
 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

 مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحين
افق1441صفر  21األحد   9:00الساعة  -م 2019 ر أكتوب 20 هـ املو

 
 صباحا

الدور السادس –حي الحمراء  -املقر الرئيس ي بمكه املكرمة /العنوان  

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 2506****** عيد العنزي  محمد عبدالهادي 5479****** احمد سلمان جبران العبدلي

 7146****** عبدالحميد رفيع ظافر العمري  0203****** محمد نافع ثفيالن الرويلي

 6239****** سلمان عناد حسين الرويلي 7535****** صالح مانع بن صالح لسلوم

 6177****** عبدالرحمن سويلم منور الحربي 4913****** مسفر جابر بن صالح آل زبيد

 5946****** حمد محمد بن حمد آل منصور  3539****** عبيان بن صالح آل منصور مرض ي 

 8576****** خالد عايش ابن احمد الطلحي 2056****** فيصل حامد علي ال قنفذ

افق1441صفر  21االحد   10:00الساعة  -م 2019 ر أكتوب 20 هـ املو
 
 صباحا

الدور السادس –حي الحمراء  -املقر الرئيس ي بمكه املكرمة /العنوان  

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 7008****** متعب سالم بن مانع اليامي 4505****** حاتم سالم ابن محمد آل منصور 

 2422****** عبدهللا هديبان بن علي ال ذيبان 6399****** خالد مقبل خالد العنزي 

 7804****** بن محمد ال بحري سلطان صالح  3736****** مانع حمد بن مانع آل شهي

 2544****** أحمد ضاوي بن دحيم املطيري  9943****** محمد علي بن مانع الشهي

 3665****** عبدهللا فالح صالح زبيد 5696****** تركي صالح بن احمد ال حشوان

 7084****** ليث مهدي بن عويد الشراري  0044****** مهدي محمد بن هادي سميطان
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افق1441صفر  22االثنين   9:00الساعة  -م 2019 ر أكتوب21 هـ املو
 
 صباحا

الدور السادس –حي الحمراء  -املقر الرئيس ي بمكه املكرمة /العنوان  

طنيةو الهوية ال االسم الهوية الوطنية االسم  

 3413****** صالح علي بن محمد آل منصور  5950****** سالم عبدهللا بن سالم اليامي

 5434****** محمد صالح محمد زبيد 5161****** منصور غانماسماعيل محمد 

 3353****** فيصل خالد سليم العنزي  8631****** جابر محمد بن حسين آل ذيبان

 9635****** حسين مهدي بن محمد ال بوزبده 4036****** احمد محمد بن احمد جراح

 0799****** املحامضمهدي محمد بن شويل  7279****** مهدي علي بن شويل اليامي

 2965****** عبدهللا علي عبدهللا الزهراني 8996****** محمد علي محمد حربي

افق1441صفر  22االثنين   10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

الدور السادس –حي الحمراء  -املقر الرئيس ي بمكه املكرمة /العنوان  

الوطنيةالهوية  االسم الهوية الوطنية االسم  

 9366****** منصور سعيد بن منصور اليامي 1604****** خليوي علي بن عبيد آل ذيبان

 9815****** سالم صالح بن محمد زبيد 8708****** محمد صالح بن حسن آل منصور 

 8090****** نايف علي بن سعيد ال سليمان 5890****** سالم حمد بن محمد ال سليم

 5446****** مروان الضمني ضحوي العنزي  4895****** حمد يحي بن محمد الزبيدي

 6443****** صالح مفلح عبدهللا الدوسري  6947****** محمد عليان نمران الحربي

 5437****** مانع علي بن مانع الشهي 3870****** حسن محمد بن علي بن اليامي

 6306****** املحامضهادي صالح هادي  6971****** سعود حمد بن عبدهللا آل الحارث
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افق1441صفر  21االحد   9:00الساعة  -م 2019كتوبر  أ 20 هـ املو
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 0871****** محمد طالب محمد عبدالحفيظ 3494****** محمد علي احمد قيس ي

 1730****** ناصر بن احمد بن عبدهللا العبدهللا 5058****** جاسم بن حسين بن صالح الخلف

 3520****** عدي حاتم محمد عسيري  9785****** ممدوح فارس خضر الرويلي

 3263****** عبدالعزيز خالد يوسف البراهيم 6671****** ابراهيم علي ابراهيم العقل

 0130****** الشريفياسر نصار محمد  9110****** عبدالرحمن محمد طالب طرابيش ي

 4595****** عبدهللا علي بن محمد الغامدي 5474****** عبدهللا سعود عبدهللا العريفي

 4652****** علي ظافر علي الشهري  1672****** سعيد احمد عبدالعزيز الغامدي

 2068****** محمد عبدالهادي محمد الخليفه 3896****** محمد احمد بن فالح الشريف

 4507****** حسن بن عبدهللا بن محمد الزهراني 7846****** صالح بن علي الوايلياحمد بن 

 8259****** حمود بن ناصر بن حمود السبيعي 6089****** عاصم ابراهيم على العشرى 

افق1441صفر  21االحد    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 9458****** طارق احمد سعيد الشهري  4181****** مهند خالد صالح الغامدي

 9699****** هادي بن عبادي بن صالح اليامي 5552****** ايمن عبدالرحمن جمعه محالوي 

 8641****** محمد حمد سعد املاض ي 9911****** حمدان سعد عبدهللا العمري 
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افق1441صفر  21االحد    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 9754****** سلمان مرض ي سالم الغامدي 8730****** نجيب عثمان عبدهللا الفيصل

 5493****** حسن ابراهيم بن عبدهللا الجنبي 2979****** ماجد بن عبدهللا بن علي القحطاني

 2604****** سعد محمد خالد القثامي 8998****** عبدهللا احمد مبروك الردادي

 3499****** محمد عبدهللا فرحه الغامدى 3334****** محمد عبدهللا خضر الشهري 

 3755****** الجنهيطارق محمد احمد  3330****** عبدهللا بن حمدي بن بالود الحربي

 3610****** سلمان علي بخيت الزهراني 9019****** عبدالعزيز غانم هذلول الحربي

 3667****** احمد علي أحمد الشهري  9134****** فيصل سماح نهار الحربي

افق1441صفر  21االحد    11:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 2566****** ابراهيم محمد ابراهيم الغامدي 1813****** نواف سحمي مناحي العتيبي

 5708****** رايد شايخ سراج الحارثي 2104****** محمد منصور ناصر العرفج

 4795****** آل هتيلهمحمد علي معدي  3011****** وائل منصور سعد العتيبي

 9442****** انور عوده مطلق الرفاعي 6745****** محمد حسين بن محمد الحماد
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افق1441صفر  21االحد   مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20هـ املو

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 8688****** سعد علي بن عبدهللا القحطاني 2643****** العتيبيعاتق ناش ي عاتق 

 4613****** عبدالحميد سعد بن عبدهللا الواصل 8606****** عبدالرزاق ابن محمد ابن احمد الغامدي

 2624****** حسين بن مسفر بن مانع آل هتيله 3289****** عبدالعزيز فهد صالح الزيد

 1516****** احمد عبدهللا محمد ابوالنصر 9891****** خالد هليل هالل العصيمي

افق1441صفر  21االحد   مساء   1:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20 هـ املو

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 3345****** بندر مبارك محمد القحطاني 9421****** أحمد محمد بن موس ى الحواج

 8313****** عبدالحميد صالح بن حمود الردادي 4517****** احمد عبيدهللا بن عبدهللا السويهرى 

 9318****** باسم عبدهللا ناصر الخلف 3419****** شاكر عامر خيران الشهري 

 3394****** عبدهللا حسن الطالب الشنقيطي 5899****** عبداملجيد عبدالرحمن علي العامري 

 3455****** عمر ظافر سالم العمري  8266****** عادل مسلم مليحان الرشيدي

 9668****** فهد خالد جلوي لزهر 8323****** توفيق راشد محمد الزهراني
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افق1441رصف 22االثنين    9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

الوطنيةالهوية  االسم  الهوية الوطنية االسم 

 4411****** منصور عبدهللا سعد الثبيتي 4242****** هيثم رشاد محمد بروق

 9506****** محمد جمال محمدحكيم بخش 0812****** محمد عبدهللا محمد القحطاني

 1919****** محمد عبدهللا مبخوت الصيعري  5234****** محمد احمد على احمد

 2082****** خالد سعود تركي املزيني 4722****** عبدالعزيز الربدياحمد علي 

 9077****** ماجد عطاهللا راشد الجنهي 3758****** عبدهللا صالح بن دخيل الشويمان

 1994****** عبدالعزيز نايف عبدهللا املانع 2783****** عبدالعزيز مفلح عبدالعزيز الغويري 

 7212****** حمد بن علي بن محمد عتين 8420****** الزعاقيعبدالرحمن سعد عبدالرحمن 

 8820****** مصعب عبداللطيف بن عباس جابردمنهوري 8575****** سلطان ناصر عبدالرحمن السلطان

 0516****** محمد عبده بن يحي حدادي 4462****** ولي جبريل احمد حكمي

 2123****** بن علي الغامديزايد سعيد  4117****** ماجد سليمان عوده املسعودى
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  10:00الساعة  -م 2019 أكتوبر  21هـ املوافق1441رصف 22االثنين 
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 8703****** حمد حسن بن عبدهللا ال فهاد 0525****** محمد فهد خويشان العمرى 

 4186****** ممدوح محمد بن مرزوق الحربي 2959****** ابن حسن ابن عبدهللا العبدليذاكر 

 0276****** غسان عمر مطلق الحميدي 4891****** علي أحمد حسن عسيري 

 2690****** علي محمد بن علي العلوي  9805****** عبدهللا احمد عساف الشمراني

 6003****** عبداملحسن بن عبدهللا الدهنينعلي  8608****** علي سلمان فهد السحوبي

 6147****** ماطر عوده مطر الجميلي 6782****** عبدهللا احمد ادريس فالته

 9447****** عبداملجيد محمد عبيد املالكي 1579****** محمد خليف مطر الشمري 

 1898****** صالح بن علي بن حمد آل بشر 6159****** مهنا احمد سعد الثمالي

 4815****** علي معيض علي القحطاني 7445****** وليد ثواب بن عبدالعزيز السلمي

 8160****** نواف سعد بن محمد القحطاني 2367****** عبدالعزيز سليمان ابراهيم الرشيد

افق1441رصف 22االثنين    11:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 0190****** سلطان جهز علي الحربي 2490****** تركي بن ابراهيم بن عبدهللا بن ثويني

 1119****** نايف نادي فنيسان الشمري  1093****** عبدهللا حمدان سعيد الشهري 

 6341****** مشفلتعبدهللا سعيد راشد  8994****** بدر احمد ابن محمد القحطاني

 2015****** يوسف ابن عبدهللا ابن علي بن ضيف 3747****** سعد ناصر بن حسن التميمي
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افق1441رصف 22االثنين   مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 2378****** محمد خاشم مناور الجذع 8049****** الشمري خالد صبر زايد 

 8884****** جهز خلف حنيف الحربي 4921****** سلطان عبدهللا سالم املحمدي

 1233****** علي منصور بن سلمان السيهاتي 6153****** وائل عبدهللا عطيه الحجيلي

 2467****** ابوعقيلرياض عبدالكريم عبده  9380****** جمال مساعد علي العتيبي

افق1441رصف 22االثنين   مساء   1:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21 هـ املو

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 9369****** فيصل ابراهيم محمد العسيري  8563****** هاشم بن سعيد بن حسن آل علوي 

 3875****** حسام ساعد محمد الزلفي 5068****** عايش املحمد علي علي بن عبداملحسن بن

 2354****** فهد ابراهيم بن دخيل املطيري  6780****** نواف مقبل عبدهللا العنزي 

 1711****** حسين صالح بن علي املعلم 3868****** نافع محمد نافع العنزي 

 9693****** محمد عوادمحمد محمود  0124****** احمد عبدهللا زايد الثقفي

 2170****** نور بن كاظم بن علي آل صويلح 9623****** ابراهيم بن ثاني بن حدران العنزي 
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 9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املوافق1441رصف23الثالثاء 
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 1345****** مهدي جاسم بن محمد الفرحان 9342****** حسن بن اسعد الفيفيعيس ى 

 3594****** نايف مبارك بن سليم الجنهي 9981****** ابراهيم جابر ابن محمد والبي

 3358****** سلطان عابد عبدهللا الحربي 4659****** محمد علي صالح الحارثي

 1351****** فهد ابن عبدهللا ابن جابر االحمدى 3244****** حسن بن صالح بن صالح العباد

 3534****** عبدالرؤف عقيلي جيالن الشيخي 7749****** سلطان عوض سعد آل مجري 

 1927****** عبدالعزيز جبر بن مهناء الدوسري  1074****** قاسم ابراهيم بن حسين الزويد

 6032****** محمد مسفر سلمان الجنهى 6989****** نايف عواد سالم الجنهي

 9423****** صالح محمد صالح الغامدي 8362****** فيصل احمد بن جهيمي الغامدي

 6230****** خالد فالح بن حمد الرشيدي 1179****** عائض ابراهيم محمد املحجاني

 4164****** علي حمد يحي غنيمي 1479****** عوض علي احمد القرني
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افقهـ 1441رصف 23الثالثاء   10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 املو
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 7288****** محمد بن سعد بن محمد املطيري  2561****** عبداالله عبدالرحمن بن سعد العبدالحي

 5301****** عبدهللا بن عبدهللا الراشدحسين بن  4186****** محمد ابوالقاسم عبده سفياني

 7435****** سلطان منصور عبدالرحمن السهلي 2185****** احمد جواد بن موس ى بوخمسين

 9402****** مشعل بن مقحم بن محسن العنزي  6177****** سلطان جبر صالح الرشيدي

 2426****** رائد خالد عبدهللا الشمري  8952****** مشل غضيان ركيان الشمري 

 8116****** صالح محمد خلف املطيري  9114****** منير علي بن سلمان العوامي

 6162****** سالم ابراهيم سالم الضمادي 0146****** عبدهللا محمد رثعان املطيري 

 3715****** عبدالعزيز سيف مسفر القحطاني 6890****** عمار عبدهللا بن عبدالرحيم عسيالن

 8884****** حسام سلمي سالم الرحيلي 8665****** اللحيدان ياسر علي محمد

 1020****** حاتم سليمان محمد الخبراء 9292****** احمد مشرف عبدهللا العنزي 

افق1441رصف 23الثالثاء   11:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو
 
 صباحا

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 7130****** سالم خلف بن فالح الحربي 2278****** علي يحي عبدهللا عسيري 

 1883****** عبدالعزيز احمد عبدالعزيز الرقيب 1710****** عبداالله عبدهللا عبدالعزيز العيدي

 8944****** فيصل سليمان عوض الحربي 2433****** عبيد عائض جمعان الشهراني

 0931****** فهد بن حمدان بن عويض الحربي 8430****** عبدهللا عوض الرحيليعبداملجيد 



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

 

 

 

 

افق1441رصف 23الثالثاء   مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 4281****** ياسر بن عبدهللا بن عبدالرحمن الشيخ 8339****** ابراهيم بن محمد بن مصطفى الحسني

 9901****** عبداملجيد عاطي بن عويضه الحربي 6106****** جاسم محمد احمد الفروه

 1967****** عبدالعزيز محمد مساعد الطويرقي 5371****** فيصل محمد علي البدر

 4193****** موس ى الهلي مازن عبدالرحيم ابن 1940****** خالد بن محمد بن سليمان الدخيل

 مساء   1:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املوافق1441رصف23الثالثاء 

فرع الوزاره بجدة –جدة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 3647****** عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الرشيدي 5137****** صقر بن حسين بن عبدالعزيز القحطاني

 0881****** خالد بن علي بن سعيد الزهراني 2048****** سلطان عبدهللا بن محمد العتيبي

 1284****** احمد جبران علي الجابري  4875****** عبدالرحمن سمير محمد بانافع

 2291****** تركي سالم رابح الردادي 8885****** فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف

 0206****** عبدالرحمن احمد بن عبدالعزيز العومي 9473****** محمد الزهرانيمحمد احمد بن 

 4708****** احمد رزيق مريزيق الرحيلي 9372****** غانم فهيد فهاد الحربي



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

افق1441رصف 21االحد    9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو
 
 صباحا

دور امليزانين –حي الحمراء  –املقر الرئيس ي بمكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 7408****** محمد عبداملحسن مساعد الجنهي 2543****** حمد بن محمد بن علي ال سرار

 7812****** موفق سعيد بن محمد مودان 3892****** مجدى محمدصالح عوض هللا البشري 

 0977****** عيظه سالم البخيت العامري  2157****** البراء محمد عبدالرحمن املحضار

 2098****** عبدالرحمن احمد عبدهللا العامودي 5190****** عبدهللا عمر بن عبدهللا الفريح

 1125****** محمد احمد بن محمد الغامدي 2357****** يزيد عبدهللا علي العسكر

 4149****** املحيميدأحمد محمد صالح  6881****** فهد منصور فهد الحمر

 6970****** وائل سعيد على الزهراني 4649****** عبدالعزيز علي عمير الساملي

 3301****** عبدالوهاب محمد جار هللا املالكي 2560****** محمد صالح محمد الفهد

 6412****** عبدالرحمن بن صالح بن علي العبيدي 9020****** عبدالعزيز احمد بن يحي الزهراني

 6076****** علي احمد محمد عسيري  9393****** تركي مسعود بن احمد غزواني

 

 

 

 

 

 

 



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

افق1441رصف 21االحد    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20 هـ املو
 
 صباحا

دور امليزانين –حي الحمراء  –املقر الرئيس ي بمكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 4452****** منير محمد ميشع العتيبي 0985****** عبدالعزيز سعيد جزاعوليد 

 6266****** ابراهيم سعود عبدالعزيز الباللي 0341****** نايف سالم غانم الحربي

 1728****** ريان عبدربه جمهور الثبيتي 3842****** محمد عطاهللا بن حامد القرش ي

 3326****** زياد خالد عبدهللا العبود 5804****** عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن نوفل

 1014****** احمد حسن محمد بالبيد 0664****** ابراهيم حسن عبده الزبيدي

 1517****** محمد علي ابن حسين القحطاني 7435****** املثنى محمد مردوف باخشوين

 0082***** رائد فالح فليح الجنهي  

افق1441رصف 22االثنين    9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

دور امليزانين –حي الحمراء  –املقر الرئيس ي بمكة املكرمة العنوان/   

الوطنيةالهوية  االسم  الهوية الوطنية االسم 

 0561****** خالد مسلط عويشز املطيري  3477****** عبدالرحمن عالي عبدالرحمن العتيبي

 6369****** عبدالعزيز صالح وصل السلمي 0178****** عبدهللا محمد عبدهللا سالمي

 4107****** حامد عوض رده الحارثي 6443****** عاصم ابن عبدالرحمن ابن حامد الغامدي

 3264****** محمد عبدهللا علي العيد 2013****** اسماعيل محمدعبدهللا ابراهيم املصطفى

 1715****** محمد عبدهللا مستور الثبيتي 2218****** فيصل محمد بن عبد هللا مباركي

 6952****** صالح محمد بن عثوان القرني 3658****** عبد العزيز احمد سليمان الحجيري 

 3113****** عبد هللا رياض عبد هللا الدندني 8282****** فيصل عبدالرحمن محمد عسيري 



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

 

 

 

افق1441رصف 22االثنين    9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

دور امليزانين –حي الحمراء  –املقر الرئيس ي بمكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 9393****** عمرو عبد هللا ابن سعيد املودان 9052****** نايف اذياب اهديان املطيري 

 4761****** أمجد سعيد ابن أحمد الغامدي 6903****** عبدالرحمن عمر محمد سايس

 1019****** فيصل مخلف عبدهللا الخلف 2850****** عبدهللا أحمد بن عبدهللا الهأللي

 2158****** ال زيدخالد فيصل بن الحسين   

افق1441رصف 22االثنين    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

دور امليزانين –حي الحمراء  –املقر الرئيس ي بمكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 3530****** علي احمد مهدي علوي  3514****** وليد سعد صالح الغامدي

 7043****** ابراهيم محمد بن براهيم السكاكر 8504****** يزيد زياد سلطان العتيبي

 8845****** عمار سامي عبدالرزاق العالوي  6445****** بندر طالل كمال عناني

 8252****** سعود مهرب الريض الرويلي 7347****** احمد بريك محمد الحربي

 6657****** محمد فريد فؤاد فرحات 8823****** بدر عبدهللا محمد القحطاني

 5458****** خالد عبدالعزيز بن احمد الغامدي 4034****** احمد عبدالرحيم جعفر ابوعيفه

 7275******* عبد العزيزعبد هللا عوض املالكي  



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

  9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املوافق1441رصف23الثالثاء 
 
 صباحا

دور امليزانين –حي الحمراء  –املقر الرئيس ي بمكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 0048****** محمد صالح عبدهللا الحميدان 5129****** علي سعد علي الغامدي

 9994****** عبدالكريم سلطان عبدالكريم الدخيل هللا 6236****** عبدهللا عبدالكريم صالح السالمه

 1122****** عاصم عبدالعزيز عثمان ابن األمير 9146****** محمد خالد محمدشريف خان

 0205****** حمزه نافع حمود الحربي 6277****** سامي احمد عبداملحسن الشنبري 

 7021****** صالح عبدالعزيز بن ابراهيم الجردان 5950****** فهد حمد مقحم الحبردي

 0932****** عبداملحسن صالح سيف الجعيد 8432****** خجيمي الياميعلي حمد بن 

 8232****** املهند علي سعد الزهراني 9543****** عبدالعزيز ماجد عبدهللا العارض ي

 4958****** ناصر عيس ي فرحان الفيفي 4285****** مؤيد علي أسعد الصرح

مكني البقميعبد العزيز محمد   7597****** عمر البخاري  عمر عبدهللا 2515****** 

 2772****** حاتم ضيف هللا مسلم السفياني  

 

 

 

 

 

 

 



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

افق1441رصف 23الثالثاء    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو
 
 صباحا

دور امليزانين –حي الحمراء  –املقر الرئيس ي بمكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 0365****** محمد ناصر زيد الشريف 0537****** فيصل مرشد الحربيعماد 

 0489****** ريان عبدهللا سليم الهالبي 6629****** صالح فريج مسلم العطوي 

 0578****** ابونمى بركات بن احمد الشريف 3749****** نايف صالح قطنان العتيبي

 5943****** محمد حسن الشهرى عبدالعزيز  3859****** حسن محمد بن محمد الزبيدي

 2570****** حمزه فرحان سلمان الجنهي 2806****** نائف محمد سويد العتيبي

 6839****** محمد ابراهيم حمد الهميلي 1328****** سلطان عواض راشد الحارثي

 7627****** محمد احمد بن محمد السالم العمير  5774****** احمد علي ابن يحيى صهلولي

  9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املوافق1441رصف21 االحد
 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 8547****** سمير طاهر ابن محمد املعيبد 6343****** صافي صالح حميد الحارثي

 9157****** ماهر نبيل بن علي املطوع 1547****** محمد بن مدهللا بن مرجي الشراري 

افق1441رصف 21االحد    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو
 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 6278****** محمد بن احمد بن عيد املحمدي 0170****** احمد بن علي بن سلمان االقنم

 9302****** ماهر سلمان بن محمد املحمدي 2931****** صالح عبدالخالق بن خضر العمري 



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 
افق1441صفر 21االحد    11:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو

 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –املكرمة العنوان/ مكة   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 1324****** نواف سالم مصلح الجنهي 1681****** عبدهللا عابد بن زنيوط املعبدي

 9119****** رضا قاسم عباس النخلي 8339****** ماهر عبده علي النخلي

افق1441صفر 21االحد   مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –العنوان/ مكة املكرمة   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 4660****** يوسف رضاء بن عايش العوض 0759****** عبداملجيد سلمان بن معتق الحربي

 3292****** عثمان سالمه بن سلمان الجنهي 5751****** عبدالحكيم غطيش حصني املعلوي 

افق1441صفر 21االحد   مساء   1:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –العنوان/ مكة املكرمة   

الوطنيةالهوية  االسم  الهوية الوطنية االسم 

 4298****** ياسر عيد عنيزان املرواني 3413****** حسين جواد بن ابراهيم الصقر

 0538****** عبدالرحمن حجي بن علي الناصر 4718****** فاضل حسين بن محمد الناصر

افق1441صفر 21االحد   مساء   2:00الساعة  -م 2019أكتوبر  20 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –املكرمة  العنوان/ مكة  

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 9507****** نعيم بن معوض بن عويد الجنهي 2814****** عبدالباسط احمد محمد شيبان

 6662****** جري علي عبد هللا الجري  7468****** صالح حسين بن علي ال مطلق



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

افق1441رصف 22االثنين    9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 1757****** عبدالرحمن مرشد بن عيد الحجيلي 5897****** عبدالهادي جابر ابن عوض هللا الحربي

 1337****** عبدالرحمن حميد سالم الخضيري  1716****** رمزي علي عيد القرافي

افق1441رصف 22االثنين    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 2917****** عبدالعزيز صالح عبدالعزيز السالم 0353****** أحمد علي بن احمد آل شهاب

 1161****** أحمد عبدهللا سعد الشبرمي 5022****** بدر جازي رافد املطيري 

افق1441رصف 22االثنين    11:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو
 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 8100****** بندر بن محمد بن مرشد الحجيلي 8747****** خالد بن عبدهللا بن محمد العثمان

 2854****** عبدالعزيز بن علي بن كاظم الخليفه 3606****** علي بن حسين بن صالح الشغب

افق1441رصف 22االثنين   مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

الوطنية الهوية االسم  الهوية الوطنية االسم 

 5757****** يوسف عويد بن عيد الحربي 8224****** احمد صامل بن زبار الحربي

 6240****** رضا محمد بن عبداملحسن الغانم 8123****** سلطان محمد سويلم االسحم



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

 

 

 

 

 

افق1441رصف 22االثنين   مساء   1:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 9445****** ابراهيم بن عبدهللا بن احمد الرمضان 3124****** ياسر محمد عقيل الخميس ي

 1862****** بشار بن منصور بن مصطفي صبر 8746****** محمد غالب حسن ماوي 

افق1441رصف 22االثنين   مساء   2:00الساعة  -م 2019أكتوبر  21 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 4292****** عبدالكريم عبدالجابر الثماليعبدالرحمن  3688****** محمد سعود بن حسن البيضاني

 1200****** ممدوح محروس موس ى الهاجري  6983****** سلمان السالك الكويري الشنقيطي

افق1441رصف 23الثالثاء    9:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو
 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 7264****** مصطفى عايش بن محمد الفايز 1093****** احمد حسين مجوي فلقي

 1121****** عبدالهادي علي بن عبدهللا الحربي 3432****** خالد عايد مسعد الجنهي



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

افق1441رصف 23الثالثاء    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو
 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 1015****** فارس فهد شويط العمري  8098****** عبدهللا احمد عبدهللا العراجه

 5674****** عبدالعزيز علي معيض القحطاني 3935****** خالد حمدان فنخير الشراري 

افق1441رصف 23الثالثاء    11:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو
 
 صباحا

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 5753****** نواف مجاهد بن علي الدوشان 3578****** عبدالعزيز مهدي بن هادي ال فهاد

 2860****** حسن محمد علي البارقي 8081****** عبدهللا آحمد بن موس ى الثواب

افق1441رصف 23الثالثاء   مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –مكة املكرمة العنوان/   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 0939****** صالح عبدهللا بن عبدالعزيز الخليفي 1052****** عبدالحكيم محمد عبدالعزيز الصقعبي

 9153****** ناصر فهد رويض ي الشراري  3534****** خالد مسفر عبدهللا البيش ي

 

 

 

 

 



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

افق1441صفر 23الثالثاء   مساء   1:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –العنوان/ مكة املكرمة   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 4532****** علي املكيجعفر حسين بن  0531****** ابراهيم حسن علي عسيري 

 5475****** محمد مشني بن جمعان الغامدي 2021****** سلطان غازي سعود الحربي

افق1441صفر 23الثالثاء   مساء   2:00الساعة  -م 2019أكتوبر  22 هـ املو

إدارة الحركة والكراج مقابل رابطة العالم االسالمي –ام الجود  –العنوان/ مكة املكرمة   

 الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية االسم

 1051****** نواف محمد علي السماعيل 5281****** عبداملجيد محمد مبارك الشراري 

 4931****** محمد حسن احمد سيد 9673****** عبدهللا صالح بن محمد العميل

 


