
 

 

 

 
 دليل الكاتف للفنيين بقسم الكيمياء

 

رلى انًكتت رلى انهبتف االضى و  رلى انًكتت رلى انهبتف االضى و 

 411 65345د انطٍذ انجذوي انًطهًً .أ 23  33 52305رئٍص لطى انكًٍٍبء   1

 337 64422 صبنخ ثٍ عـًـر ثبدـفً.د.أ 24  330 52293ضكرتبرٌخ انمطى   2

 348 64260ق غالو يذًذ إضذب. د 25  331 52800 عجذ انغُـً دًسح ضهًٍـبٌ.د.أ 3

 326 64269تىفٍك عجذ انكرٌى عًٍرح . د 26  349 64405د عجبش ثٍ عجبش انعىضً .أ 4

 328 64265عجذ انعسٌس  انطجبعً . د 27  354 61131د صبنخ ثٍ طبهر ازيرنً .أ 5

 344 64235 عجذ هللا ثٍ دـطٍـٍ لطتً.د 28  327 51133 يذًذ أدًذ ثٍ عجذ هللا آشً.د.أ 6

 338 64421 صبنخ ثٍ ضبنى َـبفم انجعٍذ.د 29  351 52306 أدًذ ثٍ عـًــر ثغهف.د.أ 7

 437 64475يذًــــــذ يختــــــــبر يذًذ . د 30  350 52607 عـًر ثٍ عهً انـسٌــٍ.د.أ 8

 341 61344 يذًذ ثٍ وزٌر لبضً.د 31  347 52308 ضهًٍبٌ ثٍ َـبصر ثـبضهم.د.أ 9

 363 64960انذجبج هريبش  أثى. د 32  364 52609 راهٍى تىفٍكيذًذ صبنخ ثٍ إة.د.أ 10

 369 64561يذًذ عجذ انفتبح ججم . د 33  346 51131 عجذ هللا ثٍ ٌىضف هللا عجٍذ.د.أ 11

 411 64462ظهٍر َصر انذٌٍ خبٌ . د 34  340 64420 ضعذ هللا ثٍ لبري عـسٌس.د.أ 12

 590 51410رضب يذًذ انششتبوي . د 35  353 65015 دطٍ ثٍ عـجذانمبدر انجبر.د.أ 13

 357 64472يذًذ يبجذ رشبد ثخش . د 36  345 51882 عجذانردًٍ ثٍ عجٍذ انٍىثً.د.أ 14

 368 64430 إلجبل ثٍ يذًذ إضًبعٍم.د 37  367 64274 عجذ هللا ثٍ يذًذ عطٍري.د .أ 15

 352 64456 شذٌـذ انجـذذنـً يطهك ثٍ.د 38  340 52305 شعٍم ثٍ أدًذ عجذ هللا انثجٍتً.د.أ 16

 365 64455ضبنـــى عجىد دًٍــــــــــذ . د 39  323 64462د يجذي ٌىضف عجذ انعبل .أ 17

 354 64729 خبنذ ثٍ عًر عثًبٌ انفىتً.د 40  323 64462د ضٍف انذٌٍ َصر عٍبد .أ 18

 324 66874ر اشًبصبنخ عجذ انعسٌس .د 41  366 64521 ضـبنـى ثٍ أدًـذ ثـبضٍف.د. أ 19

 340 64418ٌبضر ثٍ يذًذ انعُمري .د 42  356 64434د رضب يذًذي عجذ انردًٍ .أ 20

 405 64492إثراهٍــــــى ادًذ يخبنــــذ . د 23  363 64960د يذًذ ضرور شهبوي .أ 21

 325 64261عجذ انطالو ضهًٍبٌ يذًذ . د 24  356 64423د دطٍٍ يذًذ يصطفى .أ 22

 362- هبدي يذًذ يرواًَ  . د 43  342 52763ردٍى ضًرلُذي د عجذ ال.أ 21

    44  355 64263د طبرق رشبد ضجذً .أ 22

 دنٍم انهبتف ألعضبء هٍئخ انتذرٌص ثمطى انكًٍٍبء



رقم المكتب  رقم الهاتف   اإلســــــــــم م

 426 64437 عوده أحمدالخالدي األحمدي.أ 1

  64551/64566 جابر إدرٌس موسى دوٌد. أ 2

 330 52293/64436 طالل أحمد العرٌفـــً. أ 3

 143 64452 عبد المطلوب السٌد شاهـر.أ 4

 317 64474/64507 كر الطاهـــرعبد هللا باب.أ 5

 307 64510/64111محمد سرٌحان الزهرانـً . أ 6

 141 64439أٌمن عبد الولً الهاشـمً .أ 7

 مستودع الكٌماوٌات 64346/64347أحمد ٌسري األنصــاري .أ 8

 437 64435/64442السٌد جالل أبو خطــوة . أ 9

 317 64507الكامل البلة محمــــد . أ 10

 145 64413زٌلعً عٌسى أحمـــد . أ 11

 469 64454محمد بركات عبده القرنً . أ 12

 150 64566مجدي عبد الحلٌم غـازي . أ 13

 468 64437/64567سالم لوٌفً سالم الجهـنً . أ 14

 303 64511عبد الهادي برنـــجـً .أ 15

 313 64506عبدهللا عزٌرات الحربـً .أ 16

 311 64505/64433مشعل مخلد الروقــــً .أ 17

 130 64513عبدهللا رجاء العـنــزي .أ 18

 462 64512 سعد سلٌم الرفاعــــً.أ 19

 305 64509خالد مصلح الغامـــد ي .أ 20

 ورشة الزجاجٌات 64520 عبده ٌحً عبده الربعـً. أ 21

 مستودع الكٌماوٌات 64347أٌمن علً أحمد الرباعـً . أ 22

 مستودع الكٌماوٌات 64346تركً محمود  الزبٌـدي . أ 23

 مستودع الزجاجٌات 64220 عثمان عبدالرحمن فالته. أ 24

 315 64507عادل عائض المالكً . أ 25

 134 64417خلف حسن الفاهمً . أ 26

 301 64511ماجد عبدهللا الصاعدي . أ 27

 309 64551رمزي علً عصمت .أ 28

  25395الفدعانً  تركً عوده.أ 29

  64514حاتم محمد القحطانً . أ 

 330 64414مسفر محمد الزهرانــً . أ 30

 336 64256محمد حامد الزهرانــً . أ 31

 398 64497محمد عودهـ الخالدي . أ 32

  صطام خضر السٌالً . أ 

 


