
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفنيين(    -المرشحين للمقابلة الشخصية على وظائف )المهندسين  تعلن أمانة االحساء أسماء 

تم تحديد  البشرية والتنمية االجتماعية والتي  عبر منصة جدارة التابعة لوزارة الموارد  المتقدمين  

االحد   يوم  الموافق  13/03/1444بتاريخ  المقابالت  األربعاء  09/10/2022هـ  يوم  الى  م 

مع المرشحين عبر القنوات    م علمًا بأنه سيتم التواصل2022/ 10/ 12هـ الموافق  1444/ 16/03

 .قبول نهائي للوظيفة رال يعتبوهذا الرسمية ألمانة االحساء 

 هـ 24/02/1444أسماء المرشحين على الوظائف المعلنة بأمانة االحساء بتاريخ 

 الهوية  االسم م

 1211****** احمد حسين احمد الصعيب  1

 8680****** احمد حسين مالي مجيد  2

 2051****** احمد صادق احمد البراهيم  3

 3610****** احمد مرزوق احمد البليهش  4

 9768****** ايمن عبداهلل حسن القويفل 5

 2750****** إبراهيم حسين ابراهيم الفقيه 6

 3775****** إبراهيم موسى سويدي السالمي  7

 6982****** باسل إبراهيم علي البراهيم  8

 1302****** بندر فواز سعد السناني  9

 6290****** ثامر حسن قليل الزهراني  10

 5797****** حسن معيض محمد عسيري 11

 



 

 الهوية  االسم م

 9714****** درويشحسين سلمان علي آل   12

 9471****** خالد عبدالقادر إبراهيم سعيد 13

 1133****** خالد عبداهلل عايض الحارثي  14

 3734****** رعد عايض ناجي العمري  15

 4229****** زكريا احمد عبداهلل الشباعة 16

 7232****** سامي خليفة إبراهيم المطيري  17

 7324****** سعد عويضه محمد العطوي 18

 5556****** سعود فهد محمد المطيري 19

 0473****** صالح عبداهلل محمد المرحبي 20

 4021****** صالح كريم عايد الشراري  21

 3404****** احمد الجعفرصهيب عبداهلل   22

 7853****** طارق باخت ضيف اهلل العتيبي   23

 9621****** طالل خلف ناصر الخالدي  24

 2098****** عاصم عبدالرحمن عبدالمحي الغرباني   25

 6741****** عبدالرحمن حمود صالح الفنيخ 26

 5299****** عبدالرحمن فهد محمد العتيبي   27

 2189****** عبدالرحمن محمد سليمان المحمدي  28

 7225****** عبدالعزيز عواض محمد االسعدي   29

 6292****** عبدالعزيز محمد علي المطيري 30

 2496****** عبداهلل دريم محمد القحطاني  31

 1328****** عبدالهادي مهدي جبران الفايدي  32

 2840****** المطيري عقاب علي معال  33

 1754****** عالء محمد عبود عفيف  34

 0255****** علي كاظم يوسف الكاظم   35

 3808****** عمر سعود فالح الحربي  36

 5210****** عمر صالح عبداهلل الخليفة   37

 9194****** عيسى عبداهلل جعدان العمري   38



 

 الهوية  االسم م

 5743****** فراس طلحة شعيب قدح 39

 2942****** فهد عايض محمد الدوسري  40

 7324****** فواز حامد سعيد العمري   41

 9737****** فيصل حسين حسن العطوي 42

 1927****** فيصل سعد محمد الحارثي  43

 3431****** فيصل علي مريزيق العلوي  44

 8370****** فيصل مسفر سفر العصيمي   45

 2857****** عبداهلل شخران الشراريماجد  46

 7743****** مجتبى حجي طاهر الصالح 47

 9165****** مجتبى محمدعلي سعود البن الحمضه 48

 4326****** محمد حامد رده العتيبي   49

 5086****** محمد طارق محمد الغزال  50

 9853****** محمد غازي ماشع المطيري 51

 0472****** الصالحمرتضى عادل محمد  52

 2730****** مشاري ابراهيم محمد الجاراهلل  53

 6843****** مشعل حميد الحق القثمي  54

 4770****** مشعل عبداهلل رشيد الحصين  55

 2339****** مفيد رضى علي العبكري  56

 6527****** مهدي فؤاد حسن الهاشم  57

 0879****** نادر عبداهلل مضحي المطيري 58

 4770****** مشعل عبداهلل رشيد الحصين  55

 6987****** نايف خالد فالح الردادي   59

 1157****** نواف عيضه طليب الحارثي  60

 5656****** هادي عيد غبن البلوي   61

 2059****** هشام عابد سليم القرشي   62

 


