
 

 

 

 

 ؤهلين واملؤهالت  مللمواعيد املقابالت الشخصية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 الحارثي  عبد هللااريج عيضه  4789****** ظالل ابراهيم بن علي الغامدي  1543******

 محمد سعد محمد الشهري  0975****** الرحيلي يعبد الهادمحمد  يعبد الهاد 1361******

 الخضيري  نعبد الرحمبن  ز عبد العزيصيته  5535****** الدوسري  عبد هللارزان صالح  7936******

 ايمان غرم معاظه الشهرى  6248****** آالء فهد محمد املوس ى 4745******

 بن حاج محمود الكنالي ز عبد املعبيان  5652****** عدنان بن محمد الشريف ز عبد العزي 0631******

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 ساره فهد محمد العمري  7871****** ربيع بن احمد الزهراني  عبد هللا 7474******

 بكر فهد بن مجهز الذيابي  9358****** عماد مساعد سعيد الخديدي  8480******

 اسامه احمد محمد العثيم 0317****** سعيد الزهراني عبد هللا نعبد الرحم 3909******

 شريفه ناصر بن مسفر الزهراني  4471****** ماجد حميد بن جابر السلمي 9399******

 شعاع مخلد رقيان العتيبي 6240****** داود الفايز  عبد هللاابراهيم  1196******

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 ماجد عبدهللا فرحه الغامدي 5038****** مشبب عبدهللا محمد االحمري  2787******

 محمد حماد محمد النمري  3562****** القشانين ناصر علي بن ناصر  7826******

 سلمان محمد سلطان الغموي  0660****** فيصل عبدهللا بن منصور القرش ي 6598******

 ابراهيم صنت خليف الحربي  9240****** عبدهللا ناصر عبدهللا الغامدي 2490******

 عبداملجيد حسن محمد محيا  2461****** خالد محمد عبدالوهاب العركي  2497******

افق 1444ربيع ثاني  19األحد   9:00الساعة  -م 2022نوفمبر  13هـ املو
 
 صباحا

 ( M) ن( الدور امليزاني5) املبنى   اإلدارة العامة للشؤون القانونية–حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة

افق 1444ربيع ثاني  19األحد   10:00الساعة  -م 2022نوفمبر  13هـ املو
 
 صباحا

 ( M) ن( الدور امليزاني5) املبنى اإلدارة العامة للشؤون القانونية  – حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة

افق 1444ربيع ثاني  19األحد   مساء  12:00الساعة  -م 2022نوفمبر  13هـ املو

 ( 5( الدور ) 5)  املبنى البشرية للموارد  اإلدارة العامة   –حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 بسام ماجد بن مبارك الحربي  5320****** احمد يحي بن عائل بكري  3411******

 براء احمد بن محمد قفاص  1123****** ريان صالح بن احمد حلواني  4354******

 عابد عصام ابن محمدغازي خياط  8910****** عبدالرحمن على بن مبارك الجمل  0051******

 مشهور سعود بن حمزه العميري  9412****** ابراهيم حامد الحربي عبدالرحمن  7807******

 سطام محمود بن صدقه زمزمي 8195****** عبدالرحمن طارق بن بكر قزاز 1430******

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 أروى سالم بن محمد الصيعري  7456****** منار عمر محمد خردلي  5477******

 عبدهللا حمد الحجيى أرو  5978****** الشهري أفنان فراج محمد  0214******

 االسم  الوطنية الهوية  االسم  الهوية الوطنية 

 صباح سعيد بن علي الزهراني  3149****** منى علي عبدهللا الزهراني  0276******

 روان فهد محمدصالح الصبحي 9194****** اسماء احمد بن سعيد الزهراني  3526******

 سميه حمد بن محمد املحمدي  6407****** نهى سعيد محمد بالبيد  1698******

 مرام عبدالرحمن محمد خليل 4693****** معيش عويش الحربي وجدان  1625******

 شروق محمد احمد كلفود  6026****** هدى حامد بن علي الغامدي  1470******

 تغريد يوسف قعموص عسيري  8188****** عمر غازي جمال قطب  7332******

افق 1444ربيع ثاني  20االثنين    09:00الساعة –م 2022نوفمبر  14هـ املو
 
 صباحا

 ( 5( الدور ) 5) املبنى   اإلدارة العامة لتطوير اعمال الحج –حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة

افق 1444ربيع ثاني  19األحد   مساء  01:00الساعة  -م 2022نوفمبر  13هـ املو

 ( 5( الدور ) 5)  املبنى للموارد البشرية اإلدارة العامة  – حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة

افق 1444ربيع ثاني  20االثنين    10:00الساعة –م 2022نوفمبر  14هـ املو
 
 صباحا

 ( 5( الدور ) 5) املبنى  اإلدارة العامة للموارد البشرية–حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 حمدان علي عبدهللا الحربي  2153****** ايمان محمد سليم الحمدي 4261******

 االسم  الوطنية الهوية  االسم  الهوية الوطنية 

 ماجد محمد صالح الزهراني  5983****** نايف مبارك رجب الزهراني  1436******

 سليمان فهد بن رجاء القحطاني  5816****** آالء احمد محمد املرزوقي 0998******

 محمد عبدالحفيظ بن محمد األحمدي 6768****** وعد عبدالكريم ضيف هللا الحربي  2963******

 عبدالعزيز سعود رابح الحربي  4022****** رجاء عبدهللا سالم بارباع  7955******

 ازهار عبدهللا هزاع عبده  2248****** أحالم حامد محمد العصالني  1532******

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 ايمان مصري احمد الغامدي  6578****** رنده احمد ابراهيم الحربى  9282******

 عبدالرحمن فيتل العوفي سيرين  9309****** حنان عبدهللا حميد الخرماني  6363******

 حنان عفينان اسماعيل العصالني  5321****** أيمان محمد احمد الغامدي  5792******

 خلود سعد مصلح الثبيتي 1587****** شدى حميد قريعط الجنهي 0610******

 وجدان سلمان مساعد الجنهي 0635****** اماني عبدهللا علي الطويلعي  8203******

افق 1444ربيع ثاني  20االثنين    10:30الساعة –م 2022نوفمبر  14هـ املو
 
 صباحا

 ( G) األرض ي  ( الدور 5)  املعلومات املبنىأمن    إدارة –حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة

افق 1444ربيع ثاني  20االثنين   مساء  12:00الساعة –م 2022نوفمبر  14هـ املو

 ( 5الدور ) ( 5)  اإلدارة العامة للموارد البشرية املبنى  –حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة

افق 1444ربيع ثاني  20االثنين   مساء   01:00الساعة –م 2022نوفمبر  14هـ املو

 ( 5) ( الدور 5)  املبنى اإلدارة العامة للموارد البشرية  –حي الحمراء  -املكرمةالعنوان/ املقر الرئيس ي بمكة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 صباح سعيد بن علي الزهراني  3149****** الزهراني  عبد هللامنى علي  0276******

 روان فهد محمدصالح الصبحي 9194****** اسماء احمد بن سعيد الزهراني  3526******

 سميه حمد بن محمد املحمدي  6407****** نهى سعيد محمد بالبيد  1698******

 عبدالرحمن محمد خليلمرام  4693****** وجدان معيش عويش الحربي  1625******

 شروق محمد احمد كلفود  6026****** هدى حامد بن علي الغامدي  1470******

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 صالح عيفان  عبد هللاأبرار  9145****** الزهراني  عبد هللامنى علي  0276******

 الزهراني صباح سعيد بن علي  3149****** اسماء احمد بن سعيد الزهراني  3526******

 روان فهد محمدصالح الصبحي 9194****** نهى سعيد محمد بالبيد  1698******

 سميه حمد بن محمد املحمدي  6407****** وجدان معيش عويش الحربي  1625******

 محمد خليل نعبد الرحممرام  4693****** هدى حامد بن علي الغامدي  1470******

 االسم  الهوية الوطنية  االسم  الهوية الوطنية 

 ريان عبدالعزيز بن علي حسون  6482****** مساعدحيدر بن عباس بن محمد آل  1933******

 عمر حزام علي املالكي  0202****** علي احمد حسين األحمد  2988******

   بن عبدهللا املي نعبد املحسحيدر  2325******

افق 1444ربيع ثاني  21لثالثاء ا   09:00الساعة –م 2022نوفمبر  15هـ املو
 
 صباحا

 ( 5) ( الدور 5)  املبنى اإلدارة العامة للموارد البشرية   –حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة

افق 1444ربيع ثاني  21الثالثاء    10:00الساعة –م 2022نوفمبر  15هـ املو
 
 صباحا

 ( 5( الدور ) 5)  اإلدارة العامة للموارد البشرية املبنى   –حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة

افق 1444ربيع ثاني  21الثالثاء    11:00الساعة –م 2022نوفمبر  15هـ املو
 
 صباحا

 ( 5( الدور ) 5)  اإلدارة العامة للموارد البشرية املبنى   –حي الحمراء  -العنوان/ املقر الرئيس ي بمكة املكرمة


