
 ط/ الرٟٗض

 :اآلت٘ الٍصاٟٗٛ ٔفل العاوٛ وذٖرات ٔٔكٗالت باإلدارٚ لمعىن أمساؤَِاآلتٗٛ  ٖكمف املٕظفات

 ٗفالتكم اإلدارٚ 

 ٔالفكرٖٛ وذٖرٚ إدارٚ العؤُٔ العمىٗٛ ٔ وذٖرٚ اإلدارٚ العاوٛ الٍصاٟٗٛ د. فاطىٛ بٍت زٖذ الرظٕد  .1

 ٛ الٍصاٟٗٛالعاو ٚاملذٖر ٚوصاعذ وٍريٚ بٍت عٕض اجلىٗع٘  .2

 وذٖرٚ إدارٚ العؤُٔ التٕجّٗٗٛ ٔاإلرظادٖٛ الٍصاٟٗٛ شمىٜ بٍت وٍٗع المّٗيب  .3

 إدارٚ اخلذوات االجتىاعٗٛ الٍصاٟٗٛ وذٖرٚ فاطىٛ بٍت حمىٕد العاورٙ  .4

 وذٖرٚ إدارٚ اهل٠ٗٛ ٔاملىرات ٔتٍظٗي املضمٗات حٍاُ بٍت حمىذ ٌٕر  الفٕتأٙ  .5

 وذٖرٚ إدارٚ التٕجْٗ ٔاإلرظاد ٔفاٞ بٍت إبراِٗي احلكى٘  .6

 وذٖرٚ إدارٚ العالقات العاوٛ ٔاإلعالً ٔاالتضاه الٍصاٟٗٛ رباب بٍت شين السبٗذٙ  .7

 وذٖرٚ إدارٚ العؤُٔ اخلذوٗٛ الٍصاٟٗٛ قحن ٌٕف بٍت حمىذ  .8

 وذٖرٚ إدارٚ تطّري ٔشجاد املصجذ احلراً رمحْ بٍت حصني فالتْ  .9

 وذٖرٚ إدارٚ الصاحات ٔخذوات التٍكن غذٖر بٍت حمىذ  العيب  .10

 وذٖرٚ إدارٚ األبٕاب  فاطىٛ بٍت ٖٕشف العضم٘  .11

 العمىٗٛوذٖرٚ ٔحذٚ الذرٔط ٔالذٔرات  شّاً بٍت عٕدٓ الصرحي٘  .12

 ٔكٗمٛ إدارٚ املتابعٛ الٍصاٟٗٛ ٔضحْ بٍت عبذالرمحَ عصريٙ  .13

 ٔكٗمٛ العؤُٔ التٕجّٗٗٛ ٔاإلرظادٖٛ  صاحلٛ بٍت شين الصّٗى٘  .14

 ٔكٗمٛ إدارٚ العالقات العاوٛ ٔاإلعالً فرح بٍت حصَ املالك٘  .15

 ٔكٗمٛ إدارٚ العؤُٔ اخلذوٗٛ رمحْ بٍت حصني فالتْ  .16

 ٔكٗمٛ إدارٚ تطّري ٔشجاد املصجذ احلراً حضْ بٍت عٕاض الكرظ٘  .17

 ٔكٗمٛ إدارٚ األبٕاب حضْ بٍت وربٔك الغازٙ  .18

 ٔكٗمٛ إدارٚ اهل٠ٗٛ ٔاملىرات فاطىٛ بٍت عم٘ اجملرظ٘  .19
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 ٗفالتكم اإلدارٚ 

 ٔكٗمٛ إدارٚ التٕجْٗ ٔاإلرظاد فاطىٛ بٍت عتٗل الصمى٘  .20

 ٔكٗمٛ ٔحذٚ األوَ الفكرٙ داله بٍت عبذالعسٖس فالتْ  .21

 ٔكٗمٛ ٔحذٚ الرتمجٛ ٔالمغات الطٕٖرشأرٔٝ بٍت حصَ   .22

 ٔكٗمٛ الكصي الٍصاٟ٘ مبعّذ احلرً ٔداد بٍت حمىذ عباد  .23

 وذٖرٚ ٔحذٚ عالقات املٕظفات صاحلٛ بٍت شين السبٗذٙ  .24

 وذٖرٚ ٔحذٚ تٍصٗل األعىاه اخلارجٗٛ  بّْٗ بٍت فّذ العرٖف  .25

 وذٖرٚ ٔحذٚ التدطٗط ٔالتطٕٖر ٔاجلٕدٚ داٌْ بٍت حصني حافظ  .26

 وذٖرٚ ٔحذٚ اخلذوٛ االجتىاعٗٛ عاٟعٛ بٍت حصني املالك٘  .27

 وذٖرٚ ٔحذٚ الكذرات اخلاصٛ ٌبٗمٛ بٍت أمحذ الغاوذٙ  .28

 وذٖرٚ ٔحذٚ الكاصذٚ الضغريٚ ٌذٝ بٍت عبذاهلل املالك٘  .29

 وذٖرٚ ٔحذٚ شكٗا زوسً جٕزٓ بٍت حمىذ املصعٕدٙ  .30

 وذٖرٚ ٔحذٚ الرتمجٛ ٔالمغات دميا بٍت شامل باشمٗي  .31

 وذٖرٚ ٔحذٚ األوَ الفكرٙ عٕاطف بٍت عم٘ املالك٘  .32

 وذٖرٚ ٔحذٚ وكرأٚ الكتاب ٔالصٍٛ الٍصاٟٗٛ دٔلت بٍت عبذالعسٖس فالتْ  .33

 وذٖرٚ املكتبٛ الٍصاٟٗٛ باملصجذ احلراً وٍاه بٍت وكبن الكرظ٘  .34

 وذٖرٚ ٔحذٚ التكٍٗٛ ٔاخلذوات اإللكرتٌٔٗٛ وٕدٚ بٍت شامل بصٕك٘  .35

 وذٖرٚ ٔحذٚ خذوات املصتفٗذات  اجملٌٍٕ٘وٍاه بٍت وضمح   .36
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  :اآلتٖ٘عكن الكصي الٍصاٟ٘ يف وكتبٛ احلرً املك٘ عمٜ الٍحٕ 

 التكمٗف االشي 

 وذٖرٚ الكصي الٍصاٟ٘ مبكتبٛ احلرً املك٘ العرٖف العٍٕد بٍت خالذ العتٗيبد.   .1

 مبكتبٛ احلرً املك٘ العرٖفٔكٗمٛ العؤُٔ العمىٗٛ بالكصي الٍصاٟ٘  مسٗٛ بٍت محٕد الثبٗيت  .2

 ٔكٗمٛ العؤُٔ اإلدارٖٛ بالكصي الٍصاٟ٘ مبكتبٛ احلرً املك٘ العرٖف أبتّاه بٍت عم٘ اجلعٗذ  .3

 أوٍٗٛ املكتبٛ بالكصي الٍصاٟ٘ مبكتبٛ احلرً املك٘ العرٖف بعرٝ بٍت عبذاهلل احملىادٙ  .4

 مبكتبٛ احلرً املك٘ العرٖفٔكٗمٛ أوٍٗٛ املكتبٛ بالكصي الٍصاٟ٘  مشٕخ بٍت وكبن العٗصٜ  .5

 


