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عمادة شؤون ب إدارة التوظيفمراجعة ادانه ملبينة أمساؤهم ا املرشحني املواطننيرغب جامعة امللك سعود من ت
( بطريق الدرعية مصطحبني معهم ملف حيتوى  19أعضاء هيئة التدريس واملوظفني ابلدور الرابع مبىن رقم ) 

 خصيةشعلى أصول الشهادات املطلوبة وصورة منها وإثبات اهلوية الوطنية وصورة منها وكذلك صورتني 
الستكمال عمل أايم  عشرةهـ وملدة  15/5/1438املوافق  األحدحديثة وذلك خالل الفرتة من بداية يوم 

إجراءات تعيينهم ومن مل يراجع خالل هذه الفرتة سوف يسقط حقه يف التعيني ويتم استدعاء من يليه يف 
 الرتتيب.
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  الرجال

               

 اهلوية رقم الوظيفة االسم
 4905 )املزامحية( ةآل انسخ سعد بن حممد بن فهد بن متعب
 0659 مساعد حماسب اخليل أاب صاحل عبدالكرمي ابسل

 8415 املوظفني شؤون مدقق عتني عيدروس حسن حممد
 5441 املوظفني شؤون مدقق جغدمي حممد علي بدر
 3465 املوظفني شؤون مدقق القحطاين عبدهللا فهد عبدهللا
 6991 املوظفني شؤون مدقق العيد حممد عبدالعزيز حممد
 0981 كاتب الدوسري راشد حممد فهد

 1536 كاتب العتييب انصر انيف حممد
 2706 كاتب القويعان عقيل مرزوق فواز

 7453 كاتب العتييب عواض حممد زايد
 8354 كاتب احلريب عايد دويهيس سلطان
 7710 كاتب السعوي حممد عبدهللا سليمان

 6127 كاتب العتييب بتال فايح طالل

 7453 كاتب عواض ال امحد فائع وليد

 9554 كاتب تيقع بن عبدهللا عبدالعزيز عبدالرمحن
 6486 كاتب الكيادي حسن حممد حسن

 9954 كاتب احلريب محود غازي شاكر

 5151 كاتب املعيلي راشد خالد سلطان

 1970 كاتب الزاحم حممد عبدهللا سعد
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 اهلوية رقم الوظيفة االسم
 9459 كاتب الشيباين حرابش انئف عبدالعزيز

 6125 كاتب العميم عبدالعزيز صاحل عبدالعزيز

 5621 كاتب الدخيل عبدالعزيز حممد وليد
 5952 كاتب العنزي ذايب معيض عبدالعزيز
 7460 كاتب العقيلي مسرع مسار يوسف

 0409 كاتب القحطاين مبارك عبدهللا سند

 8270 كاتب يدالسع عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز

 5632 كاتب صاحل آل عبدهللا أمحد عبدهللا

 2095 كاتب جراح طيب امحد ابراهيم

 0477 كاتب الرباهيم خليفة جاسم صادق

 8762 كاتب احلريب حممد عبدهللا يوسف

 2361 كاتب املوسى محود عبدهللا اسامة

 8542 كاتب العنزي عويض حممد سلطان

 8287 كاتب البقمي مقعد هباس عبدهللا

 6644 كاتب احلريب صاحل انيف عبدهللا

 6648 كاتب الشهري عبدهللا حممد خالد

 8982 كاتب املرشدي طعيميس عتييب فيصل

 3735 كاتب احلارثي خضر منصور عبدهللا

 1508 كاتب الزير حممد محد حممد
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 اهلوية رقم الوظيفة االسم
 6307 ختطيط ابحث احلريب عايض سعد حممد

 6044 وسالمة أمن مراقب الشهراين سعيد سعيد عادل

 5917 وسالمة أمن مراقب القميزي سعود عبدالرمحن سعود
 8162 وسالمة أمن مراقب املطريي عادي اندر سلطان
 1201 وسالمة أمن مراقب عسريي حممد أمحد حيىي
 8384 وسالمة أمن مراقب القحطاين حممد عبدهللا حممد
 5397 املوظفني شئون ادارة مدير الشهراين هللا جار حممد إبراهيم
 1335 جيولوجي الدوسري مفلح سليم مفلح
 4015 )فيزايء(خمترب فين الزايدي جربوع سعود  ايسر

 8914 اتصاالت مأمور احلنااي إبراهيم علي امحد
 0243 تكييف و تربيد فين الرويسان ابراهيم سليمان سلطان

 2016 نظم حملل العنقري الرمحن عبد حممد العزيز عبد
 8166 برامج مطور الربيدي أمحد انصر أديب
 3201 مساعد الكرتونيات مهندس الزهراين هللا رزق مطر بندر

 5900 مساعد ميكانيكي مهندس احلريب علي غازي مرشد
 4778 مساعد وابتعاث تدريب ابحث البليخي عبدالرمحن منصور عمر

 3586 اتصاالت فين العتييب  عبيد  حلبان منيف
 8492 برامج خمرج مساعد دخيل آل عبدهللا ابراهيم عبدهللا
 2402 مونتاج فين الوضاخي سليمان خالد سليمان

 0555 وأسنان فم ورعاية صحة/أخصائي عوير حممد سعيد  مشعل

 8923 طبية جهزةأ /أخصائي العتييب غافل مشبب فهد
 8957 وطوارئ إسعاف / أخصائي العنزي مطلق فرحان عبداحملسن
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 اهلوية رقم الوظيفة االسم
 3237 أشعة / أخصائي العروي علي هللا دخيل علي

 7193 خمتربات / أخصائي الشهراين ثبيت سعد  حممد
 7453 أسنان طب / مقيم طبيب السعدون حممد ابراهيم حممد

 0163 إدارة مدير مساعد-أخصائي الدوسري  خلف فاحل فرج
 3557 فين)ختدير( الشثري عبدالرمحن ابراهيم  طارق

 8194 )املزامحية(اآلت صيانة فين الدوسري عبيد عبدهللا محد
 8256 )املزامحية(مساعد مدين مهندس القرشي خليفه ربه دخيل عبدهللا
 4330 )املزامحية(مستودع أمني الدميسي سيدي حممد امحد
 3570 مبيعات مأمور العدل عبدالرمحن يوسف جابر

 6998 )املزامحية( إداري مساعد مذكور حممد امحد حممد
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غب جامعة امللك ســــــعود من املواطنات املرشــــــحات املبينة امساجهن ادانه مراجعة وحدة التوظيف بعمادة ر ت
( الدور االول 22شـــــؤون اعضـــــاء هيئة التدريس واملوظفات ابملدينة ااامعية للطالبات ابلدرعية مبىن رقم )

نية وصــورة هلوية الوطمصــطحبني معهن ملف حيتوع على أصــول الشــهادات املطلوبة وصــورة منها وإثبات ا
الستكمال  عمل أايم عشرةهــــــــــ وملدة 15/5/1438منها وذلك خالل الفرتة من بداية يوم االحد املوافق 

ها يف من يلي يف التعيني ويتم استدعاء ااجراءات تعيينهن ومن مل يراجع خالل هذه الفرتة سوف يسقط حقه
  الرتتيب.  
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 النساء 

 الوطنية اهلوية الوظيفة االسم م
 0130  مشرف اداري مساعد العجروش علي سليمان وفاء 1
 0962 تغذية اخصائي الغامدي علي عبدهللا حنان 2
 4898 اسنان( )طب مقيم طبيب العومي امحد عبدالرمحن اوراد 3
 9769 برامج مطور احلسني علي عبدهللا العنود 4
 ابراهيم عبدالعزيز مجيلة 5

 العبداللطيف
 8199 مساعد علمي ابحث

 5594 ادارة( مدير )مساعد اخصائي احلريب صنت صنيتان أمرية 6
 0505 اسنان اخصائي العقيل عبدهللا عقيل هيفاء 7
 0980 تغذية اخصائي ابوشايع ابراهيم خالد وجد 8
 6843 صيديل العنزان علي انصر مىن 9
 5056 اشعة فين الشمراين صاحل عليان بشاير 10
 1892 طبية سجالت فين الثبييت حتسني خريهللا هدى 11
 5108 اجتماعي اخصائي حريب سقيفان احلميدي هند 12
 1394  كاتب السبيعي دغيم ثواب اميان 13
 7576 الة انسخ العمري سلمان عبدهللا ندى 14
 3105 كاتب العصيمي جنر سيف فيحاء 15
 3191 نساء مفتشة الرتكي سعود بن ابراهيم مالك 16


