
 بيان بأسماء المترقين

 مسمى الوظيفة المرتبة االسم م

 مشرف قبول وتسجيل 10 ابتسام بنت علي عقيلي الزهراني  .1

 مدير إدارة القبول والتسجيل 10 تركي بن محمد مكة نوح  .2

 مدير مكتب 10 عبدالرحمن بن محمد على اليماني  .3

 أخصائي ميزانية 10 محمد بن زايد مرزوق آل مجحود  .4

 أخصائي مختبر 10 بن مال بابه اخوان محمد  .5

 مستشار تعليمي مساعد 10 مسلط بن زايد مرزوق ال مجحود  .6

 مساعد اداري مشرف 10 مصطفى بن علي سليمان العقل  .7

 اخصائي اجتماعي 10 مقبل بن حمدان محمد اللهيبي  .8

 أخصائي مختبر 10 مها بنت عثمان عبدالحميد بركات  .9

 باحث علمي 9 فالته ابراهيم بن محمد ابراهيم  .10

 مساعد إداري مشرف 9 اسامه بن حسن صالح صباغ  .11

 مساعد اداري 9 امونه بنت موسى حسن تكروني  .12

 محاسب 9 جميلة بنت احمد عبدالرزاق هوساوي  .13

 مدقق نتائج امتحانات 9 حسني بن يوسف محمد شافعي  .14

 سكرتير خاص 9 خالد بن حسن علي عليوه  .15

 مهندس مدني 9 عبدالواحد حولداررائد بن مصطفى   .16

 مساعد اداري 9 رشيد بن محمد انور سلطان  .17

 مدير شعبة 9 سامي بن حسن صديق مغربي  .18

 مساعد اداري 9 سحر بنت طالب اواغ الماليو  .19

 ون موظفينمدقق شؤ 9 سعود بن عبدالعزيز احمد لمفون  .20

 مساعد اداري 9 عائشة بنت حسن محمد اجاوي  .21

 اخصائي احصاء 9 حسن خانُعال بنت علي   .22
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 ون موظفينمدقق شؤ 9 علي بن حسين صالح ابوالجدايل  .23

 منسق قبول وتسجيل 9 كامل بن عليثه مبروك الحربي  .24

 مساعد اداري 9 كوثر بنت عبدالرحمن محمد نور مداح  .25

 مساعد اداري 9 ماجده بنت محمد احمد قاسم  .26

 مختبرأخصائي  9 محمد بن عبدالكريم بدر الدين جاوي  .27

 مدير الشئون االدارية 9 ملكة بنت محمد ابراهيم البلوشي  .28

 مشرف اجتماعي 9 مها بنت ابراهيم عبدهللا برديسي  .29

 أخصائي مختبر 9 ورده بنت طفيف امبارك الدعدي  .30

 مترجم 8 احسان بنت احمد علي مرقوشي  .31

 باحث مكتبات 8 افراح بنت عبدهللا محمد مليباري  .32

 مشرف اجتماعي 8 الراوي ابو العالامال بنت محمد   .33

 منسق قبول وتسجيل 8 بندر بن فواز علي الدهاس  .34

 باحث ميزانية 8 تركي بن عواض عبدهللا الزهراني  .35

 مساعد إداري مشرف 8 حمد بن عواض مطلق السعيدي  .36

 رئيس قسم المناقصات 8 خالد بن احمد عبدالحميد خياط  .37

 معلومات مشرفمسجل  8 خالد بن سلمان سالم الصبحي  .38

 فني مختبر 8 خديجة بنت عوض عمر باقازي  .39

 مسجل معلومات مشرف 8 خلف بن محمد عبدهللا الحسني  .40

 مساعد إداري مشرف 8 خيري بن يوسف محمد شافعي  .41

 مساعد اداري 8 ساره بنت احمد محمد البلوشي  .42

 مدير شعبة الشئون االدارية 8 شرف بن يحيى رجب الزهراني  .43

 باحث مكتبات 8 صالحة بنت حسين محمد الناشري  .44
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 باحث ميزانية 8 صالحة بنت عامر علي  الرفيعي  .45

 أمين مكتبة 8 صدقه بن اسماعيل حسين راوه  .46

 باحث معلومات 8 طيبه بنت عبدالواحد يسلم باصفار  .47

 مساعد اداري 8 عائشة بنت اسحاق صالح الشيخي  .48

 فني مختبر 8 العواجيعبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد   .49

 منسق قبول وتسجيل 8 عبدالرحمن بن عبدهللا حسن الزهراني  .50

 مساعد إداري مشرف 8 عبدهللا بن ثامر حسين الثقفي  .51

 مساعد اداري 8 عطاف بنت علي مهدي الصبحي  .52

 سكرتير 8 غادة بنت عبدالرحمن عبدالعزيز الجاسر  .53

 مطور برامج اول 8 غالي بن فاروق جوده باتي  .54

 مساعد إداري مشرف 8 لؤلؤه بنت محمد محسن حميدي  .55

 مساعد اداري مشرف 8 محمد بن ابراهيم محمد الخيري  .56

 ون موظفينمدقق شؤ 8 محمد بن احمد عائش خوج  .57

 أمين صندوق 8 محمد بن فردوس خليل الرحمن ابوالنور  .58

 محاسب 8 مصطفى بن نافع عليان الرحيلي  .59

 مسجل معلومات مشرف 8 منال بنت صالح محمد رزة  .60

 رئيس قسم االرشاد االكاديمي 8 منال بنت طالل محمود ساب  .61

 محصل ايرادات 8 منى بنت صالح سعيد الغامدي  .62

 مشرف اجتماعي 8 ميسم بنت محمد يحيى ال قاسم  .63

 أمين مكتبة 8 نجاة بنت عمار ابراهيم الطيب  .64

 مساعد إداري مشرف 8 نواف بن نورالدين محمد مؤمن جاها  .65

 فني مختبر 8 ياسر بن عبدالوهاب عبدالخالق عبدهللا  .66
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 مساعد إداري مشرف 8 يوسف بن مريزيق حمدان الحربي  .67

 مساعد اداري 7 ابراهيم بن عوض مرزوق العميري  .68

 سكرتير 7 احمد بن محمد احمد القرني  .69

 مساعد اداري 7 اسامه بن محمد علي دغريري  .70

 محاسب 7 اشواق بنت محمد سعود النباتي  .71

 فني مختبر 7 اماني بنت محمد امام بخش  .72

 باحث اجتماعي 7 اماني بنت هادي هداي السلمي  .73

 باحث مكتبات 7 امل بنت ناصر ثابت الحازمي  .74

 سكرتير خاص 7 ايمن بن احمد ناصر الحمد  .75

 أمين مستودع 7 ايمن بن صالح ثابت علي  .76

 مأمور صرف 7 ايمن بن محمود وان قدح  .77

 باحث اجتماعي 7 محمد عمر القرنيباسمه بنت   .78

 مساعد اداري 7 بندر بن عبدهللا مبارك العوفي  .79

 سكرتير 7 حازم بن سعد سعود العميري  .80

 فني 7 حامد بن جابر احمد الجابري  .81

 فني مختبر 7 حامد بن غزاي سهيل القرشي  .82

 سكرتير خاص 7 حمدان بن سعد حمدان البراق  .83

 مساعد اداري 7 حمدي بن احمد سالم الفهمي  .84

 مراقب اسكان 7 خالد بن عيضه سالم الهذلي  .85

 مسجل معلومات 7 رانيه بنت عتيق جميل القرشي  .86

 منسق قبول وتسجيل 7 رائد بن حسن محمد الصاعدي  .87

 منسق قبول وتسجيل 7 رحمه بنت دحمل شيبان الشمراني  .88
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 مفهرس 7 رحمه بنت عمر عبدهللا العامودي  .89

 مدقق شؤون موظفين 7 الفقيهزهراء بنت زيد حسن   .90

 مراقب اسكان 7 ساره بنت علي قاسم االنصاري  .91

 مصور تلفزيوني 7 سالم بن علي مصلح البقمي  .92

 فني مختبر 7 سالم بن محمد باشا مياه على  .93

 مساعد اداري 7 سعيد بن حسين سعيد  الزهراني  .94

 مراقب اسكان 7 سعيد بن محمد سعيد ناحي  .95

 سكرتير خاص 7 بنت سعد ضيف هللا الرشيدي سعيده  .96

 مساعد اداري 7 سميره بنت عمر صدقة نزالوي  .97

 محاسب 7 سهيل بن هشام محمد خليل قاروت  .98

 مسجل معلومات 7 شرف بن عبدالفتاح شرف السليماني  .99

 سكرتير خاص 7 عبدهللا بن عتيق علي المالكي  .100

 خاصسكرتير  7 عبير بنت عبدالوهاب عبداللطيف راوه  .101

 أمين مستودع 7 عالء بن صالح عبدالرحمن ابو الخيور  .102

 أمين صندوق 7 عماد بن عبيد وصل هللا البكري  .103

 باحث تعليمي 7 عمار بن اسماعيل عبدالستار الميمني  .104

 مراقب توظيف 7 فاطمة بنت فؤاد احمد العدني  .105

 مساعد اداري 7 فايز بن علي عقيلي الزهراني  .106

 مساعد اداري 7 النفيعيفهد بن سلطان مشعل   .107

 سكرتير خاص 7 فهد بن هندي هنيدي الشريف  .108

 مساعد اداري 7 فواز بن احمد عبدهللا االنصاري  .109

 أمين مستودع 7 فيصل بن منصور عامر الجابري  .110



 بيان بأسماء المترقين
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 مساعد اداري 7 ماجد بن سعيد دخيل هللا الزهراني  .111

 فني مختبر 7 ماجد بن عبدهللا عبدالرحيم حيات نور  .112

 سكرتير خاص 7 بن غرم هللا محمد الزهرانيماجد   .113

 فني مختبر 7 مازن بن محسن ملكان الجاوي  .114

 مسجل معلومات 7 متعب بن نصار حامد السرواني  .115

 مدقق حسابات 7 محمد بن إبراهيم إبراهيم حمدي  .116

 أمين مستودع 7 محمد بن سعدي عريمط الهذلي  .117

 مساعد اداري 7 محمد بن عبيد عابد الحازمي  .118

 أمين مكتبة 7 مرام بنت عبدالرزاق حسين الفلفالن  .119

 سكرتير 7 منصور بن احمد عنيبر المعطاني  .120

 فني طباعة 7 نايف بن عبدالرحمن محمد الشمراني  .121

 أمين مستودع 7 نايف بن عبدالعزيز عبدالرحمن الغامدي  .122

 محاسب 7 نايف بن عبدهللا يحيى االحمري  .123

 مختبرفني  7 نبيل بن سعد فرج اللحياني  .124

 سكرتير خاص 7 نجا بن راجح نجاء الغامدي  .125

 أمين مكتبة 7 نسيمه بنت حسن حسن معافا  .126

 مساعد اداري 7 نوف بنت معتق خيشان  اللحياني  .127

 فني مختبر 7 هاني بن بكر عثمان العامودي  .128

 فني دعم 7 هاني بن سليمان زهيميل الرحيلي  .129

 مشتريات باحث 7 هاني بن عبدهللا عبدالرحيم حيات نور  .130

 باحث مكتبات 7 هبه بنت حامد عالي السليماني  .131

 فني مختبر 7 وائل بن فواز علي هوساوي  .132
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 فني دعم 7 صائغياسر بن حامد احمد   .133

 مراقب امن وسالمة 6 احسان بنت عثمان يوسف فالته  .134

 مساعد اداري 6 احمد بن سويلم مسلم القرشي  .135

 اداريمساعد  6 احمد بن علي وهبان الحامدي  .136

 سكرتير 6 احمد بن محمد خلف الرقيب  .137

 فني دعم مساعد 6 اسماعيل بن رضوان محمود مرداد  .138

 كهربائي 6 اكرم بن محمد حسين بادكوك  .139

 مساعد اداري 6 ايمان بنت سعيد سعد الدعدي  .140

 محضر مختبر 6 بدر بن عبدهللا علي علوش  .141

 مسجل طلبة 6 بدر بن محمد عتيق هللا السريحي  .142

 كاتب 6 بن مطر عواد الجابريبدر   .143

 مسجل معلومات 6 بدري بن احمد ساندو مال  .144

 سكرتير 6 ثامر بن عبدهللا عويمر الجابري  .145

 مراقب اسكان 6 جوله بنت يوسف يحيى المرحبي  .146

 كاتب 6 حافظ بن عبدهللا حسن معافا  .147

 باحث مكتبات مساعد 6 حسان بن حمزه عمر راوه  .148

 سكرتير خاص 6 حكميحنان بنت عبدهللا حسن   .149

 مساعد اداري 6 خالد بن عيد عوض الدعدي  .150

 مراقب امن وسالمة 6 راجح بن سالم راجح الراشدي  .151

 مأمور صرف 6 رضا بن حامد صدقة قرنفلة  .152

 مساعد اداري 6 رضا بن حسن سيف االزدي  .153

 أمين مكتبة 6 رفيعه بنت محمد طيب فلمبان  .154



 بيان بأسماء المترقين

 مسمى الوظيفة المرتبة االسم م

 مراقب اسكان 6 رقية بنت الئق احمد امير علي  .155

 مفهرس 6 ريم بنت محمد عبدالعزيز الحجاجي  .156

 كاتب 6 زكي بن محمد صالح ضيف هللا الحجيلي  .157

 مراقب امن وسالمة 6 زكيه بنت سعد سعيد المولد  .158

 ناسخ الة 6 سعود بن سعد حميدان الحربي  .159

 سكرتير 6 سعود بن عطية هللا حسن يماني  .160

 مساعد اداري 6 سلطان بن عبدهللا غازي المعمري  .161

 مدقق شؤون موظفين 6 سلمى بنت محمد إبراهيم الفقيه  .162

 مساعد اداري 6 سليمان بن عبدهللا حميد المطرفي  .163

 سكرتير خاص 6 سمير بن عبده محمد السودي  .164

 مأمور صرف 6 سميرة بنت سعيد علي الغامدي  .165

 مأمور صرف 6 سهاد بنت علي حسين ميره  .166

 باحث مكتبات مساعد 6 عادل بن محمد صدقه خياط  .167

 مساعد اداري 6 عادل بن مرشود داخل المحمادي  .168

 مساعد اداري 6 عاطف بن احمد مريزيق الصبحي  .169

 مساعد اداري 6 عبداالله بن عبدالوهاب عبدالقادر كومو  .170

 محاسب مساعد 6 عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن باعبيد  .171

 طلبة مراقب 6 عبدالستار بن عبدهللا عبدالستار جوهرجي  .172

 مساعد اداري 6 عبدالعزيز بن عبدالرحمن عبدالعزيز الوهيب  .173

 مسجل طلبة 6 عبدالعزيز بن عبدهللا عيضه العبدلي  .174

 ناسخ الة 6 عبدهللا بن عبدالرحمن عبدهللا كشميري  .175

 مساعد اداري 6 عطية بن جمعان عيضه السني  .176
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 ناسخ الة 6 عالء بن طالل احمد العمري  .177

 فني وسائل تعليمية 6 الزهراني علي بن سعيد محمد  .178

 مأمور صرف 6 عماد بن فواز رجا هللا العميري  .179

 مراقب اسكان 6 فردوس بنت حسن عبدالوهاب غنيم  .180

 ناسخ الة 6 فهد بن سالم محمد الصوفي  .181

 مراقب اسكان 6 فهد بن صالح حاسن اللحياني  .182

 ناسخ الة 6 فهد بن مطر عيفان الزايدي  .183

 فني صيانة اآلت 6 عبدالجبار منشيفواز بن عبدالرحيم   .184

 ناسخ الة 6 متعب بن سعد يحيى الزهراني  .185

 فني طباعة 6 محسن بن علي محسن الزهراني  .186

 مدرب رياضي 6 محمد بن سليم بشير هارون  .187

 ناسخ الة 6 مشعل بن عبدالحميد حمد الصاعدي  .188

 ناسخ الة بلغتين 6 مكرم بن محمد علي مليباري  .189

 أمين مكتبة 6 حسن القرشيمها بنت عبدهللا   .190

 محاسب مساعد 6 موسى بن حميد مريزيق اللقماني  .191

 مدقق حسابات مساعد 6 موفق بن حسن عبدالحفيظ مال  .192

 مدقق حسابات مساعد 6 نايف بن كريم عتيق الحسني  .193

 مسجل معلومات 6 هارون بن ابوبكر سالم بابحير  .194

 مراقب طلبة 6 هاني بن صالح علي الصبحي  .195

 مدقق حسابات مساعد 6 بن علي ابراهيم دمياطيهاني   .196

 فني دعم مساعد 6 هاني بن محمد عبدالرحمن العضيبي  .197

 أمين مكتبة 6 وائل بن عبدهللا عايض الحتيرشي  .198
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 مساعد اداري 6 وائل بن عبدهللا عبدالوهاب حدايدي  .199

 مساعد اداري 6 يزيد بن علي احمد الغامدي  .200

 كاتب 5 محمودابتهال بنت خليل إبراهيم   .201

 مساعد اداري 5 ابراهيم بن ادريس ابراهيم الهوساوي  .202

 سكرتير خاص 5 ابراهيم بن عيضه سويد الحارثي  .203

 ناسخ الة 5 ابراهيم بن مت صالح دوله  .204

 مساعد اداري 5 ابراهيم بن مرعي محمد طوهري  .205

 أمين مستودع 5 أحمد بن سعيد إبراهيم الحربي  .206

 كاتب 5 احمد بن عمر محمد بانوير  .207

 كاتب 5 احمد بن ماطر مطير اللهيبي  .208

 مراقب امن وسالمة 5 اقبال بنت عثمان صدقه خضر  .209

 مراقب امن وسالمة 5 ايمان بنت عبدهللا منصور المطرفي  .210

 مأمور صرف 5 أيمن بن جمال احمد النجار  .211

 سكرتير خاص 5 جمعه بنت احمد عواجي حكمي  .212

 امن وسالمةمراقب  5 جوهر بن محمد هادي سليمان  .213

 كاتب 5 حجلي بن معتوق عبيدان الهذلي  .214

 مساعد اداري 5 حسن بن احمد يحيى الزهراني  .215

 مساعد اداري 5 حسن بن متعب محمد العلوي  .216

 مراقب امن وسالمة 5 حصه بنت سلطان عباس النفيعي  .217

 كاتب 5 خالد بن احمد حسن الزهراني  .218

 كاتب 5 خالد بن خلف عقاب الدعدي  .219

 كاتب 5 شباب عوض الزهرانيخالد بن   .220
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 كاتب 5 رامي بن منير محمد السليماني  .221

 كاتب 5 رائد بن طليع عابد الدعدي  .222
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