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الهوية الوطنية

االسم

****2476
****6302
****4471
****4471
****2656
****0640
****1766
****0722
****3556
****1733
****7372
****4366
****1624
****2765
****4173
****2455
****4511
****0206
****5433
****4465
****1060

قاسم علي محمد اخضر
ناجي علي محمد ال شريه
ثنيان محمد سليمان آل ثنيان
زياد خالد االحمدي الحربي
معاذ سلطان عوض الجعيد
مبارك سعيد عبدهللا الزهراني
عطيان عمر محمد العطيان
محمد اسماعيل علي الزهراني
عبدالرحمن خالد مقبل اللهيبي
طارق عبدهللا محمد نتو
عبدهللا سعد محمد الجيزاني
جارهللا سالم جارهللا الحماد
محمد عايض محمد الدوسري
عبدهللا حسن عبدهللا العبدهللا
عبدهللا مبارك غانم الهاجري
محمد راضي عوض المطيري
محمد عبدالرحمن ضافي حسين
وليد صالح غريب الجابري
عبدالكريم نصير خليفة البلوي
سلطان سمير صالح باعشن
خالد فهد علي العييري

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

األحد

2441/08/08

بناء ونجار
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الهوية
الوطنية

االسم

**0664
**6664
**0007
**5766
**6661
**1751
**2433
**4436
**4266
**0764
**1201
**4744
**1401
**5214
**1646
**7246
**7764
**7155

حسين ياسين جاسم الرويشد

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

محمد ماجد علي القطان
ماجد محمد ابراهيم الطليان
بدر ظاهر كاسب العنزي
سلطان متعب مسفر الشكره
علي ياسين جاسم الرويشد
عبد العزيز عبد هللا على الكويظم
مهدي عبدرب النبي عيسى بوخضر
عبد العزيز عايض القحطاني
ماهر سالمه عبد هللا العمراني
صالح عبد هللا عامر الصيعري
هاني محمد عبد المحسن البراهيم
ابراهيم علي ابراهيم المزهر
عثمان عبد هللا عثمان السعيد
فيصل فايز ظافر الدوسري
محمد سعد محمد ال مناع
خالد محمد سويد قصيري
عبد الرحمن علي محمد اليحياوي

االثنين

2441/08/00

دهان وسباك وعامل قص
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الهوية الوطنية

االسم

******3364
******4062
******4626
******5665
******7717
******0041
******6724
******4563
******6732
******2760
******1004
******5252
******6214
******7462
******6226
******6314
******4246
******6646
******6306
******3666
******4640
******1643
******7733

عبدهللا يحي عبدهللا هادي
محمد وليد سالم الصاهود
عتيق مقبل راشد العروي
سلطان جابر علي الصبياني
محمد احمد علي الكويظم
يحي محمد نهاري جبريل
عبدهللا إبراهيم عبدالرحمن البصي
خالد نافع احمد الخلوي
ابراهيم محمد سالم العنزي
محمد عصام محمد محمد
احمد بركات علي العلوي
ياسر عبدالرحمن عبدهللا الحربي
مرتضى علي أحمد الحصار
حسين علي عبدهللا الحسن
مصطفى أحمد خليفه الحمد
عبدالرحمن أحمد عويضه الحازمي
منصور خلف مصيول الشمري
محمد محمود احمد البناء
خليف حمدان هواش العنزي
احمد محمد عبده علي
موسى محمد على عقدي
عبدالعزيز عبدهللا نجر الحربي
محمد منسي مقبول النخلي

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

الثالثاء 2441/08/20

مشغل مبردات ومشغل غاليات
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الهوية الوطنية

االسم

******1263
******4553
******5746
******0544
******6651
******1636
******5567
******4314
******5406
******4570
******5165

عبدهللا يوسف علي الجاسم
عبدهللا سعيد فهاد الجهني
عبدهللا محمد عبدهللا حملي
تركي احمد صالح صالح
عبدهللا محمد سعيد ال مسعد
عبدالمحسن عيسى عبدالرحمن السبيعي
رجب ماطر محمد المزيني
موسى خضر احمد العماري
عبداالله سمير عبدالعزيز حبش
حسين ابوطالب محمد جعمل
سلمان طالل الشليان

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

االربعاء 2441/08/22

فني كهربا  -كهرباء
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الهوية الوطنية

االسم

******7665
******4473
******4403
******6642
******6353
******4641
******7735
******2123

موسى علي موسى الجيزاني
خالد ناصر قرطان العنزي
حماد بحل منور الشمري
فهد جمعان عطية الزهراني
نواف نايف ربيح الحربي
عبدالرحمن أحمد حسن الشمري
مهدي محسن علي طالع
فارس سعد محمد الحربي

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

االربعاء

2441/08/22

ميكانيكا  -ميكانيكا
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الهوية الوطنية

االسم

******4325
******0536
******4741
******0446
******5634
******3004
******5510
******4714
******6411
******6065
******6646
******0447
******5551
***** 3334
******5327
******5364

مشبب زيد مشعل الحربي
مازن سمير محمدطه فلفلن
علي صالح محمد بشير
خالد ظافر علي الشهري
عبدالرحمن خليل حافظ بخش
قاسم طاهر عبدالوهاب المزيدي
عبدا هلل عيسى عبد المحيسن
محمد عدنان احمد الجبيلي
علي صالح علي ال مهدي
عبدهللا منصور عساف العتيبي
سعود عبدهللا محمد الدوسري
محمد الفي مهدي العنزي
نايف فالح رجاء العنزي
ثامر صياح سمحان الشالقي
يحي عبدهللا زايد معيدي
عبدهللا عبدالعالي وصل هللا المطيري

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

الخميس

2441/08/21

مراقب معماري
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الهوية الوطنية

االسم

******7307
******3426
******0636

مبارك عبيد أحمد بن عبدات
فيصل محمد أحمد الحازمي
عمر سعود فالح الحربي

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم
االحد

2441/08/21

فني كهرباء – قوى كهربائية
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الهوية الوطنية

االسم

******6522
******0544
******0610
******2244
******3477
******5332
******2525
******4165

فهد محمد مخلف عبداهلل
فهد وحيد محمد القريشي
محمد عبدا سلمان السلمان
سعد محمد عوده السعدي
معاذ موسى احمد حربين
حسن علي فريح التميمي
عبدالرحمن عبدا سليمان اللذيذ
هليل فليح هليل المطيري

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

االحد

2441/08/21

فني الكترونيات – صناعية وتحكم
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الهوية الوطنية

االسم

*******4764
*******0616
*******0447
*******6767
*******7614
*******7775
*******1775
*******6276
*******6733
*******6044
*******7326
*******4350

بدر شريد محمد السبيعي
وليد سليمان جبران مالكي
علي سعد صالح الشمراني
ابراهيم فهد عبدالرحمن الجميل
عبدهللا جواد عبدهللا العلي
جعفر عباس حسن بودريس
علي سعد عبدا هلل العمري
عبدالهادي عبيد عبدالهادي العتيبي
فهد عايض ناصر الدوسري
فيصل نايف معدي الرويلي
أحمد محمد عبدالوهاب الطيب
عبدالرحمن نادي مريبد العنزي

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

االثنين

2441/08/21

فني مصاعد
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الهوية الوطنية

االسم

******5733
****2307
******1166

علي حسن حمد الشاعري
زامل عامر فارس الشمري
عبدالعزيز فاضل راضي الشمري

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم
االثنين

2441/08/21

فني ميكانيكا  -مضخات
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الهوية الوطنية

االسم

******7056
******5004
******1614
******6362
******0403
******5475
******4016
******0022
*****3510
****6034

فيصل عبدالرحمن جالل جالل

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

فراس حسين مفرح القحطاني
علي عبدالهادي علي عسيري
نومان دويحس صالح المري
أحمد محمد أحمد آل ناصر
محمد فارس عوض العنزي

الثالثاء

علي يوسف محمد الجزيري

2441/08/21

سلمان عقاب زيد الشمري
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السبيعي
مشاري خالد صالح الجويسم

فني كهرباء – معدات واالت
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الهوية الوطنية

االسم

******7636
*****7456
******3645
*****6274
******7204
*******4476
******6423
******4037
******6034

عبدهللا سعد عجب الدوسري
فيصل أحمد إبراهيم شرفي
محمد سعيد سليمان الجهني
مسفر عنقان مهدي اليامي

عبدالعزيز فهاد شديد القحطاني
عبدهللا محمد أحمد عسيري
تركي عبدهللا لويفي المحمادي
إبراهيم أحمد غريب سهيل
عبدهللا مبارك بريك الترجمي

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

الثالثاء

2441/08/21

فني اتصاالت
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الهوية الوطنية

االسم

******0434
******1271
******1225
******6640

رياض محمد حسن عسيري
سعود عبيد سحاب السهيمي
وسام غانم محمد الزغيبي
محمد عبدهللا علي الشهري

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

االربعاء

1776/36/16

مامور مستودع
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الهوية الوطنية

االسم

******5645
******2303
******6445
******4164
******2200
******2446
******3654
******4452
******6622
******3623
******7601
******4040
******4616

عبداالله محمد حمد القميزي

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم

حسين عبدهللا محمد العباد
رياض محمد أحمد عسيري
محمد زاهر محمد الشهري
يحيى محمد سعيد القحطاني
عثمان عبدالعزيز عثمان آباحسين

رائد فرحان صالح الحربي
محمد سعود نوار العصيمي
ضيف هللا علي حسن الزبيدي
شريف وجب جري الميموني
نواف علي يحيى حمدي
فيصل عبدهللا إبراهيم الحافي

االربعاء

1776/36/16

محمد سالم عبدالمحسن العجمي

نساء
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الهوية الوطنية

االسم

******6642
******0605
******0036
******2477
******1277

رهف صالح علي القحطاني
جنان محمد بندر البندر
سارة عبدهللا علي الغامدي
رهف عبدالرحمن سعيد الشهري
بلقيس محمد احمد المويلحي

موعد المقابلة
التاريخ
اليوم
الخميس

1776/36/14

