
 اعيد اللجان:مووالمرشحين 

 الوقت التاري    خ اليوم رقم الهوية االسم مسىم الوظيفة مكان المقابلة اللجنة

لجنة إدارة 
يات والعقود  المشتر

إدارة 
يات  المشتر
 والعقود

باحث 
يات  مشتر
 مساعد

 09:00 12/07/1443 األحد *****11067 اثتر محمد عبدهللا ال هاشم

ي 
ي جتر الجدعان 

 09:15 12/07/1443 األحد *****10993 احمد عبدالغن 

 09:30 12/07/1443 األحد *****10733 بدر ابراهيم محمد الهويمل

 09:45 12/07/1443 األحد *****10951 حور محمد عبدهللا المبارك

 10:00 12/07/1443 األحد *****10922 عبتر مصلح بن علي المالكي 

 10:15 12/07/1443 األحد *****10951 الحزيىمي سارة عبدالرحمن عبدهللا 

 10:30 12/07/1443 األحد *****11020 نوره فهد صالح السبيل

 10:45 12/07/1443 األحد *****10937 ريم أحمد بن محمد التميىمي 

ي   11:00 12/07/1443 األحد *****11117 نوف عبدالعزيز عيد الحرنر

 11:15 12/07/1443 األحد *****11050 سمر محمد احمد الفريدي

        

 الوقت التاري    خ اليوم رقم الهوية االسم مسىم الوظيفة مكان المقابلة اللجنة

 لجنة مكتب الوزير
اإلدارة العامة 
ية  للموارد البشر

مأمور عالقات 
 عامه

ي 
 11:45 12/07/1443 األحد *****10948 رزان متعب بن محمد الحارن 

ي نوره موىس 
 12:00 12/07/1443 األحد *****10944 بن عوظه الزهران 

ي 
 12:15 12/07/1443 األحد *****11099 نواف فهد حسير  القحطان 

ي   12:30 12/07/1443 األحد *****11029 عبدالعزيز عيد ضاوي الدغيلنر

ي  12:45 12/07/1443 األحد *****10867 حاتم عبدالرحمن ابراهيم عستر

 01:00 12/07/1443 األحد *****11015 راشد محمد الغناممريم 

 01:15 12/07/1443 األحد *****10957 احمد دخيل هللا عون هللا السلىمي 

 01:30 12/07/1443 األحد *****10932 رهف فيصل حمد الحازمي 

 01:45 12/07/1443 األحد *****11042 مؤيد علي محمد الفري    ح

ي اشواق جالس   02:00 12/07/1443 األحد *****10906 ضاوي العتينر

        

 الوقت التاري    خ اليوم رقم الهوية االسم مسىم الوظيفة مكان المقابلة اللجنة

 العامةلجنة اإلدارة 
  الداخليةللمراجعة 

اإلدارة العامة 
للمراجعة 
 الداخلية

محاسب 
 مساعد

 09:00 12/07/1443 األحد *****10917 وليد محمد بن حباب النفيعي 

 09:15 12/07/1443 األحد *****10955 مشعل علي صالح الدهامي 

 09:30 12/07/1443 األحد *****10987 يوسف اسامه بن يوسف الضحيان

 09:45 12/07/1443 األحد *****10820 محمد منصور بن محمد يونس

 10:00 12/07/1443 األحد *****10932 علي عبدهللا بن علي العقيل

 10:15 12/07/1443 األحد *****10992 سحر حمدان علي الغامدي

 10:30 12/07/1443 األحد *****10916 رند عبدالعزيز ابراهيم الملحم

 10:45 12/07/1443 األحد *****10910 فاطمه صالح عبدهللا الطمع

ي  11:00 12/07/1443 األحد *****11050 خزماء خلف بطىح المطتر

 11:15 12/07/1443 األحد *****10852 روان رجاء عوض المحمدي

 11:30 12/07/1443 األحد *****10841 أمل يوسف بن محمد السليمان

باحث تنظيم 
 مساعد

ي   11:45 12/07/1443 األحد *****11028 جمان مساعد بن محمدسعد الحرنر

ي   12:00 12/07/1443 األحد *****11014 الزهران  عنود اسماعيل بن ناجر

ي 
 12:15 12/07/1443 األحد *****11045 عبتر ابراهيم محمد المزين 

 12:30 12/07/1443 األحد *****10870 ريم عوضه محمد الشهري

ي 
 12:45 12/07/1443 األحد *****11105 عهود محمد بن رجاء الجهن 

 01:00 12/07/1443 األحد *****10760 عبدالوهاب الشهريعبدالوهاب محمد 

باحث 
تخطيط 
 مساعد

 01:15 12/07/1443 األحد *****11048 عبتر عبدالمحسن براك الحرازي

ي 
 01:30 12/07/1443 األحد *****10914 خالد فيصل مسفر القحطان 

 01:45 12/07/1443 األحد *****11203 بشاير دخيل ربه بن سلطان السلىمي 

ي 
 02:00 12/07/1443 األحد *****11038 لىم فهد بن علي الزهران 

 02:15 12/07/1443 األحد *****11024 نوف فهد نارص العقالن



        

 الوقت التاري    خ اليوم رقم الهوية االسم مسىم الوظيفة مكان المقابلة اللجنة

لجنة اإلدارة العامة 
 للمخاطر واألزمات 

اإلدارة العامة 
ية  للموارد البشر

مهندس 
ميكانيكي 
 مساعد

 09:00 13/07/1443 اإلثنير   *****10809 عبدالرحمن علي بن سعيد الغامدي

 09:15 13/07/1443 اإلثنير   *****11011 امجد مساعد سالم الرحيلي 

 09:30 13/07/1443 اإلثنير   *****10878 مؤيد مرزوق بن جازع القثامي 

 09:45 13/07/1443 اإلثنير   *****10947 عمار توفيق بن محمد اليوشع

 10:00 13/07/1443 اإلثنير   *****10937 يوسف علي بن موىس العمتر 

مهندس 
ي 
كيميان 
 مساعد

ان سهلي  ان جتر  10:15 13/07/1443 اإلثنير   *****11029 حسام جتر

 10:30 13/07/1443 اإلثنير   *****10878 محمد بن عبدهللا الشايبرضا 

ي 
 10:45 13/07/1443 اإلثنير   *****10851 عبدهللا كاظم عبدهللا الشالنر

 11:00 13/07/1443 اإلثنير   *****10887 عبدالمجيد سعود بن عبدالعزيز ششه

 الحازمي 
 11:15 13/07/1443 اإلثنير   *****10864 مؤيد محمد حسير 

مهندس 
صناعي 
 مساعد

 11:30 13/07/1443 اإلثنير   *****11005 الوليد ابراهيم عابد العويبدي

 11:45 13/07/1443 اإلثنير   *****10906 ضيف هللا جارهللا عبدهللا التميىمي 

 12:00 13/07/1443 اإلثنير   *****10800 راكان محمد دخيل هللا الردادي

 12:15 13/07/1443 اإلثنير   *****11028 عبيد الصاطي محمد عبدالرحيم 

 علي مصبط الشمري
 12:30 13/07/1443 اإلثنير   *****10841 حسير 

مهندس 
ي 
كهربان 
 مساعد

ي  12:45 13/07/1443 اإلثنير   *****11017 محمد سعيد محمد عستر

ي 
 01:00 13/07/1443 اإلثنير   *****10979 عيىس حمدان احمد الحارن 

 01:15 13/07/1443 اإلثنير   *****10994 محمد صالح عبدهللا الربعي 

 01:30 13/07/1443 اإلثنير   *****11217 يزيد احمد بن عبدالعزيز الحازمي 

 01:45 13/07/1443 اإلثنير   *****11063 فيصل ابراهيم عثمان الغامدي

مهندس زراعي 
 مساعد

ي 
 09:00 14/07/1443 الثالثاء *****10919 احمد عليوي حمد العرجان 

ي 
ي بن عبدهللا المهين   09:15 14/07/1443 الثالثاء *****10882 محمد حىحر

 09:30 14/07/1443 الثالثاء *****10998 سلمان صالح محمد العيد

 09:45 14/07/1443 الثالثاء *****10777 صالح نارص قاسم العوده

 10:00 14/07/1443 الثالثاء *****10879 رائد حمد مسعود اللحيدان

 طبيب بيطري

 10:15 14/07/1443 الثالثاء *****10978 احمد علي براهيم الدغيم

 10:30 14/07/1443 الثالثاء *****11041 راكان موىس عبدهللا الذياب

 10:45 14/07/1443 الثالثاء *****10917 طارق عبدالعزيز سليمان السندي

 11:00 14/07/1443 الثالثاء *****11020 عبدهللا عبدالعزيز بن سليمان البويدي

ي  11:15 14/07/1443 الثالثاء *****11080 محمد عبدهللا بن محمد الخضتر

مهندس بيئة 
 مساعد

 11:30 14/07/1443 الثالثاء *****10792 علي عبدهللا علي القاسم

ي عبدالمجيد عبدهللا بن ابراهيم 
 11:45 14/07/1443 الثالثاء *****10987 الماض 

ي 
كانر  12:00 14/07/1443 الثالثاء *****11000 عماد عبدالعزيز عبيد التر

ي 
ينر  12:15 14/07/1443 الثالثاء *****10932 حسن علي بن صالح الحض 

 12:30 14/07/1443 الثالثاء *****11007 علي عبدهللا علي المسعري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 مكان المقابلة اللجنة
مسىم 
 الوظيفة

 الوقت التاري    خ اليوم رقم الهوية االسم

لجنة اإلدارة العامة 
لالتصال المؤسىسي 

 واإلعالم

اإلدارة العامة 
ية  للموارد البشر

مصمم 
 جرافيكس

ي 
 09:00 13/07/1443 اإلثنير   *****11047 نوره محمد عبدالرحمن الماض 

 09:15 13/07/1443 اإلثنير   *****10914 الدورسينايف محمد مسفر 

 09:30 13/07/1443 اإلثنير   *****10490 سلوى عباس محمد مقادم

ي 
 09:45 13/07/1443 اإلثنير   *****10870 مدا عامر عمر الزيدان 

 مصور

ي 
 10:00 13/07/1443 اإلثنير   *****11023 مهند علي سعد الشهران 

 10:15 13/07/1443 اإلثنير   *****11009 العمرينادر سعيد عوظه 

 10:30 13/07/1443 اإلثنير   *****10926 سليمان صالح سليمان الربيعه

ي 
 10:45 13/07/1443 اإلثنير   *****10859 محمد مسفر ابراهيم البيىسر

ي   11:00 13/07/1443 اإلثنير   *****10859 جمعان محمد جمعان الحرنر

ي 
 محرر صحف 

 11:15 13/07/1443 اإلثنير   *****11046 امير  بن محمدصالح ماج اراء

ي بن صالح الجاسم  11:30 13/07/1443 اإلثنير   *****10903 علياء حىحر

ي 
 11:45 13/07/1443 اإلثنير   *****10791 عيده زايد بن عايض القحطان 

 12:00 13/07/1443 اإلثنير   *****10877 هند عبدهللا سالم االسمري

 12:15 13/07/1443 اإلثنير   *****11034 حسير  محمد عيىس الفريدي

مأمور عالقات 
 عامه

ي   09:00 14/07/1443 الثالثاء *****10980 ريم عبدالعالي عايض العتينر

 09:15 14/07/1443 الثالثاء *****11051 فهده منصور محمد الدورسي

ي   09:30 14/07/1443 الثالثاء *****11029 خالد عايد عميش العتينر

 09:45 14/07/1443 الثالثاء *****10969 رنا عبدهللا فهد الدويش

 10:00 14/07/1443 الثالثاء *****10918 مشاري محمد سفر آل عياش

محرر أخبار 
 مساعد

 10:15 14/07/1443 الثالثاء *****10773 وائل محمد علي العثيمير  

يعلياء خلف محمد   10:30 14/07/1443 الثالثاء *****11287 العت  

ي 
 10:45 14/07/1443 الثالثاء *****10957 بندر عبدهللا نارص القحطان 

 11:00 14/07/1443 الثالثاء *****10957 وجدان عبدهللا معوض العمري

ي  11:15 14/07/1443 الثالثاء *****10952 احالم محمد مياح العت  

 مصحح لغوي

 11:30 14/07/1443 الثالثاء *****10819 ليل عبدالعزيز بن عبدالمحسن السناوي

ي   11:45 14/07/1443 الثالثاء *****10936 سلمان هليل سعود الحرنر

 12:00 14/07/1443 الثالثاء *****10992 هادي هشام بن محمد قماش

 12:15 14/07/1443 الثالثاء *****11027 حنير  سعد ابراهيم الداوود

 12:30 14/07/1443 الثالثاء *****11030 غيوض بداح جختر الدورسي

باحث إعالمي 
 مساعد

ي 
 12:45 14/07/1443 الثالثاء *****10901 تمارص  مذكر دغش القحطان 

 01:00 14/07/1443 الثالثاء *****10856 نوره عادل عبدهللا الجغيمان

ي   01:15 14/07/1443 الثالثاء *****11049 ريم احمد بن محمد حىحر

 01:30 14/07/1443 الثالثاء *****10962 نارص محمد نارص بن عياف

ي   01:45 14/07/1443 الثالثاء *****10967 وفاء عابد عبدهللا الحرنر

ي 
 محرر صحف 

 09:00 15/07/1443 االربعاء *****10901 ميارس وليد بن محمدسعيد سمباوه

 09:15 15/07/1443 االربعاء *****11018 علي محمد بن داحهامل 

 09:30 15/07/1443 االربعاء *****10959 لبن  عبدالعزيز محمد السويلىمي 

ي  ي سليمان الحرنر  09:45 15/07/1443 االربعاء *****11037 ايمان حرنر

ي 
 10:00 15/07/1443 االربعاء *****11012 لىم غازي بن تركي المزين 

 باحث إحصاء

 10:15 15/07/1443 االربعاء *****10910 مها محمد سعد بن هزاع

ي 
 10:30 15/07/1443 االربعاء *****10978 غاده مبارك فهد القحطان 

ي 
ي الزرفان 

 10:45 15/07/1443 االربعاء *****10990 اري    ج عطاهللا فض 

 11:00 15/07/1443 االربعاء *****11219 نوره رفاعي ابن نغيمش الفريدي

 11:15 15/07/1443 االربعاء *****10987 شذى عبدالرحمن عبدالعزيز الدغيت  

 
 
        



 مكان المقابلة اللجنة
مسىم 
 الوظيفة

 الوقت التاري    خ اليوم رقم الهوية االسم

لجنة اإلدارة العامة 
 للتعاون الدولي 

اإلدارة العامة 
ية  للموارد البشر

مصمم 
 جرافيكس

 01:00 14/07/1443 الثالثاء *****10898 سعود ابراهيم العريف   دانه

ي 
 01:15 14/07/1443 الثالثاء *****10999 اروى خالد محمد الثقف 

 01:30 14/07/1443 الثالثاء *****11036 اسماء سالم عوض الشهري

ي 
 01:45 14/07/1443 الثالثاء *****10967 بشائر طلق سليمان القرىسر

 مهندس زراعي 
ي 
 02:00 14/07/1443 الثالثاء *****10885 معجب محمد حسير  القحطان 

 02:15 14/07/1443 الثالثاء *****10661 عبد الرحمن صالح الدين حماد الحماد

ي 
اخصان 

 عالقات عامه

يف ي الشر
 09:00 15/07/1443 االربعاء *****10752 اثيله عبدالرحمن بن علي الحارن 

ي خديجه   09:15 15/07/1443 االربعاء *****10632 حماد حمدي الكبكنر

ي 
 09:30 15/07/1443 االربعاء *****10828 طارق سعود بن غازي القرىسر

ي   العتينر
 09:45 15/07/1443 االربعاء *****10965 ساره ذيب بن فير 

 10:00 15/07/1443 االربعاء *****10616 معالي عبدهللا بن صالح مؤمنه

ي 
باحث قانون 
 مساعد

 10:15 15/07/1443 االربعاء *****11068 عزوف خالد بن محسن الجابري

 10:30 15/07/1443 االربعاء *****11120 عبدهللا سليمان حمد الرشيد

 10:45 15/07/1443 االربعاء *****10803 مطلق عايض مطلق السبيعي 

ي   11:00 15/07/1443 االربعاء *****11051 نوف احمد طوي  هر الحرنر

 11:15 15/07/1443 االربعاء *****10842 علي عبدهللا علي الغامدي

ي 
 11:30 15/07/1443 االربعاء *****11125 نجالء عبدهللا رشيد الخمىسر

 باحث تجاري

 11:45 15/07/1443 االربعاء *****10626 زهراء احمد بن علي الزنادي

ي عاطف بن محمد بن 
 12:00 15/07/1443 االربعاء *****10286 علي آلثان 

 12:15 15/07/1443 االربعاء *****10018 رائد احمد عبدالمحسن العويد

 12:30 15/07/1443 االربعاء *****10514 ساره محمد عبدهللا الجريفان  

 12:45 15/07/1443 االربعاء *****10054 قدسيه علي حسير  المخلوق

تطوير  باحث
 إداري مساعد

 01:00 15/07/1443 االربعاء *****10769 افنان خالد احمد طاهر

 01:15 15/07/1443 االربعاء *****10867 ري  هام علي نائف المشوجي 

Faten Mohamed Najeam 
Althopiti 

 01:30 15/07/1443 االربعاء *****10378

ي  01:45 15/07/1443 االربعاء *****10471 عبدهللا هليل سالم العت  

 02:00 15/07/1443 االربعاء *****10358 فاطمه سعد محمد السهيىمي 

باحث زراعي 
 مساعد

 09:00 16/7/1443 الخميس *****10836 ساره عبدالرحمن بن فالح الدورسي

 09:15 16/7/1443 الخميس *****10894 فاطمه محمد جمعه الكليب

همروه سعود سعد   09:30 16/7/1443 الخميس *****10877 المغتر

 09:45 16/7/1443 الخميس *****10887 فاطمه علي ابراهيم الفضلي 

 10:00 16/7/1443 الخميس *****10787 حوراء سامي بن علي الغراش

مأمور عالقات 
 عامه

 10:15 16/7/1443 الخميس *****11076 طيف مسفر صالح الغامدي

 10:30 16/7/1443 الخميس *****11003 محمد ابراهيم بن رويهساره 

 10:45 16/7/1443 الخميس *****10921 عبدهللا جمال فالح الطلىحي 

 11:00 16/7/1443 الخميس *****10968 يزيد احمد بن عبدالعزيز السماري

ي 
 11:15 16/7/1443 الخميس *****11031 بشائر أحمد بن منصور العليان 

باحث 
تخطيط 
 مساعد

 11:30 16/7/1443 الخميس *****10719 سليم دغيم سليم الشمري

 11:45 16/7/1443 الخميس *****10896 عبدالمجيد سعد عبدهللا البقىمي 

ي 
 12:00 16/7/1443 الخميس *****10936 راشد عبدهللا راشد القحطان 

 12:15 16/7/1443 الخميس *****11167 خالد فهد بن جميل السلىمي 

ي 
 12:30 16/7/1443 الخميس *****11034 عبدالوهاب نزار عبدهللا آىسر

ي دعم
 فن 

ي   12:45 16/7/1443 الخميس *****10926 رغد بندر سالم الحرنر

ي  01:00 16/7/1443 الخميس *****10875 لطيفه بنت سالم بن سفر المطتر

ي المحمادي
 
 01:15 16/7/1443 الخميس *****10927 لىم عبدالرحمن الف

 01:30 16/7/1443 الخميس *****10986 هند ظافر احمد الشهري

ي   01:45 16/7/1443 الخميس *****10853 محمد عبدالغفار عواد الحرنر



        

 مكان المقابلة اللجنة
مسىم 
 الوظيفة

 الوقت التاري    خ اليوم رقم الهوية االسم

العامة لجنة اإلدارة 
 للشؤون القانونية

اإلدارة العامة 
للشؤون 
 القانونية

ي 
باحث قانون 
 مساعد

 09:00 16/7/1443 الخميس *****11020 ارساء محمد بن شباب الهذلي 

 09:15 16/7/1443 الخميس *****10994 غيداء عبدالرحمن بن عبدالقادر باقيس

ي 
 09:30 16/7/1443 الخميس *****11036 رفيف علي احمد القحطان 

ي  09:45 16/7/1443 الخميس *****10929 ميعاد فيحان بن زابن المطتر

 10:00 16/7/1443 الخميس *****11007 نزار عباس بن حسن ناظريه

 10:15 16/7/1443 الخميس *****10975 روان محمد بن عبداللطيف السعيد

 10:30 16/7/1443 الخميس *****11010 دالل فهد هدوب المهيدب

ي سعد فايز الشهري
 10:45 16/7/1443 الخميس *****10999 ض 

 11:00 16/7/1443 الخميس *****10949 هديل عبدهللا علي الكريدا

ي  11:15 16/7/1443 الخميس *****10978 رهف سعد رشيد الكثتر

 

 ,,,وهللا ولي التوفيق


