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 سماء المرشحين للمقابالت الشخصيةأ

 

 االسم رقم الهوية الوطنية #

 ابراهيم خالد بن عطيه الحربي 1905****** 1

 ابراهيم محمد ناصر العطوي 5733****** 2

 احمد بسام احمد الطيب 8540****** 3

 احمد حسن محمد المحجاني 5701****** 4

 احمد خالد احمد باوزير 1149****** 5

 احمد شاهر عبدالحميد الحازمى 7622****** 6

 احمد صافي بن سليمان صفطه 8413****** 7

 احمد عبدالرحمن عبدالله حمدتو 4019****** 8

 احمد عدنان ابراهيم مالكى 2960****** 9

 صالح عثمان القعيرادهم  4245****** 10

 اشرف محمد بن علي مغربى 1004****** 11

 أحمد هليل عسكر العنزي 1177****** 12

 بدر صالح عويض العتيبي 0307****** 13

 بسام بن عبدالله بن عبدالمحسن درويش 5573****** 14

 جعفر احمد يحي الفيفي 0193****** 15

 جهاد عايد بن بكر الحربي 2122****** 16

 حيدر جميل بن علي المعيان 3565****** 17

 خالد محمد سعد الحارثي 5052****** 18

 راكان عبدالله بن جمال بدوي 2176****** 19

 رياض بكر بن محمد مؤذن 8607****** 20

 زياد بن خالد بن حسن بانا 5855****** 21

 زياد سعد بن حميد الحازمي 1092****** 22

 صالح بن مهدي حرفشسالم  4454****** 23
 

https://www.jeddah.gov.sa/
https://www.jeddah.gov.sa/


 

 

 

 

 

  أمـانـة محـافـظـة جدة 
 .sawww.jeddah.gov  +  |  المـوقع اإللكـتروني966 2 614 8500+  |  فاكس 966 2 614 9999|  هاتف   21146جدة  7687ص.ب 

2 / 8 

 سماء المرشحين للمقابالت الشخصيةأ

 االسم رقم الهوية الوطنية #

 سالم عوض علي اليامي 8403****** 24

 سعد ضيف الله جهز العتيبي 4278****** 25

 سعود عبدالعزيز علي العكاس 9336****** 26

 سعيد احمد عطيه الغامدي 4073****** 27

 سعيد سالم سعيد الشهري 6806****** 28

 سعيد عبدالله بن محمد الدوسري 2804****** 29

 سفر ستر بن صالح الجعيد 9103****** 30

 سليمان عبدالعزيز بن محمد االحمد 7975****** 31

 سليمان يحيى جابر الودعاني 6041****** 32

 صالح ابراهيم صالح القاضي 4175****** 33

 صالح عبدالله حمد المخايطه 4601****** 34

 عقيل صالح بن عقيلصالح  6284****** 35

 صالح محمد احمد باوارث 1435****** 36

 صقر محمد احمد الغامدي 0859****** 37

 طارق صالح عبدالله الموينع 7838****** 38

 طالل فيصل نهري الخطابي 1097****** 39

 عادل ادريس بن يوسف مكاوي 2476****** 40

 عامر سالم عمر الخنبشي 4416****** 41

 عامر غرم الله علي الزهراني 4355****** 42

 عبدالحميد شاهر عبدالحميد الحازمى 7630****** 43

 عبدالرحمن بن عمر بن صالح بابكر 2921****** 44

 عبدالرحمن جابر هادي جعفري 0117****** 45

 عبدالرحمن صالح عبدالله الحربي 0870****** 46
 

https://www.jeddah.gov.sa/
https://www.jeddah.gov.sa/


 

 

 

 

 

  أمـانـة محـافـظـة جدة 
 .sawww.jeddah.gov  +  |  المـوقع اإللكـتروني966 2 614 8500+  |  فاكس 966 2 614 9999|  هاتف   21146جدة  7687ص.ب 

3 / 8 

 سماء المرشحين للمقابالت الشخصيةأ

 االسم رقم الهوية الوطنية #

 عبدالرحمن محمد علي قحل 8374****** 47

 عبدالرحمن محمد عيدروس باروم 3198****** 48

 عبدالعزيز علي عيسى حكمي 6280****** 49

 عبدالغنى مروان محمدعبدالغنى دمنهوري 8508****** 50

 عبدالله احمد مدين الشهري 8600****** 51

 عبدالله حمود محمد الشريف 5557****** 52

 عبدالله دخيل دخيل الله االحمدي 6681****** 53

 عبدالله علي يحيى مسرحي 7717****** 54

 عبدالله عمر عبدالله باقازي 4732****** 55

 عبدالله فريد ابن عبدالله بخاري 7950****** 56

 عبدالمجيد حسن علي الشهري 9073****** 57

 عبدالمجيد سعيد محمد بامشعب 8189****** 58

 عبدالمحسن علي بن حسن العلوي 6164****** 59

 عبدالملك هشام بن عبدالله بن مليح 4771****** 60

 عبده علي احمد راجحي 2346****** 61

 عدنان عطيه عبيد الزهراني 3197****** 62

 عدنان عليثه بن عبدالله الجهني 0829****** 63

 عدي حاتم محمد عسيري 3520****** 64

 عالء عبدالستار حسين الصنعاني 0479****** 65

 علي احسان بن جمعه المسلم 9872****** 66

 علي محمد عبدالله القرني 0903****** 67

 عمر احمد بن عمر العوض 4363****** 68

 عمران اسامه محي الدين حكيم 4574****** 69
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 االسم رقم الهوية الوطنية #

 العمروعمرو محمد عبدالعزيز  8012****** 70

 عيد الحميدي بن قبالن الثبيتي 5757****** 71

 غيدان ظافر شويل آل حثيث 3763****** 72

 فؤاد عبداللطيف بن سعيد االحمري 7304****** 73

 فيصل عايض بن محماس العتيبي 1441****** 74

 فيصل قروش صالح المالكي 1591****** 75

 فيصل مسفر سفر العصيمي 8370****** 76

 مازن عبدالله بن منصور آل الحارث 2627****** 77

 مجدي خالد فالح العنزي 3538****** 78

 محمد ابراهيم بن علي البراهيم 5793****** 79

 محمد جواد سلمان الصالح 8801****** 80

 محمد حسن بن حيان الجابري 3792****** 81

 محمد خالد محمد خفير الشهري 7174****** 82

 محمد خلف عيد الشمري 0038****** 83

 محمد سعد بن دخيل الله القرشى 8010****** 84

 محمد سعد علي القرني 5695****** 85

 محمد صالح محمد الدوسري 6282****** 86

 محمد عبدالعزيز محمد عبدالله 0394****** 87

 محمد عبدالله حسن السفياني 7945****** 88

 عبده الشهريمحمد علي  1332****** 89

 محمد عمرو محمد عبدالجبار 1147****** 90

 محمد فهد محمد سليماني 4683****** 91

 محمد ماجد سعد التويمي 3163****** 92
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 االسم رقم الهوية الوطنية #

 محمد معيض مسفر لوصه 5438****** 93

 محمد ناصر فراج الجلعود 0066****** 94

 بن دين محمد القاسم محمود عبدالله 2467****** 95

 مرعي بن سعدي بن عيد الغامدي 7821****** 96

 مشعل عبدالله بن مريزيق السلمى 0693****** 97

 مصطفى عبدالله بن عبدالعلي آل ناس 2691****** 98

 معاذ سعد عبدالله ابا الحسن 7261****** 99

 معتز صالح بن سعيد باقبص 8925****** 100

 مفرح محمد مفرح عسيري 6509****** 101

 منيس حمد منيس شكبان 4374****** 102

 مهند درويش محمد عاشور 6629****** 103

 نادر حمود محمدراشد الحازمى 0960****** 104

 ناصر احمد بن ناصر النجدي 8229****** 105

 ناصر بن احمد بن عبدالله العبدالله 1730****** 106

 احمد باوزيرنايف خالد  0451****** 107

 هادي هالل بن علي سنبل 6626****** 108

 هاشم شاكر بن علوي الهواشم 6150****** 109

 هزاع سعد هزاع العتيبي 0324****** 110

 وسام عصام بن حمزه بصنوي 3923****** 111

 ياسر محمد بن حامد الطلحي 3264****** 112

 ابرار محمد عبدالله ودعان 0153****** 113

 احالم عشوي سبيل العنزي 1689****** 114

 اريج سليمان بن ابراهيم الميمان 2037****** 115
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 االسم رقم الهوية الوطنية #

 ازهار عبداالله بن جمال الزمزمى 5908****** 116

 اماني عابد حميد الصاعدي 9468****** 117

 امل مصلح بن عواض الثبيتي 5197****** 118

 ايمان جمعه سويلم الحويطى 9828****** 119

 ايمان عتيق احمد الزهراني 6310****** 120

 أبتسام فهد محمد العلي 4034****** 121

 أحالم حماد رحيل البلوي 8654****** 122

 أروى محمد ابن علي الغامدي 1351****** 123

 أمل حجاج جديع السمارة 9941****** 124

 التركي بدور تركي عبدالله 3732****** 125

 بشرى عبدالرحمن سليمان المزيني 3593****** 126

 بشرى محمد حسين بن احمد عبدالعال 2851****** 127

 جوهره عبدالله فرحان الفيفي 6991****** 128

 حليمه ابراهيم علي صمان 1727****** 129

 حمده زعل مفضي العنزي 1036****** 130

 الحضريتيحمده عمر محمد  1794****** 131

 خزنه شايح مناور العنزي 1775****** 132

 خلود سعد سحمان الرشيدي 7065****** 133

 خلود منصور بن حربي الغامدي 5392****** 134

 دانه حسن صالح قاضي 7149****** 135

 رشا سالم ابن عيسى العسيري 9391****** 136

 رشا محي الدين ابوالنصر صافي 9793****** 137

 رنا عمر سالم باحميدان 8722****** 138
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 االسم رقم الهوية الوطنية #

 ريم عبدالله بن احمد بارضوان 9053****** 139

 ريم يحى راشد الحربي 4531****** 140

 زينب بنت عصام بن حسين البحراني 4027****** 141

 سجى صالح ابن صالح مبارك 7892****** 142

 عبدالرحمن بن غزاي المطيريسماح  5186****** 143

 شذا صالح بن علي القبيسى 3339****** 144

 شما يوسف خالد السعيد 2772****** 145

 صالحه سعد بن مسعد المطيري 6624****** 146

 صفيه عبدالله بن حسين الموسى 3837****** 147

 عفاف سعود سليم العطوي 2399****** 148

 ادريس فطانى علياء محمد بن 2841****** 149

 غاليه عواد بن عبيد الصبحى 7178****** 150

 فاطمه عيد عوده البلوي 8050****** 151

 فاطمه مطران محمد حربي 7357****** 152

 فهيده سويلم فريج العطوي 8814****** 153

 مروه صالح محمد الزهراني 8236****** 154

 ملك صالح يحي ادهم 3316****** 155

 منال سعيد بن عبدالله الشهراني 9846****** 156

 منى رشيد محمد الصالح 8865****** 157

 منيره محمد بن فهد الحمد 2119****** 158

 منيه سامى حسين حسين 7062****** 159

 نجاه علي مسعود الحربي 1786****** 160

 نهى خالد جميل طويلي 2890****** 161
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 االسم رقم الهوية الوطنية #

 نوال حسن محمد بتاوى 4178****** 162

 نوال مطر بن علي الحربي 9880****** 163

 نوره سالم علي االشولي 8758****** 164

 نوف حمد احمد السفياني 2002****** 165

 نوف محمد حامد االحمدي 0262****** 166

 هدى بنت ابراهيم بن عبدالله الوعل 7807****** 167

 هديل بكر عثمان شوري 5737****** 168

 هناء جميل محمود مرداد 2364****** 169

 وديان حسن اسعد الزغيبي 0536****** 170
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