إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحات
الثالثاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  69يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
رقم الهوية
******2267
******8619
******6683
******4479
******6525
******1723
******7729
******8999
******6441

الاسم
حليمه علي محمد عسيري
حليمه عايض سعيد عسيري
ساره عبدهللا بن صالح املحيميد
نوف علي ظافر القحطاني
ندى حسين ابن علي ال مشرف
داليا طالب يحي مشرف
فوزيه صالح مسفر الغامدي
امل عبدهللا احمد احمد
حليمه محمد بن علي العسيري

رقم الهوية
******8038
******4503
******3999
******7029
******5034
******7371
******3955
******6719
******9328

الاسم
عبير علي بن ناصر حبتر
نوره محمد علي آل طراف
اسماء مبارك فراج الحارثي
زهره حسن بن عامر العمري
ريم فرحان نومان الظفيري
اسماء محمد نصيب الزهراني
الجوهره فيصل ناصر الشهراني
مها جويعد سعد النومس ي
صالحه عبدهللا مسعود ال فروي

الثالثاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  69يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
رقم الهوية
******9318
******5848
******9723
******5597
******9194
******5793
******2773
******3501
******0229

الاسم
ريم حسن محمد محمد
مستوره حسن بن علي عسيري
زهره عبدهللا سالم البارقي
زهراء هاشم محمد الشهري
هند مفلح فراج الدوسري
نوف سعيد ابن محمد القحطاني
غدير سليمان حمد الدليقان
ساميه سعيد ابراهيم الغامدي
امنه محمد علي عقيلي

رقم الهوية
******9781
******2264
******0256
******0064
******3565
******2464
******6700
******6182
******5465

الاسم
فاطمه علي عيس ى قابص
غاده علي سعيد موس ى
غزيل ناصر راجح البيش ي
عائشه حمد محمد اللحياني
ليلى سعيد ابن مغلفط القحطاني
مها عايض محمد القحطاني
عفاف عبدهللا شعالن البيش ي
شروق علي سعد الشهراني
تهاني سعد سعيد الحارثي

الثالثاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  69يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
رقم الهوية
******3002
******0553
******8135
******5435
******9126
******1207
******2135
******7150
******2027

الاسم
سماح محمدصالح احمد السريحي
حليمه سعيد عبدالوهاب آل عامر
غدير بشير محمد الشراري
رنيم فهد عبدالعزيز بن جنيح
خديجه عيس ى علي سلطان
ريم سليمان صالح الجربوع
سماح سعد بن علي القرني
فاطمة يحي منصور علم
ساره سفر احمد عسيري

رقم الهوية
******3167
******4442
******1446
******2732
******3055
******0804
******1586
******3730
******7822

الاسم
احالم محمد موس ى ال زيد
صالحه ابوطالب احمد دغريري
نوره صالح محمد القحطاني
وضحاء فالح سليمان الحربي
حنان سعد محمد الاسمري
منيره حاضر محمد العلياني
رنا عبدهللا بن عبدالخالق آل مانع
سميحه يزيد سليمان الفيفي
جميله محمد ابن يحيى القحطاني

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

الثالثاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  69يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
رقم الهوية
******6425
******0820
******3936
******6686
******5475
******7722

الاسم
طيبه معيض علي الشهري
عنود مزلوه حميدي العنزي
نوف خالد سعد الدويس
فاطمه ماجد بن سند الحافي
البندري علي سالم القحطاني
خلود خلف كساب الضويحي

رقم الهوية
******1481
******5145
******8181
******7322
******4109
******8416

الاسم
نوره سلمان سعد العمري
ملياء منصور زيد التميمي
سلوي علي يحي عيافي
شيماء سعيد رويشد الجنهى
مها عبدالرحمن مهدي اليامي
نوف صالح صبر البلوي

الثالثاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  69يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
رقم الهوية
******2430
******1851
******6968
******6963
******2525
******7440
******5799
******3771
******4285

الاسم
حصه سليمان عبدالرحمن الرميح
مها ناجي بن شريد املطيري
نجيه حمدان عبدهللا البلوي
بشرا عابد محمد الثبيتي
نهى عبدهللا سليمان العصالني
أشواق علي بخيت العنمي
منى ناصر علي الصويطي
بدريه عبدالقادر احمد الدين زربان
فاطمه ابراهيم عثمان حكمي

رقم الهوية
******1364
******8402
******7305
******2184
******0839
******5319
******9175
******6331
******6184

الاسم
امال محمد علي بن يوسف الجديبي
عهود فيصل احمد خواجه
فاطمه محمد ولي مغفوري
مها بنت طرقي بن حمدان العنزي
شذء مهجي مسفر املطيري
نوره سعد فواز السبيعي
دالل غازي منيف الزايدي
تهاني احمد حسن مجربي
شروق سمران مطلق العنزي

الثالثاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  69يوليو 9609م  -الساعة  69066ظهرا
رقم الهوية
******5031
******1727
******4034
******9880
******0654
******3449
******7072
******8293
******9796

الاسم
فريده سعد سعدون الحربي
حليمه ابراهيم علي صمان
أبتسام فهد محمد العلي
نوال مطر بن علي الحربي
غندوره سالم جمعان الزهراني
باسمه عبدالرحمن هالل السياط
هناء عثمان عبدالعزيز الغاشم
ملياء راشد عبداملحسن العقيلي
هاشميه ابراهيم صديق بني ولي

رقم الهوية
******0865
******3309
******2667
******1743
******3926
******8376
******1946
******3600
******5964

الاسم
اسماء محمد بن عبدالرحمن الحذيفي
منى حبيب مشعل الشمري
احالم معال مرزوق الحربي
فاطمه ابراهيم علي صمان
عواطف عبداللطيف سعد الزهراني
فاطمه احمد صالح النويصر
غفران عبدهللا احمد سليمان
سهام هزاع بن محمد ال جحيف
حصه سليمان ناحي السهلي

الثالثاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  69يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
رقم الهوية
******4892
******7730
******4477
******6497

الاسم
منيره محمد مسفر الغامدي
سالي خلف كساب الضويحي
حليمه بحيص احمد مغفوري
تماني عفات حدب الرويلي

رقم الهوية
******3912
******4944
******0371
******3568

الاسم
هند رويشد مفرج البلوي
ريم احمد محمد مكرتع
بسمه عطيان عطية الشيخ
نجالء حبيب عتيق الرحيلي

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة
******7345
******8056
******1303
******5175
******2510

فوزيه مرزوق عوض الجنهي
مدى ضيدان مشعان الحربي
ذكرا راشد بن عريج السبيعي
فهيده حبيب فهد الشمري
اسماء عبدهللا مسيب العنزي

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية
******3814
******3567
******5087
******2708
******1275

هنادي حسين هاشم البركاتي
ساره علي مبارك مرير
مرام عايض بن مطلق املطيري
نوف نهار مصبح الشمري
هند مساعد هادي الحربي

لاربعاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  06يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
رقم الهوية
******5532
******9317
******6018
******9678
******8493
******2421
******3178
******1799
******7097
******3638

الاسم
اميره دحيم بن محمد الدوسري
ساميه عتيق خليف الحربي
اماني صالح دخيل العلي
مشاعر منصور عبدهللا اسماعيل
ابتسام عبدهللا أحمد شبيلي
مرام علي محمد عمر
غاده محمد محمد حمزي
شيخه محمد بن دخيل هللا الرويس
فاطمه محمد عواد الرشيدي
تهاني سعد حضيض الحجيلي

رقم الهوية
******4321
******2006
******1207
******3922
******9778
******5577
******7549
******6973
******9289
******7797

الاسم
مريم حامد بن محمد املرعش ي
ريم دبي هزاع الشمري
تغريد حمد عبدالرحمن السعدان
نوره عبدالكريم ادريب الشمري
وسام عبدالكريم سليمان الحمندي
أيمان مونس محيريت الشمري
شريفه عبدهللا منصور اليزيدي
نوره مرزوق عبدهللا العتيبي
احالم صالح رجاء البلوي
نجود علي عبده جبيلي

لاربعاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  06يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
رقم الهوية
******6472
******1607
******2771
******1614
******7012
******0939
******7707
******2856
******0520

الاسم
أشواق منصور خميس السرواني
منال دخيل هللا بن احمد الحازمي
ندى جابر بن جبرهللا السلمي
حنان عبدهللا بن حسن الزهرانى
عائضه عايض عطيه املالكى
مشاعل مصلح عرميط السلمي
سماح محمد بن محيسن الشمري
عهود معيوض عايض الثبيتي
حنين ناجي مصطفى استنبولي

رقم الهوية
******7529
******0942
******9022
******6275
******8281
******5969
******9534
******1596
******4401

الاسم
ميعاد شهد بن زايد السلمى
ايمان عبدالحفيظ سعد املغذوي
مني حسن محمد خرد
سميه سلطان بن صالح اللحيانى
هيماء احمد حسين عطرجي
غفران غازي بن اسماعيل سليماني
ساره مستور عايض الحارثي
اروى يوسف بن حميدي السالمه
زكيه على عبدهللا النمرى

لاربعاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  06يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
رقم الهوية
******7563
******0332
******0511
******0808
******1969
******6928

الاسم
أفنان عبدالصمد عبدالغفور خياط
رؤى عمر عبدهللا باموس ى
اروى محمد بن حماد القرش ي
ريم عبدهللا بن عوض العمرى
نسرين فهد سالم شربتلي
اماني عبدالرحمن بن هليل املطرفي

رقم الهوية
******4273
******8943
******4934
******0782
******0806
******8634

الاسم
زينب حسين محمدنور حريري
خديجه عبدهللا غالب الشريف
غفران ناصر بندر بنيان
حنان موس ى بن عبدهللا الكثيري
رضيه صالح بن خضر محمد
نوف حمدان بن سويحل البشري

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

الاربعاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  06يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
رقم الهوية
******9688
******6512
******5609
******3491

الاسم
سميره فلحان بن حمدى العتيبي
سحر سعد بن رداد املسعودي
لجين زهير بن محمد حسين زمزمي
مريم محمد بن حسن الصاعدي

رقم الهوية
******7089
******8089
******8908
******2792

الاسم
ندى سليمان حمد الخلف
جمانه خالد بن سليمان الحربي
وفاء راجي فالح العنزي
فايزه رديد بن حيسون الهذلى

الاربعاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  06يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
رقم الهوية
******2019
******3552
******0887
******8975
******8540
******9264

الاسم
رحاب عباس بن محمد يحى
شهد محمد بن عبدالرحمن توكل
الهام جمعان بن صالح الغامدى
فاطمه علي بن غالب القيرى
سماهر عمر بن محمد اليافعي
جيهان صالح ابن احمد سماره

رقم الهوية
******6320
******7295
******4170
******1941
******6084
******1924

الاسم
نوره محمود سعد عبدهللا
امجاد فهد بن عابد الجابري
سحر عمر بن سعيد بجبع
نوال عبداله بن شليويح الجيزانى الشريف
رزان عبدالحليم بن عباس مشاط
ابتسام ظافر علي العمري

الاربعاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  06يوليو 9609م  -الساعة  69066ظهرا
رقم الهوية
******6245
******6030
******0879
******1647
******6165
******6575

الاسم
دينا محمد صالح برنجي
رنا عوض بن عمر بازيد
انتصار محمد بن درع ال زيدان
راويه فليح بن فرج السلمى
ابرار شاكر ابن جميل ازهري
خديجه رفيع بن نامي السلمي

رقم الهوية
******2781
******8356
******7786
******4941
******9371
******7089

الاسم
منال عبدهللا محمد املطيري
عزه عبدهللا سليمان الزهراني
مرام مصطفي محمد بدره
رزان زكريا حامد باكدم
عال احمد علي املليباري
مريم ابراهيم بن مسعود الحازمي

الاربعاء  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  06يوليو 9609م  -الساعة  60066عصرا
رقم الهوية
******3166
******2908
******1563
******1996
******5435
******5198

الاسم
تهاني فهد بن محمد الرحيلي
رؤى عماد بن صدقه بكري
رنده مسلم بن سليمان الجابري
فوزيه عبدهللا بن محمد الشهري
انوار عبدهللا بن حميدحمود الحربي
افنان محمد بن عبدالرحمن الحكمي

رقم الهوية
******8527
******7309
******0200
******8004
******5525
******9021

الاسم
نوال يحي بن فرج الزهراني
اماني اسعد عبدالحميد خياط
مواهب محمد بن مسعود الشريف
رقيه هاشم يوسف الهوساوي
نوال عبدالكريم ابن عبدهللا الغامدي
وفاء مرزوق صنهات العتيبي

الخميس  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******5483هديل احمد بن محمد شقره
 ******5873ميساء عبدهللا بن محمد حجاج
 ******5723خوله طارق بكري قاض ي

الاسم
رقم الهوية
 ******1220شيمه ضيف هللا بن بخيت اللحياني
 ******9803بيان نايف بن حسين الزيدىالشريف
 ******7994أريج رجاهللا رجا اللهيبي

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة
 ******2727ربا عمر ابن صالح الزهيرى
 ******9139مشاعل احمد عبدالرزاق يلى
 ******9226اشواق سليمان بن عويد الفليت

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية
 ******8436اروى فهد بن صالح الصبحي
 ******1865نوف حسين الحسن اليحياوي
 ******2054نهى علي محمد الحازمي

الخميس  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
رقم الهوية
******1141
******9442
******1920
******5216
******6825
******7243

الاسم
اميره رمضان بن مرزوق السهلى
أمل مطر علي املطيري
ندا عاطي عطية الحربي
غاده محمد بن عواد الحربي
فاطمه عائض خلف العتيبي
ندى حسن على برناوى

رقم الهوية
******2571
******3793
******2592
******8437
******3170
******9910

الاسم
شيماء محمد بن عبدهللا سنوس ي
بشاير عبدالرزاق بن عويض العتيبي
غاده جلوي يحي حكمي
اساور ناصر بن احمد ناصر املحمادى
نجاة موس ى صالح الناصري
دعاء توفيق بن محمدسعيد امام

الخميس  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
رقم الهوية
******0929
******5911
******2012
******1159
******0485
******9476

الاسم
بدريه معيض سعيد الزهراني
امنيه عبدالغنى عبدالسالم الهندى
دالل يوسف ابراهيم السميري
امينه مطير بن حسن اللقماني
نوره عطيه حمدان املالكي
احالم فؤاد بن عوض الاحمدي

رقم الهوية
******6514
******3834
******7521
******2078
******9782
******7535

الاسم
نجود رجب علي الزهراني
غاده صالح بن جويبر املسعودي
ايمان محمد احمد كناني
غاده عبدهللا عبدالغفار ساعاتي
اشواق حامد بن عابد الهذلي
نغم أمين بن بكر عيوني

الخميس  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******8911اسماء حميدان محمد املحلبدي
 ******0226سعاد علي مساعد العلياني
 ******1996منى معيوض عيضه الحارثى

الاسم
رقم الهوية
 ******6986وداد سلمى بن عطيه الصاعدي
 ******4907مريم جمعان هادي الزهراني
 ******9938ليلى محمد مذكر العتيبي

الخميس  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
رقم الهوية
******4783
******9014
******7170
******2230
******9833
******3859

الاسم
اسماء سلمان بن نايف النفيعي
مريم مصعود بن محمد صلوي
ود محمد بن هندى الاحمدى
عهود منصور بن عمر وزقر
هدي سعود بن مسفر القثامي
نوره عايض بن عوض هللا السلمى

رقم الهوية
******2507
******3517
******1525
******9530
******7597
******8596

الاسم
نوره جريد بن عويبد الحربي
عبير خالد محمد الحربي
ياسمين يعقوب بن ثابت التركستاني
آميره عيد أحمد الخالدي
نوف حسنى سعيد منس ي
نورا حسن بن احمد املزمومي

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

الخميس  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  69066ظهرا
رقم الهوية
******9063
******1033
******7289
******8960
******6053
******8038

الاسم
ندى عبدالكريم بن كريم املصباحي
الاء عبداملطلب الجنيدي عوادي
حوريه سفر منصور العتيبي
تقى عبدالكريم بن حسن الحداد
حنان عبيد زيد الدعجاني
بسمه عبدالعزيز ابراهيم رومي

رقم الهوية
******2252
******3168
******1674
******4165
******5768
******7464

الاسم
حصه احمد محمد الشريف
مي أحمد بن صالح باجحالن
اضواء عبدهللا بن صدقه القرش ي
نجود حسن على برناوى
نوف دخيل هللا عليان الحازمي
زينب صالح عوض اللبدي

الخميس  60ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  60066عصرا
رقم الهوية
******9009
******1831
******9147
******4482
******2354
******3866

الاسم
ريما زبن سمير الحربي
حنان حمد بن حميد اللهيبي
فايزه عيد يحي الحربي
منور
املحمدى
عفاف عبدالرحمن بن
اشجان علي سعيد اليماني
هبه نبيل محمدعلي غزاوي

رقم الهوية
******3757
******0374
******7990
******8664
******8030
******6210

الاسم
لطيفه معيض عويبد الحربي
وفاء فهد سعيد املجنوني
شيهانه حمدان بن مشيلح املطيري
خلود محمد نعمان اليماني
مها عبدهللا بن محمد الرحيلي
مشاعل حمدان بن سالم الحربي

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  04يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
رقم الهوية
******0118
******4136
******6359
******4821
******5133
******7548

الاسم
الهام احمد عبدهللا الزهراني
وضحى عويضه قويبل املطيري
ميعاد متعب سعود املطيري
مشاعل داخل بادى الحربي
فاطمه ناصر حسن الشهري
عزوف محمد بن رشاد خوج

رقم الهوية
******4422
******2336
******7100
******7843
******9011
******0917

الاسم
ايمان عبدهللا مطر الجعيد
ريم محمد سعيد باصبيح
رحاب سليم مسلم الاحيوي
الهنوف حامد بن ابراهيم املزيني
نوره سليم حميد بن لوي
نوف ناصر داود فلمبان

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  04يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
رقم الهوية
******4498
******0157
******1517
******0734
******2725
******2349

الاسم
الاء عبدالعزيز حسن الحربي
تغريد حمود نهار الحربي
نوال مصلح بن ثويلب الحربي
هناء مخضر مخضور الجدعانى
مالك حمد محيميد القرش ي
ندى محمد سالم اللحياني

رقم الهوية
******5245
******4013
******1432
******2110
******1932
******2985

الاسم
ايالف محمد علي باهديله
هبه مبطي مطير الجنهي
فاطمه احمد بن عابد الجحدلي
ندى عبداملطلوب مريشيد الحربي
الهنوف منير عميش العتيبي
تغريد حمود محمد الاحيوي

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  04يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
رقم الهوية
******3654
******8240
******5132
******2989
******4025
******0193

الاسم
جميله موس ى علي دوش ى
اشواق احمد احمد الشمراني
اسماء جمعان سعد الغامدي
اماني حسن ابن مدهش الغامدي
ناديه علي حسن الشمراني
بيان ناجي محمد الحربي

رقم الهوية
******4592
******0949
******5628
******3443
******5730
******9150

الاسم
حياة محمد عواد الظاهري
فاطمه سودان ابن محمد الحاتمي
وفاء عبدالعزيز دخيل هللا الكبيدي
لطيفه سعييد احمد العرياني
هند عبدهللا بن عتيق الزهراني
جواهر على مفرح عسيري

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  04يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
رقم الهوية
******3974
******9360
******5552
******7076

الاسم
وديان زكريا بن عبدهللا زامل
اكرام حبيب صديق املدني
سالي محمود محمد محتر
مني مشعل سالم العتيبي

رقم الهوية
******8716
******5911
******0692
******0349

الاسم
خلود مبارك علي باخلعه
هويدا حاتم مصطفى صقر
امينه محمد اسماعيل مشرفي
الهام محمد خلف الحارثي

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  04يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
رقم الهوية
******3000
******7910
******2145
******5208
******8557
******0223

الاسم
منى ناصر علي عسيري
رحمه سعيد محمد الحربي
سميه حسن حسين البيروتي
نوره شعيل سعيد السلمي
رشا سعد بن عبيدهللا القثامي
بيان عبدهللا سعيد باسهل

رقم الهوية
******6592
******7980
******8463
******1372
******8035
******3743

الاسم
دانيه سامى صالح باعيس ى
ساره يوسف بن علي تمراز
زينب بنت عبدالباري بن عبدالقادر رضوان
رشا ناجى بدوى سكيك
حنان عيدان جراد املنتشري
أمينه مصطفى عبدربه درويش

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  04يوليو 9609م  -الساعة  69066ظهرا
رقم الهوية
******2849
******9036
******1051
******4091
******1234
******2126

الاسم
عنود ابراهيم حسن الشريف
مها علي محمد السلمي
دانه عبدالكريم بن جواد ابو السعود
ابتسام عواد محمد القايدي
صالحه أحمد ابن محمد الغامدي
ندى ابراهيم محمد الفرساني

رقم الهوية
******6039
******7671
******7828
******1222
******4058
******4482

الاسم
ساره سعيد ابن محمد القحطاني
عال ضيف هللا ابن احمد العوفي
حنان محمدصالح محمود قدوري
أمل عطيةهللا عيد الرفاعي
روال مرزوق مسلم املحمادي
بيان حمدي يوسف الطويرب

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  04يوليو 9609م  -الساعة  60066عصرا
الاسم
رقم الهوية
 ******1459داليا احمد سالم الجنهي
 ******1460منى محمد ثابت مباركي
 ******5338فاطمه صالح سالم باعبدهللا

الاسم
رقم الهوية
 ******0209سماهر سليمان عبدالرحمن الجنهي
 ******1348أميره جويبر ضيف هللا السلمي
 ******7694نجوى عطيه بن درويش الخميس ي

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة
 ******0409حنان محمد سعيد الزهراني
 ******5233امواج وليد عبدهللا برمه
 ******2028ريم عابد حميد الصاعدي

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية
 ******4356مرام منصور عايض الاحمدى
 ******3978افنان احمدمكي بن سراج شمس الدين
 ******3819صفاء حبش ى عبدالعزيز الانصاري

إلاثنين  09ذو القعدة 0446هـ املوافق  01يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
رقم الهوية
******1193
******5980
******1136
******2322
******0571
******2566

الاسم
هنادي خرشان محمد الشاعري
أمل سالم محمد القمزي
أسماء عايض محمد الشهري
نوال علي حسن العنزي
نورا ناصر ابراهيم الشبيكي
عتيقه موس ى محمد الزهراني

رقم الهوية
******1408
******5558
******9006
******3860
******8683
******5938

الاسم
وداد حسين بن احمد الفقيه
ساره عبدهللا جابر الزهراني
وجدان دخيل هللا سليمان املشعلي
اريج سعيد أحمد الغامدي
شيخه مسلم محمد الجنهى
ايمان محمد حامد العامري

إلاثنين  09ذو القعدة 0446هـ املوافق  01يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
رقم الهوية
******9810
******8307
******3717
******1308
******4211
******2316

الاسم
دانيه سمير حامد هندي
سهام محمد عبدالغفار الانديجاني
مرام عبدهللا بن محمد دمياطى
عبير عوض سعدون املطيري
نوف عابد عبدهللا الذروي
فاطمه احمد عليان الكودري

رقم الهوية
******4004
******9121
******6912
******0744
******1946
******1519

الاسم
وجدان عبدهللا محمد بن زاهره
ندى بدر عبدالعزيز فضل
آسيل عبدالرحمن على الجليدان
ابتسام فريحان عياد العتيبي
رنده سعيد بن محمد أبوملحه
رناد فايز تان احمد

إلاثنين  09ذو القعدة 0446هـ املوافق  01يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******0498النوري سلطان حزام الدوسري
 ******8854أريج منصور محمد الدريبي
 ******2408اسماء محمد مسفر الوادعي

الاسم
رقم الهوية
 ******0587مها أحمد محمد القرني
 ******9766العنود سعد ناصر الراس ي
 ******2846العنود محمد بن عبداللطيف العبداللطيف

إلاثنين  09ذو القعدة 0446هـ املوافق  01يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******5569فاطمه سعيد بن سعد عسيري
 ******3518اروي سعد عبدهللا الشمراني

الاسم
رقم الهوية
 ******3154عائشه احمد حسن مشافي
 ******9565بيان يحي علي الشريف

إلاثنين  09ذو القعدة 0446هـ املوافق  01يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******2550افراح علي عبدهللا العميل
 ******0620نوره سليمان جارد الشمري
 ******0053روان طلعت بن أمين قستي

الاسم
رقم الهوية
 ******0476هاجر صباح سالمه العطوي
 ******2456جمانه عبدهللا احمد البلوش ي
 ******3412أفنان احمد حسين العامودي

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

إلاثنين  09ذو القعدة 0446هـ املوافق  01يوليو 9609م  -الساعة  69066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******3849عيشه محمد وجيه باحميد
 ******3058تركيه محمد عامر عسيري
 ******2292سجى عبدالرحمن بن تونياز صالح

الاسم
رقم الهوية
 ******7215حصه نوري ابن عبدالرحمن املالكي
 ******7202ريم حسن محمد أل مجدوع
 ******7440ابتسام محمد احمد الحارقى

إلاثنين  09ذو القعدة 0446هـ املوافق  01يوليو 9609م  -الساعة  60066عصرا
الاسم
رقم الهوية
 ******4213لولوه عبدهللا سعد العبيدي
 ******1788مشاعل محمد وجيه باحميد
 ******2279سهى بشير محمد معافا

الاسم
رقم الهوية
 ******8120ياسمين احمد عطيه الزهراني
 ******9415فاطمه احمد بن احمد آل احمد
 ******3808سلمى منصور ناصر الدهيم

الثالثاء  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******3870الاء طالل سليمان صعيدي
 ******5701ندى عبدهللا عابد املعلمي
 ******7122نبيهه سعد محمد بن يحياء

الاسم
رقم الهوية
 ******5979عبير جبران حامد القحطاني
 ******1228ريم سعيد علي العمري
 ******0185حنين محمدسعيد علي نعمه هللا

الثالثاء  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******7329نوره خالد بن محمد النويصر
 ******9723نسرين طالل عبدالحكيم خالش ي
 ******7626رنا علي محمد الشهراني

الاسم
رقم الهوية
 ******3686حنان فؤاد لطفي أبوصابر
 ******8576ريم محمد عبدهللا العريفي
 ******4752حنان عبدهللا بن سليمان الحميد

الثالثاء  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******7773فايزه ناجي علي الريمي
 ******3216جواهر غازي مفلح جرمان
 ******4405هبةهللا عايد هاضل الشراري

الاسم
رقم الهوية
 ******6612مروه غازي بن احمد بانه
 ******4776نجالء طلعت يوسف حداد
 ******1627بدريه عمر صالح باسالم

الثالثاء  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******3830حنان دخيل معدي القحطاني
 ******6399لطيفه فهد بن عبدالعزيز السنيدي

الاسم
رقم الهوية
 ******4089فاطمه احمد محمد حمدي
 ******2490رناء زياد احمد الكريع

الثالثاء  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******3142رحاب علي ملفى الحارثي
 ******9357رغد عبداملحسن محمد البديوي
 ******2506ندى مصلح علي عبدالرحيم الجنهي

الاسم
رقم الهوية
 ******0856جواهر مرعي يوسف عسيري
 ******4877اماني سامي علي عزوز
 ******1156رحمه صالح درويش الغامدي

العنوان  /مكة املكرمة – حي الحمرا – املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة

اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

الثالثاء  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  69066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******5276سلوى ضيف هللا وصل هللا العتيبي
 ******1115جمانه عبدالرحمن عبدهللا السلومي
 ******1443هبه زامل بن محمد صابر

الاسم
رقم الهوية
 ******8581أميره ابراهيم عبدالرحمن الزهراني
 ******9186روان سعد علي القرني
 ******2778رنده حسين محمود عارف

الثالثاء  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  60066عصرا
الاسم
رقم الهوية
ي
 ******7464دالل ضاو ابن مبارك الجعيد
 ******0422ساميه ظافر مفلح الشهراني
 ******1655رهام جمال أحمد فتيحى

الاسم
رقم الهوية
 ******2696هناء محمد سليم الحربي
 ******0894سوزان رشيد بن محمد البشري
 ******0159ملياء سامي احمد املحارب

الثالثاء  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  64066عصرا
الاسم
رقم الهوية
 ******5026نورة مطلق خالد الرويس
 ******6421اسرار عبدالرحمن محمد الثبيتي
 ******5682ابرار عبدالقادر بن موس ى اثمه

الاسم
رقم الهوية
ل
 ******7276بتو اسامه بن عبدالحميد خياط
 ******2309منى عبدهللا عبدالرحمن املطيري

لاربعاء  04ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******3797شروق علي صالح الصيعري
 ******5606احالم محمد عمر على محمد مود
 ******1782اسماء يحى حافظ كعبي

الاسم
رقم الهوية
 ******4105رنا محمدنور صديق نورالهي
 ******6062حنان مناور بن نصيب الجحدلى
 ******8695والء عبدالحميد محمدطه زيني

لاربعاء  04ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******4464رشا حسين ابراهيم العمري
 ******3481بسماء علي ناصر العاصمي
 ******4930نوره ناصر سليمان بن خضر

الاسم
رقم الهوية
 ******7184اسماء خالد محمد علي
 ******8592مها صالح علي السديس
 ******3715وجدان علي سعيد بازي

لاربعاء  04ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******6129نوال عبدهللا محمد البارقي
 ******0547شيماء يوسف محمد صبري
 ******8542اماني عمر ابراهيم القنفذي

الاسم
رقم الهوية
 ******9195منال محمد سعيد الزهراني
 ******4333امانى محمد ابن عبدالقادر فرحات
 ******0399حنان حمد علي جيالن

لاربعاء  04ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******8763سماح محمد علي الشيخ
 ******2928ابرار عبيد حسين الجحدلي

الاسم
رقم الهوية
 ******2947زينب عبدالرحيم هالل السلمي
 ******0901دعاء بنت علي بن ناصر الفرج
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اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

لاربعاء  04ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******8986فتحيه احمد فتحي القرني
 ******7659نوف هائف بن محمد الدوسري
 ******1170وداد مسفر محمد املالكي

الاسم
رقم الهوية
 ******3114طموى محمد عوظه السبيعي
 ******2189منار ابراهيم عبدالعزيز املعجل
 ******4151مريم سعد مجيديع املعبدي

لاربعاء  04ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  69066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******8581انجود صالح بن علي شكر
 ******2268منى مفرح رشيد الهديبي
 ******9459ايمان حسين عبدهللا السقاف

الاسم
رقم الهوية
 ******3586فاطمه سعيد بن علي الزهراني
 ******7361امال محمد عويض الثقفي
 ******5025ملياء نبيل بن ابراهيم الفوزان

لاربعاء  04ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  60066عصرا
الاسم
رقم الهوية
 ******5406هديل عبدهللا حسن الحربي
 ******9953وفاء سعد علي الشمراني
 ******3871عزيزه حمادي بن احمد الجدعاني

الاسم
رقم الهوية
 ******7098حنين احمد عبيد املاس
 ******2385عائشه احمد على الشهرى
 ******0590بدريه عبيد خليوى املطيري

الخميس  01ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******0727جمعه عبدهللا صالح الزهراني
 ******6813اميره مثيب بن غفنان النافعي
 ******5200راويه دخيل محمد الحربي

الاسم
رقم الهوية
 ******6231روان عبدالعزيز حسن طراد
 ******8606مها ابراهيم عبدالرحمن الحصيني
 ******2879اماني محمود ابن محمد الزبيدي

الخميس  01ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******4321خلود محمد محفوظ النفيعي
 ******6468عبير احمد هنيدي الظاهري
 ******3739سمر عبدالعزيز سالم العتيبي

الاسم
رقم الهوية
 ******2518رحاب الحميدي بن محصان املطيري
 ******7352تسنيم ابراهيم بن اسماعيل شباج
 ******2752منيره عبدالواحد بن منس ي السلمي

الخميس  01ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******4366اشواق عطيه سعد الغامدي
 ******0204جوهره سعيد سند السلمي
 ******9316فاطمه ابراهيم موس ى الكيادى

الاسم
رقم الهوية
 ******7007سميره هادي زابن القحطاني
 ******1867هدى عبدهللا عطيه الزهراني
 ******1321شهد صالح عبدالقادر املكاوي

الخميس  01ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******1803تهاني دخيل هللا عبدهللا العطوي
 ******1089خديجه محمد موس ى الزهراني

الاسم
رقم الهوية
 ******8238رؤى ادهم بن بازارباي التركستاني
 ******6857رانيه حمد عبيد املستادي
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اململكة العربية السعودية
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إدارة تطوير املوارد البشرية

الخميس  01ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******2032دانا حمدان بن خليوي املطيري
 ******0012صالحه احمد سالم الخالدى
 ******3624رزان تركي عبدهللا الحربي

الاسم
رقم الهوية
 ******4196علياء محمد سويد الدوسري
 ******6035حنان عبدالعزيز بن احمد الشهري
 ******7475عفاف يحي احمد زعله

الخميس  01ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  69066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******1722سكينه بنت علي بن سعود آل علي
 ******0685هتينه غازي محمد اكرام
 ******9117سميره جميل محمدعلي العباس

الاسم
رقم الهوية
ي
 ******7375دالل مسيعيد مجز الجحدلي
 ******4075ساره سفران مسفر القثامي
 ******4084غدير ناصر ابراهيم آل سالم

الخميس  01ذو القعدة 0446هـ املوافق  00يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
ق
 ******2380الاء طار عبدالعزيز مغربي
 ******9741مي شاكر غريب عالم
 ******8338بيان صالح حامد الغريبي

الاسم
رقم الهوية
 ******3843غدير محمد سالم جحالن
 ******3678آسيه خالد ابراهيم الدبيان
 ******2456آالء عبدهللا ابراهيم السيف

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  90يوليو 9609م  -الساعة  69066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******6762حنين عبدالعالي علي الحربي
 ******5052مها فائز عمير السلمي
 ******5072امل حسن علي الشهري

الاسم
رقم الهوية
 ******0711خلود محمد سيف الشهراني
 ******9182ايمان بخيت عبدهللا الزهراني
 ******9985نوال سعود حسين الغامدي

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  90يوليو 9609م  -الساعة  06066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******9760هيا بنت عيد بن عطيه البركاتى
 ******2817اريج محمد غانم املغامس ي
 ******1984اسماء عبدهللا مفلح القحطاني

الاسم
رقم الهوية
 ******8168سميره عبدالواحد احمد القحطاني
 ******5172حنان عبدالكريم بن اسماعيل الحريري
 ******0071هنادي خالد محمد الصامل

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  90يوليو 9609م  -الساعة  00066صباحا
الاسم
رقم الهوية
 ******0586حمديه هضيب خويتم العمري
 ******3435فاطمه عقيل صالح الثبيتي
 ******9323أسيا جميل شادلي سحله

الاسم
رقم الهوية
 ******8390سارا صقر عويض املطيري
 ******3022شيما سعود بن سعد املطيري
 ******7895رهام جميل حمزه دخان
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اململكة العربية السعودية
وزارة الحج و العمرة

إلادارة العامة للموارد البشرية
إدارة تطوير املوارد البشرية

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  90يوليو 9609م  -الساعة  09066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******7517رباب سليمان سالم القثمي
 ******8901شروق خالد محمد دنديني

الاسم
رقم الهوية
 ******5858ايمان بنت حسن بن سلمان الثواب
 ******4940سعاد عصام محمد سالمه

لاحد  00ذو القعدة 0446هـ املوافق  90يوليو 9609م  -الساعة  60066ظهرا
الاسم
رقم الهوية
 ******5246ندى طالب عابد الشيخ
 ******5680دالل حامد عايد الحربى

الاسم
رقم الهوية
 ******0582جميله جبريل بن عطيه الزهراني
 ******9212رزان صالح احمد باوزير
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