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جامعة الملك فيصلالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7المدينةالمنورةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهمحمد ابن مرجي ابن مازن المطيري0019******
4.59536.721435/08/103.8167

منتسبغير تربوى8734.8
75.3367

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة الدفاعمهندس  مدنى مساعدعبداهلل حسن بن سليمان االحيدب0039******
3.7531.81436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9136.4
69.9778

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسهندسة مدنية 7الباحهامارة منطقة الباحةمهندس  مدنى مساعدفارس علي سعيد عسيري0040******
6410025.61431/07/0811.9944

منتظمغير تربوى7630.4
67.9944

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسه التشييد7الدماموزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدبدر صالح محمد المقبل0048******
3.42530.681436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9236.8
69.2578

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدمحمد بالقاسم محمد الربيع0067******
3.86438.881435/08/063.8389

منتظمغير تربوى7630.4
73.1189

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدفيصل ظافر فهد القحطاني0085******
2.06524.321432/07/209.9278

منتظمغير تربوى7931.6
65.8478

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيولوجيا البترول والترسبات 7الرياضوزارة المياه والكهرباءهيدرولوجىعبداهلل محمد سعيد بالحمر0091******
2.03524.161424/04/2920

منتظمغير تربوى6325.2
69.36

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7بلجرشىبلديه بلجرشىمراقب صحىمحمد ناصر بن حسين الدواء0102******
3.8532.26671433/08/137.8

منتظمغير تربوى6626.4
66.4667

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدرائد عبداهلل محمد العمارى0103******
2.85432.53331435/08/063.8389

منتظمغير تربوى6526
62.3722

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعلوم األغذية وتغذية األنسان 7الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدصقر سعد بن علي القحطاني0125******
3.21529.841433/07/167.95

منتظمغير تربوى8032
69.79

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7جازانوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدخالد سعيد محمد آل التوم0131******
3.98533.22671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7931.6
67.3989

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الدماموزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدمحمد حامد معيوف السواط0165******
3.02433.441434/07/305.8722

منتظمغير تربوى7730.8
70.1122

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدفهد حمد بن عبده ازيبى0175******
2.4430.61436/08/161.7833

منتظمغير تربوى6927.6
59.9833

جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية تطبيقية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  كهربائى مساعداحمد ابراهيم صالح الجرفي0217******
2.297430.1881435/10/213.4222

منتظمغير تربوى9337.2
70.8102

جامعة طيبةالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  كهربائى مساعدخالد ايمن عبدالعزيز الناصر0240******
4.35535.21436/01/242.9056

منتظمغير تربوى8333.2
71.3056

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالتقنية الحيوية النباتية7طريبوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدعبدالعزيز عبدرب  الرسول بن عيسى العيد0275******
3.65531.61434/04/036.5222

منتظمغير تربوى7831.2
69.3222

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة البناء 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  معمارى مساعدسليم خالد بن سليم الحليبي0293******
3.84532.481434/07/265.8944

منتظمغير تربوى7730.8
69.1744

جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدعبداهلل فهد عبداهلل االسود0324******
2.21429.841436/08/231.7444

منتظمغير تربوى6124.4
55.9844

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  تخطيط مساعدحسنى محمد حسنى محجوب0339******
2.33525.761434/01/216.9222

منتظمغير تربوى9136.4
69.0822

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  مدنى مساعدعبداهلل شعبان عبداهلل العمري0371******
2.22525.17331433/07/167.95

منتظمغير تربوى8835.2
68.3233

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  مدنى مساعدعبد الكريم سعيد ابن علي بن حافظ0396******
4.03533.49331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9036
71.2711

جامعة جدةالبكالوريوسالهندسة الكهربائية والحاسبات 7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  كهربائى مساعدعبدالعزيز محمد موسى الشهري0400******
4.15534.13331436/06/202.0944

منتظمغير تربوى8734.8
71.0277

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم في الهندسة الزراعية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  زراعى مساعدابراهيم سلمان ابراهيم بن مغيصيب0450******
4.02533.441436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8433.6
68.8178

جامعة الملك سعودالبكالوريوسوقاية نبات7الحليفه العلياوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدفواز بن سعدي بن بناي الرشيدي0460******
2.44526.34671427/05/2920

منتظمغير تربوى6124.4
70.7467

جامعة جازانالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7جازانوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدعيسي محمد عيسي شمسي0479******
4.7537.61436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8534
73.3611

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7عرعرامانة منطقة الحدود الشماليةمهندس  تخطيط مساعدمحمد عمر بن محمد الجنيدي0507******
2.44526.34671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7128.4
56.5245

 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسهندسة مدنية 7الخرجالقوات الجويةمراقب انشاءاتعبداالله عبداهلل محمد المقحم0522******
4.11533.921436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8433.6
69.2978

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7حائلوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد سعيد بن محمد القحطاني0550******
2.48430.921434/07/265.8944

منتظمغير تربوى8433.6
70.4144

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيولوجيا عامة الثروة المعدنية7جدهالثروه المعدنيهجيولوجىفيصل بلقاسم ابن سليمان السيد0574******
2.86528.441426/12/2520

منتظمغير تربوى7931.6
80.04

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسهندسة كهربائية  7المدينةالمنورةوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدخلف مساعد جليدان الجهني0574******
82.3210032.9281431/06/0112.2

منتظمغير تربوى7429.6
74.728

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسادارة موارد المياه7الرياضوزارة المياه والكهرباءهيدرولوجىسعد بن محمد بن مطر العمري0575******
2.27525.441424/04/2920

منتظمغير تربوى6425.6
71.04

جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية 7الجوفوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعداحمد قريان لهلوم الفهيقي0582******
4.01533.38671436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8232.8
68.7423

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية التطبيقية 7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  ميكانيكى مساعدعلي حسن بن حسين الجبران0588******
2.124429.4961435/03/084.6611

منتظمغير تربوى9437.6
71.7571

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدمحمد احمد بن عبداهلل البليهي0592******
3.64531.561434/03/226.5833

منتظمغير تربوى7329.2
67.3433

جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية 7شواقبلدية اشواقمهندس  مدنى مساعدمجد خالد بندر الشمري0630******
3.55311436/10/300

منتظمغير تربوى9437.6
68.6

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7وادى الدواسربلديه وادى الدواسرمهندس  معمارى مساعدتركي ساعد بن مردد القرشي0631******
2.35430.41436/08/221.75

منتظمغير تربوى8232.8
64.95
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جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة مدنية 7تربهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدفارس خلف بديوي المشيخي0673******
2.88432.69331436/08/141.7944

منتظمغير تربوى8232.8
67.2877

جامعة الجوفالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الجوفوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدخالد فهد محمد السنيدي0708******
4.59536.721436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8534
72.4811

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة كهربائية  7بريدهوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدسامي حمد محيريث الشمري0738******
3.569436.5521434/07/195.9333

منتظمغير تربوى7931.6
74.0853

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7تثليثوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعلي عبداهلل علي عسيري0742******
4.81538.481436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7228.8
69.0578

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الزلفىالهيئة العامة للرياضةمهندس  مدنى مساعدعبدالمجيد عبدالرحمن بن دويهيس الحربي0759******
4.3534.93331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8835.2
71.9111

جامعة القصيمالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدمحمد غازي بن عديس الحربي0773******
4.72537.761436/10/280

منتظمغير تربوى8433.6
71.36

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  معمارى مساعدياسر محمود بن سليمان رماني0811******
3.37435.30671433/07/227.9167

منتظمغير تربوى8734.8
78.0234

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالموارد الطبيعية المتجددة 7عفيفوزارة المياه والكهرباءجيولوجىعبدالهادي محمد حسن براشى0814******
2.85528.41430/07/2613.8944

منتظمغير تربوى6325.2
67.4944

جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعداحمد سعود داخل المطيري0825******
3.16529.641436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8232.8
64.2178

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الباحهجامعة الباحةمهندس  معمارى مساعدأنس احمد بن حامد اللهيبى0829******
2.18429.721435/11/053.3444

منتظمغير تربوى8032
65.0644

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7وادى الدواسربلديه وادى الدواسرمهندس  مساحه مساعدمحمد ناصر حزام العتيبي0869******
3.255301436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8132.4
64.1556

جامعة أم القرىالبكالوريوسالكيمياء العامة 7جازانامانة منطقة جازانفنى مختبر كيميائيطالل محمد بن مناحي المقاطي0920******
2.31430.241430/01/2414.9056

منتظمغير تربوى7530
75.1456

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  مدنى مساعدنظير عدنان بن نظيرعالم جان1028******
2.94433.01331435/10/243.4056

منتظمغير تربوى8333.2
69.6189

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم في الهندسة الزراعية 7وادى الدواسربلديه وادى الدواسرمهندس  زراعى مساعدمالك نشاي خريص العصيمي1040******
3.74531.961436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8132.4
66.1378

جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة 7بريدهوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدالمعتصم احمد فهد العييرى1076******
3.57531.281435/08/073.8333

منتظمغير تربوى7530
65.1133

جامعة الملك سعودالبكالوريوسبحوث العمليات 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةامين مستودعخالد صبيح دبيان الضبعاني1105******
2.19525.01331433/02/248.7389

منتظمغير تربوى7730.8
64.5522

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الدماموزارة الحرس الوطنيمهندس  مدنى مساعدعبدالسالم محمد عبدالعزيز الحبيب1111******
3.38530.521434/08/015.8667

منتظمغير تربوى7931.6
67.9867

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7رابغبلديه رابغمهندس  مدنى مساعدممدوح سالم بن مريشيد الجهنى1113******
2.755281433/07/087.9944

منتظمغير تربوى8935.6
71.5944

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية التطبيقية 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدفيصل فهران بن رزحان الشهري1184******
2.432430.7281435/07/303.8722

منتظمغير تربوى9136.4
71.0002

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية 7رفحاءبلديه رفحاءمهندس  مدنى مساعدالنشمي مبجح زعل العنزي1190******
2.496430.9841436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8634.4
67.1396

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة كهربائية  7ابهاوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدعبدالرحمن علي ابن محمد الشهري1191******
4.17534.241436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8734.8
70.8178

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدسلطان هابس شملول العتيبي1202******
4.4535.46671436/08/121.8056

منتظمغير تربوى7630.4
67.6723

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعبدالرحمن محمود سليمان العقيلي1257******
2.39526.081433/02/248.7389

منتظمغير تربوى7530
64.8189

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدتركي محمد بن عبدالعزيز العقيلي1282******
3.47530.881435/03/154.6222

منتظمغير تربوى8232.8
68.3022

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدعبداهلل ناصر عبداهلل اليمني1292******
2.96528.841436/03/242.5722

منتظمغير تربوى9036
67.4122

جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة مدنية 7اضمبلدية أضم الحليمهندس  مدنى مساعدتركي احمد حميدي العفيفي1347******
2.72431.881435/07/303.8722

منتظمغير تربوى8333.2
68.9522

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعداحمد سفر حسني النفيعى1387******
1.47426.50671430/08/0413.85

منتظمغير تربوى7730.8
71.1567

جامعة تبوكالبكالوريوسالهندسة الكهربائية  قوى وآالت 7الرياضوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدعبدالرحمن سالم عتيق العطوي1428******
3.87532.641436/08/201.7611

منتظمغير تربوى9136.4
70.8011

جامعة الطائفالبكالوريوسنظم المعلومات 7مكةالمكرمةوزارة المياه والكهرباءمطور برامجمحمد عوض بن رده السعدي1430******
2.37430.481430/06/2114.0889

منتظمغير تربوى9839.2
83.7689

جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة 7عنيزهبلدية عنيزةمهندس  تخطيط مساعدماجد سليمان عبداهلل العرف1433******
4.19534.34671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7630.4
66.5245

جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدعبدالعزيز حسين حسن الغشمري1472******
2.93432.961435/07/303.8722

منتظمغير تربوى8433.6
70.4322

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7ابهاوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدمشاري عبدالرحيم بن سليم الحجيلى1483******
2.23429.921435/08/063.8389

منتظمغير تربوى6526
59.7589

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  معمارى مساعدعبدالعزيز ابراهيم بن عبداهلل الشتوي1517******
3.76532.05331431/02/2612.7278

منتظمغير تربوى8032
76.7811

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحناكيهبلديه الحناكيهمهندس  مدنى مساعدوافي عناد شعيب الشمري1532******
2.885432.721436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8132.4
67.6922

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7المجمعهبلديه المجمعهمهندس  مساحه مساعدخالد هالل ابن وصل اهلل الثبيتي1572******
4.02533.441436/06/202.0944

منتظمغير تربوى7128.4
63.9344
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جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة البناء 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  معمارى مساعدفهد عبداهلل ماضي السبيعي1583******
4.54536.321436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8132.4
70.4978

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس(حرارية وتقنية تحلية المياه)هندسة ميكانيكية 7عرعروزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعداحمد مصطفى عبدالهادي النخلي1599******
2.57527.041430/01/2914.8778

منتظمغير تربوى7028
69.9178

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  تخطيط مساعدحاتم فريد محمدعلي السليماني1625******
3.44530.761435/06/244.0722

منتظمغير تربوى8734.8
69.6322

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمهندس  مدنى مساعدعثمان حمد بن عثمان العريني1634******
3.58531.321436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8734.8
68.6922

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7رابغوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدفيصل وصل اهلل بن وصيوص القثامى1650******
2.87432.641436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8734.8
69.9956

جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية 7الجوفوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدسعيد مسعد غربي الفهيقي1659******
4.57536.561436/03/272.5556

منتظمغير تربوى7329.2
68.3156

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7جازانامانة منطقة جازانمهندس  تخطيط مساعديعقوب ابراهيم يوسف عسيس1679******
2.07429.281436/10/280

منتظمغير تربوى6726.8
56.08

جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحريقوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعبداهلل ابراهيم بن عبداهلل التميمي1716******
4.09533.81331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7831.2
67.5855

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية 7الرياضوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدفايز عبداهلل موسى الزهراني1751******
3.4530.61434/07/235.9111

منتظمغير تربوى8634.4
70.9111

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  مساحه مساعدماجد عوض صمان آل مصم1765******
4.09533.81331436/06/202.0944

منتظمغير تربوى8032
67.9077

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة اإلنجليزية / اللغات األوروبية 7المدينةالمنورةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهعلي محمد علي الغامدي1803******
2.77528.081430/01/2914.8778

منتظمغير تربوى8333.2
76.1578

جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7حوطه بنى تميمبلديه حوطه بنى تميممساحابراهيم زيد بن ابراهيم التميمي1824******
3.39530.561435/10/303.3722

منتظمغير تربوى8433.6
67.5322

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7حائلامانة منطقة حائلمهندس  تخطيط مساعدمحمد على بن سعيد الزهراني1875******
2.67431.681436/08/241.7389

منتظمغير تربوى7931.6
65.0189

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالهندسة المدنية والبيئية7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعبداهلل سالم بن حنش الغامدي1943******
3.82532.37331436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8734.8
68.9344

جامعة القصيمالبكالوريوسوقاية المزروعات 7الحناكيهوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدخالد راشد حزام السبيعي2036******
2.67527.57331425/04/2420

منتظمغير تربوى6024
71.5733

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7اضمبلدية أضم الحليمهندس  تخطيط مساعدعبداهلل علي بن محمد العتيبي2062******
2.16429.641435/08/063.8389

منتظمغير تربوى8835.2
68.6789

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7ابهاوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالعزيز حسن احمد القفيلي2063******
4.2534.41436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9136.4
72.5778

جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدعبداهلل مبارك صالح الصيعري2117******
3.29530.161436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8935.6
67.5211

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7المدينةالمنورةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدسعود عبداهلل عبدالعزيز العتيبى2119******
2.04429.161433/09/287.55

منتظمغير تربوى7128.4
65.11

كلية بريدة األهليةالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7البكيريهبلديه البكيريةمهندس  كهربائى مساعدأحمد عبدالرحمن علي الزايدي2128******
4.48535.89331435/09/063.6722

منتظمغير تربوى8534
73.5655

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدعبداالله عبداهلل احمد العامري2142******
3.58531.321436/06/202.0944

منتظمغير تربوى8032
65.4144

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الدماموزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدمرتضى مقداد بن عبدالرحيم آل قريش2150******
85.3110034.1241436/02/282.7167

منتظمغير تربوى8935.6
72.4407

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدعوض بن علي بن مشبب القحطاني2182******
3.83532.42671435/08/083.8278

منتظمغير تربوى8032
68.2545

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسهندسة مدنية 7النعيريهبلديه النعيريهمهندس  مدنى مساعدعبدالكريم عيد عبداهلل الشمري2196******
80.4510032.181434/09/265.5611

منتظمغير تربوى7329.2
66.9411

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7البركبلدية البركمهندس  مدنى مساعدعلي عبداهلل علي الشهري2202******
2.68431.721436/08/291.7111

منتظمغير تربوى8333.2
66.6311

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسهندسة االتصاالت الكهربائية والنظم االلكترونية7حفر الباطنالقوات الجويةمهندس الكترونيات مساعدعبدالعزيز عبداللطيف سليمان طلبه2204******
82.310032.921433/03/248.5722

منتظمغير تربوى8935.6
77.0922

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدعلي صالح روضان الروضان2233******
3.2529.81434/08/015.8667

منتظمغير تربوى9036
71.6667

جامعة الملك سعودالبكالوريوسجيو فيزياء 7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيوفيزيائىسلمان سعود موسى الحربي2243******
3.28530.121432/07/209.9278

منتظمغير تربوى8734.8
74.8478

جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدسلطان سعيد محمد القرني2254******
3.754381436/08/141.7944

منتظمغير تربوى7530
69.7944

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7بلجرشىبلديه بلجرشىمساحهيثم محمد على القرني2260******
2.8528.21436/02/122.8056

منتظمغير تربوى8935.6
66.6056

جامعة القصيمالبكالوريوسإنتاج وتربية حيوان 7الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث ثروه حيوانيه مساعدأحمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن العقاب2271******
3.29530.161426/05/1520

منتظمغير تربوى8734.8
84.96

جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية 7ينبعبلديه ينبعمهندس  مدنى مساعدسلطان محمد عوضه األحمري2301******
3.18529.721436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8935.6
67.0811

جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7بريدهوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدعبداهلل على عبداهلل العمر2310******
2.85528.41431/03/1312.6333

منتظمغير تربوى8634.4
75.4333

جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمهندس  حاسب آلى  مساعدزكي بن سعيد بن ناصر الفرج2334******
2.897432.7841426/05/0820

منتظمغير تربوى9036
88.784

جامعة الدمامالبكالوريوسصحة البيئة 7الرياضالثروه المعدنيهاخصائى حمايه بيئه مساعدسلمان حمود مشعان الشمري2334******
3.78532.161431/08/2111.7556

منتظمغير تربوى6626.4
70.3156
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جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية  7المدينةالمنورةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعدتركي فهد قاسم الطواله2337******
3.34435.14671434/08/025.8611

منتظمغير تربوى8132.4
73.4078

جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحصاةبلدية الحفيرة بالحصاةمهندس  مدنى مساعدفيصل غايب عويف العتيبي2360******
2.88528.521435/03/184.6056

منتظمغير تربوى8534
67.1256

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسهندسة كهربائية  7الدماموزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعدمحمد مقداد بن عبدالرحيم آل قريش2373******
78.9210031.5681432/06/2510.0667

منتظمغير تربوى8132.4
74.0347

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمهندس  معمارى مساعدمحمد انور بن علي السنان2380******
2.86528.441430/03/0414.6833

منتظمغير تربوى7931.6
74.7233

جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدصالح أحمد صالح الهذلول2394******
4.07533.70671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8734.8
70.2845

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الخرجبلديه الخرجمهندس  معمارى مساعداحمد ماطر بن احمد عسيري2402******
1.78428.121435/05/084.3278

منتظمغير تربوى7630.4
62.8478

جامعة جازانالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7جازانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهعمرو يحي محمد مسملي2402******
4.08533.761433/07/197.9333

منتظمغير تربوى8032
73.6933

جامعة حائلالبكالوريوسصحة عامة 7جازانامانة منطقة جازاناخصائى صحه عامه مساعدعبداهلل محمد بن سعود الشمري2407******
2.091429.3641435/10/253.4

منتظمغير تربوى7730.8
63.564

كلية األمير فهد بن سلطانالبكالوريوسهندسة مدنية 7عريعرهبلدية عريعرهمهندس  مدنى مساعدمحاي عبداهلل محاي القرني2410******
4.6536.81436/02/232.7444

منتظمغير تربوى6927.6
67.1444

جامعة الملك فيصلالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7الرياضوزارة الدفاعمترجم لغه انجليزيهعباس بن علي بن مهناء المهيني2422******
4.21534.45331435/08/103.8167

منتسبغير تربوى9437.6
75.87

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالكيمياء الحيوية 7الدماموزارة المياه والكهرباءفنى مختبر كيميائيمحمد بن حسن بن علي الحبيب2432******
2.55526.93331426/01/0620

منتظمغير تربوى8433.6
80.5333

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7مكةالمكرمةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدلؤى بن عباس بن احمد بخش2442******
2.24429.961428/03/1918.6

منتظمغير تربوى8634.4
82.96

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسه التشييد7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمصعب عبداهلل بن بشبش العنزي2443******
4.03533.49331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9136.4
71.6711

جامعة الملك سعودالبكالوريوسإقتصاد زراعي 7بالد رجال المعوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدحسين سيف محمد البيشي2458******
2.36525.921431/07/1811.9389

منتظمغير تربوى8032
69.8589

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدبدر سعد بن جمعان الزهراني2465******
2.51431.041432/07/249.9056

منتظمغير تربوى7329.2
70.1456

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالهندسة الكهربائية  قوى وآالت 7الرياضوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدعبداهلل جابر رجاءاهلل الصاعدي2477******
4.4535.46671436/02/122.8056

منتظمغير تربوى8132.4
70.6723

جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7الخرجبلديه الخرجمهندس  مدنى مساعدمشعل جهيم مطر العنزي2535******
4.36535.25331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8534
71.8255

جامعة الملك فيصلالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7نجرانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهابراهيم عبدالوهاب ابراهيم الحربي2541******
4.59536.721434/09/095.6556

منتسبغير تربوى7931.6
73.9756

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعداسامه احمد فالح الغامدي2562******
2.11524.58671433/02/248.7389

منتظمغير تربوى7730.8
64.1256

جامعة الدمامالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدناصر صالح عبداهلل الطمع2574******
3.34530.361434/09/245.5722

منتظمغير تربوى6224.8
60.7322

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7حفر الباطنبلدية حفر الباطنمهندس  تخطيط مساعدفايز علي بن فايز االسمري2598******
2.82528.281432/07/219.9222

منتظمغير تربوى6526
64.2022

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (اللغة  )اللغة اإلنجليزية 7تبوكالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهحمد فوزان بداي الشمري2606******
3.86532.58671433/07/087.9944

منتسبغير تربوى8433.6
74.1811

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7المدينةالمنورةوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعداحمد علي بن عبداهلل الغامدي2644******
2.299430.1961428/06/0118.2

منتظمغير تربوى8935.6
83.996

جامعة شقراءالبكالوريوسالهندسة المدنية ــ مسار هندسة وإدارة التشييد7الحصاةبلدية الحفيرة بالحصاةمهندس  مدنى مساعدعبداهلل دحيم بن نجيخان المطيري2677******
4.78538.241436/08/131.8

منتظمغير تربوى7530
70.04

جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة 7تميربلديه تميرمهندس  معمارى مساعدمحمد احمد محمد العيافي2687******
1.68427.62671435/08/123.8056

منتظمغير تربوى4919.6
51.0323

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7ينبعوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعمر مشعل عواض الثبيتي2693******
2.72431.881435/10/293.3778

منتظمغير تربوى8534
69.2578

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7بدروزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدأحمد فهيد عبداهلل الحربي2701******
2.89528.561436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9337.2
67.5378

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7مليجهبلدية مليجةمهندس  تخطيط مساعدعدنان عبدالرحيم بن كاظم بوخضر2701******
3.71531.841436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9136.4
70.0178

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البنائية واالستشعار عن بعد7الرياضالثروه المعدنيهجيولوجىعبدالقادر عبداهلل محمد خبراني2708******
2.8528.21432/01/1610.95

منتظمغير تربوى7931.6
70.75

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم وإدارة موارد المياه 7الرياضوزارة المياه والكهرباءهيدرولوجىماجد عواض محمد الثبيتي2727******
2.51526.721429/07/2015.9278

منتظمغير تربوى6827.2
69.8478

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالهندسة المدنية والبيئية7بدرالجنوبوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدحسين منصور بن حمير آل عرفان2777******
75100301435/10/043.5167

منتظمغير تربوى9136.4
69.9167

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدوليد حمود مذكر العتيبي2865******
3.82532.37331436/08/131.8

منتظمغير تربوى8935.6
69.7733

جامعة الباحهالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7الباحهالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهاحمد علي بن قليان الزهراني2881******
3.63437.041434/08/065.8389

منتظمغير تربوى7831.2
74.0789

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد علي حامد الحجيلي2898******
3.26434.721433/07/267.8944

منتظمغير تربوى7530
72.6144

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة عمارة البيئة 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  تنسيق مواقع مساعدعبدالقادر حسن بن الحسين المالكي2907******
3.17529.681431/01/2412.9056

منتظمغير تربوى9036
78.5856
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جامعة طيبةالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعدعبدالعزيز سعود شليويح الترجمي2972******
4.51536.081436/05/142.2944

منتظمغير تربوى8032
70.3744

جامعة الطائفالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدابراهيم محمد احمد عسيري3046******
3.03433.49331436/08/141.7944

منتظمغير تربوى8935.6
70.8877

جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7الباحهوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدربيع احمد بن ربيع الزهراني3050******
3.71437.681434/08/075.8333

منتظمغير تربوى7831.2
74.7133

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسه النظم الحيويه الزراعية والمياه7الجوفوزارة البيئة والمياة والزراعةمهندس  زراعى مساعدباسل علي محمد الزهراني3052******
2.34525.81331434/03/046.6833

منتظمغير تربوى8534
66.4966

جامعة الدمامالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدسعود مطر صعيب المطيري3061******
2.73431.921435/03/154.6222

منتظمغير تربوى7530
66.5422

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم البيئة7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةباحث زراعى  مساعداحمد عبد المعتني بن عبد المجيد الشيخ3093******
2.84528.361426/05/2220

منتظمغير تربوى6325.2
73.56

جامعة شقراءالبكالوريوسهندسة إدارة التشييد 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدضيف  اهلل مطلق محسن الغضباني3108******
2.78528.121436/08/131.8

منتظمغير تربوى6726.8
56.72

جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحمربلدية االحمرمهندس  مدنى مساعدصالح ربيع صالح الصيعري3120******
4.07533.70671436/08/291.7111

منتظمغير تربوى7931.6
67.0178

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7مكةالمكرمةوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدانمار محمد بن عبيداهلل النامى3130******
1.754281430/01/2414.9056

منتظمغير تربوى9036
78.9056

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدوليد عبدالملك سيف مدهش3138******
1.95428.81432/08/099.8222

منتظمغير تربوى9236.8
75.4222

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7حفر الباطنبلدية حفر الباطنمهندس  تخطيط مساعدفيصل سعد بن مبارك الهاجري3140******
3.19529.761436/08/181.7722

منتظمغير تربوى8032
63.5322

جامعة القصيمالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  كهربائى مساعدخالد سليمان محمد العجالن3235******
3.38530.521434/03/226.5833

منتظمغير تربوى8734.8
71.9033

جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7البكيريهبلديه البكيريةمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالعزيز عبداهلل بن عبدالعزيز الحنايا3287******
3.755321434/08/015.8667

منتظمغير تربوى8634.4
72.2667

جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية 7الجوفوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدرجاء خميس رجاء البلهود3307******
4.71537.681436/08/201.7611

منتظمغير تربوى7228.8
68.2411

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (اللغة  )اللغة اإلنجليزية 7مكةالمكرمةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهفؤاد عبداهلل محمد الزهراني3311******
3.96533.121433/07/087.9944

منتسبغير تربوى8835.2
76.3144

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7عقله الصقوربلدية عقلةالصقورمهندس  مدنى مساعدمحمد نايض بن مناور الحربي3332******
3.71531.841436/03/242.5722

منتظمغير تربوى9136.4
70.8122

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالفيزياء  7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيوفيزيائىعبدالرءوف بن سعيد بن حسين ال عزيز3350******
3.81532.321434/07/235.9111

منتظمغير تربوى8835.2
73.4311

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الروضهبلدية الروضةمهندس  مدنى مساعدسطام محمد بن نامي الحربي3387******
3.33530.321436/03/242.5722

منتظمغير تربوى9236.8
69.6922

جامعة أم القرىالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدعمرو عبدالكريم عبداهلل طاشكندي3395******
2.95433.06671436/08/161.7833

منتظمغير تربوى9136.4
71.25

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز حمود بن عبداهلل الصقعبي3456******
4.48535.89331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8835.2
72.8711

كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الخرجبلديه الخرجمهندس  حاسب آلى  مساعدوائل بن عبداهلل بن عطيه الغامدي3460******
3.85438.81432/07/279.8889

منتظمغير تربوى8032
80.6889

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7سراه عبيدهبلديه سراه عبيدهمهندس  مدنى مساعدعبداهلل علي قاسم آل قاسم3466******
4.67537.361436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8032
71.1378

جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية 7ابو عريشبلديه ابى عريشمهندس  مدنى مساعدعمادالدين حسن احمد االمير3484******
3.2529.81434/07/295.8778

منتظمغير تربوى8433.6
69.2778

جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7وادى الدواسربلديه وادى الدواسرمهندس  مدنى مساعدسلطان سعود عبداهلل العلياني3487******
2.85528.41436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8935.6
66.5722

جامعة المجمعةالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدعزام محمد سليمان المليفى3549******
4.29534.881436/08/211.7556

منتظمغير تربوى7730.8
67.4356

جامعة حائلالبكالوريوسصحة عامة 7الرياضامانة منطقة الرياضاخصائى صحه عامه مساعدخالد ضيغم حمود التميمي3594******
2.179429.7161435/08/223.75

منتظمغير تربوى8433.6
67.066

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  معمارى مساعدمحمد فريد جميل عطيه3599******
3.1433.86671434/07/265.8944

منتظمغير تربوى8032
71.7611

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7بلجرشىبلديه بلجرشىمساحمحمد غزاي خلف الجعيد3605******
3.02433.441436/08/161.7833

منتظمغير تربوى7831.2
66.4233

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم في الهندسة الزراعية 7المدينةالمنورةوزارة البيئة والمياة والزراعةمهندس  زراعى مساعدمحمد صالح حمد الحواس3605******
3.77532.10671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8433.6
68.2789

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية 7تثليثبلديه تثليثمساحالمعتز عيد بن معارك الشمري3643******
1.974428.8961435/10/253.4

منتظمغير تربوى8433.6
65.896

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7جازانامانة منطقة جازانمهندس  مساحه مساعدنواف محمد نعمان اليماني3646******
4.11533.921436/06/202.0944

منتظمغير تربوى5923.6
59.6144

جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدفارس خلف  اهلل مسلم القرشي3650******
2.23429.921435/07/303.8722

منتظمغير تربوى9036
69.7922

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تخطيط مساعدعبداهلل محمد ممتازعلي بخش3673******
3.16529.641432/05/2310.2444

منتظمغير تربوى8734.8
74.6844

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة المساحة 7رفحاءبلديه رفحاءمهندس  مساحه مساعدفيصل شافي رحيل الشمري3694******
3.15529.61431/02/2612.7278

منتظمغير تربوى7530
72.3278

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم في الهندسة الزراعية 7الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةمهندس  زراعى مساعدخالد عبداللطيف بن محمد السالم3709******
4.03533.49331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8232.8
68.8655
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جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كيميائية تطبيقية 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  كيميائى مساعدعازب خميس بن سعيد الغامدي3722******
2.034429.1361421/10/2520

منتظمغير تربوى7931.6
80.736

جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة 7شريبلدية شريمهندس  معمارى مساعدعلي حسن علي الغنام3739******
3.755321435/08/073.8333

منتظمغير تربوى7128.4
64.2333

جامعة الباحهالبكالوريوسصحة عامة 7بيشبلديه بيشاخصائى صحه عامه مساعدعبدالرحمن سالم بن احمد العمري3746******
1.86428.441436/04/162.45

منتظمغير تربوى8433.6
64.49

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم وإدارة موارد المياه 7بداءوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدانور جبريل حسن البريدي3772******
2.8528.21429/02/3016.7056

منتظمغير تربوى7630.4
75.3056

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الزراعية 7عنيزهبلدية عنيزةمهندس  زراعى مساعدعبدالرحمن سليمان سليم العطوي3819******
2.69527.681417/09/1720

منتظمغير تربوى7228.8
76.48

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسه التشييد7االحساءوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعمر عبدالعزيز بن عثمان النويحل3838******
4.37535.30671436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8534
71.0678

جامعة القصيمالبكالوريوسصحة عامة 7عرعرامانة منطقة الحدود الشماليةاخصائى صحه عامه مساعدحاتم محسن بن حمود البقمي3860******
4.18534.29331436/07/062.0056

منتظمغير تربوى7329.2
65.4989

جامعة جازانالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد حسن بن يحي جعفري3868******
4.62536.961436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8132.4
71.1211

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7بحر ابوسكينهبلدية بحرابو سكينةمهندس  مدنى مساعدمحمد علي احمد آل مداوي3912******
2.37525.97331434/07/265.8944

منتظمغير تربوى9136.4
68.2677

جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية 7المضيلفبلدية المظيلفمهندس  مدنى مساعدعلي عبداهلل بن مزهر الغامدي3938******
2.19429.761436/04/202.4278

منتظمغير تربوى8835.2
67.3878

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسه التشييد7صفوىوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز محمد عبداهلل الشنفري3969******
3.67531.681436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8534
67.4578

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7صبياءوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعلي محسن علي السيد3988******
3.31530.241436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8734.8
67.6122

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدسالم محمد مفرح الشهري3997******
2.78432.161436/08/161.7833

منتظمغير تربوى8534
67.9433

جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة مدنية 7المدينةالمنورةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدمازن جاراهلل عبداهلل المالكي4065******
3.05433.61436/08/141.7944

منتظمغير تربوى8232.8
68.1944

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة المعمارية 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدمشعل عبداهلل بن سالم الحربي4101******
1.79428.161432/07/249.9056

منتظمغير تربوى6224.8
62.8656

جامعة الجوفالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الجوفوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدمعاذ عبدالرحمن عقالء المرشد4139******
4.91539.281436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8734.8
75.8411

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  تخطيط مساعدعبدالرحمن ابراهيم محمد الحربي4146******
3.49530.961435/06/244.0722

منتظمغير تربوى8534
69.0322

جامعة تبوكالبكالوريوسالهندسة الكهربائية  قوى وآالت 7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدفيصل خالد حسن السويح4170******
4.24534.61331436/10/300

منتظمغير تربوى9236.8
71.4133

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7تثليثبلديه تثليثمهندس  تخطيط مساعدمعتصم محمد بن احمد بازرعه4194******
24291436/08/161.7833

منتظمغير تربوى5622.4
53.1833

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الخرجبلديه الخرجمهندس  ميكانيكى مساعدسعيد علي سعيد الزهراني4199******
1.66427.521430/09/2413.5722

منتظمغير تربوى7730.8
71.8922

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدعلي سعد بن علي القرني4222******
2.72431.881434/09/285.55

منتظمغير تربوى8935.6
73.03

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجيولوجيا العامة 7الجوفوزارة المياه والكهرباءجيولوجىعبدالعزيز معروف زعبان المالكي4222******
3.57531.281436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8534
67.0578

جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدسلطان محمد بن مسفر الغامدي4239******
2.13429.521434/08/075.8333

منتظمغير تربوى8232.8
68.1533

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأراضي ومياه 7الرياضوزارة المياه والكهرباءباحث تربهعباس بن عبدالمجيد بن عباس الهجهوج4249******
2.56526.98671428/06/1918.1

منتظمغير تربوى6526
71.0867

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدزياد علي بن عبداهلل الفراج4256******
3.43530.721435/03/194.6

منتظمغير تربوى9036
71.32

جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية 7تبوكوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعداحمد مفرح عبداهلل البلوي4263******
3.07529.281434/09/275.5556

منتظمغير تربوى8835.2
70.0356

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالجيولوجيا العامة 7نجرانوزارة المياه والكهرباءجيولوجىعلي محمد بن حسين اليامي4278******
82.3110032.9241436/10/210

منتظمغير تربوى8734.8
67.724

جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية 7سراه عبيدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدحسن سلمان حسن القحطاني4344******
3.38435.361436/04/202.4278

منتظمغير تربوى8032
69.7878

جامعة الخرجالبكالوريوسهندسة مدنية 7الخرجالهيئة العامة للرياضةمهندس  مدنى مساعدهاني خليف جضعان العنزي4360******
4.01533.38671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8132.4
67.5645

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا العامة 7جدهالثروه المعدنيهجيولوجىاحمد عابد جويبر الثبيتي4476******
3.37530.481430/06/0914.1556

منتظمغير تربوى6927.6
72.2356

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدمحمد عبداهلل محمد القحطاني4488******
2.91528.641434/07/265.8944

منتظمغير تربوى8433.6
68.1344

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7تربهبلديه تربهمهندس  تخطيط مساعداحمد فيصل بن منصور البركاتي4490******
3.755321435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7530
66.0722

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7الحريقبلديه الحريقمهندس  مساحه مساعدمحسن عطيه ناصر العطوي4499******
2.45526.41436/06/202.0944

منتظمغير تربوى7730.8
59.2944

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7تميربلديه تميرمهندس  تخطيط مساعدعبدالرحمن محمدسعيد محمود شافعي4523******
3.4530.61436/06/202.0944

منتظمغير تربوى6325.2
57.8944

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية  7المهدوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدنايف عبداهلل غداف اللقماني4570******
2.41430.641432/08/099.8222

منتظمغير تربوى8132.4
72.8622
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جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة 7الدماموزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعبدالرحمن علي مساعد الزهراني4571******
2.754321435/08/123.8056

منتظمغير تربوى7429.6
65.4056

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا الهندسية 7جدهالثروه المعدنيهجيولوجىصالح صالح بن صالح اشعرى4578******
4.06533.65331434/07/235.9111

منتظمغير تربوى8534
73.5644

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7المهدوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمحمد عبدالعزيز ابن صغير المطيري4597******
2.74431.961436/08/161.7833

منتظمغير تربوى8935.6
69.3433

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الخرجبلديه الخرجمهندس  تخطيط مساعدسارى عبده محمد عثمان4610******
3.68531.721436/06/202.0944

منتظمغير تربوى7530
63.8144

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدعقيل عادل بن حسين الخميس4617******
3.69531.761436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7228.8
62.3378

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعلوم األغذية وتغذية األنسان 7جدهالمديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدمحمد ظافر محمد الشهري4619******
2.755281434/07/265.8944

منتظمغير تربوى8534
67.8944

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة الدفاعمهندس  مدنى مساعدابراهيم بدر علي الشايع4624******
3.74531.961436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8935.6
69.3378

جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعداحمد ظافر محمد الشهري4629******
2.54311436/08/231.7444

منتظمغير تربوى6224.8
57.5444

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدمحمد أحمد عبداهلل التركي4635******
2.44430.761436/08/161.7833

منتظمغير تربوى7429.6
62.1433

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدعبداهلل سليمان عبداهلل الفريحي4636******
2.8528.21433/08/037.8556

منتظمغير تربوى7831.2
67.2556

جامعة المجمعةالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدفارس عبداهلل بن احمد الثميري4643******
3.61531.441436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8734.8
67.9956

كلية األمير فهد بن سلطانالبكالوريوسهندسة كهربائية  7راس  تنورهوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدنايف عبيداهلل بن سعد الرشيدي4709******
4.56536.481435/02/154.7889

منتظمغير تربوى8433.6
74.8689

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمحمد حسين حسن الحارثي4738******
2.57431.281426/07/2520

منتظمغير تربوى8132.4
83.68

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7رماحوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمرزوق سلمان عايد الرشيدي4739******
4.3534.93331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8333.2
69.9111

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارة الدفاعمهندس  معمارى مساعدعبدالهادي فهد بن عبيد الدوسري4784******
3433.33331435/08/063.8389

منتظمغير تربوى8232.8
69.9722

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية التطبيقية 7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدعامر منصور براك الدوسري4819******
2.583431.3321434/03/016.7

منتظمغير تربوى9538
76.032

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7عرعرامانة منطقة الحدود الشماليةمراقب صحىعبداهلل فهد بن عبداللطيف السليمي4833******
3.47530.881436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8032
65.4356

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدعبداهلل احمد بن عبداهلل المغلوث4848******
3.74531.961436/08/171.7778

منتظمغير تربوى6827.2
60.9378

جامعة القصيمالبكالوريوسعلوم األغذية وتغذية األنسان 7الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدابراهيم عبدالرحمن بن ابراهيم السلوم4906******
4.35535.21436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8333.2
70.1778

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية 7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيولوجىرامي عبدالهادي عوض الحربي4919******
2.8528.21431/03/0312.6889

منتظمغير تربوى7028
68.8889

جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية 7الجوفامارة منطقة الجوفمهندس  مدنى مساعدعبدالقادر عبداهلل يحيى الشراري4929******
3.84532.481436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8634.4
68.6411

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  ميكانيكى مساعدعبداهلل صالح بن عبداهلل المقدم5021******
2.14429.561431/10/1211.4722

منتظمغير تربوى8132.4
73.4322

جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية 7ضباءبلديه ضباءمهندس  مدنى مساعدجميل محمد ربيع البلوي5044******
4.09533.81331436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8634.4
69.9744

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7حائلوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد سعد محمد سارح5055******
4.39535.41331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8232.8
69.9911

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدخالد عبدالمجيد بن فهد ال زيدالشريف5060******
2.24429.961435/10/243.4056

منتظمغير تربوى6224.8
58.1656

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7جدهالثروه المعدنيهمساح جيوديسىعلي بالل احمد الشنقيطي5064******
4.01533.38671436/06/202.0944

منتظمغير تربوى7931.6
67.0811

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاصيل والمراعي 7الظهرانامانة المنطقة الشرقيةباحث زراعى  مساعدمحمد بن عباس بن حسن العبدرب  الرضى5073******
3.26530.041426/06/1120

منتظمغير تربوى7429.6
79.64

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالهندسة المعمارية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدهاني بخيت عامر المحمادي5143******
71.910028.761432/11/109.3167

منتظمغير تربوى6224.8
62.8767

جامعة الملك سعودالبكالوريوسوقاية نبات7الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدعلي بن محفوظ بن هاشم العوامي5147******
2.96528.841424/05/0220

منتظمغير تربوى7228.8
77.64

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحسوبلدية الحسومهندس  مدنى مساعدهالل عطيةاهلل بن حدرجان الهذلي5155******
1.6427.21435/10/243.4056

منتظمغير تربوى8935.6
66.2056

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7بيشهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدناصر عبداهلل سعيد الشهراني5160******
4.26534.721436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7730.8
68.0922

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد صالح ابن محمد الغامدي5174******
3.12529.481433/07/087.9944

منتظمغير تربوى9136.4
73.8744

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة اإلنجليزية / اللغات األوروبية 7الرياضالقوات الجويةمترجم لغه انجليزيهعصام علي حباس القرني5178******
2.55526.93331429/01/2816.8833

منتظمغير تربوى7730.8
74.6166

جامعة الملك فهدالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي 7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمطور برامجاحمد عبدرب الرسول بن احمد آل حمود5221******
2.441430.7641428/01/1218.9722

منتظمغير تربوى8534
83.7362

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز عبداهلل صالح الوشمي5236******
4.01533.38671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8232.8
67.9645
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جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلوم وتقنية االغذية 7جدهالمديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدمهدي رياض بن احمد الرمضان5274******
4.22534.50671436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8132.4
68.6678

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية 7القنفذهوزارة المياه والكهرباءجيولوجىاحمد بن يحي بن محمد واصلي5290******
2.3525.61428/05/0618.3389

منتظمغير تربوى7831.2
75.1389

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدبسام ماجد بن مبارك الحربي5320******
2.19429.761436/03/272.5556

منتظمغير تربوى6425.6
57.9156

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجيولوجيا العامة 7حائلوزارة المياه والكهرباءجيولوجىيوسف فهد بن ابراهيم الجديد5367******
3.71531.841435/03/154.6222

منتظمغير تربوى7831.2
67.6622

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدريان عبدالعزيز بن علوي سالم5423******
1.87428.481434/07/265.8944

منتظمغير تربوى8032
66.3744

جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة مدنية تطبيقية7ابهاوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدمحمد ابراهيم حسن العسيري5430******
2.006429.0241427/05/1420

منتظمغير تربوى8634.4
83.424

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الخرمهبلديه الخرمةمهندس  تخطيط مساعدتركي طالل علي عسيري5440******
4.04533.54671435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7028
65.6189

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7النعيريهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعداحمد سليمان بن عبداهلل السعود5445******
3.43530.721436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8534
66.4978

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7جدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمشهور معيض معيوض المسعودى5447******
3.77438.161435/10/303.3722

منتظمغير تربوى8232.8
74.3322

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة كهربائية  7خميس  مشيطبلديه خميس  مشيطمهندس  كهربائى مساعدسالم ذيب محمد القحطاني5450******
4.47535.841436/03/242.5722

منتظمغير تربوى9638.4
76.8122

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الرياضالدفاع المدنىاخصائي تقنية معلومات مساعدعبداهلل عيسى محمد هتان5519******
3.89532.74671431/01/2712.8889

منتظمغير تربوى9036
81.6356

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدرياض عيضه عواض الثبيتي5544******
3.55311435/10/253.4

منتظمغير تربوى8232.8
67.2

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتصميم العمراني - التخطيط والتصميم العمراني 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدرائد رضيان خلف الدلبحي5555******
3.1529.41436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8433.6
64.7778

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم وإدارة موارد المياه 7الرياضوزارة المياه والكهرباءهيدرولوجىايمن بن عويمر ابن عمير القرشي5561******
2.755281426/12/2520

منتظمغير تربوى5220.8
68.8

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجيولوجيا العامة 7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيولوجىعبدالعزيز مسعد سليمان المطيري5574******
2.8528.21431/07/1811.9389

منتظمغير تربوى7429.6
69.7389

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدرأفت منصور محمدجميل الدحالن5579******
4.3534.93331435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7329.2
68.2055

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تخطيط مساعدوجدي فريد بن حسن مداح5612******
3.82532.37331433/07/087.9944

منتظمغير تربوى8032
72.3677

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدسلمان على صالح العايد5640******
3.55531.21436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9236.8
69.7778

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالهندسة الكهربائية  قوى وآالت 7الرياضوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدماهر محمد عيسي الجدعاني5665******
4.02533.441436/02/122.8056

منتظمغير تربوى8634.4
70.6456

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعواد مساعد خلف العتيبي5675******
4.84538.721435/08/073.8333

منتظمغير تربوى8634.4
76.9533

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية 7جدهوزارة المياه والكهرباءجيولوجىايمن عبدالقادر عبداهلل الشيخ5677******
2.5526.66671426/05/2220

منتظمغير تربوى7831.2
77.8667

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7القنفذهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعداحمد سارح بن أحمد العلياني5701******
3.48530.921436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8835.2
67.8978

جامعة جازانالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7جازانوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدرائد احمد خليل ابوديه5725******
3.39530.561433/07/197.9333

منتظمغير تربوى8835.2
73.6933

جامعة الملك فهدالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي 7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمطور برامجمحمد عبدالرزاق بن حسن العليوى5743******
2.595431.381428/06/0118.2

منتظمغير تربوى8734.8
84.38

جامعة القصيمالبكالوريوساللغة االنجليزية والترجمة7حائلالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهمحمد ابراهيم محمد الشايعي5762******
4.72537.761435/10/253.4

منتظمغير تربوى8835.2
76.36

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7وادى الدواسربلديه وادى الدواسرمهندس  تخطيط مساعدفارس فؤاد ابراهيم انديجاني5781******
3.3530.21436/06/202.0944

منتظمغير تربوى6024
56.2944

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعمارة البيئة7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تنسيق مواقع مساعداحمد عبدالرحيم عبدالخالق حولدار5785******
4.48535.89331436/06/202.0944

منتظمغير تربوى7530
67.9877

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7الليثوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمحمد حسن محمد الشريف5836******
3.21434.45331435/03/184.6056

منتظمغير تربوى9236.8
75.8589

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الجوفامانة منطقة الجوفمهندس  تخطيط مساعدفهد سعود بن عبدالعزيز الشريف5842******
2.04429.161435/08/063.8389

منتظمغير تربوى4819.2
52.1989

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدناصر عبدالرحمن عبداهلل التويجري5878******
3.8532.26671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7530
64.0445

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم وإدارة موارد المياه 7مكةالمكرمةوزارة المياه والكهرباءهيدروجيولوجىمناور عبداهلل مناور الحربي5928******
2.66527.521428/06/1918.1

منتظمغير تربوى7228.8
74.42

جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسهندسة كهربائية  7حفر الباطنالقوات الجويةمهندس  كهربائى مساعدمحمد فراج عطنان العنزي5933******
4.43535.62671436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8935.6
72.9823

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  معمارى مساعدعبداهلل فيصل بن عبدالعزيز ابورزيزه5992******
2.55431.21433/07/287.8833

منتظمغير تربوى7530
69.0833

جامعة الملك فيصلالبكالوريوستنمية الثروة المائية 7الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدهاشم بن جواد بن حسين اليوسف6012******
2.76528.041428/02/2718.7222

منتظمغير تربوى7730.8
77.5622

جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة 7الساحلبلدية الساحلمهندس  معمارى مساعدزايد ناصر علي الجحباني6039******
2.04429.161436/08/231.7444

منتظمغير تربوى6626.4
57.3044
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جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدخالد عبداهلل بن عبدالرحمن الدهالوي6043******
2.35525.86671433/08/037.8556

منتظمغير تربوى9236.8
70.5223

جامعة جازانالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7ابهاوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدعادل عبده محمد حكمي6049******
3.34530.361433/07/197.9333

منتظمغير تربوى8734.8
73.0933

جامعة شقراءالبكالوريوسالهندسة المدنية ــ مسار هندسة وإدارة التشييد7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تنسيق مواقع مساعدمحمد جزاء صنهوت العتيبي6099******
4.17534.241436/08/131.8

منتظمغير تربوى6927.6
63.64

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدماجد منصور بن باجد العتيبي6130******
4.52536.161436/08/131.8

منتظمغير تربوى7429.6
67.56

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  مدنى مساعدبندر بن فهد بن دخيل اهلل الصاعدي6152******
2.99528.961428/02/1518.7889

منتظمغير تربوى7329.2
76.9489

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  معمارى مساعدوائل عبدالرزاق بن محمد صلواتى6167******
2.13429.521432/08/109.8167

منتظمغير تربوى7228.8
68.1367

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسه التشييد7جازانامانة منطقة جازانمهندس  تنسيق مواقع مساعدمحمد شالع بن عبده الناشري6181******
3.08529.321436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7128.4
59.4978

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7المسيجيدبلدية المسيجيدمهندس  مدنى مساعدحسن احمد بن علي الشهري6238******
3.35530.41436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8433.6
66.5722

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدمحمد حسن علي الشمراني6242******
2.41430.641436/08/161.7833

منتظمغير تربوى7329.2
61.6233

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7خميس  مشيطبلديه خميس  مشيطمهندس  مدنى مساعدعائض سعد عبداهلل الشهراني6244******
3.98533.22671435/03/154.6222

منتظمغير تربوى8534
71.8489

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة البناء 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعباس عبداهلل عبدالمحسن المحمد6247******
2.39526.081434/07/265.8944

منتظمغير تربوى6626.4
58.3744

جامعة أم القرىالبكالوريوسالكترونيات واتصاالت / الهندسة الكهربائية 7الرياضوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدابراهيم عبدالرحمن بن النعمان المجتبي6273******
2.71431.841435/10/243.4056

منتظمغير تربوى9136.4
71.6456

كلية األمير فهد بن سلطانالبكالوريوسهندسة مدنية 7العالوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدقاسم سالم فريج البلوي6287******
3.66531.641436/02/232.7444

منتظمغير تربوى8634.4
68.7844

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7بيشهوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعداحمد محمد بن عبدالرحمن البخيت6386******
2.73527.89331431/02/0112.8667

منتظمغير تربوى7530
70.76

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7جازانوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعبدالمجيد محمد سعيد القحطاني6431******
4.55536.41436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7730.8
68.9778

جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية 7الريثبلدية الريثمهندس  مدنى مساعدمحمد علي حفظ  اهلل حكمي6434******
3.91532.85331436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8132.4
67.0144

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدحمد عبدالعزيز عبدالرحمن المصيريعي6435******
3.94533.01331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7329.2
63.9911

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7المجمعهبلديه المجمعهمهندس  تخطيط مساعدصالح عبدالعزيز بن صالح المطوع6447******
3.28530.121436/10/280

منتظمغير تربوى6927.6
57.72

جامعة الدمامالبكالوريوسالعمارة 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  معمارى مساعدمحمد فهد بن احمد الشريوي6508******
3.46530.841435/08/073.8333

منتظمغير تربوى8032
66.6733

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتصميم العمراني - التخطيط والتصميم العمراني 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدسلطان سعيد ظافر األحمري6512******
2.7527.73331436/10/280

منتظمغير تربوى6626.4
54.1333

جامعة الطائفالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7مكةالمكرمةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهعبداهلل مقيت حسن العمري6523******
2.42430.681430/06/2114.0889

منتظمغير تربوى8032
76.7689

جامعة الدمامالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدأمين ابراهيم مهدي العبدرب  النبي6566******
3.71531.841435/08/073.8333

منتظمغير تربوى7429.6
65.2733

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7بلقرنبلدية بلقرنمهندس  تخطيط مساعدعمر صالح بن مسفر الشمراني6627******
3.97533.17331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7530
64.9511

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدابراهيم على ابراهيم المسلم6653******
3.37530.481434/07/265.8944

منتظمغير تربوى9437.6
73.9744

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسه التشييد7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  مدنى مساعدمعتز عبدالرحمن بن محمد الهدلق6661******
4.19534.34671435/08/073.8333

منتظمغير تربوى8132.4
70.58

جامعة الباحهالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7النماصوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدأسعد خالد جاراهلل الغامدي6661******
3.52436.161436/08/231.7444

منتظمغير تربوى9036
73.9044

جامعة الجوفالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7عرعرالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهناهي عيد قيضي الرويلي6669******
4.03533.49331435/08/113.8111

منتظمغير تربوى9839.2
76.5044

جامعة القصيمالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي 7النعيريهبلديه النعيريهمحلل نظممساعد بن علي بن محمد السبيل6678******
3.255301425/12/3020

منتظمغير تربوى8734.8
84.8

جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية 7الباحهامارة منطقة الباحةمهندس  مدنى مساعدفيصل محمد بن عبداهلل الغامدي6681******
3.06433.65331436/04/202.4278

منتظمغير تربوى8333.2
69.2811

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسه التشييد7قريه العلياوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدممدوح مفلح قاسم العنزي6703******
3.77532.10671435/08/073.8333

منتظمغير تربوى7730.8
66.74

جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية  7المدينةالمنورةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعدمحمد بن سعود بن دويهيس الحويفي6732******
24291428/08/1217.8056

منتظمغير تربوى8132.4
79.2056

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدطالل محمد بن محمدصادق علي بهاتي6775******
3.01433.38671435/08/063.8389

منتظمغير تربوى6325.2
62.4256

جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدموسى يوسف عبدالرحمن الحربي6811******
2.76432.05331436/08/231.7444

منتظمغير تربوى6626.4
60.1977

جامعة الفيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7الخفجىوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدحسن بن محمد بن حسن البحراني6822******
2.43526.29331427/02/2120

منتظمغير تربوى8032
78.2933

جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7جازانوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدحماده صالح ساعد الجدعاني6822******
2.36430.441435/04/104.4833

منتظمغير تربوى6124.4
59.3233
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جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الزراعية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  زراعى مساعدطالل مشعل سهيل العتيبي6823******
3.9532.81435/08/073.8333

منتظمغير تربوى8634.4
71.0333

جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية 7الجوفامارة منطقة الجوفمهندس  مدنى مساعدسالم فايز سالم الوقيد6840******
3.67531.681435/10/243.4056

منتظمغير تربوى8232.8
67.8856

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم وإدارة موارد المياه 7الرياضوزارة المياه والكهرباءهيدرولوجىاحمد محسن احمد العمودي6844******
3.3530.21434/01/216.9222

منتظمغير تربوى8634.4
71.5222

جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية 7القرياتوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعبدالسالم محمد مقبول الشراري6846******
4.03533.49331436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8935.6
70.8544

جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية 7عرعروزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمهند صالح سليمان الشرارى6862******
4.25534.66671436/08/201.7611

منتظمغير تربوى7730.8
67.2278

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم بيئية 7جدهالثروه المعدنيهاخصائى حمايه بيئه مساعدحاتم علي جرادان الثبيتي6926******
3.09529.361426/04/0920

منتظمغير تربوى7429.6
78.96

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسصحة البيئة 7جازانامانة منطقة جازاناخصائى حمايه بيئه مساعدمحمد خضر محمد الغامدي6944******
3.65531.61435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7228.8
64.4722

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحرجهبلدية الحرجهمهندس  مدنى مساعدغانم سعيد هادي الوادعي6957******
4.37535.30671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8433.6
71.4789

جامعة القصيمالبكالوريوسعلوم األغذية وتغذية األنسان 7جدهالمديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدياسر ابراهيم سعد السريحي6965******
3.11529.441433/08/037.8556

منتظمغير تربوى7730.8
68.0956

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسزراعة المناطق الجافة 7المهدوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدنزار سعود غازي العتيبي6989******
3.6531.41432/05/2310.2444

منتظمغير تربوى7931.6
73.2444

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الكاملبلدية الكاملمهندس  تخطيط مساعدياسر حسين بن محسن بالخير7003******
3.71531.841436/06/202.0944

منتظمغير تربوى9136.4
70.3344

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7الليثبلديه الليثمراقب صحىهاني ابراهيم بن احمد السليم7013******
4.3534.93331434/04/036.5222

منتظمغير تربوى6526
67.4555

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية 7الجوفوزارة المياه والكهرباءجيولوجىعبداهلل يحي علي مجرشي7037******
35291431/01/2712.8889

منتظمغير تربوى6626.4
68.2889

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالهندسة المعمارية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدتركي محمد سهيل عسيري7050******
65100261435/05/074.3333

منتظمغير تربوى6626.4
56.7333

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة البناء 7عريعرهبلدية عريعرهمهندس  معمارى مساعدحسن عبداهلل عبدالمحسن المحمد7095******
2.39526.081434/07/265.8944

منتظمغير تربوى7228.8
60.7744

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمطور برامجحمود احمد عزي رفاعي7137******
3.66531.641417/09/0220

منتظمغير تربوى7931.6
83.24

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسزراعة المناطق الجافة 7مكةالمكرمةوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدايمن غنايم غنيم الصاعدي7142******
2.89528.561426/12/2520

منتظمغير تربوى7429.6
78.16

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعمارة 7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  تخطيط مساعدمحمد احمد محسن مليح7144******
4.13534.02671435/06/244.0722

منتظمغير تربوى8132.4
70.4989

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم في الهندسة الزراعية 7الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةمهندس  زراعى مساعداحمد عبدالرحمن بن محمد البليهد7158******
4.03533.49331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8534
69.2711

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية 7الغزالةبلدية الغزالةمهندس  مدنى مساعدأسامه شاهر حجاج الشمري7192******
3.308434.9761436/10/280

منتظمغير تربوى8433.6
68.576

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية 7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيولوجىهيثم سالم محمد بوسعيد7201******
3.13529.521429/05/2916.2111

منتظمغير تربوى6124.4
70.1311

جامعة الدمامالبكالوريوسصحة البيئة 7القيصومهبلدية القيصومةمراقب صحىحميد عبدالرزاق ذياب الشمري7224******
3.11529.441434/07/265.8944

منتظمغير تربوى8634.4
69.7344

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدشاكر فواز بن شاكر العبدلى الشريف7250******
2.1429.41433/11/267.2278

منتظمغير تربوى5120.4
57.0278

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسبساتين  7الطائفوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدمحمد عبدرب  الرسول بن عبدالكريم الحداد7271******
2.64527.41331421/11/0220

منتظمغير تربوى6526
73.4133

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدرايد صالح مزهر الزهراني7295******
3.05529.21431/06/0512.1778

منتظمغير تربوى8835.2
76.5778

جامعة شقراءالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7الرياضالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهغازي محمد صنهات العتيبي7311******
4.65537.21435/08/073.8333

منتظمغير تربوى8433.6
74.6333

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7دومه الجندلبلديه دومه الجندلمراقب صحىنادر سعود بن حمود الحربي7341******
3.24529.961433/03/098.6556

منتظمغير تربوى6526
64.6156

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسهندسة كهربائية  7جازانوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدحسين عوض حسين آل عباس7363******
84.1310033.6521436/07/141.9611

منتظمغير تربوى8835.2
70.8131

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الكهربائية والحاسبات 7مكةالمكرمةوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدنواف ابن فوزي ابن عبدالوهاب خياط7373******
1.11424.58671428/11/1817.2722

منتظمغير تربوى8935.6
77.4589

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدسعيد بن حسن بن مرعي القحطاني7393******
3.74531.961436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7831.2
64.9378

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدموسى محمد بن موسى الدباب7407******
3.252434.67731431/07/1111.9778

منتظمغير تربوى9437.6
84.2551

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الدوادمىوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدماجد فالح عايض العتيبي7417******
4.58536.641436/08/131.8

منتظمغير تربوى8333.2
71.64

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسكيمياء 7جدهوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث مختبر مساعدحسين بن مسفر بن سعيد اليوبي7448******
2.85528.41419/10/2120

منتظمغير تربوى7329.2
77.6

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتصميم العمراني - التخطيط والتصميم العمراني 7الرياضوزارة الحرس الوطنيمهندس  معمارى مساعدفارس سعد عبدالرحمن معلوي7464******
3.19529.761435/03/154.6222

منتظمغير تربوى8734.8
69.1822

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية 7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدعلي محمد مشبب القحطاني7486******
3.26530.041433/07/087.9944

منتظمغير تربوى8935.6
73.6344
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جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدسعد بن منصور بن حسين القحطاني7526******
3.23529.921436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9136.4
68.0978

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7فرسانبلدية فرسانمساحعبدالهادي محمد حمد الحبابي7537******
3.33530.321436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8433.6
65.6978

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7مكةالمكرمةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدتركي عبدالرحمن علي الغامدي7556******
3.45435.73331435/08/113.8111

منتظمغير تربوى9337.2
76.7444

جامعة الملك فيصلالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7الدمامالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهعدنان مؤيد بن محمدحسين الغزال7574******
4.77538.161435/08/103.8167

منتسبغير تربوى8534
75.9767

جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الخرجبلديه الخرجمهندس  كهربائى مساعدوليد مطلق خالد العتيبي7593******
4.28534.82671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8634.4
71.0045

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7وادى الدواسروزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعمر عبداهلل بن علي الجطيلي7608******
2.68527.62671433/08/037.8556

منتظمغير تربوى8333.2
68.6823

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيو فيزياء 7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيوفيزيائىعصام محمد عمر فالته7610******
2.85528.41422/06/1720

منتظمغير تربوى8333.2
81.6

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدمحمد منصور ابراهيم الجفن7618******
3.56531.241436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8634.4
67.4178

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسه النظم الحيويه الزراعية والمياه7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  زراعى مساعدعادل خليل بن عمر العتيبي7620******
2.71527.78671431/07/1811.9389

منتظمغير تربوى8835.2
74.9256

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدفؤاد عابد بن محمد االنصاري7688******
1.754281434/04/246.4056

منتظمغير تربوى6224.8
59.2056

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسه التشييد7جازانامانة منطقة جازانمهندس  تنسيق مواقع مساعداحمد موسى بن جبران سحارى7717******
2.86528.441436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8032
62.2178

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدابراهيم زيد ابراهيم بن جوير7796******
4.08533.761436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7028
63.5378

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالرياضيات7نجرانجامعة نجرانباحث احصاءصالح ابن عبد العزيز ابن محمد القحطاني7812******
2.36525.921429/05/2916.2111

منتظمغير تربوى8634.4
76.5311

جامعة الملك سعودالبكالوريوستخطيط عمراني أو حضري 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدالمعتصم خليل ابراهيم العباس7814******
3.255301435/10/253.4

منتظمغير تربوى8634.4
67.8

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس احياء7بريدهوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث مختبر مساعدمحمد بن عبدالرحيم بن يوسف قاسم7830******
2.82528.281423/11/2620

منتظمغير تربوى7329.2
77.48

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعمارة البيئة7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تنسيق مواقع مساعدسعيد محمد حامد البركاتي7847******
3.17529.681436/06/202.0944

منتظمغير تربوى9036
67.7744

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدأحمد عبداهلل احمد الزهراني7884******
2.32430.281436/08/161.7833

منتظمغير تربوى6325.2
57.2633

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدعطيه عبداهلل بن عطيه الغامدي7889******
1.45426.41436/11/120

منتظمغير تربوى7329.2
55.6

جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعداحمد رمضان بن جمعان الزهراني7892******
2.32430.281436/04/202.4278

منتظمغير تربوى6626.4
59.1078

جامعة الدمامالبكالوريوسالعمارة 7الدماموزارة الحرس الوطنيمهندس  معمارى مساعدمنير عبدرب الرسول بن ابراهيم العسيف7949******
4.1533.86671435/08/073.8333

منتظمغير تربوى7329.2
66.9

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجيولوجيا العامة 7الخرجوزارة المياه والكهرباءمساعد هيدرولوجىخالد احمد سعد الزهراني7991******
3.76532.05331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8433.6
68.2255

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7جازانامانة منطقة جازانمهندس  تخطيط مساعدرامي محمد علي حكمي8026******
3.35530.41436/06/202.0944

منتظمغير تربوى6526
58.4944

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7رابغبلديه رابغمهندس  معمارى مساعدأمجد حميد بن جويبر السلمي8066******
3.51436.081431/07/2311.9111

منتظمغير تربوى7128.4
76.3911

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة كهربائية  7حائلامانة منطقة حائلمهندس  كهربائى مساعدنايف عبداهلل شافي الشمري8074******
3.191434.3521435/08/073.8333

منتظمغير تربوى9036
74.1853

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدسعد محمد بطي السبيعي8085******
3.56531.241436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8032
65.0178

جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية 7بدروزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدرائد عبدالرحمن بن ناقي الفايدي8089******
2.81528.241436/03/292.5444

منتظمغير تربوى9337.2
67.9844

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعمارة البيئة7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تنسيق مواقع مساعديزيد ابن سعد ابن ظافر العابسي8101******
3.96533.121436/06/202.0944

منتظمغير تربوى8835.2
70.4144

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادمهندس  معمارى مساعدعطيه احمد عطيه المالكي8141******
3.04433.54671435/08/063.8389

منتظمغير تربوى8835.2
72.5856

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالمعين احمد ابن قاسم الخليفه8197******
2.79528.161429/08/2915.7111

منتظمغير تربوى8634.4
78.2711

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن سعود بن دويريج الحافي8207******
4.41535.521436/08/131.8

منتظمغير تربوى7831.2
68.52

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7القنفذهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعابد عبداهلل عابد المجنوني8209******
2.54311436/10/280

منتظمغير تربوى9036
67

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم وإدارة موارد المياه 7الرياضوزارة المياه والكهرباءهيدرولوجىمحمد بن مفلح بن سعود الشهراني8222******
2.46526.45331427/05/0620

منتظمغير تربوى6024
70.4533

جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدخالد عويض مسفر الحارثي8248******
1.63427.361436/04/202.4278

منتظمغير تربوى8132.4
62.1878

جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية 7الريثبلدية الريثمهندس  مدنى مساعدأحمد محمد علي عبيري8252******
3.21529.841435/03/184.6056

منتظمغير تربوى8132.4
66.8456

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7الكاملوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدوسيم علوى سليمان سراج8258******
1.69427.681433/07/227.9167

منتظمغير تربوى8433.6
69.1967
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جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدمحمد حمد محمد المطوع8259******
3.79532.21331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8433.6
67.5911

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7ينبعبلديه ينبعمهندس  مساحه مساعدحسين محمد نور حسين ابو زبيبه8270******
3.8532.26671436/06/202.0944

منتظمغير تربوى7530
64.3611

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدعلي تريحيب بن محمد المطيري8300******
4.19534.34671435/03/194.6

منتظمغير تربوى8433.6
72.5467

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم البيئة7المدينةالمنورةوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعداحمد ابن فيصل ابن هاشم القثامي8352******
2.97528.881426/12/2520

منتظمغير تربوى6927.6
76.48

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية 7الرياضوزارة العدلمهندس  نظم مساعدعبدالباري عبداهلل حميد السفري8353******
4.17534.241435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7831.2
69.5122

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7تبوكامارة منطقة تبوكمحلل نظمماجد نهار عريمط العوفي8380******
3.74531.961430/06/0914.1556

منتظمغير تربوى8232.8
78.9156

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسوقاية نبات7الماوينوزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدأحمد مكي بن عبداهلل آل سالم8426******
3.55531.21429/02/1016.8167

منتظمغير تربوى5622.4
70.4167

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز محمد عبداهلل الريس8441******
3.98533.22671436/10/280

منتظمغير تربوى9136.4
69.6267

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعمارة البيئة7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  تنسيق مواقع مساعدعبدالرحمن سعود بن حمزه قبوري8498******
3.63531.521435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7831.2
66.7922

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7حريمالءوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعيد مسعود سرور النومسي8498******
3.65531.61436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8634.4
67.7778

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدعبدالرحمن هالل بن عبداهلل العتيبي8511******
2.24525.281436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7429.6
56.6578

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا الهندسية 7جدهالثروه المعدنيهجيولوجىفيصل محمد عبداهلل بالبيد8538******
3.8532.26671434/07/275.8889

منتظمغير تربوى8433.6
71.7556

جامعة القصيمالبكالوريوساللغة االنجليزية والترجمة7بريدهالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهعبدالعزيز عبداهلل بن عقالء الحسين8591******
4.95539.61435/08/073.8333

منتظمغير تربوى8835.2
78.6333

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحمربلدية االحمرمساحاسامه براهيم عبداهلل الخضيري8595******
3.85532.53331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7931.6
65.9111

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7شقراءالهيئة العامة للرياضةمهندس  مدنى مساعدمحمد صالح بن ابراهيم البعيمي8611******
4.09533.81331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8534
70.3855

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدمتعب محمد متعب العتيبي8622******
3.92532.90671434/03/226.5833

منتظمغير تربوى7329.2
68.69

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7المسيجيدبلدية المسيجيدمراقب صحىمحمد عبدالهادي بن محمد اللويم8650******
3.91532.85331434/04/036.5222

منتظمغير تربوى7128.4
67.7755

جامعة الملك خالدالبكالوريوسنظم المعلومات 7الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمطور برامجفهد ابن علي ابن سعد القحطاني8651******
2.8528.21426/07/2920

منتظمغير تربوى8835.2
83.4

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلوم وتقنية االغذية 7الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدعبدالحكيم سليمان بن ابراهيم البجيس8680******
3.95533.06671432/08/119.8111

منتظمغير تربوى7730.8
73.6778

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7العيينه والجبيلهكلية الملك عبدالعزيز الحربيةمطور برامجمحمد مرزوق عايض العتيبي8707******
4.38535.361431/01/2712.8889

منتظمغير تربوى8132.4
80.6489

جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  كهربائى مساعدتركي عبداهلل وصل اهلل العصيمي8709******
3.32435.041436/08/141.7944

منتظمغير تربوى8835.2
72.0344

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسهندسة كهربائية  7بدروزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدايمن بن صالح بن عوض العوفي8756******
70.5710028.2281431/07/3011.8722

منتظمغير تربوى8032
72.1002

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7المدينةالمنورةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدعبداهلل الشريف فيصل بن شجاع الحارث8793******
3.11433.921433/07/227.9167

منتظمغير تربوى8634.4
76.2367

جامعة الطائفالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 7الطائفالقوات الجويةمترجم لغه انجليزيهفيصل طالل عبدالرحمن مشرح8800******
1.99428.961430/09/1213.6389

منتظمغير تربوى9036
78.5989

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدابراهيم علي ابراهيم ال جبريل8827******
2.29525.54671432/07/209.9278

منتظمغير تربوى8433.6
69.0745

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة كهربائية  7حائلامانة منطقة حائلمهندس  كهربائى مساعدخلف صالح خلف السيف8866******
3.855438.841436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8634.4
74.9956

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسحاسب آلي ــ الكترونيات واتصاالت/ هندسة كهربائية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدعبداهلل محمد عبداهلل علي8867******
3.76532.05331434/07/235.9111

منتظمغير تربوى8232.8
70.7644

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسحاسب آلي ــ الكترونيات واتصاالت/ هندسة كهربائية 7جدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدسامي فهيد عاتق الجهني8902******
3.51531.041425/11/1020

منتظمغير تربوى8132.4
83.44

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7بلقرنبلدية بلقرنمهندس  مدنى مساعدظافر بن سعد بن علي القحطاني8921******
4.45535.73331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7831.2
68.7111

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7جازانامانة منطقة جازانمهندس  مدنى مساعدالمقدام علي محمد عطيف8958******
3.79532.21331435/06/244.0722

منتظمغير تربوى8032
68.2855

جامعة القصيمالبكالوريوسعلوم األغذية وتغذية األنسان 7جدهالمديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدحسن سليمان محمد الحسن8963******
3.38530.521433/08/037.8556

منتظمغير تربوى7329.2
67.5756

جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7حائلامانة منطقة حائلمهندس  ميكانيكى مساعدزياد صالح ابراهيم الصبحاوي8979******
3.95533.06671435/03/194.6

منتظمغير تربوى8132.4
70.0667

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7تيماءبلديه تيماءمراقب صحىمحمد عيسى بن عبداهلل العبداهلل8983******
3.43530.721434/08/105.8167

منتظمغير تربوى7329.2
65.7367

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدسعود جميل سعود العتيبي8997******
4.67537.361436/08/131.8

منتظمغير تربوى7128.4
67.56

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحناكيهبلديه الحناكيهمهندس  مدنى مساعدرائد عبداهلل مسند الشمري9020******
3.316435.01871436/08/211.7556

منتظمغير تربوى7730.8
67.5743
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جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة مدنية 7تربهبلديه تربهمهندس  مدنى مساعدعبدالمجيد خالد حميان الحمياني9030******
2.49430.961435/07/303.8722

منتظمغير تربوى8734.8
69.6322

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسهندسة االلكترونيات واالتصاالت 7جدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدعبداهلل مهدي عبداهلل البقمي9033******
75100301431/08/0811.8278

منتظمغير تربوى8433.6
75.4278

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7النعيريهبلديه النعيريهمهندس  تخطيط مساعدقصى محمد بن حسين الموسوي9039******
4.24534.61331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8935.6
71.9911

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدمحمد عبداهلل بن محمد الزهراني9044******
2.04429.161436/08/161.7833

منتظمغير تربوى6726.8
57.7433

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7رابغبلديه رابغمهندس  مدنى مساعدفهد سعود مشخص القثامي9101******
2.18429.721432/09/289.55

منتظمغير تربوى7530
69.27

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدمحمد عبداهلل بن سالم الهذلي9107******
1.7427.73331433/10/257.4

منتظمغير تربوى5923.6
58.7333

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7نجرانوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد مهدي بن عبداهلل آل شريه9107******
95100381434/08/265.7278

منتظمغير تربوى7329.2
72.9278

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم في الهندسة الزراعية 7بالد رجال المعبلدية محافظة رجال المعمهندس  زراعى مساعدمحمد عائض مشبب االحمري9112******
3.69531.761436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7931.6
65.1378

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7المدينةالمنورةوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعبدالعزيز محمد بن احمد العمري9135******
2.09429.361435/10/243.4056

منتظمغير تربوى8935.6
68.3656

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7وادي بن هشبلبلدية وادي ابوهشبلمهندس  تخطيط مساعدحسن علي حسن الشهري9183******
3.79532.21331436/10/280

منتظمغير تربوى8232.8
65.0133

جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدهاني صالح بخيت الغامدي9200******
3.65437.21436/08/141.7944

منتظمغير تربوى7931.6
70.5944

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة 7تبوكوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعبداهلل غرامه محمد العمري9211******
1.84428.361436/10/280

منتظمغير تربوى6726.8
55.16

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدحاتم عبداهلل بن مرزوق الدهاس9223******
2.83432.42671432/07/249.9056

منتظمغير تربوى5923.6
65.9323

جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية 7الحناكيهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدابراهيم صنت خليف الحربي9240******
2.19429.761434/10/195.4333

منتظمغير تربوى8132.4
67.5933

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الحناكيهبلديه الحناكيهمهندس  تخطيط مساعداحمد محمد علي البلوي9266******
4.09533.81331435/06/244.0722

منتظمغير تربوى6927.6
65.4855

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7تثليثبلديه تثليثمراقب انشاءاتعلي هبه حسين المكرمي9303******
3.85532.53331436/06/202.0944

منتظمغير تربوى8333.2
67.8277

جامعة الطائفالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7حائلامانة منطقة حائلمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالرحمن علي عبداهلل الشهراني9316******
3.09433.81331433/07/097.9889

منتظمغير تربوى7028
69.8022

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدفهد عبداهلل عبدالعزيز العتيبى9326******
2.11429.441433/11/217.2556

منتظمغير تربوى8333.2
69.8956

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7فيدبلدية فيدمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن محمد بن عبداهلل الشايع9326******
3.58531.321434/03/226.5833

منتظمغير تربوى8333.2
71.1033

جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  ميكانيكى مساعدحسين حامد ابن حسين الحربي9345******
2.71431.841433/09/287.55

منتظمغير تربوى7931.6
70.99

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (اللغة  )اللغة اإلنجليزية 7الجوفالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءمترجم لغه انجليزيهفيصل ناصر مكيمن الشراري9386******
4.55536.41434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8634.4
76.7111

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدرامي جمال بن سهيل نيازي9393******
2.01429.041433/09/287.55

منتظمغير تربوى7831.2
67.79

جامعة الدمامالبكالوريوسصحة البيئة 7فرسانبلدية فرسانمراقب صحىمحمد حسن بن حسين العمار9427******
3.28530.121433/07/167.95

منتظمغير تربوى6626.4
64.47

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز علي محمد القرني9447******
2.56526.98671433/07/087.9944

منتظمغير تربوى8734.8
69.7811

جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الدماموزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعداحمد مسفر سفر الخديدي9499******
3.71437.681436/08/141.7944

منتظمغير تربوى7730.8
70.2744

جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية 7الغزالةبلدية الغزالةمهندس  مدنى مساعدعوض عواد عوض الهدبانى9543******
3.056433.6321436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7931.6
67.8042

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7عنيزهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمحمد ابراهيم بن عبداهلل القرعاوي9563******
4.72537.761435/08/073.8333

منتظمغير تربوى8132.4
73.9933

جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7ابهاوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدعلي احمد بن محسن السهيمي9588******
1.78428.121436/08/231.7444

منتظمغير تربوى6526
55.8644

جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسه النظم الحيويه الزراعية والمياه7ضباءبلديه ضباءمهندس  زراعى مساعدسعد احمد سعد القديري9591******
2.44526.34671433/02/248.7389

منتظمغير تربوى8232.8
67.8856

جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية 7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  مدنى مساعدفهد عيد ضيغم التيماني9615******
4.22534.50671436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8132.4
68.6678

جامعة القصيمالبكالوريوسعلوم األغذية وتغذية األنسان 7الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدعبداهلل جميل محمد الضبيعي9626******
2.68527.62671432/08/089.8278

منتظمغير تربوى8333.2
70.6545

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدقايل عبدالمحسن صقر العتيبي9662******
4.81538.481436/08/131.8

منتظمغير تربوى7228.8
69.08

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7الرياضوزارة الدفاعمهندس  مساحه مساعدبدر علي سعيد عبيدي9674******
3.6531.41436/06/202.0944

منتظمغير تربوى7730.8
64.2944

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم في الهندسة الزراعية 7خميس  مشيطبلديه خميس  مشيطمهندس  زراعى مساعدتركي مشعل صنيدح الجعيد9708******
3.91532.85331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8032
67.4255

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدحسام عبداهلل حمد الصقري9711******
4.67537.361436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7730.8
69.9378
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جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية  7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  كهربائى مساعدميثم مهدي بن عيسى أل ابراهيم9767******
2.662431.6481428/08/1217.8056

منتظمغير تربوى7730.8
80.2536

جامعة أم القرىالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي 7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمطور برامجهشام احمد حمود المطرفي9808******
2.85432.53331427/03/2420

منتظمغير تربوى7630.4
82.9333

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الدماموزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد احمد بن عبدالكريم الستري9821******
2.449430.7961435/07/303.8722

منتظمغير تربوى9538
72.6682

جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدمحمد حسين علي الضلعان9834******
3.85532.53331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8734.8
69.1111

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيولوجيا المياه 7جدهالثروه المعدنيهجيولوجىمحمد علي عبده عطيف9846******
3.03529.121430/01/2914.8778

منتظمغير تربوى7530
73.9978

جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة مدنية 7عنيزهبلدية عنيزةمهندس  مدنى مساعدفهد احمد بن فهد الفاجح9846******
2.944433.03471434/03/016.7

منتظمغير تربوى8634.4
74.1347

جامعة القصيمالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضالهيئة العامة للرياضةمهندس  كهربائى مساعداحمد يوسف عمر العمري9851******
3.94533.01331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8935.6
71.1855

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7رابغبلديه رابغمهندس  تخطيط مساعدصالح علي صالح الحازمي9862******
3.1529.41434/01/216.9222

منتظمغير تربوى8734.8
71.1222

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالفيزياء  7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيوفيزيائىمحمد عبدالعزيز جميل ازهرى9865******
25241428/01/1218.9722

منتظمغير تربوى9036
78.9722

جامعة الملك سعودالبكالوريوسبحوث العمليات 7العرضيه الشماليهبلدية العرضية الشماليةباحث استثمارعبداهلل حبيب عبداهلل العتيبي9879******
2.46526.45331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8433.6
61.8311

جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية 7الساحلبلدية الساحلمهندس  مدنى مساعدحسين علي محمد اليامي9925******
4.22534.50671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8032
69.0789

جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة عمارة البيئة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تنسيق مواقع مساعدعبدالرحمن فهد بن طليحان الخالدي9950******
3.39530.561435/10/243.4056

منتظمغير تربوى7329.2
63.1656

جامعة شقراءالبكالوريوسمسار هندسة االنشاءات- الهندسة المدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدموسى متعب شبيب الرشيدي9972******
4.31534.98671436/08/131.8

منتظمغير تربوى7630.4
67.1867

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتصميم العمراني - التخطيط والتصميم العمراني 7الرياضالرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف و النهي عن المنكرمهندس  معمارى مساعدخالد محمد بن قعيد العتيبي9978******
3.53531.121436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8132.4
66.0922

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالتقنية الحيوية النباتية7وادى الدواسروزارة البيئة والمياة والزراعةباحث زراعى  مساعدعلي محمد بن حسين الغزال9995******
4.42535.57331432/10/229.4167

منتظمغير تربوى6927.6
72.59

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتاريخ 6الخفجىهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبمازن بن أحمد بن جعفر آل ناصر0027******
2.72527.841421/03/0820

منتظمغير تربوى7128.4
76.24

جامعة شقراءالبكالوريوسالمحاسبة 6الجوفامارة منطقة الجوفمساعد مراجععبدالمجيد عبدالرحمن فوزان الجديعي0029******
4.41535.521436/08/131.8

منتظمغير تربوى7831.2
68.52

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6ابو عريشبلديه ابى عريشمراقب صحىمحمد موسي احمد شاجري0100******
4.43535.62671431/05/0912.3222

منتظمغير تربوى00
83.5756

جامعة الملك فهدالبكالوريوسمالية6الدماموزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدعلي عبداهلل بن حسن الزاهر0108******
2.848432.52271430/02/1914.7667

منتظمغير تربوى7831.2
78.4894

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحجمعان محمد مرعي الزهراني0115******
4.77538.161433/08/077.8333

منتظمغير تربوى00
84.1533

جامعة المجمعةالبكالوريوسالقانون 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدفيصل دخيل جريس المدهش0122******
4.11533.921436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8333.2
68.8756

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد علي بن محمد النمر0124******
79.910031.961434/02/016.8667

منتظمغير تربوى8032
70.8267

جامعة الملك فهدالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةباحث ميزانيه مساعدمازن مرزوق داخل الحربي0139******
2.511431.0441430/02/1914.7667

منتظمغير تربوى8032
77.8107

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسب مساعدعبداهلل عبدالرحمن بن عمر المالء0139******
3.08529.321433/03/238.5778

منتظمغير تربوى8433.6
71.4978

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتأمين/ االقتصاد 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اقتصادى مساعدمحمد حمد مهدي الصقور0142******
2.9528.61432/05/2310.2444

منتظمغير تربوى7831.2
70.0444

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6الجوفوزارة العدلمحاسب مساعدرايد محمد حمد العصيمي0165******
3.69531.761433/08/037.8556

منتظمغير تربوى6927.6
67.2156

الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةتقنية التشييد6جدهالثروه المعدنيهرسام معمارىمحمد بن محسن بن محمد خرد0193******
4.37535.30671423/12/0420

منتظمغير تربوى00
90.6134

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6الرسوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىبندر بن سلطان بن علي السلطان0196******
3.32530.281433/01/198.9333

منتظمغير تربوى00
69.4933

جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة 6الجوفالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدأمين أحمد محمد العجالن0204******
3.72531.881434/08/015.8667

منتظمغير تربوى8132.4
70.1467

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الطائفالقوات البريةمدقق حسابات مساعدمحمد فؤاد بن عبدالرحيم بنجر0222******
2.67431.681433/09/287.55

منتظمغير تربوى7730.8
70.03

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدعلي زايد صالح الزايد0223******
4.1533.86671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7931.6
67.2445

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6بلجرشىبلديه بلجرشىمراقب صحىصالح بن محمد بن صالح الراشد0239******
4.24534.61331430/07/1713.9444

منتظمغير تربوى00
83.171

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادمساحاسامه عياد حميدان السلمي0240******
4.23534.561430/03/0214.6944

منتظمغير تربوى00
83.8144

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسب مساعدمحمد عبداهلل علي الشهراني0246******
4.05533.61436/08/131.8

منتظمغير تربوى8935.6
71

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحاسب مساعدعبدالمجيد محمد بن ابراهيم العمار0253******
4.06533.65331434/03/046.6833

منتظمغير تربوى7429.6
69.9366
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جامعة نجراندبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةتقنية المختبرات الطبية6جازانالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةخالد سعد بن مفتاح الحمسل0262******
4.93539.441436/11/240

منتظمغير تربوى00
78.88

جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6الجوفوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىفيصل سعد مرزوق العنزي0273******
2.212429.8481433/07/147.9611

منتظمغير تربوى8433.6
71.4091

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6ابهاالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعداحمد محمد علي القحطاني0274******
4.22534.50671435/06/244.0722

منتسبغير تربوى8634.4
72.9789

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6رابغبلديه رابغمساحشامي ابن حسين ابن مسيب الزيلعي0278******
4.71537.681430/09/1913.6

منتظمغير تربوى00
88.96

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدوائل سعود احمد القرشى0279******
4.29534.881435/10/143.4611

منتظمغير تربوى7630.4
68.7411

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدسلطان ناصر بن صالح السحيباني0280******
3.56531.241436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8634.4
67.4178

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الدماموزارة التجارة واالستثمارممثل ادعاء مساعدماجد خضير هليل الحربي0285******
2.73527.89331429/03/1816.6056

منتظمغير تربوى6425.6
70.0989

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدمعاذ عبداهلل بن ابراهيم النجاشي0290******
4.89539.121436/06/202.0944

منتظمغير تربوى00
80.3344

جامعة أم القرىدبلوم سنتين بعد الثانويةفني مختبر كيمياء6نجرانجامعة نجرانفنى مختبر كيميائيعبداهلل حامد خاتم الذبياني0299******
2.29430.161426/02/2620

منتظمغير تربوى00
80.32

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6برحرحامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدباسم عبدالرحمن عبدالرحيم الزهراني0350******
3.72531.881435/03/154.6222

منتسبغير تربوى8935.6
72.1022

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمراقب شئون الموظفينخميس محمد بن خميس المري0369******
4.2534.41434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8734.8
75.1111

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6المدينةالمنورةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدعبداهلل بن سعود بن حسن المالكي0372******
2.55526.93331427/05/0720

منتسبغير تربوى6526
72.9333

معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي6ام الملحامارة منطقة نجرانناسخ الهاحمد محمد بن عبداهلل ابوديب0390******
3.8535.21431/02/2612.7278

منتظمغير تربوى00
83.1278

جامعة الملك سعودالبكالوريوسمالية6تبوكوزارة العدلمحاسب مساعدعبدالعزيز محمد احمد الريثي0398******
3.09529.361434/03/046.6833

منتظمغير تربوى7931.6
67.6433

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعالقات عامة مسبوقة بثانوية معاهد أو برامج العوق البصري أو شهادة بإجادة طريقة برايل? اعالم 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساعد ادارىسلطان سعود بخيت السلمي0451******
4.16534.18671433/07/087.9944

منتظمغير تربوى00
76.3678

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسراديو وتلفزيون- اعالم 6طبرجلامارة منطقة الجوفسكرتيرمحمد عبداهلل سعد سبره0488******
2.66527.521426/05/2220

منتظمغير تربوى7329.2
76.72

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة 6الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاث مساعدعلي احمد محمد علوي0499******
4.06533.65331435/06/244.0722

منتسبغير تربوى9036
73.7255

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهالقوات البريةمدقق حسابات مساعدفهد محمد حسين الحربي0514******
3.17529.681433/10/127.4722

منتظمغير تربوى8433.6
70.7522

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6ابهاهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق رواتبعبداهلل حسن ابن عبداهلل القحطاني0517******
4.73537.841434/08/135.8

منتسبغير تربوى9437.6
81.24

جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلدارة العامة 6الرياضالمديرية العامة للسجونمدقق شئون الموظفينعبدالرحمن حسن محمد الشهري0520******
2.4526.13331428/06/2218.0833

منتظمغير تربوى7329.2
73.4166

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6عرعرالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهيزيد محمد بن ضويحي الحبردي0526******
4.33535.09331432/08/139.8

منتظمغير تربوى00
79.9866

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6المدينةالمنورةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعمار فيصل مرشد الحربي0552******
4.93539.441435/08/073.8333

منتظمغير تربوى9036
79.2733

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىسعد مسفر غبدالرحمن العوير0568******
4.44535.681436/03/272.5556

منتسبغير تربوى8032
70.2356

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهالثروه المعدنيهمحاسب مساعداسامه محمد احمد الشريف0576******
4.1533.86671435/01/304.8722

منتظمغير تربوى8433.6
72.3389

جامعة طيبةالبكالوريوسالدعوة 6حائلالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدفهد بن هديب بن سليمان الصاعدي0593******
2.34525.81331426/04/0620

منتظمغير تربوى7028
73.8133

معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي6مليجهبلدية مليجةناسخ الهعبداهلل علي عبداهلل آل هالل0602******
3.37533.481427/01/0220

منتظمغير تربوى00
86.96

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث قانونى مساعدعبدالرحمن حمود سعد الحربي0606******
4.01533.38671436/08/241.7389

منتظمغير تربوى8232.8
67.9256

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالحقوق 6مكةالمكرمةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدماجد نايف بن شارع البقمي0618******
75.8810030.3521433/10/117.4778

منتظمغير تربوى7831.2
69.0298

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدريان عبدالرحمن ناصر الخريف0625******
3.97533.17331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7931.6
67.3455

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6مكةالمكرمةوزارة العدلمحاسب مساعداحمد عيد معيض الحربي0627******
2.55431.21433/02/298.7111

منتظمغير تربوى9337.2
77.1111

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6تيماءالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىبدر فرج حماد الجهنى0635******
3.38530.521434/07/235.9111

منتسبغير تربوى7831.2
67.6311

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6رنيهبلدية رنيةمراقب صحىرياض حميد مبارك المولد0639******
3.87532.641427/01/0220

منتظمغير تربوى00
85.28

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىعامر مهدي بن يحي آل الحارث0643******
3.35530.41435/06/244.0722

منتسبغير تربوى8534
68.4722

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةمدقق شئون الموظفينصالح ابراهيم بن صالح السعيد0644******
4.28534.82671436/08/201.7611

منتسبغير تربوى9236.8
73.3878

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6القنفذهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىعصام احمد محمد المالكي0655******
4.8538.41436/08/201.7611

منتسبغير تربوى7329.2
69.3611
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جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6المدينةالمنورةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعدنان حسين محسن النخلى0678******
1.42426.241431/11/1211.3056

منتظمغير تربوى8333.2
70.7456

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6شقراءالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعداحمد خضير فالح المطيري0683******
2.48526.561432/01/1610.95

منتسبغير تربوى7730.8
68.31

جامعة دار العلومالبكالوريوسالقانون 6الرياضاالمن العامباحث قانونى مساعدشجاع محمد شجاع بن حميضان0688******
3.16434.18671436/03/282.55

منتظمغير تربوى7730.8
67.5367

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6عرعرامارة منطقة الحدودالشماليةباحث قضايا مساعدسامي عبدالرحمن عناية اهلل الحربي0688******
4.29534.881432/03/0210.6944

منتظمغير تربوى6124.4
69.9744

جامعة طيبةالبكالوريوسالمحاسبة 6حلىوزارة العدلمحاسب مساعدعواد عبدالرحمن عواد الجهني0693******
3.58531.321434/06/286.05

منتظمغير تربوى7630.4
67.77

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمدقق شئون الموظفينعلي خالد علي باسلم0714******
4.42535.57331434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8433.6
75.0844

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الخرجالقوات الجويةمحاسب مساعدخالد محمد علي الحواس0722******
3.64531.561433/09/247.5722

منتظمغير تربوى7128.4
67.5322

جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة 6الرياضالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعداحمد يوسف عبدالعزيز التركي0734******
4.81538.481435/10/253.4

منتظمغير تربوى9337.2
79.08

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية / إدارة أعمال 6الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاث مساعدياسين محسن محمد عريشي0748******
4.1533.86671433/07/087.9944

منتسبغير تربوى8032
73.8611

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6مكةالمكرمةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدعبداهلل فهد سليمان القفاري0781******
3.83532.42671435/10/253.4

منتظمغير تربوى8734.8
70.6267

جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الرياضالمديرية العامة للسجونامين مكتبهنوار مطلق بن راضى الدعدى0791******
3.05433.61435/10/243.4056

منتظمغير تربوى7329.2
66.2056

كلية الباحة األهليةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6تثليثبلديه تثليثمراقب اراضىعبداهلل سعد طعيس الجهمي0799******
3.94439.521436/04/272.3889

منتظمغير تربوى8132.4
74.3089

جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6حائلوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىماجد ناصر عبداهلل الصويغ0806******
2.767432.09071433/09/177.6111

منتظمغير تربوى8333.2
72.9018

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6بالد رجال المعبلدية محافظة رجال المعمساحمحمد علي بن عبداهلل اليامي0822******
4.6536.81431/01/2912.8778

منتظمغير تربوى00
86.4778

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية6جازانحرس  الحدودمدقق حسابات مساعدمحمد ابراهيم بن عبدالرحمن القاسم0832******
2.35525.86671433/08/057.8444

منتظمغير تربوى8032
65.7111

جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث معلومات مساعدريان سلمان عبداهلل النمري0844******
2.03429.121435/03/184.6056

منتظمغير تربوى8433.6
67.3256

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6الطائفوزارة التجارة واالستثمارمفتش  تموينصقر محمد احمد الغامدي0859******
3.93532.961431/01/2712.8889

منتظمغير تربوى7228.8
74.6489

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم السياسية 6بني حسنامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدفهد راشد محمد الدوسري0867******
4.1533.86671433/09/207.5944

منتظمغير تربوى7429.6
71.0611

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدبدر ابن مساعد ابن عوض الرحيلي0871******
2.55526.93331431/12/0411.1833

منتظمغير تربوى8132.4
70.5166

جامعة القصيمالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6الرياضوزارة المياه والكهرباءباحث تدريب وابتعاث مساعدعبداهلل صقير بن سليمان الصقير0880******
4.03533.49331433/08/037.8556

منتظمغير تربوى9036
77.3489

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهرشيد فهد فلحان الرشيدي0887******
4.52536.161432/02/0310.8556

منتظمغير تربوى00
83.1756

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسعلوم التمارين6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدرب رياضىباقر بن جواد بن عبدالمحسن الغافلي0896******
86.2810034.5121436/07/131.9667

منتظمغير تربوى5522
58.4787

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسمالية6حائلالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدصالح منصور علي الفايز0919******
86.510034.61436/02/192.7667

منتظمغير تربوى8333.2
70.5667

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعدابراهيم يوسف بن ابراهيم الشبيكي0928******
4.14534.081436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8232.8
68.6411

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6حفر الباطنالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدهاني بن عبداهلل بن تركي آل تركي0950******
2.33525.761417/09/1620

منتظمغير تربوى8032
77.76

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامالقوات الجويةمحاسب مساعدحمد علي صالح الحمد0966******
2.91528.641423/03/2720

منتظمغير تربوى7128.4
77.04

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحاسب مساعدمحمد علي يحى القحطاني0970******
4.73537.841436/04/122.4722

منتظمغير تربوى7128.4
68.7122

جامعة طيبةالبكالوريوسالدعوة 6عرعرالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعبدالعزيز بن عائد بن عويد السحيمي0975******
3.3530.21429/05/0716.3333

منتسبغير تربوى5923.6
70.1333

جامعة القصيمالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الدمامالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدابراهيم محمد عبدالعزيز الصقعبي0978******
4.44535.681436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8132.4
69.8578

جامعة الباحهالبكالوريوسالدراسات االسالمية6بني حسنامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدمصلح صالح احمد الزهراني0980******
3.92439.361436/08/091.8222

منتسبغير تربوى7329.2
70.3822

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6عرعروزارة العدلمحاسب مساعدعبدالعزيز عبدالمحسن بن صالح الملحم1030******
2.9528.61435/03/184.6056

منتظمغير تربوى8333.2
66.4056

جامعة المجمعةالبكالوريوسالقانون 6الرياضاالمن العامباحث قانونى مساعدمتعب ثامر حوشان الظفيري1032******
4.22534.50671436/08/211.7556

منتظمغير تربوى7931.6
67.8623

جامعة الدمامالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهالثروه المعدنيهمحاسب مساعدسلطان ناصر عبداهلل الجودى1043******
4.48535.89331435/03/154.6222

منتظمغير تربوى8032
72.5155

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6جدهالثروه المعدنيهباحث قانونى مساعداحمد عوض عمر بغلف1064******
4.43535.62671434/01/216.9222

منتظمغير تربوى8433.6
76.1489

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الجوفالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعبداهلل سليمان سالمه الرقابي1075******
3.24529.961430/07/2013.9278

منتسبغير تربوى6726.8
70.6878
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جامعة أم القرىالبكالوريوساألنظمة 6المدينةالمنورةالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدرايد عبداهلل بن ساري المالكي1094******
3.32435.041436/08/161.7833

منتظمغير تربوى7630.4
67.2233

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6المدينةالمنورةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمازن عمر علي الحربي1099******
4.78538.241434/07/105.9833

منتظمغير تربوى8333.2
77.4233

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الجوفامارة منطقة الجوفمراقب مخزونعبداهلل منصور عبداهلل الحبردي1101******
4.57536.561436/10/280

منتسبغير تربوى8935.6
72.16

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(االنتاج الكيميائي)التقنية الكيميائية 6االحساءوزارة المياه والكهرباءفنى مختبر كيميائيحيدر محمد بن علي البخيت1105******
4.77538.161433/01/288.8833

منتظمغير تربوى00
85.2033

جامعة طيبةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6تبوكوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعبدالمجيد سعيد نويجي الرحيلي1113******
3.755321436/05/142.2944

منتظمغير تربوى9036
70.2944

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6يدمهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىحسن بركات حسن الزبيدي1137******
3.64531.561434/07/235.9111

منتسبغير تربوى7429.6
67.0711

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الدوادمىالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهمحسن عليان مناحي المقاطي1144******
4.42535.57331434/02/276.7222

منتسبغير تربوى8132.4
74.6955

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6جازانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىنايف عبداهلل محمد الغامدي1183******
3.39530.561434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8032
68.4711

جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة 6الباحهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدعبداهلل محمد بن عبداهلل الزهراني1189******
3.58436.641436/08/271.7222

منتظمغير تربوى9337.2
75.5622

معهد الشرق الصحي   دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية فني المختبرات الطبية6الدمامالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةابراهيم بن حامد بن حنتوش الشمري1197******
4.34535.14671433/02/168.7833

منتظمغير تربوى00
79.0767

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة العدلباحث قانونى مساعدعمر ابراهيم بن صالح العبدالرحيم1202******
4.66537.281436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7429.6
68.6578

جامعة الباحهالبكالوريوسالمحاسبة 6ابهاالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعلي سفر علي القحطاني1202******
2.49430.961436/04/072.5

منتظمغير تربوى8734.8
68.26

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6العويقيلهامارة منطقة الحدودالشماليةباحث قضايا مساعداحمد بن عقيل بن دحلى العنزي1209******
3.07529.281433/07/147.9611

منتسبغير تربوى8734.8
72.0411

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6خميس  مشيطالقوات الجويةمدقق حسابات مساعدعبدالحكيم مسرع راشد القحطاني1257******
3.81532.321433/07/167.95

منتظمغير تربوى7028
68.27

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6مكةالمكرمةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمحمد عواض بن محمل الوذيناني1262******
4.37535.30671435/01/304.8722

منتسبغير تربوى8734.8
74.9789

جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6الخرجالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعدمحمد صالح بن سلوم السلوم1266******
2.83528.321433/08/037.8556

منتظمغير تربوى7931.6
67.7756

جامعة نجرانالبكالوريوساإلدارة العامة 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهناصر مهدي بن مانع ال مهري1276******
4.39535.41331433/07/107.9833

منتسبغير تربوى8935.6
78.9966

جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالقانون 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدعمر عبداهلل محمد الشمري1289******
3.755321436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8835.2
68.9556

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالعلوم المالية 6الدماموزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدجعفر علي بن باقر الحداد1330******
3.146434.1121429/01/2116.9222

منتظمغير تربوى6827.2
78.2342

جامعة الجوفالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الجوفالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدشادي عبداهلل مداهلل النصيري1334******
3.6531.41435/03/204.5944

منتسبغير تربوى8835.2
71.1944

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6السليلوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىطارق خضر بن عبدالمغيث النعماني1339******
4.51536.081434/07/235.9111

منتسبغير تربوى6827.2
69.1911

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساألنظمة 6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمفتش اداري مساعدعبداهلل عبدالعزيز بن عبدالعزيز الدوغان1352******
3.38530.521436/08/291.7111

منتظمغير تربوى8835.2
67.4311

جامعة الملك خالدالبكالوريوساللغة العربية 6الرياضالمديرية العامة للسجونمحرر اخبارأمين ناصر احمد عسيري1359******
2.61527.25331427/05/1520

منتظمغير تربوى7630.4
77.6533

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهوزارة العدلمحاسب مساعدياسر خالد عبدالرحمن الدوسري1360******
3.72531.881433/07/087.9944

منتظمغير تربوى8132.4
72.2744

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستسويق6حائلالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق مشترياتمساعد بن عبداهلل بن صالح القويفلى1363******
3.58531.321434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8835.2
72.4311

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6حائلالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدابراهيم بن علي بن براهيم الحميد1371******
4.46535.78671436/08/201.7611

منتسبغير تربوى7630.4
67.9478

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساعد ادارىعبداهلل قناع محمد الزهراني1378******
3.79532.21331428/05/0618.3389

منتسبغير تربوى6526
76.5522

كلية بريدة األهليةالبكالوريوستسويق6بريدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق مشترياتعبدالرحمن يوسف بن عبدالرحمن العييري1380******
4.97539.761433/04/108.4833

منتظمغير تربوى7329.2
77.4433

جامعة الطائفالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6الطائفوزارة البيئة والمياة والزراعةمدقق شئون الموظفينعبدالعزيز مسفر ابن سعد الزهراني1404******
3433.33331432/07/179.9444

منتظمغير تربوى8734.8
78.0777

جامعة طيبةالبكالوريوسإدارة أعمال 6المدينةالمنورةوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىراكان عيد نايف الجهني1406******
2.87528.481435/01/284.8833

منتسبغير تربوى9437.6
70.9633

جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىحسين حسن بن حسين السهلي1406******
2.1429.41433/07/227.9167

منتظمغير تربوى7329.2
66.5167

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمتعب سعود جزاء الحربي1423******
4.29534.881434/07/295.8778

منتسبغير تربوى9036
76.7578

كلية الباحة األهليةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6القرياتامارة منطقة الجوفباحث ميزانيه مساعدعلي منصور سالم شبعان1443******
3.18434.29331432/08/109.8167

منتظمغير تربوى6827.2
71.31

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحعبدالعزيز سليمان بن عبدالعزيز الجطيلي1457******
4.96539.681435/02/014.8667

منتظمغير تربوى00
84.2267

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6حفر الباطنالقوات البريةمدقق حسابات مساعدأحمد جمعان مسعود المطيري1458******
4.1533.86671436/04/122.4722

منتظمغير تربوى9036
72.3389
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الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الوجهامارة منطقة تبوكباحث قضايا مساعدعطااهلل حميد عيضه الجهني1476******
4.63537.041434/04/306.3722

منتسبغير تربوى7730.8
74.2122

جامعة الجوفالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الجوفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعمر فهد حباب الشمري1480******
4.35535.21436/03/272.5556

منتظمغير تربوى7128.4
66.1556

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارممثل ادعاء مساعدفهد بن عواض بن شديد الجعيد1482******
3.12433.97331435/07/303.8722

منتسبغير تربوى8333.2
71.0455

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسالمة االغذية6تثليثبلديه تثليثمراقب صحىحماد بن عبدالرحمن بن محمد الحماد1496******
3.52531.081427/08/1219.8056

منتظمغير تربوى00
81.9656

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةحماية البيئة6الربوعهبلدية الربوعةمراقب صحىمحمود عبداهلل جابر ودعاني1520******
4.57536.561432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
82.9256

جامعة أم القرىالبكالوريوسالدراسات القضائية6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمحقق ادارى مساعدفهد حسن بن عبدالمحسن القريقري1528******
2.91432.85331436/08/161.7833

منتظمغير تربوى8835.2
69.8366

جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور مشترياتعبدالعزيز بن علي بن ناصر الطليحي1529******
3.01529.041425/02/1020

منتظمغير تربوى6927.6
76.64

جامعة جازانالبكالوريوسالتربية البدنية6جدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدرب رياضىالحسين السديري احمد عامري1558******
3.43530.721436/08/201.7611

منتظم تربوى7228.8
61.2811

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6ابهاالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعلي مشبب بن يحي ال مزهر1583******
2.89528.561434/07/265.8944

منتظمغير تربوى9136.4
70.8544

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6حائلالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدسامي سالم عايض األحمدي1585******
4.94539.521436/08/281.7167

منتظمغير تربوى7931.6
72.8367

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالعلوم المالية 6الدماموزارة الحرس الوطنيمدقق مناقصاتعباس حسين بن علي العباس1588******
2.514431.0561428/08/1217.8056

منتظمغير تربوى8534
82.8616

الجامعة العربية المفتوحةالبكالوريوساألقتصاد 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث اقتصادى مساعدفهد بن دغيم بن عقاب البقمي1621******
2.55431.21434/06/126.1389

تعليم عن بعدغير تربوى9036
73.3389

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6مكةالمكرمةحرس  الحدودمحاسب مساعدمنصور حمود بن وزير االنصارى1621******
2.49430.961433/02/298.7111

منتظمغير تربوى7630.4
70.0711

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6بني عمروبلدية بني عمرومدقق حسابات مساعدسلمان عبداهلل سالم الشهري1623******
4.81538.481436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7329.2
69.4578

جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدسعد سطام بن ملحم الدوسري1623******
3.78532.161436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8534
68.7322

جامعة أم القرىالبكالوريوسالكتاب والسنه 6جازانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعثمان محمد حسين دهمش1635******
3.8438.41435/08/063.8389

منتسبغير تربوى8333.2
75.4389

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الدمامالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعداحمد موسى بن احمد القرني1638******
4.11533.921436/06/202.0944

منتسبغير تربوى8634.4
70.4144

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6جدهالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهاحمد صالح بن سلمان النخلى1643******
4.01533.38671426/08/0720

منتظمغير تربوى00
86.7734

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدسعيد فاهد مبارك العمري1653******
2.91528.641432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى7228.8
67.6844

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6مكةالمكرمةالمديرية العامة للسجونمحاسب مساعدرشاد حسين بن سعيد الراشدى1658******
3.37435.30671436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8433.6
71.4623

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6الدمامهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمحمد بن جعفر بن علي الجباره1664******
4.52536.161435/03/184.6056

منتسبغير تربوى8935.6
76.3656

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6االفالجالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىمحمد سالم ابن جمعان القحطاني1682******
3.01529.041433/07/087.9944

منتسبغير تربوى7530
67.0344

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6وادى الدواسرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدعبداهلل بن ظافر بن محمد الشهراني1685******
4.27534.77331436/02/122.8056

منتسبغير تربوى7530
67.5789

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة العدلمحاسب مساعدفاضل بن حسن بن محمد اثويني1688******
2.23525.22671428/02/2818.7167

منتظمغير تربوى6224.8
68.7434

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدراكان حمد بن علي الحميميدي1693******
3.98533.22671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7931.6
67.3989

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6بريدهوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىاحمد ابراهيم سليمان المشوح1717******
3.85532.53331430/07/1713.9444

منتظمغير تربوى00
79.011

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساالتصال التسويقي و االعالن6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق مشترياتابراهيم حسين محمد سبعي1725******
3.21529.841431/03/2712.5556

منتظمغير تربوى7329.2
71.5956

جامعة القصيمالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الخبروزارة العدلمامور تنفيذوائل عبدالرحمن عبداهلل المطلق1727******
4.32535.041436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8835.2
72.0178

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6الدمامالمديرية العامة للسجونمدقق شئون الموظفينناصر بن احمد بن عبداهلل العبداهلل1730******
4.24534.61331435/03/184.6056

منتسبغير تربوى9036
75.2189

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعبدالوهاب محمد سعيد االحمري1742******
4.6536.81436/08/201.7611

منتسبغير تربوى8734.8
73.3611

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة المياه والكهرباءمحاسب مساعدمهدي كاظم بن عبداهلل الغشام1749******
2.61527.25331430/03/0414.6833

منتظمغير تربوى6927.6
69.5366

جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6تبوكالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمحمود بن علي بن دغيم العوفي1752******
4.77538.161436/08/201.7611

منتسبغير تربوى8433.6
73.5211

جامعة شقراءالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحاسب مساعدعبداهلل بداح مدلول السهلي1755******
4.81538.481436/08/131.8

منتظمغير تربوى7530
70.28

جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة 6الدماموزارة التجارة واالستثمارممثل ادعاء مساعدعمر علي بن سليمان الوهيبي1761******
4.49535.94671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8132.4
70.1245

جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة العدلمحاسب مساعدخالد عبداهلل ناصر الجربوع1761******
4.15534.13331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8032
68.7055
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جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6جازانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدمحمد احمد سالم السيد1774******
4.19534.34671435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7630.4
68.8189

جامعة أم القرىالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث اعالمى مساعداحمد محمد بن احمد الكاف1785******
3.29434.881432/07/249.9056

منتظمغير تربوى8734.8
79.5856

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6صمخبلدية صمخمراقب انشاءاتمسفر سالم بن مهدي المهري1801******
4.87538.961434/05/086.3278

منتظمغير تربوى00
84.2478

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6الحريقوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىمنصور محمد عبدالمحسن الشيخ1805******
3.34530.361433/08/057.8444

منتظمغير تربوى00
68.5644

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساقتصاد سياسي عالمي / العلوم السياسية 6الرياضالدفاع المدنىباحث احصاء مساعدصالح عبدالرحمن هذلول الدوسري1832******
2.98528.921431/06/0512.1778

منتظمغير تربوى7931.6
72.6978

جامعة شقراءالبكالوريوسالمحاسبة 6عرعرالدفاع المدنىمحاسب مساعدمقيت مسفر مقيت القحطاني1835******
3.92532.90671436/04/132.4667

منتظمغير تربوى7730.8
66.1734

االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية فني المختبرات الطبية6جدهالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةرياض محمد رمضان البناقي1859******
4.4535.46671433/03/168.6167

منتظمغير تربوى00
79.5501

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدابراهيم محمد راشد الجهني1873******
4.87538.961436/08/281.7167

منتظمغير تربوى7730.8
71.4767

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6تثليثبلديه تثليثمساحعلي مانع بن علي اليامي1887******
4.61536.881432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
83.5656

جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضوزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدعبدالعزيز عبداهلل مصلح العتيبي1922******
2.37525.97331433/07/167.95

منتظمغير تربوى9337.2
71.1233

جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضامانة منطقة الرياضمحاسب مساعدمعتصم عبداهلل سعد المحمود1952******
3.01529.041431/07/1811.9389

منتظمغير تربوى7931.6
72.5789

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6القرياتامارة منطقة الجوفمحاسب مساعدحامد منصور بن حامد سجينى1972******
1.52426.77331430/10/0713.5

منتظمغير تربوى6425.6
65.8733

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6جدهالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهمحمد علي هادي اليامي1977******
4.44535.681432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
81.1656

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (تسويق  )إدارة أعمال 6جدهوزارة العدلمقدر امالك مساعدعبدالخالق محمد ابن عبدالخالق الغامدي1978******
2.19525.01331433/07/087.9944

منتسبغير تربوى7429.6
62.6077

جامعة تبوكالبكالوريوسالمحاسبة 6الوجهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعبدالرحمن اسماعيل سعد العتيق2022******
4.04533.54671436/03/292.5444

منتظمغير تربوى7730.8
66.8911

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6نجرانالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدحمد غازي عوده االحمدي2024******
3.18529.721435/01/304.8722

منتظمغير تربوى8132.4
66.9922

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضديوان المظالممحاسب مساعدممدوح متعب بن عوض المقهوي2031******
2.79528.161434/07/265.8944

منتظمغير تربوى9036
70.0544

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاث مساعدعمير عبداهلل عمير الشهراني2048******
4.3534.93331435/06/244.0722

منتظمغير تربوى8734.8
73.8055

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6تبوكالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدماجد الفي صعيكر البلوي2053******
3.13529.521431/03/0912.6556

منتسبغير تربوى8333.2
75.3756

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدماجد بن عبيد بن حامد المطرفى2057******
4.08533.761433/07/087.9944

منتسبغير تربوى6425.6
67.3544

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدعبداهلل صالح عبدالرحمن العجاجي2058******
4.43535.62671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7831.2
68.6045

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الخرجهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق شئون الموظفينمداهلل ممدوح فالج العنزي2065******
4.53536.241435/03/154.6222

منتسبغير تربوى8534
74.8622

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6تيماءالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىهيثم محمد عبدالكريم المفضي2070******
4.53536.241435/08/103.8167

منتسبغير تربوى8032
72.0567

جامعة طيبةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانويةمراقب وبائيات6قلوهبلديه قلوهمراقب صحىعامر عبدالحميد سليمان المطرفي2071******
4.68537.441434/02/136.8

منتظمغير تربوى00
81.68

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6نجرانوزارة المياه والكهرباءمحاسب مساعدهاني شاكر بن طاهر القطان2090******
2.67527.57331433/03/238.5778

منتظمغير تربوى7831.2
67.3511

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6طبرجلامارة منطقة الجوفمفتش اداري مساعدياسر صالح علي المقبل2091******
4.18534.29331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7329.2
66.0655

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث قضايا مساعدخالد بن عبداهلل بن زيد الدغيلبي2098******
4.19534.34671435/06/244.0722

منتسبغير تربوى9136.4
74.8189

جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محرر صحفىمحمد بن عبداهلل بن عيسى الزريقي2116******
3.22529.881422/02/2420

منتظمغير تربوى7831.2
81.08

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6الوجهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدخلف مسند خلف الشمري2123******
2.79528.161432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى8132.4
70.8044

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدسعد مسلم سالم الحربي2141******
4.21534.45331436/06/202.0944

منتسبغير تربوى7931.6
68.1477

جامعة القصيمالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الدماموزارة العدلمامور تنفيذوليد سليمان بن علي الكليب2155******
4.6536.81435/03/194.6

منتظمغير تربوى7429.6
71

جامعة الجوفالبكالوريوسالقانون 6المدينةالمنورةوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعبدالرحمن عائض عوض الرويتعي2161******
4.46535.78671436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8132.4
70.7423

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6جدهوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدمحمد عبدالكريم محمد الصاعدي2165******
4.45535.73331433/07/087.9944

منتظمغير تربوى7931.6
75.3277

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالعلوم المالية والمصرفية6الرياضوزارة العدلمحاسب مساعدسعود ناصر سعود العماج2178******
71.7510028.71435/08/063.8389

منتظمغير تربوى9136.4
68.9389

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعداحمد محمد عطااهلل الوقداني2201******
3.8532.26671434/07/235.9111

منتسبغير تربوى7730.8
68.9778
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جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىمبارك سعيد بن عوضه الغامدي2236******
3.3530.21431/06/0512.1778

منتسبغير تربوى7028
70.3778

جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمدقق حسابات مساعدمشعل علي مشبب الشهري2237******
2.7527.73331427/08/2919.7111

منتظمغير تربوى7630.4
77.8444

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الزلفىالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىبدر عبداهلل بن عبدالرحمن السحيم2247******
3.3530.21432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى7931.6
72.0444

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدمحمد عبدالعزيز بن محمد الروضان2273******
4.27534.77331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7329.2
66.5455

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6بيشهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعبدالعزيز سعيد محمد العمري2274******
2.57527.041431/06/0512.1778

منتظمغير تربوى76.930.76
69.9778

كلية الباحة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعبداهلل محمد سعد جحفل2274******
3.28434.82671433/07/207.9278

منتظمغير تربوى6124.4
67.1545

جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة 6الجوفوزارة العدلمحاسب مساعدسليمان عبداهلل علي السديس2284******
4.3534.93331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7831.2
67.9111

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق شئون الموظفينالحسين حمزه محمد المرحبي2308******
4.21534.45331434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8032
72.3644

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6خميس  مشيطالقوات البريةمدقق حسابات مساعدمفرح علي يحي هروبي2310******
4.31534.98671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7831.2
68.7589

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعبدالرحمن سالم بن خلف الجعيد2381******
3.01433.38671435/03/184.6056

منتظمغير تربوى8032
69.9923

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6تثليثبلديه تثليثمساحمحمد اسماعيل أدريس النعمى2384******
4.97539.761435/02/114.8111

منتظمغير تربوى00
84.3311

جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات اإلسالمية وعلومها 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث قضايا مساعدعبدالعزيز خليوى مسند الجهني2385******
4.04533.54671434/06/286.05

منتسبغير تربوى8534
73.5967

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6جازانوزارة العدلمامور تنفيذماجد سالم احمد الشهري2389******
4.55361435/08/053.8444

منتسبغير تربوى7530
69.8444

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6الرياضوزارة العدلمامور تنفيذنواف دهل عبداهلل الحربي2390******
3.69531.761433/07/197.9333

منتسبغير تربوى8433.6
73.2933

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث قانونى مساعدابراهيم محمد عبداهلل العبود2397******
4.05533.61436/03/272.5556

منتظمغير تربوى7931.6
67.7556

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6الخرمهوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىعبدالرحمن حمد عبدالرحمن الشقيران2401******
2.45526.41430/07/1713.9444

منتظمغير تربوى00
66.7444

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضامانة منطقة الرياضمدقق حسابات مساعدمشعل حمد ناصر العبداهلل2403******
4.81538.481436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7730.8
71.8522

جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة 6الدمامالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمحمد صالح بن يحي اليحي2458******
4.64537.121435/08/073.8333

منتظمغير تربوى7329.2
70.1533

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الدرعيهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدعبدالسالم عبيد حامد العنزي2501******
4.74537.921433/07/197.9333

منتظمغير تربوى6124.4
70.2533

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6الزلفىوزارة المياه والكهرباءمحاسب مساعدفهد اديهم عقيل الظفيري2505******
2.76528.041432/02/2910.7111

منتظمغير تربوى8433.6
72.3511

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6تبوكوزارة العدلمحاسب مساعدياسر عبدرب  الرسول بن عبداهلل البراهيم2508******
2.46526.45331431/03/2312.5778

منتظمغير تربوى7228.8
67.8311

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الدماموزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىرضا بن محمد بن مكي الفلفل2522******
3.02529.081425/12/0120

منتظمغير تربوى6927.6
76.68

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6الباحهالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدرامي محمد عبد الرحيم المالكي2526******
3.17434.241435/07/303.8722

منتسبغير تربوى8835.2
73.3122

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6النبهانيهوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىمحمد خلف راضى الحربي2533******
2.49526.61331430/02/2214.75

منتظمغير تربوى00
67.9766

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة األعمال الدولية 6المدينةالمنورةوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعادل حمد بن محمد الحربي2535******
2.61527.25331429/05/2916.2111

منتسبغير تربوى7128.4
71.8644

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(االنتاج الكيميائي)التقنية الكيميائية 6نجرانجامعة نجرانفنى مختبر كيميائيعباس علي بن حسن آل عطيه2547******
4.47535.841433/01/288.8833

منتظمغير تربوى00
80.5633

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية معمارية)التقنية المدنية والمعمارية 6رابغبلديه رابغرسام معمارىعادل عبدالرحمن حامد العيلى2550******
4.58536.641431/04/2912.3778

منتظمغير تربوى00
85.6578

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6المدينةالمنورةالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدوائل بن حامد بن نفاع المسيحلي2559******
2.95528.81433/02/148.7944

منتسبغير تربوى8132.4
69.9944

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6عفيفامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدمشعل ساعد عوض الجعيد2564******
3.56436.481434/07/225.9167

منتسبغير تربوى7931.6
73.9967

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6تميربلديه تميرمحامى مساعدمحمد عبداهلل صالح القثامي2568******
1.59427.14671428/12/2117.0889

منتظمغير تربوى7228.8
73.0356

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضكلية الملك عبدالعزيز الحربيةمساعد مراجععبدالعزيز حمد بن عبداهلل الناصر2588******
3.99533.281435/03/154.6222

منتظمغير تربوى7931.6
69.5022

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالتربية الرياضية6الدماموزارة الحرس الوطنيمدرب رياضىعادل تركي بن سعد ال هباش2590******
7610030.41435/08/063.8389

منتظم تربوى6224.8
59.0389

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6القرياتوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىأصيل صالح بن عبيد العفيف2594******
4.29534.881435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7730.8
69.7522

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحاسب مساعدعبدالعزيز احمد بن عبدالعزيز النويران2598******
4.19534.34671434/04/066.5056

منتظمغير تربوى7530
70.8523

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالدعوة وأصول دين 6الدمامالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعبداهلل حنيف عايد العنزي2632******
4.37535.30671436/08/231.7444

منتظمغير تربوى00
72.3578
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كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6حائلالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدماجد مجول بن عزيز العنزي2636******
4.31534.98671435/08/203.7611

منتظمغير تربوى7630.4
69.1478

جامعة طيبةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6تبوكوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىيوسف سليمان مرجي الحربي2699******
4.2534.41436/05/142.2944

منتظمغير تربوى8433.6
70.2944

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةحماية البيئة6تثليثبلديه تثليثمراقب صحىمحمد عبده محمد بتاتي2717******
4.28534.82671431/01/3012.8722

منتظمغير تربوى00
82.5256

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىعلي بن عيسى بن حسن النويصر2734******
4.48535.89331436/03/272.5556

منتسبغير تربوى7228.8
67.2489

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(المختبرات الكيميائية)التقنية الكيميائية 6الرياضاالمن العامفنى مختبر كيميائينواف عيد مصلح الغامدي2738******
4.92539.361433/08/077.8333

منتظمغير تربوى00
86.5533

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة األعمال الدولية 6جدهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىحسام عبدالرحمن محمد بابدر2743******
2.93528.721427/05/0620

منتظمغير تربوى7329.2
77.92

جامعة الملك سعودالبكالوريوستسويق6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث تجارىجزاء بن دخيل اهلل بن شباب العتيبي2747******
2.13524.69331426/01/0620

منتظمغير تربوى8935.6
80.2933

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاث مساعدشباب مناحي شباب العتيبي2747******
4.45535.73331436/03/272.5556

منتسبغير تربوى9136.4
74.6889

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضكلية الملك فيصل الجويةاخصائى نفسى مساعداحمد مساعد راشد العتيبي2748******
3.29530.161433/07/087.9944

منتسبغير تربوى9036
74.1544

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6جازانوزارة العدلمحاسب مساعداحمد يحي مروعي همالن2754******
1.79428.161434/03/156.6222

منتظمغير تربوى8132.4
67.1822

جامعة أم القرىالبكالوريوسالدراسات القضائية6الباحهجامعة الباحةمساعد مراقب ادارىمحمد علي خميس الجبيري2756******
3.09433.81331435/08/063.8389

منتظمغير تربوى8433.6
71.2522

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6تثليثبلديه تثليثمراقب انشاءاتعبداهلل محمد عبداهلل القحطاني2761******
55401435/05/214.2556

منتظمغير تربوى00
84.2556

جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق مشترياتمحمد عثمان بن عبدالرحمن المصطفى2789******
2.9528.61431/12/2511.0667

منتظمغير تربوى8433.6
73.2667

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6جدهالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهمغدي عوض مضواح القحطاني2796******
4.4535.46671432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
80.739

االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية فني المختبرات الطبية6عرعرالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةنادي فرحان االمير الرويلي2797******
89.9810035.9921429/10/0715.5

منتظمغير تربوى00
87.484

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6بريدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعداحمد تركي بن حمد الحميدان2836******
4.81538.481436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8032
73.0522

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهوزارة العدلمحاسب مساعدأمجد مبارك مسفر السلمي2837******
4.31534.98671436/06/202.0944

منتظمغير تربوى8534
71.0811

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6عفيفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعصام محمد بن عبدالرحمن الحمر2841******
3.67531.681434/07/265.8944

منتظمغير تربوى7730.8
68.3744

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدتركي سعود جري المطيري2841******
3.33530.321436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8935.6
67.6978

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6عرعرالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهنايف مساعد سالم الشراري2850******
4.94539.521436/09/111.6444

منتظمغير تربوى00
80.6844

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6الدمامالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىصالح ساير بن محمد المطيري2865******
3.95533.06671435/08/103.8167

منتسبغير تربوى8835.2
72.0834

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6نجرانجامعة نجرانباحث ميزانيه مساعداحمد بن مكران بن محمد ال غربان2866******
4.89539.121435/08/103.8167

منتسبغير تربوى9939.6
82.5367

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6العرضيه الجنوبيهوزارة العدلمحاسب مساعدمحمد بن سعد بن مفرح القحطاني2871******
3.8532.26671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8333.2
68.0389

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6القطيفوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعلي بن حسين بن باقر الشاخوري2888******
2.62527.30671425/02/1020

منتظمغير تربوى8935.6
82.9067

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدعيد حمود عيد العتيبي2888******
3.13434.02671431/07/1811.9389

منتظمغير تربوى6325.2
71.1656

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6حفر الباطنالقوات البريةمدقق حسابات مساعدنواف حسن راضي الظفيري2895******
3.93532.961436/04/122.4722

منتظمغير تربوى8433.6
69.0322

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6العرضيه الشماليهبلدية العرضية الشماليةمساحجابر حسن عواض الحارثي2904******
4.77538.161433/01/198.9333

منتظمغير تربوى00
85.2533

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعبدالمجيد عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس2908******
3.11529.441433/07/217.9222

منتظمغير تربوى7329.2
66.5622

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوستمويل واستثمار6تبوكالمديرية العامة للجوازاتامين مستودععبداهلل حابس مرزوق العنزى2920******
3.52531.081433/07/197.9333

منتظمغير تربوى8232.8
71.8133

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6فرسانبلدية فرسانمساحعبدالرحمن محمد مرزوق الحربي2926******
4.79538.321434/01/276.8889

منتظمغير تربوى00
83.5289

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضرئاسة هيئة االركان العامةمحامى مساعدمحمد حسن سعد الجهني2943******
4.59536.721435/08/073.8333

منتسبغير تربوى8032
72.5533

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحنايف مقبول حامد الشراري2944******
4.93539.441434/05/076.3333

منتظمغير تربوى00
85.2133

جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة 6الباحهالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعمران حبيب بن حنش الزهراني2946******
3.59436.721435/08/063.8389

منتظمغير تربوى7730.8
71.3589

جامعة الطائفالبكالوريوسالمراجعة- المحاسبة 6خميس  مشيطالقوات البريةمدقق حسابات مساعدسعود سعد مصلح الثبيتي2960******
2.27430.081434/07/225.9167

منتظمغير تربوى8032
67.9967

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوس(مالية و إدارة  )إدارة أعمال 6المدينةالمنورةوزارة العدلمحاسب مساعدعبدالعزيز منصور عبدالعزيز التركي2971******
89.5510035.821436/11/250

منتظمغير تربوى8433.6
69.42
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الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهتركي فهد بن عبدالرحمن الذايدي2972******
3.95533.06671428/08/2217.75

منتظمغير تربوى00
83.8834

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6ينبعالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىرشاد عبدالرحمن بن الحسين أل علي2972******
3.66531.641433/07/087.9944

منتظمغير تربوى7530
69.6344

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالشريعة 6جازانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعلي ناصر احمد مريح2982******
2.47526.50671423/01/0420

منتسبغير تربوى6325.2
71.7067

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6صمخبلدية صمخمساححسين صالح عوض الوادعي2988******
4.88539.041433/01/288.8833

منتظمغير تربوى00
86.9633

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىحسام الدين بن عصام بن عبداهلل شيخ3002******
2.09524.481428/06/1918.1

منتسبغير تربوى7228.8
71.38

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6تثليثبلديه تثليثمساحمحمد احمد مرعي العطوي3014******
3.92532.90671428/08/1917.7667

منتظمغير تربوى00
83.5801

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهعبداهلل جازي عبداهلل الحربي3026******
3.78532.161427/08/1219.8056

منتظمغير تربوى00
84.1256

جامعة الملك فيصلالبكالوريوساعاقة عقلية- التعليم الخاص  6الجوفامارة منطقة الجوفمساعد ادارىصالح بن عبداهلل بن مشيط الحربي3028******
4.72537.761435/08/103.8167

منتسبغير تربوى8534
75.5767

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6االحساءامانة محافظة االحساءمراقب انشاءاتسطام مرزوق سلمان العتيبي3035******
4.98539.841434/05/176.2778

منتظمغير تربوى00
85.9578

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6االحساءوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمصطفى بن سعيد بن عبداهلل الخواجه3053******
2.86528.441426/06/1120

منتظمغير تربوى7228.8
77.24

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسالمة االغذية6رنيهبلدية رنيةمراقب صحىعبدالهادي عبدالعزيز علي الذربان3065******
3.92532.90671428/06/0518.1778

منتظمغير تربوى00
83.9912

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6رابغالمديرية العامة للجوازاتمدقق اجراءات جوازاتفارس عامر بن عمار العتيبي3072******
3.97533.17331434/07/235.9111

منتظمغير تربوى7228.8
67.8844

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحمحمد مصلح بن هادي اليامي3073******
4.67537.361432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
84.5256

كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالحقوق 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدريان عثمان محمد البشر3112******
4.53536.241436/08/271.7222

منتظمغير تربوى7429.6
67.5622

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث ايرادات مساعدابراهيم حسين بن علي الشريط3142******
3.02529.081430/07/2813.8833

منتظمغير تربوى7128.4
71.3633

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوستمويل واستثمار6الرياضوزارة المياه والكهرباءباحث ميزانيه مساعدزيد عبدالعزيز زيد خثالن3154******
4.24534.61331433/02/248.7389

منتظمغير تربوى8433.6
76.9522

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعداحمد علي بن عبداهلل الخليفه3165******
3.09529.361432/03/2710.5556

منتظمغير تربوى7630.4
70.3156

جامعة طيبةالبكالوريوسالدعوة 6عرعرالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدفواز مفوز حميد الجهني3176******
4.02533.441432/11/289.2167

منتسبغير تربوى8232.8
75.4567

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعبدالكريم بن احمد بن عبدالكريم الصفار3186******
2.48526.561425/02/1020

منتظمغير تربوى7128.4
74.96

الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادمراقب انشاءاتعلي موسى بن ابراهيم عسيري3188******
3.91532.85331424/11/2820

منتظمغير تربوى00
85.7066

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الباحهجامعة الباحةمدقق شئون الموظفينعبدالعزيز سعيد محمد الزهراني3194******
4.67537.361435/08/053.8444

منتسبغير تربوى8433.6
74.8044

جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6تبوكامارة منطقة تبوكباحث قضايا مساعديحي ترابي حسن الفيفي3218******
4.3534.93331435/08/103.8167

منتسبغير تربوى8433.6
72.35

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث قانونى مساعدمحمد مهناء محمد المهناء3224******
4.12533.97331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7831.2
67.7455

جامعة جازانالبكالوريوسالصحافة واالعالم6بيشههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىحسن احمد مانع النعمي3226******
4.83538.641435/08/103.8167

تعليم عن بعدغير تربوى9036
78.4567

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضوزارة المياه والكهرباءمحاسب مساعدجابر سعود جابر السهلي3250******
4.34535.14671434/07/265.8944

منتظمغير تربوى7831.2
72.2411

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها 6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساعد ادارىبندر عتيق عبود المحمادي3266******
2.83528.321427/05/0720

منتظمغير تربوى7530
78.32

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدعبداهلل ماجد عمر القحطاني3291******
2.52526.77331433/02/148.7944

منتسبغير تربوى8935.6
71.1677

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6الباحهالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعداسماعيل عبداهلل احمد الغامدي3305******
2.6431.41433/07/097.9889

منتظمغير تربوى8333.2
72.5889

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهوزارة العدلمحاسب مساعداسامه سليم عيضه السالمي3321******
3.21434.45331436/08/161.7833

منتظمغير تربوى8734.8
71.0366

جامعة القصيمالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6بريدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدنادر بجاد الفي العتيبي3327******
3.96533.121427/06/1520

منتظمغير تربوى5823.2
76.32

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6المدينةالمنورةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدأحمد علي بن عبداهلل الحميد3330******
3.98533.22671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8132.4
68.1989

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6ينبعالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىعماد عوض  اهلل مرزوق السلمى3347******
3.48530.921434/01/216.9222

منتسبغير تربوى8132.4
70.2422

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6ظهران الجنوبالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعديحيى حسن يحيى القحطاني3366******
4.29534.881436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7429.6
67.0522

جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد اإلسالمي 6جدهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعبدالكريم عبدالرحمن بن عبدالقادر سردار3368******
2.6431.41432/09/289.55

منتظمغير تربوى8433.6
74.55

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6جدهوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدنواف سعود عبدالعزيز القدير3374******
3.89532.74671435/01/304.8722

منتظمغير تربوى8835.2
72.8189
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جامعة المجمعةالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضامانة منطقة الرياضمحاسب مساعدعبدالرحمن محمد عبدالمحسن الخضيري3376******
4.72537.761436/04/122.4722

منتظمغير تربوى8132.4
72.6322

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدماهر فهد نامي االزوري3394******
2.44526.34671432/01/1610.95

منتسبغير تربوى7429.6
66.8967

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6الباحهالمديرية العامة للجوازاتمدقق شئون الموظفينصالح بن محمد بن صالح الزهراني3395******
4.45535.73331436/03/272.5556

منتسبغير تربوى8333.2
71.4889

جامعة تبوكالبكالوريوسالمحاسبة 6تبوكالقوات البريةمدقق حسابات مساعدسلطان صالح بن سليم العطوي3405******
4.1533.86671436/08/201.7611

منتظمغير تربوى7730.8
66.4278

جامعة المجمعةالبكالوريوسالقانون 6المخواهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدعلي عبداهلل عبداهلل الشمراني3416******
3.59531.361436/08/211.7556

منتظمغير تربوى9738.8
71.9156

جامعة المجمعةالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6رماحوزارة المياه والكهرباءمحاسب مساعدمطلق عائض صنهات المقاطي3423******
4.9539.21436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8032
72.9556

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6رياض  الخبراءوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىاحمد عيسى مطلق الحربي3442******
3.39530.561431/05/0912.3222

منتظمغير تربوى00
73.4422

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمحركات والمركبات6بلجرشىبلديه بلجرشىميكانيكى سياراتحسن بن عبداهلل بن محمد الجباره3466******
4.66537.281427/08/1919.7667

منتظمغير تربوى00
94.3267

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (تسويق  )إدارة أعمال 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق مشترياتغانم صالح بن حمد آل مهذل3471******
2.88528.521428/01/1218.9722

منتظمغير تربوى7228.8
76.2922

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6ينبعالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىعبدالعزيز محمد ابوزيد الشريف3481******
2.99528.961430/07/2013.9278

منتسبغير تربوى6726.8
69.6878

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىهاني عبداهلل جميل عبداللطيف3483******
2.755281433/07/087.9944

منتسبغير تربوى7931.6
67.5944

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث تدريب وابتعاث مساعدمحمد علي احمد قيسي3494******
4.12533.97331435/08/103.8167

منتسبغير تربوى9236.8
74.59

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث ميزانيه مساعدفهد سعد بن عبدالعزيز االحيدب3495******
3.09529.361433/07/197.9333

منتظمغير تربوى9036
73.2933

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6مكةالمكرمةاالمن العامباحث قانونى مساعدمنصور ناصر برغوث العنزي3507******
3.3530.21435/06/244.0722

منتظمغير تربوى8734.8
69.0722

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتربية البدنية6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدرب رياضىعبداهلل بن فيحان بن مسفر الغربي3528******
2.19525.01331436/03/242.5722

منتظم تربوى7630.4
57.9855

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدفهد ناصر بن سند السبيعي3537******
4.71537.681436/11/010

منتظمغير تربوى7730.8
68.48

جامعة الملك سعودالبكالوريوساجتماع6نجرانجامعة نجرانمشرف اجتماعىاحمد محمد بن علي العوامي3619******
2.93528.721431/02/2612.7278

منتظمغير تربوى00
70.1678

كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6بريدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعديوسف محمد ابراهيم الحماد3622******
4.61536.881435/09/063.6722

منتظمغير تربوى9036
76.5522

جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة 6الجمشوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىيوسف محمد علي النفيسه3628******
2.99528.961432/08/089.8278

منتظمغير تربوى8032
70.7878

جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدفيصل محمد على مغامسى3629******
2.17429.681433/02/298.7111

منتظمغير تربوى7530
68.3911

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعلي احمد بن محمد الفرج3719******
2.306430.2241433/02/248.7389

منتظمغير تربوى8734.8
73.7629

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الجوفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىنجيب فهد حامد الشمري3722******
3.32530.281433/07/087.9944

منتسبغير تربوى7329.2
67.4744

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضالمديرية العامة للسجونمامور عهدهمحمد بن جمعه بن سعد الجميعه3749******
4.56536.481435/03/184.6056

منتسبغير تربوى8634.4
75.4856

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىسامى فراج فريج اليوبي3756******
3.72531.881434/07/235.9111

منتسبغير تربوى7228.8
66.5911

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6حفر الباطنالقوات البريةمدقق حسابات مساعدحسين بن ميرزا بن حسين الصالح3759******
2.18524.961426/01/0620

منتظمغير تربوى6224.8
69.76

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعدخالد احمد بن عبدالرحمن الدوغان3762******
3.95533.06671435/08/103.8167

منتظمغير تربوى7831.2
68.0834

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6بريدهالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدمحمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز المكتوم3777******
2.69527.681430/06/0914.1556

منتسبغير تربوى6927.6
69.4356

جامعة نجرانالبكالوريوساإلدارة العامة 6نجرانوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىموسى قاسم بن عيسى خشوري3778******
3.77532.10671434/07/295.8778

منتظمغير تربوى7931.6
69.5845

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية6سبت الجارةبلدية سبت الجارةمحاسب مساعدأحمد صالح بن ياسين القطان3784******
2.5526.66671433/03/238.5778

منتظمغير تربوى8132.4
67.6445

معهد الرازي للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتقنية المختبرات الطبية6الرياضالمديرية العامة للجوازاتفني مختبر تحاليل طبيةمنصور خالد بن عصيم المطرفي3789******
4.71537.681433/07/097.9889

منتظمغير تربوى00
83.3489

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6نجرانالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدزايد محمد حسن عسيري3802******
3.61531.441434/07/235.9111

منتسبغير تربوى7329.2
66.5511

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6وادى الدواسروزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىرفعان مسفر سالم العرجاني3854******
3.99533.281436/03/242.5722

منتسبغير تربوى8534
69.8522

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالمحاسبة 6تبوكالقوات البريةمدقق حسابات مساعدمحمد عوده عباطه العطوي3854******
71.3410028.5361433/08/017.8667

منتظمغير تربوى8032
68.4027

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادمدقق شئون الموظفينعبداهلل موسى محمد العرياني3861******
3.39530.561433/02/148.7944

منتظمغير تربوى8433.6
72.9544

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6ابهاالقوات البريةمدقق حسابات مساعدياسر موسى محمد الشهراني3862******
4.52536.161436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7429.6
67.5378
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جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6ينبعالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعديحي علي ناصر هزازي3863******
3.29530.161434/01/216.9222

منتظمغير تربوى7931.6
68.6822

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسب مساعدعبدالخالق حسن بن يوسف المشهد3870******
2.71527.78671430/04/0114.5333

منتظمغير تربوى7730.8
73.12

االكاديمية التخصصية للتدريب الطبي  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمختبرات طبية6المدينةالمنورةالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةمحمد عواد محمد الحازمي3876******
4.45535.73331430/12/2913.0444

منتظمغير تربوى00
84.511

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6عريعرهبلدية عريعرهمراقب صحىمعاذ عبداهلل علي السعوي3886******
4.7537.61432/08/139.8

منتظمغير تربوى00
85

معهد االفاق للتدريب الصحي  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية فني المختبرات الطبية6بريدهالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةذاعر عبدالعزيز سبيل الحربي3906******
4.28534.82671432/06/2110.0889

منتظمغير تربوى00
79.7423

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6صمخبلدية صمخمراقب صحىحامد معيض بن عايض ال عمر3917******
4.52536.161432/01/2310.9111

منتظمغير تربوى00
83.2311

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة العمليات والجودة/    إدارة أعمال 6تثليثبلديه تثليثمراقب اراضىعبداهلل جاراهلل رفده ال ابوسنينه3931******
3.54531.161433/07/087.9944

منتسبغير تربوى8534
73.1544

جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدمشاري ناصر ابراهيم البراك3941******
3.51531.041434/07/265.8944

منتظمغير تربوى7630.4
67.3344

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6حفر الباطنالقوات البريةمدقق حسابات مساعدمشاري عبدالعزيز بن عبدالعزيز العويشير3951******
2.68527.62671432/07/199.9333

منتظمغير تربوى8032
69.56

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةحماية البيئة6الصبيخهبلدية الصبيخهمراقب صحىغالب عطيه حسن محنشي3977******
4.51536.081432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
81.9656

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6قلوهبلديه قلوهمراقب صحىهادي مسفر بن حسين آل عمر3979******
4.3534.93331431/08/0911.8222

منتظمغير تربوى00
81.6888

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسب مساعدسلطان عبدالرحمن بن عثمان الغامدي3985******
2.31430.241434/07/265.8944

منتظمغير تربوى8333.2
69.3344

جامعة الباحهالبكالوريوسالمحاسبة 6المضيلفبلدية المظيلفمحاسب مساعدعمر حسن جمعان الزهراني4016******
3.48435.89331436/08/211.7556

منتظمغير تربوى7530
67.6489

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامقوات الدفاع الجويمحاسب مساعدعبداهلل بن خالد بن عبداهلل الشبلي4032******
2.37525.97331427/02/2120

منتظمغير تربوى7329.2
75.1733

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6قريه العلياامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدعبداهلل ابن مهدي ابن مشرق العنزي4061******
4.18534.29331435/10/183.4389

منتسبغير تربوى8433.6
71.3322

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6الدمامالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدمبارك صالح مبارك العباد4068******
80.610032.241424/11/1420

منتظمغير تربوى5421.6
73.84

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6الرياضالدفاع المدنىمرشد دينىمحمد بن عبداهلل بن جريو المشاعله4072******
4.71537.681435/08/053.8444

منتسبغير تربوى8433.6
75.1244

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة العمليات والجودة/    إدارة أعمال 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهمحسن حمد علي ال منصور4107******
3.93532.961433/02/148.7944

منتسبغير تربوى8734.8
76.5544

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6تثليثالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىيحيى ابن سعيد ابن يحيى آل المشعنب4162******
4.28534.82671436/03/272.5556

منتسبغير تربوى7931.6
68.9823

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6بني عمروبلدية بني عمرومراقب انشاءاتحيان مانع حيان آل صبحان4173******
4.38535.361430/07/1713.9444

منتظمغير تربوى00
84.6644

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمدقق شئون الموظفينصنيتان محمد ناصر السبيعي4183******
78.210031.281433/09/217.5889

منتظمغير تربوى8835.2
74.0689

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6جدهوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدعبدالكريم احمد بن محمد الغيالني4205******
4.64537.121436/06/202.0944

منتظمغير تربوى8333.2
72.4144

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةباحث ميزانيه مساعدفيصل نبيل عبداهلل ابابطين4223******
4.76538.081435/03/154.6222

منتظمغير تربوى8433.6
76.3022

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6االحساءامانة محافظة االحساءمراقب صحىماجد عبدالعزيز صالح الوهيبي4228******
4.68537.441430/09/1913.6

منتظمغير تربوى00
88.48

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالدراسات االسالمية6خميس  مشيطوزارة العدلمامور تنفيذعبدالهادي ابن مصلح ابن معيض القحطاني4237******
4.39535.41331435/08/103.8167

منتسبغير تربوى8433.6
72.83

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6طبرجلامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعداحمد سعد مشعان العوفي4296******
4.52536.161436/08/281.7167

منتظمغير تربوى8032
69.8767

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدماجد منصور بن عبدالرحمن المطلق4305******
3.74531.961436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8333.2
67.7322

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدفارس عطااهلل دخيل اهلل المسعودي4326******
3.58531.321432/05/2210.25

منتسبغير تربوى7329.2
70.77

جامعة الملك عبدالعزيزدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم زراعة المناطق الجافة6ابهاامانة منطقة عسيرفنى زراعىمحمد بن عبداهلل بن هادي آل زمانان4335******
2.06524.321422/02/1820

منتظمغير تربوى00
68.64

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الظهرانالقوات الجويةمدقق حسابات مساعدابراهيم حسين بن علي الناصر4355******
3.79532.21331429/06/2716.0556

منتظمغير تربوى7630.4
78.6689

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الدوادمىامارة منطقة الرياضباحث قانونى مساعدرياض عبدالرحمن بن عبداهلل الثنيان4359******
4.85538.81436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7329.2
69.7778

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6المدينةالمنورةهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق شئون الموظفينعمر احمد بن عمر العوض4363******
4.7537.61436/02/122.8056

منتسبغير تربوى8835.2
75.6056

معهد الشرق الصحي   دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية فني المختبرات الطبية6حائلالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةمبارك مانع صالح الحربي4381******
4.32535.041432/01/1510.9556

منتظمغير تربوى00
81.0356

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدمحمد بن مسفر بن مشعل الحارثي4408******
3.08529.321424/03/2020

منتظمغير تربوى5722.8
72.12

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6العالالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدعادل عيضه عوض المالكي4415******
2.6527.21432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى7831.2
68.6444
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كليةاالتصاالت والمعلوماتدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاإللكترونيات الصناعية والتحكم6الجوفامارة منطقة الجوففنى اتصاالتاحمد حسين بن احمد الفايز4430******
4.81538.481427/08/0919.8222

منتظمغير تربوى00
96.7822

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحأمجد عوض بن أحمد القريعي4439******
3.77532.10671427/08/1519.7889

منتظمغير تربوى00
84.0023

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6صمخبلدية صمخمساحعبداهلل عواض سعد الحارثي4446******
4.33535.09331430/09/1813.6056

منتظمغير تربوى00
83.7922

جامعة الملك فهدالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6الدمامالمديرية العامة للسجونمدقق شئون الموظفينمحمد رضا بن مكي السنان4456******
2.439430.7561431/07/1111.9778

منتظمغير تربوى8132.4
75.1338

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمساعد مراجعزهير احمد بن حسن آل راشد4492******
2.99528.961428/05/0618.3389

منتظمغير تربوى8333.2
80.4989

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارممثل ادعاء مساعدحاتم ناصر سويلم الحربي4492******
2.65527.46671429/07/0416.0167

منتظمغير تربوى7228.8
72.2834

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الخبرهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق شئون الموظفينمحمد بن علي بن عبداهلل القحطاني4498******
4.6536.81434/02/276.7222

منتسبغير تربوى8333.2
76.7222

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعلي بن سلمان بن محمد العلوي4499******
2.62527.30671425/05/2920

منتظمغير تربوى6626.4
73.7067

جامعة دار العلومالبكالوريوسالقانون 6الرياضوزارة العدلباحث قانونى مساعدأحمد محمد سعد التخيفي4514******
3.8438.41435/09/233.5778

منتظمغير تربوى7530
71.9778

جامعة القصيمالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث قضايا مساعدعبدالعزيز عبداهلل بن علي االختر4520******
4.59536.721436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8433.6
72.8922

جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6نجرانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعلي سعيد صالح النهدي4558******
4.83538.641436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8935.6
76.0178

جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق مشترياتسعيد ناجي بن داود الحرز4559******
3.61531.441429/07/1315.9667

منتظمغير تربوى7329.2
76.6067

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6جدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية امين مكتبهناصر محمد خضران الغامدي4565******
3.32530.281419/10/2120

منتظمغير تربوى7831.2
81.48

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6المجمعهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدنشمى بن غنيمان بن عايش الحربي4584******
2.27525.441423/12/2620

منتظمغير تربوى6526
71.44

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6الدماموزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىوليد ابراهيم محمد االحمد4585******
3.01529.041434/05/076.3333

منتظمغير تربوى00
64.4133

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعلوم اإلدارية 6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدرامي مشعل محمد حجار4586******
4.63537.041436/06/202.0944

منتسبغير تربوى8534
73.1344

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الطائفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعبدالرحمن عبدالحميد بن عبداهلل باقاسي4594******
2.4430.61432/09/289.55

منتظمغير تربوى7931.6
71.75

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث مخزون مساعدعبداهلل حمد حسين الشهراني4630******
3.71531.841434/07/235.9111

منتسبغير تربوى9036
73.7511

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقباحث قضايا مساعدعلي عبداهلل صياح الحربي4645******
3.05529.21418/09/0820

منتسبغير تربوى7530
79.2

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6الخرجالقوات البريةمدقق حسابات مساعدفيصل خالد سعد القريني4650******
2.31525.65331431/09/2211.5833

منتظمغير تربوى7630.4
67.6366

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهالثروه المعدنيهمحاسب مساعدناصر محيا سراج الحارثي4654******
2.07429.281414/04/1420

منتظمغير تربوى8935.6
84.88

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالصحافة والعالقات العامة 6الرياضامارة منطقة الرياضمامور عالقات عامهخالد عبداهلل سعيد الجابري4660******
2.83528.321425/11/1320

منتظمغير تربوى8232.8
81.12

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6المدينةالمنورةوزارة العدلمحاسب مساعدمحمد توفيق بن عثمان حكيم4664******
2.31430.241433/07/217.9222

منتظمغير تربوى8032
70.1622

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامالقوات البريةمدقق حسابات مساعدفاضل بن علوان بن مكي الفلفل4684******
2.38526.02671428/06/1918.1

منتظمغير تربوى7429.6
73.7267

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهحرس  الحدودمدقق حسابات مساعدعبدالعزيز احمد هندي االحمدي4689******
4.08533.761433/07/087.9944

منتظمغير تربوى7329.2
70.9544

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث قانونى مساعدمحمد عبدالعزيز عبداهلل العريفي4697******
4.22534.50671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8032
68.2845

كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالحقوق 6المدينةالمنورةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدراكان عوض ابراهيم الرشيدي4705******
4.59536.721436/08/271.7222

منتظمغير تربوى7128.4
66.8422

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىعبدالهادى نويصر هدمل المظيبري4708******
4.19534.34671432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى7630.4
74.9911

جامعة جازانالبكالوريوسالمحاسبة 6جازانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعلي أحمد بن مهدي عريشي4711******
3.66531.641435/08/103.8167

منتظمغير تربوى8032
67.4567

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمدقق شئون الموظفينعبدالرحمن ابن سعد ابن سعيد آل الزوبه4712******
4.55536.41434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8634.4
76.7111

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6مكةالمكرمةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدفؤاد بن يحي بن محمد قيسي4725******
4.2534.41435/08/073.8333

منتظمغير تربوى8935.6
73.8333

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسنظم معلومات الحاسب األلي 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث معلومات مساعدعادل محمد عبداهلل الشهري4753******
84.110033.641436/07/191.9333

منتظمغير تربوى8032
67.5733

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6بلقرنبلدية بلقرنمساحعلي مهدي حسن اليامي4768******
4.8538.41432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
86.6056

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6المدينةالمنورةوزارة العدلمحاسب مساعدياسر عايد بن عويد الحربى4771******
1.89428.561433/02/298.7111

منتظمغير تربوى8132.4
69.6711

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهوزارة العدلمحاسب مساعدبدر عيد عوده الحربي4776******
2.22525.17331425/11/1020

منتظمغير تربوى7028
73.1733
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جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدعلي فهد بن سعيد ال الحارث4782******
3.38530.521435/01/304.8722

منتسبغير تربوى8132.4
67.7922

كليات المجتمعدبلوم سنة وستة أشهر بعد الجامعيةإدارة الموارد البشرية6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقباحث تدريب وابتعاث مساعدعبداهلل ابن مبارك ابن عيد الفيصل4802******
4.38535.361432/01/1610.95

منتظمغير تربوى00
81.67

جامعة أم القرىدبلوم سنتين بعد الثانويةفني مختبر كيمياء6ابهاامانة منطقة عسيرفنى مختبر كيميائيعبدالرحمن عبدالواحد بن عطيه الزهراني4803******
3.06433.65331427/05/2320

منتظمغير تربوى00
87.3066

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6الرياضرئاسة هيئة االركان العامةباحث قانونى مساعدبدر حمد بن معزى حلتيت4818******
3.9532.81436/11/090

منتظمغير تربوى9337.2
70

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6رفحاءوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىفهد بن محيل بن محمد العتيبي4819******
4.33535.09331434/07/235.9111

منتسبغير تربوى7028
69.0044

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدحازم فهد بن غانم الحازمى4823******
2.3430.21432/09/289.55

منتظمغير تربوى6827.2
66.95

معهد الطرق العالي للتدريبدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم مراقبة الطرق6االحساءامانة محافظة االحساءمراقب طرقناصر مهدي بن عوض اليامي4829******
9810039.21429/06/2816.05

منتظمغير تربوى00
94.45

جامعة الطائفالبكالوريوسالمحاسبة 6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد صالح عبدالرحمن المطوع4839******
3.67437.361436/08/141.7944

منتظمغير تربوى6927.6
66.7544

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6حفر الباطنالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهفواز رحيل هرماس العنزي4842******
4.63537.041435/08/053.8444

منتسبغير تربوى9036
76.8844

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدسلطان احمد سلطان الفهيد4859******
3.89532.74671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8032
66.5245

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالعلوم المالية والمصرفية6الرياضوزارة الدفاعمساعد مفتش ماليمحمد بن عبداهلل بن علي الكواي4877******
61.3810024.5521428/01/1018.9833

منتظمغير تربوى6827.2
70.7353

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةحماية البيئة6قلوهبلديه قلوهمراقب صحىحسين حمود سلطان الحربي4878******
4.48535.89331432/08/139.8

منتظمغير تربوى00
81.5866

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالعلوم المالية 6الرياضوزارة المياه والكهرباءمحاسب مساعدأحمد رضى بن احمد العبدالمحسن4915******
2.088429.3521435/07/303.8722

منتظمغير تربوى8935.6
68.8242

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدصالح توفيق ابن صالح الصقر4916******
3.61531.441428/06/0818.1611

منتظمغير تربوى5220.8
70.4011

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6الفوارةوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىعادل عبداهلل حمود النغيمشي4921******
2.59527.14671430/02/2214.75

منتظمغير تربوى00
69.0434

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6رابغبلديه رابغمراقب انشاءاتمروان محمد حسين بديوي4941******
4.71537.681428/08/2117.7556

منتظمغير تربوى00
93.1156

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوستسويق6ابهاوزارة التجارة واالستثمارمفتش  تموينفواز بن ناصر بن مهدي الصقور4964******
79.210031.681431/03/0412.6833

منتظمغير تربوى7630.4
74.7633

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6القرياتامارة منطقة الجوفمحاسب مساعدتركي حسين احمد باموسي العمودي4965******
1.76428.041431/09/2511.5667

منتظمغير تربوى6626.4
66.0067

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهسلمان عبدالعزيز سالم العويس4967******
3.87532.641427/08/1219.8056

منتظمغير تربوى00
85.0856

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الخبروزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعلي حسن بن أحمد آل داود4984******
3.6531.41428/06/1918.1

منتظمغير تربوى8333.2
82.7

جامعة طيبةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانويةمراقب وبائيات6قلوهبلديه قلوهمراقب صحىماهر مطر مبارك السهلي4986******
4.64537.121433/04/248.4056

منتظمغير تربوى00
82.6456

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (تسويق  )إدارة أعمال 6الرياضوزارة العدلمقدر امالك مساعدعلي زارب عبداهلل القحطاني4988******
2.29525.54671436/06/202.0944

منتسبغير تربوى7831.2
58.8411

كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6الدوادمىالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد خالد بن صالح اللهيب5020******
3.78532.161434/07/295.8778

منتظمغير تربوى7931.6
69.6378

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدماجد حيدر بن باقر الشاخوري5026******
2.32525.70671431/03/2312.5778

منتظمغير تربوى7128.4
66.6845

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6الرياضامانة منطقة الرياضمساحمهدي سالم مانع ال سليم5027******
4.31534.98671430/07/1713.9444

منتظمغير تربوى00
83.9178

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالقانون 6الرياضاالمن العامباحث قانونى مساعدعمر محمد بن عبداهلل المريحيل5030******
81.4810032.5921436/05/082.3278

منتظمغير تربوى8232.8
67.7198

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهسلطان صالح محمد القناص5031******
4.69537.521433/01/198.9333

منتظمغير تربوى00
83.9733

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6ينبعالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىعبداهلل بن مسعف بن خضر السلمي5035******
2.99528.961432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى8132.4
71.6044

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الطائفالقوات الجويةمدقق حسابات مساعدفهد سعد عليوي الهذلي5037******
1.66427.521430/09/2213.5833

منتظمغير تربوى6927.6
68.7033

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة المياه والكهرباءمساعد مراجععبداهلل على بن عبداهلل بوجباره5038******
3.99533.281432/04/0810.4944

منتظمغير تربوى7630.4
74.1744

جامعة طيبةالبكالوريوسالمحاسبة 6المدينةالمنورةالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعبدالرحمن عقل بن عقاب العوفي5050******
4.12533.97331436/05/142.2944

منتظمغير تربوى8132.4
68.6677

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساألقتصاد 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث تجارىناصر سعد ناصر الرماح5067******
4.34535.14671434/07/295.8778

منتسبغير تربوى8835.2
76.2245

جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث تموين مساعدسعد خضير بن سعد الخضير5095******
3.74531.961432/08/039.8556

منتظمغير تربوى7931.6
73.4156

جامعة القصيمالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق رواتبعدنان عبداهلل دهيمش العنزي5115******
2.45526.41428/06/1418.1278

منتظمغير تربوى8734.8
79.3278

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (تسويق  )إدارة أعمال 6مكةالمكرمةوزارة التجارة واالستثمارمفتش  تموينعبدالعزيز عوض علي الشمراني5134******
3.37530.481426/04/0920

منتظمغير تربوى8433.6
84.08
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مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوساألقتصاد 6المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةباحث تخطيط مساعدريان عبدالقادر بن حسن هريدى5137******
95100381436/07/231.9111

منتظمغير تربوى9136.4
76.3111

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادمساحسالم عاتق عتيق النفيعي5137******
4.77538.161433/05/078.3333

منتظمغير تربوى00
84.6533

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6خميس  مشيطالقوات البريةمدقق حسابات مساعدسلطان منصور عبداهلل الدويح5145******
2.24525.281431/02/2612.7278

منتظمغير تربوى7630.4
68.4078

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الطائفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمعاذ ابراهيم حامد السالمي5156******
2.84432.481435/08/063.8389

منتظمغير تربوى8734.8
71.1189

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6االحساءامانة محافظة االحساءمراقب صحىفالح راشد نهار بن طواله5177******
3.93532.961426/08/0720

منتظمغير تربوى00
85.92

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6ابو عريشبلديه ابى عريشمراقب صحىحسين عبداهلل سويد عامري5180******
4.88539.041433/04/288.3833

منتظمغير تربوى00
86.4633

جامعة طيبةالبكالوريوسعلم المعلومات6الجوفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية امين مكتبهوليد عويض مريزيق الحربي5182******
3.92532.90671436/05/282.2167

منتظمغير تربوى7530
65.1234

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6جدهالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهاحمد علي عوض الشهري5184******
4.39535.41331432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
80.6322

الجامعة العربية المفتوحةالبكالوريوستعليم إبتدائي6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمساعد ادارىاحمد عوده بن سعيد العنزي5198******
3.35435.21433/12/017.2

تعليم عن بعدغير تربوى00
77.6

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6جدهوزارة العدلمامور تنفيذمحمد صالح بن عبدالمعين الخرماني5200******
4.91539.281434/07/275.8889

منتظمغير تربوى6927.6
72.7689

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6الرياضكلية الملك خالد العسكريةفنى زراعىسامي حامد حمد المحمدي5204******
3.29530.161432/08/139.8

منتظمغير تربوى00
70.12

االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية فني المختبرات الطبية6الرياضالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةفهد مطر بن قيران العنزي5222******
4.54536.321432/06/2210.0833

منتظمغير تربوى00
82.7233

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم السياسية 6الرياضامارة منطقة الرياضمدقق شئون الموظفينمحمد جلوي مطلق العتيبي5224******
2.43526.29331427/01/0220

منتظمغير تربوى7329.2
75.4933

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6جدهوزارة التجارة واالستثمارمفتش اداري مساعدخالد غازي معيض الحارثي5264******
3.85532.53331435/06/244.0722

منتظمغير تربوى8433.6
70.2055

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها 6ابهاهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىفهد سعيد محمد عسيري5293******
2.84528.361427/05/0620

منتظمغير تربوى8232.8
81.16

جامعة طيبةالبكالوريوسالتمويل6وادى الدواسرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور صرفاحمد مرشد رشيدان المطيري5311******
4.26534.721436/01/242.9056

منتظمغير تربوى7730.8
68.4256

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6الخبروزارة العدلمامور تنفيذسالم عبد العزيز سالم الدبيب5311******
4.64537.121436/03/242.5722

منتسبغير تربوى8232.8
72.4922

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الشواقوزارة العدلمحاسب مساعدعالء حسن ابن علي اللبان5314******
2.33430.321433/02/298.7111

منتظمغير تربوى6927.6
66.6311

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6العالوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىصالح براهيم صالح القفاري5351******
2.56526.98671431/05/0912.3222

منتظمغير تربوى00
66.2956

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6الدمامالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمحمد مصلح قطنان الجعيد5356******
1.94428.761432/07/179.9444

منتظمغير تربوى7831.2
69.9044

 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضالقوات الجويةمحاسب مساعدسليمان عبداهلل عبدالعزيز الزنان5357******
4.13534.02671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8232.8
68.6045

جامعة جازانالبكالوريوسالقانون 6جازانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدابراهيم محمد مصلح مباركي5368******
4.82538.561436/08/201.7611

منتظمغير تربوى7429.6
69.9211

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6جدهوزارة العدلمامور تنفيذاحمد معيتق معتق الشيخ5376******
2.22525.17331431/06/0512.1778

منتسبغير تربوى9136.4
73.7511

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الطائفالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهماجد محمد بن سليمان الدوسري5383******
3.9532.81429/09/0815.6611

منتظمغير تربوى00
81.2611

الجامعة العربية المفتوحةالبكالوريوسنظم إدارية / إدارة أعمال 6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمراقب شئون الموظفينمحمد علي بن عايض القحطاني5386******
2.73431.921432/09/239.5778

تعليم عن بعدغير تربوى8935.6
77.0978

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6مكةالمكرمةوزارة العدلمحاسب مساعداشرف محمد رشيد اشى5421******
2.49430.961427/03/2420

منتظمغير تربوى6024
74.96

جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة 6الدمامالمديرية العامة للسجونسكرتيرعلي أحمد بن عبدالجليل الغاوي5451******
3.28530.121427/01/2620

منتظمغير تربوى7730.8
80.92

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6نجرانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الفالح5452******
4.4535.46671436/08/281.7167

منتظمغير تربوى8132.4
69.5834

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6ابهاوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىتركي سعيد سفر الشهراني5454******
4.09533.81331435/08/083.8278

منتظمغير تربوى8333.2
70.8411

كلية بريدة األهليةالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6المدينةالمنورةوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمحمد بن نايف بن عواد الزغيبي5459******
4.4535.46671435/09/063.6722

منتظمغير تربوى8032
71.1389

جامعة طيبةالبكالوريوسالتربية البدنية6الدمامالمديرية العامة للسجونمدرب رياضىمحمد حماد صبيان الحربي5466******
3.1529.41435/07/193.9333

منتظم تربوى5923.6
56.9333

كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة العدلمحاسب مساعدصالح على بن صالح المغيولي5473******
4.6536.81435/09/063.6722

منتظمغير تربوى8032
72.4722

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة 6الرياضالمديرية العامة للسجونمامور عالقات عامهعبداهلل محمد الياس عيسى5473******
3.84532.481432/05/2310.2444

منتظمغير تربوى00
75.2044

جامعة أم القرىالبكالوريوسالجغرافيا6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامباحث احصاء مساعدسند سعد عتيق النفيعي5489******
1.59427.14671427/08/0319.8556

منتظمغير تربوى7630.4
77.4023

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدعبداهلل ابراهيم سلمي المزيني5492******
4.62536.961436/08/241.7389

منتظمغير تربوى7630.4
69.0989
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جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جدهالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدمحمد عابد بن عبداهلل اللقماني5504******
3.91532.85331433/02/148.7944

منتظمغير تربوى8232.8
74.4477

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الدوادمىالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدأيمن عبدالعزيز عبدالرحمن السهلي5505******
4.25534.66671434/03/046.6833

منتظمغير تربوى7028
69.35

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضاالمن العامباحث قانونى مساعدمحمد مبارك محمد العصيمي5507******
3.42530.681436/08/171.7778

منتظمغير تربوى9036
68.4578

الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6ابهابلديه تثليثمراقب انشاءاتعبداهلل قبيل عبداهلل عسيري5514******
3.9532.81425/07/2920

منتظمغير تربوى00
85.6

جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6اضمالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىمهند ضيف  اهلل عبدرب  الرسول الحسنى5523******
2.62431.481434/09/285.55

منتظمغير تربوى8333.2
70.23

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6الرياضوزارة العدلمامور تنفيذمحمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الشائع5564******
4.28534.82671434/03/286.55

منتسبغير تربوى8032
73.3767

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6ابهاالمديرية العامة للجوازاتامين صندوقعبدالمجيد علي سعيد الشهراني5586******
2.31525.65331432/07/209.9278

منتظمغير تربوى8734.8
70.3811

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6ابهاالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعداحمد بن سليمان بن محمد الشهري5594******
2.44526.34671431/06/0512.1778

منتسبغير تربوى7931.6
70.1245

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6شقراءامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدعماد عبدالرحمن عبداهلل الحجيالن5615******
3.86532.58671435/08/053.8444

منتسبغير تربوى8734.8
71.2311

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6الزلفىوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىزياد عايض غالب المطيري5617******
3.55311433/08/037.8556

منتظمغير تربوى8232.8
71.6556

جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الدمامالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مشرف اجتماعىعالء عبدالقادر محمد منشي5618******
3.15434.13331433/07/227.9167

منتظمغير تربوى7228.8
70.85

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوستمويل واستثمار6الرياضوزارة المياه والكهرباءباحث ميزانيه مساعدعلي محمد علي المرشد5670******
3.76532.05331433/03/168.6167

منتظمغير تربوى9036
76.67

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6الدمامالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدمحمد عبداهلل احمد باشيخ5695******
3.89532.74671435/01/304.8722

منتظمغير تربوى7329.2
66.8189

جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدابراهيم ثابت بن خبيتان السلمي5702******
2.33430.321434/09/285.55

منتظمغير تربوى7831.2
67.07

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدمحمد مزعل بن حمود الحربي5726******
4.04533.54671436/06/202.0944

تعليم عن بعدغير تربوى8032
67.6411

جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6وادى الدواسرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد مرزوق عبيد العتيبي5731******
3.24529.961433/02/248.7389

منتظمغير تربوى7228.8
67.4989

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6االمواهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىفالح ابن سعد ابن فالح الشهراني5747******
2.65527.46671431/01/2712.8889

منتسبغير تربوى6927.6
67.9556

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسأصول دين 6جدهوزارة العدلمامور تنفيذطارق ابن عبدالرحمن ابن محسن النفيعي5755******
2.25525.33331427/07/2919.8778

منتسبغير تربوى6927.6
72.8111

جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الدماموزارة العدلمامور تنفيذمحمد مقبول محمد العصيمي5760******
4.67537.361436/05/142.2944

منتظمغير تربوى7831.2
70.8544

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6بريدهالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخضيري5768******
4.59536.721434/07/295.8778

منتسبغير تربوى9437.6
80.1978

جامعة طيبةالبكالوريوسالدعوة 6جازانوزارة العدلمامور تنفيذعبداهلل بن سعيد بن عبداهلل الزهراني5781******
2.78528.121430/01/0315.0222

منتسبغير تربوى6726.8
69.9422

االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمختبرات طبية6الرياضالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةراجح تركي بن راجح الهاجري5798******
4.72537.761433/12/287.05

منتظمغير تربوى00
82.57

جامعة أم القرىدبلوم سنتين بعد الثانويةفني مختبر كيمياء6ابهاامانة منطقة عسيرفنى مختبر كيميائيعبداهلل موسى حسن المرحبي5809******
2.69431.761426/05/1520

منتظمغير تربوى00
83.52

جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6الجوفوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىبسام محمد يوسف النخيش5824******
2.132429.5281433/07/147.9611

منتظمغير تربوى8132.4
69.8891

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6نجراناالمن العامباحث قانونى مساعدمتعب سالم عبداهلل القرني5824******
3.41530.641434/01/216.9222

منتظمغير تربوى7530
67.5622

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوستمويل واستثمار6نفيالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية امين صندوقسعود عبداللطيف بن سعيد الغامدي5835******
3.58531.321434/02/276.7222

منتظمغير تربوى8333.2
71.2422

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساألنظمة 6الدماموزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدحذيفه عبدالعزيز بن عبداهلل الدوغان5852******
4.15534.13331436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8534
69.8944

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسالمة االغذية6صمخبلدية صمخمراقب صحىعبدالرحمن مفلح سالم آل خازم5859******
4.6536.81430/07/0813.9944

منتظمغير تربوى00
87.5944

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة 6الخبرامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدمحمد بن عبداهلل بن علي الدلي5865******
3.36530.441434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8734.8
71.1511

جامعة الملك سعودالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة المياه والكهرباءباحث تطوير ادارى مساعديوسف محمد عيسى العومي5873******
3.89532.74671433/02/248.7389

منتظمغير تربوى8634.4
75.8856

جامعة الطائفالبكالوريوسإدارة أعمال 6جدههيئة الرقابة والتحقيقمدقق شئون الموظفينخالد عبداهلل علي الغامدي5908******
3.53436.241429/07/2315.9111

منتظمغير تربوى6626.4
78.5511

جامعة الطائفالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمدقق شئون الموظفينعلي عبداهلل علي الغامدي5916******
3.54361430/06/2114.0889

منتظمغير تربوى6726.8
76.8889

معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي6نجرانامارة منطقة نجرانناسخ الهعبدالعزيز سعيد بن محسن آل عدينان5918******
3.85535.41430/02/2314.7444

منتظمغير تربوى00
85.5444

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6الرياضامانة منطقة الرياضمساحمحمد علي بن عبداهلل المطلق5919******
4.8538.41433/08/077.8333

منتظمغير تربوى00
84.6333

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدحماد عبدالعزيز بن حماد الحماد5959******
4.56536.481436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7630.4
68.6578
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الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6رنيهبلدية رنيةمراقب صحىعبداهلل عامر العبد الجابري5962******
4.46535.78671429/06/2116.0889

منتظمغير تربوى00
87.6623

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6ابهاالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعبداهلل احمد عبده بكري5967******
3.04529.161436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8935.6
67.3322

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6الموسمبلدية الموسممساحنايف حسن بن محمد مجممي5987******
4.89539.121433/08/077.8333

منتظمغير تربوى00
86.0733

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6صمخبلدية صمخمراقب صحىعبداهلل فهد سليمان الدغيري5988******
4.82538.561434/08/165.7833

منتظمغير تربوى00
82.9033

جامعة شقراءالبكالوريوسالمحاسبة 6الباحهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعبدالعزيز حامد بن عبداهلل الحامد6006******
4.83538.641436/08/131.8

منتظمغير تربوى6927.6
68.04

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسب مساعدطاهر عايش بن محمد البخيتان6009******
2.993433.2961436/03/212.5889

منتظمغير تربوى8433.6
69.4849

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6البركبلدية البركمساحمختار ابراهيم محمد نجدي6025******
4.27534.77331429/09/1015.65

منتظمغير تربوى00
85.1966

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمحاسب مساعدتركي صالح هليل المخلفي6028******
4.02533.441436/04/122.4722

منتظمغير تربوى8935.6
71.5122

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمحركات والمركبات6رابغبلديه رابغميكانيكى سياراتمحمد ابراهيم بن سليمان الشليالن6041******
4.72537.761428/08/1517.7889

منتظمغير تربوى00
93.3089

جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة 6جدهوزارة العدلمامور تنفيذمحمد سالم عوض رقعان6044******
3.77438.161434/07/265.8944

منتظمغير تربوى8734.8
78.8544

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعدعبدالعزيز خالد عثمان الحماد6067******
3.59531.361434/10/115.4778

منتظمغير تربوى7831.2
68.0378

جامعة الملك فهدالبكالوريوسالعلوم المالية 6مليجهبلدية مليجةمحاسب مساعدمحمد معتوق بن علي الصفار6077******
2.803432.28271432/02/2810.7167

منتظمغير تربوى9236.8
79.7994

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد رجاء حمود المطيري6083******
3.04529.161434/07/265.8944

منتظمغير تربوى7831.2
66.2544

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الجوفالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدوائل عايد مناور الردادي6083******
4.53536.241436/08/281.7167

منتظمغير تربوى8032
69.9567

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6جازانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد عبده ابن شوعي حمدي6089******
3.04433.54671436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8132.4
68.5023

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6الخبرامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدسعيد عبدالهادي علي القحطاني6091******
3.72531.881435/06/244.0722

منتسبغير تربوى8835.2
71.1522

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالقوات الجويةمحاسب مساعدعلي عبداهلل فائع عسيري6122******
2.96528.841433/09/197.6

منتظمغير تربوى7931.6
68.04

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوساقتصاد واعمال6نجرانجامعة نجرانباحث ميزانيه مساعدقبالن سعد بن قبالن اليامي6129******
79.0710031.6281432/01/0511.0111

منتظمغير تربوى8032
74.6391

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6الرياضوزارة العدلمحاسب مساعدمحمد صالح شالل السويلم6139******
4.15534.13331434/03/046.6833

منتظمغير تربوى7730.8
71.6166

جامعة الدمامالبكالوريوسالعلوم المالية 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعايض صالح عائض ال ذيبان6151******
4.25534.66671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7530
67.2389

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الباحهالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدمحمد غازى حامد العصيمى6163******
3.3530.21434/01/216.9222

منتسبغير تربوى7831.2
68.3222

المعهد الفني للتدريب الصحي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمختبرات طبية6الرياضالمديرية العامة للجوازاتفني مختبر تحاليل طبيةباسم خلف مطارد العنزي6169******
4.74537.921433/07/147.9611

منتظمغير تربوى00
83.8011

كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6حائلالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعديزيد سليمان صالح القرعاوي6185******
4.51536.081436/08/271.7222

منتظمغير تربوى8132.4
70.2022

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدمتعب مدغلب مطير الحريجي6186******
3.91532.85331436/08/201.7611

منتسبغير تربوى8433.6
68.2144

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6جدهوزارة العدلمامور تنفيذاحمد بن بلقاسم بن عبدالعزيز البركاتي6201******
2.69527.681430/06/0914.1556

منتسبغير تربوى7931.6
73.4356

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6المجمعهوزارة المياه والكهرباءباحث قانونى مساعدماجد سعد فضي الحربي6204******
4.47535.841435/10/293.3778

منتظمغير تربوى8333.2
72.4178

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6عفيفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعبدالعزيز صالح بن عثمان الزهراني6225******
2.58431.321434/09/245.5722

منتظمغير تربوى7831.2
68.0922

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6بريدهالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهنايف حمد محمد العيدي6232******
4.64537.121427/01/0220

منتظمغير تربوى00
94.24

جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6االفالجالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىنايف حميد سليمان اللقماني6239******
2.33430.321433/09/287.55

منتظمغير تربوى7329.2
67.07

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث قانونى مساعدبدر محمد نافع الحربي6263******
4.47535.841433/09/207.5944

منتظمغير تربوى7530
73.4344

جامعة أم القرىالبكالوريوسالدراسات القضائية6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدعبدالعزيز خالد بن جمعان الزهراني6290******
2.79432.21331434/09/285.55

منتظمغير تربوى9638.4
76.1633

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد مراجععبداهلل راجح ناصر بن راجح6315******
4.29534.881436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8232.8
70.2522

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحمحمد عبداهلل بن ابراهيم العرينى6318******
4.72537.761432/05/0210.3611

منتظمغير تربوى00
85.8811

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الخرمهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىعبدالتواب فزاع عواض السلمي6319******
4.12533.97331434/01/216.9222

منتسبغير تربوى7429.6
70.4955

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الحجرهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدفيصل ابوطالب احمد الشهري6324******
4.69537.521435/03/154.6222

منتسبغير تربوى7228.8
70.9422
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جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضامانة منطقة الرياضمدقق حسابات مساعدعبداالله جابر بن حسين الجعفر6336******
3.18529.721433/08/217.7556

منتظمغير تربوى7831.2
68.6756

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6حفر الباطنالقوات البريةمدقق حسابات مساعدمروان موسى بن علي الهبوب6341******
4.27534.77331435/03/184.6056

منتظمغير تربوى8232.8
72.1789

جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات االسالمية6جازانوزارة العدلمامور تنفيذسعد عبد الرحمن محمد الشمراني6342******
4.39535.41331436/05/142.2944

منتسبغير تربوى8032
69.7077

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةباحث قضايا مساعدعبدالواحد مزروع مبخوت السلمي6351******
2.89528.561430/06/0914.1556

منتظمغير تربوى8132.4
75.1156

جامعة شقراءالبكالوريوسمالية - إدارة أعمال 6الرياضوزارة العدلمقدر امالك مساعدعبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز الحسيني6358******
3.83532.42671436/08/131.8

منتظمغير تربوى7831.2
65.4267

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضوزارة المياه والكهرباءمحقق نظامي مساعدخالد عبدالعزيز بن ابراهيم القويز6366******
4.45535.73331436/10/280

منتظمغير تربوى8835.2
70.9333

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6القنفذهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىابراهيم سعد علي المالكي6368******
3.46530.841433/02/148.7944

منتسبغير تربوى7630.4
70.0344

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6العقيقبلدية العقيقمراقب صحىاحمد محمد بن علي جلى6369******
3.94533.01331429/09/0315.6889

منتظمغير تربوى00
81.7155

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعلي خليفه بن عبدالمحسن المناوس6374******
2.72527.841430/07/0813.9944

منتظمغير تربوى8132.4
74.2344

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6جدهوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدمحمد سعد بن علي المالكي6400******
2.98528.921429/01/2816.8833

منتظمغير تربوى6726.8
72.6033

جامعة نجرانالبكالوريوسالشريعة 6نجرانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمنصر علي محمد الهمامي6418******
4.88539.041436/11/240

منتظمغير تربوى8534
73.04

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدأحمد عبداهلل احمد نازح6425******
3.04529.161435/08/083.8278

منتظمغير تربوى8534
66.9878

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدعبدالهادي سعيد بن عمر بادخن6449******
3.22529.881431/01/2712.8889

منتظمغير تربوى6726.8
69.5689

جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدمطر ثامر صالح الرشيدي6461******
3.74531.961434/06/286.05

منتسبغير تربوى8634.4
72.41

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة المياه والكهرباءمفتش اداري مساعدسامى حميدان بن محمد الشايع6465******
4.42535.57331436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7730.8
68.1511

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها 6الباحههيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبصالح ابن عبداهلل ابن صالح القرني6469******
3.33530.321423/06/1920

منتظمغير تربوى7228.8
79.12

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6رنيهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىسلطان حسين بن صالح المالكي6474******
4.09533.81331436/02/122.8056

منتسبغير تربوى8433.6
70.2189

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسمحاسبة عام 6جدهوزارة العدلمحاسب مساعدمحمد عبداهلل دخيل اهلل المطرفي6489******
4.02533.441432/05/2310.2444

منتظمغير تربوى7228.8
72.4844

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6مكةالمكرمةوزارة العدلمحاسب مساعدعبداهلل كمال بن صالح بوقس6507******
3.44435.681435/08/063.8389

منتظمغير تربوى8734.8
74.3189

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةحماية البيئة6الربوعهبلدية الربوعةمراقب صحىعثمان احمد حمد شاجري6525******
4.38535.361431/05/0912.3222

منتظمغير تربوى00
83.0422

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسإدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي 6المهدالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساعد ادارىخالد سعيد فرغلي غنيم6550******
90.1710036.0681431/10/1411.4611

منتظمغير تربوى8132.4
79.9291

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالدراسات االسالمية6االحساءامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدمحمد ابن شبيب ابن داهم السبيعي6554******
4.11533.921436/03/272.5556

منتسبغير تربوى8935.6
72.0756

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6عرعرالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدبدر سامى محمد صفي الدين السنوسي6583******
3.45530.81434/07/235.9111

منتظمغير تربوى7630.4
67.1111

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6ابو عريشبلديه ابى عريشمراقب صحىخليل محمد ابن صالح الفقيه6584******
4.52536.161432/01/2310.9111

منتظمغير تربوى00
83.2311

جامعة أم القرىالبكالوريوسالقراءات 6جدهوزارة التجارة واالستثمارباحث قضايا مساعدابراهيم صالح عواض الغامدي6606******
3.84438.721435/08/063.8389

منتظمغير تربوى8333.2
75.7589

جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6تبوكالقوات البريةمدقق حسابات مساعدمحمد سعود موسى الهلي6617******
4.04533.54671436/03/242.5722

منتظمغير تربوى7831.2
67.3189

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث اجتماعى مساعدعبداهلل بن راشد بن عوض  اهلل المطيري6642******
4.59536.721435/03/184.6056

منتسبغير تربوى8634.4
75.7256

جامعة جازانالبكالوريوسالمحاسبة 6نجرانحرس  الحدودمدقق حسابات مساعدحسن احمد بن حسن الشهري6651******
3.16529.641435/08/103.8167

منتظمغير تربوى8032
65.4567

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6ثادقوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىبدر ناصر عبداهلل الهجرس6656******
3.17529.681433/04/288.3833

منتظمغير تربوى00
67.7433

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضامارة منطقة الرياضمساعد مراجعيزيد عبداهلل بن سعيد الشهراني6666******
3.42530.681432/02/2910.7111

منتظمغير تربوى7730.8
72.1911

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسأصول دين 6عرعرالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدطالل جويبر سداح العنزي6686******
3.27530.081431/08/2111.7556

منتسبغير تربوى8032
73.8356

جامعة طيبةالبكالوريوسالدعوة 6المدينةالمنورةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدناصر بن عوده بن مرزوق الجهني6718******
4.74537.921432/07/0510.0111

منتسبغير تربوى8032
79.9311

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6جازانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمحمدبن علي بن موسى عسيري6720******
4.53536.241435/08/053.8444

منتسبغير تربوى7530
70.0844

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة واإلعالن 6الرياضالقوات الجويةمحرر صحفىعبدالكريم علي سعيد ال عاتق6727******
2.91528.641427/05/0620

منتظمغير تربوى7028
76.64

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6القطيفوزارة العدلمامور تنفيذسليمان عبداهلل ابراهيم اللحيدان6734******
4.31534.98671436/03/242.5722

منتسبغير تربوى8132.4
69.9589
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جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6تبوكحرس  الحدودمحاسب مساعدمساعد محمد بن سعد العوفي6734******
1.86428.441433/02/298.7111

منتظمغير تربوى7329.2
66.3511

جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6بريدهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمشاري سليمان بن عبدالعزيز العلوش6742******
3.76532.05331432/08/089.8278

منتظمغير تربوى8734.8
76.6811

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6ابهاالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدشتوي ابن عوض ابن عبداهلل القحطاني6778******
3.28530.121432/08/179.7778

منتسبغير تربوى8734.8
74.6978

جامعة الملك عبدالعزيزدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم زراعة المناطق الجافة6ينبعوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىمحمد يحي حسن لبح6787******
3.12529.481419/02/1220

منتظمغير تربوى00
78.96

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الحريضهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدعمير حسن احمد العماري6791******
4.18534.29331436/06/202.0944

منتسبغير تربوى8333.2
69.5877

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6البركوزارة العدلمحاسب مساعديوسف محمد بن سراح القرني6793******
3.47530.881436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8534
66.6578

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6تبوكوزارة العدلمحاسب مساعدعلى احمد علي الجابر6800******
3.2529.81433/07/087.9944

منتظمغير تربوى7329.2
66.9944

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الجوفامارة منطقة الجوفباحث شرعى مساعدسيف منيف بن سفر العوفي6803******
4.67537.361436/08/281.7167

منتظمغير تربوى7730.8
69.8767

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة المياه والكهرباءباحث تطوير ادارى مساعدعبدالمجيد عبدالجبار جبران السلمى6810******
3.62531.481432/01/1610.95

منتظمغير تربوى8232.8
75.23

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق حسابات مساعدعلي أحمد غرم اهلل الخثعمي6816******
2.23525.22671430/02/2714.7222

منتظمغير تربوى7329.2
69.1489

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدمحمد هشام بن احمد السليمان6824******
2.79528.161428/01/1918.9333

منتظمغير تربوى6124.4
71.4933

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (إدارة عامة عام  )اإلدارة العامة 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهعبدالعزيز عبدالرزاق حسين الشمري6832******
3.85532.53331435/06/244.0722

منتسبغير تربوى9136.4
73.0055

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسشعبة الخدمة االجتماعية - االجتماع والخدمة االجتماعية 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىيونس عبداهلل بن علي السحيباني6837******
4.26534.721433/07/197.9333

منتظمغير تربوى6526
68.6533

جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة 6حائلالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدفهد علي بن محمد الفهيد6850******
2.79528.161430/07/2613.8944

منتظمغير تربوى6827.2
69.2544

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسمحاسبة ومالية6الرياضالقوات الجويةمدقق حسابات مساعدابراهيم حمد محمد السليم6853******
85100341435/09/033.6889

منتظمغير تربوى7730.8
68.4889

جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساعد ادارىمحمد ابراهيم عبدالرحمن العريفى6862******
4.66537.281435/10/253.4

منتظمغير تربوى00
77.96

جامعة نجرانالبكالوريوسالدراسات اإلسالمية وعلومها 6خميس  مشيطوزارة العدلمامور تنفيذعائض ابن منير ابن سعيد الشهراني6881******
3.59531.361433/08/067.8389

منتسبغير تربوى8132.4
71.5989

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية / إدارة أعمال 6الباحهالمديرية العامة للسجونمدقق شئون الموظفينأحمد عبداهلل صالح الشاوي6887******
4.09533.81331434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8032
71.7244

جامعة طيبةالبكالوريوسالتربية البدنية6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدرب رياضىريان حمود هالل السهلي6908******
3.35530.41435/07/193.9333

منتظم تربوى6224.8
59.1333

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6القحمهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعلي هادي احمد الزعقاني6924******
2.65431.61436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8032
66.1556

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساألنظمة 6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمفتش اداري مساعدفيصل خالد بن سلمان الموسى6928******
4.38535.361436/08/201.7611

منتظمغير تربوى7530
67.1211

جامعة الملك سعودالبكالوريوسمالية6الرياضوزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدعلي سيف بن على السيف6958******
3.33530.321433/09/207.5944

منتظمغير تربوى7931.6
69.5144

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6وادي بن هشبلبلدية وادي ابوهشبلمساحصالح عايض محمد هياش6973******
4.49535.94671429/06/2116.0889

منتظمغير تربوى00
87.9823

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدعبدالحميد محمد بن عبدالحميد بوجباره6977******
3.08529.321433/08/057.8444

منتظمغير تربوى7329.2
66.3644

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6تبوكوزارة العدلمحاسب مساعدابراهيم سليمان ابن عبدالرحمن الموتان6984******
4.89539.121436/04/132.4667

منتظمغير تربوى6425.6
67.1867

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةحماية البيئة6تثليثبلديه تثليثمراقب صحىبندر عبداهلل حسن الشهري6987******
4.78538.241434/08/175.7778

منتظمغير تربوى00
82.2578

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6جدهالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهطالل عويض بن طالع الحربي6998******
4.77538.161435/05/114.3111

منتظمغير تربوى00
80.6311

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدسعد علي ابن غانم االكلبي6999******
3.91532.85331435/08/053.8444

منتسبغير تربوى8734.8
71.4977

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدمحمد صالح بن مقبل المقبل7003******
4.01533.38671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8232.8
67.9645

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6نجرانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدبندر ضايف غالي المهدوي7007******
2.51526.721429/04/0616.5056

منتظمغير تربوى6626.4
69.6256

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6المدينةالمنورةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدياسر احمد مدني سومر7008******
4.61536.881434/07/275.8889

منتظمغير تربوى9136.4
79.1689

جامعة الملك فيصلالبكالوريوساعاقة عقلية- التعليم الخاص  6طبرجلامارة منطقة الجوفمساعد ادارىمحمد ناصر ودعان العتيبي7039******
4.86538.881435/08/103.8167

منتسبغير تربوى8232.8
75.4967

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6القرياتالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدهاني خالد مالش العنزي7048******
3.31530.241426/05/2220

منتسبغير تربوى7429.6
79.84

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6بريدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساعد ادارىعبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن الخنيني7048******
2.35525.86671423/12/2620

منتظمغير تربوى7730.8
76.6667

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6الشنانوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىعبداهلل جزاع عبداهلل الحربي7053******
3.18529.721433/08/057.8444

منتظمغير تربوى00
67.2844
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جامعة الملك فهدالبكالوريوسالعلوم المالية 6الرياضوزارة العدلمحاسب مساعدعبدالخالق نزار بن عبداهلل الشخص7055******
2.56431.241435/03/274.5556

منتظمغير تربوى8935.6
71.3956

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الريثبلدية الريثمراقب انشاءاتاحمد مريع احمد عسيري7067******
4.38535.361430/09/2313.5778

منتظمغير تربوى00
84.2978

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6العيصالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدبندر علي مزيد العمري7074******
2.83528.321432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى8032
70.5644

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6بني عمروبلدية بني عمرومراقب صحىعثمان عبدالرحمن يحيى ال نشوان7083******
4.66537.281432/05/1110.3111

منتظمغير تربوى00
84.8711

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الخرمهبلديه الخرمةمساحفارس عوض ابن علي القحطاني7163******
4.37535.30671430/03/0214.6944

منتظمغير تربوى00
85.3078

معهد التكنولوجيا والعلوم الطبية للتدريب الصحي   دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية فني المختبرات الطبية6الطائفالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةسيف  االسالم خيراهلل مسند الشراري7177******
4.77538.161436/02/292.7111

منتظمغير تربوى00
79.0311

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىعامق نداء مالح العنزي7194******
4.58536.641436/03/272.5556

منتسبغير تربوى7329.2
68.3956

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الباحهالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهاحمد محمد علي الكاتمي7198******
4.56536.481433/08/077.8333

منتظمغير تربوى00
80.7933

معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي6الرياضالمديرية العامة للجوازاتناسخ الهمحمد سالم مسعد العرفي7199******
4.1536.41425/12/0120

منتظمغير تربوى00
92.8

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمحاسب مساعدمشاري محمد حمدان الغامدي7209******
4.69537.521436/10/280

منتظمغير تربوى9437.6
75.12

جامعة الطائفالبكالوريوساألنظمة 6الرياضالقوات الجويةباحث قانونى مساعدمحمد غرمان سعيد الشهري7253******
3.59436.721436/08/141.7944

منتظمغير تربوى7730.8
69.3144

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمالية واالستثمار / إدارة أعمال 6القرياتالمديرية العامة للسجونمامور صرفنواف سراج الدين احمد جاكرتا7271******
2.63527.361430/07/2613.8944

منتظمغير تربوى6626.4
67.6544

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىمحمد حباس رمضان العنزي7275******
3.03529.121434/01/216.9222

منتسبغير تربوى8534
70.0422

جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6حائلوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىابراهيم عبداهلل ابراهيم المفلح7281******
3.42530.681435/03/194.6

منتظمغير تربوى9337.2
72.48

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة 6جازانوزارة العدلمامور تنفيذعلي حسن محمد دعاك7282******
4.68537.441435/03/154.6222

منتسبغير تربوى6927.6
69.6622

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسالمة االغذية6القليببلدية القليبمراقب صحىمحمد الحسين محمد القحطاني7284******
4.34535.14671431/01/2912.8778

منتظمغير تربوى00
83.1712

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6نجرانوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىحسين هادي بن محمد المحامض7349******
2.93528.721431/01/2712.8889

منتسبغير تربوى7228.8
70.4089

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث قانونى مساعدبراهيم صالح براهيم الراجح7349******
3.755321436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8433.6
67.3778

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحعناد راشد بن مقبل الحربي7364******
4.98539.841433/08/077.8333

منتظمغير تربوى00
87.5133

جامعة المجمعةالبكالوريوسالقانون 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمفتش اداري مساعدصالح عبدالرحمن صالح السرور7380******
4.52536.161436/08/211.7556

منتظمغير تربوى7831.2
69.1156

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6باللسمربلدية بللسمرمحامى مساعدسعيد بن مستور بن رده الحارثي7403******
4.37535.30671435/03/154.6222

منتسبغير تربوى7630.4
70.3289

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6مكةالمكرمةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدبدر بن ملفي بن الفي اللقماني7416******
3.09529.361429/05/2916.2111

منتسبغير تربوى8132.4
77.9711

جامعة الباحهدبلوم سنتين بعد الثانويةفني مختبر كيمياء6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمرمم وثائقسعيد يوسف بن محمد ألغامدي7416******
2.85432.53331428/07/0218.0278

منتظمغير تربوى00
83.0944

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6نجرانامارة منطقة نجرانباحث قضايا مساعدمحمد بن صالح بن محمد ال سالم7418******
3.23529.921434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8835.2
71.0311

جامعة طيبةالبكالوريوسالتمويل6تبوكالقوات البريةمدقق حسابات مساعدخالد سالم مصلح العوفي7429******
4.06533.65331436/01/242.9056

منتظمغير تربوى7630.4
66.9589

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهفالح علي عواد الحربي7430******
4.02533.441427/08/1219.8056

منتظمغير تربوى00
86.6856

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة األعمال الدولية 6جدهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىبدر عبدالكريم عارف المسعود7440******
2.37525.97331429/01/2816.8833

منتسبغير تربوى7931.6
74.4566

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدخالد مطشر فالح الضفيري7450******
85.0710034.0281432/08/159.7889

منتظمغير تربوى6626.4
70.2169

جامعة طيبةالبكالوريوسالتفسير وعلوم القرآن6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدبجاد امطيران حجري الحربي7453******
4.55361436/01/242.9056

منتظمغير تربوى7931.6
70.5056

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الجوفالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدفهد سعدي بن حادي العازمي7460******
4.45535.73331436/08/201.7611

منتسبغير تربوى8333.2
70.6944

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضامانة منطقة الرياضباحث ميزانيه مساعدعبداهلل راشد عمر الراشد7463******
3.55311433/09/247.5722

منتسبغير تربوى8734.8
73.3722

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدعبداهلل فهد بن محمد الشريده7485******
3.79532.21331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8734.8
69.5855

جامعة المجمعةالبكالوريوسمالية - إدارة أعمال 6الرياضوزارة العدلمقدر امالك مساعدفارس دايس بن سعيد الغامدي7497******
4.02533.441434/10/215.4222

منتظمغير تربوى8032
70.8622

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادمراقب صحىعبدالعزيز بن سالم بن علوش الحربي7504******
4.56536.481432/08/139.8

منتظمغير تربوى00
82.76

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة 6مكةالمكرمةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعداسامه سعود معيوض النفيعي7509******
3.63437.041434/07/225.9167

منتظمغير تربوى9437.6
80.5567
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جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة 6القنفذهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهعبدالرحيم يحيى عبدالرحيم المتحمي7525******
2.79528.161434/01/216.9222

منتسبغير تربوى9036
71.0822

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6خليصبلديه خليصباحث قضايا مساعدنايف ضيف  اهلل عالي المهدوي7534******
4.03533.49331432/07/269.8944

منتسبغير تربوى7730.8
74.1877

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6ابو عريشبلديه ابى عريشمراقب انشاءاتعبدالعزيز مفرح بن احمد الزهراني7535******
4.58536.641431/05/0912.3222

منتظمغير تربوى00
85.6022

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6الدماموزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعبدالمحسن بن منصور بن محمد آل نمر7546******
2.52526.77331425/05/0120

منتظمغير تربوى8032
78.7733

جامعة المجمعةالبكالوريوسالقانون 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمفتش اداري مساعدضيف  اهلل بندر شبيب البقمي7549******
4.24534.61331436/08/211.7556

منتظمغير تربوى8433.6
69.9689

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6وادى الدواسروزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعلي جابر مبشر ال هادي7556******
3.23529.921434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8433.6
69.4311

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدوليد محمد ولي حدادي7569******
3.71531.841434/07/235.9111

منتظمغير تربوى7329.2
66.9511

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدعبداهلل حمود مبارك الحربي7605******
3.08529.321431/08/0111.8667

منتسبغير تربوى7530
71.1867

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(االنتاج الكيميائي)التقنية الكيميائية 6االحساءوزارة المياه والكهرباءفنى مختبر كيميائيلؤي يوسف بن عنبر البريه7607******
4.76538.081434/02/086.8278

منتظمغير تربوى00
82.9878

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساعد ادارىنوح عايض مقبل الرشيدي7614******
3.24529.961429/01/2816.8833

منتسبغير تربوى8935.6
82.4433

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية / إدارة أعمال 6عرعروزارة العدلمحاسب مساعدمحمد ابراهيم بن ناصر الوصيفر7668******
2.62527.30671433/08/057.8444

منتظمغير تربوى7931.6
66.7511

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهوزارة العدلمحاسب مساعدمحمد موصل حامد الكريثي7670******
2.58431.321435/03/184.6056

منتظمغير تربوى9036
71.9256

جامعة الجوفالبكالوريوسالقانون 6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدعبدالعظيم علي صتان الرويلي7680******
4.4535.46671436/08/201.7611

منتظمغير تربوى7630.4
67.6278

جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة 6ابهاالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مفتش اداري مساعدخالد يوسف عبد العزيز السلوم7684******
3.72531.881436/08/171.7778

منتظمغير تربوى8232.8
66.4578

جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة 6وادى الدواسرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدناصر فهيد سعيد الدوسري7699******
3.16529.641432/08/089.8278

منتظمغير تربوى7128.4
67.8678

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6الدمامالقوات البريةمدقق حسابات مساعدخالد محمد بن عوض الغامدي7708******
2.3430.21433/02/298.7111

منتظمغير تربوى9036
74.9111

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6جازانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدصفوان محمد ابراهيم اليحياوي7727******
4.3534.93331435/08/233.7444

منتسبغير تربوى7831.2
69.8777

جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الباحهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدمجاهد بن محمد بن شلوان الشمراني7740******
4.36535.25331436/03/292.5444

منتسبغير تربوى8433.6
71.3977

كلية الباحة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمساعد مراجعمقرن عبداهلل صالح الجهني7800******
2.86432.58671434/09/085.6611

منتظمغير تربوى8333.2
71.4478

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالقوات الجويةمدقق حسابات مساعدمحمد لزام رشم الظفيري7824******
3.01529.041434/10/215.4222

منتظمغير تربوى8534
68.4622

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6ام الدوموزارة العدلمحاسب مساعدعبدالرحمن معيض عواض العصيمي7829******
3.02433.441436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8232.8
68.7956

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6نجرانالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعدسعيد محمد بن فهيد الصقور7870******
3.56531.241433/07/197.9333

منتظمغير تربوى7028
67.1733

جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة 6المدينةالمنورةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد عبداهلل حسين الجرفي7875******
2.8528.21431/08/0511.8444

منتظمغير تربوى7329.2
69.2444

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قضايا مساعدسامر عوض بن فنخير الحربي7896******
2.96528.841430/07/2013.9278

منتظمغير تربوى8634.4
77.1678

جامعة الجوفالبكالوريوسالقانون 6الجوفوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىممدوح زاهي فليح الرويلي7898******
4.55536.41436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8333.2
71.3611

جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6الجوفامارة منطقة الجوفمساعد مراجععبدالرحمن زامل معيوف الظفيري7899******
4.54536.321436/08/211.7556

منتظمغير تربوى7028
66.0756

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6جدهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىسعود سعد صالح السلمي7918******
4.43535.62671435/06/244.0722

منتظمغير تربوى8935.6
75.2989

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الدماموزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمحمد حسن منصور الماجد7929******
3.12529.481428/06/1918.1

منتظمغير تربوى8433.6
81.18

جامعة جازانالبكالوريوساألنظمة 6مكةالمكرمةوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدعبدالعزيز رمزي بن عبده الزيلعي7956******
4.05533.61436/08/201.7611

منتظمغير تربوى8333.2
68.5611

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعددخيل عبداهلل حمود الدخيل7962******
4.62536.961436/08/201.7611

منتسبغير تربوى8132.4
71.1211

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6بلقرنالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىفايز سحاب علي القرني7968******
4.32535.041435/06/244.0722

منتظمغير تربوى7429.6
68.7122

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6دومه الجندلامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدمحمد بن سعيد بن علي البركاتي8005******
3.74531.961433/07/087.9944

منتسبغير تربوى7530
69.9544

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6الرياضامانة منطقة الرياضمساحالبخيت مريحاض بن البخيت المنهالي8033******
4.78538.241433/05/018.3667

منتظمغير تربوى00
84.8467

كلية ينبع الصناعيةالبكالوريوسعلوم اإلدارة 6مكةالمكرمةالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهمازن محمد سعيد عوض العمرى8038******
2.38430.521431/12/0211.1944

منتظمغير تربوى8634.4
76.1144

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحمصلح مسعد سعد المطيري8063******
4.82538.561433/01/288.8833

منتظمغير تربوى00
86.0033
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جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية / إدارة أعمال 6طبرجلامارة منطقة الجوفباحث شئون موظفين مساعدسليمان محمد سليمان الشميمري8069******
4.1533.86671434/07/235.9111

منتسبغير تربوى8032
71.7778

جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات اإلسالمية وعلومها 6ينبعوزارة العدلمامور تنفيذفهد بن سالم بن بخيت الجهني8101******
4.53536.241434/06/286.05

منتسبغير تربوى8634.4
76.69

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمالية واالستثمار / إدارة أعمال 6الباحهالمديرية العامة للجوازاتامين مستودعيوسف حسين مسعود الزبيدي8117******
3.48530.921433/03/058.6778

منتظمغير تربوى7429.6
69.1978

جامعة أم القرىالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة المياه والكهرباءمفتش اداري مساعدحاتم محمدصالح حميدان الحربي8119******
3.85438.81436/08/161.7833

منتظمغير تربوى6827.2
67.7833

جامعة طيبةالبكالوريوسالمحاسبة 6المدينةالمنورةوزارة العدلمحاسب مساعدراكان سالم مسلم الحربي8153******
3.35530.41434/06/286.05

منتظمغير تربوى8433.6
70.05

جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث قضايا مساعدخالد مسلم سالمه العطوي8161******
3.95533.06671434/08/025.8611

منتسبغير تربوى8835.2
74.1278

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6جدهوزارة التجارة واالستثمارمفتش اداري مساعدفؤاد بن محمد بن احمد الحازمي8172******
4.79538.321436/02/122.8056

تعليم عن بعدغير تربوى7831.2
72.3256

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيههيثم مغرم عبداهلل الشهري8172******
3.58531.321427/08/1219.8056

منتظمغير تربوى00
82.4456

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة العدلمحاسب مساعدحمد حمود حمد بن سالمه8231******
3.32530.281435/08/073.8333

منتظمغير تربوى9337.2
71.3133

جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6عرعرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق حسابات مساعدطالل ابراهيم بن حسن البقمي8247******
2.94528.761433/03/138.6333

منتظمغير تربوى7630.4
67.7933

جامعة الطائفالبكالوريوسالمراجعة- المحاسبة 6جازانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد يحي حسن ابوعيشه8291******
24291434/07/225.9167

منتظمغير تربوى8032
66.9167

جامعة الجوفالبكالوريوسالدراسات االسالمية6البدعوزارة العدلمامور تنفيذفرحان بن عويد بن هزاع العنزي8296******
4.47535.841436/03/272.5556

منتظمغير تربوى8433.6
71.9956

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6الجوفامارة منطقة الجوفمساعد مراجعفيصل علي عوض الشهري8306******
2.59527.14671431/02/2612.7278

منتظمغير تربوى6626.4
66.2745

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6بلقرنالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىسعد سياف الحميدي الشهراني8331******
2.97528.881433/07/087.9944

منتسبغير تربوى7730.8
67.6744

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةباحث قانونى مساعدعبدالسالم سليمان علي الدخيل8337******
3.26530.041434/07/295.8778

منتظمغير تربوى8032
67.9178

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6مكةالمكرمةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدوازن بن سعيد بن سلطان المجنوني8338******
2.76528.041428/01/1218.9722

منتسبغير تربوى7329.2
76.2122

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة األعمال الدولية 6جدهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىخالد جميل حسن صدقه8398******
3.02529.081431/06/0512.1778

منتسبغير تربوى8433.6
74.8578

كلية الباحة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6الحناكيهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدحسام عبداهلل صالح الجهني8401******
3.02433.441433/09/067.6722

منتظمغير تربوى7028
69.1122

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالجتماع والخدمة االجتماعية6القرياتالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدمتعب سعيد حسن المهداوي8418******
3.26530.041431/06/0512.1778

منتظمغير تربوى6224.8
67.0178

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6حائلالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدحمزه عبداهلل علي الزهراني8422******
4.76538.081435/03/074.6667

منتظمغير تربوى7831.2
73.9467

معهد الرازي للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتقنية المختبرات الطبية6مكةالمكرمةالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةفهد ابراهيم حتروش المالكي8423******
4.69537.521433/11/107.3167

منتظمغير تربوى00
82.3567

جامعة الملك سعودالبكالوريوسعلم المعلومات6الرياضكلية الملك عبدالعزيز الحربيةامين مكتبهبدر عبدالمحسن محمد الرشيد8430******
4.37535.30671436/08/171.7778

منتظمغير تربوى7329.2
66.2845

جامعة طيبةالبكالوريوسالتربية البدنية6الجوفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدرب رياضىعادل سعد بن مسعد اللهيبي8451******
3.81532.321436/01/242.9056

منتظم تربوى5722.8
58.0256

جامعة طيبةالبكالوريوسإدارة أعمال 6المدينةالمنورةوزارة البيئة والمياة والزراعةمدقق شئون الموظفينمحمد محسن صالح الردادي8455******
4.04533.54671432/11/289.2167

منتظمغير تربوى8634.4
77.1634

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6حفر الباطنالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعلي بن محمد بن علي آل عيد8472******
3.01529.041427/01/2620

منتظمغير تربوى5923.6
72.64

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوستمويل واستثمار6جازانالمديرية العامة للسجونامين صندوقمازن مشبب جبران القحطاني8515******
4.19534.34671435/10/143.4611

منتظمغير تربوى7530
67.8078

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6المجاردهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىعامر بن عبداهلل بن علي عسيري8517******
4.26534.721435/01/304.8722

منتسبغير تربوى8132.4
71.9922

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحخالد محمد بن حمود العتيبي8525******
4.11533.921429/06/2516.0667

منتظمغير تربوى00
83.9067

جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضالدفاع المدنىباحث تنظيم مساعدهاشم بن سعيد بن حسن آل علوي8563******
2.36525.921420/03/0520

منتظمغير تربوى7329.2
75.12

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحسعود عايش فالح المطيري8575******
4.71537.681432/08/129.8056

منتظمغير تربوى00
85.1656

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية مساحة)التقنية المدنية والمعمارية 6الصبيخهبلدية الصبيخهمساحمنصور فائز منصور ظافر8586******
4.4535.46671430/09/2313.5778

منتظمغير تربوى00
84.5112

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6وادى الدواسرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىبدر محمد سلطان العتيبي8590******
2.56526.98671431/01/2712.8889

منتسبغير تربوى6927.6
67.4756

مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالمحاسبة 6جدهوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمحمد ابن عبداهلل ابن سعيد الغامدي8639******
60100241422/06/1320

منتظمغير تربوى8835.2
79.2

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدمنيف خالد منيف السور8653******
3.08529.321434/09/215.5889

منتظمغير تربوى8132.4
67.3089

كلية الباحة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6نجرانالدفاع المدنىمحاسب مساعدعمر فراج بن عايض الدرعان8672******
3.07433.70671433/07/207.9278

منتظمغير تربوى6224.8
66.4345
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جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6مكةالمكرمةوزارة العدلمحاسب مساعداحسان بن سالم بن عبداهلل خراط8675******
1.78428.121429/09/0915.6556

منتظمغير تربوى8032
75.7756

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدعمر عبداهلل محمد غروي8686******
3.26530.041434/07/235.9111

منتظمغير تربوى7931.6
67.5511

جامعة الباحهالبكالوريوسالتربية البدنية6الجبيلالقوات البحريةمدرب رياضىعادل سعيد بن مشرف الغامدي8696******
2.04429.161436/04/072.5

منتظم تربوى6726.8
58.46

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6ابهاالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدمحمد علي ظافر القحطاني8715******
2.53526.82671431/07/2011.9278

منتظمغير تربوى8132.4
71.1545

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6تثليثبلديه تثليثمحامى مساعدتركي عبدالمحسن شافي القحطاني8731******
4.01533.38671436/06/202.0944

تعليم عن بعدغير تربوى8734.8
70.2811

جامعة أم القرىالبكالوريوسالعقيدة واألديان 6مكةالمكرمةالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعداسامه ابراهيم علي فرج8752******
1.72427.841425/07/0920

منتظمغير تربوى6425.6
73.44

جامعة الفيصلالبكالوريوسالدراسات االسالمية6راس  تنورهامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدعلي مريع عبده شراحيلي8764******
4.39535.41331436/03/272.5556

منتسبغير تربوى8634.4
72.3689

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضامانة منطقة الرياضمحامى مساعدعبدالملك صالح علي الصامل8768******
4.96539.681436/08/281.7167

منتظمغير تربوى8734.8
76.1967

جامعة الملك خالددبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةتقنية المختبرات الطبية6ابهاالمديرية العامة للسجونفني مختبر تحاليل طبيةحسن علي سعيد عسيري8832******
4.21534.45331432/02/2910.7111

منتظمغير تربوى00
79.6177

جامعة الملك فهدالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6وادى الدواسروزارة البيئة والمياة والزراعةمدقق شئون الموظفينمحمد أحمد بن حسن آل جامع8834******
2.209429.8361433/09/167.6167

منتظمغير تربوى8935.6
73.0527

كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضكلية الملك فيصل الجويةمساعد مراجعبدر عبدالعزيز حمد الكريديس8837******
4.62536.961435/03/204.5944

منتظمغير تربوى6626.4
67.9544

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمدقق شئون الموظفيننادر نايف بن حنس العتيبي8840******
4.73537.841434/10/115.4778

منتسبغير تربوى8634.4
77.7178

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الجوفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدراشد محمد راشد القحطاني8848******
3.71531.841435/01/304.8722

منتسبغير تربوى8032
68.7122

الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الخرمهبلديه الخرمةمراقب انشاءاتطارق عبدالرحيم ابن محمد االدماوي8849******
4.11533.921426/05/0720

منتظمغير تربوى00
87.84

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6تبوكالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهعمر سالم نعيمان الحربي8866******
4.82538.561436/02/192.7667

منتظمغير تربوى00
79.8867

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة العدلمفتش اداري مساعديوسف محيميد حسن الزويلعي8890******
4.31534.98671433/07/087.9944

منتظمغير تربوى6425.6
68.5811

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة 6حفر الباطنالقوات البريةمدقق حسابات مساعدعمار عبدالعزيز بن سعد العصيل8899******
3.77532.10671432/07/199.9333

منتظمغير تربوى7630.4
72.44

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الدمامالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدسلطان محمد بن فهد الهويمل8942******
2.96528.841432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى8433.6
72.6844

جامعة جازانالبكالوريوسالتربية البدنية6ابهاالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدرب رياضىحسن محمد ابراهيم الحازمي8955******
3.45530.81436/08/201.7611

منتظم تربوى7228.8
61.3611

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(االنتاج الكيميائي)التقنية الكيميائية 6الرياضكلية الملك خالد العسكريةفنى مختبر كيميائيسلطان حمد بن عبداهلل النهدي8964******
4.47535.841432/05/1110.3111

منتظمغير تربوى00
81.9911

جامعة الملك سعودالبكالوريوساجتماع6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىسعيد احمد مسفر الوادعي8967******
3.44530.761420/03/0520

منتظمغير تربوى6325.2
75.96

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدصالح بن علي بن حمد المري8971******
4.59536.721436/08/201.7611

منتسبغير تربوى7530
68.4811

كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق 6الزلفىوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدمحمد رشيد بن علي الوهيد8971******
4.77538.161434/07/295.8778

منتظمغير تربوى7329.2
73.2378

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهامانة محافظة جدهمساعد مراجععبداهلل سعد ابن مناحي المقاطي8986******
2.3430.21434/03/156.6222

منتظمغير تربوى8935.6
72.4222

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساألعمال المصرفية 6تبوكالقوات البريةمدقق حسابات مساعدمحمد سليمان عبداهلل الطريم9018******
3.16529.641435/10/143.4611

منتظمغير تربوى8333.2
66.3011

جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة 6حائلالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدمعاذ محمد بن علي الحميد9047******
4.95539.61435/03/194.6

منتظمغير تربوى7429.6
73.8

جامعة نجرانالبكالوريوساإلدارة العامة 6ثارامارة منطقة نجرانباحث قضايا مساعدصالح ظافي مهدي آل عقيل9074******
3.55311434/03/046.6833

منتسبغير تربوى8132.4
70.0833

جامعة الملك سعودالبكالوريوساذاعة وتلفزيون- اعالم 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية سكرتير عاممتعب ناصر قاعد العتيبي9085******
2.85528.41422/06/0620

منتظمغير تربوى7228.8
77.2

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6بلجرشىبلديه بلجرشىمراقب انشاءاترائد عياف عطيه السفياني9097******
4.51536.081430/07/1113.9778

منتظمغير تربوى00
86.1378

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6صمخبلدية صمخمحامى مساعدماجد بن ناجي بن رداد الحارثي9112******
1.66427.521428/02/2418.7389

منتظمغير تربوى6124.4
70.6589

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6الزلفىالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىمناور بن خيران بن مناور الحربي9121******
2.88528.521433/07/087.9944

منتسبغير تربوى8132.4
68.9144

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمالية واالستثمار / إدارة أعمال 6نجرانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهحسين مانع بن مهدي آل جمهور9142******
3.73531.921433/07/087.9944

منتظمغير تربوى8032
71.9144

كلية الباحة األهليةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6تبوكوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىأحمد سليم حميد العروي9145******
3.22434.50671435/04/044.5167

منتظمغير تربوى7931.6
70.6234

جامعة القصيمالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية 6الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاث مساعدعادل محياء بن دعيج العتيبي9152******
3.51531.041431/08/0511.8444

منتظمغير تربوى8032
74.8844

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري / إدارة عامة 6ينبعوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمحمد عبدالرحمن بن فارع الشيباني9157******
3.2529.81430/06/0914.1556

منتظمغير تربوى8433.6
77.5556

37 35



نوع المعدلالمعدل
نقاط التعليم ،

2* ولمن ال يشترط  اختبار 
 الدراسةنوع المؤهلنقاط االختباردرجة االختبارنقاط األقدميةتاريخ التخرج

م

القياساالقدميةالمعدل

المقر الجهة الوظيفة اإلسم مشفر
مجموع 

النقاط

المؤهل والدراسة

المؤسسة التعليمية المؤهل التخصص

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(االنتاج الكيميائي)التقنية الكيميائية 6الرياضاالمن العامفنى مختبر كيميائيعايد مراد ضحوي الشمري9186******
4.06533.65331429/09/1515.6222

منتظمغير تربوى00
82.9288

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية معمارية)التقنية المدنية والمعمارية 6جازانالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب انشاءاتاحمد درويش احمد الجيزاني9197******
4.17534.241429/01/2716.8889

منتظمغير تربوى00
85.3689

جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة 6الخرجامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدفيصل عبدالرحمن بن أحمد العبدالمنعم9203******
3.78532.161435/03/194.6

منتظمغير تربوى8634.4
71.16

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6عرعرامارة منطقة الحدودالشماليةباحث قضايا مساعدأحمد عوده مفضى الجهنى9205******
3.4530.61432/09/239.5778

منتظمغير تربوى7530
70.1778

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الدمامالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدعبداهلل حمود بن سعيد آل لعبان9207******
3.78532.161430/07/2513.9

منتسبغير تربوى8835.2
81.26

جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة 6بريدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعديوسف صالح بن عبداهلل الهذلول9208******
4.07533.70671434/03/226.5833

منتظمغير تربوى8232.8
73.09

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جدهالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدعلي صالح بن معيض الغامدي9222******
3.92532.90671433/02/148.7944

منتسبغير تربوى8333.2
74.9011

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة 6الدماموزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمحمد بن حسن بن علي آل هاني9231******
2.22525.17331425/05/0120

منتظمغير تربوى8032
77.1733

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6فرعة غامد الزنادبلدية غامد الزنادمراقب صحىشبرمي عبداهلل محسن الشبرمي9242******
3.72531.881428/08/2217.75

منتظمغير تربوى00
81.51

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6خميس  مشيطالقوات البريةمدقق حسابات مساعدمحسن علي محسن عداوي9251******
2.69527.681432/07/209.9278

منتظمغير تربوى7730.8
68.4078

جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية6عفيفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدممدوح هاشم صنيدح العتيبي9261******
4.9539.21436/08/131.8

منتظمغير تربوى7329.2
70.2

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدعلي احمد علي القحطاني9291******
4.18534.29331436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8333.2
70.0655

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6االمواهبلدية االمواهمحاسب مساعدحسن عبد الجليل بن عبداهلل الحميدي9316******
4.18534.29331436/08/201.7611

منتظمغير تربوى7730.8
66.8544

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6جدهامانة محافظة جدهمساعد مراجعرامي ابكر هادي درويش9319******
3.48530.921424/03/2020

منتظمغير تربوى5421.6
72.52

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضامانة منطقة الرياضمساحعلي حسين سعد مغنم9366******
4.93539.441429/06/2516.0667

منتظمغير تربوى00
94.9467

جامعة شقراءالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة العدلمحاسب مساعدوهيب محمد عبداهلل الشيحة9373******
4.8538.41436/11/030

منتظمغير تربوى7630.4
68.8

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية معمارية)التقنية المدنية والمعمارية 6صمخبلدية صمخمراقب انشاءاتصالح محمد صالح شريباط9379******
4.31534.98671430/07/1113.9778

منتظمغير تربوى00
83.9512

الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدعبدالرحمن مشعل رويفد الحجيلي9380******
4.37535.30671435/03/074.6667

منتظمغير تربوى7630.4
70.3734

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعلوم اإلدارية 6المندقامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدفهد عبداهلل عبداهلل العصيمي9383******
3.94533.01331436/06/202.0944

منتسبغير تربوى9136.4
71.5077

جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسب مساعدعبداهلل عبد الرحمن سليمان النجيدي9425******
3.77532.10671434/03/226.5833

منتظمغير تربوى8132.4
71.09

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6رنيهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىنايف سعود عبدالواحد الحكمي9432******
2.19525.01331427/05/0620

منتسبغير تربوى6124.4
69.4133

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة 6املجامارة منطقة تبوكباحث قضايا مساعدماهر حسن عاشور الصيادي9441******
4.06533.65331431/01/2712.8889

منتسبغير تربوى9337.2
83.7422

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمساحة6الرياضامانة منطقة الرياضمساحخالد عبداهلل بن محمد الحارثى9469******
4.91539.281434/08/175.7778

منتظمغير تربوى00
84.3378

جامعة طيبةالبكالوريوسإدارة أعمال 6وادى الدواسرالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهعبدالمجيد غازي عوض العلوي9484******
3.27530.081435/07/193.9333

منتسبغير تربوى9337.2
71.2133

جامعة جازانالبكالوريوسالشريعة 6جازانالرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاءباحث علمي شرعي مساعدسلطان الحجاب احمد الحازمي9488******
4.89539.121436/08/201.7611

منتظمغير تربوى9036
76.8811

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6العالالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىحمود بن عايض بن عويد المطيري9508******
2.63527.361430/06/0914.1556

منتسبغير تربوى7028
69.5156

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6جدهوزارة الحرس الوطنيباحث قانونى مساعدعبداهلل علي بن عبداهلل العطاس9515******
4.05533.61433/07/087.9944

منتظمغير تربوى8032
73.5944

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتربية البدنية6الرياضكلية الملك عبدالعزيز الحربيةمدرب رياضىمحمد حسن محمد االسمري9545******
3.09529.361436/03/242.5722

منتظم تربوى6827.2
59.1322

جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الجوفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراقب اجتماعىعبداهلل حسن بن علي حسن9560******
2.99433.281433/02/298.7111

منتظمغير تربوى6224.8
66.7911

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسمحاسبة عام 6الظهرانالقوات الجويةمحاسب مساعدعبداهلل احمد بن علي ال مويس9569******
2.92528.681429/05/2916.2111

منتظمغير تربوى8232.8
77.6911

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (تسويق  )إدارة أعمال 6الرياضالمديرية العامة للسجونمامور مشترياتعبدالعزيز جلبان سعد الشهراني9582******
3.41530.641432/01/1610.95

منتسبغير تربوى8534
75.59

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6تبوكالقوات البريةمدقق حسابات مساعدريان محمدنور سليم الصاعدي9590******
2.36430.441433/09/287.55

منتظمغير تربوى7128.4
66.39

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(المختبرات الكيميائية)التقنية الكيميائية 6الرياضاالمن العامفنى مختبر كيميائيعبدالملك سلمان صالح الحليل9595******
4.9539.21436/02/192.7667

منتظمغير تربوى00
81.1667

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6حوطه بنى تميمبلديه حوطه بنى تميممدقق شئون الموظفينمحمد سالم يحيى القرني9596******
4.06533.65331435/03/154.6222

منتسبغير تربوى8534
72.2755

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىعبداهلل عطيه رجب الثقفي9597******
2.47526.50671430/07/2613.8944

منتسبغير تربوى7630.4
70.8011
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جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة 6الجوفوزارة العدلمحاسب مساعدهذلول رجاء هليل الشمري9601******
4.96539.681436/04/122.4722

منتظمغير تربوى7429.6
71.7522

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6تبوكالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعداحمد غالب سابل العنزي9608******
3.28530.121433/02/148.7944

منتسبغير تربوى7329.2
68.1144

الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6االحساءوزارة البيئة والمياة والزراعةفنى زراعىسلطان سليمان عبدالعزيز العمري9621******
2.61527.25331432/08/139.8

منتظمغير تربوى00
64.3066

معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي6نجرانامارة منطقة نجرانناسخ الهعبداهلل محمد بن سعيد الخباز9639******
4.79539.161434/07/265.8944

منتظمغير تربوى00
84.2144

جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الطائفالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية امين مكتبهعماد نايف بن حمد الجهني9668******
2.34430.361436/04/302.3722

منتظمغير تربوى8935.6
68.3322

جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6الرياضالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مدقق مشترياتعبداهلل عبدالمحسن بن احمد الملحم9688******
3.1529.41429/07/1315.9667

منتظمغير تربوى8634.4
79.7667

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جدهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث اجتماعى مساعدمحمد موسى احمد خبرانى9689******
4.29534.881432/05/2310.2444

منتسبغير تربوى7228.8
73.9244

جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية 6مكةالمكرمةالمديرية العامة للجوازاتباحث قضايا مساعدفهد بن عوض  اهلل بن محمد الجعيد9699******
3.03433.49331434/07/225.9167

منتسبغير تربوى8835.2
74.61

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون 6المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمحقق ادارى مساعدمحمد حمود مرشود االحمدي9750******
4.63537.041435/06/244.0722

تعليم عن بعدغير تربوى8433.6
74.7122

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدماجد حسين ناهض الغامدي9750******
3.89532.74671433/07/087.9944

منتسبغير تربوى7028
68.7411

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6مكةالمكرمةوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمحمد يوسف بن علي الثقفي9768******
2.29430.161431/03/0912.6556

منتظمغير تربوى8634.4
77.2156

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة 6ينبعوزارة العدلمحاسب مساعدمحمد عبداهلل محمد المحلبدي9786******
3.53531.121432/01/1610.95

منتظمغير تربوى6927.6
69.67

جامعة الملك سعودالبكالوريوساذاعة وتلفزيون- اعالم 6الجبيلالمديرية العامة للجوازاتمساعد ادارىسعيد بن أحمد بن سلمان ال انصيف9795******
2.54526.881427/05/2920

منتظمغير تربوى7429.6
76.48

كلية إدارة األعمال األهليةالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية / إدارة أعمال 6جدههيئة الرقابة والتحقيقمدقق شئون الموظفينفيصل فهد محمد القرني9799******
4.32535.041430/07/1813.9389

منتظمغير تربوى7730.8
79.7789

جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة 6دومه الجندلامارة منطقة الجوفمحاسب مساعدسامى خويشان بن عواض العتيبي9829******
2.39430.561433/02/298.7111

منتظمغير تربوى6626.4
65.6711

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6االمواهالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحث ضمان اجتماعىسعيد ناصر ظافر الشهراني9855******
2.755281436/02/122.8056

منتسبغير تربوى9437.6
68.4056

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال 6االفالجالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية مامور عهدهسعد سعود سعد الدوسري9866******
4.62536.961435/08/053.8444

منتسبغير تربوى8032
72.8044

جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6بريدهالدفاع المدنىامين مستودعسامي يوسف محمد اليوسف9873******
4.47535.841434/08/015.8667

منتظمغير تربوى8132.4
74.1067

جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة 6ابهاالتنمية االجتماعية- وزارة العمل والتنمية االجتماعية محاسب مساعدفائع محمد احمد عسيري9880******
3.9532.81436/03/242.5722

منتظمغير تربوى8433.6
68.9722

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدمساعد سعود حديد العتيبي9894******
4.24534.61331434/02/276.7222

منتسبغير تربوى7329.2
70.5355

جامعة الطائفالبكالوريوسإدارة6خميس  مشيطهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىاحمد عبداهلل احمد عسيري9909******
3.78438.241434/07/225.9167

منتسبغير تربوى8734.8
78.9567

جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قضايا مساعدعدنان حمد صبيح المسعد9931******
4.53536.241435/03/154.6222

منتسبغير تربوى8835.2
76.0622

جامعة الباحهالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الباحهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدسعد بن سعيد بن سعد الغامدي9959******
3.08433.761434/08/085.8278

منتسبغير تربوى8935.6
75.1878

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمشاري حمود عشوي العنزي9959******
4.37535.30671436/08/201.7611

منتسبغير تربوى8534
71.0678

جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة 6الرياضالدفاع المدنىمساعد مراجعصالح راشد بن عبدالعزيز بورشيد9977******
3.19529.761431/08/0711.8333

منتظمغير تربوى6726.8
68.3933

جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس (تسويق  )إدارة أعمال 6الباحهوزارة التجارة واالستثمارمفتش  تموينماجد رزيق مرزوق العويضى9980******
3.02529.081428/05/0618.3389

منتسبغير تربوى6927.6
75.0189

جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم السياسية 6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدمنصور سعيد عبداهلل السعيد9999******
2.42526.241429/01/2816.8833

منتظمغير تربوى7128.4
71.5233

37 37


