��ن��د ����س���امل ع��ل��ي ال�����س��ع��ي��دي14
11251286ان�������ور حم���م���د ع���ل���ي ال��ع��ج��م��ي15
21922229اأح���م���د ح��م��ود ع��ب��دال��ل��ه ال�����س��ع��دي16
11195467اأح���م���د ���س��ع��ي��د م���ب���ارك اجل��ه��وري17
امل�سلمي18 ع��ل��ي  ع��ب��دال��رح��ي��م  11304979اأح��م��د 
ال��زع��اب��ي19 �سليمان  ع��ب��دال��ل��ه  12595722اأح��م��د 
11128877اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ال��ف��ري�����س��ي20
البلو�سي21 اب��راه��ي��م  حم��م��د  18713736اأح��م��د 
11381567اأح���م���د حم��م��د ح�����س��ن ال��ب��ل��و���س��ي22
ال�����س��ي��ادي23 خ�سيب  م�سبح  27677134اأح��م��د 
ال�سق�سي24 م��ب��ارك  �سليم  13479654اأ���س��ام��ه 
11396636اأمي�����ن ���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي امل��ق��ب��ايل25
11968694اأي�������وب ب�����در ���س��ع��ي��د ال�����س��ه��ي26
12135241اأي�����وب خ��م��ي�����س ����س���امل اجل���ه���وري27
البو�سعيدي28 خ����دوم  ع��ب��ي��د  13577426ب�����س��ام 
عبدال�سام29 اآل  حممد  �سيف  13887368ت��رك��ي 
11275651ج��ا���س��م ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ال��ه��ن��دا���س��ي30
النعماين31 م�����س��ع��ود  خمي�س  11779053ح��اف��ظ 
ال�سبلي32 ���س��ل��ي��م��ان  ح��م��د  9444133ح�����س��ام 
21271201ح�����س��ن ���س��ال��ح ح�����س��ن ال��ع��ج��م��ي33
9873853ح�����س��ن ع��ل��ي ح���م���دان ال�����س��ي��دي34
11067687ح�������س���ن ع���ل���ي ق���م���ر ال��ع��ج��م��ي35
الهندا�سي36 دروي�����س  ها�سل  27652559ح�سن 
14175646ح��م��د ب����ال رم�����س��ان ال�����س��راوي37
عبدال�سام38 اآل  �سعيد  خلفان  11264721حمد 
12385332ح��م��د ه����ال ���س��رح��ان ال��رئ��ي�����س��ي39
البلو�سي40 ع��ب��دال��ل��ه  اح��م��د  11094281ح��م��زه 
8942614ح���م���زه ����س���امل حم���م���د امل��ق��ب��ايل41
امل��ع��م��ري42 خليفه  ع��ب��دال��ل��ه  10784724ح��م��ود 
22027091ح��م��ي��د ���س��ل��ي��م م���ب���ارك ال��ق��ري��ن��ي43
19357613ح��م��ي��د ع��ب��ي��د خ���اط���ر ال�����س��ع��دي44
22249159خ���ال���د اأح���م���د خ��م��ي�����س ال�����س��ي��دي45
19324721خ���ال���د ح��م��ي��د م���را����س احل��و���س��ن��ي46
15567012خ��ال��د خ��م��ي�����س ���س��امل ال��ق��رط��وب��ي47
امل��ع��م��ري48 ع��ب��دال��ل��ه  خمي�س  10034363خ��ال��د 
12468644خ���ال���د ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف امل��ق��ب��ايل49
15269813خ���ال���د ���س��ل��ي��م��ان ح��م��د ال�����س��ن��اين50
12624258خ���ال���د ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ال��ري�����س��ي51
23054885خ���ال���د ع���ل���ي خ���ل���ف���ان ال���ب���ادي52
11475973خ���ال���د ع���ل���ي حم���م���د ال��ب��ل��و���س��ي53
19397239خ���ال���د م���ب���ارك ج��م��ي��ل ال�����س��ع��دي54
12670811خ����ال����د حم���م���د امل������ر ال���ع���ري55
10005892خ���ال���د حم��م��د ���س��ال��ح ال��ب��ل��و���س��ي56
22463844خ��ل��ي��ف��ه ع��ل��ي ح��م��ي��د ال�����س��ع��ي��دي57
11346291خ��م��ي�����س رب��ي��ع ع��ب��ي��د امل���رزوق���ي58

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
27618233خ��م��ي�����س ����س���امل ع���ل���ي ال�����س��ح��ي59
22998191خ��م��ي�����س ه��دي��ب ع��ب��ي��د ال�����س��احل��ي60
22991054را�����س����د ج��م��ع��ه ع���ل���ي ال����ف����زاري61
9327245را����س���د خ��ل��ف��ان ���س��امل ال��رو���س��دي62
10777353را�����س����د خ���ل���ف���ان ����س���امل ال��غ��ي��ث��ي63
14321464را����س���د ���س��ع��ي��د را����س���د ال�����س��ب��ل��ي64
11027245را���س��د ع��ب��دال��ل��ه را���س��د ال��ق��رط��وب��ي65
18152838را����س���د ع��ل��ي ع��ب��ي��د امل���زروع���ي66
8522326را����س���د حم��م��د را����س���د ال�����س��ع��دي67
27700759را����س���د م�����س��ب��ح ����س���امل امل��ع��م��ري68
عبدال�سام69 ال  م��ب��ارك  غاب�س  23112478زاه��ر 
13985004زاي�����د خ��م��ي�����س ع��ي��د ال��ت��م��ي��م��ي70
13812977زاي������د ���س��م��ر زاي������د ال��ن��وف��ل��ي71
عبدال�سام72 ال  م��ب��ارك  غاب�س  23112445زاي��د 
11627137زي�����اد را����س���د خ��ل��ف��ان ال��ق��ط��ي��ط��ي73
13601988زي������د ع���ل���ي حم���م���د ال���رك���ي���ب���ي74
27682483����س���امل ج��م��ع��ه ����س���امل اخل��م��ي�����س��ي75
9466499����س���امل ج��م��ع��ه ����س���امل ال��ري�����س��ي76
13417489����س���امل ح��م��ي��د ع���ل���ي ال�����س��ب��ل��ي77
9877285����س���امل خ���ل���ف���ان ����س���امل ال��ري��ك��ي78
12421009����س���امل را����س���د حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي79
الرئي�سي80 خليفه  ع��ب��دال��ل��ه  23096492���س��امل 
18284271����س���امل حم���م���د ���س��ع��ي��د ال���ب���ادي81
10006537���س��امل��ن ع��ب��ي��د ح�����س��ن ال��زع��اب��ي82
القطيطي83 ع��ب��ي��د  خ�����س��ي��ف  24347186���س��ام��ي 
9933296���س��ع��ود ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��ك��ح��ايل84
10685031����س���ع���ود ���س��ع��ي��د ع���ل���ي احل���ارث���ي85
21288753���س��ع��ود م��ره��ون ح��م��دان امل��ع��م��ري86
20298239���س��ع��ي��د ب����در ���س��ع��ي��د ال��ه��ن��دا���س��ي87
27733731���س��ع��ي��د را����س���د ���س��ع��ي��د امل��ع��م��ري88
20836702���س��ع��ي��د ���س��امل ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��دي89
25014144���س��ل��ط��ان اخل�����س��ر م��ب��ارك ال��ردي��ن��ي90
عبدال�سام91 اآل  خلفان  اأحمد  9624801�سلطان 
9820257���س��ل��ي��م��ان خ��ال��د حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي92
ال�سام�سي93 حممد  دروي�����س  11472202�سليمان 
11644811���س��ل��ي��م��ان حم��م��د را����س���د ال�����س��ي��دي94
12968544���س��م��ر ط���ال���ب خ��ل��ف��ان ال�����س��ي��ادي95
23055619���س��ن��د را�����س����د ���س��ي��ف ال���ب���ادي96
10042914���س��ي��ف ع���ل���ي ���س��ي��ف امل��ق��ب��ايل97
10708665���س��ي��ف حم��م��د را����س���د ال�����س��ع��دي98
15048953���س��ي��ف حم��م��د را����س���د ال��ف��ار���س��ي99

13334266���س��ي��ف حم���م���د ع���ل���ي ال�����س��ع��ي��دي100
ال�سعيدي101 را����س���د  م���ره���ون  20849674���س��ي��ف 
البلو�سي102 خمي�س  ف��ا���س��ل  12068722���س��اه��ن 
19719581����س���ه���اب ج���ا����س���م ع���ل���ي ال��ري��ك��ي103
18545867����س���دام م�����س��ب��ح زاي�����د ال��ب��ل��و���س��ي104
15268539ط���ال ع��ب��دال��ل��ه را����س���د امل��ق��ب��ايل105
10860618ط�����ال ع���ي���اد زاي������د ال��ق��ط��ي��ط��ي106
13298781ط����ه ����س���امل م����ب����ارك ال��ب��ل��و���س��ي107
10376392ع�����ادل ����س���امل دروي�������س اجل���اب���ري108
13396586ع���ام���ر ح��م��ي��د ع���ام���ر اجل���ه���وري109
البلو�سي110 خ��دوم  جمعه  20229401عبدالرحمن 
البلو�سي111 علي  �سليمان  11553032ع��ب��دال��رزاق 
11649686ع��ب��دال��ع��زي��ز ح�����س��ن ع��ل��ي ال��ك��ح��ايل112
املريكي113 جمعه  ���س��امل  9024459ع��ب��دال��ع��زي��ز 
19277748ع��ب��دال��ع��زي��ز ���س��امل را���س��د ال��ردي��ن��ي114
البلو�سي115 �سمبيه  عبدالله  22856343عبدالعزيز 
ال�سناين116 ح��م��ود  حم��م��د  20830451ع��ب��دال��ع��زي��ز 
11251989ع��ب��دال��ل��ه ح�����س��ن ح���امت ال��ب��ل��و���س��ي117
ال�سعيدي118 �سعيد  خليفه  14532575ع��ب��دال��ل��ه 
احلكماين119 خمي�س  را���س��د  14667538ع��ب��دال��ل��ه 
ال�سبلي120 ���س��ي��ف  را����س���د  11064746ع��ب��دال��ل��ه 
املقبايل121 �سام�س  را���س��د  23095185ع��ب��دال��ل��ه 
املجيني122 عبدالله  �سليمان  11172568عبدالله 
12150559ع��ب��دال��ل��ه ���س��ي��ف ���س��ع��ي��د ال��ك��ن��دي123
البلو�سي124 خمي�س  �سمبيه  18741538عبدالله 
9761235ع��ب��دال��ل��ه ���س��ال��ح ���س��ن��ن احل��ي��دي125
10536389ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د زاي�����د ال��ري��ك��ي126
10179324ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ع��ل��ي امل��ق��ب��ايل127
10424981ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ق��ا���س��م احل��م��داين128
20875607ع��ب��دامل��ج��ي��د ن��ا���س��ر ح��م��د ال��ع��ام��ري129
14188744ع������زان ���س��ع��ي��د خ���ل���ف ال��ري�����س��ي130
17974344ع����اء ���س��ع��ي��د ح��م��ي��د ال��ع��ا���س��وري131
12666202ع��ل��ي اب���راه���ي���م حم��م��د ال��ف��ار���س��ي132
15212172ع���ل���ي اأح����م����د ع���ل���ي ال���ع���ل���وي133
7908841ع��ل��ي خ��م��ي�����س را����س���د اخل��رو���س��ي134
10719468ع��ل��ي را����س���د ع��ب��دال��ل��ه ال��ك��ن��دي135
18683772ع��ل��ي ����س���امل خ��ل��ف��ان ال�����س��ع��ي��دي136
8761788ع���ل���ي �����س����امل ع���ل���ي ال����ب����ادي137
11967827ع���ل���ي ���س��ع��ي��د ع���ل���ي ال�����س��ب��ل��ي138
9956921ع���ل���ي ���س��ي��ف ع���ل���ي ال���ف���ار����س���ي139
12118715ع��ل��ي ���س��ح��ي ع��ب��دال��ل��ه ال��ق��ري��ن��ي140
النوفلي141 اب��راه��ي��م  ع��ب��دال��ل��ه  11892659ع��ل��ي 
19792938ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ح��م��ي��د ال��ك��ح��ايل142
11691284ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ال��رب��ي��ع��ي143
11597735ع���ل���ي حم���م���د را�����س����د ال�����س��ع��دي144
9666188ع���ل���ي م������راد اأح����م����د ال��ب��ل��و���س��ي145
21258286ع���م���ار ح��م��د ه��ا���س��ل ال��ب��ل��و���س��ي146
18960619ع���م���ار ���س��ع��ي��د ط���ال���ب ال�����س��احل��ي147
25590544ع���م���ار ���س��ع��ي��د ه����ال احل��و���س��ن��ي148
8822683ع���م���ار م���ب���ارك اح���م���د ال��ف��ار���س��ي149
13821987ع���م���ار م���ب���ارك ���س��ع��ي��د ال��ب��ل��و���س��ي150
20292906ع���م���ار حم���م���د ح��م��ي��د امل��ق��ب��ايل151
14465686ع���م���ار حم���م���د ن���ا����س���ر ال�����س��ن��اين152
11483868ع���م���ر ب������در �����س����امل ال���ري���ك���ي153
9017528ع��م��ر خ��م��ي�����س ع��ب��ي��د ال�����س��ي��دي154
12280878ع���م���ر ���س��ع��ي��د را�����س����د ال��ع��م��ري155
24952234ع��م��ر ���س��ع��ي��د م���ب���ارك ال��غ��م��ا���س��ي156
21951587ع��م��ر ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��دي157
11071466ع���م���ر ع���ط���ي خ��م��ي�����س ال��ق��ري��ن��ي158
20815475ع���م���ران ع��ب��دال��ل��ه ج��م��ع��ه ال��ك��ح��ايل159
الربيعي160 ذي���اب  ع��ب��دال��رح��م��ن  10063467ع���وف 
22011277ع��ي�����س��ى ���س��ام�����س ���س��ع��ي��د ال��زع��اب��ي161
ال��زدج��ايل162 عي�سى  عبدالله  11278849عي�سى 
19390942غ����امن ����س���امل ح��م��ي��د ال�����س��ع��ي��دي163
23669649ف��ا���س��ل خ��ل��ي��ف��ه ف��ا���س��ل ال�����س��ي��ادي164
العجمي165 ���س��ال��ح  ح���م���دان  17910929ف��ي�����س��ل 
ال�سعيدي166 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  18008939في�سل 
19362854ل�����وؤي ج��م��ع��ه ���س��ع��ي��د احل��و���س��ن��ي167
12194442ل����وؤي خ��ل��ي��ف��ه خ�����س��ي��ف ال�����س��احل��ي168
11122185ل������وؤي ����س���امل ع���ل���ي ال��ب��ل��و���س��ي169
13554987ل�����وؤي ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه امل��ع��م��ري170
19725467م���اج���د ت�����واح ���س��ل��ط��ان امل��ق��ب��ايل171
10213808م���اج���د ح��م��د ه��ا���س��ل ال�����س��ن��اين172
26094761م��اج��د ن��ا���س��ر م���ب���ارك امل��غ��ي��زوي173
18909219م�������ازن را�����س����د ع���ل���ي ال���ق���رين174
24362673م���ب���ارك را����س���د م���ب���ارك احل��و���س��ن��ي175
2695827م���ب���ارك ���س��امل م���ب���ارك ال��ه��ا���س��م��ي176
11196014م���ب���ارك ���س��ع��ي��د م���ب���ارك اجل��ه��وري177
22861846جم����دي ���س��ل��ي��م امل���ا����س ال�����س��ع��دي178
10890678حم��م��د اأح���م���د م���ره���ون امل��زي��ن��ي179
11632007حم���م���د ب�����س��ر ح��م��ي��د امل��ع��م��ري180
23094707حم��م��د ح�����س��ن ���س��ال��ح ال��ف��ار���س��ي181
10955375حم��م��د خ��ل��ي��ف��ه حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي182
10895716حم��م��د خ��م��ي�����س ع��ل��ي ال��ب��ل��و���س��ي183
عبدال�سام184 ال  رب��ي��ع  را���س��د  10013613حممد 
11811993حم���م���د را�����س����د ع���ل���ي امل��ق��ب��ايل185
11727959حم��م��د رب���ي���ع ن�����س��ي��ب امل��ع��م��ري186
12249985حم���م���د ����س���امل را�����س����د ال��ن��خ��ي��ل��ي187
26581206حم��م��د ����س���امل حم��م��د ال�����س��ع��ي��دى188
ال�سعيدي189 �سليمان  �سعيد  25585533حم��م��د 
12217457حم��م��د ���س��ع��ي��د ع��ل��ي ال���رو����س���دي190
ال�سام�سي191 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  14974309حم��م��د 
20770206حم���م���د ع���ل���ي ح���م���د ال���غ���اف���ري192
18917457حم���م���د ع���ل���ي ح��م��ي��د ال�����س��ن��اين193
10955201حم���م���د ع���ل���ي را�����س����د ال��ري�����س��ي194
15712297حم���م���د ع���ل���ي را�����س����د ال���ع���ري195
18298671حم��م��د ع��ي�����س��ى خ��ل��ي��ف��ه ال��راج��ح��ي196
13929311حم���م���ود ����س���امل خ��م��ي�����س ال��ع��ل��وي197
21272011حم���م���ود ع��ب��ي��د غ���ري���ب احل���دي���دي198
13305992خم��ل��د حم��م��د خ��ل��ي��ف��ه امل�����س��ف��ري199
القرطوبي200 م��ره��ون  حم��م��د  13028426م��ره��ون 
9562291م�����روان خ��ل��ي��ف��ه ����س���امل اجل���ه���وري201
11718827م�����روان خ��م��ي�����س ه���ال امل��خ��م��ري202
10464363م�����س��ع��ود ع��ل��ي ع��ب��ي��د امل��خ��م��ري203
20816885م�����س��ع��ب خ��م��ي�����س ���س��امل امل��زي��ن��ي204
19455001م�����س��ع��ب ���س��ع��ي��د م��ه��ن��ا امل��ع��م��ري205
24582845م���ط���ر ح���م���ي���د �����س����امل اجل���ح���ايف206
12645748م���ع���اذ را�����س����د ���س��ق��ر ال��ك��ع��ب��ي207
15536532م��ع��اذ ع��ب��دال��ل��ه ���س��ال��ح امل��ق��ب��ايل208
ال�سيزاوي209 دروي�����س  اب��راه��ي��م  10897866معتز 
ال��ف��ار���س��ي210 خمي�س  حم��م��د  18447354معت�سم 
10046027م���ن���ذر ع��ب��دال��ل��ه ع��ي��د ال�����س��ع��دي211
13495243م��ن��ر رام�������س ���س��اح��ي ال�����س��ع��دي212
امل�سيفري213 ع��ب��ود  ���س��ال��ح  12358987م��ه��دي 
البلو�سي214 ع��ب��دال��ل��ه  اح��م��د  11721904م��ه��ن��د 
19413619م��ه��ن��د حم��م��د اح���م���د ال��ف��ار���س��ي215
9644469م��و���س��ى ���س��ال��ح را����س���د ال��درم��ك��ي216
12613755م���وؤي���د م��و���س��ى ح�����س��ن ال��ف��ار���س��ي217
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حمافظة �سمال الباطنة
ا�سم ال�سركة: العن للزجاج املتطورة

مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة 
ال�سناعية ب�سحار - فلج القبائل

تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم

19851135ن��ا���س��ر ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��ن��ا���س��ري218
9912673ن���ا����س���ر ع���ل���ي ن���ا����س���ر اجل���ه���وري219
13111289ن���اي���ف ح��م��د خ��ل��ف��ان ال��ق��ط��ي��ط��ي220
14238915ن���اي���ف ���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي امل��ع��م��ري221
11406844ن�����س��ر ���س��ع��ي��د ����س���امل امل��ع��م��ري222
10438087ن�����واف را����س���د حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي223
7981528ن�����واف ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ق��ري��ن��ي224
11266093ن����وح ع��ب��دال��ل��ه را����س���د امل��ع��م��ري225
12136679ه���اين حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه احل��وم��اين226
21270813ه�����زاع را����س���د حم��م��د امل���ح���رزي227
18466624ه�����س��ام ����س���امل ���س��ال��ح ال��ك��ن��دي228
22761273ه��ي��ث��م ع��ب��دال��ل��ه ط���ال���ب ال��ع��ج��م��ي229
20273828ه��ي��ث��م م���ره���ون م��ط��ر ال�����س��ع��ي��دي230
19006645ه��ي��ث��م م�����س��ب��ح حم��م��د امل��ق��ب��ايل231
10136818ه��ي��ث��م ي��و���س��ف ����س���امل ال��زع��اب��ي232
10334569ي��ح��ي��ى ج��م��ي��ل ���س��ي��ف ال��ق��ري��ن��ي233
عبدال�سام234 ال  ���س��امل  �سعيد  10298305يحيى 
11388769ي��ع��ق��وب ج��م��ع��ه ����س���امل ال��زع��اب��ي235
22845981ي��و���س��ف ط����ال ي��و���س��ف ال��ب��ل��و���س��ي236
20841465ي��ون�����س ���س��ع��ي��د حم��م��د ال�����س��ع��ي��دي237

ا�سم ال�سركة: �سركة ا�سيا للقوالب احلديدية
مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة 

ال�سناعية ب�سحار - فلج القبائل
تاريخ املقابلة: 10 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
البلو�سية1 �سليمان  حم��م��د  7701664ب��دري��ه 
8036189ح�����س��ن حم��م��د ح�����س��ن ال��ع��ج��م��ي2
11913726ح���م���د ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف ال���ب���ادي3
9883949خ��دي��ج��ه رب��ي��ع را����س���د ال��ر���س��ي��دي��ة4
11104362خ��دي��ج��ه ����س���امل را����س���د ال��غ��ي��ث��ي��ة5
5323614را����س���د ���س��ل��ي��م��ان ح��م��ي��د ال��زي��دي6
9166785راي������ه ���س��ي��ف را�����س����د ال���ب���ادي���ة7
8395202زاي�����د را����س���د ���س��ع��ي��د ال��ق��ط��ي��ط��ي8
6719786���س��ع��ي��د ع��ي�����س��ى ح���م���د ال���ب���ادي9

العي�سائي10 ���س��امل  حم��م��د  20077379���س��ل��ط��ان 
6038197���س��ل��ي��م ����س���امل حم���م���د احل���امت���ي11
الغيثي12 خ��م��ي�����س  م���ره���ون  14427853���س��ي��ف 
8087649����س���ادق را����س���د ���س��امل��ن اجل��اب��ري13
عبدال�سام14 اآل  حميد  ���س��امل  7497423ع��ام��ر 
ال�سعيدي15 ���س��امل  را���س��د  10650425عبدالرحمن 
امل��رزوق��ي16 حممد  �سعيد  7991934عبدالعزيز 
الربيعي17 ن��ا���س��ر  خليفه  6823735ع��ب��دال��ل��ه 
البلو�سي18 �سالح  �سليمان  4290779عبدالله 
3414141ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ����س���امل امل��ق��ب��ايل19
4446814ع����زاء ع��ب��دال��ل��ه ح��م��ي��د امل��ع��م��ري 20
11311188ع��ل��ي را����س���د ���س��ب��ي��ت امل��خ��م��ري21
20876009ع��ل��ي ���س��ال��ح ���س��ي��ف ال�����س��ع��ي��دي22
9193828ع��م��ار ع��ل��ي اب���راه���ي���م ال��ب��ل��و���س��ي23
17994762ع���م���ر �����س����امل ح���م���ي���د ال���ك���ح���ايل24
البلو�سي25 اب��راه��ي��م  م����راد  7303408عي�سى 
احلو�سنية26 ع��ل��ي  ع��ب��دال��ل��ه  8925653ف��اط��م��ه 
7963668ف�����س��ي��ل��ه ع��ل��ي ���س��ع��ي��د احل��ام��دي��ة27
14566788ف��ه��د ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د االأ���س��خ��ري28
14933293ف��ي�����س��ل ع��ل��ي ن��ه��ي��ج��ل امل��ق��ب��ايل29
6754575حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي ال��ع��ج��م��ي30
6762212حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه م��ك��ت��وم اجل��اب��ري31
4984125حم���م���د ع���ل���ي خ��م��ي�����س ال���ب���ادي32
11441999حم��م��د ع��ل��ي م���ب���ارك ال��ب��ط��ا���س��ي33
9858371حم���م���د ع���ل���ي م���ه���ن���ا ال���ك���ن���دي34
4990279حم��م��د ن��ا���س��ر حم��م��د ال�����س��ارخ��ي35
احلرا�سية36 ع��ب��دال��ل��ه  خمي�س  11925114م���رمي 
12419952م���ن���ى ����س���امل را�����س����د امل��ج��رف��ي��ة37
اجلنيبية38 حم��م��د  را����س���د  12538225م��ي��ث��اق 
6575635م��ي��ث��ه حم��م��د خ��م��ي�����س ال��ب��ل��و���س��ي��ة39
الربيعي40 ���س��ل��ي��م��ان  خليفه  9934298ن��ا���س��ر 
8141726ن�������وال زي������د ع���ل���ي ال���ع���ل���وي���ة41
9611844ه�����زاع ج��م��ع��ه ���س��ل��ط��ان احل�����دادي42
10522012ه������زاع ���س��ي��ف ����س���امل ال��ع��م��ري43
4903379ه�����زاع ع���و����س ح��م��د ال�����س��ك��ي��ل��ي44
5181454ه����ال حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ل��وي45
6589998وف����اء م��و���س��ى م���ره���ون ال��ه��داب��ي��ة46

حمافظة جنوب الباطنة
ا�سم ال�سركة: �سركة االمانة ملواد البناء

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سناعية بركاء )جمموعة 
خمازن درام�سي بالقرب من خمبز اأطياب(

تاريخ املقابلة: 6 يناير 2019م   الوقت: 9 �سباحاً
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
12660016اح���م���د ع���ام���ر ج���اب���ر ال��ه��ط��ايل1
23391383اأح���م���د ����س���امل ���س��ل��ّي��م ال��ه��ط��ايل2
10236291اأح���م���د ن��ا���س��ر ����س���امل احل��ك��م��اين3
24834185ج���م���ال ���س��ع��ي��د ح���م���ود احل��امت��ي4
13053606ح��م��ود ع��ب��دال��ل��ه ن��ا���س��ر امل��ع��ويل5
7385649خ��ل��ي��ل اح��م��د دروي�������س ال��ف��ار���س��ي6
24016565���س��ام��ي ���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي ال��ع��ري7
17867838���س��اك��ر ع��ب��ي��د ���س��ع��ي��د ال��غ��اف��ري8
10889206���س��ه��اب حم��م��د ���س��ي��ف ال���رواح���ي9

الهطايل10 حميد  ���س��امل  13868084ع��ب��دال��ع��زي��ز 
14119526حم���م���د ب�����در ن���ا����س���ر ال��ر���س��ي��دي11
11505323م�����س��ع��ب ي��ع��ق��وب ح��م��ي��د امل��ق��ب��ايل12
11172681ن��اي��ف ي��ا���س��ر ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��ع��دي13
11932045ه��ا���س��م ي��ح��ي��ى حم��م��د ال���ف���زاري14

ا�سم ال�سركة: �سركة عمان للمرطبات
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - امل�سنعة )دوار ال�سعيبة(

تاريخ املقابلة: 7 يناير 2019م
الوقت: 10 �سباحاً

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
احل�سرمي 1 م�سعود  �سعيد  9810583م�سعود 

ا�سم ال�سركة: �سركة يا�سر لا�ست�سارات الهند�سية
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - بركاء )بناية �سندوق الرفد(

تاريخ املقابلة: 8 يناير 2019م  
الوقت: 9:30 �سباحاً

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
20873036اأي������وب ���س��ال��ح خ���اط���ر ال��ن��وف��ل��ي1
20732088ع���ل���ي ����س���امل ج��م��ع��ه ال��زه��ي��ب��ي2
20818059م���ال���ك ����س���امل ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��ج��م��ي3
24333015حم��م��د ح���م���ود حم��م��د ال��ر���س��ي��دي4
24573892م���ع���اذ حم��م��د ف��ا���س��ل ال�����س��ري��اين5
22577022م��ه��دي ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف احل��م��داين6
11668131ن���ا����س���ر ع���ل���ي حم���م���د ال�����س��ي��اب��ي7
19711972ن���ا����س���ر ع���ل���ي ن���ا����س���ر ال�����س��امل��ي8

ا�سم ال�سركة: �سركة خليل بن عبدالله البلو�سي للتجارة
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - حلبان )مقر �سركة االإدراك مقابل مع�سكر ال�سمود(

تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م
الوقت: 9 �سباحاً

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
23757241اأح���م���د حم��م��د ف��ا���س��ل امل��ع��م��ري1
23883326اأي������وب ���س��ع��ود ���س��ع��ي��د ال��ب��ح��ري2
8790001ح��م��د م��ن�����س��ور ح��م��د اخل��رو���س��ي3
25796822خ���ال���د خ��م��ي�����س ع��ل��ي ال��ل��وي��ه��ي4
23390357خ���ل���ي���ل ع���ل���ي حم���م���د احل���امت���ي5
ال�سكيلي6 ح�����ارب  حم��م��د  14926292داوؤود 
27035162ع������زام ���س��ي��ف ع���ل���ي ال���غ���اف���ري7
19466334ع���م���ر ع���ل���ي ع���ب���ي���د امل��ج��ي��ن��ي8
11195007م���اج���د ���س��ع��ي��د ����س���امل ال�����س��ع��دي9

13473084م���ال���ك ����س���امل ���س��ع��ي��د امل���ع���ويل10
13293559حم��م��د ن��ا���س��ر ع��ب��دال��ل��ه ال��ف��ار���س��ي11
البلو�سي12 ع��ل��ي  ���س��ل��ي��م��ان  14243204ي��و���س��ف 

ا�سم ال�سركة: �سركة االدراك
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - حلبان )مقابل مع�سكر ال�سمود(

تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م
الوقت: 9 �سباحاً

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
14914158اب��راه��ي��م م���ره���ون حم��م��د ال��ع��ري1
20827163االأزه����ر ع��ب��دامل��ل��ك حم��م��د امل��ع��ويل2
7800387ال�����س��ل��ت م���ال���ك ع���اب���د اخل��رو���س��ي3
ال�سكيلي4 ط��ال��ب  م�����س��ب��ح  10946538اأح���م���د 
10127808ح�������س���ان ع���ل���ي حم���م���د امل���ع���ويل5
14525522خ��ال��د ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال�����س��ع��دي6
البلو�سي7 ���س��ع��ي��د  ع��ب��دال��ل��ه  23487099���س��امل 
24948671����س���امل حم��م��د م���ب���ارك ال��وه��ي��ب��ي8
22480965ع��ل��ي ���س��ال��ح ع��ب��دال��ل��ه احل��رم��ل��ي9

10398762م���اج���د ن���ا����س���ر ح��م��ي��د ال���ع���دوي10
21954392حم��م��د ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ن��اع��ب��ي11
12712131حم���م���ود ح��م��د ف��ا���س��ل اخل���زي���ري12
12804261حم���م���ود ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��غ��ارب��ي13

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
ال�سباحي14 ���س��ي��ف  حم��م��ود  13341018م�����روان 
4407923م��ن��ت�����س��ر خ��م��ي�����س ���س��امل ال��رح��ب��ي15
11014752م���ن���ذر ع��ب��دال��ل��ه ن��ا���س��ر ال��ه��ايل16
10533453ي��ح��ي��ى اأح���م���د ي��ح��ي��ى اخل��رو���س��ي17
14940045ي��ح��ي��ى ن��ا���س��ر ���س��ل��ي��م��ان ال��ن��اع��ب��ي18

ا�سم ال�سركة: االأناقة الفائقة )ماك�س(
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - مركز الواحة مول - 

اخلوير )بجانب فندق �سفر لاأجنحة(
تاريخ املقابلة: 10 يناير 2019م

الوقت: 10 �سباحاً
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
11924018اب��راه��ي��م اأح��م��د اب��راه��ي��م ال��ه��ايل1
ال��ع��ومي��ري2 ���س��امل  ���س��اع��د  21928261ا�سماعيل 
12463713ال��ول��ي��د خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د ال�����س��وايف3
ال�سمري4 ع��ب��دال��ل��ه  �سعيد  14184604اأح��م��د 
البو�سعيدي5 عبدالله  �سيف  9963303اأح��م��د 
5665081اأح���م���د ع��ل��ي را����س���د ال�����س��اب��ري6
2562573ب����در ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ال��ف��اخ��ري7
24834185ج���م���ال ���س��ع��ي��د ح���م���ود احل��امت��ي8
8792151زي�����اد را����س���د ����س���اوي اجل���ام���ودي9

12119825����س���ع���ود ع���ل���ي حم���م���د ال��ب��ل��و���س��ي10
10783858���س��ي��ف ���س��ع��ود اح���م���د ال��ب��ط��ا���س��ي11
6497892ع����ادل ���س��امل ���س��ع��د ال��ب��و���س��ع��ي��دي12
6592404ع�����ادل ع���و����س م���ب���ارك ���س��ف��رار13
8631793ع��ث��م��ان ي��ا���س��ر ���س��ع��ي��د ال��غ��اف��ري14
11760969ع���ل���ي ����س���ع���ود ع���ل���ي ال��ف��ار���س��ي15
ال�سيباين16 ���س��ع��ود  ع��ب��دال��ل��ه  25077771قي�س 
23302577خم���ت���ار ي��ا���س��ر ن��ا���س��ر احل��و���س��ن��ي17
8123552م���ع���اذ را�����س����د حم���م���د امل��خ��ي��ن��ي18
املخيني19 ���س��وي��د  خ��م��ي�����س  14538104م��ن��ت��ظ��ر 
5899686م���و����س���ى ع���ام���ر حم���م���د ال���ع���ري20
13596504ن��ا���س��ر ع��ل��ي خ��ل��ف��ان احل��را���س��ي21
13367674وائ�����ل ع��ط��ي را����س���د ال��ي��ع��ق��وب��ي22
البلو�سي23 خمي�س  عي�سى  7304631ي��و���س��ف 

حمافظة جنوب ال�سرقية
ا�سم ال�سركة: عيادة الفي�سل العاملية

مكان املقابلة: املركز ال�سحي بالكامل - قاعة اخلدمات ال�سحية
تاريخ املقابلة: 8 يناير 2019م

الوقت: 9 �سباحاً
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
الرا�سبية 1 علي  بن  يعقوب  بنت  15003154ا�سماء 
املحاجرية2 مبارك  بن  خليفة  بنت  10811626اأمل 
الها�سمية3 غاب�س  بن  م�سلم  بنت  9121445اأم��ل 
الها�سمية4 علي  بن  حمود  بنت  19649708بهية 
الها�سمية5 �سلطان  بن  حمد  بنت  4115078تهاين 
19900548حنان بنت م�سعود بن بن م�سبح الرا�سبية6
العلوية7 جمعه  بن  جميل  بنت  7508774خلود 
الها�سمية8 خمي�س  بن  را�سد  بنت  7706346خلود 
الن�سرية9 ع��ل��ي  �سعيد  ب��ن��ت  4293279ره���ام 

6202775�سامية بنت عبدالله بن خمي�س الها�سمية10
الرا�سبية11 م�سبح  �سعيد  بنت  14132831�سهام 
الها�سمية12 غاب�س  بن  خلفان  بنت  5270343�سم�سة 
3867246�سفية بنت عبدالله بن خمي�س الرا�سدية13
الها�سمية 14 �سامل  بن  علي  بنت  11915281علياء 
الكيتانية15 نا�سر  بن  م�سعود  بنت  15382824غالية 
ال�سنيدية16 خمي�س  بن  �سامل  بنت  12150118فاطمه 
الرا�سبية17 حلي�س  بن  �سعيد  بنت  4803424فاطمه 
الها�سمية18 علي  بن  جمعه  بنت  12156131منره 
الها�سمية 19 مزهود  بن  �سامل  بن  14960547هندية 
الها�سمية20 غاب�س  بن  خلفان  بنت  5270357ي�سرا 

ا�سم ال�سركة: �سركة افكو للتوزيع
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - غا ال�سناعية

تاريخ املقابلة: 10 يناير 2019م
الوقت: 10 �سباحاً

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
الها�سمي1 �سعيد  بن  �سلطان  بن  9703969را�سد 
الها�سمي2 بخيت  بن  تعيب  بن  9416889حم�سن 
الغياين3 حممد  بن  عبدالله  بن  13504782اأحمد 
12872486اأح��م��د ب��ن م��ب��ارك ح��م��د ال��را���س��ب��ي4
امل�سعودي5 نا�سر  را���س��د  ب��ن  8304158خمي�س 
الها�سمي6 من�سور  بن  �سامل  بن  5259914نا�سر 
الرا�سبي7 را�سد  بن  خليفة  بن  5231433جمعه 
العرميي8 �سامل  ب��ن  خليفة  ب��ن  4952821�سالح 
اخلما�سي9 م�سلم  بن  �سعيد  بن  13977475�سامل 

الها�سمي10 �سامل  ب��ن  را���س��د  ب��ن  5235662�سعيد 
الها�سمي11 �سيف  بن  �سعيد  بن  5938627�سيف 
الكا�سبي12 خمي�س  بن  �سعود  بن  2714661خالد 
الها�سمي13 �سامل  ب��ن  �سليم  ب��ن  3712924جمعه 
الها�سمي14 �سلطان  بن  �سامل  بن  11176618عبدالله 
الها�سمي15 ���س��امل  ب��ن  حمد  ب��ن  6391535حممد 
الها�سمي16 وليد  ب��ن  �سريد  ب��ن  12534991وليد 
امل�سريف 17 حمد  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  19418358حمد 
الها�سمي18 تيتون  بن  حممد  بن  29677636خالد 
الرا�سدي19 خمي�س  بن  �سامل  بن  4575953خمي�س 
الها�سمي20 علي  ب��ن  حمود  ب��ن  5042993حممد 
الرا�سدي21 �سعيد  بن  حممد  بن  20497526عبدالله 
الها�سمي22 خ��ادم  ب��ن  را���س��د  ب��ن  14107749حممد 
الرا�سبي23 مبارك  بن  �سعيد  بن  5242869ن�سر 
الها�سمي24 خلفان  ب��ن  عيد  ب��ن  8945606را���س��د 
4837183عبدالله بن �سليمان بن خمي�س الرا�سبي25
الها�سمي 26 �سامل  بن  خلفان  بن  6266133نا�سر 
الها�سمي27 ���س��امل  ب��ن  حمد  ب��ن  3443367���س��امل 
الها�سمي28 �سعيد  بن  �سامل  بن  10705438خمي�س 
الها�سمي29 وين  ب��ن  ف��اي��ل  ب��ن  13563945حممد 
الرا�سبي30 �سالح  بن  �سعيد  بن  10974401اأحمد 
الرا�سبي31 �سالح  بن  �سعيد  بن  13382383�سالح 
احلكماين32 حمد  ب��ن  �سعيد  ب��ن  20503735نا�سر 
الها�سمي33 خلفان  بن  عيد  بن  6117566خلفان 
الرا�سبي34 �سويلم  بن  �سعيد  بن  3639385�سامل 
اخلما�سي35 حممد  ب��ن  علي  ب��ن  5309434�سعيد 
الها�سمي36 خمي�س  بن  خليفة  بن  1093176حممد 
الربيعي37 را���س��د  ب��ن  �سامل  ب��ن  21576873حميد 
املزامي38 �سعيد  بن  �سلطان  بن  25732737نا�سر 

حمافظة ظفار
ا�سم ال�سركة: �سركة التدفق ال�ساملة للتجارة واملقاوالت

مكان املقابلة: مقر ال�سركة
تاريخ املقابلة: 8 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
13612273اب�����وب�����ك�����ر ������س�����امل ال���ع���م���ري1
12508114اح���م���د ح��ف��ي��ظ ���س��ع��ي��د ف��ا���س��ل 2
5374156اح����م����د �����س����امل اح����م����د غ���وا����س 3
5816105اح������م������د �������س������امل ك�����وف�����ان4
�سعيد5 ب��ي��ت  حم��م��د  ���س��امل  23354509اح��م��د 
5044397اح���م���د ���س��ع��ي��د ع���ل���ي ال��ك��ث��ري6
15352995اح���م���د ع���ام���ر ���س��ع��ي��د ال��ع��م��ري7
19530315اح������م������د ع������ل������وي ب����اع����م����ر8
18184063اح���م���د ع��ل��ي م�����س��ع��ود ال��ع��م��ري9

4324588اح����م����د حم���م���د ����س���ع���د رع��ف��ي��ت10
188348801اح���م���د حم��م��د���س��ع��ي��د ال�����س��ح��ري11
ال��ك��ث��ري12 ���س��ع��ي��د  ع���ل���ي  14044128ازاد 
جيد13 عامر  ب��روك  علي  �سعيد  5049116ام��ره 
7927539اي������������اد ن������اج������ي احل����ج����ي����م14
5217989اأح���م���د حم��م��د ���س��ع��ي��د امل��ط��ريف15
24604328ب�����در م�����س��ل��م ���س��ه��ي��ل ع��م��و���س16
19972496ث�����اين ���س��ع��ي��د ���س��ع��د ال�����س��ح��ري17
10122526ح���ام���د ���س��ع��ي��د اح���م���د ال�����س��ح��ري18
5274726ح�����ام�����د ����س���ه���ي���ل ال���رع���م���ي19
امل�سيخي20 م�����س��ل��م  ب��خ��ي��ت  22233482ح�����س��ن 
6465191ح�������س���ن حم���م���د ح�������س���ن ت���ب���وك21
8966989ح�������س���ن ع���ب���دال���ل���ه ب���اع���ب���ود22
6864654ح����ف����ي����ظ ف��������رج احل�������س���رم���ي23
ال��زوام��ري24 �سعبوب  علي  اأح��م��د  4715148خالد 
15153731خ���ال���د ���س��ع��ي��د حم���م���د ال��ع��م��ري25
4937967خ�����ال�����د ع�����ب�����ود ال���ع���ري���ب���ي26
18661772�����س����امل اح����م����د ب����ي����ت ب���اق���ي27
5146027����س���امل ���س��ع��ي��د ع���ل���ي ال��ع��م��ري28
7793546����س���امل م���ب���ارك م�����س��رح ال�����س��ح��ري 29
7106046����س���امل حم��م��د ال���دع���ن احل��ك��م��اين30
4637226����س���امل حم���م���د ���س��ه��ي��ل امل���ه���ري31
9627948����س���امل حم���م���د ع���ل���ي امل��ع�����س��ن��ي32
الرعمي33 ج��ل��ول  م��ب��ارك  حممد  1648304���س��امل 
6116142����س���امل حم��م��د م�����س��ل��م احل��ك��م��اين34
ال�سكيلي35 ح���م���دان  اح��م��د  12739849���س��ع��ي��د 
ال�سحري 36 �سعفان  �سعيد  احمد  5703742�سعيد 
4392452���س��ع��ي��د ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��ك��ث��ري37
5263286���س��ع��ي��د ���س��ه��ي��ل ع�����زم ال��ع��م��ري38
6177103���س��ع��ي��د م�����س��ل��م ح���دي���د ال��ع��رمي��ي39
10143051���س��ع��ي��د م�����س��ل��م ���س��ه��ي��ل ق��ط��ن40
17407521���س��ه��ي��ل ����س���امل ���س��ه��ي��ل ال��ع��م��ري41
13915652����س���ب���ي���ب ب�������س���ر ب���ي���ت ج���وه���ر42
12678045����س���اب���ر ���س��ع��ي��د ���س��ع��د ال��ع��م��ري43
13480258ط������ارق اح���م���د ح��ف��ي��ظ ال���ك���اف44
6612976ع������ادل ااح����م����د ب��خ��ي��ت ���س��ف��رار45
39425851ع���ام���ر ���س��ع��ي��د ع���ل���ي احل��ك��م��اين46

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
62235981ع����ام����ر ع���ل���ي اح����م����د رع��ف��ي��ت47
19236089ع���ام���ر ع���ل���ي ����س���امل امل�����س��ي��خ��ي48
العمري49 مغراب  ال�سام حممد متان  11103022عبد 
23204129ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ام��ر ب��خ��ي��ت ال��ع��وائ��د50
8406731ع���ب���دال���ع���زي���زع���ب���دال���ل���ه ع��ت��ي��ق51
20227885ع��ب��دال��ل��ة م��ب��خ��وت ال��ن��ق�����س ث��وع��ار52
7448459ع��ب��دال��ل��ه ث����اين رج����ب امل��غ��ن��ي53
22546378ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د ع��ل��ي غ��وا���س54
7017968ع��ب��دال��ل��ه ���س��ع��ي��د حم��م��د امل��ه��ري55
م�سعود56 بيت  خمي�س  عرفة  7739862عبدالله 
النهدي57 وريادان  ح�سن  مبارك  12432141عبدالله 
13602821ع�������س���ام اح���م���د ���س��ع��د رع��ف��ي��ت58
6510291ع�����ل�����ي اح������م������د ال������راع������ي59
12552865ع���ل���ي ب���خ���ي���ت ع����ام����ر ال���ع���م���ري60
5384679ع���ل���ي �����س����امل ����س���ع���د زع���ب���ن���وت61
4103019ع���ل���ي ���س��ع��ي��د حم���م���د ال��ع��م��ري62
23221096ع���ل���ي ���س��ه��ي��ل ���س��ع��ي��د ت��ب��وك63
ال��ك��ث��ري64 م�����س��ن  ���س��امل  �سعيد  15650704ع��م��ر 
21684713ع���وب���د ح���ام���د ع���و����س ج��ع��ب��وب65
26445001ع��ي�����س��ى ����س���امل اح���م���د ���س��م��ا���س 66
ال��ع��ام��ري67 ق�سم  غ���امن  �سعيد  22901565غ���ازي 
6467138غ��������ازي ف�������رج ب����ي����ت ح�����س��ن68
6928536ق���ي�������س �����س����امل ع���ل���ي ف��ا���س��ل69
23838877ك����ام����ل حم�������اد ب����ي����ت ���س��ع��ي��د70
12708141ل��ب��خ��ي��ت اح���م���د ���س��ه��ي��ل ال��ع��م��ري71
13362598م������������ازن حم���������س����ن ب���اع���م���ر72
22048205م���ان���ع ����س���امل ع�����رون ال�����س��ح��ري73
18203313حم����������اد �������س������امل ال����ع����م����ري74
2366137حم��م��د ����س���امل م���ب���ارك ال��رع��م��ي75
5697088حم�����م�����د ع������ام������ر ال����ع����م����ري76
7865474حم���م���د ع���ل���ي �����س����امل ه��ب��ي�����س77
6643756حم���م���د ع��ي�����س��ى ع���ل���ي ج��ع��ب��وب78
5464652حم���م���د ن���ا����س���ر ع���و����س ك���وف���ان79
5851087حم���م���د ي���ا����س���ر ���س��ع��ي��د ال��ع��م��ري80
12427777م�����دي�����ن ������س�����امل ب����اخم����ال����ف81
�سعيد82 ب��ي��ت  دب���ان  حفيظ  13735649م����روان 
امل�سيخي83 معكو�س  حممد  احمد  5242306م�سلم 
7907426م�����س��ل��م ���س��ع��ي��د م�����س��ل��م ال��ع��وائ��د84
3066063م�������س���ل���م حم��������اد امل���ع�������س���ن���ي85
املع�سني 86 ���س��ع��ي��د  حم��م��د  18812018م�����س��ل��م 
13257716م�����ع�����اذ ������س�����امل حم�������اد ق��ط��ن 87
7052916ن����ا�����س����ر م�������س���ل���م امل��ع�����س��ن��ي88
19150755جن�������م ال�������دي�������ن ال������غ������زال89
23211984ن�����س��م��ي اح��م��د ���س��ع��ي��د ال���زوام���ري90
15563379ه��ي��ث��م ف���اي���ل ع���و����س ال��ع��ري��ب��ي 91
13666278ي���ح���ي���ى ���س��ع��ي��د اح����م����د ت��ب��وك92

ا�سم ال�سركة: طاقة الإدارة الفنادق )فندق روتانا(
مكان املقابلة: فندق روتانا - طاقة
تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
06250554اح���م���د ����س���امل ع���ل���ي امل��ع�����س��ن��ي1
20143393اح���م���د ���س��ع��ي��د ع���وب���د امل��ع�����س��ن��ي2
ال�سنفري3 مرعي  حممد  عبدالله  06839722احمد 
5647272اح����م����د ع����ل����وي حم���م���د ب��اع��م��ر4
ال��ك��ث��ري5 ���س��ع��ي��د  ع���ل���ي  14044128ازاد 
06576197ام��ن��ه ع��اب��دي��ن ���س��ع��ب��ان ب��ال��رع��ود6
06265872امي�������ان زاه�������ر رج�����ب امل��غ��ن��ي7
23608809اأب���وب���ك���ر ع��م��ر حم��م��د امل�����س��ي��خ��ي8
عامرجيد9 دم��ري��ك  م�سلم  �سامل  27693394اأح��م��د 

املع�سني10 اأح���م���د  م�����س��ل��م  20248864اأح���م���د 
22364854اأمي�������ن حم�������س���ن حم���م���د ف��ا���س��ل11
19545136ب��ا���س��ل ج��م��ع��ان رج����ب دورب����ن12
20293838ب������ت������ول ت����ي���������س����ر ����س���ع���ي���د 13
13191174ب��خ��ي��ت ���س��ع��ي��د ب��خ��ي��ت ج��ع��ب��وب14
املهري15 عمو�س   �سهيل  م�سلم  24604328ب��در 
18017335ب�����دور زاي�����د م���ب���ارك ال��ه��ن��ائ��ي��ة16
19183506ح��ام��د رام�������س ع��ي�����س��ى احل�����س��ري17
18109976ح�������س���ن ع���م���ر ح�������س���ن احل�����اج18
احلر�سو�سي19 �سعيد  حم��م��د  13525934ح��م��دان 
14234527خ��ال��د ���س��امل ع��ب��دال��ل��ه ال��را���س��دي20
�سعيد21 ب��ي��ت  حم����اد  ���س��ع��ي��د  15128879خ��ال��د 
املع�سني22 ح��ج��اج  حم��اد  �سهيل  03495623خ��ال��د 
08126971خ���ال���د ع���ب���دال���ل���ه حم���م���د ع��ت��ي��ق23
13469726خ����ال����د حم���م���د �����س����امل ال���ع���م���ري24
06259081خ��ال��د حم��م��د م�����س��ت��ه��ي��ل ال��ه��ايل25
18661772����س���امل اح���م���د ����س���امل ب��ي��ت ب��اق��ي26
14945468�����س����امل ب���خ���ي���ت ف�����رج ال���ك���ث���ري27
22726254�����س����امل م�������س���ل���م اأح�����م�����د ق��ط��ن28
ال�سحري29 ن�سر  حم��م��د  ع��م��ر  6251842�سعيد 
رج��ي��ب��ون30 ب��ي��ت  ف���رج  ف��ائ��ل  15160076�سعيد 
5773235���س��ع��ي��د حم���م���د ����س���ع���د غ���وا����س 31
15219406���س��ع��ي��د حم���م���د ���س��ع��ي��د رج��ح��ي��ت32
ث��وع��ار33 ق��ه��ور  ���س��امل  م�سلم  27277494�سهيل 
06396658���س��ي��م��اء ع��و���س ف���رج ب��ي��ت ف��رح��ان34
املع�سني35 حم��م��د  ���س��ه��ي��ل  24013465���س��ال��ح 
اجلحفلية36 م�����س��ع��ود  ن�سيب  13584408���س��ف��اء 
23857036ط�����ارق ع���زي���ز ع���و����س ال�����س��ح��ري37
5028807ط�����ارق ه����ال ف��ظ��ل ال���ل���ه ت��ب��وك38
23176717ع���ام���ر حم���م���د ع���ل���ي امل��ع�����س��ن��ي39
باعمر40 حممد  الله  عبد  الرحمن  07013571عبد 
21604509ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د ع��ل��ي ال��راع��ي41
قطن42 ���س��ع��ي��د  ع��ل��ي  22720795ع��ب��دال��ع��زي��ز 
5795108ع��ب��دال��ل��ه اح���م���د ع��ل��ي ال��ع��وائ��د43
12331986ع��ب��دال��ل��ه اأح���م���د ����س���امل ب��اع��م��ر44
07448459ع��ب��دال��ل��ه ث����اين رج����ب امل��غ��ن��ي45
النظيف46 بيت  ���س��امل  رج��ب  12867334عبدالله 
امل�سيخي47 حم��م��د  ع��ل��ي  22849764ع��ب��دال��ل��ه 
6419129ع��ب��دال��ل��ه ع��م��ر ع��و���س امل��ره��ون48
الكثري49 م�سن  بخيت  حممد  18554296عبدالله 
13854532ع�����زم ���س��ع��ي��د حم�����اد امل��ع�����س��ن��ي50
21941791ع���ل���ي ����س���امل ع���ل���ي امل��ع�����س��ن��ي51
05018552ع���ل���ي حم�������س���ن حم���م���د ف��ا���س��ل52
26687788ع���ل���ي حم���م���د ع���ل���ي ال���ك���ث���ري53
�سعيد54 ب��ي��ت  رج����ب  ع���و����س  19565779ع��م��ر 
24356782ع��ي�����س��ى ���س��ع��ي��د حم���م���د ك�����س��وب55
22924642ع��ي�����س��ى ع��ل��ي اح���م���د امل��ع�����س��ن��ي56
9613178ف���اي���ز ���س��ع��د ���س��ع��ي��د ال��ع��م��ري57
�سعد58 ب��ي��ت  ���س��ع��د  رب���ي���ع  07120259ف���ك���ره 
دهي�س59 بيت  خمي�س  �سعيد  05301558في�سل 
19527168ق��ا���س��م م�����س��ل��م اح���م���د امل��ع�����س��ن��ي60
�سعيد61 ب��ي��ت  ���س��ه��ي��ل  حم���اد  23838877ك��ام��ل 
07087939ك����رم ع��ب��دال��ل��ه ع���و����س ال���راع���ي62
06618632م���ال���ك ����س���امل ال��ع��ب��د امل�����س��ه��ل��ي63
العمري64 م�سدع  ���س��امل  اح��م��د  12199813حممد 
06925628حم����م����د اح����م����د ع����ل����ي ت���ب���وك65
21391025حم���م���د ح�����س��ن م�����س��ل��م ك�����س��وب66
23880929حم���م���د ����س���امل ع���ل���ي امل��ع�����س��ن��ي67
12712961حم���م���د ���س��ع��د ����س���امل ال�����س��ك��ي��ل��ي68
ال�سحري69 جنا�سال  احمد  �سعيد  14137546حممد 
20198369حم���م���د ���س��ع��ي��د ����س���امل ال���راع���ي70
6085977حم���م���د ع���ل���ي ب��خ��ي��ت اجل��ح��ف��ل��ي71
05008095حم���م���د ع���ل���ي حم�����اد امل��ع�����س��ن��ي72
مقيبل73 عبدالله  خ��ال��د  05604241حممداحلاكم 
15184493م���روه ���س��امل ���س��امل��ن ب��ي��ت ال��غ��زال74
06337898م�����س��ل��م ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ع��م��ري75
03066063م�����س��ل��م حم����اد ���س��ع��ي��د امل��ع�����س��ن��ي76
04249611م�����س��ع��ل حم��م��د اح���م���د ال�����س��ح��ري77
6409066م����ن����ذر ����س���ه���ي���ل حم������اد ق��ط��ن78
06518992م���ن���ى ع����و�����س حم���م���د م��ق��ي��ب��ل79
6909369ن�����ادر ���س��ع��ي��د ����س���امل امل��ع�����س��ن��ي80
7052916ن��ا���س��ر م�����س��ل��م ع��ل��ي امل��ع�����س��ن��ي81
17162531ه���ي���ف���اء ث���ام���ر ف���ت���ح ال���ن���وي���ره82
�سجنعة83 ب��ي��ت  �سليم  ح��دي��د  9276301ول��ي��د 

ا�سم ال�سركة: طاقة الإدارة الفنادق )فندق روتانا(
مكان املقابلة: فندق روتانا - طاقة
تاريخ املقابلة: 10 يناير 2019م

الرقم املدينا�����������س����������م امل�������رت��������س�������حم
ق�سبوب1 بيت  من�سور  رام�����س  6541614احمد 
18459904اح���م���د ق�����س��ي اح���م���د ع��ي��دي��د2
ال��ك��ث��ري3 ���س��ع��ي��د  ع���ل���ي  14044128ازاد 
باعبود4 ال��دي��ن  حم��ي  عبدالله  08966989ح�سن 
05283811خ���ال���د م���ب���ارك اح���م���د امل��ع�����س��ن��ي5
22843526زك�����ي ����س���امل ���س��ه��ي��ل ال���ع���ام���ري6
ال�سحري7 اودي���ن  احمد  ا�سلم  18641265�سهيل 
20251444ع���ا����س���م ����س���امل ���س��ع��د ال�����س��ح��ري8
05771418ع��ب��دال��ل��ه ب��خ��ي��ت ����س���امل ف��ا���س��ل9

23883561ع���ل���ي ����س���امل حم�����اد امل��ع�����س��ن��ي10
21400137ع���ل���ي ���س��ع��ي��د ع���ل���ي امل��ع�����س��ن��ي11
�سعيد12 ب��ي��ت  رج����ب  ع���و����س  19565779ع��م��ر 
11575313ف���ه���د ع���ل���ي ع���ب���دال���ل���ه ال���راع���ي13
5058478ق��ا���س��م اح���م���د ����س���امل امل��ع�����س��ن��ي14
10367855ق��ي�����س حم���م���د حم�����اد امل��ع�����س��ن��ي15
11617688ك����رام����ه ع���و����س اح���م���د ج��م��ي��ل16
21941729جم���اه���د ����س���امل ع��ل��ي امل��ع�����س��ن��ي17
23244416حم��م��د اح���م���د م�����س��ل��م امل��ع�����س��ن��ي18
11586613حم����م����د ف�������رج ����س���ع���د ق���ن���وف19
15034248م�����س��ل��م اح��م��د ع��ل��ي ع��ل��ي ���س��ك��رون20

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
امل�سيخي21 اأح���م���د  م�����س��ل��م  09223657ن���ائ���ف 
22679253ول���ي���د اح���م���د م�����س��ل��م امل��ع�����س��ن��ي22

ا�سم ال�سركة: منتجع البليد
مكان املقابلة: منتجع البليد - بالقرب من منطقة البليد االثرية

تاريخ املقابلة: 10 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
الكثري1 ج��داد  �سعيد  عبدالله  08194596اآ�سعد 
ال�سحري2 غ��ف��رم  �سعيد  ع��ل��ي  23405252ب���در 
19756355خ����ال����د ع����ام����ر ف���ت���ح احل�������س���ري3
05101409����س���امل م�����س��ل��م ع���ل���ي امل��ع�����س��ن��ى4
21022342���س��ع��ي��د اح����م����د حم���م���د ت��ب��وك5
05105465���س��ع��ي��د ب��خ��ي��ت ����س���امل امل��ع�����س��ن��ي6
21248109���س��ع��ي��د ����س���امل حم���م���د ب��اخم��ال��ف7
06296947���س��ع��ي��د حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ح��ري8
7158302ط�����ارق ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��م��ري9

عيدرو�س10 حممد  عبدالقادر  06007895عبدالله 
4062622ع��ب��دال��ل��ه حم��م��د ن��ا���س��ر ال��ي��اف��ع��ي11
05230318حم���م���د ع���ل���ي اح���م���د امل��ع�����س��ن��ي12
الكثري13 ال�سع�سعي  نبهان  حامد  18435399هيثم 

ا�سم ال�سركة: اأتن الإدارة الفنادق )الفنار(
مكان املقابلة: مقر الفندق

تاريخ املقابلة: 13 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
احلريزي1 عو�س  بن  علي  بن  62355491ابراهيم 
14309714ابراهيم بن حممد بن عو�س بن فتح بيت حديد2
الرعمي3 بخيت  ب��ن  �سامل  ب��ن  18641054احمد 
قطن4 �سعيد  ب��ن  ع��ام��ر  ب��ن  23999892اح��م��د 
املهري5 قهور  �سامل  بن  علي  بن  7039968احمد 
9701946احمد بن حممد بن م�سلم عمو�س ثوعار6
باعمر7 عبدالله  بن  يا�سن  بن  18990749احمد 
9573745اح���م���د ع���و����س اح���م���د ال�����س��ن��ف��ري8
6108294اح���م���د حم���م���د ع���ل���وي ب��اع��ل��وي9

الكثري10 اأزاد  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  4748537ازاد 
26666092ا���س��ام��ه ب��ن حم��م��د ب��ن ع��ل��ي  احلمر11
61895869ا�سماعيل بن الله داد بن زرين البلو�سي12
ال�سحري13 هوطي  علي   بخيت  ن  20208469الوليد 
�سعيد14 بيت  عبيد  ���س��امل  ب��ن  19781062اأح��م��د 
اجلحفلي 15 بخيت  ب��ن  علي  ب��ن  19460153اأح��م��د 
الكثري16 ���س��امل  ب��ن  علي  ب��ن  23074562اأح��م��د 
ال�سحري 17 م�ستهيل  بن  عمر  بن  23679909اأحمد 
رعفيت 18 �سعد  ب��ن  حممد  ب��ن  4324588اأح��م��د 
قطن 19 �سعيد  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  19744991اأح��م��د 
31610166اأحمد بن حممد بن م�سلم احمد �سبي قم�سيت20
14648784اأحمد بن ناجي بن اأحمد طولع املجيبي21
23665758اأم�����ن ���س��ع��ي��د حم��م��د ال�����س��ح��ري22
ك�سوب23 حم��اد  ب��ن  �سهيل  ب��ن  20276971اأمي���ن 
جعبوب24 يخيت  ب��ن  �سعيد  ب��ن  13191174بخيت 
�سعيد25 بيت  عو�س  بن  �سامل  بن  24207455حامت 
9037581ح�����س��ن ���س��ع��ي��د ع��و���س ال�����س��ن��ف��رى26
23809492ح�����س��ن حم���م���د م�����س��ل��م ال��ع��م��ري27
ال�سحري28 علي  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  21947723ح�سن 
12321022حمود بن �سعد �ساملن بن خلفان املعمري29
18645297خالد بن ح�سن بن م�سلم  بن علي العمري30
اأح��م��د املهري 31 ب��ن  ���س��امل  ب��ن  14257464خ��ال��د 
�سلمان 32 حم��م��د  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  20608588خ��ال��د 
ال�سرار33 م��روك  ب��ن  عو�س  ب��ن  5376465خالد 
الكثري34 �سعد  ب��ن  حممد  ب��ن  6016694خ��ال��د 
11599266خ���ال���د ���س��ع��ي��د ���س��ع��ب��ان احل�����س��ن35
6888911خ���ال���د ع���ب���دال���ع���زي���ز اجل��ح��ف��ل��ي36
الكثري37 �سمحان  حم�سن  حممد  13487019خالد 
6654648خ���ال���د ه�����ادي ب��خ��ي��ت ب��ام��ع��ال��ق38
27142211دبان بن م�سلم بن دبان تيمون العمري 39
ال�سحري40 اأحمد  بن  حممد   بن  5227508رام��ي  
العمري 41 م�سلم  ب��ن  حممد  ب��ن  22776018���س��امل  
�سعيد42 ب��ي��ت  ���س��امل  اأح���م���د  22430793���س��امل 
الكلباين43 ���س��امل  ب��ن  را���س��د  ب��ن  24258583���س��امل 
الكثري44 جداد  �سامل  بن  حممد  بن  18698128�سامل 
15299184����س���امل ب���ن حم��م��د ����س���امل ب��اع��م��ر45
غوا�س46 ���س��امل   ب��ن  م�سلم  ب��ن  4112991���س��امل 
21935013�����س����امل ع���ل���ي �����س����امل ���س��م��ا���س47
ال�سحري48 م�سرح  احمد  م��ب��ارك  7793546�سامل 
رعفيت49 يا�سر  �سعيد  بن  علي  بن  7055379�سعد 
�سرور50 بيت  �سعد  بن  عو�س  بن  13435495�سعد 
5773292����س���ع���د حم���م���د ����س���ع���د غ���وا����س51
جعبوب52 بخيت  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  23328281�سعيد 
ح���اردان53 ���س��امل  ب��ن  علي  ب��ن  23340025�سعيد 
العمري54 �سعيد  ب��ن  عو�س  ب��ن  29436405�سعيد 
21940221�سعيد بن حممد بن �سعيد بن حممد غوا�س55
املهري56 قم�سيت  �سعيد  بن حممد  12464012�سعيد 
18641265�سهيل بن اأ�سلم بن اأحمد اأودين ال�سحري57
23222046���س��ه��ي��ل ����س���امل ���س��ه��ي��ل ال��رع��م��ي58
10526452���س��ه��ي��ل حم���م���د ف����ائ����ل ج����داد59
اجلابري60 غامن  بن  جمعه  بن  4331612�سويدان 
اليافعي61 عامر  بن  �سهيل  بن  5154157ط��ارق  
15536073ط�����ارق ���س��ع��ي��د ب��خ��ي��ت ال��ك��ث��ري62
قطن63 م�سلم  ب��ن  �سهيل  ب��ن  5547434ع��ام��ر 
14610061ع��ام��ر ف��ائ��ل م��ط��ر ج����داد ال��ك��ث��ري64
عبا�س65 ب��ن  خ�سيب  ب��ن  احلميد  17930171عبد 
6278838عبد الرحمن بن عبدالله بن �سامل علي �سكرون66
19275739عبد العزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز الكثري67
26755402عبدالرب بن عو�س بن عبدالرب اليافعي68
جعبوب 69 �سامل  بن  احمد  بن  18124309عبدالرحمان 
22305915عبدالرحمن اأحمد �سعيد ريزان امل�سيخي70
م�سلم جعبوب71 �سعيد بن  21981013عبدالرحمن بن 
ال�سنفري72 عو�س  حفيظ  12564178عبدالرحمن 
غفرم73 عو�س  بن  اأحمد  بن  23685046عبدالعزيز 
ب��احل��اف74 �سهيل  ع��و���س  12820567ع��ب��دال��ع��زي��ز 
امل�سيخي75 ح�����س��ن  اأح��م��د  22525258ع��ب��دال��ل��ه 
باعمر76 �سامل  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  12331986عبدالله 
باحلاف77 حاجور  بن  �سامل   بن  6123176عبدالله 
ابراهيم78 ال  بن حممد  �سامل  بن  10958634عبدالله 
غوا�س79 علي   بن  �سعيد  بن  22546378عبدالله 
ثوعار80 النق�س   �سعيد  مبخوت  20227885عبدالله 
جعبوب81 ���س��ع��ي��د  ع��ل��ي  18699135ع��ب��دامل��ن��ع��م 
غوا�س82 علي  ب��ن  �سريف  ب��ن  10967733ع��ل��ي  
العري83 �سوين  بال  بن  ايوب   بن  20403462علي 
24244056علي بن �سعيد بن م�سلم بن لبخيت امل�سيخي84
�سعيد85 بيت  حم��اد  بن  �سهل  بن  2368919علي 
غوا�س86 �سعيد  ب��ن  �سهيل  ب��ن  20703954علي 
زعبنوت87 ع��ل��ي  ب��ن  م�سلم  ب��ن  6332386ع��ل��ي 
22522782ع���ل���ي ����س���امل ���س��ه��ي��ل ال��رع��م��ي88
19031806ع����ل����ي حم����م����د �����س����امل ب���اع���م���ر89
اجلحفلي90 ���س��امل  ب��ن  ب��ن حم��اد  20812975ع��م��اد 
ال�سحري91 غفل  �سعيد  بن  اأحمد  بن  12653531عمار 
جعبوب92 بيت  �سهيل  بن  بن حممد  18753597عمار 
5155201عمر بن بخيت بن حجران ثوعار املهري93
11465872ع��م��ر ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل��ح��ف��ل��ي94
10102821ع���م���ر م�������س���ل���م اأح�����م�����د ك���ه���وم95
حفيظ96 ال   حممد  بن  عقيل  بن  18544227عمور 
21341397عي�سى بن اأحمد  بن م�سلم بن �سعيد املع�سني 97
17977669عي�سى بن خالد بن م�سلم ثويبت باحلاف98
27725231في�سل  بن �سعيد بن م�سلم بن لبخيت امل�سيخي ثاتوي99

الكثري100 يا�س  بن حممد  �سامل  بن  23585865قي�س 
�سعيد101 بيت  �سهيل  بن  حماد  بن  2383887كامل  
�سفرار102 اأح��م��د  ن  حم��م��د  ب��ن  7279644ك��ام��ل 
العجيلي 103 اأحمد  بن  عبدالرحيم  بن  14502215لوؤي 
البطا�سي104 �سيف  بن  �سعيد  بن  9948843ماجد 
14084978م���اج���د ���س��ع��ي��د ع��ل��ي ال����زوام����ري105
19427598م���ازن ب��ن ح��ام��د ب��ن ع��و���س  حبظه106
22048205مانع بن �سامل بن حممد عرون ال�سحري107
ال��ه��ايل 108 �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  11563639حم��م��د 
11946591حم���م���د اأح����م����د ����س���امل اجل��ح��ف��ل��ي109
10461614حم��م��د اأح���م���د حم��م��د ب���اه���ارون110
مبارك111 بيت  رج��ب  بن  ان��ور  بن  19789393حممد 
ال�سعيدي112 را�سد  بن  اأحمد  بن  19383828حممد 
20817151حممد بن اأحمد بن �سعيد ريزان امل�سيخي113
املهري114 قهور  �سامل  بن  خادم  بن  8934696حممد 
الرعمي115 مبارك  بن  �سامل   بن  2366137حممد 
الرعمي116 بخيت  ب��ن  �سامل  ب��ن  18641035حممد 
باعمر 117 ع��ل��ي  ن  ع��ل��وي  ب���ن  19788194حم��م��د 
حديد118 بيت  عو�س  بن  علي  بن  11851272حممد 
قم�سيت119 �سامل  ب��ن   حممود  بن  19785553حممد 
15248801حم���م���د ع����ام����ر ع���ل���ي ال���ع���م���ري120
ب��احل��اف121 ث��وي��ب��ت  ع��ل��ي  م�سلم  25899788حم��م��د 
ال�سحري122 ليون  م�ستهيل  نا�سر  20259161حممد 
24816695م��ر���س��د ن���اج���ي ���س��ع��ي��د اجل��ح��ف��ل��ي123
25257834م�شتهيل بن علي م�شتهيل اأ�شاط ال�شحري124
الكثري 125 م�سعود  حممد  ب��ن  18664337م�سعود 
العمري126 حممد  ب��ن  �سعيد  ب��ن  6337898م�سلم 
املع�سني 127 م�سلم   بن  حم��اد  بن  18181741م�سلم 
24634388م�سعل بن حممد بن �سعيد غفل ال�سحري128
18699154م���ع���م���ر ع���ل���ي ���س��ع��ي��د ج��ع��ب��وب129
6219412مهدي بن اأحمد بن حممد غفرم ال�سحري130
الكثري131 �سدر  م�سلم  بن  �سامل  بن  6833874مهلب 
�سجيب132 بيت  رم�سان  مب�سر بن  18336287مهند بن 
ال�سحري133 م�ستهيل  بن  علي  بن  5597714ناجي 
ال�سيابي134 حمود  بن  م�سبح  بن  13744223نا�سر 

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
ال�سعدي135 اال���س��ود  بن  عبيد  بن  13577075نبيل 
الكثري136 اأح��م��د  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  14666096ها�سم 
غوا�س137 �سامل  ب��ن  رام�����س   ب��ن  4830819هيثم 
هبي�س 138 �سعيد  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  14860611هيثم 
اجلنيبي139 زاي���د  ب��ن  �سعد  ب��ن  5769231هيثم 
26815707ه��ي��ث��م ع���ل���ي ����س���امل ب���ي���ت ك��ث��ر140
15492322ول���ي���د ���س��ه��ل ع���ل���وي ب��اع��ل��وي141
ال��دو���س��ري 142 حم��م��د  ع��ب��دال��ل��ه   12595811يحيي 
ال�سعيدي 143 �سالح  بن  را�سد  بن  20756556يعرب 
امل�سيخي144 �سامل  بن  م�سلم  بن  5145911يو�سف 

ا�سم ال�سركة: �سركة في�سل الدبو�س للتجارة واال�ستثمار
مكان املقابلة: بالقرب من املركز ال�سحي بال�سعادة

تاريخ املقابلة: 14 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
جعبوب1 ب��ي��ت  م�����س��ل��م  ع��ل��ي  2090859اح��م��د 
13191174ب��خ��ي��ت ���س��ع��ي��د ب��خ��ي��ت ج��ع��ب��وب2
03601013خ���ال���د را�����س����د حم���م���د امل��ع��م��ري3
املهري4 عمو�س  اأح��م��د  ���س��امل  14257464خ��ال��د 
20608588خ���ال���د ����س���امل حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان5
�سعيد6 ب��ي��ت  حم����اد  ���س��ع��ي��د  15128879خ��ال��د 
18661772����س���امل اح���م���د ����س���امل ب��ي��ت ب��اق��ي7
14836752���س��امل ع��ل��ي ���س��امل روي����ة امل��ه��ري8
ال�سحري9 م�سرح  احمد  م��ب��ارك  7793546�سامل 

07106046����س���امل حم��م��د ال���دع���ن احل��ك��م��اين10
ال�سحري11 اودي���ن  احمد  ا�سلم  18641265�سهيل 
2406526ع����ام����ر م�����س��ل��م ع���ل���ي ك�����س��وب12
ال�سنفري13 احمد  �سعيد  الرحمن  19594639عبد 
النهدي14 حم��م��د  ���س��امل  18401926ع��ب��دال��رح��ي��م 
املع�سني15 ���س��امل  �سعيد  20367597ع��ب��دال��ل��ه 
24244056ع��ل��ي ���س��ع��ي��د م�����س��ل��م امل�����س��ي��خ��ي16
05181768ع���ل���ي م�����س��ل��م ع���ل���ي ال���ع���ام���ري17
20812975ع���م���اد حم�����اد ����س���امل اجل��ح��ف��ل��ي18
ث��وع��ارامل��ه��ري19 ح��ج��ران  بخيت  05155201عمر 
03511328ع����و�����س ب���خ���ي���ت حم���م���د م�����س��ن20
�سعيد21 ب��ي��ت  ���س��ه��ي��ل  حم���اد  23838877ك��ام��ل 
7279644ك����ام����ل حم���م���د اح����م����د ����س���ف���رار22
11946591حم���م���د اأح����م����د ����س���امل اجل��ح��ف��ل��ي23
18641035حم���م���د ����س���امل ب��خ��ي��ت ال��رع��م��ي24
24961282حم��م��د ���س��ع��ي��د اأح���م���د ال��ع��م��ري25
07754758حم���م���د ع���ل���ي �����س����امل اجل��ح��ف��ل��ي26
ال�سحري27 ليون  م�ستهيل  نا�سر  20259161حممد 
02247564م�����س��ل��م ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ع��م��ري28
ال�سحري29 غ��ف��رم  حممد  اح��م��د  06219412م��ه��دي 

ا�سم ال�سركة: �سركة في�سل الدبو�س للتجارة واال�ستثمار
مكان املقابلة: بالقرب من املركز ال�سحي بال�سعادة

تاريخ املقابلة: 15 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
املعلم1 عبداللطيف  عبدالقادر  11909647احمد 
باعمر2 ب��ره��ام  حممد  عبدالله  11298667اح��م��د 
6626162اح���م���د م�����س��ل��م حم��م��د ال��ع��ام��ري3
�سنجور4 بيت  مليح  ب��دي��وي  15575175ا���س��ام��ه 
19039289اأح����م����د م�����س��ل��م اح���م���د ج��ع��ب��وب5
13608595خ���ال���د ���س��ع��ي��د اأح����م����د ال��غ��ي��ل��ي6
18089461�����س����امل اح����م����د حم���م���د ف��ا���س��ل7
ال�سحري8 اغريب  اجهام  اأحمد  24985159�سعيد 
14160839���س��ع��ي��د ���س��ه��ي��ل اأح���م���د ب��احل��اف9

10139056���س��ع��ي��د ع���ل���ي ���س��ع��ي��د ال��ك��ث��ري10
6977744���س��ع��ي��د م�����س��ل��م ه������ادي غ���وا����س11
باعمر12 ���س��ل��ي��م��ان  حم��م��د  04293865���س��ل��ي��م��ان 
�سجنعه13 ب��ي��ت  ج��م��ع��ان  ���س��ال��ح  19423636ع��اب��د 
14705037ع�����ادل ع��ل��ي اأح���م���د ال����زوام����ري14
�سليم15 بيت  �سامل  ع��ارف  14594581عبدالرحمن 
باعمر16 ب��ره��ام  ب��ره��ام  احمد  13560531عبدالله 
الكثري17 ذي�سليل  اح��م��د  ���س��امل  23405758علي 
10511926غ�������امن ����س���ه���ي���ل م����ط����ر ج�����داد18
�سعد19 ب��ي��ت  خمي�س  ج��م��ع��ان  18659345ل����وؤي 
�سويلم20 ب��ي��ت  ب��خ��ي��ت  �سعيد  5572085م����ازن 
10355361حم���م���د �����س����امل ف������رج ال���ع���م���ري21
ال�سحري22 م�سرح  �سعيد  م�ستهيل  14967862ن��ادر 
21942314ن�������س���ار حم���م���د ال���ع���ب���د غ���وا����س23
14030596ول���ي���د حم���م���د ���س��ه��ل ب��اع��ل��وي24

حمافظة الداخلية
ا�سم ال�سركة: �سركة احل�سن الهند�سية

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - نزوى )طيم�ساء ال�سناعية(
تاريخ املقابلة: 6 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
18940582اأح���م���د حم��م��د ���س��ب��ي��ح ال��ه��ن��ائ��ي1
املفرجي2 خمي�س  ح��م��ود  6643545ع��ب��دال��ل��ه 
12071616ع���ل���ي ح���م���ي���د ح���م���د ال����درع����ي3
7098082ع���ل���ي ���س��ع��ي��د ����س���امل ال������وردي4
11930093حم���م���د م�����س��ل��م ن���ا����س���ر ال���درع���ي5
ال�سريقي6 را���س��د  ع��ب��دال��ل��ه  7550086ه���ال 
15396587ي��ع��ق��وب ���س��ع��ي��د خ��ل��ف ال��رق��ي�����س��ي7

ا�سم ال�سركة: �سركة تاركت
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - نزوى )طيم�ساء ال�سناعية(

تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
ال�سكيلي 1 حن�سل  ربيع  ب��ن  4296173ابراهيم 
الرمي�سي2 حم��م��د  ���س��ي��ف  3305753اب��راه��ي��م 
ال�سباحي3 ع��ل��ي  ن��ا���س��ر  3555169اب��راه��ي��م 
8313505اب��راه��ي��م ي��ح��ي��ى ���س��ع��ود ال��ك��ن��دي4
البو�سعيدي5 عبدالله  يحيى  13861917ابراهيم 
6124529اح���م���د ح��م��ي��د ����س���امل اخل���اط���ري6
الغطريفي7 خمي�س  بن  خلف  بن  23727177ادري�س 
8422648ا���س��ح��اق ع��ن��رت ���س��ن��ج��ر احل���دي���دي8
العبيداين9 حممد  عبدالله  21702076احل�سن 

15701953ال����زي����ر ����س���امل ع�����دمي ال��ك��ن��دي10
احل�سرمي11 خ��ل��ف  ن��ا���س��ر  9985758امل��ع��ت�����س��م 
10078888ال��ن��ظ��ر م��ظ��ف��ر حم��م��د ال���را����س���دي12
8188391امي�����ن خ���ل���ف���ان ه�����ال ال���ع���دوي13
18162963اأح���م���د خ��ل��ف��ان ح��م��د ال���رواح���ي14
12520464اأح���م���د ����س���رور ع��ب��ي��د اخل��ل��ي��ل��ي15
19195424ج��م��ع��ه ���س��ع��ي��د ����س���امل ال��ت��وب��ي16
13605687ح���م���د ح���م���اد ����س���امل اخل���ي���اري17
ال�سكيلي18 م��ن�����س��ور  خ��ل��ف  8595881ح���م���زه 
9454904ح��م��ود اأح���م���د ���س��ع��ود ال��را���س��دي19
7622013خ��ال��د اأح���م���د ع��ب��دال��ل��ه ال���رواح���ي20
7774538خ���ال���د حم��م��د ���س��ي��ف ال�����س��ب��اح��ي21
19585526خ���ل���ف ���س��ع��ي��د خ���ل���ف ال���ع���ري22
3101765زاه�����ر حم��م��د ���س��ع��ي��د احل�����س��رم��ي23
9246612����س���امل ���س��ع��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ال���غ���اوي24
26586372����س���امل ���س��ي��ف حم��م��د ال���را����س���دي25
12020353����س���امل ن��ا���س��ر اح���م���د ال��ن��ب��ه��اين26
اخلرو�سي 27 �سعيد  بن  عبدالله  بن  15600584�سعيد 
13146884���س��ع��ي��د ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ال���را����س���دي28
25530036���س��ع��ي��د حم��م��د ع��ل��ي احل��را���س��ي29
9291465���س��ل��ط��ان حم��م��د خ��م��ي�����س ال��ه��ن��ائ��ي30
الدرعي 31 علي  بن  حمدان  بن  9158158�سليمان 
21324679���س��ل��ي��م��ان ن��ا���س��ر حم��م��د ال��ك��ن��دي32
9330885����س���ال���ح حم���م���د ن���ا����س���ر ال���ع���زري33
7339054���س��ال��ح ه��ا���س��ل ح��م��د ال���را����س���دي34
11947593ط���اه���ر م���ب���ارك ن��ا���س��ر ال���درع���ي35
الريامي36 خمي�س   بن  زايد  بن  13460394عبدالله 
احلن�سي37 ع��ام��ر  خمي�س  2710976ع��ب��دال��ل��ه 
ال��ع��ري38 �سعيد  �سليمان  14294468ع��ب��دال��ل��ه 
الكندي39 حمد  بن  حممد  بن  26708541عبداملجيد 
21873308ع��ث��م��ان ح��ّم��ي��د حم��م��د ال��ه��دي��وي40
اأمبو�سعيدي41 فري�س  خمي�س  11092529علي 
2713992ع���ل���ي رب����ّي����ع رب���ي���ع ال�����س��ي��اب��ي42
8486199ع���ل���ي حم���م���د ���س��ي��ف ال�����س��ب��اح��ي43
13133786ف���ي�������س���ل ع����ل����ي ال���ع���ن���ق���ودي44
املحروقي45 حممد  عبداملجيد  13007485قي�س 
8710027ل�����وؤي ���س��ع��ي��د حم��م��د ال�����س��ك��ي��ل��ي46
26966795م������ازن ����س���امل ���س��غ��ي��ل ال���ع���ري47
8851046م���ال���ك اأن�������س م�����س��ع��ود ال�����داودي48
6311411م����ال����ك �����س����امل ع���م���ر ال����غ����اوي49
10474323حم�����س��ن ����س���امل ي��و���س��ف ال��ه��ن��ائ��ي50
املنذري 51 م��ن��ذدر  عبدالله  ب��ن  12819958حممد 
9756557حم��م��د ج��م��ع��ه م�����س��ع��ود ال��ه��ن��ائ��ي52
4369435حم��م��د خ��م��ي�����س م���ب���ارك ال��رب��ع��اين53
البو�سعيدي54 ي��ع��ق��وب  ���س��امل  3848224حم��م��د 
11930093حم���م���د م�����س��ل��م ن���ا����س���ر ال���درع���ي55
اجلامودي56 �سعيد  بن  حممد  بن  18250212خمتار 
18642848م����درك ع��ب��دال��ل��ه ���س��امل ال��ه��ط��ايل57
2443962م�����س��ل��م ج��م��ع��ه ع���ل���ي امل���ن���ذري58
8052415م�����س��ل��م ح����ارث م�����س��ل��م احل��را���س��ي59
احل�سرمي60 نا�سر  بن  �سامل  بن  27512336م�سطفى 
8386525م��ع��اذ ���س��وي��د م�����رزوق ال�����س��ي��اب��ي61
25320635م��و���س��ى ���س��ي��ف حم��م��د ال��را���س��دي62
الكمياين63 ع��ب��دال��ل��ه  حم��م��د  3660711م��و���س��ى 
3364668ن���ا����س���ر ح���م���د حم���م���د ال���ع���ب���ادي64
2430967ن��ا���س��ر ع��ب��دال��ل��ه ����س���واد ال��ن��ح��وي65
7673333ن�����س��ر ن��ا���س��ر ���س��ي��ف ال��ه��ا���س��م��ي66
العامري67 نافع  ب��ن  ربيع  ب��ن  24335981ه���ارون 
الهنائي 68 �سحلوف  جمعه  ب��ن  14935789ه�سام 

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
11899936ه�����ال ����س���امل ���س��ع��ي��د ال���ع���ري69
النبهاين70 حم��م��د  ع��ب��دال��ل��ه  18346603ه�����ال 
25911982ه��ي��ث��م خ��ل��ف��ان ع��ل��ي اجل���ام���ودي71
22949953ه��ي��ث��م ���س��ع��ي��د ����س���امل ال��ري��ام��ي72
25702275ول���ي���د ح���م���د حم���م���د ال�����س��م��اخ��ي73
13830729ول���ي���د خ��ل��ي��ف��ه ج��م��ع��ه ال��ه��ن��ائ��ي74
6549907ي��ح��ي��ى ه����ال ���س��ع��ود ال�����س��ي��ب��اين75
15396587ي��ع��ق��وب ���س��ع��ي��د خ��ل��ف ال��رق��ي�����س��ي76
ال�سليمي77 خ��ل��ف��ان  ���س��امل  3222525ي��و���س��ف 
16593607ي��ون�����س م�����س��ب��ح خ��ل��ف��ان ال��ه��ط��ايل78

ا�سم ال�سركة: نزوى لل�سناعات الغذائية
مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الداخلية

تاريخ املقابلة: 7 يناير 2019م
الوقت: 9:30 �سباحاً

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
23833946اأح���م���د ���س��ل��ي��م ����س���امل احل��را���س��ي1
9107692اأح����م����د حم���م���د ح���م���د امل�����س��ل��م��ي2
13749102اأ����س���ام���ه خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د ال��ع��م��ري3
6958122اأن������ور اأح���م���د زاه�����ر اخل�����س��ي��ب��ي4
10722559ب����در ���س��ل��ي��م��ان ���س��ي��ف ال��ك��ل��ب��اين5
ال�سكيلي6 ���س��ع��ي��د  خ��م��ي�����س  21343213ح�����س��ن 
4889345خ��ل��ي��ل اب��راه��ي��م ���س��امل ال��ك��ل��ب��اين7
20281133خ��م��ي�����س ن��ا���س��ر خ��م��ي�����س ال��ه��ن��ائ��ي8
10307863را����س���د حم��م��د را����س���د احل�����س��اين9

22481029���س��ام��ي حم��م��د ���س��ال��ح احل��رم��ل��ي10
7082249���س��ع��ي��د ن��ا���س��ر حم��م��د ال��را���س��ب��ي11
النبهاين12 �سعيد  زه����ران  23437629�سليمان 
19804269���س��ه��ي��ل ه����ال ���س��ي��ف ال�����س��امل��ي13
21908987���س��ي��ف ب���در ���س��ع��ود اأم��ب��و���س��ع��ي��دي14
ال�سريقي15 �سليمان  خ��ل��ف��ان  23612659���س��ال��ح 
الراجحي16 عبدالله  را���س��د  8233959عبدالله 
اجل��ل��ن��داين17 ���س��امل  �سعيد  22335126ع��ب��دال��ل��ه 
20211719غ���ال���ب ع��ل��ي خ��م��ي�����س امل���زي���دي18
8373905ف��ه��د ���س��ل��ي��م��ان ع��ب��دال��ل��ه ال��ف��ه��دي19
الق�سابي20 ���س��ي��ف  ع��ب��دال��ل��ه  18755943م��اج��د 
11890744حم��م��د اح���م���د حم�����س��ن امل��ع��م��ري21
ال�����س��ب��اري22 م�سبح  ع��ب��دال��ل��ه  23431837حم��م��د 
ال�سعيلي23 �سليمان  عي�سى  12511205حم��م��د 
ال�سكيلي24 ع��ل��ي  خ��ل��ي��ف��ه  9133082م�����روان 
23361783ي��ع��رب خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د ال��را���س��دي25

ا�سم ال�سركة: بوارق نزوى الدولية لاإ�ستثمار
مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الداخلية

تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م
الوقت: 9:30 �سباحاً

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
20280291اب���راه���ي���م اأح���م���د ع��ل��ي ال��ل��زام��ي1
23440866ب�����در ����س���امل ���س��ل��ي��م ال���را����س���دي2
22822866ح������ارب ع���ل���ي ح���م���د احل�����س��رم��ي3
24360504زي�����اد حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ك��ي��ل��ي4
11572302���س��ب��اع ���س��ل��ّي��م ح��م��ي��د ال�����س��وايف5
15451863ط����ال خ��م��ي�����س را����س���د اخل���اط���ري6
الهنائي7 حم��م��د  ح��م��د  13699067ع��ب��داحل��ك��ي��م 
امل�سروري8 عبدالله  ���س��امل  9229646عبدالله 
21266683ع��ي�����س��ى ح��م��د خ��م��ي�����س ال��ب��ل��و���س��ي9

13917445م���ب���ارك را����س���د م���ب���ارك ال��ب��ه��ل��ويل10
18471898حم��م��د اأح���م���د ن��ا���س��ر ال���را����س���دي11
19841878حم��م��د ���س��ع��ي��د ���س��ال��ح ال��وه��ي��ب��ي12
23556386حم���م���د ع���ل���ي م����ب����ارك ال�����س��ب��ح��ي13
13554462م��ع��اذ را����س���د ���س��ل��ي��م��ان امل��ق��ر���س��ي14
24335981ه������ارون رب���ّي���ع ن���اف���ع ال��ع��ام��ري15
14196311ي��و���س��ف ح��م��د ي��و���س��ف ال��را���س��دي16

حمافظة الظاهرة
ا�سم ال�سركة: جميل الزدجايل و�سريكه للتجارة

مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة 
مبحافظة الظاهرة

تاريخ املقابلة: 7 يناير 2019م
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
اخل��اط��ري1 �سلمان  حبيب  13842206اب��راه��ي��م 
26742004ا���س��ام��ه ن��ا���س��ر ح��م��ي��د ال�����س��ه��وم��ي2
12474587را�����س����د غ���ري���ب را�����س����د امل��ن��ع��ي3
4169849���س��م��ر ع���ل���ي ���س��ع��ي��د ال��ن��اع��ب��ي4
23050572���س��ال��ح را����س���د ���س��ع��ي��د ال�����س��ه��وم��ي5
13121043حم���م���د ح���م���د �����س����امل امل��ن��ع��ي 6
90912731ي��و���س��ف ع��ب��ي��د ����س���امل ال�����س��دي��ري7

ا�سم ال�سركة: ال�سركة الوطنية االأولى خلدمات الت�سغيل وال�سيانة 
)نوماك عمان(

مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الظاهرة
تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م

الوقت: 8:30 �سباحاً
ماحظة: يرجى اح�سار ال�سرة الذاتية

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
املعمري1 ع��ب��دال��ل��ه  را���س��د  9472592ا���س��ح��اق 
12492536خ��ل��ي��ف��ه ح��م��د ���س��ي��ف امل��ع��م��ري2
8956171م������ازن ع���ل���ي ح���م���ود امل��ع��م��ري3
14303482حم���م���ود خ��ل��ي��ف��ه ع���ام���ر ال�����س��وايف4
15069524خم���ت���ار خ��ل��ي��ف��ه حم��م��د ال��ه��ن��ائ��ي5

حمافظة الو�سطى
ا�سم ال�سركة: �سركة ربوع هيماء للتجارة

مكان املقابلة: دائرة القوى العاملة مبحافظة الو�سطى
تاريخ املقابلة: 8 يناير 2019م

الوقت: 10 �سباحاً
الرقم املدينا�سم املرت�سحم
18493527اأح���م���د ����س���امل ن�����س��ي��ب اجل��ن��ي��ب��ي1
19590429ث����اين ع���ام���ر ح��م��د احل��ر���س��و���س��ي2
احلر�سو�سي3 ل��وع��ان  �سليمان  26315123ح��م��د 
26916669ح��م��ود ت��وي��ل��ي ح��م��ود احل��ر���س��و���س��ي4
احلر�سو�سي5 يحيى  ع��ب��دال��ل��ه  24869189زاه���ر 
احلر�سو�سي6 احل��زم��ي  خ����ادم  15585205���س��امل 
احلر�سو�سي7 �سنان  �سعّيد  20752824عبدالله 
اجلنيبي8 ع���ب���دون  ع��ب��دال��ل��ه  13679516ف��ه��د 
اجلنيبي9 جما�س  ال�سويعي  22997746م��ب��ارك 

19752853حم���م���د اح���م���د ن��ع��ي��م اجل��ن��ي��ب��ي10
22815795حم��م��د م��ط��ر م���ب���ارك احل��ر���س��و���س��ي11
احلر�سو�سي12 �سعيد  بن  حمد  بن  11299177م�سلم 
18317902م��ك��ت��وم حم��م��د ح��م��د احل��ر���س��و���س��ي13
احلر�سو�سي14 خليفه  بن  حمود  بن  21274123نا�سر 

حمافظة م�سندم
ا�سم ال�سركة: �س . ت .ف . اأ امل�ساهمة لاإن�ساءات

مكان املقابلة: دائرة القوى العاملة مبحافظة م�سندم 
- خ�سب

تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م
الوقت: 10 �سباحاً

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
12117408خ��ل��ف��ان خ��م��ي�����س ع��ل��ي ال���ب���ادي1
22573445���س��ام��ي ����س���امل ���س��ل��ي���ّ��م ال��ع��ري2
22896044ط���ال���ب ح���م���دان ����س���امل امل��ع��م��ري3
احلميدي4 عبدالله  ح��م��دان  12071527عبدالله 
5631669ع��ب��دال��ل��ه ����س���امل ���س��ع��ي��د ال��ع��ل��وي5
8264252ع���ّم���ار ي��ا���س��ر ���س��ل��ي��م��ان امل��ع��م��ري6
14315849غ�����س��ن ����س���امل ���س��ي��ف ال��ع��م��ري7
10180463ف��ي�����س��ل حم��م��د ع�����زان امل��ع��م��ري8
12858451م�����س��ط��ف��ى ���س��امل ن��ا���س��ر اخل��زي��ري9

21395657ول���ي���د م�����س��ل��م ن��ا���س��ر ال��ع��ام��ري10
ا�سم ال�سركة: فندق ديوان االأمر

مكان املقابلة: مقر الفندق
تاريخ املقابلة: 9 يناير 2019م

الرقم املدينا�سم املرت�سحم
10058723اح���م���د ����س���امل حم��م��د امل���دح���اين1
13663759اح���م���د ���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي ال�����س��ح��ي2
6610245اح���م���د ع��ل��ي اح���م���د ال���ك���م���زاري3
14057418ت���رك���ي حم��م��د ق�����دور ال��ظ��ه��وري4
13299904���س��امل اح��م��د ع��ب��دال��ل��ه امل��دح��اين5
البطران6 عبدالرحمن  احمد  الله  7579944عبد 
ال�سحي7 عبدالرحمن  حممد  9363744عبدالرحمن 
11909999ع��ل��ي اح��م��د ع��ب��دال��ل��ه امل��دح��اين8
5708265ع���ل���ي اح����م����د حم���م���د ال�����س��ح��ي9

11481737حم��م��د ح�����س��ن دروي�������س ال��ظ��ه��وري10
11249248حم���م���د ���س��ع��ي��د ح�����س��ن ال�����س��ح��ي11
7558768حم���م���د ع���ل���ي ح�������س���ن ال�����س��ح��ي12


