
تاريخ الحصول عليھاالمرتبةالوظيفة المثبت عليھاالسجل المدنياالسمرقم الموظفم

01/08/1428السادسةلحام1009148824ابراھيم بن احمد يوسف اليوسف12070845

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1020453070ابراھيم بن خليفه ابراھيم بالعشرين22072619

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1006045965ابراھيم بن عبدهللا حسن آل موسى32090447

01/11/1430السابعةمراقب أمن وسالمة1002541587ابراھيم بن على ابراھيم الحمد41910258

24/12/1432السادسةمساعد إداري1005934300ابراھيم بن علي حسين العلوي52072437

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1241026731ابراھيم بن عيسى حسن البريمان62072825

01/08/1428السادسةطاھي1006043820ابراھيم بن محمد ابراھيم ال موسى72071504

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1013685183ابراھيم بن وھب محمد الخاطر82073047

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1008782781ابراھيم خليل ابراھيم  بورسيس91970682

07/05/1432السابعةمراقب إسكان1006529232ابراھيم علي منصور  ال جضر101950329

01/06/1429السابعةفني صيانة آالت1005359078احمد ابراھيم عبدالرحمن الجالل111940015

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1010966842احمد بن ابراھيم عبدهللا البوشقراء122072669

24/12/1432الخامسةمراقب أمن وسالمة1015869587احمد بن جابر قاسم البيابي132073154

24/12/1432السابعةمشغل أجھزه حاسب آلي1010637153احمد بن حسين عبدالعزيز بورشيد142070704

24/12/1432السابعةمدقق مشتريات1009307636احمد بن عبدالرحمن خالد الشوشان151950501

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1054344872احمد بن عبدهللا علي الغامدي162072883

01/05/1429الخامسةمأمور اتصاالت1005871742احمد بن علي عبدهللا الدحبوس172080084

15/02/1430الخامسةفني تبريد وتكييف1012898241احمد بن عيسى احمد الزاكي182090231

01/06/1429الخامسةمراقب أمن وسالمة1002709036احمد بن فھد محمد العواد191920059

21/06/1430السابعةسكرتير1004095301احمد بن مخيمر محمد الدوسري202010172

24/12/1432الثالثةمسجل معلومات1015743634احمد بن يوسف أحمد شويخات212073089

01/08/1428الخامسةطاھي1010509410احمد بن يوسف حسين العبيد222071223

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1016760181احمد سعد  المانع232072867

29/04/1431السابعةمسجل معلومات1070693831احمد محسن علوى  مشوش241920322

20/06/1430السابعةسكرتير1004736946احمد يحيي احمد الغامدي251950105

07/05/1432السابعةمحاسب1020882778اسماعيل عبدالعزيز  عبدالكريم261971044

01/09/1431السابعةسكرتير1022496259امين منصور محمد  الغرقان272010180

07/05/1432الثامنةمھندس كھربائي1026727659ايمن علي محمد  المزين282030063

24/12/1432السادسةمساعد مبرمج1010631776أحمد بن حسين أحمد آل عبدالرزاق292072510

24/12/1432الرابعةطاھي1003179072باسم بن حبيب عبدهللا الشايب302071471

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1016698282باسم بن راشد ناصر الدرويش312072693

24/12/1432السابعةمسجل معلومات1020778716باسم بن عبدالملك حسن الخنيزي322021038

07/05/1432السادسةنجار1026855542باقر بن علوي ھاشم ابوالرحي332070118

01/08/1428الخامسةطاھي1014988685باقي بن عيسى حسين الجاسم342071398
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01/09/1431التاسعةاخصائي شؤون موظفين1040132696بدر بن عبدالمحسن بندر البصيص المطيري352010362

01/11/1430السادسةكاتب1013132616بدر بن فراج محمد نومان الخالدي361980433

24/12/1432السابعةمراقب أمن وسالمة1003503461بندر بن محمد جاسم الحمدان372070879

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1032539486بندر شافي عقل الخالدي382072833

01/08/1428الخامسةطاھي1021230998توفيق بن سعود علي ال زين الدين392073071

07/05/1432السابعةفني صيانة آالت1025005800توفيق صالح محمد شويكان401970872

01/08/1428السابعةمساعد إداري1019635422ثامر بن عبدالرحمن صالح العقيل411960849

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1055359499جابر أحمد محمد العسيري421970749

15/02/1430الخامسةطاھي1017785658جاسم بن احمد جاسم الزاكي432090728

01/08/1428الخامسةسمكري1005644206جعفر بن احمد علي الخويط442071075

24/12/1432الخامسةطاھي1013763766جعفر بن علي احمد ال تريك452071570

01/05/1429الخامسةمأمور اتصاالت1012020564جعفر بن علي عبدهللا ال محيف462080133

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1004690192جعفر بن علي علي الجعفر472090489

24/12/1432السادسةكھربائي1040606954جمال بن يوسف احمد السماح482070358

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1001151149جمال عبدهللا راشد العبدالرحمن492072627

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1039589278جمعه محمد محمد الدوله501920413

01/09/1431التاسعةأخصائي مكتبات1021119571حامد بن عبدالرزاق سعد الشرھان511880120

01/08/1428الرابعةسمكري1013368103حسن بن احمد حسن عمران522071421

24/12/1432السادسةمساعد مبرمج1021244247حسن بن جاسم احمد العبيدي532030047

01/04/1430الخامسةطاھي1047275977حسن بن حبيب بن علي القماره541961269

29/04/1429السادسةنجار1006019226حسن بن عبدالكريم حسن المطرود552080026

15/02/1430الرابعةمشغل أجھزة مكتبية1003395199حسن بن علي احمد بودريس562090794

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1010056065حسن بن عيسى كاظم العاشور572090497

01/04/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1008725564حسن بن منصور مھدي ال سليم581860437

24/12/1432السابعةفني طباعة1038570030حسن بن ھالل علي الشويخات592070233

29/04/1431السادسةميكانيكي1054785991حسين بن حبيب حسن البطاط601990383

07/05/1432السادسةكاتب1011459771حسين بن حبيب علي القمارة611950288

24/12/1432السادسةفني1013315971حسين بن حجي عبدهللا العوض622072932

24/12/1432الثامنةمراجع حسابات1022192346حسين بن صالح علي العصفور631890070

15/02/1430الرابعةمشغل أجھزة مكتبية1003504154حسين بن عبدالكريم علي القصير642090900

07/05/1432السادسةناسخ آ لة بلغتين1047441033حسين بن عبدهللا حسين الشخل652091205

16/06/1431السادسةسكرتير1010650545حسين بن عبدهللا عبدهللا الخليفه662100402

01/08/1428الثامنةمأمور إتصاالت مشرف1009689900حسين بن عبدهللا علي الصفار672071017

01/08/1428السابعةسكرتير1012166144حسين بن عبدهللا علي العسيف682072528

01/08/1428السادسةمأمور اتصاالت1020426902حسين بن على ابراھيم الماحوزى692070829
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29/04/1431السابعةفني صيانة آالت1029947510حسين بن علي احمد كرم701880477

01/08/1428الخامسةطاھي1000995710حسين بن علي حسن السبيع712070887

15/02/1430السابعةفني طباعة1005023005حسين بن علي ھالل الرميح722090059

01/08/1428السادسةميكانيكي1009715663حسين بن كاظم حسن الزراع732070936

01/08/1428السابعةمشغل أجھزة مكتبية1009149384حسين بن ناصر علي السيھاتي742070837

24/12/1432الخامسةكھربائي1010807343حسين بن ناصر علي العيد752071695

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1028661302حسين على احمد  البشراوى761920116

24/12/1432الخامسةمراقب إسكان1007240938حسين علي  الخويط772071877

07/05/1432السابعةمساعد إداري1023281379حسين علي علي  ال مدن781950171

15/02/1430الخامسةمراقب عمال1000707958حمد بن مھنا فھد الزبيل792090546

07/05/1432السابعةمساعد إداري1061499818حمد عبدالرحمن خزيم  القميزي802010213

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1015897976حيدر بن مسلم حبيب المعلم812090455

01/08/1428السادسةمأمور اتصاالت1006154288خالد بن حسين بن خالد الخالدي822071661

24/12/1432السادسةفني1003638556خالد بن حسين سعد الدوسري832070994

24/12/1432الثامنةمراقب أمن وسالمة1006655771خالد بن دواس دواس السليم842072875

01/09/1431الثامنةباحث اجتماعي1056739137خالد بن عائض عبدهللا البقمي851980590

24/12/1432الخامسةمراقب أمن وسالمة1019378866خالد بن عبد هللا حسين العبدالقادر862072966

29/04/1431السابعةناسخ آلة بلغتين1010038295خالد بن عبدالحميد حسن الدحيلب871930298

24/12/1432السابعةمراقب أمن وسالمة1026917615خالد بن عتيق عبدهللا السالم882072734

01/08/1428السادسةمأمور اتصاالت1002666657خالد بن فرحان مبارك المسفر891890195

24/12/1432الرابعةمسجل معلومات1003095716خالد بن فھد بن ھزاع العتيبي902021111

01/08/1428السابعةميكانيكي1003334545خالد بن مطلق محمد العتيبي912020634

24/12/1432الخامسةمراقب أمن وسالمة1044523261خالد حمد  الھملجي المليحي922072461

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1006989535خالد خليل عبدهللا العيسي931930579

07/05/1432السادسةكھربائي1001700986خالد محمد جاسم الحمدان942070259

24/12/1432الثامنةباحث علمي1026620888خالد منصور محمد  السابر952000165

24/12/1432السادسةفني طباعة1005892177خليفه بن عبدهللا خليفه الداموك962071950

01/11/1430السابعةأمين مكتبة1025540632خليل بن مريزيق بن فوير الحمدي971980417

24/12/1432السابعةمراقب أمن وسالمة1018942092راشد سعد راشد السليم981960641

01/08/1428السابعةفني تبريد وتكييف1023560046رضا بن علوي حسن أبوالرحى992072916

27/07/1432السابعةناسخ آلة بلغتين1030134496رضا بن علي محمد الرشيد1002000206

07/05/1432الثامنةفني مختبر1003718648زكريا بن احمد جاسم سلھام1011970244

24/12/1432السادسةكھربائي1025203264زكريا بن علي محمد الحسن1022000983

01/08/1428السادسةميكانيكي1018605897زكي بن عبدهللا بن حسن السوبادي1032070720

07/05/1432السابعةمبرمج1075112258زياد حمد حمود  الفزيع1042030782
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24/12/1432الخامسةطاھي1003226071ساري بن علي خميس الكحيله1052071538

01/11/1430السادسةكاتب1022575862سالم بن راسم سالم الراشدي1061970377

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1005383797سعد بن مبارك عيسى المرشد1072090463

01/06/1429الخامسةمراقب أمن وسالمة1015589888سعد بن محمد عبدهللا الشبيعان1081920017

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1012660823سعود عبدالعزيز فھد سنبل1092072700

24/12/1432السابعةفني1013482789سعيد بن احمد معتوق المعتوق1102000818

01/08/1428الخامسةطاھي1034060218سعيد بن حبيب محمد ال عفيريت1112071033

15/02/1430الخامسةمراقب عمال1004689442سعيد بن عبدهللا عبدهللا الدلي1122090603

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1049797283سعيد بن علي جاسم الحيراني1132090439

01/11/1430السادسةمراقب أمن وسالمة1021274509سلطان ابراھيم  بالعشرين1142030378

12/04/1431السادسةسكرتير1020069520سلطان بن فالح بتال المھيمزي الرشيدي1152100171

01/09/1431السادسةمراقب أمن وسالمة1027097896سلطان فالح عبدالرحمن  الھاجري1162030435

29/04/1431السادسةمأمور مشتريات1014123838سلمان بن سلمان بن عبدهللا الناصر1171990367

01/09/1431الثامنةمبرمج1017200450سلمان بن عبدهللا بن احمد العلي1181970509

15/05/1429السادسةكاتب1012625248سلمان بن عبدالمنعم سلمان الحداد1192080373

01/11/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1013917719سلمان محمد على الحمر1201920075

24/12/1432الخامسةمشغل أجھزة مكتبية1006023764شوقي بن احمد ابراھيم ال عيد1212071380

01/09/1431السابعةسكرتير1026102952صالح بن سعيد أحمد الغامدي1221930131

07/05/1432التاسعةمشغل أجھزه حاسب آلي1046885818صالح بن سعيد سالم ال شيبان1231830159

24/12/1432السادسةمراقب أمن وسالمة1040086231صالح بن عبدهللا محمد الزھراني1241930321

15/02/1430الخامسةكاتب1015885419صالح بن ناصر احمد العباد1252090512

24/12/1432السادسةفني مختبر1038116875ضيف هللا بن خبتي بن سحاب الغامدي1262073104

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1056545229طالل بن عبدهللا احمد ابوشاھين1272073112

24/12/1432الخامسةنجار1006967093عادل أحمد علي آل مدن1282071744

01/08/1428السادسةفني تبريد وتكييف1006471252عادل بن عثمان سعد الناھض1292021153

01/08/1428السادسةميكانيكي1026654978عارف بن علي بن عبدهللا آل خضر1302071463

24/12/1432السادسةمراقب إسكان1009460641عاطف بن عابد مكي آل شلي1312072487

24/12/1432السادسةمساعد مبرمج1023341041عالي بن غازي عالي الرشيدي1321970319

12/04/1431الخامسةفني تبريد وتكييف1051527636عامر بن محمد عيظه البريكي1332100262

24/12/1432التاسعةمراقب أمن وسالمة1012446884عائض طامي عايض الھاجري1341960740

01/08/1428السابعةمساعد إداري1022305237عباس احمد سلمان شويخات1352072411

01/08/1428السادسةنجار1013427412عباس الشيخ على منصور المرھون1362070671

01/08/1428السادسةفني تبريد وتكييف1058803287عباس بن احمد حسين آل عبدالرزاق1372071992

24/12/1432السابعةمشغل أجھزة مكتبية1000741411عباس بن عبدالوھاب على الصالح1381930248

15/02/1430السابعةمساعد إداري1003937230عباس بن علي علي آل محفوظ1392090124
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01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1001997988عباس بن محمد حسين بن علي1402073005

24/12/1432الخامسةكاتب1003431242عبد اللطيف بن عبدهللا محمد البراك1412072388

24/12/1432الخامسةمراقب مطعم1016412098عبد هللا بن سعد جاسم المشرف1422071562

01/09/1431السابعةمشغل أجھزه حاسب آلي1032094730عبدالصمد بن محمد علي القحطاني1431950444

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1010631990عبدالعزيز بن خليفه عبدالعزيز المھناء1442072544

01/08/1428السادسةكھربائي1034161784عبدالعزيز بن سعيد عبدهللا ال شويھين1452070944

01/11/1430السادسةسكرتير1007637034عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد المنقاش1462000462

20/01/1430السادسةسكرتير1056134511عبدالعزيز بن عبدهللا عبدهللا المشيقري1472030394

01/09/1431السادسةمراقب أمن وسالمة1089283541عبدالعزيز بن مبارك سعد الدوسري1481961293

15/02/1430الرابعةمشغل أجھزة مكتبية1002190724عبدالعزيز بن محمد صالح العماني1492091164

01/08/1428الثامنةميكانيكي1056014077عبدالعزيز طاھر عيسى البريمان1502071512

01/08/1428السادسةنجار1044630000عبدالعلي عبدالكريم علي الجباره1512070960

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1051850186عبدالكريم بن علي احمد الجنبى1521920067

07/05/1432السابعةرئيس قسم حرفي1023229022عبدالكريم محمد علي صالح آل حمادة1532000868

24/12/1432الثالثةمشغل أجھزة مكتبية1059201283عبداللطيف بن عبد الرحمن العصيل1542072073

01/11/1430الثامنةباحث مكتبات1056014283عبداللطيف محمد حمد الماضي1551980459

24/12/1432السابعةسكرتير1012264279عبدهللا احمد جاسم البزرون1561950212

15/02/1430الرابعةمشغل أجھزة مكتبية1008988832عبدهللا بن احمد حسن الحكيم1572090893

07/05/1432السابعةمبرمج1023631169عبدهللا بن بداح بن تركي الشھراني1582000058

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1008782813عبدهللا بن خليل ابراھيم بورسيس1592072560

29/04/1429الخامسةمراقب أمن وسالمة1002607636عبدهللا بن سعد راشد السليم1602080224

01/09/1431الخامسةمراقب أمن وسالمة1043145349عبدهللا بن سعد عبدهللا العوھلي1611880310

20/01/1430السادسةناسخ آلة بلغتين1025203256عبدهللا بن علي محمد الحسن1622010049

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1008159327عبدهللا بن عيسى عبدهللا الخاطر1632090372

01/11/1430الخامسةطاھي1043497633عبدهللا بن عيسى علي المدرھم1642001171

01/08/1428الخامسةطاھي1018337244عبدهللا بن محمد حسين الراشد1652071083

01/08/1428السابعةسكرتير1004112478عبدهللا بن محمد عبدهللا الخلف1662020022

01/09/1431السابعةمشغل أجھزه حاسب آلي1023944455عبدهللا بن محمد علي الشھري1672001147

15/02/1430الخامسةطاھي1010482576عبدهللا بن محمد محمد المعيوف1682090752

24/12/1432الخامسةسكرتير1018006963عبدهللا بن منصور بن عيسى ال سالم1692071976

24/12/1432السادسةمراقب أمن وسالمة1008694760عبدهللا بن موسى بن علي البيشي1702072859

29/04/1431السابعةسكرتير1007089483عبدهللا محمد عبدالغني الخثعمي1712010081

01/04/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1023406778عبدالمحسن بن حسين علي السلطان1721960485

15/02/1430الخامسةمراقب عمال1009020601عبدالمحسن بن علي عيسى العسيف1732090653

24/12/1432الثامنةباحث تسويق1023890989عبدالمحسن بن محمد مھدي الشاعر1741900100
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01/08/1428السادسةناسخ آلة بلغتين1012637151عبدالمنعم حسين علي المعيبد1752072289

20/06/1430التاسعةفني طباعة1017305705عبدالواحد احمد علي ال مدن1761741226

01/11/1430السابعةسكرتير1023365503عثمان بن عبدالعزيز فالح الفالح1772001204

28/06/1427السادسةسكرتير1037466909عدنان بن عبدالمحسن كاظم السلمان1782000735

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1021396088عزيز بن قزعان كليب العتيبي1791920140

07/05/1432التاسعةأمين مكتبة1030006306على بن حبيب عبدهللا الحداد1801920231

29/04/1431الثامنةفني صيانة آالت1007590498على بن حسن حسن بو عيسى1811880211

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1007240912على بن حسن على الخويط1821910274

24/12/1432الخامسةفني تبريد وتكييف1010631768على بن حسين احمد العبدالرزاق1832072908

29/04/1431السابعةفني صيانة آالت1039172877على بن سلمان علوي الخضراوى1841930222

29/04/1431الثامنةباحث مشتريات1017780535على عيسى عبدهللا الديرم1851930090

01/11/1430الثامنةمشغل أجھزه حاسب آلي1023889197على محمد حسن ابوالرحى1861920281

24/12/1432الثامنةباحث ميزانية1011940754علي ابراھيم احمد مكيحيل1871950220

24/12/1432السادسةمساعد إداري1006167694علي بن احمد علي الليلي1882072205

01/08/1428الخامسةطاھي1020016950علي بن احمد علي آل احميد1892073138

24/12/1432الرابعةمراقب أمن وسالمة1002774220علي بن إبراھيم سعد الحسين1902073170

24/12/1432الرابعةطاھي1004435234علي بن حسن عبدهللا البطاط1912071603

29/04/1431الخامسةطاھي1043375144علي بن حسن عبدهللا العلي1922001163

01/09/1431السادسةسكرتير1034293249علي بن حسن علي ال حسين1931950238

07/05/1432السادسةمأمور مشتريات1015746496علي بن حسين علي الخماس1942070168

24/12/1432السادسةمراقب أمن وسالمة1019401478علي بن خالد سعد الخالدي1952072974

24/12/1432الرابعةطاھي1002929725علي بن صالح عبدهللا الخاطر1962071596

01/08/1428الخامسةطاھي1010655833علي بن صالح علي السالم1972071108

01/08/1428السابعةميكانيكي1017297381علي بن عبدالرحمن علي الغامدي1982020626

24/12/1432التاسعةمدير مكتب وكيل الجامعة1029358064علي بن عبدهللا بن حبيب الجبيلى1991850488

24/12/1432الخامسةمراقب أمن وسالمة1012992747علي بن محمد ابراھيم الماص2001960980

24/12/1432السادسةطابع آلة عربي وانجليزي1040533471علي بن محمد احمد الغامدي2011960807

15/02/1430الرابعةمشغل أجھزة مكتبية1030907107علي بن محمد حسن السني2022090926

01/04/1430السادسةمساعد إداري1004378236علي بن منصور عبدهللا آل سالم2032090132

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1002541223علي حسن احمد المانع2042073013

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1016760231علي سعد عبد الرحمن المانع2052072536

01/09/1431التاسعةمھندس كيميائي1012444483علي محمد ناصر البوصالح2061960542

24/12/1432الخامسةمراقب إسكان1007088956عماد بن عبدالرحيم محمد الكثيري2072072247

24/12/1432الثامنةمحاسب1023988082عوض بن خالد عوض الشمري2082030211

01/08/1428السادسةنجار1045658935عيد بن  محسن احمد ال حيان2092071009
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01/09/1431السابعةفني طباعة1022387730عيسى ابراھيم احمد التريكي2101960443

01/08/1428السابعةمسجل معلومات1008587279عيسى بن خليفه عيسى السالم2111970997

01/08/1428السادسةميكانيكي1020457717عيسى بن محمد معتوق آل عاشور2122073188

28/04/1431السابعةفني صيانة آالت1019355864عيسى بن ناصر عبدالوھاب الحضري2131990424

07/05/1432الخامسةطاھي1002797033عيسى عبدهللا مسلم المسلم2142070267

24/12/1432السادسةفني1013129190فاضل موسى جمعة التريكي2152072924

01/09/1431الثامنةمساعد إداري مشرف1008795435فايز بن عبدهللا سلمان شويخات2161880229

01/11/1430السادسةناسخ آلة بلغتين1025020007فائز محمد سعيد الغامدي2172010239

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1017860683فتحي بن فرحان مبارك المسفر2182072594

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1002440053فھد بن حمد فھد الحصحوص2192090421

15/02/1430الخامسةمراقب أمن وسالمة1009430891فھد بن سالم دغيم الخالدي2202090405

24/12/1432الرابعةمساعد فني تشغيل آالت1013760515فھد بن سعود سعد النوح الخالدي2212071687

24/12/1432السابعةمشغل أجھزه حاسب آلي1003593124فھد بن ياسين عبدالواحد الزھير2222010370

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1047541983فھد رھيب عبدهللا الرھيب2231920041

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1036936332فھد سالم معيض العتيبي2242072601

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1042781565فؤاد بن ابراھيم خالد الميبر2252072685

24/12/1432الخامسةمراقب إسكان1032724427فيصل بن علي مناحى الرويلي2262071801

24/12/1432السابعةمدقق شؤون موظفين1003105226فيصل بن يوسف عبدالوھاب البصري2272020121

01/08/1428الثامنةميكانيكي حديد1017561984فيصل خالد عبدالرحمن المرير2281970822

24/12/1432الثامنةفني طباعة1015754797كمال أحمد علي المنيان2291960451

24/12/1432الخامسةفني صيانة آالت1016760249الفي بن سعد عبدالرحمن المانع2302071851

25/01/1431السادسةسكرتير1012151567ماجد بن احمد علي المھيني2312100163

01/08/1428الخامسةطاھي1070185200ماجد بن سلمان صالح صالح2322071273

01/07/1430السادسةمراقب أمن وسالمة1008629428ماجد رشيد مفلح العجمي2331960708

01/05/1429الخامسةمأمور اتصاالت1002845301مبارك بن عوده محمد العوده2342080141

29/04/1431السادسةمراقب أمن وسالمة1004212633مبارك سعود مبارك الھاجري2351980540

01/11/1430الثامنةمدير شعبة المراجع1016085654محسن محمد حمد  الحربي2362000553

01/09/1431السابعةسكرتير1010044699محمد بن أحمد حسن البراھيم2372001189

01/04/1430السادسةكھربائي1020949291محمد بن حبيب علي آل مبارك2382090140

01/09/1429السابعةناسخ آلة1016268656محمد بن حسن بن ابراھيم ال احمود2391870197

01/08/1428الخامسةطاھي1021754336محمد بن حسن بن جاسم العرب2402071257

01/08/1428الخامسةطاھي1028288486محمد بن حسن يوسف السالم2412071322

07/05/1432السابعةمحاسب1006872913محمد بن حسين علي المختار2421930206

01/11/1430السادسةسكرتير1003387246محمد بن حيدر يوسف الھاشم2432050227

24/12/1432الثامنةمراقب أمن وسالمة1007361544محمد بن خالد عبدهللا الضاعن2442072891
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15/02/1430الخامسةكاتب1013105174محمد بن خليفه جبر آل مسعود2452090611

01/08/1428الخامسةطاھي1016579979محمد بن عبدالعزيز صالح الزرور2462071231

24/12/1432التاسعةمدير شعبة المحاسبة1003486808محمد بن عبدالعزيز محمد السويعي2471960675

24/12/1432الثامنةفني مختبر1033549351محمد بن عبدهللا بن جعفر الشافعى2481900085

07/05/1432الثامنةفني صيانة آالت1025533595محمد بن عبدهللا محمد البيضاني الزھراني2491970898

24/12/1432الخامسةمراقب أمن وسالمة1008256487محمد بن علي سعيد الغامدي2502072643

01/08/1428الخامسةطاھي1003344437محمد بن علي منصور ال نصر2512071249

11/04/1431الخامسةدھان1039522824محمد بن مرزوق حامد الخماش2522100238

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1028847281محمد حجاب بتال القحطاني2531960691

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1031535618محمد حسن مبارك آل حنيش الشھري2541890187

29/04/1431السابعةموجه اجتماعي1054718794محمد عبدالغفور محمد  الشيوخ2552050459

07/05/1432الثامنةمھندس ميكانيكي1028664736محمد عذنوب ضيف هللا  الحربي2561971325

07/05/1432السادسةناسخ آلة1021416167محمد فھد عبدهللا  الدوسري2572000545

24/12/1432الثامنةسكرتير1036039046محمود بن عبدهللا بن علي شاخور2582072106

07/05/1432السادسةطاھي1012923643مدن بن حسين عبدهللا النعيمي2591990416

30/07/1428السابعةمسجل معلومات1027515652مشعل بن علي مشعل الخالدي2601960683

11/04/1431الخامسةمراقب اسكان1063459398مصلح بن عبدهللا عامر الشمراني2612100220

07/05/1432السابعةباحث مكتبات1006515090مفيد بن عبدهللا عيسى الخير2622080430

01/09/1431الثامنةفني طباعة1009779974مفيد منصور عبدهللا الھويدي2632000850

01/08/1428السابعةميكانيكي حديد1004356828ممدوح بن عبدالعزيز سعد النغموش2641970723

15/02/1430الخامسةكاتب1008986083منصور بن حسن علي عبادة2652090687

11/06/1431السادسةسكرتير1027101458منصور بن حمود أحمد الغامدي2662060333

01/08/1428السادسةلحام1029020680منصور بن عيسى عبدهللا السبع2672070853

29/04/1431الثامنةرئيس قسم حرفي1002353231منير سلمان بن محمد القطان2682001022

24/12/1432السادسةمأمور اتصاالت1017310549مھدي بن حجي بن حسن الجاسم2692071653

01/08/1428السادسةميكانيكي1003964440ميثم علي أحمد المشامع2702071835

01/08/1428الثامنةمأمور إتصاالت مشرف1017297167ناصر بن عبدهللا ھدية آل شيبان2712071025

24/12/1432السادسةفني طباعة1038865323نايف سند راشد الخماس2722071611

24/12/1432السابعةكھربائي1030873481نايف علي عبدالمحسن العبدهللا2732030493

24/12/1432الرابعةمراقب أمن وسالمة1005089667نايف فيحان عبدالھادي العتيبي2742073021

24/12/1432السابعةمسجل معلومات1001810306نبيل بن خميس عبدهللا الغامدي2752010784

01/11/1428السادسةدھان1004152094نجيب بن عباس صالح المكي2762030344

01/08/1428السادسةلحام1012948913نصر بن حسن ضيف العلوان2772070621

01/09/1431التاسعةمھندس الكترونيات1010791059نصر بن علي ناصر العسيري2782050441

01/08/1428التاسعةفني تبريد وتكييف1017236637نضال بن تقي احمد الجنبي2792010148
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29/04/1431التاسعةأمين مكتبة1009452226ھاشم حسين عمر العطاس2801910414

24/12/1432السابعةمأمور مشتريات1012731194ھانى ابراھيم  المدن2811900134

24/12/1432السابعةأمين مكتبة1019673332ھانى حسن ضيف العلوان2822072023

24/12/1432الثامنةمشغل أجھزة مكتبية1023786351ھاني بن حسن صالح المغرور2832071645

01/08/1428الرابعةدھان1013105182ھاني بن خليفه بن جبر ال مسعود2842071132

24/12/1432السادسةمشغل أجھزة مكتبية1005247703ھاني بن علي محمد آل زواد2852050483

15/02/1430الخامسةطاھي1028299228ھاني بن محمد منصور الحكيم2862090306

07/05/1432الخامسةميكانيكي1008554824ھشام بن معتوق احمد السلمان2872070126

24/12/1432السادسةمراقب إسكان1006479271ھيثم بن ابراھيم علي العسيف2882072221

01/08/1428السابعةسكرتير1007124389ھيثم بن شريف محمد الطالب2892020220

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1002930244وائل بن سعد راشد العبداه2902072651

01/08/1428السادسةطاھي1003239447وجدي بن احمد خلف الدوسري2912071546

01/08/1428الثامنةميكانيكي حديد1010552956وحيد بن احمد محمد بومره2922071934

24/12/1432السادسةفني1048830978ياسر حسن علي المبارك2932071900

24/12/1432السادسةفني صيانة آالت1005286396يوسف بن خليل ابراھيم الزنان2941860031

01/08/1428الخامسةطاھي1010655825يوسف بن صالح علي السالم2952071041

29/04/1429الخامسةطاھي1015745860يوسف بن صالح علي الصقر2962080167

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1020528558يوسف سعد حمود الفھد2972072635

01/08/1428الخامسةمراقب أمن وسالمة1006884207يوسف محمد فھد  العواد2982072841

15/02/1430السابعةطاھي1001648060يونس بن معتوق طاھر البحراني2992090067
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