
النيابة العامة تدعو المرشحين والمرشحات على وظائفها 

المقابلة الشخصية إلجراء  

إعالن الوظائف من خالل منصة )جدارة(   املجراة عبر تدعو النيابة العامة املرشحين واملرشحات عن طريق املفاضلة 

أسماؤهم    09/04/1443بتاريخ   واملرفق  العامة  هـ  للنيابة  الرئيس  باملقر  ستعقد  التي  الشخصية  املقابالت  إلجراء  أدناه 

 بطريق امللك فهد بمدينة الرياض.

مع اصطحاب    أدناه،وتؤكد النيابة العامة في هذا الشأن ضرورة التقيد بالحضور في املواعيد املحددة في البيان املرفق  

املتقدم به في )جدارة( وأنه يتعذر الدخول بدونهما مع مراعاة اإلجراءات  أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل املؤهل العلمي  

توكلنا   تطبيق  خالل  من  الصحية  الحالة  عرض  بعد  اال  بالدخول  السماح  يتم  ولن  كورونا  بجائحة  الخاصة  االحترازية 

 وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة إجراء املقابلة. 

 رابط القناة: )يصلكم كل جديد( التليجرام لى الرسمية عم لقناة )أي وظيفة( انض

ewdifhhttps://t.me/ 

 م

الهوية 

الوطنية  

 مشفر 

 بالت موعد املقا اإلسم 

 ابراهيم عبدالعزيز بن محمد التويجرى  5996****** 1

الثالثاء 

تبدأ      هـ03/05/1443  املوافق

  8:00املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة  
ً
صباحا

12:00  
ً
 ظهرا

 حسام حامد حمود الخالدي  6079****** 2

 حسين سالم بن جابر اللغبي  9373****** 3

 حسين ظافر سعيد القحطاني 2878****** 4

 سلطان بن منصور بن حسن املالكي 3323****** 5

 سلطان رشيد محمد الشمري  1127****** 6

 سلمان علي موس ي غزواني  2790****** 7

 سهيل علي ابراهيم الزهراني  6805****** 8

 شاجع الفي بن ليلي العنزي  6143****** 9

 عائض علي عائض االسمري  3246****** 10

 عبداللطيف محمد حسن جعفر 7247****** 11

 عبدهللا بن عبيد بن مبروك العتيبي  3423****** 12

 عبدهللا حمدان ابن حمد السلمى 2254****** 13

 هللا ضويحي الحربي   عبدهللا ضيف 4956****** 14

https://t.me/ewdifh


 عقاب نزال هزاع العنزي  3553****** 15

 فارس ابن ناصر ابن سعد السبيعي  9891****** 16

 فراج جازي فراج الحربي 1461****** 17

 فهد سالم سعيد بن مشراف  6964****** 18

 فواز سليم عوض املالكي  0838****** 19

 فواز عوض عيظه السفياني  6297****** 20

 محمد سالم عليان الحسيني  4216****** 21

 مسفر حامد محمد الشهري  7823****** 22

 هادي محمد يتيم الوادعي  0581****** 23

 ياسر محمد راجي الرحيلي  2024****** 24

 ابراهيم بركي معتاد الجنهي  8468****** 25

 ابراهيم عادل بن مرزوق الصاعدي 1614****** 26

 ابراهيم عبدالعزيز صالح الطويان 4487****** 27

 ابراهيم عبدهللا بن عبدالعزيز العثمان  1869****** 28

 احمد بن عقيل بن دحلى العنزي  1209****** 29

 احمد حمدان احمد الصبحي 5193****** 30

 احمد حمدان بن احمد القر ني 3478****** 31

 احمد خليف عوض الحربي  1465****** 32

 احمد محمد بن عناية هللا الصبحي 4887****** 33

 اسامه خالد بن حمد الحربي  3093****** 34

 البراء احمد حسن بغدادي  2378****** 35

 ايمن حسن يحي سالمي  0673****** 36

 أحمد صالح محمد العليان  5207****** 37

 أحمد مسلم شريد الحربي  8243****** 38

 بادي بن عبدهللا بن مصلح الردادي 5677****** 39

 بداح بن ماشع بن بداح الهاجري  0270****** 40

 بدر عبدالرحمن عبدهللا الحماد  9264****** 41

 بدر غازي دخنان الحربي  9763****** 42

 تركى ثواب هوصان العتيبي  7934****** 43

 تركي خالد بن محمد الغامدي  8673****** 44



 تميم عابد بنيه العوفي 1626****** 45

 حامد حويمد حميد السلمي  6891****** 46

 حامد محمد بن ناصر الجنهي  6326****** 47

 حسان عبدالرزاق بن عبدهللا الصاعدي 3712****** 48

 حسن محمدناصر جويبر الصاعدي 7383****** 49

 حسين جبران دغش القحطاني  3630****** 50

 حسين عبدهللا علي آل مشحم  7770****** 51

 حسين قاسم فتيني بكيش  3722****** 52

 حمدان عبيد حمدان الشمري  5612****** 53

 حمزه يحي عيس ى مشيخي  3622****** 54

 خالد بن محمد بن ابراهيم املحيميد  1147****** 55

 خالد محمد بن براك العتيبي  5526****** 56

 خالد محمد بن مساء القرش ي  3351****** 57

 خالد ناصر بن حمد الحربي 0447****** 58

 خليل بن محمد بن رويعي العطوي  0267****** 59

 ذيب بن محمد بن سعيد القحطاني 5021****** 60

 رامي راجح سالم الجنهي  4642****** 61

 رامي مبارك محمد الشهرانى  3710****** 62

 رائد فرج صالح العوفي 0876****** 63

 رعد عبدالعزيز محمد املغذوي  7495****** 64

 زياد سلطان بن محمد الحميدان  1335****** 65

 سامى عباد عبداله املنعمى  5272****** 66

 سعد عبدهللا محمد املالكي  0208****** 67

 سلطان علي بن سعد القحطاني 5789****** 68

 سلطان هاجد بندر العتيبي  3130****** 69

 سلمان عبداالله بن سلمان األحمدي  0086****** 70

 سليمان عبدالرحمن محمد الطريمان  2994****** 71

 سمير فالح فالح الحربي  0518****** 72

 صالح ابن عبدهللا ابن صالح القرني 6469****** 73

 صالح محمد صالح اليامي  0207****** 74



 صقر عبدهللا سني العلياني 4650****** 75

االربعاء 

تبدأ      هـ04/05/1443  املوافق

  8:00املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة  
ً
صباحا

12:00  
ً
 ظهرا

 طارق محمد فهد العوده 3416****** 76

 طالع هليل طالع الحربي  5343****** 77

 طراد محمد زايد النفيعي 6192****** 78

 عادل بن معال بن معلث الحربي  4542****** 79

 عادل عبدهللا ضفيدع الحربي 0066****** 80

 عاصم حميد الفي الرحيلي 0098****** 81

 عامر سليم تركي املحمدي  2642****** 82

 عايد بن سعد بن عيد العنزي  8990****** 83

84 ******7588 
عبدالحميد أحمد بن عبدالرحمن  

 القاض ي 

 عبدالخالق محمد عبدالخالق القرني 5989****** 85

 عبدالرحمن جمال ابن مريزيق الحارثي  6620****** 86

 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا الشبانات 6914****** 87

88 ******8295 
عبدالرحمن عبدالكريم عبدهللا  

 السعدون 

 عبدالرحمن عتيق بن عاتق الصبحي 9656****** 89

 عبدالرحمن فهد بن شتوي الشتوي  6685****** 90

 عبدالرحمن ناش ي صالح الرحيلي  5507****** 91

92 ******3944 
عبدالرزاق محمدمحمود بن ابراهيم  

 الشنقيطي 

 عبدالسالم عيس ى عبدهللا املطرودي 2065****** 93

 عبدالعزيز حمود ذياب الرشيدي 3873****** 94

 عبدالعزيز عويد هليل الحربي  8035****** 95

 عبدالعزيز مسلم عمران الحربي 2759****** 96

97 ******2748 
عبدالكريم سليمان بن عبدالكريم  

 الدخيل 

 عبدالكريم سليمان يوسف العمران  2804****** 98

 عبدهللا احمد عبدالرحمن الوسيدي  9881****** 99

 عبدهللا بن عائد بن نامي الحسيني  7919****** 100

 عبدهللا حنيف عايد العنزي  2632****** 101



 عبدهللا خالد عبدهللا الحسون  2914****** 102

 عبدهللا سعود بن فويران الحربي  5455****** 103

 عبدهللا صالح سليمان الصقعبي  2385****** 104

 هللا سليمان الثمالي   عبدهللا ضيف 7036****** 105

 عبدهللا عبدالرحمن بن عبدهللا السواجي 7330****** 106

 عبدهللا عطيه عبدهللا الزهراني  6277****** 107

 عبدهللا محمد بن سليمان البصيلي 2910****** 108

 عبدهللا محمد بن مفلح الشهراني 9599****** 109

 عبدهللا مسعد سعد الحربي  7771****** 110

 عبدهللا ناصر عبدهللا الوتيد  4941****** 111

 عبدهللا يوسف محمد الناشري  4098****** 112

 عبداملجيد متعب بن مرض ي الحارثي 4070****** 113

 عبداملحسن صنت بن سند الحربي 0359****** 114

 عبدالوهاب دخيل بن عوده الحمدي  6058****** 115

 عقاب مرض ي عبدهللا الشراري  4966****** 116

 علي سعيد أحمد الزهراني 0821****** 117

 علي عبدالعالى بن هالل السلمى  7844****** 118

 علي عمودي احمد الرفيدي  7665****** 119

 علي محمد احمد االسمري  2316****** 120

 عماد عبدالرحمن عبدهللا الحجيالن 5615****** 121

 عمر احمد سليمان الربدي  7643****** 122

 عمر مسلم عمران الحربي  2767****** 123

 عمرو متعب بن ابراهيم القناوى  7007****** 124

 عيس ى علي عيس ى بن عوض  7112****** 125

 غديف معيض بن غديف السلمى 7165****** 126

 غزوان محمد دليمان الرويلي  0471****** 127

 غيث نازل علي املخلف  2260****** 128

 فارس جميل بن احمد بدور  4724****** 129

 فائز بن فرحان بن مبارك املحمدي 1485****** 130

 فهد راحم عايض الربيعي  7117****** 131



 فواز علي بن فواز التميمي  8819****** 132

 فوزي بسيس فهيد الجنهي  1225****** 133

 فيصل تركي هالل الجابري  2173****** 134

 كايد فالح بن بدر العمري  1720****** 135

 مازن ناش ي مفلح العوفي 0249****** 136

 مبارك ابراهيم خريص ال خريص 7036****** 137

 مبارك مرض ى عطيش الجنهى  7458****** 138

 متعب عيد بن سليمان الصاعدي 4297****** 139

 مجاهد خالد بن حامد النمري  9793****** 140

 محسن احمد محسن السهيمي  5035****** 141

 محمد احمد زين املرحبي  5367****** 142

 محمد بخيت خلف الحارثي  2629****** 143

 محمد حمود عامر املطرفي 4494****** 144

 محمد خالد عبدهللا العلوي  2121****** 145

 محمد سلطان عايض البقمي  2720****** 146

 محمد سمار بن خليوي العلوي  0157****** 147

الخميس  

تبدأ      هـ05/05/1443  املوافق

  8:00املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة  
ً
صباحا

12:00  
ً
 ظهرا

 محمد صالح بن محمد البرادي  3867****** 148

 محمد ظافر بن سيف الدوسري  4040****** 149

 محمد ظافر عوض الحارثي 2963****** 150

 محمد عبدالرحمن محمد الهميلي 8680****** 151

 محمد عبدهللا بن علي الشريم  7896****** 152

 محمد عبيد بن عبدالعزيز العبيد 0680****** 153

 محمد عواد عنيزان السحيمي  5281****** 154

 محمد عيد بن عمير الصاعدي  2452****** 155

 محمد مبخوت علي الصيعري  3457****** 156

 محمد مصلح عبدهللا املغذوي  9127****** 157

 مروان حمزه حمود العوفي 2354****** 158

 مشعل احمد بن حميد الحمدى  9657****** 159

 معاذ علي صالح املحمود  7484****** 160

 مهدي بن معيض بن محمد ال عامر  1255****** 161



 مهنا عبدهللا بن ساعد السلمي  7246****** 162

 مهند حاتم سعيد ابوراس  5409****** 163

 ناصر قياض فريح العنزي  3610****** 164

 ناصر محمد حمد الرميحي  4303****** 165

 نايف بن سعد بن محمد القرش ى  9324****** 166

 نايف رابح بن فيحان الذيابي 3778****** 167

 نواف حمود حمد الصاعدي  1156****** 168

 نواف موس ى مدهللا الخميس  3541****** 169

 هاني حمد صالح الزيادي 3346****** 170

 هشام محمد زين البحيري  1297****** 171

 وليد ابراهيم عبدهللا املعيدي  8456****** 172

 وليد عقيل بن زامل الشمري  4391****** 173

 وليد الفي عايش الجنهي  1781****** 174

175 ******8054 
يزن عبدالرحمن بن موس ى باموس ى  

 العمودى

 يوسف حسن بن سحبان العمري  5291****** 176

 يوسف صالح بن راشد الجنهي  6091****** 177

 علي بن أبكر بن عمر غبري  4239****** 178

 احمد حجي بن صالح الحسن  4345****** 179

 اسحاق ابراهيم عبدهللا النفيسه 7972****** 180

 أحمد فرحان ناوي الشمري  3267****** 181

 بندر بن محمد بن ملفي العوفي 6227****** 182

 تركي حمود بن فالح الحربى  7333****** 183

 جابر عبدهللا بن حمد الجابر  3726****** 184

 جعفر محمد ابن حسن الكويتي  8139****** 185

 جواد علي بن حسين العوض 5312****** 186

 حافظ حمد بن جنادي حكمي  5863****** 187

 حسن محمدحسين بن احمد الحرز  9400****** 188

 حسين جعفر بن محمد الشويش 8300****** 189

 حمود عبدهللا رديهان العنزي  8495****** 190

 خالد صالح حسن الرويلي  2186****** 191



 راشد محمد بن راشد النشمى  7202****** 192

 رائد بن براهيم بن حمد العواد 4860****** 193

 سعود محمد صالح السعيد  1026****** 194

 سلمان علي بن محمد املربد  7515****** 195

 صالح بن ابراهيم بن عبدهللا الدوسري  7046****** 196

 عبدالرحمن عبدهللا محمد الطريفي 5362****** 197

 عبدالرحمن علي الحسن االمير  4565****** 198

 عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم العويشز 0669****** 199

 عبدهللا علي بن محمد الحداد  5198****** 200

 عبدهللا محمد ابراهيم الهويمل  9170****** 201

 عبداملجيد متعب ضيف هللا العتيبي  5295****** 202

 عبداملعين فهد عامر العتيبي  5200****** 203

 علي ابراهيم فهد القنيعان  5316****** 204

 علي حسن بن حسين البحراني  1988****** 205

 علي طاهر بن صالح الجزيري  7850****** 206

 علي عبدهللا بن يوسف السعيد  5880****** 207

 عيس ى عبدهللا بن حجي السناوي  9802****** 208

 فارس خليف بن مجاهد الشمري  0587****** 209

 فاضل عباس بن احمد الحمود 2259****** 210

 محمد ابراهيم بن عبدهللا الطارف 6030****** 211

 محمد جابر علي سويدي  3761****** 212

 محمد حمد بن جنادي حكمي  5871****** 213

 محمد سالم سالمه البلوي  1257****** 214

 محمد عبدهللا بن محمد السميري  3112****** 215

 مهدي محمد علي العيافي  8519****** 216

 ناصر حميد سالم الرشيدي  8217****** 217

 ناصر سليم عوض الحربي  0924****** 218

 ناصر محمد عايض البقمى  8846****** 219

االحد   سعد عبدهللا ناصر آل عويمر  2882****** 220

تبدأ      هـ08/05/1443  املوافق  محسن عبدهللا بن علي آل زرع  8376****** 221



  8:00املقابالت في الساعة  محمد بن احمد بن حسين البوحمود 0818****** 222

 وتنتهي في الساعة  
ً
صباحا

12:00  
ً
 ظهرا

 عبدالرحمن محمد طماح الحربي 7386****** 223

 ابراهيم علي بن حسن غضبان  3347****** 224

 عبدالرحمن معتوق بن شريده االحمد  6208****** 225

 محمد مشارد عكاش العنزي  4055****** 226

 محمد عبدهللا بن محمد الغامدي 6591****** 227

 حبيب عباس بن ابراهيم الساده  2701****** 228

 حسين هاشم بن ابراهيم آل طويلب 5164****** 229

 خليل بن ابراهيم بن حسين العليوي  2194****** 230

 محسن بن مهاوش بن سليمان البلوي  9975****** 231

 مصطفى بن احمد بن مكي العبداملحسن  0095****** 232

 فهد شكري عبدهللا رفاعي  4853****** 233

 وليد ابو بكر ابن حسن مليبارى  1210****** 234

 محمد بن يوسف بن شبيب العلوي  6100****** 235

 محمد خلف مخلد الحربي 0739****** 236

 اسماعيل هادي بن محبوب آل محبوب  7419****** 237

 تركي محمد علي كريدم  0012****** 238

 سلمان مبارك بن عبدهللا القحطاني 8539****** 239

 عبدهللا عايد سحلي الشمري  1630****** 240

 وليد خالد بن سعيد الغامدي  3629****** 241

 فايز جازم سماط الرويلي  9427****** 242

 حسن يوسف بن احمد البوحسن 3589****** 243

 يوسف احمد بن سليم القنبر  2762****** 244

 صادق حسن بن عبدهللا الحمد  0901****** 245

 محمد دخيل هللا غالب العدواني 0795****** 246

   اياد هالل بن حسين سروجي 8702****** 247

  

  

  

 حمدان سعد حفين الحارثي 1965****** 248

 راشد سفر داخل الذويبي  3617****** 249

 ريان صالح عبدهللا الخضير  0680****** 250

 سعيد عبدهللا بن سعيد الدوسري  5083****** 251



252 ******0965 
عبدالرحيم زين العابدين بن يعقوب 

 فطاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

االثنين  

تبدأ      هـ09/05/1443  املوافق

  8:00املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة  
ً
صباحا

12:00  
ً
 ظهرا

 عليان محمد بن صالح القشانين  8568****** 253

 فيصل محمد فيصل الزهراني 1320****** 254

 قاسم سلمان بن علي املبارك  4670****** 255

 ماجد محمد سعيد الغامدي  6869****** 256

 محمد سعد فواز الزهراني  8348****** 257

 هادي علي بن رفعان املحامض  6570****** 258

 محمد حامد سالم الشراري  8168****** 259

 محمد سعيد محمد املالكي  6291****** 260

 محمد فاروق بن عبدالقادر ميران 1927****** 261

 هالل محمد بن صالح الهالل  3684****** 262

 راشد سالم بن محمد اليامي  1789****** 263

 عبدهللا فهد حامد النمري  4453****** 264

 فهد زعال مهل الشمري  9844****** 265

 هشام ابراهيم علي الغامدي  5752****** 266

 عبدهللا عائض بن فهد القحطاني 0506****** 267

 فيصل مساعد عامش الشراري  4596****** 268

 سعد سليمان صالح املاض ي  9245****** 269

 صالح سمير بن صالح احمد  5590****** 270

 عبدهللا محمد بن سعد النفيعي  4284****** 271

 عبدهللا ابراهيم فهد الهذال  7250****** 272

  

 م

الهوية 

الوطنية  

 مشفر 

 موعد املقابلة  اإلسم 

الثالثاء   منال مرجي رجاء الترجمي  3146****** 1

تبدأ     هـ1443/ 05/ 03  املوافق 

  12:30املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة 
ً
 3:00ظهرا

 
ً
 عصرا

 عفاف سعد سليمان الصاعدي  2178****** 2

 اشواق عوض محمد القحطاني 6582****** 3

 امنه منصور احمد هزازي  9558****** 4

 ايمان سعد بن صالح املهلهل  9330****** 5



 أسماء حسن سلمان العمري  0203****** 6

 بتول عبدالعزيز عبدالرحمن العريمه  4042****** 7

 جميلة محيسن عريج العتيبي  9139****** 8

 جوهره عبداللطيف محمد فتني  9763****** 9

 خديجه احمد سالم سلمان  6748****** 10

 خديجه عبدهللا سعيد العمري  3138****** 11

 خديجه علي غازي التويجري  5810****** 12

 خوله عبدهللا عبدالعزيز املحيميد 6525****** 13

 ديمه محمد فهد الخمش ي  7043****** 14

 رجاء سليم عبدالكريم الجدعاني  5261****** 15

 ريم راشد حمد الترجمي  8596****** 16

 ساره محمد معدي القحطاني  3422****** 17

 سعيده يحي خليل عامري  1390****** 18

 سلوى أحمد ابن سالم الزهراني  8985****** 19

 سماح محمد سعيد الدوسري  5648****** 20

 صالحه عائض عبده الشهري  4007****** 21

 علياء حمد ابن صالح املري  7751****** 22

 عهود محمد فهد بوسبيت  3991****** 23

 فاطمه حسن محمد الشهرى  9795****** 24

 فاطمه يوسف بن أحمد أمينو  3999****** 25

 لولو علي فوزان الشايع 1071****** 26

 مرام عبدالرحمن بن محمد القويفلي 7136****** 27

 مرام مطيران رزق هللا الحربي 7820****** 28

 مريم يوسف بن احمد الدبل 5045****** 29

 مشاعل فهد بن غالب الحربي  9161****** 30

 نعمه عوض علي اليامي  3225****** 31

 نوره عبدالعزيز بن عبدهللا الراكض ي  3493****** 32

33 ******2914 
نوف عبدالرحمن عبدالعزيز  

 العبداللطيف

 هناء رشيد عبدهللا املشحن  0973****** 34

 وفاء سليم سالم العمراني  8336****** 35



 آالء مضيف سعود السفياني 8567****** 36

االربعاء  

تبدأ     هـ1443/ 05/ 04  املوافق 

  12:30املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة 
ً
 3:00ظهرا

 
ً
 عصرا

 اريج عبدالهادي سعيد الغامدي  1954****** 37

 امينه مسفر حاسن الجابري  0897****** 38

 دعاء معتوق حمزه حسنين  1270****** 39

 ريم حمد حميد السحيمي  1220****** 40

 عبير عبدهللا بن سعد الزهراني 4456****** 41

 عفاف بريك مرود املطيري  1922****** 42

 نوره جبران سعيد الشهراني  5094****** 43

 مشاعل فياض بن مشعل العنزي  8565****** 44

 منال سعيد بن زيدان السلمي  5561****** 45

 التفات خلف بن فهد السبيعي  9903****** 46

 ساره عثمان عبدالرحمن البصيري  4703****** 47

 فاطمه أحمد عبداملحسن املحيش 3456****** 48

 لولوه سليمان بن جارهللا املشيطي 8740****** 49

 غاده حسين محمد جداوى  2765****** 50

 اسماء احمد عبدالعزيز قرةعلي 9090****** 51

 رحاب احمد مقبول حكمي  6802****** 52

 عائشه احمد بن سالم الزبيدي  5307****** 53

 عائشه عليان محفوظ الصبحى 7442****** 54

 منى علي مبالش معش ي  1823****** 55

 سفانه خالد احمد مفرح  8702****** 56

 ابتهال محمد رشيد التويجري  5072****** 57

 ايمان رجاء بن علي العنزي  4030****** 58

 آيات نجيب بن حسن آل عمران  6750****** 59

 بشاير بركات بن معيض املطيري  4304****** 60

 جيهان سليمان فهد الدخيل  4396****** 61

 خزنه معاش ي بن سند الشمري  4118****** 62

 صباح فهد علي القحطاني 2134****** 63

 غاده عبدالعزيز ابراهيم الحسون  7307****** 64

 فاطمه بشار سويلم الحربي 5882****** 65



 ليلى مهدي ابراهيم جعران  3526****** 66

 مريم حمد محمد الفاهمي  3173****** 67

 مريم عطاءهللا بن براك العتيبي  8657****** 68

 مشاعل سلمان عبدهللا الروقي 9224****** 69

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الخميس 

تبدأ     هـ1443/ 05/ 05  املوافق 

  12:30املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة 
ً
 3:00ظهرا

 
ً
 عصرا

 منال مساعد رجاءهللا الحربي 7768****** 70

 عهود خالد بن عبدهللا العكبري  9732****** 71

 تركيه عميد عقيل الحربي  3442****** 72

 امل فهد بن مانع ال الحارث  8752****** 73

 امل مصلح بن عواض الثبيتي  5197****** 74

 حصه زياد مدلول الشمري  5341****** 75

 سماح سعيد ابن سالم الغامدي  8725****** 76

 عائشه عايش بن حمد الخيبري  4559****** 77

 عالهللا محمد يحي املعتبي  0230****** 78

 ليلى عبده يحي راجحي  3886****** 79

 مني احمد عبده دغاس  3143****** 80

 منيره عويضه بن علي املنصور  1089****** 81

 نفالء سلطان مجري العتيبي  9454****** 82

 نوره حسين يحي عباس  0043****** 83

 نوره سعود محمد السحامي  8002****** 84

 نوف خالد عبدالعزيز الدعيج  3688****** 85

 هياء سعد سعود الحريش  1618****** 86

 هيله علي سعد عسيري  4475****** 87

 وضحى مرزوق عواضه املطيري  9015****** 88

 وفاء احمد حسن الشهري  9775****** 89

 امل عثمان احمد حكمي  4207****** 90

 أسماء عبداللطيف الحسن النعمى 6350****** 91

 حنان حميد بن حمدي السلمي  9090****** 92

 سلمى حسن محمد حوذان  9847****** 93

 سلوى يحي بن عايض الجعيد  0339****** 94

 صالحه حمدان حماد البلوي  5609****** 95



 عائشه فايز عقيل الشهري  1614****** 96

 نوف محمد حامد االحمدي  0262****** 97

 فاطمه جاسم بن طاهر املخيدير 9125****** 98

 زينب بنت علي بن حسين الصرنوخ 7308****** 99

 عبير ناصر علي البخيت  3157****** 100

 فاطمه عبدهللا سعيد الدوسري  9886****** 101

 ندى عبدهللا محمد عسيري  9502****** 102

 زينب موس ى بن محمد الخميس  9600****** 103

  

  

  

  

  

  

  

االحد 

تبدأ     هـ1443/ 05/ 08  املوافق 

  12:30املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة 
ً
 3:00ظهرا

 
ً
 عصرا

 ساره رضا بن عبدهللا العيد  3034****** 104

 ساره فهد محمد بن موتان  7483****** 105

 ندى عبدالعزيز بن عبدهللا العمير  7468****** 106

 نوف بنت سلطان بن سعود العتيبي  8923****** 107

 ليلى علي بن حسن العاشور  1500****** 108

 رقيه عبدهللا صالح الصائغ 0306****** 109

 دعاء مصلح ثابت االحمدي  9164****** 110

 ابتهال حمد علي القباع  2482****** 111

 اشواق منصور محمد السهيمي  2697****** 112

 افراح عوض هللا زبن السلمي  9823****** 113

 بدور مثيب بن حميد املطيري  2978****** 114

 زهره احمد خلف زهراني  0669****** 115

 غدير محمد سالم جحالن  3843****** 116

 منال مقبل عبدهللا العتيبي  5775****** 117

 ندى بخيت صقر السلمي  8632****** 118

 وداد مسفر محمد املالكي  1170****** 119

 والء عبد القادر ابن ياسين عبدالقادر 3164****** 120

 رانيه عبدهللا ضاوي الجعيد  9304****** 121

 ابتهال محمد ابراهيم الشعالن 5252****** 122

 اسماء عبدهللا مفلح القحطاني  1984****** 123

 سهر سعد ابن سعد القحطاني 1031****** 124

 مريم عيس ى يوسف البوعنين  9708****** 125

 امنه عمر عبدهللا الغامدي  4310****** 126



 رقيه رشيد صالح املهلهل  9553****** 127

االثنين 

تبدأ     هـ1443/ 05/ 09  املوافق 

  12:30املقابالت في الساعة 

 وتنتهي في الساعة 
ً
 3:00ظهرا

 
ً
 عصرا

 زهراء علي بن عبداملحسن العبدالباقي 0279****** 128

 زهراء هاشم بن علوي القصاب  2225****** 129

 اماني احمد حمود املطرفي  9430****** 130

 خلود سعد سحمان الرشيدي  7065****** 131

 غادة محمد ابراهيم الحيدري  5054****** 132

 أشواق خلف بن نايف املطيري  3726****** 133

 ياسمين عويض خضران املطيري  8894****** 134

 شعاع مشعل نهار الشمري  1571****** 135

  

 رابط القناة: )يصلكم كل جديد( التليجرام لى الرسمية عم لقناة )أي وظيفة( انض
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