
متقدم ومتقدمة على الوظائف اإلدارية املشمولة  (16يح )وزارة الحج والعمرة تعلن عن ترش

 بسلم رواتب املوظفين العام

( مرشحة من املتقدمين واملتقدمات على الوظائف اإلدارية لوزارة الحج والعمرة 11مرشح و ) (5وزارة الحج والعمرة عدد ) تعلن

 من يوم و  ،11/12/1442واملعلن عنها بتاريخ 
ً
افق  حدال اعتبارا املرشحين واملرشحات التوجه مباشرة على ه 21/01/1443املو

املقر الرئيس ي لوزارة الحج والعمرة بمكة مباشرة إلى  ر بمدينة مكة املكرمة، ومن ثم الحضو  إلى مركز الفحص الطبي الشامل

 مصطحبين معهم الوثائق التالية: وذلك الستكمال إجراءات ترشيحهم ملباشرة مهام وظائفهم  املكرمة حي الحمراء

 .أصل الهوية الوطنية + نسخة منها 

 ( ذو خلفية6*4( صور شمسية مقاس )4عدد ) .بيضاء 

 .العنوان الوطني 

 .الحساب البنكي 

 .بها التقدير العام والنسبة املئوية او املعدل التراكمي وتاريخ التخرج 
ً
 أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحا

  معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي املؤسسات التعليمية من خارج اململكة ونسخة من كشف

 باإلضافة الى مفاتيح املعدل. الدرجات

الوزارة الى أن املعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في اإلعالن والفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناًء  وأشاره

.على عناصر املفاضلة 
ً
 املوضحة سابقا

 منه عن وأكدت وزارة الحج والعمرة الى ان من لم يحضر الستكمال إجراءات ترشيحه خ
ً
الل فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدوال

  رغبته في التوظيف.

 االسم الهوية الوطنية  #

 امنيه عبدالرحمن بن محمد املغربي 2973****** 1

 مصعب ابراهيم مساعد الطريق 1928****** 2

 فهد عابد عباد العبيدي 6903****** 3

 عبدالعزيز خليف مطني الشمري  3224****** 4

 شيماء سعود سعد الفليت 4117****** 5

 شهد علي حسين شماخي 2723****** 6

 نجمه سعود بن فواز القرش ى 3026****** 7

 عبير هادى بن عبدهللا ساعات السروجى 3705****** 8

 االء محمد يوسف الشريف 2450****** 9

 خوله عقيل بن عبدالرحمن العقيل 2533****** 10

 نهى عبدالوهاب محمد زمان 2193****** 11

 منيره مسفر عبدهللا البواردي 8740****** 12

 سلطان عبدهللا علي جبالي 8803****** 13

 فايز فوزي بن اسماعيل ميره 30047****** 14

 افنان عمر عوض مخاشن 1297****** 15

 فايزه عبداملحسن على املطيري  1949****** 16

 


