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 10 أخصائي خمترب امحد محيد احلازمي بن مجيل  .1
 10 أخصائي اختبارات بازرعهامحد حممد  بن عمر  .2
 10 مصمم برامج أول عبداهلل طالب العطاس بن فؤاد  .3
 10 مساعد إداري مشرف سليم عبداهلل امحد بنت زهيه  .4
 9 أخصائي قواعد بيانات امحد حممد جبلي بن عبدالقادر  .5
 9 أخصائي خمترب يسلم امحد باحمرز بنت نوف  .6
 9 أمني مكتبة حممد حسن غفوري بن أسامة  .7
 9 باحث علمي ه االمسريضعبداهلل عو بن علي  .8
 9 فين تشغيل أالت كينج محد مسلري مليباري بن عبداهلل  .9

 9 أخصائي مكتبات عمر سامل باناعمة بنتفوزية  .10
 9 حماسب علي حممود خشاب بن عمر  .11
 9 حماسب عيد مسلم اللقماني بن طالل  .12
 9 حماسب وان عثمان حاجي اسي بن نور الدين  .13
 9 مهندس معماري عوده صايل األمحدي بن عبداحملسن  .14
 9 فين خمترب  رشيد حممود البلبيسي بنت ميسون  .15
 9 خمتربفين  صديق هاشم حلواني بنت ملياء  .16
 9 فين خمترب بكر امحد مرسي بنت جنالء  .17
 9 فين خمترب علي حييى عطوه بن عصام  .18
 9 فين خمترب عبدالرزاق ساطي املطريف بنت اشواق  .19
 9 فين خمترب حممد سامل بامشيع بنت معتوقة  .20
 9 فين خمترب عمر ساملني عبداملغيث بن رضوان  .21
 9 فين خمترب محدي مجيل ليمونية بن حسن  .22
 9 مدقق شؤون املوظفني ادريس طالب املغربي بن مازن  .23
 9 مدقق شؤون املوظفني صاحل حممد اجلاوي بن مجال  .24
 9 مصمم برامج حممد صادق ابولنب بن رائد  .25
 9 مدير شعبة امليزانية حممد صدقه باداود بن هتان  .26
 9 مراقب امن وسالمة عمر علي اجليزاني تبن سامية  .27
 9 مشرف اجتماعي عبدالرمحن علي الزهراني بنت نورة  .28
 9 والتسجيلمدير إدارة القبول  حممد طه القحطاني بنت نبيله  .29
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 9 خمرج برامج عبدالعزيز كرده حسنني بن فواز  .30
 9 مرتجم مجيل امحد الطف بن اجماد  .31
 9 بلغتني ناسخ آلة رزيق بركي السلمي د بنسعي  .32
 9 إسكان مراقيبكبري  امحد طريف السهلي بن خالد  .33
 9 مساعد إداري علي حممد حمفوظ بنت مشتهى  .34
 9 مساعد إداري دخيل اهلل حسن العبدلي بنت بدرية  .35
 9 مساعد إداري شرف ذبيل الوذيناني بن حممد  .36
 9 مساعد إداري رشاد عبداهلل فلفالن بنت اشجان  .37
 9 مساعد إداري عبداللطيف عمر فطاني بنت ملياء  .38
 9 مساعد إداري صاحل مصلح املطريف بن حممد  .39
 9 مساعد إداري ناصر راشد القحطاني بن خالد  .40
 9 مساعد إداري امحد عمر عطوه بنت سوزن  .41
 9 مساعد إداري علي حييى الغامدي بنت شريفة  .42
 9 مساعد إداري راجح حامد العصيمي بن حممد  .43
 9 مساعد إداري عبدالرمحن عبداهلل بافقيه بنت فوزية  .44
 9 مساعد إداري جذالن مساعد احلربي بنت عبري  .45
 9 مساعد إداري امحد علي ال عيسى الغامدي بن عبداهلل  .46
 9 مساعد إداري سعيد حممد املربعي بنت مريم  .47
 9 مساعد إداري امحد هاشم منر بن تركي  .48
 9 مساعد إداري مجيل عبدالغفور خان بن اسعد  .49
 9 اريمساعد إد بكر حممد فالتة بنت خريية  .50
 9 مساعد إداري عطاسسامل عبدالرمحن  بن هشام  .51
 9 مساعد إداري عبداهلل حممد مليباري بن إبراهيم  .52
 9 سكرتري خاص منكابو حممد نور عبداهلادي بنت سامية  .53
 8 باحث وسائل تعليمية عبداهلل عواض العتييب بنت امل  .54
 8 سكرتري حييى علي عطوه بنت روضه  .55
 8 سكرتري باأخضرسعيد عمر  بن عبداهلل  .56
 8 سكرتري عبدالرمحن عبدالرحيم السليماني بن عبداهلل  .57
 8 سكرتري سامل سلمان الصبحي بن سلمان  .58
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 8 سكرتري عبداهلل باخت احلازمي بن سلطان  .59
 8 فين تشغيل االت ابراهيم عبداهلل حنبلي بن حممد  .60
 8 رئيس قسم القبول حممد علي سعيد عادل بن وائل  .61
 8 مسجل معلومات مشرف حسن صاحل الصبياني بن امحد  .62
 8 مسجل معلومات مشرف عبدالرمحن امحد ابو نواس تبن لينا  .63
 8 باحث علمي خلف عبدالرحيم الزلفي بن ساري  .64
 8 رسام معماري حممد عبداهلل القحطاني بن عبدالعزيز  .65
 8 ناسخ آلة حممد نور عمر اهلندي بن عبدالسالم  .66
 8 رئيس قسم احملاسبة عبدالعزيز عبداهلل العمري بن سلطان  .67
 8 فين دعم حممود تاج هاشم بن مدحت  .68
 8 فين دعم نور حممد يعقوب وياني بن أمحد  .69
 8 لة بلغتنيآناسخ  سلطان عوض العصيمي بن حممد  .70
 8 رئيس قسم التدقيق سعيد حممد باخليور بن صالح  .71
 8 صيانة االتفين  عبدالرزاق صويلح ابو مخاس بن عصام  .72
 8 منسق قبول وتسجيل حامد حممد املالكي بن فيصل  .73
 8 منسق قبول وتسجيل سعدي رشيد املطريف بن فوزي  .74
 8 أمني مستودع حممد عبدالغين لبان بن ياسر  .75
 8 أمني مكتبة ناصر عبداهلل السبيعي بن امحد  .76
 8 مفهرس عيد حممد الرحيلي بنت امساء  .77
 8 مهندس معماري  حممد قاسم احلارثي بن شاكر  .78
 8 مصور تلفزيوني  حسن يوسف قربان بن حممد  .79
 8 مراقب أمن وسالمة صادق دفع اهلل محد بنت نوال  .80
 8 مراقب أمن وسالمة رضوان حسن املصري بنت اروى  .81
 8 فين طباعة عبدالرزاق جممل السلمي بن عبداحملسن  .82
 8 حماسب مجيل يعقوب مسكري بنت فايزة  .83
 8 سكرتري خاص هاشم وهبه عبدالعال بنت حنان  .84
 8 مساعد إداري سامل عيضة القرشي بنت عفاف  .85
 8 مساعد إداري مشرف حممد امحد احلذيفي بن امحد  .86
 8 مساعد إداري غيث بركات اهلامشي بن عبداملعني  .87
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 8 مساعد إداري عابد عواد اجلهين بن ممدوح  .88
 8 مساعد إداري متكانيعبدالغين عبدالغفور  بنت نسرين  .89
 8 مساعد إداري حممد عوض احلارثي بن مستور  .90
 8 مساعد إداري حامد عبدالفتاح فقيه بنت حنان  .91
 8 مساعد إداري مشرف سبهانيحممد سعيد  بنت انتصار  .92
 8 مساعد إداري عبداللطيف حممد علي غنام بن عابدين  .93
 8 مساعد إداري عبداهلل نوح فريق بن حمسن  .94
 8 مساعد إداري مشرف حممد علي داغستاني بن مصطفى  .95
 8 مساعد إداري ناصر مسلم الصاعدي بن عابد  .96
 8 مساعد إداري عبدالرزاق محزة جاوا بنت حنان  .97
 8 مساعد إداري مشرف ابراهيم حممد الدوسري ة بنتنور  .98
 8 مساعد إداري شاكر مجيل مسكري بنت تهاني  .99

 8 إداريمساعد  ذاكر صاحل خباري بنت فوزية  .100
 8 مساعد إداري عويض عواض العصيمي بنت امل  .101
 8 مساعد إداري سامل عبداهلل املنعمي بنت فاطمة  .102
 8 مساعد إداري غالب حممد سليم خياط بن وديع  .103
 8 مساعد إداري فهد عبدالعزيز الدحيم بن عبدالعزيز  .104
 8 مساعد إداري مشرف حممد امحد بامحدين بن امحد  .105
 8 مساعد إداري سليمان مسلم اللقماني بن حممد  .106
 8 مساعد إداري شاكر سامل علواني بنت فاطمة  .107
 8 مساعد إداري ابراهيم علي دمياطي بن خالد  .108
 8 مساعد إداري مشرف عبدالعزيز بنيه احلازمي بنت عابدية  .109
 8 مساعد إداري علي حسين اللبان بن حممد  .110
 8 إداري مساعد سليم عبداملعني اللحياني بنت امل  .111
 8 مساعد إداري مشرف علي سليمان السليماني بنت فدوه  .112
 8 مساعد إداري عبداهلل سعد احلسين بن سعد  .113
 8 مساعد إداري حرمني عامل منديلي بن مجال  .114
 8 مساعد إداري سعد محدان املطريف بن محيد  .115
 8 حملل خمترب فاضل محاد الطويرقي بنت هناء  .116
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 8 حملل خمترب سيت فتينزكريا عبداهلل  بنت سندس  .117
 8 حملل خمترب حممد عبداهلل باداود بنت هوازن  .118
 8 مراقب اسكان النعمان حممد اجملتبى بن عبدالرمحن  .119
 8 فين خمترب عمر داخل احلربي بن عالء  .120
 8 فين خمترب امساعيل عبدالرمحن باقر بن ماهر  .121
 8 فين خمترب عبدالرمحن امحد مليباري بن عمرو  .122
 8 فين خمترب امحد بركات الزبيدي بنت سناء  .123
 8 فين خمترب حمفوظ دخيل اهلل الشريف بنت اشواق  .124
 8 فين خمترب امحد علي لبان بن عصام  .125
 8 فين خمترب ابراهيم سعد الزهراني بن حييى  .126
 8 رئيس قسم اإلسكان حممد عبداهلل ازهري بن ابراهيم  .127
 8 مساعد إداري احلتريشي مساعد هديان بن عويض  .128
 7 حماسب حممد عثمان العامودي بن عبدالرمحن  .129

 7 أمني مكتبة خليل ابراهيم السليماني بنت نهله  .130

 7 أمني مكتبة غازي مسفر احملمادي بن خالد  .131

 7 طلبةالرئيس قسم  حممد عبدالرمحن بامهدي بن شادي  .132

 7 فين خمترب امحد مفرح االمسري بن يوسف  .133

 7 رسام معماري عبدالرمحن عايد اخليربي بن ابراهيم  .134

 7 منسق قبول وتسجيل عبدالعزيز عباس سعيد بن سعود  .135

 7 فين طباعة مساعد سليم العطوي بن يوسف  .136

 7 فين طباعة سفري مسفر الصبحي بن فهد  .137

 7 فين دعم زامل ناصر العتييب بن ناصر  .138

 7 سكرتري امحد بكر فالته بن طارق  .139

 7 مساعد إداري مجيل حممد باوزير بن عوض  .140

 7 مساعد إداري خالد عبدالعزيز النباتي بن فايز  .141

 7 مساعد إداري مسحل حممد القثامي بنت امل  .142

 7 مساعد إداري علي حسن بصري بن مجيل  .143

 7 مساعد إداري ضياء احلق الباكستاني بن حممد  .144

 7 مساعد إداري عبدالعزيز عبدالغين اهلندي بن سعود  .145
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 7 مساعد إداري حسن الدين جاكومور منديلي بن زهري  .146

 7 مساعد إداري سامل عامر اجلابري بن ابراهيم  .147

 7 مساعد إداري عويض حوميد اللحياني بن صاحل  .148

 7 مساعد إداري عمر سعيد بابكري بن سعيد  .149

 7 مساعد إداري عبدالرمحن سامل باسودان بن سامل  .150

 7 مساعد إداري عبداحلميد محد الصاعدي بن ماجد  .151

 7 مساعد إداري عبداحملسن سليم الصاعدي بن هاني  .152

 7 مساعد إداري عبيد عابد الدعدي بن عبدالغين  .153

 7 مساعد إداري كمال امحد السفياني بن امحد  .154

 7 مساعد إداري ابراهيم عاطف حممد حسن بن حممد  .155

 7 مساعد إداري حسن حممد الربعي بن امحد  .156

 7 مساعد إداري قاسم امحد لولو بن امحد  .157

 7 مساعد إداري امحد حييى ال قاسم بن اسامة  .158

 7 مساعد إداري تنعبدالستار موسى مرش بن جابر  .159

 7 مساعد إداري هاشم نصار احلسيين بنت بدرية  .160

 7 مساعد إداي مطلق طلق القثامي بن محد  .161

 7 مساعد إداري علي امحد الرفاعي بن امحد  .162

 7 مساعد إداري الثعليب محودامحد بن ردة   .163

 7 مساعد إداري عبدالرمحن حممد بافقيه بن هاشم  .164

 7 مساعد إداري حممد عبدالرزاق الدباغ بن بندر  .165

 7 مساعد إداري صاحل علي حسنني بنت سامية  .166

 7 مساعد إداري عبداهلل علي رواسبن تركي   .167

 7 مساعد إداري صاحل حييى نقاش بن فواز  .168

 7 مساعد إداري نبيل حممد عبيد بن حسام  .169

 7 مراقب أمن وسالمة حممد مسعود الصبحيبن عمر   .170

 7 مراقب أمن وسالمة نوير سعد املسعودي بن عطا اهلل  .171

 7 مراقب أمن وسالمة جاويد بشري الدين بنت حليمة  .172

 7 مراقب أمن وسالمة محود راشد اللهييب بن خالد  .173

 7 مراقب أمن وسالمة مبارك عيد اجلهين بن وليد  .174
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 7 مأمور صرف املزموميمفرح خمضور  بن فراج  .175

 7 أمني مستودع عبدالرشيد التيه حممد بنت فاطمة  .176

 7 أمني مستودع عمر علي فالته بن تركي  .177

 7 ناسخ آلة امحد حامد باسنان بن حممد  .178

 7 ناسخ آلة عبداهلل علي اخلطيب بن فواز  .179

 7 ناسخ آلة علي حممد مياني بن وليد  .180

 7 ناسخ آلة بلغتني محد عبدالرمحن الفريح بن عبدالرمحن  .181

 7 ناسخ آلة بلغتني حممد داود املطرف بن خالد  .182

 7 مسجل معلومات عبدالواحد يسلم باصفار بن خالد  .183

 7 مسجل معلومات علي حسين اللبان بن عبدالرمحن  .184

 7 مسجل معلومات سعود عبداهلل املسعود بن عبداهلل  .185

 7 مسجل معلومات عبدالرمحن سامل باحشوان بن حممد  .186

 7 فين علي ابراهيم باشهاب بن عالء  .187

 7 فين صيانة اآلت  محيد حممد احلازمي بن عبداهلل  .188

 7 فين صيانة اآلت  حممد احمليسين بن عبدالرمحن  .189

 6 مسجل طلبة عبدالقادر حممد هادي بن حممد  .190

 6 ناسخ آلة بلغتني شامان مبارك اللهييب بن محود  .191

 6 آلة بلغتنيناسخ  مصلح عبداهلل الزويهري بن بندر  .192

 6 ناسخ آلة منري نوار الدعدي بن نوار  .193

 6 ناسخ آلة محيد سعد القرشي بن سعد  .194

 6 ناسخ آلة عبدالعزيز حمميد العتييب بن سامي  .195

 6 مصور تلفزيوني ابراهيم حممد الشيخي بن حممد  .196

 6 مساعد إداري حممد هتان الشهري بن فهيد  .197

 6 جنار صاحل عمر بامفلح بن حممد  .198

 6 فين طباعة رشيد سعد العويف بن عبد املنعم  .199

 6 فين خمترب يعقوب اسحاق منشي بن ايناس  .200

 6 فين خمترب عبدالكريم مسران الصاعدي بن مسري  .201

 6 مسجل معلومات حممد غالب الشريف بن ناصر  .202

 6 مسجل معلومات صاحل علي بيجر بن باسم  .203
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 6 مسجل معلومات امحد هالل الشريف بن سامي  .204

 6 مسجل معلومات الشريفناصر  سعود  بن عزام  .205

 6 مسجل معلومات علي مرضي احملمادي بن ماجد  .206

 6 مسجل معلومات سعد حممد املالكي ة بنعيض  .207

 6 مسجل معلومات شامان سيف املطريي بن مبارك  .208

 6 مسجل معلومات حممود حممد الشنقيطي بن حممد  .209

 6 معلوماتمسجل  حممود صدقه االنصاري بن خالد  .210
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