
 املقر مسمى الوظيفة املرتبة االسم م

 مكة باحث علمي مساعد 7 رائد بن محمد دغيليب القثامي 1

 مكة باحث علمي مساعد 7 عامر بن شائع عامر األصقه 2

 مكة باحث وسائل تعليمية 7 وائل بن عبدهللا  أحمد بدوي  3

 مكة فني دعم 7 سعيد بن عبدهللا فاضل املالكي 4

 مكة فني دعم 7 عبدهللا بن علي ناشب شراحيلي 5

 مكة فني مختبر 7 عبدهللا بن محمود محمد سليمان 6

 مكة فني مختبر 7 عاصم بن محمد مكني  البقمي 7

 مكة محلل نظم 7 سلطان بن عبدالرؤف عبدالغني خوقير 8

 مكة مطور برامج أول  7 سلطان بن جبري عطيةهللا الجدعاني 9

 مكة مطور برامج أول  7 محمد حسن األسمري رامي بن  10

 مكة مهندس كهربائي مساعد 7 اسامة بن محمد علي زنقوطي 11

 مكة مهندس كهربائي مساعد 7 خالد بن معال محمد  الحازمي 12

 مكة مهندس كهربائي مساعد 7 محمد بن عبدهللا حمود الشهري  13

 مكة مساعدمهندس كهربائي  7 عمر بن منصور عيد الرويثي 14

 مكة مهندس مدني مساعد 7 حمزة بن عقيل ناصر اللهيبي 15

 مكة مهندس مدني مساعد 7 مازن بن عبدهللا يوسف عوضين 16

 مكة مهندس مدني مساعد 7 احمد بن علي حسن الشهري  17

 مكة مهندس مدني مساعد 7 علي بن احمد علي  بايزيد 18

 مكة مهندس مدني مساعد 7 احمد بن حسان عبدهللا الحازمي 19

 مكة مهندس مدني مساعد 7 محمد بن عيد محمد البلوي  20

 مكة مهندس معماري مساعد 7 محمد بن عوض عايض القحطاني 21

 مكة مهندس معماري مساعد 7 ضياء بن عدنان احمد حافظ 22

 مكة مهندس ميكانيكي مساعد 7 محمد بن غازي ضيف هللا الحازمي 23

 مكة مهندس ميكانيكي مساعد 7 ابراهيم معتوق الحربيعاصم بن  24

 مكة مهندس ميكانيكي مساعد 7 موفق بن نبيل محمدعلي يار 25
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 مكة مهندس ميكانيكي مساعد 7 محمد بن فهد فيصل الغامدي 26

 مكة مهندس ميكانيكي مساعد 7 محمد بن سليمان عبدالعزيز  الجاسر 27

 مكة مدقق حسابات مساعد 6 رقبانعبدالرزاق بن خالد عبدالرزاق  28

 مكة مدقق حسابات مساعد 6 ياسر بن محمد عبد الجليل نجم الدين 29

 مكة مدقق حسابات مساعد 6 فادي بن مروان جميل جنبي 30

 مكة مدقق حسابات مساعد 6 محمد بن سعد محمد املفرجي 31

 مكة مدقق حسابات مساعد 6 ابراهيم  بن مهنا  ابراهيم  جالل 32

33 
حمزه بن عبدالوهاب عبداملعطي 

 العباس ي
 مكة مدقق حسابات مساعد 6

 مكة مدقق حسابات مساعد 6 عبدهللا بن طعيس خالد العاصمي 34

 مكة مدقق حسابات مساعد 6 عبدهللا بن محمد داحن ال سنان 35

 مكة مدقق شؤون موظفين 6 محمد بن عبدالرحمن محمد الغامدي 36

 مكة مدقق شؤون موظفين 6 إبراهيم حيدرأحمد بن جميل  37

 مكة مدقق شؤون موظفين 6 حسام بن ضيف هللا  محمد  اللقماني 38

 مكة مدقق شؤون موظفين 6 احمد  بن علي احمد  املالكي 39

 مكة مدقق شؤون موظفين 6 ماجد بن محمد عبدهللا الربيعي 40

 مكة مدقق شؤون موظفين 6 حسام بن مورد وديان الفهمي 41

 مكة فني دعم 5 صالح بن احمد صالح الزهراني 42

 مكة فني دعم 5 وليد بن علي حسين البرقاوي  43

 مكة فني دعم 5 منصور بن معيش عيد الهذلي 44

 مكة فني دعم 5 عبدهللا بن  محمد دخيل الدخيل 45

 مكة فني سجالت طبية 5 اشجان بنت جبران محمد محسن 46

 مكة فني سجالت طبية 5 علي زكري وجدان  بنت محمد  47

 القنفذة مساعد اداري  5 وليد بن عايد عبيد الشمري  48

 القنفذة مساعد اداري  5 بسام بن محمد حسن الفيفي 49

 القنفذة مساعد اداري  5 جابر بن احمد صالح عبدلي 50
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 القنفذة مساعد اداري  5 ياسر بن محمد يحيى عسيري  51

 القنفذة مساعد اداري  5 الفيفياحمد بن يحيى احمد  52

 الليث مساعد اداري  5 سلطان بن بلقاسم عايض الشهري  53

 مكة مساعد اداري  5 مازن بن عبدالعزيز احمد املغامس ي 54

 مكة مساعد اداري  5 فواز بن عثمان  بن صالح الشمراني 55

 مكة مساعد اداري  5 محمد بن حجاب فهد الزويكي 56

 مكة مساعد اداري  5 هللا هذال العمري عبدهللا بن ضيف  57

 مكة مساعد اداري  5 فيصل بن عبدالغني علي الضورة 58

 مكة مسجل معلومات 5 احمد بن محمد خميس الغامدي 59

 مكة مسجل معلومات 5 صالح بن عبدهللا سعيد ال سعيد 60

 مكة ناسخ الة 5 حسن بن محمد علي مجرش ي 61

 مكة مراقب أمن وسالمة 4 مشاري بن رده رداد العتيبي 62

 مكة مراقب أمن وسالمة 4 خالد بن ياسين عبدالعزيز زمزمي 63

 مكة مراقب أمن وسالمة 4 ناريمان بنت محمد حسن غني 64

 مكة مراقب أمن وسالمة 4 سامية بنت سعد عبدهللا الغامدي 65

 مكة مراقب أمن وسالمة 4 ريم بنت صالح صلحي القرش ي 66

 مكة مراقب أمن وسالمة 4 هريش عطيةهللا الزهرانيفاطمه بنت  67

 الليث مراقب أمن وسالمة 4 ماجد بن محمد احمد الغامدي 68

 الليث مراقب أمن وسالمة 4 هاشم بن محمد محمد البركاتي 69

 القنفذة مراقب أمن وسالمة 4 عبدهللا بن ابراهيم سالم الزبيدي 70

 القنفذة أمن وسالمةمراقب  4 عقيل بن علي حسن الذيبي 71

 مكة مراقب أمن وسالمة 2 فارس بن عبد الرحمن بخيت اللقماني 72

 مكة مراقب أمن وسالمة 2 نوره بنت عطيه عاطي الفهمي 73

 


