
    

 

  

  

  

 

    
  

  

  

 

 
  

  

    
  

  

  أسماء المرشحين النهائي  
  

  

    
  

  

  

# 
الهوية 
 الوطنية

 الوظيفة التخصص االسم
 مقرها رقمها

 الدمام 416 باحث تطوير إداري مساعد  نظم المعلومات اإلدارية  محمد بن احمد بن علي آل عواني 8161******   1

 الخرج 27 باحث قضايا مساعد  الشريعة  فهد سعود عبدالرحمن الصالح 3170******  2

 الرياض 568 مأمور عهدة  إدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي  محمد بن عياده بن عايد العنزي 3409******  3

 تبوك 642 مدقق شئون الموظفين  ادارة اعمال/ مسار االدارة عبدهللا ابراهيم عبدهللا الدويش 6265******  4

 الطائف 748 محاسب مساعد  التمويل والمؤسسات المصرفية محمد حامد حامدي الثقفي 4085******  5

 الرياض 426 مترجم لغة إنجليزية  اللغات األوروبية / اللغة اإلنجليزية  صويلح بن فرحان بن جرمان العنزي 8963******  6

 الرياض 278 باحث أنظمة  األنظمة  موفق سعيد بن محمد مودان 7812******  7

 الباحة 580 باحث إجتماعي مساعد  علم االجتماع والخدمة االجتماعية  فيصل مقبل عبدالهادي الحربي 9399******  8

 جدة 745 محاسب مساعد  المحاسبة  نواف حسين بن حمود اللهيبي 4545******  9

 ابها 551 محاسب مساعد  المحاسبة  محمد حامد حميدان الغانمي 9997******  10

 الدمام 655 محاسب مساعد  المحاسبة  يحيى عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر 0037******  11

 الدمام 32 محاسب مساعد  المحاسبة  عبدهللا عبداللطيف بن عبدالرحمن العصفور 7518******  12

 الباحة 554 محاسب مساعد  المحاسبة  فيحان فارس صالح العتيبي 3099******  13

 جدة 503 محاسب مساعد  التمويل مثنى عبدالرحيم ابن عبدهللا السالمي 5373******  14



 

 باحث إجتماعي مساعد  الخدمة االجتماعية  خالد سعد بن وصيوص الحربي 2733******  15
العرضية  194

 الشمالية

 رابغ 291 باحث إجتماعي مساعد  االجتماع والخدمة االجتماعية  بندر سعد عبدهللا المالكي 9581******  16

 الدمام 435 باحث إجتماعي مساعد  /علم اجتماعخدم اجتماعية خلف مفرح عبدهللا الحربي 4881******  17

 عرعر 367 باحث إجتماعي مساعد  علم االجتماع والخدمة االجتماعية  احمد سالم حماد العنزي 3784******  18

 جدة 265 باحث إجتماعي مساعد  علم الجريمة  تركى أمجد حمدي أمان 4687******  19

 المدينة المنورة 356 باحث إجتماعي مساعد  االجتماع والخدمة االجتماعية  بدر عليان مسلم المطيري 2701******  20

 أبها 23 باحث إجتماعي مساعد  علم االجتماع والخدمة االجتماعية  حامد مصلح علي المالكي 6787******  21

 جازان 584 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  تركي مشرف ذاكر الغامدي 3407******  22

 الرياض 76 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  ناصر بدر ناصر الفهد 2373******  23

 بريدة 368 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  سامي عبدهللا رهيدل المطيري 0208******  24

 الطائف 294 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  نزار عوده عواد الجهنى 4062******  25

 الدمام 436 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  عبدالرحمن عوض هليل العنزي 7295******  26

 الرياض 124 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  سعيد عوض بن سعيد القحطاني 1448******  27

 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  فهد بن امبارك بن محمد الزهراني 4326******  28
العاصمة  558

 المقدسة


