
المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

71.95851جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفهد زيد فهيد المزيد8989******1

76.095615مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالصحافة واالعالم8بريدهامارة منطقة القصيمباحث صحفىسلمان بن عايش بن علي المطيري2905******2

64.708922جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6الجوفالمديرية العامة للجوازاتامين مستودععلي عبدهللا محمد غبرا3451******3

75.16371جامعة القصيمالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىعدنان عبدهللا دهيمش العنزي5115******4

77.481جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىخالد صالح عبدالعزيز العميم9398******5

80.27561جامعة نايف العربية االمنيةالماجستيرالسياسة الجنائية/العدالة الجنائية8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىريان احمد خضر بغدادى1725******6

81.2781جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6القطيفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي بن مهدي بن علوي آل درويش5243******7

64.8413جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجغرافيا6الرياضوزارة الزراعةمساحكاظم بن سعد بن احمد البريه0029******8

77.763مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراالتصال التسويقي و االعالن8الرياضوزارة العدلمقدر امالكفارس ابراهيم عبدالعزيز البعيجاني8267******9

92.9629الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5مدركهبلدية مدركةامين صندوقعبدالرحمن علي محمد ال محسن1073******10

67.62332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا حج هللا ناجم المطيري0163******11

783جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمطور برامجمازن محمد محمود تمراز5236******12

74.06674جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالكيمياء العامة7القيصومهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدعبدالعزيز بن محمد بن عبدالقادر دعبس6089******13

73.19113جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستسويق6ثريبانوزارة الصحةكاتبوجدي ابراهيم محمد برناوي5448******14

85.813429الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمحاسبة5مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدهللا سالمه بن سحيمان الشراري4980******15

94.561الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة المكتبية5المربعامارة منطقة القصيمكاتبعبدالمجيد بن سليمان بن محمد المطوع5997******16

68.80224جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىفيصل عويبد سفر السلمي1601******17

68.2089جامعة أم القرىالبكالوريوسالتاريخ6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد ابن خليل ابن ابراهيم سندى2407******18

68.542224جامعة أم القرىالبكالوريوساللغة والنحو والصرف6عرعروزارة الصحةكاتببندر بن محمد بن عبدهللا القرنى5267******19

74.41673جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6الطائفامانة محافظة الطائفمراقب شئون الموظفينفهد فيصل محسن العمودي9427******20

68.21891جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدعلي قطيم اوسيمر العتيبي7105******21

77.011جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6المدينةالمنورةوزارة الحرس الوطنيكاتبسمير بن عبدالرحيم بن حامد االحمدي0659******22

72.32452جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6الدماموزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدحمود نجم سالم الجعيد0990******23

70.292كلية األمير فهد بن سلطانالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمدقق شئون الموظفينعايش حمود عيد البلوي7739******24

71.364كلية القصيم األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الجوفامارة منطقة الجوفمهندس  حاسب آلى  مساعدعبدهللا بن مكمي بن غريب العنزي9510******25

72.33561كلية بريدة األهليةالبكالوريوسهندسة كهربائية7بريدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدمبارك بن عويس بن زنيفير العتيبي0397******26

69.98671جامعة الملك فيصلالبكالوريوسبساتين7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدمحمود بن جعفر بن محمد العيسى1451******27

79.79783مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرمالية8جدهقوات الدفاع الجويمحاسبعبدالعزيز ناصر حسين الحروره3028******28

74.83672جامعة الملك فيصلالبكالوريوساللغة اإلنجليزية7القطيفوزارة العدلمترجم لغه انجليزيهاحمد بن محمد بن صالح العبدهللا3251******29

90.61341الكليات التقنيةدبلوم سنتين بعد الثانويةمحاسبة5الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد بن حسين بن عبدهللا الناصر7757******30

77.77781جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6مدركهبلدية مدركةمساعد ادارىماجد عبدالرحمن بويخت اللهيبي6138******31

73.35335جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدأحمد بن رضي بن أحمد العبدالعال7394******32

80.90442كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارةالماجستيرإدارة أعمال8جدهوزارة العدلمقدر امالكمحمد سعيد عبدهللا العمودي6177******33

69.337815جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا محمد حميد المالكي6025******34

87.95561مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة الرعاية الصحية8الدماموزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىحسين بن علي بن عبدهللا السعيد1890******35

904مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الخفجىهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمحمد بن مهدي بن علي الساده5435******36

68.239518جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الداخليةباحث قوى عامله مساعدعلي محمد بن سلمان الهالل3664******37

68.373312جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسراديو وتلفزيون- اعالم 6رفحاءوزارة الصحةكاتباحمد بن مشعل بن هليل الهاللي8838******38

70.64721جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالرحمن بن الفي بن عويض الحربي3540******39

78.22671جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7االحساءوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدهشام علي سلمان الغريب1571******40

67.884جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6عرعروزارة الصحةكاتبمشعل بن عوض بن حمد العوفي1312******41

73.022جامعة طيبةالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الرياضوزارة الداخليةمطور برامجاسعد بن محمد بن عزالدين حيدر1460******42

71.01331جامعة الملك سعودالبكالوريوسعلوم التربة7العالوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعددوشان دوخي قسمي العنزي6048******43

66.5646كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة الداخليةمحاسب مساعدملفي بن مقبل بن غازي الجهني2911******44

87.8486مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4عرعرهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمحمد بن علي بن صالح النجم8103******45

77.95491جامعة القصيمالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضوزارة الخدمة المدنيةفني دعمايمن بن عبدالعزيز بن صالح العبدالعالي8082******46

80.48771جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7جدهالثروه المعدنيهمطور برامجمهند عبدهللا صالح الصيخان8694******47

73.062جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6الخبروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىهاني بن عبدهللا بن تركي آل تركي0950******48

71.281جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6البكيريهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمروان بن محمد بن ابراهيم الوابل1725******49

69.94592جامعة الطائفالبكالوريوسإدارة أعمال6الطائفالقوات الجويةباحث تموين مساعدطالل ابن عواض ابن معيوض الشربي1632******50

81.59214ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم (قديم )دبلوم المعاهد الثانوي التجاري 4البطحاءالمديرية العامة للجوازاتمامور عهدهخالد محمد علي الغامدي1339******51

86.634412الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىواصل بن عيسى بن احمد العامر9995******52

80.42511مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة تقنية المعلومات8الرياضقوات الدفاع الجويمدقق شئون الموظفيناحمد عبداالله جمعان الزهراني1469******53

86.35121الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي مطاعن على الربعى5724******54

73.784جامعة الملك فيصلالبكالوريوسحاسب آلي ونظم المعلومات7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمطور برامجيوسف بن حسين بن محمد العلي3419******55

77.261جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7جدههيئة الرقابة والتحقيقمحلل نظمعبدالرحمن مساعد سعيد الطلحي0560******56

88.05341الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعمار عبدرب  الرسول بن حسين الطريفي0197******57

91.4881مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمساعد ادارىحمد بن علي بن عبدهللا العلوان1669******58

88.241ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعلي بن ناجي بن عبدهللا الوهل5523******59

71.746716جامعة أم القرىالبكالوريوساللغة والنحو والصرف6الزلفىهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبمحمد بن عبدالوهاب بن حسين مداح8709******60

78.49111جامعة الملك فيصلالبكالوريوستنمية الثروة المائية7االحساءوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدمهدي حسين بن عبدهللا العقيلي0597******61

83.2881جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7تبوكالقوات الجويةمطور برامجعطاهللا سعد سليم الفائدي1049******62

66.63897مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرمالية تطبيقية8الرياضوزارة العدلمحاسبماجد عبيد قرطان العنزي9600******63

66.75445جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضالقوات الجويةمهندس  ميكانيكى مساعدفيصل بن فهد بن مطلق الحميدي6523******64

77.19381جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  كهربائى مساعدمحمد بن رضا بن عبدهللا المطوع8068******65

80.90621مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراإلدارة العامة8الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث ميزانيهانس عبدهللا بن احمد الجعفري8449******66

85.09512ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4العرضيه الشماليهامارة منطقة مكة المكرمةكاتبعلى احمد على البارقي4493******67

87.042ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم (قديم )دبلوم المعاهد الثانوي التجاري 4الخفجىهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهرمزي بن محمد بن حسن الكويتي6835******68

85.27241مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات8الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمطور برامج أولعبدهللا بن معتوق بن عبدهللا آل قيصوم7749******69

74.962جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6الدمامالقوات البحريةباحث تعليم مساعدمحمد بن صالح بن محمد ال طريدى4821******70

71.96337جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدجاسم محمد بن عبدهللا المعلم0011******71

90.4721ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4المهدهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبسلطان بن مفلح بن مفرج الرحيلي7248******72

74.22331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس(حرارية وتقنية تحلية المياه)هندسة ميكانيكية 7المدينةالمنورةوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدعمر علي محمد الغيثي4934******73

85.43782الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5المدينةالمنورةهيئة التحقيق واالدعاء العامسكرتير عاماحمد بن حسن بن عيسى الخيبري2895******74

86.564ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4الرياضهيئة الرقابة والتحقيقكاتبعبدهللا بن عبدالكريم بن احمد بالم6024******75

79.14442مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات8الرياضوزارة الخدمة المدنيةمحلل نظم أولرامي بن علي بن صالح العمران2969******76

69.846521جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6الطائفهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق رواتباحمد داخل باتع السلمى9240******77

60.2819مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعبدالرحمن سالم مرزوق الجهني9662******78

88.71782الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالرحمن علي سعيد الشمري2686******79

84.475518الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىابراهيم حسين محمد المعيبد9245******80

75.59782مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة أعمال8الدماموزارة العدلمراقب مخزوننايف بن علي بن محمد العباس7693******81

74.29551جامعة الجوفالبكالوريوساللغة اإلنجليزية7عرعروزارة العدلمترجم لغه انجليزيهناهي عيد قيضي الرويلي6669******82

69.36221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبناصر بنيان مناحي السبيعي1549******83

77.41جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة واإلعالن6بريدهامارة منطقة القصيممامور عالقات عامهمحمد بن سليمان بن محمد الطاسان1629******84

77.92441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالكيمياء الحيوية7جازانوزارة الزراعةمحلل مختبربندر بن رداد بن محسن الخديدي3424******85

68.02561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس(إدارة عامة عام  )اإلدارة العامة 6الخرجوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىيوسف سعد شنيبر العتيبي0986******86

84.04891جامعة القصيمالماجستيرتاريخ حديث8بريدهوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعبدالمجيد بن عبدهللا بن علي المحيميد2580******87

84.97331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة صناعية7الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  صناعى مساعدمفرح بن علي بن احمد قرادي8608******88

68.56893جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبعلي محمد صويلح العتيبي6629******89

76.13891جامعة الملك سعودالبكالوريوسبساتين7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدزكريا بن مكي بن علي العجيان2397******90

91.761معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الثانويةموظفو مراكز المحفوظات والوثائق5الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبسعيد ابن عبدهللا ابن حسين الحسين8452******91

79.57231الكلية الصناعية بالجبيل وينبعالبكالوريوستقنية هندسة كهربائية7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةرئيس  قسم االتصاالتمحمد بن حسن بن منصور الجارودي8999******92

85.62الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5محايل عسيرهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمحمد مفرح عبدهللا عسيرى6667******93

91.2082مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4المدينةالمنورةهيئة التحقيق واالدعاء العامسكرتير خاصخالد ميشع مجيول العتيبي1741******94

86.7762ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4سراه عبيدهبلديه سراه عبيدهكاتبعماد معيض جبران ال رفعه2185******95

86.3523مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4المهدهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعلي بن محمد بن علي آل عبادي2580******96

77.70841مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرلنقل الدولي واللوجستيات8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعمران بن يوسف بن احمد لؤلؤ7487******97

69.035559جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6ثارامارة منطقة نجرانمساعد ادارىجابر محمد احمد االسمري3297******98

72.28111جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية6ابهاوزارة النقلباحث قضايا مساعدفهد بن عوض  هللا بن محمد الجعيد9699******99

83.09634ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4القنفذهامارة منطقة مكة المكرمةكاتبحسن محمد بن حسين البصري1271******100

68.86891جامعة الملك سعودالبكالوريوسوقاية نبات7الشقيقوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدفواز بن سعدي بن بناي الرشيدي0460******101

76.921جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامباحث وثائقمحمد بن فهد بن محمد الشنيفي0718******102

85.488ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم التسويق4الراجحهامارةالمنطقةالشرقيةكاتبرضوان بن علي بن محمد برناوي6295******103

72.85112جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الجبيلالمديرية العامة للجوازاتمساعد ادارىعلي حسن بن أحمد آل داود4984******104

68.19891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس(إدارة عامة عام  )اإلدارة العامة 6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي مرعي حسن العمري4122******105

87.15349الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلى بن عبدهللا بن حسين القحطاني0921******106

66.962مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرهندسة البرمجيات8الرياضوزارة العدلمهندس  حاسب آلىفارس بن علي بن خضر الحارثي3087******107

65.072226مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسإدارة6الرياضقوات الدفاع الجويمساعد مفتش اداريأشرف بن ابراهيم بن محمد الراشد1579******108

88.084الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5حفر الباطنوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىأسامه بن محمد بن حسين العبدالمحسن1376******109

89.124الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمحاسبة5رفحاءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىتركي بن شويش بن مشهور الشمري2271******110

85.70662الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية معمارية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارة الدفاعرسام معمارىياسر عبدالعزيز محمد الجهني5302******111

74.481جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتاريخ6بقعاءهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىسليمان بن عبدالمحسن بن قويفل الشمري9939******112

87.7921ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتببدر ناصر بن جاسم الحسين5845******113

82.3443مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةاعمال مكتبية وتجارية4الدمامهيئة التحقيق واالدعاء العاممشغل اجهزه مكتبيهحسين بن مهدي بن أحمد الرضوان4696******114

68.10117جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبهشام بن مجيد بن علوي الساده5701******115

75.281جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الخبروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالعزيز عبداللطيف بن احمد المقرن6855******116

82.90731جامعة الملك فهدالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الدماموزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمطور برامجاحمد عبدرب الرسول بن احمد آل حمود5221******117

77.41112جامعة الملك فيصلالبكالوريوستنمية الثروة المائية7الظهرانالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدميثم بن جعفر بن علي الخلف2274******118

83.74621جامعة الملك فهدالبكالوريوستسويق6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمساعد ادارىمازن بن مدني بن احمد الشريف1589******119

68.31443كلية بريدة األهليةالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدمحمد ابراهيم محمد الزايدى0310******120

79.381جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرإدارة االعمال التنفيدية8القرياتوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفيصل عايض جربوع الرويلي7786******121

93.681مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمساعد ادارىيوسف علي بن احمد النجاد2601******122

94.641معهد االدارهدبلوم سنة بعد الثانويةالنسخ بلغتين6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتناسخ آله بلغتينأحمد بن علي بن جعفر الخضراوي1729******123

69.13816جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقباحث تدريب وابتعاث مساعدفارس رضاء فنغيش الشمري5807******124

86.35281ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم (قديم )دبلوم المعاهد الثانوي التجاري 4صفوىامارةالمنطقةالشرقيةكاتبمحمد بن نهار بن حمد المسيب5769******125

87.28011الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5الطائفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسامي محمود معيض الحارثي1436******126

92.881معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمساعد ادارىمؤيد بن ابراهيم بن علي الضامن3597******127

67.79561جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الخرجالقوات الجويةباحث اجتماعى مساعدنايف بن سعدون بن عوده الشمري9262******128

84.11644المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5الخوبةبلدية الخوبةمراقب انشاءاتعبدهللا على محمد حنش6298******129

86.34664الكلية الصناعية بالجبيل وينبعدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةإدارة المكاتب5الدمامهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهيوسف بن محمد بن عبدهللا البحراني6398******130

67.965جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6رفحاءوزارة الصحةكاتبسعيد بن مستور بن رده الحارثي7403******131

78.18676جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6الدمامالقوات الجويةمدقق مناقصاتفتحي بن علي بن احمد درويش4201******132

72.68892مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراإلدارة المالية الدولية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسبانس حسين محمد العوفي9104******133

84.642الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب انشاءاتبندر نوار براز العتيبي2586******134

80.9222مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرتقنية المعلومات8الرياضوزارة الخدمة المدنيةمطور برامج أولخليل عباس خليل ناقرو5236******135

67.462215جامعة طيبةالبكالوريوسالتاريخ6عرعروزارة الصحةكاتبخالد علي عبدالرحمن الزهراني7634******136

86.963ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضهيئة الرقابة والتحقيقكاتبموسى بن صالح بن دخيل آل قنبر3565******137

84.8243مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةاعمال مكتبية وتجارية4الظهرانالقوات الجويةمشغل اجهزه مكتبيهابراهيم بن علي بن محمد األحمر4639******138

74.10048مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة أعمال8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىابراهيم عبدهللا ابراهيم الخليفي0313******139

74.01874جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحسن انور بن حسن المصطفى7219******140

69.32441جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8ثادقوزارة الزراعةطبيب بيطرىيوسف طاهر بن صالح الراشد5782******141

87.8241ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم (قديم )دبلوم المعاهد الثانوي التجاري 4المدينةالمنورةهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبمحمد قاسم بشير الريفي3520******142

74.24111جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الرياضوزارة الداخليةمطور برامجعلي جمعان مسفر الغامدي5825******143

86.66661الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الباحهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىظافر عبيد عايض الشهراني6821******144

78.33331جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الكيميائية7الرياضالقوات البحريةمهندس  كيميائى مساعدماهر نزال محمد العتيبي0045******145

82.91222كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارةالماجستيرإدارة أعمال8جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد حسن احمد المالكي3730******146

75.04893جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7الظهرانالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهخالد سعد سراج الحارثي2337******147

62.251مؤسسة تعليمية خارجيةدكتوراهإدارة9حائلوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفهد بن محسن بن فرحان الصنيدح5065******148

89.62562الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد فهد بن علي الدبيس5626******149

97.24111كلية المعلميندبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة وقواعد البيانات6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقفني دعم مساعدمحمد موسى عبده حمدي8976******150

62.42672جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدهللا عيسى بن حسين البراهيم7655******151

73.00564جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة العمليات والجودة/ إدارة أعمال 6رابغالمديرية العامة للجوازاتمدقق اجراءات جوازاتعبداللطيف بن جمعان بن حسن الزهراني8446******152

71.85781جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6مكةالمكرمةوزارة العدلاخصائى نفسى مساعدجبريل احمد محمدنور برناوي2047******153

80.64531جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة المشاريع6الدماموزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعلي عبدرب  الرسول بن عبدالحميد الخواجه5600******154

74.96761جامعة أم القرىالبكالوريوسالقضاء6مكةالمكرمةامارة منطقة مكة المكرمةباحث قضايا مساعدسعد دوخي ذياب القثامي6447******155

83.54299ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الطائفامارة منطقة مكة المكرمةكاتبماجد مهمل عتيق السلمي8710******156

91.46661جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5الرياضوزارة الثقافة واالعالمسكرتير عامناصر بن معالء بن دخيل هللا المطيري8768******157

68.425611جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6المندقامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدجمعان عبدهللا جمعان الزهراني6455******158

68.31673جامعة طيبةالبكالوريوسالتاريخ6عرعروزارة الصحةكاتببدر بن حامد بن عيد السحيمي1679******159

78.1042المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5ميسانبلدية ميسانمساحاحمد مسفر عواض الحارثي1436******160

73.97142جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالقانون6المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدمحمد حمود مرشود االحمدي9750******161

81.784جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرإدارة رياضية8ابهاوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعبداالله سعيد احمد باكدم2340******162

67.353734جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الزراعةباحث تطوير ادارى مساعداحمد علي بن محمد الرمضان6325******163

68.91441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6عرعروزارة الصحةكاتبفيصل حسين ابن حسن القحطاني4612******164

89.51الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5عنيزهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعماد عبدهللا بن علي السعلو6267******165

73.76363جامعة الملك فهدالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الدمامالقوات البحريةمدقق شئون الموظفينبسام بن عبدهللا بن عبدالمحسن درويش5573******166

88.4482كلية المعلميندبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5عرعرهيئة الرقابة والتحقيقمساعد ادارىثامر شبيكان شيحان العنزي7199******167

85.688ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4تثليثهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلصالح بن عبدالعلي بن حماد الحماد2360******168



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

77.176جامعة نايف العربية االمنيةالماجستيرسياسة جنائية8النماصبلديه النماصمحامىمهند حمد منصور الشعيبي6940******169

77.45592جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6االحساءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعباس بن راضي بن عباس الغافلي3013******170

70.49182جامعة الملك فهدالبكالوريوسالمحاسبة6الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي بن أحمد بن سلمان آل ناصر6106******171

87.62661جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمساعد ادارىابراهيم محمد احمد الشناف6536******172

68.82119جامعة الملك فيصلالبكالوريوستنمية الثروة المائية7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةباحث زراعى  مساعدمحمد جاسم بن محمد الراشد6030******173

81.441جامعة أم القرىالبكالوريوساألدب6جدهوزارة الحرس الوطنيكاتبمحمد ثواب محمد المرعشي0610******174

76.69563جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدعبدهللا بن حمد بن عبدهللا الخضير4653******175

75.41785جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسصحافه- اعالم 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىتركي محمد عيسى خسفيه4847******176

67.30345جامعة طيبةالبكالوريوسجغرافيا بشريه6رفحاءوزارة الصحةكاتبسعدي بن ديحان بن مهياء الرشيدي7183******177

85.441جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6القطيفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي بن عبدالمحسن بن علي آل سليمان3399******178

68.404414جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبعبدالمجيد محمد علي الشيخي2322******179

87.68893الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5ذاعبلوتنامارةالمنطقةالشرقيةكاتبحمزه بن عبدهللا بن احمد الشعله3139******180

79.772جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة فندقية6العديدامارةالمنطقةالشرقيةكاتبيوسف علي بن عبدهللا العبدهللا6194******181

75.25551الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الحناكيهوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىاحمد خالد محمد شريف6761******182

70.96223جامعة أم القرىالبكالوريوسالكيمياء العامة7الرياضوزارة الزراعةباحث مختبر مساعدرأفت فهد عبدهللا خضرى6356******183

67.64784جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8حريمالءوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد حسين بن علي الفرج1066******184

87.8163ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم التسويق4الرياضوزارة الدفاعناسخ الهتركى بن منصور بن عبدالعزيز التركي7717******185

75.281جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالفيزياء البحرية7ابهاالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمراقب بيئىموسى جابر حسن عسيري2840******186

85.442معهد االدارهدبلوم سنة بعد الثانويةالنسخ بلغتين5الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطناسخ آله بلغتيناحمد بن يعقوب بن يوسف آل مال هللا6593******187

68.195510جامعة الملك سعودالماجستيرالمحاسبة8الرياضالقوات الجويةمراجععامر راشد بن عامر الزمامي2251******188

68.585610جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6طريفوزارة الصحةمساعد ادارىفيصل بن علي بن عون القرني9586******189

88.8641مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب اآللي4الرياضوزارة الثقافة واالعالمناسخ الهحمد بن خليفه بن علي المرعي2952******190

94.41جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىهاني بن عايش بن عبدهللا العباد5876******191

67.884434جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة واإلعالن6عرعروزارة الصحةكاتبايمن محمد عيد الطيارى9145******192

70.37554جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية7الطائفوزارة المياه والكهرباءجيولوجىسمير بن علي بن عقال السليهبى2538******193

72.77899جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6الرياضالمديرية العامة للجوازاتكاتبمفيد بن علي بن محمد آل دعبل4833******194

67.87337مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوساألقتصاد6الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادى مساعدهشام بن صادق بن عبدهللا آل زاهر6555******195

72.66332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6القنفذهوزارة الصحةكاتبعبدالرحمن عبدالرحيم ابراهيم الصحفي5783******196

75.10111جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة قوى ومحركات- هندسه كهربائية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  كهربائى مساعدهاشم بن علي بن عبدهللا الجدعاني3112******197

71.63893جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6يدمهامارة منطقة نجرانمساعد ادارىاحمد عبدهللا عبيد الخالدي9191******198

92.17891كلية المعلميندبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5سلوىامارةالمنطقةالشرقيةسكرتير عامهاني محمد بن عيسى الهزاع4214******199

68.93119جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7حوطه سديروزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدعبدالمنعم بن خليل بن ابراهيم النوه4713******200

65.85226جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الحرس الوطنيمهندس  ميكانيكى مساعدوليد يحي ناصر قبطي0156******201

88.68011الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الطائفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىهاني حميدان حامد الصبحي0871******202

76.17891جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطسكرتير عاممصطفى بن منصور بن احمد آل ناصر5409******203

64.90567مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالمحاسبة8الرياضوزارة العدلمحاسبحسين هاشم احمد السلمان8380******204

79.88732مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالقياس والتقويم8الجوفوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىسامى سعود عوض الرويلي6836******205

73.271جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  ميكانيكى مساعدايمن اسماعيل عبدالرحمن مقليه9111******206

87.0963ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4البطحاءامارةالمنطقةالشرقيةكاتبياسر طاهر بن صالح السعيد0218******207

82.78421ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4المويهامارة منطقة مكة المكرمةكاتبخضر حميد عطاهللا الطويرقي4559******208

72.80675الكليات التقنيةالبكالوريوسحاسب آلي7الرياضقوات الدفاع الجويفني دعمابراهيم محمد فؤاد عسيري7356******209

88.48441الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5رابغوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد ابن رشيد ابن راشد الرشيد4449******210

84.30412مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4السليلهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمحمد بن حسين بن علي المطاوعه4609******211

65.78491جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6المدينةالمنورةوزارة العدلاخصائى نفسى مساعدوائل بن حامد بن نفاع المسيحلي2559******212

86.91222الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5رابغوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد محمد عليان الشريف6162******213

74.352جامعة أم القرىالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الطائفامانة محافظة الطائفباحث قضايا مساعديحي احمد ابن حسن واصلي2638******214

75.17444الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6جدهوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعبدالرحمن بن خالد بن محمدنواز حبيب هللا7231******215

68.55894جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6تبوكحرس  الحدودواعظعبدهللا سليمان سالمه الرقابي1075******216

66.97334جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6الرياضوزارة العدلمساعد(وثائق ومحفوظات ومخطوطات)باحث وفي بن حسين بن حبيب االحمر0687******217

96.1761مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الدمامهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمنذر بن سلمان بن حبيب الحسن3967******218

68.93272جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس(إدارة عامة عام  )اإلدارة العامة 6الرياضوزارة الثقافة واالعالممدقق شئون الموظفينعبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز بن دخيل7414******219

70.19441جامعة الملك سعودالبكالوريوستسويق6الرياضوزارة الداخليةمامور مشترياتهاني احمد عبدهللا الغامدي5276******220

85.61894معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىخالد بن رضا بن صالح البحراني1006******221

67.687330جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة وتنظيم الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6الجوفديوان المظالممدقق شئون الموظفينعبدالرحمن احمد محمد الكثيري8314******222

80.27241مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالتجارة الدولية والسياسية8الرياضقوات الدفاع الجويباحث ميزانيهسامر محمد عبدالحميد اسعد0757******223

85.26228الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة الدفاعناسخ الهرياض عبدهللا بن عبدالرحمن الضيف6026******224

84.56332الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىأمجد محمد عبيد السليم8893******225

98.087المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامفني دعم مساعدفواز قادي صحن الشمري8773******226

70.33331جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجغرافيا6وادى الدواسروزارة الزراعةمساحمحمد عبدهللا محمد ال شريدة6410******227

71.37794جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6مكةالمكرمةوزارة العدلاخصائى نفسى مساعدمحمد بن عبداالله بن عبدالعزيز السليمانى9612******228

67.07228جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسأصول دين6عرعروزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىمحمد سليمان سالم العطوي7115******229

69.973كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الجوفامارة منطقة الجوفمهندس  حاسب آلى  مساعدبدر بخيت بن سالمه الجهني7448******230

5ًالرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعلي عيسى بن احمد العلي8179******231 85.87112كليةاالتصاالت والمعلوماتدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات المكتبية على الحاسب اآللي للمعوقين بصريا

96.86228المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضقوات الدفاع الجويمطور برامج مساعدمحمد مفضي ماضي السرحاني9978******232

96.321مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمساعد ادارىحسين بن علي بن عباس آل اطويلب2220******233

85.921جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الدماموزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتعلي بن صالح بن ناصر بوصالح1212******234

70.11552جامعة الملك سعودالماجستيرمالية8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحاسبعبدالمنعم فراج شاكر العسبلي6293******235

72.79442جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة األعمال الدولية6الرياضوزارة العدلمساعد مفتش ادارياحمد ناصر احمد عبدالعال3161******236

71.93117جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الدمامالدفاع المدنىامين مستودعمحمد حسن منصور الماجد7929******237

68.596618جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدفهد بن عواض بن شديد الجعيد1482******238

72.75784جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيراألقتصاد8الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادىعبدالرحمن احمد عبدالرحمن الزهراني8172******239

69.74891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية7الرياضالثروه المعدنيهجيولوجىموسى عامر محمد عسيري7973******240

87.43الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5المذنبوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد بن خلف بن مثني الحربي6447******241

83.46671مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة أعمال8الجبيلوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىزكي بن علي بن محمد ال موسى4879******242

87.61المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5خيبروزارة الزراعةفنى زراعىسليمان بن صالح بن مبروك الحربي6288******243

72.74182جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6البكيريهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىناصر محمد ناصر الفريح9544******244

62.37525كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة6عرعروزارة الصحةمحاسب مساعدماجد سليمان الفي الحربي4705******245

88.37349الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضالمديرية العامة للجوازاتكاتبفهد علي سالم مجرشي8116******246

78.81جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6مكةالمكرمةوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدمحمد ابن سعيد ابن رويد القارحي5169******247

74.205610جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6الخفجىوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتمنير عبدالباقي علوي آل اسماعيل8585******248

76.53562جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع8الرياضوزارة العدلباحث اجتماعىجهز بن واصل بن نائض المطيري0805******249

69.182219جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث مخزون مساعدهاني عبدهللا بن مكي الداؤود3465******250

73.98561كليات الشرق العربيالماجستيرالمحاسبة8الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسبسعد بن حمود بن زيد القصير8054******251

76.45892جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الدماموزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتحسين حسن بن احمد آل ربح4748******252

76.06671جامعة الملك خالدالماجستيراألنظمة8ابهاوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىناصر مناع محمد القرني2723******253

68.72226جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6حبوناامارة منطقة نجرانمساعد ادارىعلي سعيد احمد الشهري1641******254

72.28892جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6الطائفوزارةالشئون االجتماعيةمامور عهدهعبدالرزاق ابن عبدهللا ابن عوض الثقفي0450******255

75.49113مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمطور برامجمحمد بن صالح بن منصور امويس8172******256

89.842ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعلي منصور بن سلمان السيهاتي1233******257

79.092جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6جدههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىفهد سعيد محمد عسيري5293******258

92.4481مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4خليصهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىتركي ابن امبارك ابن شيمي البشري7436******259

80.28781جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6نجرانوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد بن مكران بن محمد ال غربان2866******260

84.6321المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساحنزار محمد حمود العتيبي6071******261

88.361ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4جدهوزارة الثقافة واالعالمكاتبسعيد احمد علي الغامدي9674******262

87.92567الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الباحهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىأحمد مطلق بن صالح الغامدي8254******263

87.306615الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5طريفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىبدر عواد فرحان الشمري8147******264

63.485942جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدسعود جابر بن معيض الزهراني7256******265

74.11786جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6السعيرهامارةالمنطقةالشرقيةكاتبسعيد ناجي بن داود الحرز4559******266

72.56221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث شئون موظفين مساعدشرف معروف زعبان المالكي5621******267

73.67671الكليات التقنيةالبكالوريوسالكترونيات صناعية وتحكم آلي7الرياضقوات الدفاع الجويفنى اتصاالتعبدالعزيز احمد عبدالعزيز الشميمرى4696******268

57.09673جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6ظهران الجنوبوزارة الثقافة واالعالمامين مكتبهامين محمدعلي بن محمد بن ابراهيم6719******269

86.813312الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىأحمد بن فهد بن أحمد أبوهالل4778******270

79.89231جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6االحساءهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدراشد بن ناصر بن راشد العساف7971******271

77.80221جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الماليةمهندس  ميكانيكى مساعدياسر أحمد ابراهيم السويدان9232******272

75.98221جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالمعين احمد ابن قاسم الخليفه8197******273

70.99223جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8حريمالءبلديه حريمالءطبيب بيطرىحسين يوسف بن علي الحمدان9088******274

84.58151جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىناصر محيا سراج الحارثي4654******275

78.82كلية الملك فهد األمنيةالبكالوريوسالعلوم األمنية6رابغهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىسلطان ناصر هادي القحطاني4985******276

70.73443الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الطائفامانة محافظة الطائفمحامى مساعدمحمد مطلق فيحان المقاطى8283******277

61.47761جامعة المجمعةالبكالوريوسالقانون6الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةباحث قانونى مساعدجمعان محيميد حمود العازمي1487******278

86.93443الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضهيئة الرقابة والتحقيقكاتبحمد علي بن حمد الياسي6996******279

71.07418جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6عرعروزارة الصحةكاتبناصر بن احمد بن عبدهللا العبدهللا1730******280

68.42226جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا بن سعد بن سعيد الغامدي1586******281

78.44441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسراديو وتلفزيون- اعالم 6جدهوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتمحمد علي عيسى العسيري7316******282

81.041معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الثانويةدراسات المكتبات5الرياضوزارة الخدمة المدنيةامين مكتبهرياض بن عبدهللا بن محمد الشيخ صالح9289******283

71.53455جامعة الطائفالبكالوريوسإدارة6رفحاءوزارة الصحةمساعد ادارىفهد ابن ناصر ابن خويتم القثامي3270******284

88.90662البرامج التدريبية التي تنفذها مراكز خدمة المجتمع التابعة للجامعاتدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5الرياضالمديرية العامة للجوازاتمساعد ادارىمصطفى بن علي بن سالم العيد3929******285

78.13694مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة أعمال8الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث احصاءبندر عبدهللا عبدالرحمن العواد3532******286

66.24153جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الجبيلامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدسعد مصبح بن ارويشد العازمي0593******287

82.90671جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الجبيلهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعلي بن حسين بن باقر الشاخوري2888******288

80.76224مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرمالية8الظهرانالقوات الجويةمدقق حساباتمهدي بن احمد بن صالح العسيف5583******289

84.65451جامعة أم القرىالماجستيراألقتصاد اإلسالمي8جدهوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىيحي بن مسلم بن جريد الصاعدي7845******290

70.77182مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الزراعةباحث تدريب وابتعاث مساعدعبدالرحمن محمد ابراهيم السدحان5749******291

67.266716جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأراضي ومياه7وادى الدواسروزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدعلي ابن ناصر ابن عبدالوهاب الحضري3641******292

89.38781الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةكاتبسعد محسن مرضي البحيري9869******293

86.283ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم التسويق4البويبياتامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعبدهللا حبيب بن عبدهللا ال خريده7374******294

65.70781مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدرائد علي بن عباس البحراني5699******295

66.82226جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6عرعروزارة الصحةكاتبرامى سالمه حميد الصبحى5886******296

63.59113مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوستقنية المعلومات والحاسوب7الرياضوزارة الداخليةمسجل معلوماتابراهيم بن مسعود بن عبيان اليامي1908******297

84.30665الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5القنفذههيئة الرقابة والتحقيقناسخ الهنايف الفي سعود الحربي4145******298

83.73891مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم معلومات الحاسب األلي8نجرانامارة منطقة نجرانمطور برامج أولمفرح بن سالم بن صالح اليامي6727******299

64.41564جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6طريفوزارة الصحةكاتبناصر عبدهللا الفي الشراري2784******300

70.85127مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالجليل بن حسين بن جعفر الجعفر9324******301

71.291مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرمالية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسبعبدهللا محمد عبدهللا بن دهيش4855******302

87.23672الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىيوسف مهلي مفلح العنزي9432******303

66.84661جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الجوفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخليفة فهد خليفة الشمري3804******304

75.2644مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة تقنية المعلومات8القرياتوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىهاني علي حسين النخلي7922******305

68.743911جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الصحةمدقق شئون الموظفينعبدهللا بن حزام بن عمر االكلبي8184******306

68.223368جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6عرعروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي جابر علي عسيري6567******307

66.991712جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6طريفوزارة الصحةكاتبعوض بن مطر بن سائر العنزي1507******308

71.561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتاريخ6عرعروزارة الصحةكاتبيوسف بن عبدهللا بن حمران آل سليم5029******309

68.332210جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبصالح بن غراز بن صالح المالكي6275******310

88.29444معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمحاسبة التجارية5الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبفيصل سعيد بن محمد سبيتي0061******311

76.00221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستسويق6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا بن خلف بن حسن التميمى9067******312

64.1362مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة مشاريع التشييد8الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمهندس  مدنىعبدالعزيز بن حمد بن صالح الخريجي6151******313

68.577817جامعة الملك خالدالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبمصطفى سلمان بن جواد العوى8177******314

86.87676الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىباسم بن حسن بن ابراهيم آل سماعيل9835******315

87.09341الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممامور مشترياتمحمد حسن بن محمد العموش9776******316

74.47891كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7جدهامانة محافظة جدهمهندس  حاسب آلى  مساعدبندر عبداالله سفير القرشي9714******317

65.34223جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6عرعروزارة الصحةمامور مشترياتعرفات جبان فليحان العنزي4560******318

75.33331جامعة الملك سعودالبكالوريوساألقتصاد6بيشهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىناصر سعيد منصور االسمري1380******319

78.11جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالقانون والممارسات المهنية8مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىتركي بن حامد بن احمد الحازمي7237******320

86.49331الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعبدهللا عبدالهادي علي العطاء3901******321

72.12675جامعة الملك فيصلالبكالوريوستنمية الثروة المائية7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدمحمد سعد بن سلمان القصيمي2447******322

71.32786جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلم اجتماع/خدمةاجتماعية6الجبيلامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايا مساعدسهل على شبيب القحطاني9235******323

85.770128الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضالقوات البحريةكاتبياسر بن علي بن ناصر البندر2929******324

71.64111جامعة طيبةالبكالوريوسإدارة أعمال6المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد سعود مساعد الجهني6836******325

73.99561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس(االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6ثريبانوزارة الصحةكاتبجاسر بن سالم بن فاضل البقمي2349******326

66.69334جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة6المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمدقق حسابات مساعدماجد حسن بن عاشور آل بطي5747******327

87.94661الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةالتسويق5الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمود بن محمد نجيب بن سعيد الصادق1976******328

73.728جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار إسالمية6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىحسين بن علي بن عبدهللا آل سالم7664******329

69.01555جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث احصاء مساعدفهد سعيد عبدهللا االسمري2540******330

70.63775جامعة القصيمالبكالوريوسالكترونيات واتصاالت/ الهندسة الكهربائية 7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدمحمد احمد عبدهللا العبودي1395******331

64.484429جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7الطوالوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدرائد عبداللطيف بن ابراهيم الحبص5970******332

75.60222جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6جدهوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدبدر بن ملفي بن الفي اللقماني7416******333

69.22111جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىمناحي ابن قاسي ابن زامل السبيعي8628******334

67.69241المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم المراقبة الصحية5عقله الصقوربلدية عقلةالصقورمراقب صحىفارس حامد غالب الحربي6489******335

71.30891جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6االحساءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىايوب احمد بن حسين بورشيد8534******336



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

77.161جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة واإلعالن6جدهوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتعبدالسالم حميد محمد الغانمي7888******337

77.643جامعة الملك سعودالبكالوريوسوقاية نبات7سلوىوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدعلي بن محفوظ بن هاشم العوامي5147******338

72.39111كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة العدلمهندس  حاسب آلى  مساعدثامر سعد بن جمعان الزهراني3991******339

70.11333جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6بريدههيئة التحقيق واالدعاء العامباحث احصاء مساعدعلي راضي عوض المطيري1314******340

69.10111جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7جازانوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدسامي عيسي محمد حردي4172******341

68.92443جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةباحث زراعى  مساعدمحمد صالح بن حسن المعيلي7817******342

يستلزم التأكد من وضعه الوظيفي86.247معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الثانويةموظفو مراكز المحفوظات والوثائق5الرياضحرس  الحدودكاتبصالح بن حسين بن علي بوعريش8675******343

89.3091معهد التدريب العسكري المهنيدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةاالدارة المكتبية4رنيهامارة منطقة مكة المكرمةكاتبحسام سعيد ابن محمد الغامدي2727******344

77.53951جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم المالية6الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةباحث ميزانيه مساعدصابر بن موسى بن احمد الغدير3475******345

74.87041جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىيحيى عبدهللا حسن حكمي1723******346

65.957مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالمحاسبة8الرياضوزارة العدلمحاسبعائض علي محمد القحطاني0385******347

78.35232جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد بن حسن بن احمد آل غريب2133******348

71.21222جامعة الجوفالبكالوريوسالدراسات االسالمية6دومه الجندلامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدغالب جزاع بن محمد العنزي0060******349

801مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرهندسة كهربائية8الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  كهربائىعبدالمحسن حسين مسفر القحطاني7150******350

80.27782جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالقانون والممارسات المهنية8جدهوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىياسر عوضه محمد عسيري2034******351

69.66561جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدسعيد علي ظافي القرني1376******352

84.81562مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة8الجبيلوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىاحمد صالح بن علي البن سعد1651******353

76.70671جامعة الملك سعودالبكالوريوساذاعة وتلفزيون- اعالم 6الدماموزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمامور عالقات عامهمحمد بن علي بن خليفه لبوي1832******354

68.62564جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6وادى الدواسروزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعيسى محمد عيسى مغفوري5148******355

89.22المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5وادى جيزانبلدية وادى جازانرسام معمارىجابر حمزه حسن الغبيشي0265******356

74.602210جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6القيصومهامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعلي عيسى عبدهللا االمرد2909******357

62.87332جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد بريكان بريك السواط9027******358

63.11673جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6الخبروزارة الثقافة واالعالمامين مكتبههشام بن رضي بن منصور الزيد7565******359

82.82111جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع8الرياضوزارة الداخليةباحث قضايامطلق بن هويدي بن زويد الرويس4977******360

73.28892جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية7المدينةالمنورةوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعداحمد رجاءهللا عيد الجهنى1865******361

85.58224الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة الخدمة المدنيةمساعد ادارىعبدالعزيز فهد عبد الرحمن العييري3767******362

67.03672جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7تبوكوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمخلد عواضه مستور الحربي5266******363

91.041جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةدبلوم سنتين بعد الثانويةالدبلوم العام في اللغة االنجليزية5الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعبدهللا بن سعود بن رغيان الحربي9151******364

69.61131مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة كهربائية7الجوفامانة منطقة الجوفمهندس  كهربائى مساعدايمن بن صالح بن عوض العوفي8756******365

87.0692معهد التدريب العسكري المهنيدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةمحاسبة4نجرانهيئة الرقابة والتحقيقكاتبمحمد يحي حسن مدبش7436******366

83.874428الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الباحهوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىجابر بن احمد بن محمد الدندن2267******367

81.18021مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة تقنية المعلومات8الجبيلوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحسن علي بن حسن البحراني5721******368

70.16338جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6الباحهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدانور بن احمد بن على الغامدي4129******369

67.69333جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6عرعروزارة الصحةمشرف اسكانعبدهللا ابن مهدي ابن مشرق العنزي4061******370

78.50671جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجغرافيا6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقكاتبفهد بن سند بن شديد العتيبي2930******371

77.86221جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6جدهوزارة الزراعةمساحفائز بن سعد بن عيد السهلي3670******372

69.28335جامعة الملك فيصلالبكالوريوسوقاية نبات7الخرجوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدمحمد بن جواد بن محمد المطير2894******373

76.41جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6جدهوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدحمدان جبر سالم الجهنى7092******374

78.12441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6الليثهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىخضر بن عطيه بن محمد الزهراني1158******375

68.16787جامعة الملك فيصلالبكالوريوسوقاية نبات7المجمعهوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدأحمد مكي بن عبدهللا آل سالم8426******376

67.171كلية األمير فهد بن سلطانالبكالوريوسهندسة كهربائية7حالة عماروزارة الماليةمهندس  كهربائى مساعدخالد سليمان سالم العطوي4881******377

88.83671الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الخرجوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىتركي فيحان بن فيصل بن لبده1347******378

65.182210جامعة الجوفالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7حفر الباطنالقوات الجويةمهندس  كهربائى مساعدطارق عبدالرحمن عبدالمصلح السويلم0818******379

81.52782الجامعة االسالميةدكتوراهالدعوة والثقافة اإلسالمية9مكةالمكرمةوزارة الحجباحث قضاياعبدالرحمن عايد عوض هللا الحربي0618******380

86.2410الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىبدر بن رفاعي بن سند المطيري3307******381

70.215جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسصحافه- اعالم 6الرياضوزارة الداخليةمنسق برامج مساعدفهد ساري صليح الزهراني9725******382

96.9612المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامفني دعم مساعدفالح عايد صبيح الشراري0459******383

69.67224مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراالرشاد النفسي8المدينةالمنورةوزارة العدلاخصائى نفسىصالح بن محداء بن عوده الجهني9289******384

68.40332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدفيحان عبيد طريخم العتيبي5959******385

71.94673كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة العدلمهندس  حاسب آلى  مساعدغازي محمد سعيد الشهري3973******386

86.666616الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالمحسن بن احمد بن عبدالمحسن المبارك0853******387

881ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبمحمد بن عبدالمحسن بن عامر العجمي9362******388

78.14891جامعة طيبةالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الرياضوزارة الحرس الوطنيمحلل نظمخالد احمد مرعي العمري0213******389

67.667810مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالعالقات الدولية6عرعروزارة الصحةكاتبمسفر علي جبران المزارقه5626******390

71.34561كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة العدلمهندس  حاسب آلى  مساعدفارس احمد محمد حمدي3307******391

85.80552الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد سالم سعيد القرني4744******392

91.78661الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الحفايرامارةالمنطقةالشرقيةكاتبفيصل بن ابراهيم بن حسين الكبيسي0187******393

74.523جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتاريخ6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتمفيد بن محمد بن هاشم السادة2146******394

81.68331جامعة الباحهالماجستيرإدارة أعمال8الباحهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعادل بن جمعان بن احمد الزهراني7616******395

86.13343الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمحاسبة5مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىوليد بن دخيل بن محمدعلي الصبحي0096******396

71.44جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6برحرحوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدبدر ناصر بركي الجعيد6200******397

72.31891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسزراعة المناطق الجافة7الليثوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدمالك محمد بن صادق البركاتى1333******398

74.38892جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضقوة أمن المنشأتمرشد دينىمتعب سعود جزاء الحربي1423******399

71.82892جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيولوجيا المياه7مكةالمكرمةوزارة المياه والكهرباءجيولوجىمحمد علي عبده عطيف9846******400

82.2431ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم التسويق4اضمامارة منطقة مكة المكرمةكاتبعبداالله علي صالح السيهاتي5394******401

67.487820جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6طريفوزارة الصحةكاتبعطيه علي عبدهللا البركاتي0733******402

87.121ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم إدارة حركة مواد4الرياضوزارة الماليةكاتبعلي بن جاسم بن عبدالمحسن الحالل2717******403

77.21جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم بيئية7جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدناصر احمد ناصر مشعي3545******404

90.081الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5حائلوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفهد بن رازن بن عقاب الحربي4477******405

68.161جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6طريفوزارة الصحةامين مستودعمحمد ناهي غازي بالوكل8527******406

92.321ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4القرىهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلمحمد جعري سعيد الزهراني0345******407

88.96781معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمحاسبة التجارية5الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبمحمد صالح بن باقر الشرفا3504******408

69.71562جامعة القصيمالبكالوريوستسويق6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىيعقوب يوسف محمد الراجحي2816******409

69.80091جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة بترول أو نفط7الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  بترول مساعدحسن عبدالباقي بن حسن ال نمر2907******410

72.495الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6حالة عماروزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتفواز بن هويمل بن عواد البلوي4006******411

89.61443الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الدمامهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبجواد حسين بن كاظم الوطيان7337******412

73.72223جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالفيزياء البحرية7الوجهوزارة الزراعةباحث ثروه سمكيه مساعدفؤاد علي عبدهللا ابوعيفه6723******413

67.85551جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6رفحاءوزارة الصحةكاتبفاضل بن حسن بن علي الناصر1310******414

78.79491مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرعلوم الحاسب اآللي8الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمحلل نظم أولعلي بن احمد بن عبدالمحسن السبيع8798******415

88.9924مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الرياضقوات الدفاع الجويمساعد ادارىعمر بن محمد بن عبدهللا بن سليم1658******416

67.823جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6عرعروزارة الصحةكاتبمرزوق علي محمد الخماش1262******417

69.92564جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة األعمال الدولية6الرياضوزارة العدلمساعد مفتش اداريعاطف ابن هادي ابن شايق الحواصله1553******418

90.64562الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدهللا بن ابراهيم بن محمد الدندن9788******419

63.294413مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرمالية تطبيقية8الرياضالقوات البحريةمراجعيعقوب بن يوسف بن ابراهيم الحسن5569******420

67.431119جامعة الملك خالدالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبذياب عبدهللا احمد آل مداوي9834******421

62.751111جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6الباحهجامعة الباحةمساحمحمد عبدالرحمن أحمد الجهنى8474******422

90.80111معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الثانويةموظفو مراكز المحفوظات والوثائق5نجرانهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبمحمد صالح يحي ال بشر8887******423

68.05335جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6ثريبانوزارة الصحةمدقق شئون الموظفينزامل بن عبدهللا بن هليل الحربي1726******424

67.791مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسإدارة نظم وشبكات األعمال6العزيزيهامارة منطقة نجرانمساعد ادارىمحمد بن صالح بن حمد آل عرفان2888******425

78.57781جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالفيزياء البحرية7جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدخالد بن حماد بن حامد السالمي2064******426

74.27561جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقاخصائي تقنية معلومات مساعدايمن بن عبدهللا بن عبدالواحد الخميس6483******427

82.80561جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبمحمود بن رضي بن عاشور الحمادي6598******428

75.22223مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات اإلدارية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفيصل بن فهاد بن زامل الشريف4641******429

67.899جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبمروان محمد فرج الجهني5101******430

84.30181جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7جدهوزارة الثقافة واالعالممطور برامجوائل سالم دايس المعطاني5531******431

69.38116جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيولوجىبندر بن عمر بن سالم باداود6273******432

78.76227جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6الدمامالقوات البحريةباحث تعليم مساعدايمن بن علي بن عبدهللا الضامن7724******433

94.9441مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةمساعد ادارىحسن بن علي بن حسين العلي9794******434

69.88662جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامباحث ميزانيه مساعدمحسن عليان مناحي المقاطي1144******435

62.60053مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالمحاسبة6القرياتهيئة التحقيق واالدعاء العاممحاسب مساعدنازل فرثان صبح العنزي5235******436

82.361جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة7الرياضالدفاع المدنىمرشد دينىخالد ابراهيم عبدالرحمن الجعيثن9199******437

69.73335جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعادل بن حسن بن علي آل هاني9249******438

81.62422مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرعلم الجريمة8االحساءامارةالمنطقةالشرقيةباحث قضايامطلق بن علي بن احمد الزهراني5884******439

78.0561المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5تبوكالقوات البريةمساحنايف بن سالم بن سويلم الحويطي6357******440

74.02894جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7تبوكالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهسلطان احمد صالح الغامدي7050******441

78.54534المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5الدمامامانة المنطقة الشرقيةفنى زراعىاحمد عالن ابراهيم حمزي1680******442

80.06332جامعة الملك فهدالبكالوريوستسويق6الدمامالقوات البحريةمراقب تعليمعامر بن حسن بن احمد العيسى9771******443

74.43894المعاهد الثانوية الصناعية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الرياضوزارة النقلمساحسعد معجون حماد الشراري4632******444

90.321مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الخبرهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىناصر عبدهللا بن ناصر المفرح7193******445

83.80322المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5الدمامامانة المنطقة الشرقيةرسام معمارىفهد تراحيب ربعي المقاطي9374******446

69.142211جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالجتماع والخدمة االجتماعية6الجوفوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدسامي تراحيب ربعي المقاطي9390******447

71.76159جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الصحةمدقق شئون الموظفينمحمد بن جعفر بن علي الجباره1664******448

74.96223جامعة الملك سعودالبكالوريوسإقتصاد زراعي7مليجهوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدياسر عبدرب الرضاء ابن طاهر الحجي3042******449

78.31113جامعة الطائفالماجستيرإدارة االعمال التنفيدية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحاتم نظيف حسين نظيف3064******450

71.92561جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6عرعروزارة الصحةسكرتير عامعبدالرحمن مرشد هاضل الشراري6069******451

80.71333مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة أعمال8ابهاوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىيوسف احمد حربي الغامدي7254******452

70.11667جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6عرعروزارة الصحةكاتبخالد عبدهللا عبدالرحمن الحربي6819******453

87.72332معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5ابقيقهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعلي حسين بن عبدهللا الحكيم1413******454

72.12442جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6بيشههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىجبار ناصر جبار الجهمي2950******455

71.08228جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسصحافه- اعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبعبدالعزيز محمد بن عوضه الغامدي4063******456

68.465626جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6عرعروزارة الصحةمساعد مفتش اداريعلي عبدهللا علي القحطاني6731******457

71.93442الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6المذنبوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدابراهيم مبارك الفي الحربي8370******458

77.99891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7الظهرانالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهأحمد علي بن احمد الحايك8821******459

83.01565معهد التدريب العسكري المهنيدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةمحاسبة4الليثامارة منطقة مكة المكرمةكاتبصديق قاسم عطيه جعفري6873******460

84.5684ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم (قديم )دبلوم المعاهد الثانوي التجاري 4يدمههيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبحسين بن يحي بن مهدي آل منصور8853******461

65.98183كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعاطف حمود مبارك الحربي7639******462

73.25562جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسأصول دين6ميسانامارة منطقة مكة المكرمةباحث قضايا مساعدعوض حاسن دخيل هللا الحارثي3924******463

76.86662جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع8الرياضوزارة العدلباحث اجتماعىيحي سعيد محمد الزهراني3519******464

68.94226جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىفيصل حماد سماح المطيري3746******465

77.34561جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7بريدهوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدعبدالمجيد جزاء بن حمدي الحربي8868******466

79.26782مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة تقنية المعلومات8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحسين بن محمد بن علي البقشي8536******467

82.14441جامعة الملك سعودالبكالوريوسإقتصاد زراعي7الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث تخطيطرجاء عواض مرزوق الرشيدي2903******468

73.83891جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة بترول والغاز الطبيعي7الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  بترول مساعدعبدالعزيز جمعان مرزوق الدوسري9806******469

70.53331جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجغرافيا6طريفوزارة الصحةباحث احصاء مساعدنواف مطرد بندر الشعالن4088******470

89.298الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي عبدهللا بن علي اليامي6835******471

72.14221جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاصيل الزراعية7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدسعد عبدالعزيز سعد الدعيدع8084******472

73.244جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6جدهوزارة العدلاخصائى نفسى مساعدحمزه ابن عبدهللا ابن محمد الزبيدي9209******473

86.77345الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىتركي عبدهللا مسفر عسيري4670******474

90.2161ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعلى عيسى بن عبدهللا ربعان4519******475

73.88564جامعة أم القرىالبكالوريوساألدب6الرياضقوات الدفاع الجويكاتبمحمد حامد بن محمد البقمي0449******476

73.81662جامعة أم القرىالبكالوريوساللغة والنحو والصرف6مجهامارة منطقة نجرانمساعد ادارىحمود حامد بن محمد البقمي0456******477

68.008922جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعداحمد علي محمد مجرشي0551******478

70.41564جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث ميزانيه مساعدهيثم براهيم عبدالعزيز الجطيلي7413******479

90.2961ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4ضباءهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهعوض احمد عليان البلوي9704******480

74.13161جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد فهد سعد السماري3994******481

71.02231جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الطائفوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدسعيد ابن سعد ابن عيسى المالكي3271******482

67.261132جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالدراسات االسالمية6طريفوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىنايف خلف عائد الحربي5644******483

92.44891الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5الدوادمىوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىابراهيم علي ابراهيم الغريبي9148******484

88.60221جامعة القصيمالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6بريدهوزارة الثقافة واالعالممساعد مفتش اداريفيصل عبدالعزيز سليمان المحيميد2717******485

75.86891جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8الرياضالدفاع المدنىطبيب بيطرىعبدالملك بن سليمان بن محمد الرثيع7459******486

77.50445جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع8جدهوزارة العدلباحث اجتماعىمانع محمد بن سعيد اليامي7855******487

74.66671جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7الرياضالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهمسفر محمد ابن مرعي القحطاني2676******488

88.41ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4راس  تنورههيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلعلي بن محمد بن علي التقق9170******489

74.62781الجامعة العربية المفتوحةالبكالوريوسالحاسب اآللي وتقنية المعلومات7الرياضوزارة الداخليةمحلل نظممحمد بن عبدهللا بن ضيف  هللا الرحيلي0470******490

73.441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6الباحهجامعة الباحةمسجل طلبهنواف حبيب  هللا حنيتم السلمي3532******491

68.17773جامعة طيبةالبكالوريوسالصحافة6رفحاءوزارة الصحةكاتبفيصل بن ضيف هللا بن بخيت الحربي6550******492

76.95692جامعة الملك فهدالبكالوريوسعلوم اإلدارة6الدمامديوان المظالممدقق شئون الموظفينشوذب عبدالخالق بن احمد السبع3555******493

71.83452جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6ضباءهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىسالمه سليم سالمه الحويطي4519******494

84.39224الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5النخيلبلدية النخيلمراقب اسواقأحمد بن ربات بن سليمان الرشيدي8342******495

65.20679جامعة القصيمالبكالوريوسإنتاج النبات ووقايته7المخواهوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدرامي صاطي سيف المطيري0669******496

88.322معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الثانويةالمبيعات5الظهرانامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعلي بن عبدهللا بن عبدالكريم الخميس2766******497

68.1620جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجغرافيا6الرياضوزارة الماليةمساححسين بن حسين بن احمد تحيفه7129******498

67.5412جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا سعيد محمد درع0920******499

68.75441جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6ينبعوزارة الزراعةمساحرمزي سعود صالح الجهني2834******500

63.998320مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدخالد بن مطلق بن سفر العتيبي7401******501

61.57021كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعثمان قريفان بن فرس المطيري5320******502

68.82561جامعة الجوفالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدهليل شهاب سيالن الرويلي0539******503

90.67331الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5االحساءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمرتضى عبدهللا بن علي الزويد6303******504



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

67.79332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس(االجتماع  )االجتماع والخدمة االجتماعية 6رفحاءوزارة الصحةكاتبمحمد حباس رمضان العنزي7275******505

78.41331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7المدينةالمنورةالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهعبدالكريم برجس بن عبدالكريم الجهني7950******506

66.40222مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراقتصاد ومصارف اسالمية8الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث اقتصادىحماد عبدهللا بن سعد الدوسري2342******507

60.07336جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد اإلسالمي6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث اقتصادى مساعدريان محمد على باقاسى2257******508

74.03784جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيراألقتصاد8الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادىحسين عبدهللا فالح السبيعي0526******509

64.665524جامعة الملك فيصلالبكالوريوسوقاية نبات7بيشهوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدحسين علوي بن باقر الخباز5415******510

61.791322جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالدفاع المدنىمساعد مراجعمحمد جابر بن عبدهللا العمران4626******511

83.12672جامعة الباحهالماجستيرإدارة تسويق/ إدارة أعمال 8جدهوزارة العدلمقدر امالكخالد بن محمد بن احمد الزهراني8411******512

82.70187المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5حريمالءبلديه حريمالءرسام معمارىتركي محمد حمود العطوي9657******513

76.25111جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6االحساءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعباس ناصر بن عبدهللا الشيخ2781******514

72.91331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6بيشههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمسفر محمد بن عبدهللا الخثعمي4161******515

92.46912المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5ينبع النخلبلدية ينبع النخلرسام معمارىسلطان عياد عوض العتيبي8825******516

78.8324المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5بيدهوزارة الزراعةفنى زراعىربيع حسين محمد ال سالم7685******517

74.76142جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمساعد مراجعمحمد حمد بن عبدهللا العبداللطيف3583******518

86.33381معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5جدهالثروه المعدنيهمساحمحمد عوده حسن البلوي1952******519

86.451الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمرتضى حسين بن محمد الحجي5345******520

99.2881ثانوية معاهد الصم سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الحاسب اآللي5الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمسجل معلوماتماطر ملوح رميح الظفيري2085******521

89.97341الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5تبوكوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد جادهللا ناصر الريس0719******522

70.53441جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبعبدالرحمن سعود محمد القحطانى2466******523

66.83338مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالمحاسبة8الرياضوزارة العدلمحاسبهاني علي ناصر الغامدي1475******524

75.98115معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةالرقابة المالية8الرياضقوات الدفاع الجويمدقق حساباتمحسن عبدهللا بن علي آل زرع8376******525

68.85366جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقباحث ميزانيه مساعدعمر محمد بن عبدالرحمن المنيع9555******526

89.40551الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5القرياتهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهزياد بشير رحيل السعدي7630******527

67.511119جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات االسالمية6طريفوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىعبدهللا سعود بن مطر المطيرى8594******528

65.773323جامعة الملك سعودالبكالوريوسالجغرافيا6الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماترسام خرائطيوسف بن حبيب بن علي بوقرين4759******529

73.19334جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6حفر الباطنوزارةالشئون االجتماعيةباحث قضايا مساعداحمد شافي عواد العنزي1400******530

80.02821معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5مدركهبلدية مدركةمراقب انشاءاتوائل علي بن احمد الزهراني0345******531

77.08672كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7جدههيئة الرقابة والتحقيقمهندس  حاسب آلى  مساعدبسام عبدهللا غالب عبدهللا8074******532

74.561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6الرياضالمديرية العامة للسجونمساعد ادارىطارق ناصر محمد حكمي8093******533

72.27295مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة مالية/ إدارة أعمال 8الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسبسعود بن مفلح بن سعود الشهراني8214******534

71.133315مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةباحث شئون موظفين مساعدحسين زهير بن سلمان العيثان1663******535

74.60674جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالفيزياء البحرية7جازانالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدسلطان علي حسين الزهراني5598******536

98.725المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية الشبكات6نجرانديوان المظالمفني دعم مساعدسالم شامان هليل الفهيقي8687******537

67.395612جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالجتماع والخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدمحمد عبدالعزيز محمد العريفي5468******538

85.3521مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةميكانيكا الديزل4جدهالقوات الجويةميكانيكى ديزلمحمد احمد حسين الزهراني5986******539

82.87441جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع8الرياضوزارة الداخليةباحث قضايامحمد مرزوق نوار العتيبي7702******540

63.46781كلية ينبع الصناعيةالبكالوريوسإدارة/ إدارة صناعية 7المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمتعب عاطي بن عويضه الحربي0549******541

75.721جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7تبوكالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهنواف محمد حامد العنزي6765******542

81.16581المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمراقب انشاءاتمحمد عيد محمد البلوي9171******543

67.564جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد بن علي بن محمد آل عفيريت4056******544

75.84892جامعة الطائفالبكالوريوساحياء7ينبعالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمراقب بيئىاياد طارق محمود خان3174******545

74.80676جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتمطور برامجسعد عبدهللا بن سعد الزهراني8088******546

98.46المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمسجل معلوماتعيد سعيف عبيان الرويلي0582******547

76.37441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالكيمياء الحيوية7جازانوزارة الزراعةمحلل مختبرعلي بن ساحب بن محمد آل عباس7064******548

68.08448جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساللغة العربية6رفحاءوزارة الصحةكاتبمحمد سالم بن دهيم الدوسري9475******549

71.57332جامعة أم القرىالبكالوريوسالكتاب والسنه6رنيهامارة منطقة مكة المكرمةباحث قضايا مساعدخالد ماجد سلطان البقمي8498******550

78.56111جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية7جدهالثروه المعدنيهجيولوجىمحسن يحي حسن لبح6829******551

72.152317جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضحرس  الحدودباحث اعالمى مساعدانور صالح جبر السلمي0733******552

79.44182مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات8الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمحلل نظم أولعلي اديب بن عبدالعظيم المغاسله7307******553

65.051جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة تخطيط وتصميم عمراني7الرياضوزارة النقلمهندس  تخطيط مساعدمحمد على يحيى الغامدى5983******554

72.00777جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث توظيف مساعدمحمد بن جمعه بن سعد الجميعه3749******555

75.14231جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6المجاردهبلدية المجاردةمحامى مساعدمحمد علي احمد الشهري3860******556

50.01111جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة تخطيط وتصميم عمراني7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  تخطيط مساعدعبدهللا سعود بن موسى العالوي3612******557

83.588911ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4القنفذهامارة منطقة مكة المكرمةكاتبسليمان مطر سالم آل شيبان1875******558

801مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرادارة التكنولوجيا8عرعروزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىتركي باني حسين الرويلي7374******559

94.142الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالتصاالت6حفر الباطنالقوات الجويةفنى اتصاالتأحمد علي بن كاظم آل شهاب8750******560

76.11566جامعة الباحهالماجستيرإدارة اإلعمال اإللكترونية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي بن محمد بن سعيد ال منصور6925******561

72.33125جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالمحاسبة المهنية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسبمحمد مساعد مريشيد الرفاعي6558******562

68.474415جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6عنيزهوزارة الزراعةمساححسين محمد مريشيد الجهنى4031******563

73.96891جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة بترول أو نفط7الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  بترول مساعدحسين علي بن احمد الحاجي0522******564

70.02679جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسصحافه- اعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبسعود ماطر معوض المطيري8533******565

80.42441جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانوية(برمجة تطبيقية)علوم الحاسب االلي التطبيقي 5الباحهجامعة الباحةفني دعم مساعدعبدالقادر مفرح محمد آل سعيد4740******566

69.85311جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث توظيف مساعدصالح بن احمد بن غرامه الغامدي5206******567

65.98923كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة الماليةمحامى مساعدبدر بن رجاء بن شداد الرشيدي5162******568

94.49331كليةاالتصاالت والمعلوماتدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاإللكترونيات الصناعية والتحكم6الظهرانالقوات الجويةفنى اتصاالتاحمد حسين بن احمد الفايز4430******569

71.681جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الوجهوزارةالشئون االجتماعيةمراقب اجتماعىمحمد بن عبدهللا بن علي البلوي1102******570

68.232224جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للسجونمامور عهدهصالح توفيق ابن صالح الصقر4916******571

65.67654جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة6جازانهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدسلطان منصور عبدهللا الدويح5145******572

68.97457جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6ثريبانوزارة الصحةمدقق شئون الموظفيناسماعيل بن علي بن محمدجمال خان5918******573

70.59569جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالجتماع والخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىمحمد رزق هللا خلف الحربي2807******574

97.6961ثانوية معاهد الصم سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الحاسب اآللي5الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمسجل معلوماترشيد سعيد بن محمد آل ملفي9000******575

68.62671جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانوية(برمجة تطبيقية)علوم الحاسب اآللي 4الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةمسجل معلوماتسلمان محمد عون الشهري5025******576

79.29132جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي مكي بن حسن المناسف2029******577

74.41مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالهندسة الميكانيكية8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  ميكانيكىعبدالعزيز جعفر بن محمد الشريف0046******578

69.195610جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الرياضوزارة الحرس الوطنيباحث اجتماعى مساعدفهد عويد بن عواد الرشيدي7576******579

73.47142جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6مكةالمكرمةامارة منطقة مكة المكرمةمساعد مراجعاحمد طالل حامد القرشي7166******580

88.523الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الخبرامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعبدهللا خالد بن محمد النامي7683******581

87.865617الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5النعيريهامارةالمنطقةالشرقيةكاتبمالك علي بن ابراهيم العبدرب  الرضا2697******582

78.34891جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرالتخطيط اإلجتماعي وإدارة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية8شقراءوزارة العدلباحث قضايازياد بن عبدهللا بن عبدالرحمن الجماز8370******583

72.31443جامعة الملك سعودالبكالوريوساالقتصاد الزراعي والتسويق الغذائ- العلوم الزراعية 7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدسلطان علي هتالن القحطاني0966******584

74.54331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستسويق6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىفهد فرحان بن خلف العنزي9580******585

74.00663كلية إدارة األعمال األهليةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىموفق عبدهللا علي الغامدي7885******586

98.883المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6رفحاءهيئة التحقيق واالدعاء العاممسجل معلوماتهازع عنيزان مسلم الرويلي2091******587

79.65334مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة السياسة العامة8الرياضوزارة العدلباحث تطوير ادارىاحمد سعد حسين آل عشبه2447******588

72.07561مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراقتصاد ومصارف اسالمية8الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث اقتصادىمحمد بن عائض بن حمد المطيري7586******589

67.51448جامعة الملك سعودالبكالوريوساالقتصاد الزراعي والتسويق الغذائ- العلوم الزراعية 7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةباحث زراعى  مساعدجواد مهدي بن علي الجطيل6342******590

69.353316جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6الرياضوزارة الثقافة واالعالمباحث قضايا مساعدمنصور بن ابراهيم بن علي العضاض0202******591

74.644جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةكاتبعباس عبدرب  الرسول بن محمد آل نهاب5516******592

79.6881الثانويه المهنيه والصناعيه سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمراقب انشاءاتعلي بن حسن بن احمد آل عبيد5166******593

63.646328جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدفايز عبدهللا جويعد الشهرى7864******594

88.66562الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةإدارة المستودعات5الوديعهالمديرية العامة للجوازاتمامور عهدهايوب عائض عوض الشهراني6082******595

79.63781المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمراقب انشاءاتعلي عطاهللا سليم العطوي4171******596

70.1613جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالصحافة والعالقات العامة6طريفوزارة الصحةكاتبعلوش بن عبدهللا بن حمير الدوسري7010******597

75.25331جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرإدارة االعمال التنفيدية8القرياتوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعوض بن زعل بن عوض العنزي1440******598

86.1361مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الوجههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعبدالمجيد حمدان حميد الحمدى3951******599

66.25331جامعة الملك سعودالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7بيشوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدمنصور بن عبدالكريم بن مطلق بن نازح3916******600

88.841الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسامي محمد حامد السفياني8907******601

77.61441الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الحناكيهوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىخالد بن عائض بن منور الحربي5712******602

80.1363المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5عروىبلدية عروىمراقب انشاءاتسعد صالح عبدهللا المالكي1054******603

73.446جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسصحافه- اعالم 6ضباءوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتعبدهللا سعد بن علي المالكي1660******604

95.041مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىفهد بن ظافر بن فهد القحطاني2007******605

62.75879جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة الثقافة واالعالممساعد مراجعمحمد احمد علي الحازمي1799******606

84.0565ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم العالقات العامة4الرياضحرس  الحدودكاتبمحمد بندر عائض القرني4150******607

89.681ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم إدارة حركة مواد4النابيهامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعبداالله بن راشد بن عبدهللا آل راشد7969******608

72.37561جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث توظيف مساعدمحمد سعيد بن عايض الجنيبي1979******609

74.86223جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7الرياضالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهعبدهللا بن محمد بن عبدهللا ابوهيله4328******610

73.54671جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالصحافة واالعالم6نجرانهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعلي بن حسين بن حمد آل قريشه3715******611

85.77679الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحسين عبدرب  النبي بن موسى الصائغ5437******612

93.80892الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الشنانوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسالم بن مقبل بن فريح العنزي3192******613

75.72663جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6الرياضوزارة الزراعةباحث قضايا مساعدغانم سحمي مناحي العتيبي1821******614

89.121الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة الماليةمساعد ادارىهاني بن علي بن عبدهللا اليامي7455******615

68.39441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة تسويق/ إدارة أعمال 6عرعروزارة الصحةباحث مشتريات  مساعدنصار سعيد نصار العمري0017******616

70.08563جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسزراعة المناطق الجافة7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدفهد حسن حامد الشمراني5698******617

86.86679الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضهيئة الرقابة والتحقيقكاتبتركي فايز محمد آل عمران2065******618

79.49331جامعة الملك سعودالبكالوريوسإقتصاد زراعي7الرياضوزارة الزراعةباحث اقتصادىسلمان علي حسن الصامطي8172******619

90.722المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةاالتصاالت6الرياضوزارة العدلفنى اتصاالتثامر عبدهللا نازل الرويلي8293******620

68.25333جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسأصول دين6رفحاءوزارة الصحةكاتبعبدهللا بن مطوش بن حمود الراشد9848******621

67.33671الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6النماصبلديه النماصمحامى مساعدمبارك ابن عبدهللا ابن غصاب العلياني6070******622

74.69673جامعة الملك فهدالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمطور برامجأحمد عايش بن احمد الحمود0519******623

90.10621ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضوزارة الماليةكاتبنايف سالم حماد العنزي9772******624

81.1443المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5ينبع النخلبلدية ينبع النخلمراقب انشاءاتمحمد سعيد بن مبارك العتيبي0762******625

80.514410جامعة طيبةالماجستيرالثقافة االسالمية8جازانوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعبدهللا محمد دليم القحطاني6079******626

67.08223جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6القحمهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي احمد علي حكمي1055******627

86.346610الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةالتسويق5الدوادمىوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىنواف بن نداء بن شلش الشمري5813******628

57.07452جامعة أم القرىالبكالوريوسالجغرافيا6جازانبلدية الخوبةمساحمحمد جبران بن محمد دغريري2252******629

72.47231جامعة أم القرىالبكالوريوساألدب6عرعروزارة الصحةكاتبيحي بن محمد بن حسن الفيفي9059******630

89.041ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم التسويق4ابهاوزارة الثقافة واالعالمكاتبحسين بن حمد بن محمد آل سدران5741******631

75.31891مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالعمارة8الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  معمارىرامي احمد عثمان خان5877******632

77.55111جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6القنفذهوزارة الصحةكاتباحمد عيد بن عطيةهللا البشري0633******633

72.67441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6المندقجامعة الباحةمساعد ادارىماجد عبدهللا محمد الزهراني0126******634

74.56673كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة الداخليةمهندس  حاسب آلى  مساعدعبدالرحمن عبدالغني محمد الغامدي8802******635

78.76891جامعة الملك سعودالماجستيرالمحاسبة8الرياضوزارة الداخليةمحاسب قانونىعبدهللا فيصل عبدالمحسن بن عيبان7543******636

74.97221جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالمحاسبة المهنية8البدائعوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخليل راشد بن ابراهيم الشبرمى7470******637

68.7284المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحانس جازي موسي الخيبري8134******638

78.74671جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالصحافة والعالقات العامة6الرياضوزارة الثقافة واالعالممامور عالقات عامهتركي مرزوق شاهر العمري5078******639

75.86331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7المدينةالمنورةالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهعبدهللا دخيل بن نقا الرحيلي5628******640

87.49446الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5شرورهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىصالح بن علي بن محمد آل سليم5112******641

60.694جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7الدمامالقوات البحريةمهندس  مدنى مساعدعبداالله منصور علي البلوي7365******642

81.76781جامعة دار العلومالماجستيرقانون تجاري8البكيريهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخالد بن ابراهيم بن عبدالعزيز العليان2288******643

60.63493جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالمحاسبة6عرعرالدفاع المدنىمحاسب مساعدنواف هليل جديع العنزي3807******644

78.31253جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7جدهالقوات الجويةمطور برامجاحمد بن عبدالهادي بن يوسف محروس7350******645

61.763جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7جدهالقوات البحريةمهندس  معمارى مساعدعثمان محمد بن عثمان طويرقى0849******646

80.161المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5ميسانبلدية ميسانمراقب انشاءاتسلطان احمد ابراهيم العسيري2943******647

89.441الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5الباحهجامعة الباحةكاتبخالد ابن حامد ابن احمد الغامدي3871******648

85.1443المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمراقب انشاءاتصالح محمد صالح الشهراني7278******649

74.78611جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6وادى الدواسروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد مسفر سلطان الدوسري2591******650

70.20894جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6تبوكوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدفارس سعد عبدهللا الجهنى0325******651

746جامعة الملك فيصلالبكالوريوسصحة البيئة7تبوكالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمراقب بيئىعلي عادل عبدرب الرسول الخليفه3576******652

67.91447جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألحياء البحرية7الوجهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمراقب بيئىموفق حامد سعيد الغامدي3772******653

70.27971جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6ابهاديوان المظالممدقق شئون الموظفينمحمد عبدهللا مسفر آل خنفور6436******654

88.4165مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الدوادمىهيئة التحقيق واالدعاء العامسكرتير خاصعماد عقيل بن دخيل هللا المطيري8024******655

88.26الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5ضريهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد عبدالعزيز عبدالمحسن الدغش3394******656

86.41ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضهيئة الرقابة والتحقيقكاتبعبدهللا محمد مسمار العتيبي3507******657

56.411جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعمارة البيئة7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تنسيق مواقع مساعدراكان سلطان بن محمد االنصارى1268******658

70.37116الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الباحهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدعبدالعزيز بن راشد بن سائر الفريدي3105******659

66.10814جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6وادى الدواسروزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدخالد ثواب مسعود الشهراني6328******660

78.041جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية7جدهالثروه المعدنيهجيولوجىمؤيد جمال عبدالكريم سلطان7187******661

68.406610جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدمساعد سعود حديد العتيبي9894******662

81.85337الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية معمارية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارة الدفاعرسام معمارىسعيد يحي عبدهللا القحطاني3124******663

يستلزم التأكد من وضعه الوظيفي83.22معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة الصحة سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم المراقبة الصحية5الساحلبلدية الساحلمراقب صحىعوض سعد بن محمد القحطاني4491******664

71.71781جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا صالح زويد العتيبي0000******665

89.33342جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5حفر الباطنوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىبدر عوض مرجي الحربي7005******666

67.241جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسعقيدة- دراسات اسالمية 6عرعروزارة الصحةكاتبمبارك غيدان حمد القحطاني1030******667

67.95893مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الثنيهبلدية الثنية وتبالةمساحنويمي بن عوض بن نويمي الحربي6205******668

56.231188جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6العارضهبلدية العارضةمساحغازى صالح بخيت الرفاعي3407******669

78.291جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالكيمياء العامة7االحساءوزارة الزراعةباحث مختبر مساعدحاتم حسن بن علي الشوارب4981******670

89.33341البرامج التدريبية التي تنفذها مراكز خدمة المجتمع التابعة للجامعاتدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5النماصهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىسعيد عائض سعيد آل سعيد6377******671

68.54671جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6نجرانوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدمحمد فهيد محمد آل مطارد6534******672



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

72.441جامعة نجرانالبكالوريوسادأب وتربيه مسار مقررات-دراسات اسالميه6شرورهامارة منطقة نجرانمساعد ادارىصالح بن مبخوت بن علي الصيعري3440******673

68.563314جامعة نجرانالبكالوريوسادأب وتربيه مسار مقررات-دراسات اسالميه6يدمهامارة منطقة نجرانكاتبمحمد مبخوت علي الصيعري3457******674

89.5521ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4مكةالمكرمةهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلممدوح حامد بن علي االنصارى4479******675

76.841جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الصحةسكرتير عامعلي بن محمد يحي محنشي0905******676

67.756714جامعة طيبةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمصنف مساعدمحمد بن سالم بن سرور الرشيدي3431******677

يستلزم التأكد من وضعه الوظيفي73.441جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6حائلوزارة الثقافة واالعالمامين مكتبهمحمد مرضي فريح الرويلي9700******678

71.94221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسزراعة المناطق الجافة7ينبعوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدحمزه احمد على الشطيرى0388******679

84.66671المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5الرياضوزارة الثقافة واالعالمرسام معمارىمحمد سعد ناصر السويدان2384******680

71.995جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضحرس  الحدودمامور عالقات عامهحاتم محمد علي الكثيري7516******681

68.54643جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرسوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسليمان بن عبيد بن ديغم الحربي5087******682

75.832جامعة الملك سعودالبكالوريوسالكترونيات واتصاالت/ الهندسة الكهربائية 7الرياضقوات الدفاع الجويمهندس اتصاالت مساعدعادل محمد عبدهللا الهويمل9619******683

69.57443جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6الدماموزارة الثقافة واالعالمامين مكتبهحسين زامل عبدهللا صفوان9344******684

73.89332مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة أعمال8وادى الدواسروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحاتم صالح بن مانع ال زمانان7173******685

67.64787مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة سيارات7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  ميكانيكى مساعدحيدر حسن مبارك الدخيل9244******686

72.21334جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىنمر عايض عوض العتيبي5482******687

68.47833جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6عرعروزارة الصحةسكرتير عامحسن بن مطيران بن ضبعان العنزي2233******688

81.481جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية7ينبعوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدنواف بن محمد بن رجاءهللا الجهني2812******689

67.17025جامعة حائلالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدسليمان عبدهللا سليمان السديري6219******690

57.307852جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا دراسات بيئية6وادى جيزانبلدية وادى جازانمساحخالد مخلد عواض المطيري2355******691

68.01891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمدقق شئون الموظفينسعد سعود سعد العتيبي8717******692

66.87858جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابمدقق حسابات مساعدفاضل محمد بن حسين العبدي7577******693

84.33677كليةاالتصاالت والمعلوماتدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5الرياضحرس  الحدودمساعد ادارىاحمد صالح بن حسن المهذب2355******694

67.303332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6الجوفوزارةالشئون االجتماعيةمراقب اجتماعىنايف سعود عبدالواحد الحكمي9432******695

71.63446جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث ميزانيه مساعدعبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القعيمي2864******696

72.11334جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6خميس  مشيطهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىيحى مفرح بن محمد العسيري7613******697

84.0021مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة الرعاية الصحية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىاحمد سعد محمد الغامدي4225******698

68.16772جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم اجتماع/خدمةاجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدفهد بن صالح بن علي الزهراني7495******699

72.2110مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالقانون8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىمقعد سعود مقعد الدهينه0505******700

71.653مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالقانوم المقارن والدولي8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىنايف سعود مقعد الدهينه0513******701

72.79961مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالقانون8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىمنصور سعود مقعد الدهينه0554******702

87.57113الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحسين عبدهللا بن عيسى الدليم7977******703

87.59771جامعة أم القرىدبلوم سنتين بعد الثانويةتسويق تطبيقي5جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةكاتبعبدهللا غريب عصيدان المالكي4973******704

89.84221معهد التدريب العسكري المهنيدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةمحاسبة4جدهوزارة الثقافة واالعالمكاتبموسى احمد احمد هتاني1878******705

79.121جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم البيئة7جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدماجد فالح جابر السلمي1241******706

67.62563جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعروزارة الصحةكاتباحمد عطية هللا عاطي السلمي1321******707

77.94181المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5المهدبلدية المهدمراقب انشاءاتعبدهللا حمد صالح الحمداء5148******708

69.210215مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسإدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي6رفحاءوزارة الصحةكاتبمحمد عويد سعود السلمي1506******709

67.007829جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمدقق شئون الموظفينتركي مطر فهيد الشهراني1613******710

75.48676جامعة أم القرىالبكالوريوسالتقنيات الجغرافية والخدمات6القنفذهوزارة الصحةكاتبزكريا محمد بن عبدهللا جاوي4824******711

72.321جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6عفيفوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدفالح نقاء عباس العتيبي1207******712

69.19255جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث توظيف مساعدفهد بن محمد بن فرحان العرجاني9175******713

86.17556الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5حوطه بنى تميموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد محمد بن حمد المنيصير0482******714

59.45892جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة عمارة البيئة7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تنسيق مواقع مساعدعيسى مرزوق هادي العجمي5947******715

69.852313جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىياسين محسن محمد عريشي0748******716

86.564ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضوزارة الثقافة واالعالمكاتبحسين سيف بن جعفر بزرون1436******717

86.285ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتكاتبفريح مبارك مخلف الشمري7388******718

82.64561جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالهندسة الكهربائية والحاسبات8الرياضوزارة الخدمة المدنيةمهندس  حاسب آلىمروان حامد سالم المحمادي6689******719

68.01563الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6دومه الجندلامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدمبارك عوده عيدان الجهني8503******720

70.30331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبعمر عوض جازع العتيبي4915******721

89.122الكلية الصناعية بالجبيل وينبعدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمحاسبة5البكيريهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفهد بن حسين بن صالح الوقيصي4267******722

74.99893جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة العمليات والجودة/ إدارة أعمال 6الدمامالقوات البحريةمدقق شئون الموظفينعبدالرحمن علي بن عايض القحطاني5561******723

67.600710جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث شئون موظفين مساعدحمد لفى مطر المطيري7180******724

71.97342كليات الشرق العربيالماجستيرالقانون8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىبدر بن ناهي بن هزاع العتيبي6871******725

66.73552جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الدماموزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدسامي عبدهللا بن موسى القرني0751******726

71.04773جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا عائض محمد البقمي2527******727

78.99781جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالقانون والممارسات المهنية8جدهوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىفارع بن عطيان بن عطيه السلمي4398******728

77.84441جامعة الملك خالدالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7جدهامانة محافظة جدهمحلل نظمعلى محمد علي عسيري8243******729

92.5521مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب اآللي4بيشههيئة الرقابة والتحقيقناسخ الهعمر حسن محمد امقباري7534******730

88.82ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4حبوناهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبشاجع صالح حسين الربيعي7862******731

70.452جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6شرورههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعلي بن الحميدي بن ثامر الرشيدي1976******732

88.05333الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة الخدمة المدنيةمساعد ادارىفهد سلمان محمد الدرسوني3223******733

68.57674جامعة أم القرىالبكالوريوسالكتاب والسنه6عرعروزارة الصحةكاتبمحمود ابن سعيد ابن عبدالرحمن غازي4118******734

62.4988جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدحسن علي بن عبدالهادي البقشي0023******735

73.48332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة األعمال الدولية6الباحهجامعة الباحةمساعد مراقب ادارىسعيد احمد سليم الزهراني6533******736

67.41221جامعة الجوفالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعروزارة الصحةكاتباحمد حسن حسين نجمي0518******737

67.3618جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6طريفوزارة الصحةكاتبهاشم بن سلطان بن ناشي الثعلبي0757******738

81.34668الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهعوظه سلمان مفرح العمري3962******739

68.68071جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6القرياتوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالعزيز عبدالرزاق حسين الشمري6832******740

85.6329ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4وادى الدواسرهيئة الرقابة والتحقيقناسخ الهعدنان عالي معوض الجدعاني3184******741

74.27277جامعة الملك فهدالبكالوريوسمالية6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتباحث مناقصات مساعدابراهيم عبدهللا بن ابراهيم الحوشاني0467******742

71.25331جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الباحهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدأحمد عطيه أحمد الزهراني3970******743

98.46المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضوزارة الداخليةمطور برامج مساعدمتعب سعود متعب الحمدان9418******744

74.281جامعة الطائفالبكالوريوساللغة اإلنجليزية7مكةالمكرمةوزارة العدلمترجم لغه انجليزيهعبدهللا مقيت حسن العمري6523******745

68.21375جامعة حائلالبكالوريوسهندسة كهربائية7حفر الباطنوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدغربي عبدهللا شافي الشمري8649******746

65.648912جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6نجرانامارة منطقة نجرانباحث قضايا مساعدعبدالعزيز ابراهيم علي آل مكدى8657******747

69.46781جامعة الباحهالبكالوريوسالدراسات االسالمية6العقيقامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدمنصور عمير مرزوق الغامدي3632******748

82.484422ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4العرضيه الشماليهامارة منطقة مكة المكرمةكاتبعائض سعد عايض عسيري7255******749

67.81912جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6عرعروزارة الصحةمدقق شئون الموظفيننايف صياح هجاج المطيري0066******750

98.085البرامج التدريبية التي تنفذها مراكز خدمة المجتمع التابعة للجامعاتدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممطور برامج مساعدبندر محمد فتال الرويلي8214******751

70.70112جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالدراسات االسالمية6ابهاوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىعبدالهادي ابن مصلح ابن معيض القحطاني4237******752

66.060544جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6عرعرالمديرية العامة للجوازاتمدقق شئون الموظفينحسن محمد حمود يحيى5874******753

92.881معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الثانويةالمبيعات5غاف الجواءامارة منطقة القصيمكاتبسليمان محمد ناصر النزال8177******754

90.4721ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الكاملهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلاحمد ابن محمد ابن احمد عسيري5808******755

76.25221مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة كهربائية7نجرانوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدسعيد حمود سعيد اليامي7688******756

68.104411جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6عرعروزارة الصحةكاتبعلي حسين منسي ابوتاكي7413******757

89.681ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضوزارة الثقافة واالعالمكاتبعبدالعزيز حمد سالم الشمري7959******758

74.08772جامعة الملك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتسلطان فيحان مقحم العتيبي4839******759

77.522جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانوية(برمجة تطبيقية)علوم الحاسب االلي التطبيقي 5مدركهبلدية مدركةفني دعم مساعدمحمد علي عبدهللا الطنقور6549******760

82.769612ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الخرمهامارة منطقة مكة المكرمةكاتباشرف بن احمد بن سليم الحربي2828******761

67.915614جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6طريفوزارة الصحةكاتبناجى غيث موسى الشريف9637******762

83.6821مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات8الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمحلل نظم أولعلي ابن جوير هللا ابن سعيد آل مالح6457******763

95.21311المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5مدركهبلدية مدركةمساحبدر مطر محمد القثامي2627******764

67.32224جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6يدمهامارة منطقة نجرانكاتبعبدهللا سعيد بن عبدهللا اليامي0273******765

78.11784المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5بني سعدبلدية السحن بني سعدمراقب انشاءاتناصر عبدهللا محمد الشمراني5139******766

65.652218جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7تربهوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدعبدالعزيز فرج بن نصار المهاشير9429******767

86.67111الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6االمواهبلدية االمواهمراقب انشاءاتشامي ابن حسين ابن مسيب الزيلعي0278******768

74.0322المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5حوطه سديروزارة الزراعةفنى زراعىمحمود بن رشيد بن ميان الرشيدي1911******769

74.71جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7االحساءوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد نزار بن عبدهللا الشخص7660******770

77.94891جامعة القصيمالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتمطور برامجسلطان بن سليمان بن محمد الفريح9878******771

64.76448جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الخفجىوزارة التجارة والصناعةباحث تجارىفيصل عثمان بن مشنان الدوسري3929******772

68.047921جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمصنف مساعدأحمد خليفه بن محمد الدحيالن0892******773

75.324المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5مدركهبلدية مدركةفنى زراعىسليمان احمد سليمان معشي6614******774

67.50112جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدسلطان صالح محمد الوادعي3073******775

75.55121جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة الماليةمحاسب مساعدسعيد عبدهللا محمد الغامدي3362******776

89.173310الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5طبرجلوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسلطان طالل نايف العويقيل7767******777

83.31782جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالكتاب والسنه8المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىطارق محمد سردار شيخ حيدر على2433******778

67.47891جامعة الملك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدمنصور ناصر بن سفر البقمي2686******779

62.129422جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضكلية الملك فيصل الجويةمدقق حسابات مساعدسالم سعيد بن محمد المري7428******780

66.853325جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث تنظيم مساعدمحمد عبد العزيز بن علي الدعيج3854******781

80.73331جامعة الملك سعودالبكالوريوسالكيمياء الحيوية7القطيفوزارة الزراعةمحلل مختبرعبدالجليل بن أحمد بن سليمان آل شيخ مبارك1297******782

70.47891جامعة الملك سعودالبكالوريوسوقاية نبات7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعديعقوب علي يعقوب الجريد7559******783

90.481ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الجوفهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهمحمد عبدالمحسن ابراهيم السرحاني1285******784

86.51118الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5عفيفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد عويض غنام الحربي3042******785

70.44جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبفرج بن محمد بن سعيد ال عدينان2503******786

75.72221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم وإدارة موارد المياه7الرياضوزارة المياه والكهرباءهيدرولوجىمحمد وافى محمد اليحياوي3773******787

71.22441معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىحسين بن ناجع بن محمد العجمي3290******788

74.38891جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الجوفامارة منطقة الجوفمحقق شرعى مساعدفهد صالح ثويني الشمري1715******789

93.58893الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5البدائعوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىبدر رويشد علي العازمي5799******790

81.45992الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية معمارية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارة الدفاعرسام معمارىحسين ناصر عبدهللا ابوسرهد5729******791

66.118157جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث قياس وتقويم مساعدعيسى جابر ابن سالم السلمي4866******792

87.57331معهد التدريب العسكري المهنيدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةمحاسبة4ينبعهيئة الرقابة والتحقيقكاتبنايف عتيق هللا فضى الجهنى5446******793

73.49182جامعة الملك فهدالبكالوريوسمالية6الرياضالقوات الجويةباحث ميزانيه مساعدمحمد عبدالعزيز صالح المهناء4074******794

57.979جامعة طيبةالبكالوريوسموارد وتنمية إقليمية? جغرافيا 6االمواهبلدية االمواهمساحعبدهللا فرج هديبان الرشيدي7754******795

75.06442معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةالرقابة المالية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسبخالد عوض عطاهللا السحيمي6234******796

82.43221جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالمحاسبة المهنية8جدهقوات الدفاع الجويمحاسبمجيب  الرحمن عثمان ظافر العمري3409******797

98.882المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الجوفديوان المظالممشغل اجهزه حاسب آلىماجد بندر خلف الفرحان1563******798

72.12897الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضوزارة الماليةمحامى مساعدسليمان ابراهيم محمد الصبيحي0470******799

68.86جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6عرعروزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدحماد سلمان بن عليان البلوي8016******800

76.46221جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7جدههيئة الرقابة والتحقيقمهندس  معمارى مساعدمنير على محمد مختار6673******801

69.04772جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث تطوير ادارى مساعدالفي زيد بن هجاج الحربي6833******802

73.59894جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة تسويق/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة العدلمساعد مفتش اداريمخيمر مطلق محمد السبيعي2975******803

84.6967ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4سراه عبيدهبلديه سراه عبيدهكاتبأحمد بن محمد بن راضي الشمري3498******804

81.1361مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرادارة الجودة8نجرانوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىحسين علي سعد ال شريان5636******805

67.552227جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6القويعيهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفالح صالح هاشم الشريف6587******806

66.487816جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الحديثةوزارة الماليةمهندس  ميكانيكى مساعداحمد ابن سعيد ابن محمد القحطاني3444******807

76.88121كليات الشرق العربيالماجستيرالقانون8الدماموزارة التجارة والصناعةباحث قانونىمشعل مبارك مشعل البقمي0240******808

86.245الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمحاسبة5الخضراءالمديرية العامة للجوازاتامين صندوقاسماعيل حسن بن محمد ال بلحارث6791******809

68.86114الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6الجوفوزارة الزراعةفنى زراعىمحمد براهيم بن محمد السعيد1479******810

84.956711الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعبدالمحسن محمد بن ابراهيم المديرس4803******811

68.17562مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسإدارة أعمال6نجرانالدفاع المدنىامين مستودعهادي حسين بن محمد آل دوحان5841******812

68.165616جامعة أم القرىالبكالوريوساللغة الفارسية ــ مساند اللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبثامر عبدهللا ابن مهدي الفطيس6148******813

65.385792جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا بن حمدي بن بالود الحربي3330******814

82.1617ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الخرمهامارة منطقة مكة المكرمةكاتبمنصور حامد مخضور الجفثمي9732******815

74.77111جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8الرقعيوزارة الزراعةطبيب بيطرىيوسف بن عبدهللا بن احمد آل خواهر7559******816

63.69447مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة مدنية7ينبع النخلبلدية ينبع النخلمهندس  مدنى مساعدفرج عواد فريج العطوي5701******817

69.51561جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6السليلوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىعبدهللا محمد مسفر الدوسري8696******818

72.67335جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6الخبرالمديرية العامة للجوازاتامين صندوقعبدالمحسن بن منصور بن محمد آل نمر7546******819

63.05655كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونى مساعدمنصور محمد بن حمود البليهي1216******820

66.30224جامعة الجوفالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدسامي عبيدهللا صامد الشراري9975******821

67.342223جامعة أم القرىالبكالوريوسالتقنيات الجغرافية والخدمات6عرعروزارة الصحةكاتبماجد بن عبدهللا بن سالم الزهراني3504******822

64.30443جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الصحةمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز عبد الرحمن بن عبدالعزيز السيف1647******823

88.37348الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الخرجوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفيصل بن فهد بن عبدهللا الحربي4081******824

71.362جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة تسويق/ إدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمامور مشترياتمحمد عبدالرحمن محمد العمري4901******825

70.068912جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6عرعروزارة الصحةسكرتير خاصخالد سفر معيض المالكي7270******826

68.346712جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد غيثان محمد القرني0860******827

65.84661كلية القصيم األهليةالبكالوريوسشريعة وقانون6عفيفامارة منطقة الرياضباحث قانونى مساعدأنس محمد بن علي المحسن0047******828

66.594442جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة وتنظيم الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6عرعروزارة الصحةكاتبثامر احمد علي الغامدي6820******829

72.34111جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الباحهوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدفالح بن فالح بن فالح السبيعي2061******830

68.82891جامعة الجوفالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدمنصور فهد حمد المياح2728******831

69.30563جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6طريفوزارة الصحةكاتبمحمد دهام بن شامان الرويلي4081******832

70.86561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الباحهوزارةالشئون االجتماعيةمشرف اجتماعىعبدهللا علي مسفر الشمراني6637******833

75.61جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6الوديعهامارة منطقة نجرانمساعد ادارىعبدهللا بن عون بن محمد الصيعري9118******834

69.947817جامعة الطائفالبكالوريوساللغة العربية6بدرالجنوبامارة منطقة نجرانمساعد ادارىنوار علي مسفر البقمي7279******835

87.75912ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الجمومامارة منطقة مكة المكرمةكاتبعابد عبدالعزيز بن عابد الصاعدي5892******836

66.41524جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمالية واالستثمار/ إدارة أعمال 6المدينةالمنورةالدفاع المدنىمحاسب مساعدمعن محمدفاضل محمدزين سمان9661******837

69.414جامعة الملك فيصلالبكالوريوساالجتماع والخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدضيف  هللا سعود بن ضيف  هللا العتيبي8430******838

67.561112جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعروزارة الصحةكاتبعبداللطيف عبدهللا مسفر العنزي0780******839

69.0167معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحصالح عبدهللا غويفل الشراري6268******840



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

76.07331جامعة أم القرىالبكالوريوسالقضاء6مكةالمكرمةوزارة النقلباحث قضايا مساعدعبدالرحيم صالح بن جمعان العمري1181******841

71.06781جامعة الطائفالبكالوريوسأحياء عامة7الجوفوزارة الزراعةباحث مختبر مساعدهاشم سعيد عيضه الكاملي8680******842

69.49025جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الباحهجامعة الباحةمدقق شئون الموظفينحمزه حاتم حسن الزهراني0385******843

78.83782جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالقانون والممارسات المهنية8مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعمر زايد بن عمر المزيني4873******844

68.17481جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6نجرانوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدمهدي مسفر أحمد العجمي7957******845

73.62المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم المراقبة الصحية5الطائفامانة محافظة الطائفمراقب صحىمصطفي سعيد محمد الغامدي4226******846

60.867294جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالقوات البحريةمساعد مراجعنايف احمد عطيه الصبحي9009******847

63.27927كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة المياه والكهرباءباحث قانونى مساعدبراهيم محمد بن صالح التويجري0392******848

66.43194جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدحسين محمد بن علي البشراوي1991******849

67.434127جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6عرعروزارة الصحةمدقق شئون الموظفينعامر علي عامر الديحاني2592******850

69.61334جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتاريخ6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد سعود عواد الرشيدي5314******851

67.79671معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحسعد جزاء بن متعب المطيري2088******852

77.922مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة هندسية مسبوق بكالوريوس هندسة مدنية8الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  مدنىسالم عايض بن سيف القحطانى8107******853

79.35441جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6ابهاامانة منطقة عسيرمامور عالقات عامهسعد محمد عبدالرحمن العلياني5805******854

67.41551جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساقتصاد سياسي عالمي/ العلوم السياسية 6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد صالح حامد العرادي2401******855

68.24784جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعروزارة الصحةكاتبزياد سعيد معيض الحربي5084******856

70.1921المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5عرعروزارة الزراعةفنى زراعىخالد علي سالم البقعاوي8620******857

90.69561الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد سعد بن محمد العنبر9632******858

68.0520جامعة الملك سعودالبكالوريوستسويق6عرعروزارة الصحةكاتبعبدالرحمن مناحي بن حميد الشمري6324******859

601مؤسسة تعليمية خارجيةدكتوراهالقانون9الرياضوزارة التجارة والصناعةمستشار قانونى مساعديحيى بن عبدهللا بن حمود الشمري3435******860

88.9361ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الجمومامارة منطقة مكة المكرمةكاتبعالء عبدهللا بن عوض العمرى5427******861

83.87891معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5المدينةالمنورةوزارة النقلمساححماد محمد مسلم الرفاعى2727******862

72.644جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتاريخ6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتعثمان منصوربن عثمان بن عقيلي2651******863

69.10112جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7ابهاوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمعجل فرحان بن الحق عسيري5125******864

61.894410جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6رنيهبلدية رنيةمساحفريح الفي غضبان العنزي5476******865

91.181الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاإللكترونيات الصناعية والتحكم6بريدههيئة التحقيق واالدعاء العامفنى اتصاالتسليمان ناصر بن محمد الجخيدب6631******866

85.301211الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة الخدمة المدنيةسكرتير عامعبدهللا عيسى بن عبدهللا الغانم4773******867

74.20091مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة كهربائية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  كهربائى مساعدجعفر عبدالمنعم بن محمد العبدالوهاب8816******868

98.246المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضديوان المظالممطور برامج مساعدعواد أبراهيم عواد الوسم1366******869

76.0721المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5رنيهبلدية رنيةمساحنواف مزيد ابن حمود القرشي7633******870

93.02421المعاهد الثانوية الصناعية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم صيانة الحاسب5الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةفني دعم مساعدعبدهللا محمد بن عمران الحماد3704******871

78.571مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرهندسة مدنية8سراه عبيدهبلديه سراه عبيدهمهندس  مدنىاسماعيل محمد عبدهللا المكرمي7473******872

70.60221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6الجوفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد مقبل حاذي الرويلي1069******873

69.216726جامعة أم القرىالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىمحمد مشعل بن فيصل القرشى8524******874

72.00332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6جدهمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث احصاء مساعديوسف عادل محمد باطرفي9299******875

86.07674الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الهنواف عواد مكمن الشراري9448******876

72.62331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6الرياضوزارة الماليةباحث قضايا مساعدسعد ابراهيم سعد بن قعيد1022******877

72.76111جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8العالوزارة الزراعةطبيب بيطرىفوزي هادي عبدهللا الحربي4772******878

99.06111المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضالمديرية العامة للسجونفني دعم مساعدظافر ناصر عبدهللا البعير2753******879

65.31111جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6عرعروزارة الصحةكاتباحمد سالم عيد العطوي9267******880

56.88114جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6باللسمربلدية بللسمرمساحرائد الفي بن سالم اللهيبي7707******881

87.521الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5النماصوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي عبدالغني عبدالرحمن الغامدي4485******882

68.315613جامعة أم القرىالبكالوريوساألدب6عرعروزارة الصحةكاتببندر بن احمد بن محمد الزهراني0648******883

74.52672جامعة الطائفالبكالوريوستقنية حيوية7جازانوزارة الزراعةمحلل مختبريزيد منصور عبدهللا الحارثي8092******884

88.13449الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد حسين حسين الشقاق8324******885

87.39676الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5ضريهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىماجد بن سالم بن عبدهللا العباد8470******886

73.766الجامعة االسالميةالماجستيراألنظمة8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعبدالرحمن محمود احمد بيبه6070******887

68.105636جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6طريفوزارة الصحةكاتبعبداالله حسين أحمد الجهني8977******888

85.928965الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5تبوكالمديرية العامة للجوازاتكاتبخليفه علي حبيب الحربي0921******889

68.928جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبعبدالمجيد عايد بن عبيدهللا المطيري7983******890

77.80021مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسإدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي6جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخالد سعيد فرغلي غنيم6550******891

84.5521معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5بني سعدبلدية السحن بني سعدمساحفهد دخيل هللا عيد الجعيد9352******892

70.84892جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الحجرهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدخليل برهى بن احمد الزهراني7131******893

68.15363جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة6االمواهبلدية االمواهمحاسب مساعدسلطان محمد علي عسيري0701******894

84.80225الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعمر عويد بن غازي المطيري4512******895

87.53784الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةكاتبمحمد احمد بن محمد الجبران1704******896

73.47894معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5عروىبلدية عروىمساحأحمد دخيل هللا بن عفنان الحمدي3398******897

66.90673مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7البطحاءوزارة الماليةمهندس  ميكانيكى مساعدحسن محمد بن علي العيسى9460******898

58.50442جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانوية(برمجة تطبيقية)علوم الحاسب اآللي 4النعيريههيئة التحقيق واالدعاء العاممسجل معلوماتعلي محمد علي القحطاني5631******899

68.59555جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسحاسب آلي ــ الكترونيات واتصاالت/ هندسة كهربائية 7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  كهربائى مساعدعبدهللا محمد عبدهللا علي8867******900

76.02331جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء7االحساءامانة محافظة االحساءمهندس  معمارى مساعدقاسم محمد بن احمد العمار7286******901

82.55117جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيرالكتاب والسنه8المجمعهوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعبدالرحمن محمد بن عبدهللا حلواني4908******902

75.1591جامعة المجمعةالبكالوريوستقنية المعلومات7الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمطور برامجسعود عبدهللا بن غانم الزغيبي9618******903

62.921جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدزياد فيصل سعد الحربى2379******904

67.532جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمهندس  ميكانيكى مساعدسعيد سفر ظليف آل عياش8676******905

67.91283جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة العدلباحث تدريب وابتعاث مساعديوسف محمد بن عايض الحربي3971******906

71.303339جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة6طريفوزارة الصحةسكرتير عاممعروف ابن حسن ابن محمد الزهراني0363******907

761مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراللغة االنجليزية والترجمة8الرياضرئاسة هيئة االركان العامةمترجم لغه انجليزيهراشد عبدالرحمن بن زيد الهالل3764******908

86.552227الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضهيئة الرقابة والتحقيقكاتبعايد شجاع مشعان الحربي5401******909

66.076730جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد اإلسالمي6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث اقتصادى مساعدمحمد بكر عيسى الموسى6042******910

70.21772جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالهندسة الزراعية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  زراعى مساعدطالل يوسف بن ابراهيم الحنين4235******911

68.6129الجامعة االسالميةالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبانس منصور غالب الصاعدي3943******912

67.862283جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبسعود سعيد عبدالجبار السلمى6571******913

98.45المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمطور برامج مساعدايمن عبيدهللا خلف الشمري4955******914

70.68456جامعة جازانالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6نجرانامارة منطقة نجرانكاتباحمد محمد بن احمد عاتي7370******915

76.34441معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىمصطفى سالمه حمدان الجهني1505******916

84.40562معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5الرياضوزارة الدفاعرسام معمارىهالل سليمان بن سعيد الزهراني8631******917

81.32671جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرفقه مقارن8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحامىعايض ناصر بن محمد القحطاني9397******918

88.722مؤسسة تعليمية خارجيةدبلوم سنتين بعد الثانويةاالعمال البنكية5الرياضالدفاع المدنىمراقب مخزونحسين علي مفضي الظفيري5964******919

69.7191جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الظهرانالقوات الجويةمرشد طالبعلي بن احمد بن محمد حكمي8222******920

83.84891الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارة الدفاعمراقب انشاءاترائد عياف عطيه السفياني9097******921

70.327615جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث تخطيط مساعدمهدي محمد عبدهللا اليحى4923******922

94.241الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالمحركات والمركبات6بريدههيئة التحقيق واالدعاء العامميكانيكى سياراتوليد بن عبدالرحمن بن صالح الشبل1423******923

70.86677جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىعيسي حميد محمدعلي الصبحي5574******924

89.84021الثانويه المهنيه والصناعيه سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم صيانة الحاسب5االحساءهيئة التحقيق واالدعاء العامفنى اتصاالتمصطفى رضا بن طاهر السلمان6313******925

74.74673كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  حاسب آلى  مساعدعهد محمد عبدهللا بخارى6460******926

72.98677جامعة أم القرىالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6القنفذهوزارة الصحةسكرتير خاصخالد محمد بن فهيد الشريف8375******927

71.62693جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة حاسبات7الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمهندس  حاسب آلى  مساعدصالح خلف بن صالح الغامدي3119******928

69.847211جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6تربة الخيالهامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدنواف ثواب جربوع العتيبي0288******929

73.49551جامعة طيبةالبكالوريوسإدارة أعمال6المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعمرو محمد عيد الجهني3225******930

71.383348جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6تبوكهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىهشام هزاع عبدهللا الزهراني6126******931

72.98673جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتاريخ6ابهاهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعائض بن عوضه بن محمد الزهري0144******932

71.40565الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعبدهللا نعيمان بن حمدان المطيري4441******933

67.62898جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة العدلباحث تطوير ادارى مساعدعبيدهللا معيوف بن مليحان المطيري7891******934

65.88565جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7الساحلبلدية الساحلمهندس  مدنى مساعدعبيد ناصر ابن مطروي القحطاني0108******935

64.39453جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدياسر عبده أحمد محمد6886******936

71.09891كلية الباحة األهليةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخالد محمد بن احمد الزهراني6928******937

95.34911المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5مكةالمكرمةوزارة المياه والكهرباءرسام معمارىفيصل منور عريج المطيري1976******938

69.25671كلية ينبع الصناعيةالبكالوريوسإدارة/ إدارة صناعية 7المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالعزيز محمد غيث الغيث1583******939

87.093425الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5شقراءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد ماجد دغيليب السقياني9149******940

75.40891جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتياسر محمد عبدهللا الشهري0130******941

85.85331الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىعلي عبدرب الرسول بن علي العطاء8941******942

74.51891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6ثريبانوزارة الصحةكاتبسعد زابن بريكان القرشي6738******943

98.881المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6تبوكديوان المظالمفني دعم مساعدأحمد مساعد عطاء الدندني6651******944

66.79562جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6الجوفوزارةالشئون االجتماعيةمراقب اجتماعىمحمد بن قنيفذ بن خلف العنزي0396******945

67.794453جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6عرعروزارة الصحةكاتبعبدالرحمن سالم حسن المجايشي6210******946

71.97344كليات الشرق العربيالماجستيرالقانون8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعبدالمجيد عبدالرحمن ابراهيم السويلم8883******947

67.95556جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث تدريب وابتعاث مساعدتركي نايف صالح الشمري0739******948

73.20223جامعة طيبةالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدالمعتزباهلل مهدي احمد دقرشاوي0023******949

78.18871مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرتقنية معلومات األعمال8ابهاوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالمطلب بن عبدهللا بن حسين ظرفان6420******950

91.28562ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4الربوعهبلدية الربوعةمحصل ايراداتحسين صالح بن مانع ال سليم7780******951

75.66891جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدحسين جابر بن موسي خبراني3605******952

88.96892الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5البدائعوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعمر علي معيض العوفي4719******953

88.31781الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5المدينةالمنورةهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىفندي راجي فريح العنزي1406******954

69.36897جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدصعب متعب سعد العتيبي9797******955

67.28193جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6جازانوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعبدهللا يحي يحي مرعي1255******956

88.6482ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4عرعرهيئة الرقابة والتحقيقناسخ الهمحمد سعيد سلمان الشراري9815******957

77.89133المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الرياضوزارة النقلمساحبندر محمد بن ابراهيم األمان7766******958

67.23785جامعة أم القرىالبكالوريوسالتقنيات الجغرافية والخدمات6عرعروزارة الصحةكاتباحمد علي عطيه الشمراني2744******959

71.69112جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6حفر الباطنهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق رواتبيوسف عوض صالح السرور1092******960

74.3762مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرهندسة كهربائية8النماصبلديه النماصمهندس  كهربائىماجد صالح بن عبدربه المالكي6477******961

85.26562ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4البطحاءامارةالمنطقةالشرقيةكاتبحسين محمد بن حسين الحفه6312******962

61.368538جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد اإلسالمي6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث اقتصادى مساعدتركي عبدالعزيز بن عبدهللا خراشى0476******963

88.03673الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5البكيريهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالكريم يوسف بن محمد الشبيلي8545******964

85.7721مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةاعمال مكتبية وتجارية4الخرجهيئة الرقابة والتحقيقناسخ الهحمد بن فهد بن عبدهللا الرويشد5479******965

84.9122المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمراقب انشاءاتعايض سعيد عايض الرفاعي8999******966

74.21442جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتسكرتير خاصعبدالمجيد محمد بن عبدالكريم الشبنان0280******967

86.242الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5جدهوزارة الحرس الوطنيكاتبخالد محمد احمد مرزوق6154******968

66.342246جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6عرعروزارة الصحةمشرف اسكانمتعب سالم بن غازي العتيبي9307******969

73.46221جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7مكةالمكرمةوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدعمرو حسن بن علي االحمدي7622******970

87.44561الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5ابقيقهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعبدهللا علي بن محمد الحداد5198******971

75.46449البرامج التدريبية التي تنفذها مراكز خدمة المجتمع التابعة للجامعاتدبلوم سنة بعد الثانوية(برمجة تطبيقية)علوم الحاسب االلي التطبيقي 5الجوفهيئة التحقيق واالدعاء العامفني دعم مساعدسالم حسن يحي القيسي7778******972

67.555511جامعة جازانالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7عرعروزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدفارس صالح عبدهللا الكثيري1630******973

74.22221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6القويعيههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعبدالمجيد عبدهللا محمد الفوزان2856******974

77.451جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتعبدالعزيز محمد بن عبدهللا التميمي1466******975

67.93534جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية تطبيقية7الدماموزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدمحمد علي بن صالح المعلم3165******976

89.66422المعاهد الثانوية الصناعية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم صيانة الحاسب5الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةفني دعم مساعدطالب صادق بن يوسف العبدهللا0819******977

78.02561جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضوزارة الداخليةسكرتيرمحمد تركي عبدهللا التركي8124******978

79.34781جامعة دار العلومالماجستيرقانون تجاري8الرياضوزارة الداخليةباحث قانونىسلطان محسن فيصل العتيبي3602******979

52.53111جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7الرياضوزارة الدفاعمهندس  معمارى مساعددخيل هللا عايد عطيه الغامدي5474******980

79.37481كلية الملك فهد األمنيةالبكالوريوسالعلوم األمنية6حفر الباطنهيئة الرقابة والتحقيقكاتببدر عماش بن صحن المطيري9186******981

67.502728جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6بني حسنامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدعلي حسن بن احمد الزهراني2266******982

69.31982جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمدقق حسابات مساعديزيد عبدهللا بن سعيد الشهراني6666******983

76.56563معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةالرقابة المالية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسبعالء عمر صالح بامفلح2319******984

81.46671جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة بترول أو نفط7الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  بترول مساعدعبدهللا عبدهللا عوض السرحاني0227******985

71.008911جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الخرمهامارة منطقة مكة المكرمةباحث قضايا مساعدمشهور رماح ناشي القثامي4596******986

71.50961مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراالرشاد النفسي8مكةالمكرمةوزارة العدلاخصائى نفسىعبدهللا علي بن عبدالرحيم المالكي9563******987

68.55591جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد ابراهيم عويض الجعيد9528******988

89.761مؤسسة تعليمية خارجيةدبلوم سنتين بعد الثانويةمحاسبة5حفر الباطنوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخلف عبدهللا زيد المطيري4658******989

55.03564جامعة الباحهالبكالوريوسالهندسة المعمارية7ينبعوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدعبدالرحمن علي بن عبيدهللا دخيخ0610******990

60.75492جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالمحاسبة6عرعرالدفاع المدنىمحاسب مساعدطارق مفلح بن جهيم العنزي7629******991

68.07564جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا الهندسية7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيولوجىماجد عبده حسن حكمي3887******992

67.77445جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن القريعان9668******993

87.89221ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4خليصهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلمؤيد ماطر بن رشيد الهذلي2117******994

82.82443الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةحماية البيئة6بلقرنبلدية بلقرنمراقب صحىوليد محمد بن راشد القنيعان0049******995

88.60892ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطناسخ الهمحمود علي بن عيسى المقبقب8156******996

62.126511جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الدماموزارة العدلاخصائى نفسى مساعدعادل محمد حسن الشمراني5711******997

77.283جامعة الطائفالماجستيرإدارة االعمال التنفيدية8الباحهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفايز محمد علي االسمري4207******998

62.451جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء7الرياضوزارة الداخليةمهندس  معمارى مساعدعبدالرحمن محمود سليمان العقيلي1257******999

78.131مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة أعمال8الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةمدقق حساباتعلي عبدهللا بن راضي السليم6675******1000

81.29561البرامج التدريبية التي تنفذها مراكز خدمة المجتمع التابعة للجامعاتدبلوم سنة بعد الثانوية(برمجة تطبيقية)علوم الحاسب االلي التطبيقي 5الطائفهيئة التحقيق واالدعاء العامفني دعم مساعدفايز علي ابراهيم ابوعالم2657******1001

71.44962جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6مكةالمكرمةقوات الدفاع الجويمدقق حسابات مساعدسليمان علي بن سليمان البويدي2065******1002

80.35441الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للجوازاتفنى تغذيهتركي عبدهللا سليمان الثويني7549******1003

87.11ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4حفر الباطنهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهعبد العزيز محمد عبدهللا الشمري6795******1004

73.69111جامعة طيبةالبكالوريوسأحياء دقيقة7الوجهوزارة الزراعةباحث ثروه سمكيه مساعدمحمد عبدالرحيم عمر صباح8684******1005

61.18781جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعدهتان محمد بن عقيلي الزهرانى7604******1006

67.16447جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6بريدهوزارة الزراعةمساحهاجد عبدالعزيز رشيد الحربي0233******1007

67.31517جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6عرعروزارة الصحةكاتبصالح عطيةهللا ابراهيم الشعيبي7315******1008



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

87.11553الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5الخرجهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبجراح شباب عائض المطيري2528******1009

98.884معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليمدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6تبوكديوان المظالمفني دعم مساعدعبدالعزيز قيال معاشي الرويلي7708******1010

69.2525جامعة نجرانالبكالوريوسالدراسات اإلسالمية وعلومها6الفرشهوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىعلي احمد محمد عسيري8326******1011

74.4681جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية تطبيقية7االحساءوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدرضا عدنان ابن ابراهيم الغافلي2419******1012

72.451جامعة الملك سعودالبكالوريوسوقاية نبات7احدالمسارحهوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدتيهان علي أكبع بن احمد هزازي0748******1013

68.65561المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم المراقبة الصحية5رنيهبلدية رنيةمراقب صحىاحمد حسين بن محمد الصاملي2165******1014

65.078917جامعة الملك سعودالبكالوريوسوقاية نبات7النماصوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدعبدهللا سلمان عبدهللا القثامي7277******1015

56.94662جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة تخطيط وتصميم عمراني7الرياضوزارة الماليةمهندس  معمارى مساعدعلي عوضه علي الشهري2094******1016

88.49981ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4مكةالمكرمةامارة منطقة مكة المكرمةكاتبمشاري عبدهللا عيد الحازمي8583******1017

98.881المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6عرعرديوان المظالمفني دعم مساعدفارس بن االسمر بن صحن الشمري8194******1018

80.16561جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانوية(برمجة تطبيقية)علوم الحاسب اآللي 4وادى الدواسرهيئة التحقيق واالدعاء العاممسجل معلوماتمشبب جبران قطمان التليدي9477******1019

64.97986جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6الطائفامانة محافظة الطائفمساعد مراجعحسن عبدالصمد بن حسن عليوه6183******1020

71.04561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبعبيد هريسان سليم الجهنى5092******1021

79.89331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6مكةالمكرمةوزارة الماليةمحامى مساعدهاني حسن الدين بن عبدالشكور علوان5535******1022

85.22675الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5تبوكالمديرية العامة للجوازاتمامور عهدهمشاري محمد صالح المويشير1218******1023

67.775جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7بيشهوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالعزيز محمد ظافر الشهري6126******1024

73.24781جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7مكةالمكرمةوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدنجم عبدالرحمن سعود الحتيرشي7534******1025

84.79992الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمراقب طرقمبارك راشد صقر السلولى0544******1026

72.82312جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6جدهوزارةالشئون االجتماعيةمحاسب مساعدمسفر سالم سليم المحياوي2714******1027

68.62225جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الماليةمهندس  ميكانيكى مساعداحمد عبدالصمد بن احمد الغامدي2129******1028

67.08567جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىاحمد محمد علي الغامدي0361******1029

62.14333جامعة الملك سعودالبكالوريوسبحوث العمليات7الباحهجامعة الباحةباحث تطوير ادارىخالد صبيح دبيان الضبعاني1105******1030

73.38561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة تعدين7جدهالثروه المعدنيهمهندس  تعدين مساعدهناد زاهد مطير باحميشان1548******1031

86.281الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمراقب انشاءاتماجد محمد بن عبدهللا مريزن8827******1032

60.62447جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  مدنى مساعدنبيل رمزي بن احمد شويل4098******1033

94.8281المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5ابهاوزارة النقلمساحمحمد عبدالعزيز مفلح آل زاهر8362******1034

77.07664جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيراإلدارة العامة8وادى الدواسروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحماد عامر دعس النتيفات7983******1035

72.86341الكليات التقنيةالبكالوريوسالكترونيات صناعية وتحكم آلي7الرياضقوات الدفاع الجويفنى اتصاالتعبدالمجيد عبدالعزيز حمد العميم0233******1036

67.74225جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6عرعروزارة الصحةكاتبعبدالرحمن محمد سعيد العمرى3112******1037

85.04331الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىسعيد دغمان بن علي آل دغمان1375******1038

70.814جامعة أم القرىالبكالوريوساذاعة وتلفزيون- اعالم 6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىهتان حسني بن عبدالسبحان النظاراتي5861******1039

81.74671جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساالرصاد7الطائفالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمتنبىء ظواهر جويهماجد زويد علي السفياني3873******1040

67.93392مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث رواتب مساعدحاكم مفضي محمد العنزي6210******1041

67.84563جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6جدهوزارة الثقافة واالعالمامين مكتبهحاتم ناصر ابن محمد السيف1771******1042

64.70442جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضامارة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدمعد عبدالسالم ابراهيم دبور0176******1043

63.43674جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8الحريقوزارة الزراعةطبيب بيطرىعمار عبد هللا بن احمد الشرجي1926******1044

86.72822ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4شقراءهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهبراهيم عبدالعزيز ابراهيم الضبيعي3316******1045

89.01341معهد التدريب العسكري المهنيدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةاالتصاالت5الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامفنى اتصاالتعبدالعزيز حمد احمد المخلفي5851******1046

66.32563جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7سراه عبيدهبلديه سراه عبيدهمهندس  مدنى مساعدأحمد علي حمدان عسيري3249******1047

67.26782جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدسعيد غازي بن عطيه الزهراني3194******1048

68.66224الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6عرعروزارة الصحةكاتبرايد راضي سبيل المزيني1054******1049

89.04312المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الحازميبلدية الحازميمساحسعيد أحمد يحي العسيري4577******1050

71.217725جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبهزاع ظافر بن رباح السبيعي3434******1051

65.42115جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضديوان المظالممحاسب مساعدمحمد حسين محمد الياسين5740******1052

90.63761المعاهد الثانوية الصناعية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم صيانة الحاسب5االحساءهيئة التحقيق واالدعاء العامفنى اتصاالتمجاهد يوسف بن عايش الحبيب8246******1053

69.89227جامعة الملك فيصلالبكالوريوستنمية الثروة المائية7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدأحمد عبدرب االمير بن محمد القطان4228******1054

86.58314ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلريان مقيبل الفى العوفى3474******1055

93.281ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4خباشهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلسعيد فهد بن سعيد ال الحارث4790******1056

73.83221جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7الباحهامارة منطقة الباحةمهندس  معمارى مساعدموسى علي بن حسن الزهراني5557******1057

71.15441جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6نجرانامارة منطقة نجرانكاتبعمار بن مبخوت بن عوض الحارثي2898******1058

77.01441كليات الشرق العربيالماجستيرإدارة مالية/ إدارة أعمال 8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمشعل عبدالرحمن بن يوسف بن راجح5685******1059

68.18118جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7قريه العلياوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدابراهيم محمد عوض العاصمي0890******1060

75.76561معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8بريدهوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعبدالكريم ابراهيم عبدالكريم المطرودي2631******1061

71.0351جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة الماليةمحاسب مساعدحيدر خليفه بن طاهر الدندن0515******1062

69.44671كلية ينبع الصناعيةالبكالوريوسإدارة/ إدارة صناعية 7ينبعوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالعزيز محمد عثمان برناوي8878******1063

75.17342كليات الشرق العربيالماجستيرالمحاسبة المهنية8الرياضقوات الدفاع الجويمدقق حساباتتركي ابراهيم عبدالعزيز الشيبان4370******1064

68.34783جامعة الملك سعودالبكالوريوسسياسة6رفحاءوزارة الصحةكاتبفرحان عيد عايد الشمري5761******1065

67.69225جامعة الملك سعودالبكالوريوسوقاية نبات7الغاطوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدسعود متعب حمود الحربي7319******1066

67.822211جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6عرعروزارة الصحةكاتبعاطى عطيه هللا عوض الفارسى5295******1067

86.50333ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4القطيفامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعبدهللا حبيب بن حسن آل حسن9529******1068

66.784جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االتصاالت والشبكات7الطائفالقوات الجويةمهندس الكترونيات مساعدوليد احمد عبدهللا عسيري6854******1069

68.25113جامعة أم القرىالبكالوريوسالرياضيات7الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث احصاءحسن محمد بن جراد السهيمي8974******1070

69.20221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6عرعروزارة الصحةكاتبعواض بن رزيق بن بالهيد السلمي7271******1071

63.42451جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8الساحلبلدية الساحلطبيب بيطرىمشبب سعيد بن مشبب بن دلمخ0814******1072

62.10224جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهالقوات البريةمهندس  مدنى مساعداياد صدقه يحي فاضل7256******1073

68.38564جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة وتنظيم الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6الرياضامارة منطقة الرياضمدقق شئون الموظفينعبداللطيف محمد هديبان المطيري8171******1074

63.09442جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8حائلوزارة الزراعةطبيب بيطرىعواد معالء بن عواد الحربي2526******1075

68.03145جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامباحث احصاء مساعدسلطان سحيم سعود العنزي3547******1076

74.39551جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  حاسب آلى  مساعدعبدالخالق عادل عبدالخالق مرغالني7414******1077

73.67561جامعة الطائفالبكالوريوساللغة العربية6ثريبانوزارة الصحةكاتبياسر محمد بن منصور السهيمي3601******1078

69.06111جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعروزارة الصحةكاتبسليمان عوض مرزوق البلوي5593******1079

69.68731مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالتصميم الداخلي7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  تخطيط مساعدمراد محمد مدني برباري احمدعباس6939******1080

81.66236الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية معمارية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارة الدفاعرسام معمارىصالح محمد صالح شريباط9379******1081

95.60561المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساحمحمد علي محمد االسمري0993******1082

86.088911الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةكاتبيوسف سليمان عبدالرحمن النقير2617******1083

69.156جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدفهد احمد بن علي الزهراني8481******1084

86.322المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5الثقبهامانة المنطقة الشرقيةرسام معمارىاحمد حسن محمد الشهري5665******1085

76.78561جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء7الرياضوزارة الداخليةمهندس  معمارى مساعدعبدهللا ناصر محمد الدبيان2256******1086

68.77563جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساقتصاد سياسي عالمي/ العلوم السياسية 6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمساعد مفتش اداريانور محمد بن فضيان الحربي3593******1087

69.66673كلية بريدة األهليةالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7حائلوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدحسين محمد الفليح الحربي5275******1088

75.30111جامعة الملك سعودالبكالوريوسالكيمياء العامة7الرياضالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدصالح يوسف بن صالح الصغير2283******1089

69.2172جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6بقعاءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالرحمن ذايد بن فريح الشمري3156******1090

74.0481جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسنظم المعلومات7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمحلل نظمعبدالرحمن سليمان عبدهللا الخضير4454******1091

82.23361معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5جدهالثروه المعدنيهمراقب تعديات وتسرباتعبدالرحمن محمد عيد الحربي6087******1092

66.285مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالهندسة المدنية والبيئية7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدحسين منصور بن حمير آل عرفان2777******1093

67.38224جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدجواد مريف مرزوق الخزاعى9597******1094

71.18111جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7ابهاوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدحسن علي محمد عسيري9539******1095

70.13222جامعة الطائفالبكالوريوسأحياء عامة7الدماموزارة الزراعةباحث مختبر مساعدمحمد مطر عبدهللا الحارثي8340******1096

68.90111جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7المدينةالمنورةوزارة العدلمهندس  مدنى مساعداحمد خالد بن محمد الوكيل0963******1097

78.59893معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الرياضوزارة النقلمساحعبدالمجيد فالح سليمان الحربي4435******1098

83.13331الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6بيشهبلديه بيشهمراقب صحىطالل احمد طاهر رضوان9032******1099

67.60722كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة6المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمحاسب مساعدياسر عايض عوض الرشيدي0424******1100

84.79677الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة الدفاعناسخ الهأحمد هزاع بن ابراهيم الهزاع3371******1101

67.093338جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الجبيلالقوات البحريةمرشد طالبمنيف بن صغير بن ناصر العتيبي0089******1102

71.54442معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم المراقبة الصحية5بيشهبلديه بيشهمراقب صحىحمد فهد حمد الخنيفر5193******1103

98.724المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممطور برامج مساعدحامد االسمر سعد الرويلي9061******1104

68.83337جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة6عرعروزارة الصحةكاتبحسن جابر عبدهللا احمدي5107******1105

62.112325جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضالقوات الجويةمحاسب مساعدعلي جبران قبالن القحطاني7597******1106

77.11963مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات8الرياضوزارة الدفاعمحلل نظم أولحسين مطلق هادي النجراني0286******1107

66.00561جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعدبندر عثمان بكر مفتي3420******1108

73.17781جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7بريدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدسلطان صالح ابراهيم الصبحاوي9697******1109

90.7361ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبجبران يحي جبران لغبي2004******1110

69.63671جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7تبوكوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدياسر فرج خضر العمراني9583******1111

62.62671جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة عمارة البيئة7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  تنسيق مواقع مساعدعبدالعزيز احمد بن عبدهللا العمر2277******1112

762مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالحقوق8جدهوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعبدالمجيد محمد عتيق المالكي4397******1113

64.2944جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوستمويل واستثمار6الرياضديوان المظالممحاسب مساعدخالد محمد عوض القرني6186******1114

84.1044ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4البيضاءامارةالمنطقةالشرقيةكاتبسامي قالط رويشد الحربي7844******1115

83.32771جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية6جدهوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتطارق عوض عائض العمري4354******1116

91.06565الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الدماموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعباس يوسف بن عباس الشقاق3191******1117

70.90331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث تخطيط مساعدسعيد ابن وازع ابن حسن القحطاني5394******1118

65.82114جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد عبدهللا رفاع الصالحي6561******1119

68.58441جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8خفوزارة الزراعةطبيب بيطرىعبدالرحمن عثمان بن عبدهللا الغشام2444******1120

75.11891جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتعبدالمحسن عتيق غالب العتيبي2202******1121

85.1683ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم العالقات العامة4الخرجهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمحمد عبدالعزيز محمد الصبي3412******1122

63.55788جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد فهد بن محمد البطاح4965******1123

78.27446جامعة طيبةالماجستيرالدعوة8الزلفىوزارة العدلباحث قضاياتركي عبيد دهلوس العنزي8179******1124

66.78449جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث احصاء مساعدفهد سعد بن عبدالعزيز االحيدب3495******1125

69.385617جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6عرعروزارة الصحةكاتببدر خلف عتيق هللا الحربي8334******1126

62.932213جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8عفيفوزارة الزراعةطبيب بيطرىحسن ابراهيم موسى العمران3554******1127

65.01445جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7عروىبلدية عروىمهندس  مدنى مساعدسيف فليح مطلق الرشيدي8968******1128

76.68221جامعة أم القرىالبكالوريوسالكيمياء العامة7جازانوزارة الزراعةباحث مختبر مساعدياسر جابر علي الحربي1133******1129

85.555ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4راس  تنورهامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعلي ناجي بن علي الفارس9189******1130

67.891127الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الجوفوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعديوسف معوض شحاد الحربي3428******1131

70.77443جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الزلفىالرئاسة العامة لرعاية الشبابمهندس  مدنى مساعدمحمد فهد بن محمد الغنام1907******1132

60.53449جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدغراس احمد محمد الغراس4927******1133

66.025615جامعة الملك سعودالبكالوريوساالقتصاد الزراعي والتسويق الغذائ- العلوم الزراعية 7ابهاالقوات البريةباحث زراعى  مساعدصالح فهد صالح الضبيب8018******1134

80.94223الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضالمديرية العامة للسجونفنى تغذيهحامد معيض بن عايض ال عمر3917******1135

68.63314جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوس(إدارة عامة عام  )اإلدارة العامة 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمدقق شئون الموظفينحسين محمود بن سالم العيسى3293******1136

65.672جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعدحسام عدنان بن معال الحازمى5592******1137

70.42111جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7الرياضوزارة الزراعةمهندس  زراعى مساعدياسر عبدهللا بن صالح الحسن3550******1138

88.46112الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5بريدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخالد صالح عبدهللا الدبيخي0707******1139

70.31112جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية التطبيقية7صفوىوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدعلي منصور بن احمد آل حمد7282******1140

65.42228جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  ميكانيكى مساعدماجد فؤاد ابن محمد الزبيدي9853******1141

74.89788الجامعة االسالميةالماجستيراألنظمة8الدماموزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعمر عوض بن عمر القرني0461******1142

72.31991جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6جدههيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدغسان ناصر بن عبدهللا النويصر1188******1143

61.246720جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8جدهوزارة الزراعةطبيب بيطرىريان صالح بن عبدهللا القرزعي6468******1144

68.481114جامعة طيبةالبكالوريوسالجغرافيا6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامباحث احصاء مساعدفهد عياد عايد الجهني8992******1145

67.35442جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة كهربائية7خميس  مشيطوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدبندر ثابت سعيد الشهراني8914******1146

69.06567مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة نظم االتصاالت7حفر الباطنالقوات الجويةمهندس الكترونيات مساعدمحمد هادي محمد ال عدينان0329******1147

73.23891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسادارة المستشفيات والخدمات الصحية6الرياضالدفاع المدنىباحث احصاء مساعدعبدهللا ناصر بن حصين ال رشيد6317******1148

62.51021مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسإدارة أعمال6نجرانوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىحفشان أحمد حمد الصقري7161******1149

88.1842المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5الحازميبلدية الحازميمراقب انشاءاتعادل عبدهللا علي عسيري1494******1150

68.9618جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6عرعروزارة الصحةكاتبسفر شجاع بن قين البقمي4454******1151

91.34561ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الزايديهامارةالمنطقةالشرقيةكاتبعبدالهادي جعفر بن ابراهيم المبارك9464******1152

72.54451جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8الرياضوزارة الزراعةطبيب بيطرىحسين محمد بن عبدهللا الغدير3222******1153

70.2382جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمدقق حسابات مساعدزياد علي بن صالح المرزوق1330******1154

69.75331جامعة الطائفالبكالوريوسالرياضيات7جدهمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث احصاءسالم محمد عبدالرحمن جماش4771******1155

72.09494المعاهد الثانوية الصناعية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحياسر محمود معتاد الجهني3885******1156

80.03881الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6بريدهوزارة الزراعةفنى زراعىعبدهللا باجح سعد الشمرى1273******1157

80.36091مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات8الرياضوزارة الخدمة المدنيةمحلل نظم أوليحي عبدهللا فهد العبداللطيف7817******1158

85.14222معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الرياضالمديرية العامة للجوازاتمساعد ادارىجهاد علي سلمان الصادق9512******1159

75.34082جامعة الملك خالدالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضوزارة الداخليةمحلل نظممحمد عيسى احمد عسيري5640******1160

63.565جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدمحمد عبدهللا محمد االسمري6950******1161

69.35891جامعة الملك سعودالبكالوريوساذاعة وتلفزيون- اعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبمسفر أحمد حامد الوادعي6900******1162

65.91673جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7جازانامانة منطقة جازانمهندس  مدنى مساعدعبدهللا علي محمد كريري4215******1163

58.916789جامعة طيبةالبكالوريوسموارد وتنمية إقليمية? جغرافيا 6وادى جيزانبلدية وادى جازانمساحطارق عطية هللا عطيه العلوني1991******1164

61.407820جامعة الطائفالبكالوريوسالتمويل والمؤسسات المصرفية6طريفوزارة الصحةكاتبمحمد جابر محمد عسيري9234******1165

67.64113جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  ميكانيكى مساعديزيد محمد علي الصوينع5925******1166

86.54221معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمساحعزيز بن راشد بن حمود الرقعي6316******1167

58.3232جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8احدالمسارحهوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد سعد فهد بن سعيد5068******1168

61.788262جامعة الدمامالبكالوريوسالمحاسبة6الجوفديوان المظالممحاسب مساعدمحمد حمزه علي غراب8722******1169

64.57333جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الماليةمهندس  مدنى مساعدمحمد حميد حمير الرويلي8667******1170

61.24671جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8جازانوزارة الزراعةطبيب بيطرىسامي يحي جابر الفيفي2099******1171

67.152214جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6عرعروزارة الصحةمساعد مفتش اداريزيد مضحي عبدهللا الشمري1578******1172

82.38561الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6عنيزهوزارة الزراعةفنى زراعىخالد حسين عبدهللا السدراني9942******1173

69.16562جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة البناء7االحساءهيئة الرقابة والتحقيقمهندس  معمارى مساعدعبدهللا جاسم بن عبدهللا العبدالسالم6870******1174

59.9620جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الزراعةمهندس  مدنى مساعدعطاهللا سلمان عيد العطوي8254******1175

89.95132معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الحازميبلدية الحازميمساحعبدالرحمن عائض حمد الشهراني3633******1176



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

64.32619جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساألقتصاد6الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادى مساعدعبدالمجيد سليمان حمود الموسى7998******1177

68.10555جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الجوفوزارة العدلباحث قضايا مساعدطالل غانم محمد العنزي5009******1178

61.16228جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن ناصر مدشر الرويشد8698******1179

63.28224جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدأيوب مقبول حمدان الريس7467******1180

89.85381المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5حريمالءبلديه حريمالءمراقب انشاءاتعبدهللا محمد بن عبدهللا الصيخان8390******1181

60.366323جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6طريفوزارة الصحةمحاسب مساعدسامي عجالن عايض الحارثي5186******1182

66.29441جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7القرياتامارة منطقة الجوفمهندس  مدنى مساعدعمر عطا هللا عايض العنزي2160******1183

71.7992كليات الشرق العربيالماجستيرالقانون8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىفهد علي محمد ال مانع2181******1184

61.894422جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8ظلموزارة الزراعةطبيب بيطرىعبدهللا علي عبدهللا الصالح4350******1185

72.02787مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرمالية تطبيقية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسببدر جميعان ظاهر الجابري7634******1186

88.78561ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4قريه العلياهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلمنذر جعفر بن حسين العبود9568******1187

75.14672كلية ينبع الصناعيةالبكالوريوسعلوم اإلدارة6المدينةالمنورةوزارة العدلمدقق شئون الموظفينهاني احمد حامد الحربي7288******1188

68.63898جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبسلطان ضيدان محمد الضيدان8775******1189

624جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8بني سعدبلدية السحن بني سعدطبيب بيطرىاحمد عبدهللا عويش الرحيلي7305******1190

74.34222جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرشعبة األنظمة8حائلوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعبدالكريم سعد معال الحربي3118******1191

69.00671جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7حائلوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدسلطان غدير عبدهللا الغدير0671******1192

66.00563جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8العيينه والجبيلهوزارة الزراعةطبيب بيطرىعبدهللا عايش بن احمد الحمود3071******1193

57.415جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعمارة7ينبع النخلبلدية ينبع النخلمهندس  معمارى مساعدالبراء خالد بن احمد فلمبان7582******1194

84.5095معهد التدريب العسكري المهنيدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةإدارة المستودعات4رابغامارة منطقة مكة المكرمةكاتبمصطفى رجاءهللا بن رده المحمادي9628******1195

70.23323جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسمحاسبة عام6جدهوزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدأدهم نواف نهري الخطابي3287******1196

76.27511جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  كهربائى مساعداحمد سعد سليمان المزيني4570******1197

62.10119كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد خالد بن محمد البليهد6616******1198

62.84671جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8بلجرشىوزارة الزراعةطبيب بيطرىعمر محمد بن صالح الزهراني9239******1199

67.581421جامعة الملك فهدالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الرياضوزارة الثقافة واالعالمباحث شئون موظفين مساعدعبدهللا عادل بن عبدهللا المرزوق1607******1200

89.33342الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمحاسبة5بريدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي بن عبدهللا بن سلطان السلطان3867******1201

71.24561جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية7مكةالمكرمةوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدفيصل عيد بن عياده االحمدي3649******1202

71.28561معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابباحث قانونىابراهيم محمد ابراهيم الحمام4221******1203

62.65239جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7حفر الباطنوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدحامد محمد قريطع الرويلي4105******1204

63.80895مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالهندسة المدنية والبيئية7عفيفوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدسلطان غالب بن سبيتان الحربي4260******1205

61.878314جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6عرعروزارة الصحةمحاسب مساعدسامي يوسف على السليم1539******1206

80.911جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية7جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدمحمد يحي عمر بن شمالن2263******1207

76.54894جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الدماموزارة العدلمساعد مفتش اداريابراهيم بن حسين بن خليل المؤمن2329******1208

72.83331جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة الداخليةمهندس  حاسب آلى  مساعدخالد حمدان بن خلف الحارثي0033******1209

62.2118مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسمالية6شرورهوزارةالشئون االجتماعيةمامور صرفجابر سراج بن ضافر اليامي4035******1210

71.921مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراقتصاد ومصارف اسالمية8الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادىفايز بن محمد بن راشد الحميضي6502******1211

71.31223جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7جدهالقوات البحريةمهندس  ميكانيكى مساعدصالح غالى بن عبدهللا الصبحى9448******1212

62.61586جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالدفاع المدنىمحاسب مساعدفهد علي عبدالعزيز السيف2319******1213

66.81332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتخطيط اإلقليمي7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  تخطيط مساعداحمد مطهر مدهش الفقيه7250******1214

77.21561جامعة الطائفالبكالوريوستقنية حيوية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمحلل مختبرسليم عوض سليم الحارثي7791******1215

61.05115جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الدفاعمهندس  مدنى مساعدنايف محماس قبالن القحطاني8128******1216

65.65446مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة كهربائية وإلكترونية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدصالح حضار مشحن البلوي8805******1217

67.00562جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة النقلمهندس  ميكانيكى مساعدفهد مسفر فهد العصيمي8366******1218

70.17334جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتاريخ6عرعروزارة الصحةكاتباسماعيل بن اسماعيل بن حسن القحطاني5806******1219

74.36781جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6بيشهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعلي عائض بن محمد الشهراني1909******1220

61.57781مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالحقوق6الدمامالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدعبد هللا عقيل تركي الحربي9710******1221

77.13444معهد التدريب العسكري المهنيدبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة المكتبية4المدينةالمنورةوزارة الثقافة واالعالممراقب اسواقمحمد عبدالسالم عمر الهياف7026******1222

61.8728جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضالقوات الجويةمدقق حسابات مساعدمحمد ناصر محمد النمله0324******1223

70.14568جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدفيصل عبدهللا حامد الحارثي0729******1224

61.272316جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  مدنى مساعدفايز محمد غانم الشهري0272******1225

72.17062جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6بريدهالدفاع المدنىمحاسب مساعديوسف صالح بن عبدهللا الهذلول9208******1226

68.10665جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدهللا سليمان عبدالرزاق المطرودي2704******1227

66.29332جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة كهربائية7الخرجالقوات البريةمهندس  كهربائى مساعدمحمد بن صالح بن مسعود القحطاني7297******1228

76.00331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6ابهاهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىسعود بن سعد بن غفير العمري0240******1229

70.6721جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمدقق شئون الموظفينبدر عبدالعزيز عبدهللا الراشد9613******1230

67.5628جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6رفحاءوزارة الصحةكاتبمشفي بركه خليف الشمري7524******1231

66.93447جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدعبداالله صبر خلف العنزي4516******1232

61.21334جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدسعد شبيلي سعد الشهري5771******1233

68.85561جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمراقب شئون الموظفينشامان زيد بن راشد الضفيان3048******1234

88.04891الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5طبرجلوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخالد طراد محمد العنزي9783******1235

70.38284جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6جدهوزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعداكرم عطيه بن محمد الهذلي0237******1236

73.15841جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6جازانامانة منطقة جازانباحث قضايا مساعدفهد محمد بن علي حدادى1249******1237

66.519234جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضالمديرية العامة للسجونمدقق شئون الموظفينسالم قاسم بن محمد العنزي1918******1238

65.533311جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدعبدالعزيز صالح بن علي الزهراني6391******1239

69.756746جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد ظافر شبنان القحطاني6549******1240

63.821كلية األمير فهد بن سلطانالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدابراهيم موس محمد مدخلي8112******1241

88.11113الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5وادى الدواسروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدهللا محمد عبدهللا البيشي6089******1242

64.03895جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6المجمعهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىيوسف صالح بن عبدالعزيز المشوح1709******1243

73.19441جامعة الملك سعودالبكالوريوسعلوم اإلنتاج النباتي7ضرماءوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدياسر ناصر بن خزيم العتيبي6889******1244

70.499جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساألعمال المصرفية6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممراقب مخزونهشام فهد محمد المعثم7507******1245

68.32899جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد بن نامي بن حمد الوذيناني3327******1246

52.481كلية ينبع الصناعيةالبكالوريوسإدارة/ إدارة صناعية 7الطائفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىاحمد فالح بن عبدهللا الزهراني0187******1247

67.76471جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدابراهيم عبدهللا ابراهيم المفلح7281******1248

69.56113جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7عنيزهوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدعبدهللا خضير بن محمد الخضيري1058******1249

68.73348كلية القصيم األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  حاسب آلى  مساعدجابر فواز حمد العنزي5294******1250

68.58782جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة العربية6رفحاءوزارة الصحةكاتبزيد مزيد بعير العتيبي0641******1251

59.511117جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8الخضراءوزارة الزراعةطبيب بيطرىحامد مسلم عطيه الشراري7992******1252

64.482جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضالدفاع المدنىمهندس  مدنى مساعدفهد حمد بن صالح الشبيكي8444******1253

70.01564كلية بريدة األهليةالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدسلطان منيف بن نيف المطيري7734******1254

61.68562جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7الرياضامارة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدمحمد الحسين محمد البارقي2443******1255

60.84561جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمساعد(وثائق ومحفوظات ومخطوطات)باحث محمد ابراهيم بن محمد المرشد1741******1256

76.83562جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالوهاب عبدالخالق بن جمعان الغامدي4552******1257

63.11562جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتخطيط اإلقليمي7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  تخطيط مساعدمهند علي قناص القحطاني7306******1258

76.90533المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5الطائفامانة محافظة الطائففنى زراعىعبدالرحمن محمد محمد شيبه1415******1259

79.32782مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرتسويق8نجرانامارة منطقة نجرانمساعد ادارىعبدالعزيز فايز عوظه القشيري2402******1260

72.42442معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث قانونىتركي محمد عبدهللا آل سيف2873******1261

88.482الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمحاسبة5المدينةالمنورةالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةكاتبمتعب حامد بن صويبر الحربي9576******1262

60.69254كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدسامي ابراهيم بن محمد المحيميد9419******1263

69.77564جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيولوجيا البترول والترسبات7الرياضوزارة المياه والكهرباءجيولوجىاحمد سعيد عايض القرني5669******1264

62.278910جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدفايز فالح صبيح الشراري3579******1265

49.152جامعة أم القرىالبكالوريوسالتربية البدنية6جازانوزارةالشئون االجتماعيةمدرب رياضىحسن عطيه بن حسن الزهراني9514******1266

69.92561جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6الجبيلالقوات البحريةمرشد دينىمهدي خميس بطيحان الهذلي8964******1267

66.498جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7تثليثوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمتعب عبدالرحمن عبدهللا الشهري2747******1268

67.36891جامعة جازانالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمساوى علي يحي مرير3397******1269

67.64115جامعة طيبةالبكالوريوسالتفسير وعلوم القرآن6عرعروزارة الصحةكاتبنمر راجح بن بدين المطيري0418******1270

82.68441الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6بحر ابوسكينهبلدية بحرابو سكينةمراقب صحىمريع بن معيض بن محمد عسيري1549******1271

70.63518جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6طريفوزارة الصحةمساعد ادارىسعد ذياب هديبان العوفي2976******1272

62.963جامعة الدمامالبكالوريوسالعمارة7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  معمارى مساعدمحمد احمد بن صالح الجاسم5540******1273

79.93691المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5رنيهبلدية رنيةمساحهتان عبدالرحمن عيسى زرير7866******1274

56.921جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدمحمد عمار بن سعد الشمراني8957******1275

86.9281ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلغسان عبدهللا بن غريب المطيلق9442******1276

71.485610جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6القنفذهوزارة الصحةمدقق شئون الموظفينامجد محمد محبوب هنداوي2086******1277

65.509113جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6الطائفامانة محافظة الطائفمحاسب مساعدماهر حميد بن حامد العصيمي3464******1278

69.641جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7ابهاوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعامر مرعي عبدهللا عسيري5944******1279

60.68114جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  مدنى مساعدشرفي علي بن سالم ابو ساق8185******1280

59.65441جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة المساحة7الرياضوزارة النقلمهندس  مساحه مساعدعبدهللا زيد عبدهللا الذواد6617******1281

70.93781جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7المحانيبلدية المحانيمهندس  مدنى مساعدمحمد نماء سمير السلمي4131******1282

57.81الكلية الصناعية بالجبيل وينبعالبكالوريوسإدارة/ إدارة صناعية 7ابهاوزارة التجارة والصناعةباحث تجارىاحمد محمد يحي عسيري1259******1283

76.17331جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساالتصال التسويقي و االعالن6الرياضوزارة الثقافة واالعالممشرف ثقافىعبدهللا محسن عبدهللا مقيبل5052******1284

60.391116جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8ابهاوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد عبدالرحمن راشد البريكان2203******1285

67.182جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االتصاالت والشبكات7جدهالقوات البحريةمهندس الكترونيات مساعدسالم راشد بن مرعي آل قرمان1014******1286

68.212جامعة الملك سعودالبكالوريوساجتماع6الخرجوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىمحمد عبدهللا راشد السهلي0940******1287

61.47769مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالقانون6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قانونى مساعدممدوح حامد شتيوي الشراري5410******1288

68.051جامعة أم القرىالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6عرعروزارة الصحةكاتبعلي طالل بن حضيض االحمدي0491******1289

62.14678جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  مدنى مساعدعمر عبيد بن عبدهللا الحربي7310******1290

61.961جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7الخرجالرئاسة العامة لرعاية الشبابمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن راشد بن علي الهالل1890******1291

65.88783جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعداحمد هزاع بن ناصر القرشي2674******1292

59.431جامعة أم القرىالبكالوريوسإدارة رياضية6ابهاوزارةالشئون االجتماعيةمدرب رياضىخالد علي يحي الشهري9120******1293

79.37311المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5صويربلدية صويرمراقب تعديات وتسرباتخالد عساف بن سالم العطوي4997******1294

74.561جامعة أم القرىالبكالوريوسالتاريخ6جازانوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتحسين بن أحمد بن ابراهيم الغربي1918******1295

72.67559جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات اإلسالمية وعلومها6اضموزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىمتعب عزيز بن نائف العتيبي4622******1296

63.71222جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7ميسانبلدية ميسانمهندس  مدنى مساعدسعد نجر سويد السميري2328******1297

66.527851كلية ينبع الجامعيةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الوجهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىماهر سالم عيد الرويثى9588******1298

65.94562جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية7محايل عسيروزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعلي حاوي احمد الحربي1327******1299

60.22334جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  معمارى مساعدنواف معتق بن صالح الجهني2135******1300

87.196723الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخالد صالح بن محمد السهلي9411******1301

59.8429جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدصالح محمد بن مهدي ال جعره6423******1302

71.56449جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعروزارة الصحةسكرتير عامفايز ناصر عليان العنزي7784******1303

73.70447معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعبدالكريم هليل بن مطر السحيمي0479******1304

70.21441جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7حائلوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدوليد خالد سعود الفريخ1237******1305

65.05443جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمهندس  مدنى مساعدمحمد احمد بن عبدهللا البليهي0592******1306

64.2128كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعبدالرحيم محمد صالح العيد1614******1307

72.988810جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىخالد سعود مطر العوفي2693******1308

82.921ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم العالقات العامة4الليثامارة منطقة مكة المكرمةكاتبيحي محمد علي ذيبان4756******1309

63.863925جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضالدفاع المدنىمحاسب مساعدابراهيم محمد بن ابراهيم الناصر0179******1310

67.47111جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة كهربائية7االحساءوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدحسين علي بن عباس الحاجي8327******1311

75.22081جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالمجيد سعود معيوف الجعيد2372******1312

73.825جامعة القصيمالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمطور برامجغصاب بجاد بن علي الحربي1274******1313

68.577815جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق شئون الموظفينناصر خالد بن ناصر الشبيبي6943******1314

89.3363ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم التسويق4الرياضهيئة الرقابة والتحقيقناسخ الهفهد محمد بن فهد القنيعان2544******1315

64.23771جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدصالح مسفر بن عبدهللا الغامدي1304******1316

63.34341جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7المهدبلدية المهدمهندس  مدنى مساعدنايف مرعي مزيد المطيري7097******1317

73.70224جامعة طيبةالبكالوريوسإدارة أعمال6المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىغسان ابراهيم درويش حكيم1965******1318

67.26895جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىسلطان سعود عبيد العتيبي2549******1319

66.71251جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسمالية6الخرجالقوات الجويةمحاسب مساعدياسر عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهذيلي5780******1320

65.41181جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6االحساءوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدحسين رأفت بن حسن البقشي8917******1321

68.15112جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7ابهاوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدعلي حسن محمد ال مشاري7897******1322

71.45559جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضالقوات الجويةمهندس اتصاالت مساعدمحمد يوسف بن عقيل اللهيبى2319******1323

65.51771كلية ينبع الصناعيةالبكالوريوسإدارة/ إدارة صناعية 7المندقوزارة العدلمقدر امالكعبدالرحمن علي سعيد الزهراني5122******1324

62.18667جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد اإلسالمي6الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادى مساعدمصطفى ناصر جميل سمكرى5783******1325

59.626622جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمهندس  مدنى مساعدخالد سعيد عبدهللا القحطاني7472******1326

70.04224جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث تنظيم مساعدخميس محمد بن خميس المري0369******1327

98.42المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6مدركهبلدية مدركةمسجل معلوماتاحمد محمد عبدهللا الفقيه7551******1328

85.74561ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضوزارة الثقافة واالعالمكاتبيوسف علي بن حسين البطيان1382******1329

69.34782جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  كهربائى مساعدياسين طلعت بن ياسين بسيوني7206******1330

71.92782جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7مكةالمكرمةوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدباسم موسى مساعد الحكمي8323******1331

71.966جامعة الملك سعودالبكالوريوسآثار قديمة6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىمحمد بن ناصر بن سليمان السمرين4098******1332

64.879495كلية بريدة األهليةالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6طريفوزارة الصحةكاتبسلطان علي محمد الجلعود9955******1333

57.70447جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7نجرانهيئة الرقابة والتحقيقمهندس  معمارى مساعديوسف ابراهيم يوسف الغامدي0474******1334

98.245المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضديوان المظالممطور برامج مساعدفايز زبن كليب الكبيدان2642******1335

68.46787كلية الباحة األهليةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6عرعروزارة الصحةكاتبسلطان عبدهللا بن مسفر الزهراني5627******1336

65.019950جامعة طيبةالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد صيحان حميد الفايدى6088******1337

63.23435جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6الباحهالمديرية العامة للجوازاتمحاسب مساعدفهد احمد سراج الزبيدي1549******1338

70.16022جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية تطبيقية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  كهربائى مساعدأيمن جمعان بن احمد الغامدي3922******1339

68.00561جامعة نجرانالبكالوريوساإلدارة العامة6نجرانوزارة النقلباحث قضايا مساعدعبدهللا حسين بن علي آل نصيب0199******1340

65.181119جامعة الملك سعودالبكالوريوسمسار إدارة الموارد البشرية6االفالجوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىأحمد عثمان بن عبدهللا آل عثمان7911******1341

67.70444جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الدفاعمهندس  ميكانيكى مساعدماجد عبدالرحمن حمود الغنام5574******1342

61.076726جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7االفالجوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدنايف محمد محمد عطيف3636******1343

67.43337جامعة الطائفالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضالقوات البحريةمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالرحمن علي عبدهللا الشهراني9316******1344



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

67.811جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعمارة7الطائفوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدمحمد سعود عبدهللا الزهراني7111******1345

85.124مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4نجرانامارة منطقة نجرانمساعد ادارىطارق عبدهللا موسي الحازمي9406******1346

86.7921ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم إدارة حركة مواد4الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبعامر سعيد بن عبدهللا الغامدي4950******1347

71.291جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستخطيط حضري وأقليمي7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تخطيط مساعداحمد عبدهللا عمر باعقيل9206******1348

75.90111معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعاصم عبدهللا بن عطاهلل الحربي1928******1349

73.33556جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوستقنية المعلومات7الرياضوزارة الداخليةمطور برامجاحمد سالم ابن سعيد الرباعي8741******1350

70.37742جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتمساعد مراقب مالىمحمد عبدهللا بن محمد الهزاني9664******1351

66.33263جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمحاسب مساعدعبدالرحمن محمد علي العتيبي3960******1352

61.74443جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الصحةمهندس  مدنى مساعدسعود زيد بن سعود بن مغيب6284******1353

88.481معهد االدارهدبلوم سنة بعد الثانويةالنسخ بلغتين6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتناسخ آله بلغتينخالد عبيدهللا محمد الطلحي0732******1354

68.564421جامعة القصيمالبكالوريوسمسار االدارة/ ادارة اعمال6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمحقق ادارى مساعدفيحان نواف فيحان الحربي1258******1355

73.90221معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمساحسعود حمود سعود الحربي3855******1356

71.89673مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالقانون8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىنواف نايف عبد هللا الشمري5108******1357

66.208916كلية ينبع الجامعيةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6عرعروزارة الصحةكاتبفواز صالح مسلم الصبحي9477******1358

60.94117جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدعمر عبدهللا عليان البلوي5532******1359

82.96671الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضكلية الملك خالد العسكريةفنى تغذيهعبدالرحمن ابراهيم محمد الجبر6694******1360

67.79788جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6عرعروزارة الصحةكاتببندر عائض بن سلمي المطيري9306******1361

63.282جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8جدهامانة محافظة جدهطبيب بيطرىمحمد منصور فهد الشريده3393******1362

65.06663جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8المهدبلدية المهدطبيب بيطرىعبدالعزيز رويضي سليمان الفريدي4730******1363

87.54449الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةكاتبماجد سالم ابن احمد الغامدي8680******1364

69.11115جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7ابهاوزارة الزراعةمهندس  زراعى مساعدمحمد عبدهللا بن حسن السالم1212******1365

68.235513جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6ثريبانوزارة الصحةمدقق شئون الموظفينعطيه عاطى عطيةهللا الزهراني6765******1366

66.93221جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8جدهامانة محافظة جدهطبيب بيطرىيوسف عبدالمطلوب عبدالمنعم الهاجوج0394******1367

67.031531كلية بريدة األهليةالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمراقب شئون الموظفينصالح عبدهللا مريع عسيري8651******1368

67.94111جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7بيشهوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدسعيد سالم مرزوق آل ناصر0795******1369

68.50678جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدبدر بن عبدهللا بن سعد المطيري4951******1370

68.57894جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الكيميائية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  كيميائى مساعدعبدهللا عبدالعزيز بن عبدهللا الحجاب5875******1371

65.63069جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدعبدهللا صالح عبدالرحمن العجاجي3134******1372

62.243جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8سناموزارة الزراعةطبيب بيطرىعبدهللا ياسين بن حسين المبارك3164******1373

68.70661جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الجوفوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعلي كليب ثفيلي الرويلي0653******1374

64.44931جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6عرعروزارة الصحةمحاسب مساعدحسين يوسف بن صالح الموسى1064******1375

65.58678جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد زكي احمد آل رقيه5675******1376

69.56442جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الكيميائية7القطيفوزارة المياه والكهرباءمهندس  كيميائى مساعدمحمد سعيد بن طاهر البركات9351******1377

63.19677جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8جدهوزارة الزراعةطبيب بيطرىيوسف حسين بن علي القضيب8442******1378

74.62221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث تخطيط مساعدسلطان يحي محمد كريرى5922******1379

64.17339جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7النماصبلديه النماصمساحقباس محمد بن مبارك القحطاني7991******1380

85.3444ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضحرس  الحدودكاتبأحمد بن عبدالرحمن بن علي الغفيص2222******1381

69.53842جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعبدهللا سيار معارك الشمري9829******1382

96.86441ثانوية معاهد الصم سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الحاسب اآللي5جدهوزارة الحرس الوطنيمسجل معلوماتنايف صغير احمد القرني7529******1383

65.327210جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمساعد مراجعاحمد عبدالحميد بن عبدهللا الهاجري4341******1384

66.23342جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  مدنى مساعدعمر عبدهللا بن علي الجطيلي7608******1385

86.13معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5وادى جيزانبلدية وادى جازانمراقب انشاءاتعبدالعزيز ناصر سعيد حنش8250******1386

73.78443معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8الرياضوزارة الداخليةباحث قانونىثامر علي بن دبيان العوفي7368******1387

64.62562جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الجوفامانة منطقة الجوفمهندس  مدنى مساعديزيد ممدوح علي العنزي1265******1388

64.34898جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة كهربائية7باللسمروزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدسالم محمد بن علي آل مسعد2880******1389

57.78441جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة تخطيط وتصميم عمراني7الرياضوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدفهد فنش رغيان العنزي5610******1390

70.46231جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمهندس  كهربائى مساعدخالد سعود عايض المطيري0205******1391

67.25891جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7بيشهبلديه بيشهمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن عبدهللا بن سلطان الشهراني3449******1392

68.77442جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7نجرانوزارة الصحةمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز صالح بن حسن اليامي5287******1393

73.86446معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8بريدهوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىمحمد مصلح سالم الصاعدي0957******1394

84.49676الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الهعباس علي بن حسين الشخص8660******1395

73.77263جامعة الملك فهدالبكالوريوسالعلوم المالية6الرياضوزارة المياه والكهرباءباحث ميزانيه مساعدعلي حسين بن محمد العلوي7480******1396

83.021الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالنشاءات المدنية5الرياضوزارة المياه والكهرباءمراقب مياه وصرف صحىعبدالرحمن سعد عبدهللا القحطاني0500******1397

72.66781جامعة أم القرىالبكالوريوسالقراءات6القرياتهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىصالح مقبل هارب الشراري4122******1398

63.3612معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان بعد الكفاءةالمساحة5وادى الدواسروزارة المياه والكهرباءمساحعبدالعزيز عبدهللا دبيان الجهني3826******1399

68.813323جامعة أم القرىالبكالوريوسالتاريخ6عرعروزارة الصحةكاتبسعد ابن احمد ابن فاضل الثقفي8341******1400

68.328913جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا محمد عبدهللا الزهراني3181******1401

661جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة الماليةمهندس  كهربائى مساعدعبدالعزيز احمد عوض الزهراني3777******1402

75.24232جامعة أم القرىالبكالوريوساذاعة وتلفزيون- اعالم 6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتعبدالرحمن عبدهللا بريك العماري9399******1403

70.90443جامعة شقراءالبكالوريوسهندسة اتصاالت7الرياضكلية الملك فيصل الجويةمهندس الكترونيات مساعدحسام متعب حسن العتيبي7978******1404

63.32783جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدعبدهللا عوض علي الشهري6292******1405

67.68671جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7صويربلدية صويرمهندس  مدنى مساعدعقال سمير عقال الشمري7809******1406

70.05642جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الصحةمهندس  مدنى مساعداحمد عبدهللا علي المايز3730******1407

75.70441معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8ابهاوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىاحمد علي بن محمد عسيري6518******1408

71.83111جامعة الملك فيصلالبكالوريوسهندسة التصنيع الغذائي7الرياضوزارة الزراعةمهندس  زراعى مساعدعبدالمنعم حسين بن عبدهللا الخميس4659******1409

69.389جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية6الليثامارة منطقة مكة المكرمةباحث قضايا مساعدعبدالعزيز ضيف  هللا محمد حسن العصيمي4648******1410

67.16331جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7بيشهبلديه بيشهمهندس  مدنى مساعدمسفر سعيد على القحطانى1872******1411

60.08893جامعة الباحهالبكالوريوسالهندسة المعمارية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  معمارى مساعدحربي سعيد بن احمد الباهوت7042******1412

65.07772جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الداخليةمهندس  مدنى مساعدمحمد مشوط مسعد الشمري0391******1413

67.56671جامعة الطائفالبكالوريوسمسار االدارة/ ادارة اعمال6عرعروزارة الصحةكاتبعبدالرحمن عبيد عبدهللا الحمياني1188******1414

63.653313جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7النماصوزارة الصحةمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن علي محمد عسيري4943******1415

60.74442جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة7المدينةالمنورةوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدعوض عيد عوض العتيبي0601******1416

60.618911جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6رفحاءوزارة الصحةكاتبسلطان مشعان مطلق العتيبي1920******1417

68.81111جامعة شقراءالبكالوريوسالرياضيات7الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث احصاءبندر عبدالرحمن هادي العتيبي3173******1418

62.74443جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدابراهيم خالد ابراهيم الهندي5085******1419

66.18113جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة البناء7الخبرامانة المنطقة الشرقيةمهندس  معمارى مساعدعبدالعزيز عبدالمحسن بن احمد الملحم2105******1420

69.82893جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7جدهالقوات البحريةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد احمد خميس الزهراني9842******1421

73.781جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتباحث ميزانيه مساعدعمر فهد أحمد العييري7000******1422

68.98441جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الداخليةمهندس  مدنى مساعدزياد عبدهللا بن مبارك العتيبي9087******1423

70.241جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7باللسمروزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدوائل عبدهللا عبدالرحمن الشهري1224******1424

921مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراألقتصاد8الرياضوزارة الداخليةباحث تدريب وابتعاثخالد ناصر خرصان العجمي7353******1425

65.43726جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعدعمر عبدهللا عبداللطيف الحربي4441******1426

64.242جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمهندس  معمارى مساعداحمد علي بن محمد المحيميد9955******1427

61.756450جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضحرس  الحدودمدقق حسابات مساعدوليد عبيد هالل البشري9624******1428

68.75891جامعة الملك سعودالبكالوريوساألحصاء7الرياضوزارة الزراعةباحث احصاءفهد عبدهللا زيد البريك1396******1429

68.27661جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعبدالمجيد حامد عايض القثامي3060******1430

72.03442جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8الرياضوزارة الزراعةطبيب بيطرىكاظم نايف بن عبدالوهاب المومن8546******1431

63.88676جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمدقق حسابات مساعدحسام محمد راضي الرحيلي0225******1432

85.45441الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممراقب انشاءاتمحمد عوض سيف القحطاني5066******1433

86.163426الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمثقال بشير فائز الشمري7838******1434

64.71554جامعة الجوفالبكالوريوسالقوى الكهربائية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدزياد نصير منسي السماره5293******1435

63.22442جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8جدهوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد عبدالكريم محمد كابوس4766******1436

70.02382جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىنايف حامد عوده االحمدي3492******1437

60.01676جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  معمارى مساعدطالل محمد بن محمدصادق علي بهاتي6775******1438

61.465437جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضامارة منطقة الرياضمساعد مراجعمقبل عبدالهادي بن مقبل العتيبي7108******1439

79.80561جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8الرياضوزارة الزراعةطبيب بيطرىسلمان بن عبدهللا بن عبدالرحمن الفايز2057******1440

60.434410جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضالقوات الجويةمهندس  مدنى مساعدعبدالسالم عبدهللا علي الشهري8674******1441

74.15891معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الثنيهبلدية الثنية وتبالةمساححمد سعيد فالح الشهراني6847******1442

61.63114جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدسفيان عبدهللا عبدالعزيز المجيدل6325******1443

65.03111جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8الحليفه العلياوزارة الزراعةطبيب بيطرىشهاب أحمد محمد النومسي6462******1444

68.02671جامعة القصيمالبكالوريوسبساتين وغابات7ينبعوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدمبارك بن سالم بن معيض الرشيدى1871******1445

71.00193جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىرعد عائش بن حبيني الزبالي7126******1446

69.23621المعاهد الثانوية الصناعيةدبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةاالنشاء والعمارة5الكاملوزارة المياه والكهرباءمراقب مياه وصرف صحىعبدالرحيم مسعود بن بشيبش الجهنى0742******1447

83.67421المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساحعلي محمد علي الحالفي4496******1448

62.624113جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6عرعروزارة الصحةمحاسب مساعدمحمد خالد بن محمد السليم2588******1449

65.68332جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة7الرياضوزارة الداخليةمهندس  معمارى مساعدمويد ابراهيم علي مخشع7827******1450

60.52226جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  مدنى مساعدخلف صالح مرزوق الخالدي9243******1451

86.13911المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممراقب انشاءاتمحمد عبدالباري الحسن الحفظي1488******1452

72.66212جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6جدهوزارة الثقافة واالعالممحاسب مساعدمازن سالم احمد باسيف5406******1453

623جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7تربهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمحمد سعيد بن يحى االحمري6767******1454

69.1257جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالدفاع المدنىمدقق حسابات مساعدآحمد علي بن صالح النجار6775******1455

63.14442جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8القويعيهوزارة الزراعةطبيب بيطرىسليمان محمد دخيل الدخيل5478******1456

66.65562جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7وادى جيزانبلدية وادى جازانمهندس  مدنى مساعدمالك حسن علي عسيري3919******1457

65.30562جامعة الملك خالدالبكالوريوسإدارة أعمال6الخرخيرامارة منطقة نجرانمساعد ادارىعامر فطيس عامر فطيس9247******1458

61.97445جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8ابهاامانة منطقة عسيرطبيب بيطرىياسر عبدالرحمن صالح الطاسان4643******1459

62.61536جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضالدفاع المدنىمحاسب مساعدفيصل صقر بن عياد المطيري7240******1460

68.44561جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  تخطيط مساعدمحمد عبدالقادر بن سليمان الشارخ0240******1461

68.195210جامعة طيبةالبكالوريوسإدارة أعمال6تبوكالقوات الجويةمدقق رواتبعبدهللا حمود نافع العنزي7906******1462

61.20784جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8جدهوزارة الزراعةطبيب بيطرىعالء طاهر بن يحيى بوخضر5346******1463

71.0818الجامعة االسالميةالبكالوريوساللغة العربية6رفحاءوزارة الصحةكاتبحاتم فالح سعد االحمدي2979******1464

69.04984مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالمحاسبة6جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىيوسف هاشل بن مانع آل هاشل4419******1465

74.34892جامعة جازانالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضوزارةالشئون االجتماعيةفني دعمحسن محمد بن جابر غزواني9690******1466

83.86111المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الرسم المعماري5الرياضوزارة الدفاعرسام معمارىسلطان عبدالعزيز منصور الجنيدل6319******1467

67.262210الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدحمدان عويض عتيق الحمدي4867******1468

65.58331جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  مساحه مساعدسمير عبيدهللا عيضه السالمي6946******1469

78.91441كلية الجبيل الجامعيةالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد احمد بن حسين الحواج9337******1470

65.94441جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة عمارة البيئة7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  تنسيق مواقع مساعدمعاذ سعد عبدهللا ابا الحسن7261******1471

76.321المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5عرعروزارة المياه والكهرباءمساحمحمد عبدهللا بن ناهي الرشيدي7816******1472

66.702215جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6الرياضوزارة الزراعةباحث رواتب مساعدنايف بن محمد بن صالح المحيميد4324******1473

71.99251مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالمحاسبة6المدينةالمنورةديوان المظالممحاسب مساعدعادل دخيل هللا بن عطيان الجحدلي2481******1474

66.70531جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمدقق حسابات مساعدخالد تركي بن غضيان السيحاني9866******1475

65.01333جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7بالد رجال المعبلدية محافظة رجال المعمهندس  مدنى مساعدعلي ابراهيم علي ال حمزه8636******1476

67.68681جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممحاسب مساعدسعود عبدالعزيز سعد الموسى6941******1477

68.58442جامعة القصيمالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6رفحاءوزارة الصحةكاتبعمر مهنا على المهنا9604******1478

71.23671جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالهندسة المدنية والبيئية7االحساءامانة محافظة االحساءمهندس  مدنى مساعدحسن علي بن محمد العامر5986******1479

65.553318جامعة الملك فيصلالبكالوريوسعلوم المياه7القنفذهوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدعبدهللا راضي بن طاهر العامر6125******1480

68.96672جامعة الجوفالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  كهربائى مساعدجارهللا بشير فالح الشمري7735******1481

67.275619جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمدقق شئون الموظفينخالد جلعود الفي السهلي2825******1482

65.772جامعة جازانالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة النقلمهندس  كهربائى مساعدمحمد ابراهيم محمد الحازمي7466******1483

70.77781جامعة الملك فيصلالبكالوريوستسويق6رفحاءوزارة الصحةكاتبمحمد عثمان بن عبدالرحمن المصطفى2789******1484

62.52642جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الحرس الوطنيمهندس  مدنى مساعدرائد حمود عبدهللا البدران3373******1485

45.961جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيوماتكس7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مساحه مساعدمحمد عبدالحليم حافظ العويضي9008******1486

60.25448جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضالقوات الجويةمهندس  مدنى مساعدتركي علي عبدهللا االسمري1996******1487

70.387815جامعة طيبةالبكالوريوسالتاريخ6رفحاءوزارة الصحةمساعد ادارىاحمد بن عواض بن عوض الحربي7720******1488

67.38894جامعة الطائفالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6عرعروزارة الصحةكاتبعبداالله سعد مبارك الحمياني2990******1489

64.00671جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7طبرجلوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدنواف سعود ملفي الشراري4078******1490

81.07221مؤسسة تعليمية خارجيةدكتوراهتاريخ اسالمي9تبوكوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىمحمد دحيالن كاسب الشراري9598******1491

62.39332جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة الداخليةباحث قانونى مساعدمهند محمد قاسم حمزي6569******1492

64.39673جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8الدوادمىوزارة الزراعةطبيب بيطرىأحمد سلمان بن احمد الناظري2948******1493

74.05331جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الداخليةمهندس  مدنى مساعدفهد سالم محمد الشهري4437******1494

903مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةمساعد ادارىعبدهللا هويدي عبدهللا الدوسري6977******1495

61.98568جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الدفاعمهندس  مدنى مساعدمحمد سعود كساب الضويحي1411******1496

68.35671جامعة جازانالبكالوريوسهندسة كهربائية7جازانامانة منطقة جازانمهندس  كهربائى مساعدسلطان عقيل محمد عقيل3769******1497

61.9161جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدياسر عبدالعزيز محمد الشثري5902******1498

64.28943جامعة الطائفالبكالوريوسالمراجعة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدنادر عويد غالي الحارثي6884******1499

87.22221الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6العارضهبلدية العارضةمراقب انشاءاتحسن سالم مسعود غزوانى0874******1500

56.42775جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6الرياضوزارة الداخليةامين مكتبهنواف عبدهللا محمد الموسى5600******1501

64.09242جامعة المجمعةالبكالوريوسالقانون6الرياضالدفاع المدنىباحث قانونى مساعدحمد عبدالعزيز حمد العميم9176******1502

70.73561جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسهندسة القوى الميكانيكية- الهندسة الميكانيكية7عرعروزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد عايش بطين العنزي3490******1503

58.882جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  تخطيط مساعدابراهيم سعد بن محمد القرنى1895******1504

67.731111الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6عرعروزارة الصحةكاتببندر راضي سبيل المزيني0599******1505

67.06891جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7جازانوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدعمادالدين حسن احمد االمير3484******1506

84.86مراكزالتدريب المهنيدبلوم سنتان بعد الكفاءةالحاسب التطبيقي4خيبرهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىصالح عبيد بن صالح الربيعي9242******1507

62.962819جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة الحرس الوطنيمدقق حسابات مساعدعزام علي بن احمد الرشيد9307******1508

70.17935جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد احمد بن عبدالكريم الستري9821******1509

64.92671جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الجوفوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعمر صالح محمود الراشد3211******1510

68.36891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتأمين/ االقتصاد 6الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادى مساعدسعدي عبدهللا معيوض الجعيد5486******1511

75.09563جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالصحافة والنشر اإللكتروني6الرياضوزارة الداخليةسكرتيرمحمد مروعي علي حمد7144******1512



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

65.50442جامعة المجمعةالبكالوريوسالكترونيات واتصاالت/ الهندسة الكهربائية 7الرياضوزارة الدفاعمهندس  كهربائى مساعدعبدالرؤوف عبدالرحمن نجاء المطيري7268******1513

68.50893جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  كهربائى مساعدمهند علي بن محمد العمرى9164******1514

64.45665جامعة الطائفالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالدفاع المدنىمدقق حسابات مساعدعبدهللا خالد حطاب السبيعي5418******1515

63.17112جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدعبدهللا حمد عبدهللا العرف5271******1516

70.467جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6عرعروزارة الصحةسكرتير عامخالد بجاد مناحي البقمي0925******1517

70.06075جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الزلفىوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسلطان محمد بن ابراهيم الجارهللا5931******1518

81.63447الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(تقنية معمارية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةرسام معمارىخالد علي مانع العسيري5179******1519

67.165638جامعة القصيمالبكالوريوسمسار االدارة/ ادارة اعمال6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث تموين مساعدصالح عبدالعزيز بن على الدريبي3873******1520

67.596731جامعة جازانالبكالوريوسالسياحة واالثار6عرعروزارة الصحةكاتبسلمان محمد احمد غزواني6171******1521

63.17335جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7المدينةالمنورةوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز عواد مساعد العنزي6635******1522

59.392589جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6ابهاالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدفارس مبارك بن هاشم القاسمي3982******1523

70.45333كلية الجبيل الجامعيةالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الدمامالقوات البحريةمهندس  ميكانيكى مساعدحسين عباس عيسى آل بدوى9385******1524

62.37819جامعة الجوفالبكالوريوسالقانون6القرياتوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدناصر وصل مبارك األحمدي2766******1525

74.57563مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات اإلدارية8تبوكوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىجديع ابن سلطان ابن جديع القحطاني4739******1526

80.08361مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات8الرياضوزارة الخدمة المدنيةمطور برامج أولسليمان عباس محمد النجراني7372******1527

65.39782جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7جدههيئة الرقابة والتحقيقمهندس  مدنى مساعدخالد سعيد عبدهللا الغامدي2375******1528

60.167824جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8االملحوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد عبدالفتاح حسن على7076******1529

69.83455الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدحاتم ناصر سويلم الحربي4492******1530

85.992214الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الوجهالمديرية العامة للجوازاتامين صندوقمحمد صالح بن محمد الشراري4756******1531

68.60126جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحاسب مساعدعدنان رضوان بن طاهر المسلم0851******1532

62.90336جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوستمويل واستثمار6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممحاسب مساعداحمد براهيم بن عبدالرحمن العليقي9654******1533

66.07447جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الصلصلهبلدية الصلصلةمراقب انشاءاتمرزوق عوض معيض الرشيدي9490******1534

72.75442جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتناصر سعد عبدالرحمن البريكان0542******1535

64.411جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة تخطيط وتصميم عمراني7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدفهد ماجد زايد المطيري7396******1536

61.027319جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعبدالعزيز سالم عطيه الحربي4558******1537

65.86895جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7االمواهبلدية االمواهمهندس  مدنى مساعدحسين مهدي بن صالح القشانين6388******1538

84.63674الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىسليمان صالح بن ابراهيم الغنيمان2289******1539

91.97221المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساحبندر حمود عبدهللا الحربي4954******1540

69.62561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6بحرهامارة منطقة مكة المكرمةباحث قضايا مساعدسامي دخيل بن خلف هللا الحارثي1551******1541

69.20611جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة6الرياضوزارة الداخليةباحث قانونى مساعدعمار صالح بن يحي اليحيى5247******1542

74.18895جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الرياضامانة منطقة الرياضمطور برامجعبده محمد سليمان الناشري6849******1543

92.50441الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاإللكترونيات الصناعية والتحكم6المدينةالمنورةوزارة العدلفنى اتصاالتطاهر مسيفر جويبر العتيبى8043******1544

66.41227جامعة الطائفالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدوليد عبداللطيف سليمان الثبيتي8018******1545

75.99583جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة البرمجيات7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمطور برامجحسين حجي بن محمد العلي4683******1546

75.8527مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة المشاريع8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىتركي علي عبدالرحمن العليان4758******1547

72.94791جامعة الملك سعودالبكالوريوس(إدارة أعمال)اقتصاد 6وادى الدواسروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسعد شجاع مبارك الدوسري2978******1548

70.29335جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6القرياتهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىناصر عوض عالى الرشيدى7431******1549

73.261جامعة الطائفالبكالوريوسمسار االدارة/ ادارة اعمال6الطائفامانة محافظة الطائفمدقق مناقصاتعبداللطيف محمد ابراهيم الفيفي3072******1550

62.76339جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  مدنى مساعدسعيد ناصر بن ظافر لسلوم5838******1551

68.244457جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6عرعروزارة الصحةكاتبفهد حسين بن صالح البياع5903******1552

60.48561جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الرياضوزارة النقلمهندس  تخطيط مساعدوائل عوض معيض النفيعي2130******1553

64.921جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الحديثةوزارة الماليةمهندس  مدنى مساعديزيد عازم ثاني الرويلي2527******1554

65.62333جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالهندسة الكهربائية والحاسبات7الرياضوزارة الحرس الوطنيمهندس  كهربائى مساعدنواف فهد بن محمد العمري4167******1555

67.64674جامعة الجوفالبكالوريوسالدراسات االسالمية6طريفوزارة الصحةكاتباحمد فرحان مفلح الشراري4605******1556

63.69672المعاهد الثانوية الصناعية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحمحمد راشد نافع المطيري2442******1557

74.611جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة فندقية6صبياءهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىالحسين علي يحي سراج1227******1558

92.26781الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(التبريد والتكييف)التقنية الميكانيكية 6بريدهوزارة العدلفنى تبريد وتكييفبندر بن سليمان بن عبدهللا العيدهي5968******1559

62.31771جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدمانع فهد سريع الدوسري9381******1560

72.94554معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5رماحوزارة المياه والكهرباءمساحعبدهللا هذال سعد الحربي3565******1561

58.5630جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8الخضراءوزارة الزراعةطبيب بيطرىعبدهللا صالح بن محمد الحسون4091******1562

82.17331الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6النماصبلديه النماصمراقب صحىحسن يحي جبران غزواني6716******1563

66.84897جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6رفحاءوزارة الصحةكاتبدحيم تركي سعد العتيبي4949******1564

65.11472جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة الداخليةمحاسب مساعدعبدهللا محمد عبدهللا الحزابي1320******1565

68.377جامعة أم القرىالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد احمد الفي الزبيدي9313******1566

71.90331جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6الرياضوزارة الداخليةباحث قضايا مساعدمتعب احمد سعيد الزهراني8893******1567

66.08561جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7المجاردهبلدية المجاردةمهندس  معمارى مساعداحمد يحي محمد الناشري4073******1568

71.50673جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الوجهوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعبدالهادى غضيان بن عويضه الفايدي8623******1569

63.30566جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالمحاسبة6عرعروزارة الصحةمحاسب مساعدعايد مبارك فهيد العتيبي9712******1570

66.18896جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمدقق حسابات مساعدخالد عبدهللا زايد السبيعي1251******1571

62.12478جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالقوات الجويةمدقق حسابات مساعدعبدالرحمن محمد عبدالغزيز المحسن2952******1572

60.9627جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8مكةالمكرمةوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد سلمان سماح الحربي5947******1573

69.443جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8الخطهوزارة الزراعةطبيب بيطرىفهد عبدالرزاق عبدهللا الحر9697******1574

63.962جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7العالوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعمار علي احمد عسيري7236******1575

66.68563جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7ظهران الجنوبوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدطارق عبدهللا محمد جاليه8092******1576

67.8217جامعة القصيمالبكالوريوسإدارة تسويق/ إدارة أعمال 6عرعروزارة الصحةكاتبأحمد حمد بن ابراهيم الصيخان8998******1577

68.07742جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة العدلباحث تنظيم مساعدمصلح عبدهللا علي الفيفي4208******1578

61.810جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الدماموزارة الصحةمهندس  مدنى مساعدأحمد محمد قريطع الرويلي8414******1579

67.26561جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعداحمد طامي احمد عسيري8513******1580

72.60895جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6القنفذهوزارة الصحةكاتبالحسين محمد ابن قاسم كبش6259******1581

67.22891جامعة الطائفالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبهاني عبدالرحمن معيوض الحارثي1709******1582

64.59113جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدزياد علي بن عبدهللا الفراج4256******1583

67.33111جامعة شقراءالبكالوريوسالطاقة والهندسة الحرارية? الهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدسعد عبدالرحمن عبدهللا المونس0542******1584

66.761جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  تخطيط مساعدعلي قبالن بن علي القحطاني4940******1585

75.99421معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم المراقبة الصحية5عروىبلدية عروىمراقب صحىعبدهللا دخيل هللا بن رزق هللا المطيري6555******1586

73.89471جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم الحاسب نظم المعلومات7الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمحلل نظمعبدالمجيد عبدهللا بن محمد المويهان7629******1587

67.815611جامعة تبوكالبكالوريوساللغة العربية6عرعروزارة الصحةكاتبعلي مساعد علي الحارثي9500******1588

65.00562جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعدخالد خليل احمد الشقيفي9879******1589

63.966جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7رنيهبلدية رنيةمهندس  مدنى مساعدعلي محمد بن صالح اليامي0638******1590

62.238جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالدفاع المدنىمساعد مراجعماجد محمد علي الشهري8349******1591

69.48674جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىزياد عايض غالب المطيري5617******1592

69.911113جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة6القطيفوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىسليمان محمد عبد الرحمن الحسن8264******1593

67.827832جامعة طيبةالبكالوريوسالتاريخ6رفحاءوزارة الصحةكاتبسلطان محمد احمد المنصوري6028******1594

63.85893جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتمساعد محقق مالىانس سامى بن فراج الحازمي0160******1595

60.485430جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6تبوكقوات الدفاع الجويمدقق حسابات مساعدمصطفى احمد بن قاسم الجصاص7130******1596

66.34782جامعة طيبةالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدحسين محمد حسين آل عقيل3260******1597

66.02294جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعديوسف احمد بن ناصر الحمدان8800******1598

61.75672جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7الباحهامارة منطقة الباحةمهندس  مدنى مساعداحمد عبدهللا حسين الزهراني1571******1599

59.396776جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7الخبروزارة العدلمهندس  مدنى مساعدسلطان عبدهللا علي الغامدي0654******1600

62.18442جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8سراه عبيدهبلديه سراه عبيدهطبيب بيطرىسعود عبدالعزيز عبدالحميد الحربي4836******1601

65.533315جامعة أم القرىالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الماليةمهندس  ميكانيكى مساعدخالد عبدهللا بن صالح المطيري6971******1602

67.76186مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة كهربائية وإلكترونية7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  كهربائى مساعداحمد عيد بن مرزوق الصاعدي2868******1603

72.494جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضوزارة الماليةباحث قضايا مساعدخالد بن عبدهللا بن زيد الدغيلبي2098******1604

764مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات اإلدارية8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمؤيد ناصر عبدهللا الشومر5364******1605

73.44771جامعة شقراءالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامسكرتير عاممحمد ابراهيم بن محمد الحجي9892******1606

62.92445جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدعبدالسالم عبدالرحمن فهد الخوير3281******1607

65.65891جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7باللسمربلدية بللسمرمهندس  مدنى مساعدعلي صالح عبدالهادي الشمراني9647******1608

70.08041جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الخرجوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسعد سعود سعد الدوسري9866******1609

64.81336جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدعامر علي محمد الهاللي6827******1610

67.30339جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسأقتصاد النقود والمؤسسات المالية6الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادى مساعدعلي احمد مفرح الشهري8286******1611

63.25898جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدعبداالله بن عايض بن مرعي ال مشرف3746******1612

75.04664جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6جدهوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعبدالعزيز عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويم2259******1613

64.524جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7وادى الدواسروزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدصالح حمد بن عبدهللا ال شريه8247******1614

59.90448جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضديوان المظالممهندس  مدنى مساعدفيصل عبدهللا بن تركي العتيبي2108******1615

66.21642جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7رفحاءوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدأنور سعد بن زاهد الشمري2432******1616

54.74441جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدثامر عبدالوهاب خضر الزهراني7232******1617

73.90661الكليات التقنيةالبكالوريوسالقوى واآلآل ت الكهربائية/ التقنية الكهربائية 7الطائفالقوات الجويةفني الكترونياتعدنان عبادل عبيدهللا المالكي8354******1618

68.27332كلية األمير فهد بن سلطانالبكالوريوسهندسة كهربائية7شرورهوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعلي محمد بن هادي ال ذيبان2451******1619

66.77673جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  معمارى مساعدعبدالغني مسفر بن محمد المالكي6379******1620

68.30333جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعمر علي عمر الغشيري6548******1621

63.514جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدعبدهللا عامر بن محمد عسيرى1274******1622

63.15847جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث ميزانيه مساعدحيدر احمد بن عايش العبدي4427******1623

73.14266جامعة الطائفالبكالوريوساألنظمة6جدهوزارة المياه والكهرباءباحث قانونى مساعدسلطان مسعود بن عواضه المطيري2922******1624

64.74331جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضامارة منطقة الرياضباحث قانونى مساعدسعيد مشبب سعيد القحطاني9181******1625

71.30441الكليات التقنيةالبكالوريوساالالت وقوى كهربائيه7الرياضوزارة الداخليةمهندس  كهربائى مساعدخالد حسن احمد جريبي1898******1626

60.83292مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسه التشييد7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدابوبكر رياض أبوبكر باصهي7713******1627

72.91561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبعبدهللا محمد الياس عيسى5473******1628

63.84822كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث قانونى مساعدمنصور يوسف منصور الخليوي2616******1629

61.27جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8ابهاوزارة الزراعةطبيب بيطرىسالم عبدهللا بن سعود الحربي9122******1630

86.6565ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4خليصامارة منطقة مكة المكرمةكاتبمروان عبدالرحمن بن هالل الجهني4535******1631

61.753436جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6عرعروزارة الصحةمحاسب مساعدمجتبى عبدالحميد بن محمد الطرفي9587******1632

66.32562جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7وادي بن هشبلبلدية وادي ابوهشبلمهندس  مدنى مساعداحمد حزام عبدهللا الغمري6434******1633

63.35067جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمساعد مراجعابراهيم عبدهللا محمد المطر6739******1634

64.52045جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الصحةمهندس  مدنى مساعدأحمد حمدان نافع الشمري3880******1635

70.43261كلية الباحة األهليةالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الباحهديوان المظالممدقق شئون الموظفينعبدهللا حامد صالح الغامدي5869******1636

70.03113جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  حاسب آلى  مساعدمازن احمد بن غرم هللا الزهراني6115******1637

73.74674جامعة الملك فيصلالبكالوريوسأقتصاد وإرشاد زراعي7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدحسين بن عبدهللا بن سلمان آل عباس8205******1638

71.02221جامعة الملك سعودالبكالوريوساالقتصاد الزراعي والتسويق الغذائ- العلوم الزراعية 7الرياضوزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدغالب طماح غالب السبيعي5943******1639

60.978929جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدخالد محمد ناصر القرني2062******1640

64.11811جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةباحث قانونى مساعدمالك محمد بن علي الجراري4829******1641

68.93781جامعة جازانالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7جازانامانة منطقة جازانمهندس  ميكانيكى مساعدناصر علي ناصر رفاصي8928******1642

60.45852جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعبدالرحمن ابراهيم سالم البلوي0742******1643

91.97221المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المعمارية5الرياضوزارة الثقافة واالعالممراقب انشاءاتحسن علي محمد جعفري6640******1644

73.30442جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة6بريدهامارة منطقة القصيمباحث قضايا مساعدصالح ابراهيم بن علي البليهي2431******1645

67.51033جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6الطائفامانة محافظة الطائفمحاسب مساعدمحمد شرف احمد الزايدي7823******1646

65.764جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7النماصبلديه النماصمهندس  مدنى مساعدعبدهللا أحمد شبالن الشهري2047******1647

68.53643جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدمشعل منيف بن فهد الشمري5128******1648

91.63331الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاإللكترونيات الصناعية والتحكم6الرياضكلية الملك فهد االمنيةفنى اتصاالتيحي حسن محمد عالمي0926******1649

64.479111جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6رفحاءوزارة الصحةكاتبسامي محمد عليان الحربي2400******1650

63.004220جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالدفاع المدنىمدقق حسابات مساعدخالد احمد عبده بكري6633******1651

64.96229جامعة الجوفالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدسالم طراد سالم النماصي3860******1652

60.164جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8وادي بن هشبلبلدية وادي ابوهشبلطبيب بيطرىعبدهللا ابراهيم بن محمد البحر8353******1653

68.74751جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الزلفىوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمساعد علي مساعد الحمد5770******1654

71.26441جامعة القصيمالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7بريدهوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعبدهللا غريبان بن خضران المطيري3851******1655

68.74892جامعة الجوفالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7عرعروزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعمر ناصر ثنيان نزال4485******1656

67.593جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمحاسب مساعدعبدهللا محمد عبدهللا ال حسين7220******1657

62.20785جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدعلي محمد ناصر زولي1529******1658

67.32744جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6خميس  مشيطهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق شئون الموظفينتركي ظافر عبدالهادي القحطاني2071******1659

85.7687ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4الحريقهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلعبدهللا محمد عايض الثبيتي4001******1660

69.74562جامعة الباحهالبكالوريوسالدراسات االسالمية6فرعة غامد الزنادامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدموسى محمد بن احمد القرني1824******1661

69.98449جامعة القصيمالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىوليد احمد بن سليمان الربيش0995******1662

80.46442مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة أعمال8جدهقوات الدفاع الجويامين مستودعنايف محمد بن علي الجعيد3366******1663

68.98561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6وادى الدواسروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد فهد بن ضرمان الدوسرى6348******1664

62.38891جامعة تبوكالبكالوريوسالمحاسبة6تبوكالدفاع المدنىمحاسب مساعدابراهيم عواد فريج العطوي2709******1665

81.08132المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5القرينوزارة الزراعةفنى زراعىمسعود أحمد عيسى المشيخي2923******1666

73.52443جامعة طيبةالبكالوريوسالدراسات االسالمية6نفيوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىعبدالمولى صالح رحيل البلوي5535******1667

63.4423جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدعبداالله محمد عبدهللا بن راجح8142******1668

51.725612جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الباحهوزارة الثقافة واالعالمامين مكتبهريان بكر بن بخيت الحربي9934******1669

63.11677جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7الحناكيهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدسلطان مسفر محمد الخثعمي1880******1670

69.411جامعة جازانالبكالوريوساحياء7جازانوزارة الزراعةباحث مختبر مساعدعبدالعزيز خالد حيدر حكمي5711******1671

63.52564جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7الخبروزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدهاشم حسن محمد نهاري2258******1672

68.32781جامعة جازانالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدجالل محمد يحي اللولي4759******1673

73.02892جامعة جازانالبكالوريوسصحافه- اعالم 6الطوالوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتضيف  هللا احمد ابراهيم عبيري7859******1674

62.88568جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدعلي يحي شامي عسيري8814******1675

63.17931جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدبدر عبدهللا بن زيد آل مغيره4829******1676

72.051جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلدارة السياحية6المزاحميههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمحمد عبدالرحمن بن سعود السليمان6050******1677

61.373جامعة الباحهالبكالوريوسالهندسة المعمارية7الحازميبلدية الحازميمهندس  معمارى مساعدعبدهللا سعيد علي الزهراني4930******1678

66.87662جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعبدهللا ابراهيم علي هزازي8682******1679

64.09898جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدرعد عبدهللا بن سعيد القحطاني0547******1680



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

65.69821جامعة المجمعةالبكالوريوسالقانون6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدمحمد سعد عايش العتيبي6536******1681

73.60671جامعة الجوفالبكالوريوسالدراسات االسالمية6القرياتوزارة الصحةكاتبأحمد عبدالكريم محمد الشراري8951******1682

70.78441جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الزراعية7الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابمهندس  زراعى مساعدعبدهللا علي بن سلمان التميمي4114******1683

64.99663جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدعصام عبدالرحمن محمد الغامدي5987******1684

71.67661جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  ميكانيكى مساعدعاصم عبدهللا حميد الغامدي9738******1685

59.860119جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8ابهاوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد ابراهيم بن منصور الحواس8635******1686

69.992جامعة أم القرىالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  كهربائى مساعدعبدهللا مصطفى بن عبدهللا كاتب2214******1687

62.70228جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة خدمات صحية ومستشفيات- ادارة عامة 6عرعروزارة الصحةكاتبصالح حبيب حميد السلمي2677******1688

64.743319جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم بيئية7محايل عسيروزارة الزراعةباحث زراعى  مساعدزيد زعل عايد الرويلي6525******1689

62.50443جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8عرعروزارة الزراعةطبيب بيطرىعبدالرحمن فهد عبدالرحمن الحربي1074******1690

84.15672الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5الرياضالقوات الجويةناسخ آله بلغتينعلي سعد علي شيحان8772******1691

62.43353جامعة الملك فيصلالبكالوريوسإدارة مالية6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمدقق حسابات مساعدعلي شاكر بن طاهر القطان2663******1692

87.51673الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةكاتبجمال عواد مكمن الشراري7907******1693

58.8831جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8جازانوزارة الزراعةطبيب بيطرىنايف مقبل بن غازي الحربي9614******1694

61.762211جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدفيصل فالح سلمان الشراري3038******1695

68.454566جامعة الطائفالبكالوريوسالقراءات6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد حسن علي الشهري6246******1696

66.14076جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابمدقق حسابات مساعدخالد عبدالعزيز عبدالرحمن بن دخيل1728******1697

68.89072جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة الصحةباحث ميزانيه مساعدمازن فيصل بن سعود الحليبي7618******1698

67.73958جامعة الطائفالبكالوريوسمسار االدارة/ ادارة اعمال6الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث احصاء مساعدنواف طارق علي المالكي8522******1699

60.349213جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة6الرياضوزارة البترول والثروة المعدنيةباحث قانونى مساعدبندر محمد بن عبدالهادي الحربي3104******1700

72.841جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسراديو وتلفزيون- اعالم 6ثريبانوزارة الصحةكاتبسمير عبدالمعطي حسين اللقماني5059******1701

66.85332جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة كهربائية7ابهاوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدمحمد علي عبدهللا الشهري5368******1702

72.048920جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الحديثةوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتعبدالعزيز عامر بن حمد النهدي2817******1703

64.61893جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة6الشعبهوزارة الصحةمحاسب مساعدمصحب ماطر مصحب الظفيري3916******1704

60.489جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8محايل عسيروزارة الزراعةطبيب بيطرىنايف خالد بن راشد الرقيطي3605******1705

66.86442جامعة الباحهالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الداخليةمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالرحمن محسن مبارك القحطاني0527******1706

62.63891مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدفهد سعد عوض الرشيدي3966******1707

64.94331جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضالدفاع المدنىباحث قانونى مساعدعبدالواحد سعود بن جارهللا الجارهللا2231******1708

72.97562جامعة الطائفالبكالوريوستقنية حيوية7عرعروزارة الزراعةمحلل مختبرعبدالرحمن ثواب عيضه الشلوي3619******1709

66.32111جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة كهربائية7االحساءوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدمحمد أمين بن محمد الشخص2817******1710

73.66671جامعة الجوفالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي والمعلومات7الرياضوزارة الداخليةمحلل نظمزيد سعود فهد البقعاوي6114******1711

61.53426جامعة طيبةالبكالوريوسالمحاسبة6الجوفالدفاع المدنىمحاسب مساعدفيصل فهد عبدالواحد فرج9325******1712

72.75761جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية التطبيقية7مكةالمكرمةالقوات البحريةمهندس  ميكانيكى مساعدفهيد عايش مريزيق الحارثي3517******1713

66.41892جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7الحازميبلدية الحازميمهندس  مدنى مساعدمحمد عبود محمد العلياني8896******1714

64.54924كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدماجد سعد فضي الحربي6204******1715

67.816112جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة6الرياضوزارة الماليةباحث قانونى مساعدمحمد على عبدهللا الشائع3764******1716

67.06341جامعة جازانالبكالوريوسالصحافة واالعالم6رفحاءوزارة الصحةكاتباحمد محمد حسن النعمي6150******1717

61.974411جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8طريفوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد فهد عبدهللا الخضر9259******1718

61.753جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة6حفر الباطنالقوات الجويةمحاسب مساعدجاسم فريح شريده الظفيري9760******1719

65.32625جامعة الطائفالبكالوريوسالمحاسبة6الباحهالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعدخالد لبدان ابن ربيع السبيعي8719******1720

62.59671جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة7الدمامهيئة الرقابة والتحقيقمهندس  معمارى مساعدعبدهللا خالد بن علي الغامدي8842******1721

64.12787جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7تنومهبلديه بنى تنومةمهندس  مدنى مساعدابراهيم علي عبده حمدي0757******1722

71.12594جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6بريدههيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدعبدالعزيز عبدهللا علي السحيباني1367******1723

62.47678جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الباحهجامعة الباحةامين مكتبهحسام عبدالرحيم عبدالمحسن السيد0063******1724

70.78561جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعبدالرحمن صالح مدلج الدخيل6904******1725

93.54422ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الغاطهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلحسين محمد ابوطالب السبعى2443******1726

72.59111جامعة طيبةالبكالوريوسهندسة كهربائية7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  كهربائى مساعدماجد صالح معاوض الحازمي7475******1727

66.07784مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرمحاسبة ومالية8الرياضوزارة العدلمحاسبسعود محمد حراز العتيبي1813******1728

61.406512جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدمحمد عبدهللا عبدالرحمن المحيذيف3248******1729

94.57621ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4النبهانيههيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبمحمد حسين احمد حريصي6742******1730

60.58043جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز عيد ماجد الشمري9878******1731

61.7342جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدعبدالعزيز خالد بن عبدالرحمن الفارس2112******1732

69.67443جامعة طيبةالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدرياض صالح سعيد االحمدي0619******1733

69.62441جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدصالح عبدالعزيز عبدهللا العثمان2508******1734

72.64031جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6جدهوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدحسام صالح عامر العلياني2953******1735

66.1621جامعة الطائفالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6رفحاءوزارة الصحةكاتبصالح الدين محمد سعيد الغامدي2907******1736

68.277710جامعة القصيمالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث قضايا مساعدعبدالرحمن ابراهيم سليمان السعوى5113******1737

65.82441جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة7عقله الصقوربلدية عقلةالصقورمهندس  معمارى مساعدعبدهللا سليمان بن عبدالرحمن العبيد8772******1738

63.48856جامعة الملك خالدالبكالوريوسالمحاسبة6جازانالدفاع المدنىمحاسب مساعدمنير احمد بن محمد عسيري8052******1739

64.322جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدابراهيم زيد بن ابراهيم التميمي1824******1740

71.51641جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدمحمد صالح ابراهيم المسلم3470******1741

68.088914جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق شئون الموظفينمحمد جابر احمد غزواني9088******1742

64.88692جامعة الملك سعودالبكالوريوسمالية6الرياضامارة منطقة الرياضمحاسب مساعدخالد فهد بن عبدهللا الدميخي5234******1743

69.371جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية6عرعروزارة الصحةكاتبعبدهللا بن غازي بن منور المغذوي9940******1744

65.21951جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة6الخرجالقوات الجويةباحث قانونى مساعدعبدالعزيز حمود صالح البطي7190******1745

71.03551جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز عبدالرحمن بن عابد الطويرقي7917******1746

68.235615جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضالمديرية العامة للسجونواعظمحمد عايض سعود البقمي0184******1747

68.83132جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية التطبيقية7االحساءوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد ناصر بن عباس الحجي6032******1748

801مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرهندسة مدنية8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنىطالل نبيل بن سلمان المغلوث6440******1749

66.984443الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6االفالجامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعداحمد مرزاق بن مطر المطيري1642******1750

70.713330جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبحسن احمد بن حسن القرني3325******1751

60.07783جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7جدهامانة محافظة جدهمهندس  تنسيق مواقع مساعدرائد سالم بن عبدهللا الزهراني9596******1752

66.75673جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الرياضالقوات الجويةباحث معلومات مساعدمهند سعود حامد ادريس5759******1753

59.35675جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الباحهجامعة الباحةامين مكتبهفهد محمد زايد الثقفي4256******1754

67.642315جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6المدينةالمنورةهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدمحمد موصل حامد الكريثي7670******1755

65.481جامعة الدمامالبكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  تخطيط مساعدمحمد سعيد بن مرزوق الدوسري3949******1756

65.83775جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7الدماموزارة النقلمهندس  مدنى مساعدشاكر محمد صالح الحجيالن7320******1757

67.36561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعروزارة الصحةكاتبسرحان فرحان فريح الرشيدي0083******1758

72.01332جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الكيميائية7الرياضوزارة الماليةمهندس  كيميائى مساعدمحمد علي احمد طاهري1749******1759

60.44772جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابمهندس  مدنى مساعدمحمد عوظه بن عبدهللا الشهري2689******1760

62.594420جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالعزيز محمد بن عبدهللا العبداللطيف0917******1761

54.40771جامعة الباحهالبكالوريوسالهندسة المعمارية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدعبدهللا سعييد ابن مشبب الغامدي0749******1762

60.95233جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7حفر الباطنوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدعبدهللا فالح بن محمد القحطاني2365******1763

60.389427كلية الباحة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة6عرعرالدفاع المدنىمدقق حسابات مساعداحمد يعن هللا احمد الغامدي2973******1764

71.26174جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6جدهالثروه المعدنيهباحث قانونى مساعدعبدهللا سعود عبدالعزيز القدير1735******1765

61.373313جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدسلطان مسفر سعد الغامدي4630******1766

67.05334جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىنواف شقير بن نامي العتيبي3781******1767

50.24569جامعة الملك سعودالبكالوريوسالمكتبات والمعلومات6الدلموزارة الثقافة واالعالمامين مكتبهاحمد محمد بن علي التميمي0659******1768

64.73591جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةباحث قانونى مساعدعبدالرحمن سالمه رفيع البلوي2970******1769

61.266410جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7المهدبلدية المهدمهندس  مدنى مساعدسامي منصور ناصر الرشيدي3426******1770

59.03886جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8تنومهوزارة الزراعةطبيب بيطرىأحمد محمد بن احمد الشهري8365******1771

69.06332جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية6بلجرشىامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدمفرح سلطان مفرح السبيعي0193******1772

60.99743جامعة تبوكالبكالوريوسالمحاسبة6تبوكقوات الدفاع الجويمدقق حسابات مساعدنائل دوخي زيد البقمي0532******1773

76.29441الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الجوفوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعبدالعزيز عيد شنيف البناقي9004******1774

77.21781الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةباحث قضايا مساعدسامر محمدناصر جويبر الصاعدي5328******1775

76.10441جامعة القصيمالبكالوريوساللغة االنجليزية والترجمة7بريدهوزارة العدلمترجم لغه انجليزيهسعد مريزيق رباح الرشيدي7232******1776

62.602211جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدصالح علي مفضي الشراري4583******1777

69.546613جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدسهيل عبدالرحمن عيد السيد1056******1778

61.0333جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الرياضوزارة الثقافة واالعالممفهرسفهر تركي بن صالح نحاس2906******1779

74.19111جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7المجمعهوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدمزيد سعود عبدالعزيز العامر2079******1780

54.82442جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء7الرياضوزارة الحرس الوطنيمهندس  معمارى مساعدمحمد غزاى مطر الحربي1078******1781

65.11441جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة مدنية7الباحهوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدرائد على احمد الزهراني4075******1782

82.66232الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسالمة االغذية6االمواهبلدية االمواهمراقب صحىوليد بن عبدهللا بن عمر الطويرش6001******1783

65.85146جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدابراهيم عبدهللا بن ابراهيم الصهيل9011******1784

85.8324ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4االفالجهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهعبدالحكيم بن سليمان بن عبدهللا العييري0168******1785

62.83جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الباحهجامعة الباحةمفهرسنوار مطلق بن راضى الدعدى0791******1786

71.81641جامعة حائلالبكالوريوسهندسة كهربائية7حائلوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدنايف عبدهللا شافي الشمري8074******1787

60.876712جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البيطري والثروة الحيواني8اضموزارة الزراعةطبيب بيطرىعلي عبدالمحسن بن علي المسلم8381******1788

72.18442جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7عنيزهوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدمحمد عبدهللا عبدالعزيز الهجرس9890******1789

61.128518كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعبدهللا علي علي الطويان4179******1790

65.11672جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقامين وثائقريان سلمان عبدهللا النمري0844******1791

72.39554معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5ضرماءوزارة المياه والكهرباءمساحعبدالرحمن خالد بن ابراهيم الهالل9240******1792

69.5211الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6رياض  الخبراءوزارة الزراعةفنى زراعىعبدالبديع تركي محمد الطاسان2521******1793

65.59892جامعة أم القرىالبكالوريوسالعمارة اإلسالمية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعدمحمد سفير بن عبدالغني القرشى2858******1794

83.5921مراكزالتدريب المهني سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5المندقوزارة الزراعةفنى زراعىحسن علي مرعي الناشري9066******1795

70.29292جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6مكةالمكرمةالدفاع المدنىمحاسب مساعدمبارك على بن مبارك الجمل3208******1796

71.69783جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7عقله الصقوربلدية عقلةالصقورمهندس  مدنى مساعدعبدالمجيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيا8521******1797

86.408910الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5عفيفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىيوسف صالح بن حمد الخرب3540******1798

74.93785الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6المدينةالمنورةالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدعبدالعزيز عواد عنيزان السحيمي1720******1799

67.624418جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلدارة السياحية6طريفوزارة الصحةكاتبمشعل بديني براهيم الشمري2640******1800

63.947817جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة كهربائية7العيونوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدبدر علي موسى الشهراني6260******1801

76.60113جامعة أم القرىالماجستيرارشاد نفسي- علم نفس 8جدهوزارة العدلاخصائى نفسىمنصور مفرح سعيد السلمي5186******1802

66.20785جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدعلي احمد مهدي عسيري2956******1803

65.75224جامعة الملك خالدالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابمهندس  ميكانيكى مساعدسلمان علي عبدهللا العمري7983******1804

61.44043جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة الداخليةباحث قانونى مساعدمحمد عبدهللا سعد بن هزاع9453******1805

70.58792جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد6مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالرحمن عمر بن محمد باهبري6274******1806

63.72771جامعة الملك سعودالبكالوريوسهندسة تخطيط وتصميم عمراني7الرياضوزارة النقلمهندس  تخطيط مساعدسطام سعود بشير العنزي4806******1807

52.65جامعة الملك سعودالبكالوريوسعلم المعلومات6حوطه سديروزارة الثقافة واالعالمامين مكتبهسليمان عويد سمير العتيبي2669******1808

706كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىصالح يوسف صالح الدخيل هللا0216******1809

63.46216جامعة شقراءالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدسعد محمد سعد القحطاني9609******1810

62.16097مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونى مساعدسعود عبدالعزيز سعود المرعضي1669******1811

65.335632جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية6القويعيهامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدمحمد علي فرحان االسمري7849******1812

61.634213كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الجوفالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدعبدالعزيز فهد علي العجالن9885******1813

68.732جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألحصاء7المدينةالمنورةمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث احصاءعبدهللا صالح فارس الشهري0517******1814

60.071جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقامين وثائقعمران خالد بن عبدهللا بصير9978******1815

65.06662معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحمشعل صالح عبدهللا الشراري1796******1816

77.85441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا البحرية7مكةالمكرمةوزارة المياه والكهرباءجيولوجىسعود عبدالغني بن هالل السلمي5539******1817

66.51442مؤسسة تعليمية خارجيةالبكالوريوسهندسة االتصاالت اإللكترونية7القرياتوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدمراد عبدالرحمن سليمان الحميد4123******1818

67.182318جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسأصول دين6رفحاءوزارة الصحةكاتبمطلق بن عبدهللا بن مطلق السبيعي3074******1819

62.298212كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة الدفاعباحث قانونى مساعدعلى ابراهيم محمد اللحيدان0261******1820

72.22442جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7بريدهوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد عبدهللا بن صالح العناز8575******1821

67.288معهد االدارهالماجستيرإدارة التمويل واإلستثمار8الرياضوزارة العدلمحاسبعبدهللا عيسى فهيد الدوسري5489******1822

60.989525جامعة نجرانالبكالوريوساألنظمة6جازانوزارة الخدمة المدنيةباحث قانونى مساعدعبدالرحمن سعد بن علي الشهرى4779******1823

76.51781كلية الباحة األهليةالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  حاسب آلى  مساعدموفق غرامه سعيد الغامدي5567******1824

85.22442الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمدقق طلباتجعفر محمد بن عباس الصالح9981******1825

72.44456الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتبعبدهللا متعب بادي المطيري5565******1826

71.59331جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم السياسية6الخبروزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتمصطفى صالح بن عبدهللا القطري9963******1827

71.53561جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالهندسة الكيميائية وهندسة مواد7عرعرالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدسعد خلف بن سالمه العنزي2719******1828

62.051117جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدعبدالرحيم احمد بن عبدهللا الدوغان4070******1829

63.022215جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد اإلسالمي6الرياضوزارة الماليةباحث اقتصادى مساعدعبدالكريم ناصر بن عبدالكريم سليهم8134******1830

61.89563جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسهندسة مدنية7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  مدنى مساعدمنصور ملوح هندي المنصور5319******1831

75.82551معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحعادل عبدهللا فياض الشمري0244******1832

71.75113جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة6الزلفىامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدعبدالرحمن علي عبدالرحمن السهلي7436******1833

69.11673جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6فرعة غامد الزنادامارة منطقة الباحةباحث قضايا مساعدفؤاد محمد بن علي الغامدي6436******1834

71.641جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالهندسة الكيميائية7عرعروزارة المياه والكهرباءمهندس  كيميائى مساعدعيسى عناد بن حميد العنزي4114******1835

65.15174جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6جدهالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةباحث قانونى مساعدعبدهللا عبدالمحي حامد الحازمي7023******1836

71.39111جامعة أم القرىالبكالوريوسالكترونيات واتصاالت/ الهندسة الكهربائية 7الرياضوزارة الداخليةمهندس  كهربائى مساعدابراهيم صالح احمد الغامدي3719******1837

61.342118كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدمحمد عبدهللا بن جزاء الحربي3246******1838

72.95581جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىصالح بشير سحمي العنزي1701******1839

78.01892جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الدماموزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتحسين بن علي بن احمد العبيدي6404******1840

56.47جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الباحهجامعة الباحةامين مكتبهعلي عبدالرحمن محمد الشريف2916******1841

68.00455الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الجوفامارة منطقة الجوفباحث قضايا مساعدعبدالرحمن مشعل رويفد الحجيلي9380******1842

62.522215جامعة القصيمالبكالوريوسالتمويل6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمدقق حسابات مساعدعبدهللا عبيدهللا عبيد الرشيدي0323******1843

95.361جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5حائلوزارة التجارة والصناعةمساعد ادارىابراهيم عبدالرحمن كرم هللا البلوشي2352******1844

77.282مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرنظم المعلومات الحاسوبية8الرياضوزارة الداخليةمحلل نظم أولفيصل محيسن عيد القثامي3730******1845

71.22446الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الكاملامارة منطقة مكة المكرمةباحث قضايا مساعدياسر عابد مفرج العوفي7128******1846

60.857811جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8االمواهبلدية االمواهطبيب بيطرىمصلح سليمان بنيه العازمي7573******1847

84.12568الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضالدفاع المدنىناسخ الهسعد محمد محمد الشمري0538******1848



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

60.99158جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6الرياضامارة منطقة الرياضباحث قانونى مساعدعبدهللا ظافر غرمان العمري2732******1849

73.05221جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7بريدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدسلطان عبدالرحمن محمد المرشود7441******1850

69.36111جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7نجرانوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدابراهيم علي بن ابراهيم أبو ساق0113******1851

801مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالعداله الجنائية8جدهالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونىعبدالمجيد عمرو عوض السلمي1971******1852

83.3841المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج الحيواني5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساعد طبيب بيطرىسلطان جبران سليمان الفيفي2994******1853

65.733412جامعة أم القرىالبكالوريوسالمحاسبة6الباحههيئة التحقيق واالدعاء العاممدقق حسابات مساعدعطيه كردوم علي الهاللي1854******1854

61.55451جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعداحمد يوسف احمد الزهراني6799******1855

71.21893جامعة القصيمالبكالوريوسإدارة تسويق/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمساعد مفتش اداريعاصم عبدالعزيز بن محمد الخويطر8114******1856

67.40893جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسجيولوجيا البترول والترسبات7الرياضوزارة النقلجيولوجىمحمد حسن محمد صميلي6849******1857

77.62911جامعة الملك سعودالبكالوريوسأخصائي نفسي/ علم النفس 6الرياضوزارة العدلاخصائى نفسى مساعدراشد مسفر راشد السبيعي3128******1858

77.84884معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةاالنشاءات المعمارية5مدركهبلدية مدركةمراقب انشاءاتعبدالرحمن سالم شذيان الحمدي8774******1859

69.66223جامعة أم القرىالبكالوريوساذاعة وتلفزيون- اعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبفارس علي عتيق الزهراني9829******1860

63.54693جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوستمويل واستثمار6الرياضوزارة الداخليةمدقق حسابات مساعدسعد عبدهللا بن سعود الجبرين1212******1861

68.50447جامعة القصيمالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارة النقلمهندس  ميكانيكى مساعدباسم عبدالرحمن بن ابراهيم المرشود1807******1862

60.349812كلية القصيم األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدجمال مرشد كامل الرحيلي2709******1863

65.08662جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسإدارة أعمال6عرعروزارة الصحةمراقب مخزونابراهيم منوخ عدينان العنزي2239******1864

71.12445جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6رفحاءوزارة الصحةكاتبدليم بن عبدالرحمن بن دليم الحربي4773******1865

68.43113جامعة القصيمالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7حائلوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدصالح احمد محمد الغراس0438******1866

88.7691الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5خميس  مشيطالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةكاتبسعيد بن عبدهللا بن مرعي ال مانع5519******1867

84.88335الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5طريفهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىفيصل مرضي كعيبر العنزي5752******1868

69.876723جامعة أم القرىالبكالوريوساذاعة وتلفزيون- اعالم 6عرعرهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىاحمد حجر على القرنى8292******1869

84.174413الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضالمديرية العامة للجوازاتمساعد ادارىسلطان سليمان عبدهللا التويجري2702******1870

63.116715جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعداحمد محمد بن موسى االحوس5288******1871

66.04043جامعة حائلالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الجوفوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدعامر عوده عبدالعزيز الشمري0321******1872

76.35892معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةاالنشاءات المدنية5الرياضوزارة النقلمراقب طرقراشد ناصر عوض الرشيدي2307******1873

70.46333جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالكيمياء العامة7االحساءوزارة الزراعةباحث مختبر مساعدفاضل حسن بن احمد الغامدي9704******1874

84.26446الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5ابهاهيئة الرقابة والتحقيقناسخ الهمحمد جبر عبدهللا الشمري4444******1875

67.172220الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضالقوات البريةمشرف اجتماعىعمر عواد بن بالل العوفي9369******1876

86.39675الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةالتسويق5جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعباس غازي قاسم بخيت0630******1877

69.59941جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضوزارة الداخليةباحث قوى عامله مساعدابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الحميد5346******1878

67.10331جامعة الملك سعودالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالعزيز غتر سالم الظفيري9959******1879

87.151111الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5شقراءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىممدوح عبدالرحمن عبدهللا المذن3387******1880

61.10537جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدعبدالرحمن صالح عايض الرشيدي1919******1881

63.242جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7الحناكيهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدسلطان سعد نازل البلوي3936******1882

75.51333جامعة المجمعةالبكالوريوساللغة اإلنجليزية7الرياضالدفاع المدنىمترجم لغه انجليزيهاحمد ابراهيم عبدالرحمن الرزق4313******1883

68.041جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة كهربائية7ابهاوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعداحمد عبدهللا بن احمد الشهري3050******1884

92.81ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلعباس عبده حسين جعفري7752******1885

90.695611الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5وادى الدواسروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىهذال جروان بن ودي الدوسري9104******1886

84.6243ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم محاسبة4ميسانبلدية ميسانمحصل ايراداتماجد بن محمدسعيد بن مجيديع الجدعاني2397******1887

62.884321كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعدعبدهللا محمد بن عبدهللا الدبيان2392******1888

59.03671جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة7ابهاوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدعبدهللا محمد علي آل غنوم3520******1889

86.4721المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5الربوعهبلدية الربوعةفنى زراعىفهد عبود محمد حكمي8251******1890

67.70563جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالهندسة الكيميائية7تبوكالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةمراقب بيئىاسماعيل مصطفي بن عباس النخلي6528******1891

86.80731معهد المراقبين الفنيين نسبة مئوية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممراقب انشاءاتعائض عبدهللا سعيد عوير3444******1892

63.25672جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسليمان عبدالوهاب عبدالخالق الشهري1189******1893

81.081جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسراديو وتلفزيون- اعالم 6جدهوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتماجد ابن عبدهللا ابن علي الغامدي0912******1894

64.24671كلية ينبع الصناعيةالبكالوريوسإدارة/ إدارة صناعية 7المدينةالمنورةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالرحمن مصلح رشدان الصاعدي0825******1895

55.66441جامعة الملك سعودالبكالوريوسعلم المعلومات6الشماسيهوزارة الثقافة واالعالمامين مكتبهسلطان سعد خالد البقمي2425******1896

61.714728جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد اإلسالمي6الرياضوزارة الزراعةباحث اقتصادى مساعدمحمد فهد بن احمد الصبحي6316******1897

63.546530جامعة الملك خالدالبكالوريوسإدارة أعمال6رفحاءوزارة الصحةكاتبسالم محمد احمد االحمري7894******1898

60.80543جامعة تبوكالبكالوريوسالمحاسبة6تبوكالقوات الجويةمدقق حسابات مساعدعبدالرحمن الحسن حسين حكمي3101******1899

68.85253جامعة الملك سعودالبكالوريوسإدارة مالية/ إدارة أعمال 6الرياضالدفاع المدنىمحاسب مساعدمحمد عبدالعزيز محمد البديوي5998******1900

68.08111جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدفهد علي صالح آل طوق6979******1901

62.29110جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة الحرس الوطنيمحاسب مساعدمساعد مبارك سعيد الدماعين5570******1902

66.76077جامعة المجمعةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضكلية الملك خالد العسكريةمساعد مراجعمشعل عبيد مرزوق المطيري6966******1903

85.32846ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4المجمعههيئة الرقابة والتحقيقكاتبحسين عبدهللا بن عواض العتيبي5878******1904

882ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الدمامامارةالمنطقةالشرقيةكاتبمنصور محمد عوض السهلي5778******1905

70.94227الجامعة االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدتركي غازي هليل المطرفي0537******1906

78.26441معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةالرقابة المالية8الرياضديوان المراقبة العامةمحاسب قانونىمحمد بن علي بن حسين الحقوي6705******1907

63.24124جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضكلية الملك فهد االمنيةمحاسب مساعدعبدهللا فيصل بن عمر باوزير2650******1908

68.0081جامعة أم القرىالبكالوريوساألقتصاد اإلسالمي6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث اقتصادى مساعدماجد درويش محمد الحارثي5828******1909

63.482جامعة تبوكالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الصحةمهندس  مدنى مساعدصقر ظافر محمد العتيبي9454******1910

72.99557جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة اإلنجليزية7جازانوزارة العدلمترجم لغه انجليزيهعبدهللا بن علي بن طالب النخلي1707******1911

71.52561جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتصميم العمراني7الرياضوزارة النقلمهندس  تخطيط مساعدعبداالله عبدالرحمن عثمان الراشد6789******1912

66.38652جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابمدقق حسابات مساعداحمد عبدهللا بن محمد التركي9916******1913

70.36896جامعة أم القرىالبكالوريوسالشريعة6عرعروزارة الصحةمساعد ادارىعبدالرحمن اليدالي بن محمد الشنقيطي1579******1914

64.26899جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6نجرانالدفاع المدنىمحاسب مساعدصابر طائع بن مصبح المنهالي8059******1915

66.48443جامعة طيبةالبكالوريوسالهندسة الميكانيكية7الرياضكلية الملك فيصل الجويةمهندس  ميكانيكى مساعدخالد محمد علي بن عارف بخاري5304******1916

81.68331مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرعلوم الحاسب اآللي8الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطمحلل نظم أوليوسف عامر يوسف الغريبي3824******1917

71.11112الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(إنتاج دواجن )- تقنية االنتاج الغذائي  6عنيزهوزارة الزراعةفنى زراعىعلي مضحي بن مرزوق الحربي3980******1918

89.99234كلية االتصاالت وااللكترونياتدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالتصاالت6الجبيلالقوات البحريةفنى اتصاالتمحمد عثمان عبدالعزيز ابالخيل7231******1919

80.86561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة اإلنجليزية/ اللغات األوروبية 7الرياضوزارة العدلمترجم لغه انجليزيهمحمد عطيه خلف  هللا الزهراني7505******1920

65.42597جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمدقق حسابات مساعدمحمد عبدهللا محمد السالم8444******1921

67.95332جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعثمان عبدالعزيز بن حمد الوهيب4286******1922

60.50443جامعة الباحهالبكالوريوسهندسة العمارة7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  تنسيق مواقع مساعدعبدهللا مفتاح بن سالم الزهراني0688******1923

72.70893جامعة الطائفالبكالوريوستقنية حيوية7الجوفوزارة الزراعةمحلل مختبرصخر معتوق خلف القرشي1871******1924

61.433جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الباحهجامعة الباحةامين مكتبهماهر عبدالمعين صويلح السواط3164******1925

68.704313جامعة الطائفالبكالوريوسمسار االدارة/ ادارة اعمال6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العامباحث احصاء مساعدماجد ضيف  هللا حامد الدعجاني4608******1926

69.51455جامعة تبوكالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضالمديرية العامة للسجونواعظعلي عيد جدعان العطوي5834******1927

69.13774جامعة الملك فهدالبكالوريوسالهندسة الكيميائية7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  كيميائى مساعدحسن عبدهللا بن محمد الرمل1387******1928

85.11الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(مدنية)التقنية المدنية والمعمارية 6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمراقب انشاءاتمحمد جعيثن بن دخيل هللا الشلوي3162******1929

86.191114الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىرائد سعد مشخص المطيري3949******1930

85.8085ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم اعمال مكتبية4الرياضهيئة الرقابة والتحقيقكاتبسعيد عوض بن سعيد الزهراني6967******1931

64.5429جامعة شقراءالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمحاسب مساعدأسامه موسى بن عبدهللا المغيري5027******1932

55.567جامعة أم القرىالبكالوريوسعلم المعلومات6الباحهجامعة الباحةامين مكتبهنواف طالل بن محمد المقاطي0304******1933

66.00934جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة6حائلالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدعبدهللا براهيم سليمان الغماس8437******1934

61.892624جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضحرس  الحدودمدقق حسابات مساعدعبدالعزيز عبدالرحمن فهد الرميح1186******1935

65.08094كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونى مساعدصالح فهد صالح العنزي0999******1936

81.91551الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(سالمة االغذية)تقنية البيئة 6الرياضكلية الملك خالد العسكريةفنى تغذيهعبدهللا سليمان على البيبي5840******1937

69.82441جامعة القصيمالبكالوريوسالعمارة7عقله الصقوربلدية عقلةالصقورمهندس  معمارى مساعدصالح عبدهللا بن صالح السحيباني4771******1938

73.88667جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيراألنظمة8االفالجوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىياسر تميم بن سعد آل زعير0414******1939

68.05445جامعة القصيمالبكالوريوسهندسة مدنية7شقراءالرئاسة العامة لرعاية الشبابمهندس  مدنى مساعدعبدهللا محمد عبدهللا التويجري9606******1940

87.91223الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرسهيئة التحقيق واالدعاء العامناسخ الهخالد عبد العزيز محمد السيف7993******1941

68.033310جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالعالقات العامة- االعالم 6عرعروزارة الصحةكاتبمحمد احمد مسفر الغامدي4023******1942

84.94221معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الرياضوزارة الماليةمساحعبدالرحمن عويد كديميس المطيري1990******1943

89.93671ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم التسويق4الخطيمامارة منطقة القصيمكاتبعبدالعزيز محمد موسى اليعيش8408******1944

61.34599جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمدقق حسابات مساعديوسف سليمان عبدهللا الحجيالن7234******1945

59.257836جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8محايل عسيروزارة الزراعةطبيب بيطرىعمر محمد بن عبدهللا الشايع9342******1946

67.16441جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة الداخليةباحث قانونى مساعدحسام ابراهيم سعد الزامل8396******1947

66.816739جامعة نجرانالبكالوريوساإلدارة العامة6االفالجوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىبدر محسن بن حمد بلحارث8487******1948

67.351129جامعة القصيمالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6عرعروزارة الصحةكاتبثنيان عبدالرحمن خلف الحربي5987******1949

86.2211الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5حوطه بنى تميموزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفهد بن محمد بن سليمان العميريني3353******1950

73.26293المعاهد الثانوية الصناعية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحمنصور محمد بن حسين الحربي4537******1951

65.10114جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدابوبكر يحي عبده الصعدي5855******1952

70.58731جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضكلية الملك فهد االمنيةمحاسب مساعدتركي بجد حمود العتيبي1731******1953

62.69111جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدشافي درعان حمد النتيفات1594******1954

64.75242جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الماليةمهندس  مدنى مساعدزيد مليح معارك الشمري8632******1955

67.96467جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابمدقق حسابات مساعدمحمد صالح بن سليمان السعوي2021******1956

74.61441جامعة الملك سعودالبكالوريوسالكيمياء العامة7الرياضالرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدريان جمال عوض المصري5854******1957

75.77563جامعة الطائفالبكالوريوستقنية حيوية7حائلوزارة الزراعةمحلل مختبرعبدالعزيز محمد ظافر القرني6009******1958

65.89335جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة مدنية7الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز محمد عامر العجمى5144******1959

63.12115جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدسالم داحن بن زياد آل سنان4573******1960

87.33561الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتسويق5مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعادل بن سعد بن عيد الحربي3820******1961

69.0497جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6القرياتوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفهد خالد محمد العقيلي4830******1962

76.45781جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمهندس اتصاالت مساعديحي سمير بن عوض الصبان0943******1963

68.479415جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحربي2448******1964

64.66221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعداسامه حضيض عابد الجدعاني3243******1965

87.356723الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5طريفوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدالعزيز سفاح سلمان الشمري0110******1966

64.33227معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحعبدهللا عقاب عبدهللا الرشيدي8530******1967

86.26221الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةحماية البيئة6االمواهبلدية االمواهمراقب صحىسلطان براهيم بن عبدالرحمن الدغيشم9386******1968

79.16791جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6الطائفامانة محافظة الطائفباحث تنظيم مساعدفواز سعيد محمد الحارثي8866******1969

74.73331جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساالذاعة والتلفزيون والفيلم6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعاصم فهد عبدالعزيز الشايع3519******1970

67.02175جامعة حائلالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضكلية الملك فيصل الجويةمهندس  كهربائى مساعدثامر مسير وراد الشمري8347******1971

90.93782الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5حائلوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىنادر فايض علي العنزي3734******1972

60.42446جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8الصبيخهبلدية الصبيخهطبيب بيطرىمسلم منصور مسلم الشراري9787******1973

72.13783جامعة القصيمالبكالوريوسالشريعة6المذنبوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدابراهيم علي بن عبدهللا المرشد5783******1974

66.88782جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7وادى جيزانبلدية وادى جازانمهندس  مدنى مساعدعلي احمد بن علي دغريري6361******1975

73.92681جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6ابهاوزارةالشئون االجتماعيةمدقق شئون الموظفينعلي منصور حسين الوادعي1323******1976

75.07891معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةاالنشاءات المدنية5الرياضوزارة النقلمراقب طرقرمثان محمد بن عوض الرشيدي8441******1977

79.07442جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرعلم االجتماع8الرياضوزارة العدلباحث اجتماعىفواز عبدالرحمن بن ضاوي العتيبي0820******1978

56.87677جامعة الباحهالبكالوريوسالعمارة7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدغسان ناصر بن احمد الغامدي5375******1979

77.82561كليات الشرق العربيالماجستيرإدارة مالية/ إدارة أعمال 8الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدهللا ابراهيم عبداللطيف العزمان1190******1980

67.16044جامعة حائلالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعواد سعود مدحمل الشمري4013******1981

69.33155جامعة حائلالبكالوريوسنظم المعلومات اإلدارية6حائلالمديرية العامة للجوازاتمدقق شئون الموظفينفهد فائز عويد الشمري9333******1982

65.92784جامعة جازانالبكالوريوسهندسة مدنية7جازانامانة منطقة جازانمهندس  مدنى مساعدأحمد مطاعن محمد معجم2314******1983

68.66844المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم دبلوم المراقبة الصحية5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمراقب صحىوليد محمد بن حمد المنصور4198******1984

75.39891معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةاالنشاءات المدنية5الرياضوزارة النقلمراقب طرقدخيل زيد دخيل الرشيدي0919******1985

62.7824جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدخالد حمدان مبارك الحربي3475******1986

64.77441جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارة الماليةمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البدران4748******1987

69.78444معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الخبرامانة المنطقة الشرقيةمساحاحمد ابراهيم محمد خبراني0069******1988

64.90224جامعة الجوفالبكالوريوسالقوى الكهربائية7الخفجىوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدتوفيق عوده بن مسعد البلوى8478******1989

71.683معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحمبارك زايد مبارك الشراري7989******1990

68.05347معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5حوطه بنى تميموزارة المياه والكهرباءمساحمحمد عبدهللا ناصر الرشيدي5162******1991

91.0041المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنشاءات المدنية5بلقرنبلدية بلقرنمراقب انشاءاتصالح أحمد حسن الشهراني5864******1992

70.50865جامعة القصيمالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارة التجارة والصناعةمحاسب مساعدعبدالملك عبدهللا علي المحيميد5337******1993

69.9763معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحسالم عوده عيد الشراري4382******1994

66.98332جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالهندسة الكهربائية والحاسبات7الرياضوزارة الماليةمهندس  كهربائى مساعدسعيد غيثان سعيد الزهراني6806******1995

70.04442جامعة أم القرىالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  كهربائى مساعداحمد عيد بن حميد الحربي9261******1996

69.766معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5القويعيهوزارة المياه والكهرباءمساحخالد ضيف  هللا سالم الشراري8005******1997

65.70365جامعة القصيمالبكالوريوساألنظمة6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونى مساعدمحمد عبدهللا محمد الدخيل2565******1998

87.06561الكليات التقنيةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةالتسويق5الرياضوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىياسر عوض عايض الحائطي7146******1999

79.04561معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الجامعةدراسات األنظمة8مكةالمكرمةوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىهالل عبدهللا بن هالل السواط9767******2000

69.70735كلية بريدة األهليةالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضوزارة الخدمة المدنيةباحث توظيف مساعدسليمان عبدالعزيز سليمان الخميس7120******2001

67.91739جامعة حائلالبكالوريوسعلوم في نظم المعلومات اإلدارية6الرياضهيئة الرقابة والتحقيقمدقق شئون الموظفينريان عبدهللا محمد المزيني6971******2002

65.38041جامعة حائلالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدتركي مبارك عيسي الشمري7134******2003

64.33331جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسهندسة مدنية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن سعد عبدالرحمن الحقباني5870******2004

63.01445جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8مراتوزارة الزراعةطبيب بيطرىمحمد دخيل سالم المطيري7499******2005

73.2162مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرإدارة العمليات والمشاريع8الخرجوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمشعل عبدهللا عبدالرحمن الماضي0773******2006

69.08227جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتنظيم والتطوير اإلداري/ إدارة عامة 6خليصامارة منطقة مكة المكرمةباحث قضايا مساعدايمن بن بريك بن مبارك الجدعاني3843******2007

67.19223جامعة الطائفالبكالوريوسالشريعة والدراسات اإلسالمية6سراه عبيدهبلديه سراه عبيدهمحامى مساعدعبدهللا بن احمد بن زهير الشهري0439******2008

61.86447جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البيطري8الكاملوزارة الزراعةطبيب بيطرىفايز عايد مفرح العروي5733******2009

67.267819جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعبدالرحمن محمد بن عبدهللا اللحيانى7471******2010

69.97342معهد العمارة والتشييد سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحعلي خالد مقبول الشراري6710******2011

69.77334جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضامارة منطقة الرياضباحث شرعى مساعدباسم عبدالرحمن عبدالرحيم الزهراني0350******2012

62.26141جامعة تبوكالبكالوريوسالمحاسبة6تبوكالقوات الجويةمحاسب مساعدعوض علي بن عوض آل خزيم5767******2013

73.171جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة العربية وآدابها6حائلهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىمشعل بن زيد بن مطلق الشمري5409******2014

70.00782جامعة طيبةالبكالوريوسهندسة كهربائية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  كهربائى مساعدبدر تمام سالمه الجهني8128******2015

60.86284جامعة الملك سعودالبكالوريوسالحقوق6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعساف علي عساف القباني6355******2016



المالحظاتترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

68.9311جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسإدارة أعمال6عرعروزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىعبدهللا جزاع بن عقيل الرويلي2795******2017

73.79821معهد العمارة والتشييددبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالنشاءات المعمارية5الرياضوزارة النقلمراقب طرقجميعان سليمان سالم الحمدي3871******2018

71.76771جامعة شقراءالبكالوريوسالرياضيات7االحساءمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتباحث احصاءعوض سعيد بن عايض الحربي7258******2019

68.448جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضالمديرية العامة للجوازاتمحقق ادارى مساعدجهز عباس سوندي النومسي5395******2020

63.77671المعاهد الثانوية الصناعيةدبلوم سنتان بعد الكفاءةاالنشاءات المدنية5شقراءوزارة المياه والكهرباءمراقب مياه وصرف صحىعناد سعيد مسعد الحربي7308******2021

74.80893مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيراإلدارة العامة8البكيريهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىأحمد عياد حامد الرشيدي8817******2022

64.28332جامعة أم القرىالبكالوريوسهندسة مدنية7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز رزق هللا بن خويتم الذبياني9714******2023

73.65561جامعة نجرانالبكالوريوسهندسة مدنية7ينبعبلديه ينبعمهندس  مدنى مساعدمهند حسن بن سراج آل سراج8855******2024

85.923المعهد الثانوى للمراقبين سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المساحة5جازانامانة منطقة جازانمساحسليمان عبدهللا يحي عسيري6190******2025

83.081مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرعلم االجتماع8جدهوزارة العدلباحث اجتماعىزهير مصلح سعيد حافظ1013******2026

72.66351جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمدقق حسابات مساعدمحمد سعود محمد الترجمي2732******2027

73.65561مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالقانون8الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونىعبدالعزيز حمد محمد الفريان0955******2028

69.093119جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الرياضالدفاع المدنىباحث قضايا مساعدطالل بن حسين بن حامد المالكي7836******2029

66.70441جامعة الملك سعودالبكالوريوسعمارة وعلوم بناء7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدعبدهللا علي بن ابراهيم التميمي4458******2030

98.0081ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4القنفذهامارة منطقة مكة المكرمةكاتبخالد شوعي محمد شواف0643******2031

68.95456جامعة الطائفالبكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  حاسب آلى  مساعدمحمد احمد بن صالح الغامدي7984******2032

70.596619جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة6عرعروزارة الصحةكاتببندر بن حمدان بن جميل الفارسي8313******2033

60.33265جامعة نجرانالبكالوريوساألنظمة6نجرانالمديرية العامة للجوازاتباحث قانونى مساعدهمام علي احمد الهمامي1772******2034

84.42444الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةاالدارة المكتبية5شرورههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعبدالقادر علوي احمد المصعبي7630******2035

73.42121جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالماجستيرشعبة االنظمة/السياسة الشرعية8الرياضوزارة الداخليةباحث قانونىخالد محمد سعيد الزهراني4125******2036

69.36113جامعة نجرانالبكالوريوسالدراسات االسالمية6خباشامارة منطقة نجرانمساعد ادارىعبدهللا علوي أحمد المصعبي8676******2037

66.892210معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الدمامامانة المنطقة الشرقيةمساحعايض عقيل ناصر الرشيدي4577******2038

68.400811جامعة الملك سعودالبكالوريوس(إدارة أعمال)اقتصاد 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث تنظيم مساعدحمد محمد بن حمد بن سلمان7517******2039

70.43899جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6االحساءوزارة العدلباحث قضايا مساعدعبدالرحمن علي عبدهللا شيبه8410******2040

67.77626جامعة الملك فهدالبكالوريوسهندسة كهربائية7الرياضالرئاسة العامة لرعاية الشبابمهندس  كهربائى مساعدفهد ناصر سعدون الخالدي0758******2041

70.49221جامعة الملك سعودالبكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7شرورهوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعبداللة عوض عبداللة الهمامي5141******2042

76.322معهد العمارة والتشييددبلوم سنتان ونصف بعد الكفاءة المتوسطةالمساحة5الرياضوزارة النقلمساحفارس عوض فهد الحربي6541******2043

91.35241المعهدالزراعى سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم االنتاج النباتي5الرياضوزارة الزراعةفنى زراعىمتعب بدري غازي العتيبي9662******2044

69.23234جامعة الملك سعودالبكالوريوسالعلوم السياسية6طريفوزارة الصحةكاتبماجد بندر صنهات الحربي6258******2045

86.767الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5ضباءوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىمحمد سالمه فرحان الشمري2768******2046

83.99671الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية(حماية البيئة)تقنية البيئة 6باللسمربلدية بللسمرمراقب صحىبندر يحي حسن الفيفي3262******2047

73.82961جامعة نجرانالبكالوريوساإلدارة العامة6نجرانوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىسلطان مساعد حسين الحارثي4087******2048

65.21333جامعة الملك خالدالبكالوريوسهندسة كهربائية7الوديعهوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدمبارك سالم ناجي الهمامي3165******2049

61.808116جامعة نجرانالبكالوريوساألنظمة6الرياضوزارة التجارة والصناعةباحث قانونى مساعدعلي احمد علي الهمامي4959******2050

69.58113جامعة نجرانالبكالوريوساإلدارة العامة6نجرانامارة منطقة نجرانباحث قضايا مساعدعبدالقادر محمد سالم المصعبي0002******2051

81.96441كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارةالماجستيرتمويل/ إدارة أعمال 8جدهوزارة التجارة والصناعةمراقب تجارىفيصل بن محمد بن احمد باطرفي5502******2052

68.20825جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الرياضديوان المظالممدقق رواتبيوسف نواف عايد الشمري9617******2053

62.522211جامعة الجوفالبكالوريوسهندسة مدنية7حريمالءبلديه حريمالءمهندس  مدنى مساعدسلطان قاسم عشوي الرويلي5649******2054

67.28222جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6عرعروزارة الصحةكاتبرياض رافع شهاب العنزي7805******2055

69.17336جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالهندسة الكيميائية7الظهرانوزارة البترول والثروة المعدنيةمهندس  كيميائى مساعدعلي سالمه محمد العنزي8519******2056

67.00227جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسإدارة أعمال6الشعبهوزارة الصحةمراقب مخزونمحمد متعب محمد الخالدي7794******2057

66.908915جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية6الرياضالدفاع المدنىباحث تنظيم مساعدمحمد رجاء جدوع العنزي2685******2058

71.66566جامعة الملك سعودالبكالوريوساإلعالم والعالقات العامة6الحديثةوزارة الثقافة واالعالممراقب مطبوعاتنواف زعيلي رغيان العنزي0867******2059

73.86561جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة الخدمة المدنيةمساعد مفتش اداريجمعه جعيبر صايل العنزي8945******2060

91.97441معهد االدارهدبلوم سنتين بعد الثانويةالمبيعات5الرياضوزارة الثقافة واالعالمكاتبمزيد حمود هالل العنزي5023******2061

75.27451جامعة الملك فيصلالبكالوريوساالجتماع والخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىمشاري عويد جعيبر العنزي4031******2062

86.00564ثانوية تجارية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم المحاسبة ومسك الدفاتر4النعيريههيئة التحقيق واالدعاء العامكاتب سجلخالد خليل محمد العنزي1964******2063

97.33781الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة5حائلالدفاع المدنىمراقب مخزونمحمد علي عبدالقوي البطاطي9648******2064

67.34114جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجيولوجيا الهندسية7سيهاتوزارة المياه والكهرباءجيولوجىمازن محمد عمر باسعد5839******2065

80.21جامعة الملك فهدالبكالوريوستسويق6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةمساعد ادارىحمد عادل احمد العثمان7548******2066


