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نجرانجامعة نجرانمهندس  ميكانيكىحسن بن علي بن عبداهلل العيسى0017******
9

مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهالهندسة الميكانيكية 
73.3262منتظمغير تربوى86.6310034.6521435/07/034.0222

الرياضالرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف و النهي عن المنكرمصمم برامجسعد بن محماس بن قبالن القحطاني1129******
9

مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهعلوم الحاسب اآللي 
60منتظمغير تربوى75100301437/02/190

جازانامارة منطقة جازاناخصائى عالقات عامهسلطان عجمي بن خميس بن منيخر2735******
9

مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهالعالقات العامة واإلعالن 
78.2333منتظمغير تربوى95100381436/05/252.2333

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايامنصور سعود شويلع الرشيدي2871******
9

الجامعة االسالميةدكتوراهالدعوة والثقافة اإلسالمية 
79.2منتظمغير تربوى4.95539.61437/03/030

الجوفامارة منطقة الجوفمصمم نظمفيصل بن فهاد بن زامل الشريف4641******
9

مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهإدارة نظم المعلومات
53.9833منتظمغير تربوى60100241434/07/105.9833

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةاخصائى شئون الموظفينفهد بن محسن بن فرحان الصنيدح5065******
9

مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهإدارة
64.5389منتظمغير تربوى75100301435/03/304.5389

الباحهامارة منطقة الباحةاخصائى تطوير ادارىسلطان محمد احمد الشهري6917******
9

مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهإدارة
60منتظمغير تربوى75100301436/12/060

المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةاخصائى زراعىمحمد صالح بادي المعيرفي7593******
9

مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهعلوم التربة 
65.6167منتظمغير تربوى75100301434/09/165.6167

الرياضقوات الدفاع الجويمستشار قانونى مساعدخالد سعد عبداهلل الحبشان9158******
9

مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهالقانون 
61.5611منتظمغير تربوى75100301436/09/261.5611

الرياضقوات الدفاع الجويباحث ميزانيهوليد بن خالد بن علي النهدي0041******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة أعمال 
83.8644منتظمغير تربوى91.1510036.461432/01/1710.9444

مكةالمكرمةوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىعلي حسين بن محمد ال حسين0083******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
71.4611منتظمغير تربوى3.9532.81434/08/025.8611

رماحبلدية رماحمهندس  مدنىمحمد مصبح بن زامل الظفيري0130******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة مشاريع التشييد
76منتظمغير تربوى95100381437/01/300

الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونىمحمد فيصل حسن الدوسري0233******
8

معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة
77.6178منتظمغير تربوى4.48537.921436/08/171.7778

عرعروزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىعبدالرزاق سالم محمد السالم0248******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
63.429منتظمغير تربوى2.71527.78671433/08/037.8556

عرعروزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىسلمان بن جواد بن باقر آل مكي0283******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
69.2967منتظمغير تربوى2.42526.241429/02/1016.8167

النقيعبلدية النقيعطبيب بيطرىحسين محمد بن حسين عبدلي0387******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
61.3556منتظمغير تربوى3.1529.41436/03/272.5556

بالد رجال المعبلدية محافظة رجال المعطبيب بيطرىراكان محمد عساف العواجي0406******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
59.5322منتظمغير تربوى2.87528.481436/03/242.5722

الرسوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمتعب عبدالمجيد علي الزهراني0476******
8

كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارةالماجستيرإدارة الموارد البشرية / إدارة أعمال 
78.2677منتظمغير تربوى4.06533.65331432/01/1410.9611

الجبيلامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضاياماجد علي احمد حكمي0520******
8

جامعة الملك خالدالماجستيرالشريعة 
79.7189منتظمغير تربوى4.88539.041436/09/121.6389

قريه العلياامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايابجاد حمود ملهي القحطاني0602******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع 
80.7733منتظمغير تربوى4.69537.521434/08/255.7333

طريفوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىصالح مساعد صالح العنزي0802******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
61.0522منتظمغير تربوى3.06529.241436/03/242.5722

احد رفيدهبلديه احد رفيدهطبيب بيطرىمشبب سعيد بن مشبب بن دلمخ0814******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
65.7134منتظمغير تربوى2.47526.50671431/03/0112.7

تبوكوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىاحمد صالح محمد المنصور0826******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
68.4844منتظمغير تربوى2.83528.321431/08/0511.8444

البكيريهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعبدالعزيز علي محمد عسيري0883******
8

جامعة الفيصلالماجستيرإدارة الموارد البشرية / إدارة أعمال 
78.6089منتظمغير تربوى4.67537.361435/07/273.8889

تبوكوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث قضاياعبدالرحمن مذكر صالح العتيبي0900******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالهندسة التطبيقية وإدارة التقنية مسبوق بالبكالوريوس تخصص إدارة عامة 
79.2111منتظمغير تربوى9310037.21435/02/114.8111

بلجرشىبلديه بلجرشىمراقب انشاءاتتركى غازى بن علي المنصورالشريف1115******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرهندسة مدنية 
60منتظمغير تربوى75100301437/01/280

الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةاخصائى عالقات عامهسلطان علي عبداهلل الشهري1153******
8

جامعة الملك سعودالماجستيرالصحافة اإللكترونية
79.04منتظمغير تربوى4.94539.521437/04/230

القطيفامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضاياعيسى بن صالح بن عيسى الخلفان1376******
8

جامعة الملك فيصلالماجستيرعلم االجتماع 
79.0956منتظمغير تربوى4.79538.321436/04/152.4556

حفر الباطنامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايايوسف خالد عذبي الظفيري1709******
8

الجامعة االسالميةالماجستيرالعقيدة 
79.3067منتظمغير تربوى4.84538.721436/08/011.8667

الدماموزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىسلطان حسين يحي الشريف1716******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالقانون الدولي واالقتصاد العالمي
77.3444منتظمغير تربوى85100341432/11/059.3444

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث شئون موظفينمحمد بن علي بن مكي السيهاتي1717******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة الموارد البشرية
86.1662منتظمغير تربوى98.1810039.2721433/09/157.6222

الرياضالرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف و النهي عن المنكرباحث اجتماعىيحي بن عزان بن علي آل خريم1815******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع 
80.4067منتظمغير تربوى4.74537.921435/03/254.5667

تربهبلديه تربهطبيب بيطرىعبدالعزيز عبداهلل فهد الذكراهلل1888******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
62.5611منتظمغير تربوى3.35530.41436/08/201.7611

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىعلي ابراهيم علي دنديني2118******
8

معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةالقانون 
78.8178منتظمغير تربوى4.63538.521436/08/171.7778

بالد رجال المعبلدية محافظة رجال المعمهندس  معمارىرمزي سليم بن صويلح الحربي2390******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالعمارة 
67.36منتظمغير تربوى84.210033.681436/11/160

رماحبلدية رماحمهندس  معمارىابراهيم ناصر عبدالعزيز الشريف2411******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالعمارة 
70.7278منتظمغير تربوى8610034.41436/07/201.9278

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايااحمد سعد حسين آل عشبه2447******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة السياسة العامة
81.9422منتظمغير تربوى96.910038.761435/04/214.4222

االحساءامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايامحمد بن احمد بن عبداهلل العامر2453******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيراإلدارة العامة 
79.8422منتظمغير تربوى96.410038.561436/02/272.7222

تبوكوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىابراهيم ناصر ابراهيم القاسم2566******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
64.0267منتظمغير تربوى3.02529.081434/08/015.8667

الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنىابراهيم محمد ابراهيم العقيفي2582******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرهندسة مدنية 
74.7333منتظمغير تربوى90100361436/02/252.7333

القفلبلدية القفلطبيب بيطرىشريف سائر على الحربى2609******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
58.6522منتظمغير تربوى2.76528.041436/03/242.5722

الرياضالمديرية العامة للجوازاتمراجععمار حميد سعد المالكي2645******
8

جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالمحاسبة المهنية 
74.8855منتظمغير تربوى3.97533.17331433/03/308.5389

المؤهل والدراسةاالفدميةالمعدل
مجموع 

النقاط
الجهة الوظيفة اإلسم المؤسسة التعليميةمشفر المؤهل التخصص م المقر
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المؤهل والدراسةاالفدميةالمعدل
مجموع 

النقاط
الجهة الوظيفة اإلسم المؤسسة التعليميةمشفر المؤهل التخصص م المقر

الليثوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىمعاذ عبداهلل بن حسين العلي2740******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
67.4556منتظمغير تربوى3.35530.41434/03/096.6556

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىعبدالعزيز محمد عبدالرحمن بن عبيد2783******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرشعبة األنظمة
77.6922منتظمغير تربوى4.62536.961435/08/183.7722

البكيريهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمحمد بن عبدالرزاق بن محمداالمين الشنقيطي2936******
8

جامعة الفيصلالماجستيرتمويل / إدارة أعمال 
80.6089منتظمغير تربوى4.67537.361434/07/275.8889

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىمحمد سلمان عواد الجهني3097******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالقانون 
78.0098منتظمغير تربوى81.5410032.6161431/02/1712.7778

بيشوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىفيصل فهد سالم المطيري3185******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
59.1322منتظمغير تربوى2.82528.281436/03/242.5722

الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمراجعسعد بن راجح بن سعيد آل جراد3214******
8

جامعة الملك خالدالماجستيرالمحاسبة المهنية 
76.3589منتظمغير تربوى4.67537.361436/09/121.6389

جدهوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىهاني جميل عباس النخلي3266******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
77.0067منتظمغير تربوى4.16534.18671433/03/138.6333

نجرانامارة منطقة نجرانمطور برامج أولمحمد بن ابراهيم بن عبداهلل الرعوجي3644******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرنظم المعلومات الحاسوبية 
83.5133منتظمغير تربوى89.110035.641431/05/2512.2333

مكةالمكرمةوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىنايف عبداهلل احمد العمري3810******
8

جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالقانون والممارسات المهنية 
77.9889منتظمغير تربوى4.6536.81435/04/274.3889

الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاثسعيد صالح بن سعيد كامل3825******
8

جامعة الفيصلالماجستيرإدارة أعمال 
84.4489منتظمغير تربوى4.91539.281434/07/275.8889

فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادطبيب بيطرىعبداهلل ابراهيم عبدالعزيز الزيد3829******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
60.0922منتظمغير تربوى2.94528.761436/03/242.5722

جازانوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىامين احمد بن حسين اليوسف3949******
8

جامعة الفيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
64.1811منتظمغير تربوى3.04529.161434/08/025.8611

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىعبدالعزيز سليمان عبدالرحمن العجالن3964******
8

الجامعة االسالميةالماجستيراألنظمة 
78.6811منتظمغير تربوى4.62536.961435/02/204.7611

الريثبلدية الريثطبيب بيطرىعايد سليمان بن عبداهلل الحصين3998******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
58.6522منتظمغير تربوى2.76528.041436/03/242.5722

الخبرامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايانايف محمد بن حمد آل بوغبار4124******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة السياسة العامة
79.6633منتظمغير تربوى94.610037.841435/07/103.9833

شواقبلدية اشواقطبيب بيطرىعبدالرحمن محمد محيسن المظيبري4133******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
61.6122منتظمغير تربوى3.13529.521436/03/242.5722

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث اقتصادىمحمد عبدالرحمن بن محمد الفايزي4181******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيراألقتصاد 
77.8887منتظمغير تربوى91.3410036.5361435/02/104.8167

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضاياسعد محمد على العبدلىالشريف4299******
8

جامعة الطائفالماجستيرالفقه
81.1689منتظمغير تربوى3.83438.641435/07/273.8889

مكةالمكرمةوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىفيصل سليمان سندي الدرعان4309******
8

جامعة نايف العربية االمنيةالماجستير(القيادة األمنية  )العلوم الشرطية 
80.68منتظمغير تربوى3.56531.241428/06/0118.2

الرياضقوة أمن المنشأتمراجعتركي ابراهيم عبدالعزيز الشيبان4370******
8

كليات الشرق العربيالماجستيرالمحاسبة المهنية 
77.4623منتظمغير تربوى3.46435.78671434/07/275.8889

نجرانوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىعبداهلل صالح بن عبداهلل الرجاء4376******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
61.3756منتظمغير تربوى2.63527.361434/03/096.6556

البدائعوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىماجد بن محمد بن عبدالرحمن الزامل4559******
8

جامعة الملك عبدالعزيزالماجستير إدارة االعمال التنفيدية
78.3533منتظمغير تربوى4.48535.89331434/03/256.5667

الدمامالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونىخالد مقبول حمدان الحبيشي4595******
8

معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةاألنظمة 
77.2978منتظمغير تربوى4.44537.761436/08/171.7778

الرياضالدفاع المدنىطبيب بيطرىرضا بن محمد بن علي البحراني4614******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
79.9222منتظمغير تربوى3.4530.61428/02/2718.7222

الساحلبلدية الساحلطبيب بيطرىمحمد ابراهيم بن عبداهلل الموسى4626******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
59.4967منتظمغير تربوى2.72527.841435/08/103.8167

الباحهامارة منطقة الباحةمهندس  معمارىانس عادل محمد فيرق4662******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالعمارة 
71.5833منتظمغير تربوى75100301431/09/2211.5833

الرياضهيئة الرقابة والتحقيقباحث توظيففهد مسهوج مطني العنزي4872******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة أعمال 
85.8444منتظمغير تربوى89.510035.81430/05/2314.2444

الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمراجعمحمد ابن سويد ابن احمد المالكي4883******
8

جامعة الطائفالماجستيرالمحاسبة المهنية 
76.0678منتظمغير تربوى3.64437.121436/08/081.8278

الرياضقوات الدفاع الجويمدقق شئون الموظفينعماد عدنان محمد الفاروقي4941******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيردراسات إدارية
83.7456منتظمغير تربوى87.810035.121430/10/0613.5056

الرياضوزارة العدلباحث قانونىاحمد بن محمد بن عايش الجهني5079******
8

جامعة دار العلومالماجستيرقانون تجاري
80.29منتظمغير تربوى3.79438.321435/09/103.65

ابهاوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىحسن عادل بن محمد البقشي5079******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
64.2611منتظمغير تربوى3.05529.21434/08/025.8611

نجرانجامعة نجرانباحث قانونىسعيد علي عبداهلل يحى5085******
8

جامعة الملك خالدالماجستيراألنظمة 
77.5533منتظمغير تربوى4.62536.961435/09/133.6333

تبالهبلدية الثنية وتبالةطبيب بيطرىسلمان علي بن سلمان آل سهوان5112******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
60.3956منتظمغير تربوى2.98528.921436/03/272.5556

الرياضوزارة التجارة واالستثمارممثل ادعاءحمد على ناصر الحمد5182******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرفقه مقارن 
81.6856منتظمغير تربوى4.88539.041435/09/183.6056

حفر الباطنامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايامنصور مفرح سعيد السلمي5186******
8

جامعة أم القرىالماجستيرارشاد نفسي- علم نفس 
78.89منتظمغير تربوى3.69437.521435/08/043.85

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث شئون موظفينيحي بن علي بن يحي آل شيبان5205******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة الموارد البشرية
86.2529منتظمغير تربوى93.3310037.3321431/09/2111.5889

الرينبلديه الرينطبيب بيطرىعلي بن محمد بن موسى المؤمن5351******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
79.84منتظمغير تربوى3.23529.921427/05/2120

الدماموزارة التجارة واالستثمارمهندس  صناعىحسن بن احمد بن حسن العسكري5407******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرهندسة صناعية 
87.5778منتظمغير تربوى8810035.21428/12/0517.1778

الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحامىمحمد فالح نافع الحربي5411******
8

الجامعة االسالميةالماجستيرالفقه
86.1822منتظمغير تربوى4.86538.881433/04/218.4222

الرياضوزارة العدلمهندس  حاسب آلىمحمد عبدالرحمن علي المزيني5517******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستير هندسة الحاسب االلي والكهرباء
80منتظمغير تربوى100100401437/03/070

الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث قضاياسطام خالد بن مشعل الدلبحي5725******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع 
84.95منتظمغير تربوى4.7537.61432/08/229.75

الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمحلل نظم أولعبداهلل صالح احمد الغامدي5793******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرنظم المعلومات 
88.00274منتظمغير تربوى96.9210038.7681432/04/1310.4667 2
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عرعرامارة منطقة الحدودالشماليةباحث قضايامطلق بن علي بن احمد الزهراني5884******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرعلم الجريمة 
83.9131منتظمغير تربوى90.4410036.1761431/09/2611.5611

الربوعهبلدية الربوعةطبيب بيطرىنايف حسين ناصر العتيبي5941******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
58.7733منتظمغير تربوى2.46526.45331434/08/015.8667

الجديدةوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىفارس مزرم بن محسن الحربي5995******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
62.4178منتظمغير تربوى3.33530.321436/08/171.7778

القرياتوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىعبدالعزيز علي ابراهيم الفايزي6046******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
66.4233منتظمغير تربوى3.23529.921434/03/226.5833

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمراقب مخزونمحمد علي بن حسين المال6111******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة أعمال 
83.9556منتظمغير تربوى100100401435/07/153.9556

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىحسن بن محمد بن سعد القحطاني6167******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرسياسه شرعيه
81.2523منتظمغير تربوى4.22534.50671431/05/2412.2389

نجرانجامعة نجرانباحث علمي احياء دقيقةعبدالوهاب كيان شاه احمد بيج6443******
8

جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرأحياء دقيقة  
69.3155منتظمغير تربوى3.94533.01331435/11/153.2889

نجرانامارة منطقة نجرانمطور برامج أولعلي ابن جوير اهلل ابن سعيد آل مالح6457******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرنظم المعلومات 
85.9709منتظمغير تربوى97.5410039.0161433/07/187.9389

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمحاسبجعفر خليل بن ابراهيم الهفوفي6590******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة مالية
82.3444منتظمغير تربوى9810039.21435/07/173.9444

الجوفامارة منطقة الجوفمهندس  حاسب آلىحسن علي بن حسين الخالفي6604******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستير هندسة الحاسب االلي والكهرباء
74.6862منتظمغير تربوى88.3310035.3321435/07/034.0222

نجرانامارة منطقة نجرانمحلل نظم أولعلي عبداهلل بن موسى آل شيف6757******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرنظم معلومات اإلنترنت
86.1053منتظمغير تربوى99.0910039.6361434/02/076.8333

الرياضقوات الدفاع الجويباحث ميزانيهمحمد فهد بالل الكريديس6799******
8

معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةإدارة التمويل واإلستثمار
84.3744منتظمغير تربوى4.86539.441434/10/085.4944

االحساءامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايامحمد سمير بن محمد الرمضان6899******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة خدمات صحية 
86.8667منتظمغير تربوى100100401434/02/016.8667

الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىحسين غازي علي لؤلؤ7004******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
76.4733منتظمغير تربوى3.73531.921431/03/1312.6333

الباحهامارة منطقة الباحةمهندس  مدنىجديع حزام محمد القحطاني7025******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرهندسة مدنية 
72منتظمغير تربوى90100361437/03/200

مكةالمكرمةوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىعلي مقبل محمد الهاجوج7041******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
75.54منتظمغير تربوى2.93528.721428/06/1918.1

وادى الدواسربلديه وادى الدواسرمساحعبدالفتاح بن ابراهيم بن محمد الحبابي7064******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرهندسة مدنية 
81.6638منتظمغير تربوى95.1710038.0681434/10/025.5278

القطيفامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضاياعوض مسفر عبداهلل اليامي7139******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيراإلدارة العامة 
79.6033منتظمغير تربوى88.410035.361433/01/288.8833

القطيفامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايامساعد بردان عبيد العنزي7150******
8

جامعة الملك سعودالماجستيرالخدمة االجتماعية 
78.64منتظمغير تربوى4.64537.121435/04/254.4

الصفاحامارة منطقة نجرانمساعد ادارىعبدالحميد بن محمد بن بكر الهوساوي7271******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرتعليم الكبار والتعليم التقني 
88.09منتظمغير تربوى93.810037.521430/12/2813.05

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىمحمد عبداهلل محمد بن سفيان7279******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرفض المنازعات
78.936منتظمغير تربوى98.6710039.4681437/04/040

المدينةالمنورةالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعىمحفوظ بن غازي بن مقبل الحربي7454******
8

جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالطبيه وتاهيل المعاقين.خ0خدمه اجتماعيه
78.7478منتظمغير تربوى4.57536.561434/09/145.6278

ضباءبلديه ضباءطبيب بيطرىعبدالملك بن سليمان بن محمد الرثيع7459******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
78.1578منتظمغير تربوى3.16529.641428/01/2918.8778

جازانامارة منطقة جازانباحث قانونىفهد محمد علي السفياني7465******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستير(قانون دولي مقارن)قانون 
77.088منتظمغير تربوى96.3610038.5441437/02/290

الرياضكلية الملك فيصل الجويةمشرف اجتماعىعبدالرحمن قاسي رجاس السبيعي7617******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع 
81.7122منتظمغير تربوى4.74537.921434/07/305.8722

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث اقتصادىوائل عبدالكريم صنيتان الحربي7797******
8

الجامعة االسالميةالماجستيراألقتصاد اإلسالمي 
77.28منتظمغير تربوى4.83538.641437/01/010

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىفيصل عبدالحميد بليبص الجهني7798******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالحقوق 
78.1778منتظمغير تربوى95100381436/06/052.1778

خباشامارة منطقة نجرانباحث قضايامانع محمد بن سعيد اليامي7855******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع 
79.7933منتظمغير تربوى4.71537.681435/04/194.4333

طريفوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىحامد مسلم عطيه الشراري7992******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
61.8منتظمغير تربوى2.9528.61435/03/194.6

حائلوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىطارق عبدالعزيز بن احمد ابالخيل8011******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرشعبة االنظمة/السياسة الشرعية
77.1878منتظمغير تربوى4.44535.681434/08/085.8278

الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونىعمر عبدالعزيز صالح العجروش8032******
8

معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة
77.6178منتظمغير تربوى4.48537.921436/08/171.7778

بيدهوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الفنتوخ8135******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
60.3667منتظمغير تربوى2.35525.86671433/03/138.6333

قلوهبلديه قلوهطبيب بيطرىرياض موسى ضيف  اهلل الشراري8173******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
60.3933منتظمغير تربوى2.82528.281435/08/073.8333

تربهبلديه تربهطبيب بيطرىيوسف احمد بن كاظم البريه8210******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
64.4266منتظمغير تربوى3.79532.21331437/04/010

الرياضوزارة التجارة واالستثمارممثل ادعاءمحمد بن اسماعيل بن شايع العايدي8256******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرالشعبة العامة / السياسة الشرعية 
87.1599منتظمغير تربوى4.39535.41331429/05/0716.3333

الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث زراعىاحمد ابن محمد ابن عبداهلل العليان8267******
8

جامعة الملك سعودالماجستيربساتين  
86.6756منتظمغير تربوى4.28534.82671429/01/0317.0222

ينبعبلديه ينبعباحث زراعىمحمد بن عبدالعزيز بن محمد الفريج8282******
8

جامعة الملك فيصلالماجستيرأراضي ومياه 
84.6478منتظمغير تربوى4.67537.361432/07/209.9278

رفحاءامارة منطقة الحدودالشماليةباحث قضاياسلطان دليم بن فيحان العتيبي8289******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع 
79.9078منتظمغير تربوى4.63537.041434/08/085.8278

جدهوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونىاحمد عبداهلل علي البركاتي8374******
8

جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالقانون والممارسات المهنية 
80.6467منتظمغير تربوى4.63537.041434/03/256.5667

العقيقبلدية العقيقطبيب بيطرىحمد صالح محمد الهذال8379******
8

جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري 
60.4978منتظمغير تربوى3.09529.361436/08/171.7778

الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةرئيس  قسم المناقصاتخالد بن محمد بن احمد الزهراني8411******
8

جامعة الباحهالماجستيرإدارة تسويق  /  إدارة أعمال 
85.4156منتظمغير تربوى3.86438.881433/09/097.6556

الخرجوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىحمد بن احمد بن حمد الصقري8547******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرتقنية معلومات األعمال 
82.29274منتظمغير تربوى96.7210038.6881435/01/224.9167 3
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المؤهل والدراسةاالفدميةالمعدل
مجموع 

النقاط
الجهة الوظيفة اإلسم المؤسسة التعليميةمشفر المؤهل التخصص م المقر

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث اقتصادىاحمد عايض بن دريميح العتيبي8557******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيراألقتصاد 
79.4749منتظمغير تربوى96.6710038.6681436/06/122.1389

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمطور برامج أولمهيب بن عبداهلل بن احمد الورش8568******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرعلوم الحاسب اآللي 
89.4111منتظمغير تربوى9810039.21432/01/0511.0111

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمهندس  معمارىسعود عبدالعزيز محمد ناس8588******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالعمارة 
71.1382منتظمغير تربوى85.5210034.2081436/02/272.7222

حوطه بنى تميمبلديه حوطه بنى تميمباحث قانونىعثمان محمد غرم الشهري8618******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالعداله الجنائية
77.328منتظمغير تربوى96.6610038.6641437/02/290

يدمهامارة منطقة نجرانمساعد ادارىدهام عبداهلل سعيد المالكي8708******
8

جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات التنفيذي 
91.9978منتظمغير تربوى4.82538.561430/01/2914.8778

الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاثسعد ضويحي عبداهلل الضويحي8835******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة أعمال 
85.1467منتظمغير تربوى89.110035.641430/08/0113.8667

تثليثوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىعيسى بن علي بن عيسى السلطان8896******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
60.7312منتظمغير تربوى2.08524.42671431/07/2911.8778

جدهوزارة التجارة واالستثمارمهندس  كهربائىمحمد ناصر بن عمران الجراش8919******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرهندسة كهربائية  
82.9582منتظمغير تربوى98.6710039.4681435/07/034.0222

الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث اقتصادىاحمد عباس أمين العلي8925******
8

الجامعة االسالميةالماجستيراألقتصاد اإلسالمي 
75.84منتظمغير تربوى4.74537.921437/02/190

الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث ميزانيهفاضل عباس بن ناصر آل سالم8992******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرإدارة أعمال 
83.8473منتظمغير تربوى95.3310038.1321433/09/227.5833

الرياضامارة منطقة الرياضباحث تطوير ادارىعبدالمجيد حسين بن شريف الفيفي9017******
8

الجامعة االسالميةالماجستيراألنظمة 
84.0944منتظمغير تربوى4.65537.21432/09/029.6944

املجوزارة البيئة والمياة والزراعةطبيب بيطرىحسن عبداهلل حسين الجرفي9049******
8

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني
61.9656منتظمغير تربوى2.92528.681435/03/184.6056

الحكاميهبلدية الحكاميةمهندس  تخطيطعبداهلل مبارك عبداهلل القحطاني9148******
8

جامعة الملك سعودالماجستيرتخطيط عمراني أو حضري 
72.5656منتظمغير تربوى4.04533.54671434/10/125.4722

الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاثمحمد بن ضيف اهلل بن الغفيلي الحافي9149******
8

جامعة نايف العربية االمنيةالماجستيرالعلوم اإلدارية 
84.44منتظمغير تربوى3.96533.121428/06/0118.2

الجبيلامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضاياعلي بن عبداهلل بن جعثون الحربي9346******
8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرالخدمة االجتماعية 
80.9367منتظمغير تربوى4.38535.361432/05/2810.2167

وادى الدواسربلديه وادى الدواسرمراقب انشاءاتعبدالعزيز سلمان محمد السلمان9461******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرهندسة مدنية 
70.72منتظمغير تربوى88.410035.361437/03/170

فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادمهندس  مدنىعبدالمحسن عبداهلل سعد الزعاقي9638******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرهندسة مدنية 
73.28منتظمغير تربوى91.610036.641437/03/060

نجرانامارة منطقة نجرانمراجعشغاث علي هادي اليامي9921******
8

مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالمحاسبة 
81.1389منتظمغير تربوى9810039.21436/02/242.7389
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