
رقم  م

 الملف
مسمى  االسم

 الوظيفة
 تاريخ المقابلة الشخصية ومكانها المرتبة

 10 أخصائي مختبر منال عبدهللا الصعيقر 91623 1

 م2021/ 5/1ه املوافق 21/5/1442يوم الثالاثء املوافق 
 صباحا   9الساعة 

 مبكتب عميد املوارد البشرية
 الدور الرابع 19مبىن 

 منيره محمد عقيل 12748 2
رئيس فني 

 مختبر
10 

 اسماء بداح العنقري 13422 3
رئيس فنيي 

 مختبر
10 

 فهد عبدالعزيز السلوم 15507 4
رئيس فني 

 مختبر
10 

 جنان محمد الرشيد 11411 5
رئيس فني 

 مختبر
10 

 اسماء عمر الشنقيطي 12653 6
رئيس فني 

 مختبر
10 

 م2021/ 5/1ه املوافق 21/5/1442املوافق  ثالاثءاليوم 
 صباحا   10الساعة 

 مبكتب عميد املوارد البشرية
 الدور الرابع 19مبىن 

 الزهرانينوره احمد  11653 7
رئيس فني 

 مختبر
10 

 10 أخصائي زراعي عبدهللا احمد الحربى 14535 8

 هند منصور الرشيد 12960 9
رئيس فني 

 مختبر
10 

 عبير محمد الصميت 10013 10
رئيس فني 

 مختبر
 م2021/ 5/1ه املوافق 21/5/1442يوم الثالاثء املوافق  10

 صباحا   11الساعة 
 مبكتب عميد املوارد البشرية

 الدور الرابع 19مبىن 
 10 طبيب بيطري بندر سليمان المحيميد 19255 11

 الخطابيابتسام رباح  12791 12
رئيس فني 

 مختبر
10 

 األلمعيساره عايض  13423 13
رئيس فنيين 

 مختبر
10 

 منتهى محمد النغيمش 11652 14
رئيس فني 

 مختبر
10 

 10 أخصائي مختبر محمد عائض الشهري 13542 15
 م2021/ 5/1ه املوافق 21/5/1442يوم الثالاثء املوافق 

 مساء   12الساعة 
 مبكتب عميد املوارد البشرية

 الدور الرابع 19مبىن 
 10 أخصائي مختبر سليمان محمد السلطان 10627 16

 10 باحث علمي خالد ناصر المصبح 14762 17

 10 مدير )حرفية( عايض محمد الشهري 14387 18



 

رقم  م

 االسم الملف
مسمى 

 تاريخ المقابلة الشخصية ومكانها المرتبة الوظيفة

 عبدهللا حمد المحيذيف 13773 1
كبير أخصائيي 

 مختبر
11 

 م2021/ 6/1ه املوافق 22/5/1442املوافق  االربعاءيوم 
 صباحا   9الساعة 

 مبكتب عميد املوارد البشرية
 الدور الرابع 19مبىن 

 فوزية عبدهللا المالكي 36640 2
كبير أخصائيي 

 مختبر
11 

 العتيبينايف مطلق شالح  11986 3
كبير أخصائيي 

 مختبر
11 

 القحطانيعايض سعيد  14656 4
مركز مدير 

 األبحاث
11 

 11 باحث علمي العتيبي غازيخالد  7583 5

 مشاعل محمد الشائق  11130 6
أخصائي 
 مختبرات

11 
 م2021/ 6/1ه املوافق 22/5/1442املوافق  االربعاءيوم 

 صباحا   10الساعة 
 مبكتب عميد املوارد البشرية

 الدور الرابع 19مبىن 

 شيخه على حسين بابطين 10110 7
أخصائيي كبير 

 مختبر
11 

 ناصر ابراهيم الشيبان  7624 8
رئيس فني 

 مختبر
11 

 10 أخصائي عبدهللا ناصر العاصم 99162 9

 فهد ناصر شنار  18169 10
فني طباعة 

 مشرف
 م2021/ 6/1ه املوافق 22/5/1442املوافق  االربعاءيوم  10

 صباحا   11الساعة 
 مبكتب عميد املوارد البشرية

 الدور الرابع 19مبىن 
 10 أمين مكتبة يسعد العمر يسعد 14540 11

12 14534 
عبدالرحمن محمد بن 

 خويتم
 10 أمين مكتبة

 10 أمين مكتبة وليد عبدالرحمن الهويشل 10553 13

 يالعنز يسند دهيد 28313 14
مراقب أمن 

 وسالمة مشرف
10 

15 28461 
 

 حسين على الكعبي
مراقب أمن 

 وسالمة مشرف
 م2021/ 6/1ه املوافق 22/5/1442املوافق  االربعاءيوم  10

 مساء   12الساعة 
 مبكتب عميد املوارد البشرية

 الدور الرابع 19مبىن 
16 28290 

 
 عبدهللا على األسمري

مدير وحدة أمن 
 و سالمة

10 

 على يحيى ازيبى 28110 17
مراقب أمن 

 وسالمة مشرف
10 

 عويد مفرح العنزي 28394 18
أمن مراقب 

 وسالمة مشرف
10 


