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 مرشحاتللمواعيد املقابالت الشخصية 
افق 1441صفر  21األحد     08:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو

 
 صباحا

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 بشاير عبدالعزيز بن احمد الزاير 9505****** دالل ضيف هللا بن عليان الطلحي 8093******

 مشاعل طاهر ابراهيم النخلي 8607****** مزنه ضيف هللا عبداملحسن العمري  2993******

 غادة محمد ابراهيم الحيدري  5054****** بسمه صالح عبدهللا باسودان 4782******

 مروج سالم عمار القرش ي 5249****** تهاني مطلق جويبر القرش ي 1225******

 دانيه عبدهللا صالح املزيد 5505****** ساميه محمد احمد الزهراني 5800******

 خديجه اسامه عبداللطيف صابر 8847****** سكينه فؤاد بن محمد املؤمن 4120******

افق 1441صفر  21األحد    09:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 العتيبيعبير سلطان راشد  5160****** بثينه صالح براهيم النصار 9972******

 عهود عبدهللا عوض الغامدي 9491****** اشواق شباب مرزوق الحمادي 2106******

 نوف عوض بن مسفر الغامدي 5955****** خديجه ابراهيم بن عبدهللا الرجال 3794******

 منى عوض سعد الحسيني 0034****** أشواق عوض مسفر العتيبي 2706******

 ليلى عمر محمد الذروي 8905****** املطيري  مشاعل مبارك صعيقب 9959******

 أروى عبدهللا حمد الهدلق 7877****** سعاد عمر عبدالرحمن الريفي 1381******

افق 1441صفر  21األحد    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 ريم مرعي ابن رايد القحطاني 4323****** االء توفيق حسن قادري  6821******

 موض ي محمد بن فهد الحريص 2733****** منال عبدهللا عبده اليماني 7711******

 محمداملصطفى عبدالرحمن الشنقيطياماني  8779****** سميه احمد عطيه الغامدي 6256******

 مشاعل مشعل ثواب املطيري  8321****** منى محسن بن ضيف هللا الشلوي  3297******

 اريج سليمان بن ابراهيم امليمان 2037****** مرام محمد عبدهللا العتيبي 5702******

 الراجحينوف سلطان شباب  3847****** آمل عبدالعزيز بن عبدهللا الغانم 5491******
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افق 1441صفر  21األحد    11:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 فوزيه رزق هللا عبدالرحمن الحارثي 5566****** هيفاء محمد علي الزهراني 4394******

 نوف عبدهللا عوض الجعيد 1535****** وجدان واصل ابن وصل هللا الجغثمي 7215******

 وجدان عبدالرحمن ملهي الحربي 2846****** عائشه علي نايف املطيري  6668******

 حمود الحيص مشاعل عبدالكريم 6357****** هياء مزعل سعود العنزي  6316******

 ايمان سعد علي الغامدي 1820****** سهام على سعيد الجنهي 3552******

 اسماء سليمان مسلم الذبياني 4788****** تهاني عبدالعزيز محمد الفواز 3644******

افق 1441صفر  21األحد   مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  – حي الحمراء –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 أمل علي سعد الزهراني 9920****** نوف محمد عبدهللا الغرابى 7962******

 بيان شاهر خليف املقاود 9805****** مرام محمد سرحان الغامدي 9685******

 نداء عبدهللا احمد ابوحسين 6944****** عبدالرحمن آل عثمانندى محمد  5709******

افق 1441صفر  21األحد   مساء   01:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 اسماء احمد على الزهرانى 3488****** بشرى علي بن عبدهللا بالحارث 0050******

 ندى احمد علي الشهري  3310****** زهره معيض سالم الشهري  3175******

 فاطمه مشاري بن راشد التميمي 3351****** بشرى عبدالرحمن سليمان املزيني 3593******

 اسماء سعد عبدهللا االحمري  6244****** هياء فرحان رفيع الشمري  4826******

   فاطمه ظافر صالح القرني 0583******
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افق 1441صفر  22 اإلثنين   08:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 األرض يالدور  -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 أمل منس ي صالح الغامدي 6727****** رجاء عبدهللا سالم بارباع 7955******

 فاطمه بنت خليل بن ابراهيم السميح 4686****** حسناء محمد غرم هللا الزهراني 0565******

 خيريه عايض بن محمد العسيري  7238****** اشواق يوسف محمدعثمان محمد جان 5114******

 منى محمد سعيد الجنهي 3302****** منيره رداس شجعان العتيبي 0113******

 ثريا عبدهللا محمد العنزي  4012****** امل عوض عتيق الجعيد 0184******

 ريم علي حسن الشهري  5215****** هاجر سعيد مبارك زعمور  0474******

افق 1441صفر  22 اإلثنين   09:00الساعة  - م 2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 القحطانيهند سعد بن عبدالرحمن  3401****** رواء عبدهللا ادريس فلمبان 7936******

 حصه سعد ابراهيم املنصور  6547****** افراح ناصر محمد بن هويمل 1082******

 منال سليمان سلمان املزيني 6067****** رحاب سليمان عواد العطوي  4515******

 ريما مرزوق محمد الدوسري  9275****** وفاء حسين سعيد الغامدي 1794******

 اشواق على حمود الحربي 5010****** سليمان الراشدسالم عبد هللا بن  5636******

 مشاعل سعيد جبر الردادي 4809****** ساره سعود بن عبدالرحمن بدري  1073******

افق 1441صفر  22 اإلثنين   10:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -والعمرة املقر الرئيس ي وزارة الحج  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 أسماء عبيد بن عبدهللا املطيري  5453****** ابرار بنت عبدالوهاب بن موس ى القريني 5647******

 فاطمه ابراهيم بن صالح الحبيب 0886****** ريم جاسم بن احمد الحايك 9758******

 باسمه رزيق عطيةهللا االحمدي 8870****** الشريف ندى حسين محمد 6228******

 هيا محمد ظافر العتيبي 1055****** وفاء محمد مصطفى الشريف 7723******

 عائشه سالم عبدالرحمن باحشوان 1863****** هدى علي بن حمود خلوفي 6124******

 سفيرانمرام عبدهللا محمد بن  6141****** اشواق ناصر سعد الطالس ي 9445******
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افق 1441صفر  22 اإلثنين   11:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 ريم عائض محمد القحطاني 4723****** الواصلحبيبه عبدالعزيز بن محمد  4501******

 نوره حمد ابراهيم الهزاع 9180****** مراحب محمد بن عبدالكريم السليمان 6140******

 بشرى مضحي بن عبدهللا الحربي 4597****** استقالل محمد مسفر الدهاس ي 5056******

 دخيل هللا مرزوق املطيري  تهاني 8513****** لبنى صالح بن عبدالرحمن البسام 0938******

 سحر احمد مسفر الغامدي 4597****** ساره نويش ي عايش املطيري  4689******

 روابي عائض محمد البقمي  6655****** نوره عبدهللا زبن الدبيان 9006******

افق 1441صفر  22 اإلثنين  مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 اسماء وصل هللا سويلم املطيري  5212****** اماني هليل صالح املالكي 4532******

 مها عبدالرحمن احمد الغامدي 0664****** سماهر خضر ضيف هللا النمري  4248******

 ملى خالد بن ابراهيم التركي 0581****** ابرار علي محمد قوزي 8679******

افق 1441صفر  22 اإلثنين  مساء   01:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الوطنيةالهوية  االسم الهوية الوطنية

 العنود مقبل حمود الحربي 2693****** نور سعيد خالد النهدي 5294******

 امجاد ذيب محمد القحطاني 8524****** نسيبه تركى عبدالعزيز العقالء 1139******

 هديل ابراهيم سعد بن قباع 8201****** فاطمه مانع حسين اليامي 3361******

 عائشه عواض مفتن الحارثي 8091****** محمد املنصور  خلود عبدهللا بن 0500******

   منال محمد فراج الحازمى 3080******
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افق 1441صفر  23 الثالثاء   08:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -والعمرة املقر الرئيس ي وزارة الحج  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 خوله صالح بن حسين العرينى 7746****** افنان غازي عبدالرحمن السعدي 9132******

 حنين محمدعلي بن راشد املرامحي 9317****** أديبه سليمان عبد الكريم املقبل 6482******

 وضحى بخيت صالح العتيبي 6854****** العوفيالهام عمر صالح  6103******

 بشرى محمد ابن سلمان الغامدي 7163****** أمجاد عبدالعزيز بن مفلح السلمي 3033******

 زينه محمد فهيد القحطاني 2911****** مالك سلطان سرحان البقمي 7465******

 سعد الشريف روابي عبدهللا 8697****** نوره عبدالعزيز علي الربدي 2227******

افق 1441صفر  23 الثالثاء   09:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 منال ناصر حمد السلوم 4601****** بتول فهد محمد الخضير 5088******

 بيان حامد بشير السلمي 2190****** عاليه عبدالرحمن زامل الشريف 1495******

 أسماء سليمان بن حمد العليان 2785****** نهى محفوظ سليمان الطلحي 3431******

 عنود محمد عبدهللا العريفي 9926****** املجدلي مبارك جار هللا العنزي  5871******

 فريده فلحان خزام املقاطي 7202****** نوال فيصل راجي الصاعدي 9377******

 ملك صالح هزاع الزهراني 4183****** بشائر شامي مرذب العتيبي 0587******

افق 1441صفر  23 الثالثاء   10:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -الرئيس ي وزارة الحج والعمرة املقر  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 منيره علي ناصر العبودي 5987****** نوره موفق سعود السديري  2508******

 امل ماجد ثامر العتيبي 8351****** ود محمد اسماعيل شباج 1926******

 هديل امين احمد الرحيلي 9312****** جواهر احمد علي الشهري  9952******

 خلود محمد دائل الشهري  2411****** امنه ابراهيم عبدالعزيز الدغيشم 0037******

 تهاني علي ابن حزام العتيبي 0188****** شعاع دالش جزاء العنزي  3020******

 الغامديالعنود سعود بن سعيد  3564****** ساره عبدالعزيز معيوض السلمي 2577******
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افق 1441صفر  23 الثالثاء   11:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو
 
 صباحا

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 الجوهره نواف بن سليمان املطيري  8407****** امال فؤاد بن فارع الرميح 7318******

 لواطف عوض عبداملنعم املحمدي 5698****** أماني عبدهللا عبداللطيف الحميدي 8147******

 هيفاء علي عبدالرحمن الغامدي 5529****** ساره فالح عياد الحربي 7019******

 ناش ي عبيد الشمري أمل  5825****** أنوار سليمان عبدهللا السعدون  9825******

 اماني سائر معوض املحمدي 6419****** انتصار سمران فاض ي الروقي 2865******

 اثير عبدهللا بن سعد الشكليه 3118****** والء عليان وصل الجنهى 2270******

افق 1441صفر  23 الثالثاء  مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –الحمراء  حي –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 مريم محمد بن سالم الحربي 9258****** غيداء عبداملحسن حامد الثبيتى 2980******

 ساره عبدالعزيز سعود الضويحي 5029****** ريم صالح ناحي الحربي 4183******

 مروه عابد بن عطيةهللا العسمى 4749****** منار عبدالرحمن بن ابراهيم السالمه 8727******

افق 1441صفر  23 الثالثاء  مساء   01:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو

 الدور األرض ي -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 مشاعل مطلق علي املالكي 2482****** سميه عبدهللا بن ابراهيم املحيسن 5028******

9467******  حنان منور بن رجاء التمام 4234****** الهام احمد عبدهللا القرش ي 

 منيره موفق سعود السديري  2490****** عهد هشام محمدسعيد بن كمال 4627******

 ديما ابراهيم بن موس ى االختر 3277****** االء عبدالعزيز عوض الزهراني 1924******

 هديل سعد مشنف الصبحي 3101****** ريم سلطان بن حمود املطيري  7034******

افق 1441صفر  21األحد    08:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  املقر  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 مشاعل صالح علي الصالح 4886****** ليلى علي بن حسن العاشور  1500******

 شهد عبدهللا عطيه ابوحمود 7981****** مي عبدالعزيز عبدهللا العيس ى 8116******

 ابتهال سعيد الحسين السيد 1702****** فهد الدوسري أروى مشعان  3491******



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

افق 1441صفر  21األحد    09:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 فاطمه علي بن ابراهيم الحجي 1182****** غاليه فهد بن صالح املحبوب 3249******

 بيان عبدهللا بن محمد الجعفري  0865****** نجد عبدالعزيز عبدالرحمن ابوحيمد 4402******

 اماني عبدالرحمن بن راشد الزهراني 8311****** اميره زبن حسين العصيمي 1252******

افق 1441صفر  21األحد    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 شريفه علوان محمد الشهري  6814****** شيخه ثواب بن محمد الخالدي 4118******

 ساره عبداللطيف بن غانم الغانم 0912****** باقي بن باقر املقبلزهره  9106******

 أبرار نوار بن براهيم الغربي 4597****** حوراء جعفر بن عباس السيافي 5740******

افق 1441صفر  22 اإلثنين   08:00الساعة  - م2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -الرئيس ي وزارة الحج والعمرة املقر  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 ساره مقبل بن محمد الشلوي  2229****** سحر مناور بن متعب العتيبي 3417******

 ميعاد محمد عبدالعزيز الراجحي 4299****** تماضر أحمد صبر الشمري  5073******

 نوره جمال بن احمد املوس ى 4565****** وديعه علي بن احمد املريحل 0791******

افق 1441صفر  22 اإلثنين   09:00الساعة  - م2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 شيخه ناصر صالح الدوسري  5520****** كوثر طاهر بن حسين الحدب 2668******

 ابرار هاشم بن عجالن العجالني 4053****** ساجده حميد بن محمد العضب 0080******

 كوثر سلمان بن حسين البطاط 0340****** االء فيصل ناصر كردي 2724******

افق 1441صفر  22 اإلثنين   10:00الساعة  - م2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 هدى متعب شقير العتيبي 7230****** مرام محمد بن أحمد الشهري  0496******

 رانيا ابراهيم عبدهللا الشامي 9589****** جاسم بن قوطي عال محمد بن 8782******

 وجدان احمد بن عيس ى العلي 9941****** ساره احمد مسلم الحربي 1504******
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افق 1441صفر  22 اإلثنين   11:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -والعمرة املقر الرئيس ي وزارة الحج  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 ندى عيس ى بن علي آل ناصر 7720****** زينب ناصر بندر الحربي 9579******

 اشواق سعد بن عبدهللا الزهراني 5236****** جمانه سويد صالح الغامدي 2196******

 فاطمه حبيب بن محمد آل جميع 9801****** حوراء حسن بن موس ى العباد 0174******

   تهاني حميد بن سعيد الزهراني 5991******

افق 1441صفر  21األحد    08:00الساعة  - م2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور الخامس -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 سناء حسين بن احمد الطلحي 7455****** ميمونه ابراهيم ابن محمد الغامدي 4725******

 بشائر ثالب صالح االحمدي 1481****** ود عطاهللا عبيد النعماني 1940******

 منال احمد نافع الفارس ي 9384****** أشواق جرادان جرادي الثقفي 7456******

 منى محمد سعيد الزهراني 2956****** بيان سعد ثامر القرني 5420******

 جواهر سليمان بن محمد العتيبي 7820****** ريم محمد حامد القرش ي 0211******

 ميمونه احمد علي جعفري  4198****** ابتهال عبدالرحمن زيد االحمدي 9205******

 حنان شداد مدشر الرويلي 9992****** هيفاء عبدهللا بن محمد الخطيب 6420******

افق 1441صفر  21األحد    09:00الساعة  - م2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور الخامس -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 روى سعد زيد الحارثي 2637****** رحاب علي ملفى الحارثي 3142******

 االء خالد ابن مفرح الغامدي 3294****** موده اسامه بن احمد ظافر 4943******

 رناء ابراهيم مسفر السيالي 8912****** اروى عبدهللا صالح الشهري  6291******

 وفاء مجزل عجيان املطيري  2457****** أروي عبدهللا راشد الغامدي 0468******

 علياء حمد عدوان العدوان 8648****** صالحه خالد صالح سنوس ي ابوالجدائل 8928******

 الجوهره عبدالعزيز محمد الشهري  4477****** افنان سمير امين كتبى 2230******

 حمده سالم معيض القرني 1881****** االء محمد عبدهللا الغامدي 6790******

 ندى محمد بن سلمان الذبياني 7338****** السلميهديل عبدهللا محمد  8027******
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افق 1441صفر  21األحد    10:00الساعة  - م2019أكتوبر 20هـ املو
 
 صباحا

 الدور الخامس -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 وضحاء محمد بن دحيم املقاطي 4620****** مرام عبدهللا بن عزي االهدل 0971******

 ساره حسن ابراهيم الخثالن 5892****** فاطمه سلمان احمد غزواني 4782******

 ساره عبدالعزيز عبدهللا باوارث 6264****** امل ناصر منصور الشريف 5384******

 ساره عبدهللا ابراهيم القرني 9720****** السعدانميمونه عبدهللا محمد  9656******

 مها عطيه عوض الجدعاني 7818****** أمل خالد ناصر بن غيث 6333******

 شريفه سعد مساعد الحارثي 7883****** منصوره علي رزق اللحياني 0285******

افق 1441صفر  22 إلثنينا   08:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الخامس الدور  –املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 مروي جميل عبدهللا مقيبل 7696****** روان عمر علي النحيت 9255******

 نهال عبدالعزيز بن ابراهيم الحميدى 1057****** وداد علي غرمان الشهري  7364******

 نجود عبداللطيف عبدهللا بدران 0314****** فاطمه رويشد راشد الحربي 1484******

 بشاير محمد بن صالح الدوسري  5074****** فلوه سعود ابراهيم الجبرين 5562******

 بالبيدبشاير عبدهللا بن علي  5695****** شوق احمد ذياب الريفي 3401******

افق 1441صفر  22 إلثنينا   09:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الخامس الدور  –املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 عبدالعزيز بن شلهوب دالل احمد 0782****** ساره خالد صالح حباني 4035******

 بشاير سعود عوده الجنهي 2522****** رحاب مرعيد سعين العنزي  4024******

 ابرار فهد علي العيار 2758****** اميمه هود محمد الرفاعي 8470******

 روان محمد راكان العتيبي 0093****** شهد منصور بن صالح العصالني 1061******

 شذى زاهي بن عطية هللا البالدي 2266****** بن سليمان الحربيزكيه ضيف هللا  0688******

    

    

    

    

    



 الإدارة العامة للموارد البرشية

دارة تطوير املوارد البرشية  اإ
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة احلج و العمرة
   

 

افق 1441صفر  22 إلثنينا   10:00الساعة  -م 2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الخامس الدور  –املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 رناد صالح عبدهللا الدواس 9854****** نوره عمار بن دخيل هللا املطيري  0586******

 رهف محمد عيس ى الحربى 4691****** خديجه عبدالرحمن محمود برناوي  6705******

 خلود خالد سليمان الربيش 2262****** أفياء صالح بن سليمان الحسون  7131******

 الهنوف عبدالعزيز صالح التويجري  7161****** فتون حمدان بن شتيان السميري  8780******

 نجود عبدالعزيز موس ي احمد 8960****** عبير عمر علي الزهراني 6726******

 نوران منصور ناصر البركاتي الشريف 4705****** االء محمد بن عبدهللا العطاس 2898******

افق 1441صفر  22 إلثنينا   11:00الساعة  – م2019أكتوبر 21هـ املو
 
 صباحا

 الخامس الدور  –املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 مالك احمد براهيم الدبيبي 0516****** نجود فهد حمد القحطاني 3823******

 بشاير معيض عوض الشهري  3172****** بشرى حسين مقعد البقمي 0590******

 رغد محمد بن احسان سولو 1016****** منى ذيبان بن نفيع السلمي 0597******

 مرام مساعد ابن غرامه الغامدي 4491****** رنا احمد محسن الحربي 2338******

 امتنان محمد علي احمد 7907****** مشاعل مسفر عائض العصيمي 1316******

افق 1441صفر  21األحد   مساء   1:30الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو

 الدور الثاني -فرع الوزارة بجدة  -العنوان /  جدة 

  االسم الهوية الوطنية

  فائزه عبداملجيد صالح شافعي 8956******

افق 1441صفر  23الثالثاء    08:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 سلمى حمد بن عبدالعزيز املحينى 5155****** نوره محمد سعيد الغامدي 6611******

 ليلى حسين بن علوي القواعين 2024****** نهي خالد محمد البيتي 6969******

 حنان عبدهللا حميد الخرماني 6363****** رانيه عبدهللا ضاوي الجعيد 9304******

 خلود سعد مصلح الثبيتي 1587****** بشائر سحيم عبدهللا الوقداني 3997******

 اسماء عبداملجيد عبدهللا الخربوش 9750****** رنده احمد ابراهيم الحربى 9282******
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افق 1441صفر  23الثالثاء    09:00الساعة  - م 2019أكتوبر 22هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 محروقي غفران هاشم عباس 4095****** نسيم محمد بن عبداملحسن العتيبي 3020******

 ميعاد عاتق مستور الجعيد 1268****** نرمين عبدهللا بن علوي الهاشم 2847******

 ايمان مصري احمد الغامدي 6578****** حنان معتوق عبدالكريم القرش ي 1045******

 ورود محمد بن ناصر الحربي 6388****** وفاء فهد احمد العلي 6344******

 مروه حمد مصلح السهلي 2366****** بارحيمغاده حسن سعيد  8470******

افق 1441صفر  23الثالثاء    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 سماهر محمد سعد الوذيناني 4233****** مشبب الشهري  امل مغرم 9370******

 ندى عبدالرحمن ناصر الحره 9827****** مالك عامر عواض الطلحي 8014******

 اسماء عبدالرحمن مسفر الحارثي 1631****** منى دخيل هللا سعد الذبيانى 8651******

 افنان محمد داخل اليوبي 1909****** رنا زويد معيوض الزايدي 7847******

 أسماء ابراهيم الحسن حكمي 9991****** حصه جمعان مسيمير الثبيتي 1706******

افق 1441صفر  23الثالثاء    11:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 معالي بدر دخيل هللا الهبيدي 8694****** مؤمنه عبدالرحمن زايد الخالدي 5473******

 عنان مسلم سلمان املغذوي  1330****** حصه سعيد سعيد الحارثي 3815******

 الحليسنهى عوض عبدهللا  5917****** اروى احمد محمد املحمادي 8993******

 عليه حامد بن حامد املنتشري  0642****** سارا ابراهيم بن محمد العماري  6655******

 هدى عبدالعزيز عبدهللا املليفى 6276****** ثرياء دخيل عبدهللا الشهيل 6402******

افق 1441صفر  23الثالثاء   مساء   12:00الساعة  -م 2019أكتوبر 22هـ املو

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 اسماء محمد سالم الثقفي 0289****** خيريه عبدهللا معوض الثمالي 6663******

 ناديه طالل محمد الغامدي 3411****** هاله سليمان بن ربيع الردادي 2998******

 وجدان احمد ابن علي الغامدي 1078****** شروق عبدهللا بن حمد السحيمي 5686******

   سميره عبد الرحمن محمد الغامدي 6053******
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افق 1441صفر  23الثالثاء   مساء   01:00الساعة  - م 2019أكتوبر 22هـ املو

 الدور الرابع -والعمرة املقر الرئيس ي وزارة الحج  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 مرام محمد عائض القرني 9367****** منى محمد صالح الصاعدي 4995******

 سميره عبدهللا داخل الجعيد 5521****** ساره مفرح بن عبدهللا القحطاني 8517******

 أماني سعد بن محمد الجنهي 1513****** ساره عبدهللا معوض الثمالي 1508******

 هنوف ابراهيم مجحود الغامدي 8121****** خلود عبدالعزيز عبدهللا التميمي 1953******

 ضحى عبدهللا سعيد الحجوري 9481****** تغريد عبدهللا ناجي الجنهي 4974******

 عبير صالح ابن محمد الغيالني 8745****** عفاف عزيز مرزوق السفياني 9843******

افق 1441صفر 24األربعاء    08:00الساعة  -م 2019أكتوبر 23هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 حصه طارق بن ابراهيم العسوم 8996****** بن يوسف الجديبي نجود محمدحسين 1698******

 تهاني ابراهيم محمد التركي 0284****** نوره علي حسن الشهري  6528******

 شدى أسامه محمد الفارس ى 6275****** وجدان ماجد بن أحمد زهراني 5827******

 الرفاعيريم صالح علي  7566****** افنان مفلح عايض املري  2202******

 حنان فواز حسن املالكي 9144****** بشرى عبدهللا سعد القحطاني 9084******

افق 1441صفر 24األربعاء    09:00الساعة  - م2019أكتوبر 23هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 مها عبداملحسن عبدالعالي اليوبي 3380****** شروق ضيف هللا محمد السفياني 1219******

 رضا عبدهللا عائض الزهراني 4595****** شروق علي سعيد املالكي 1654******

 نوف حامد نويجع النمري  6681****** عواطف مهل بن ركاد العنزي  8730******

 ايمان خالد بن مأمون مصباح 7518****** منى هاشم عبدهللا املالكي 4075******

 وعود سلمان بن حامد النافعي 7086****** هياء اسامه محمد العتيق 8877******
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افق 1441صفر 24األربعاء    10:00الساعة  -م 2019أكتوبر 23هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –الحمراء حي  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 نوره محمد سالم القحطاني 2265****** امل علي عمر كعبي 6741******

 عهود عبدهللا عبدالرحمن الغامدي 5805****** فوزيه أحمد محمد آل مغرامه 3788******

 ناهد عبدهللا مفض ي العوفي 6319****** آمنه عايد محمد العصالني 5261******

 فاطمه محمد بن علي آل فرج 7782****** اخالص عيد صيفي الشاللي 3829******

 مدى حماد بن فايز الفايز 1189****** جنان عبدهللا علي املزروع 5445******

افق 1441صفر 24األربعاء    11:00الساعة  - م2019أكتوبر 23هـ املو
 
 صباحا

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 هدى متروك خليف الوحداني 2292****** هياء فريح بطاح الشمري  1901******

 نوره حسن ابن عياش املطيري  9670****** الغامديميعاد سفر عبدهللا  9550******

 أمجاد عبدالعزيز محمد الكبير 5713****** هناء عبدالعزيز سعيد القرني 8148******

 ابرار غازي بن خضير الفريدي 1572****** العنود يحي بن حامد اللحياني 6939******

 عطية هللا عبدهللا الحربيبسمه  6744****** نوف صالح عبدهللا العساف 7354******

افق 1441صفر 24األربعاء   مساء   12:00الساعة  - م2019أكتوبر 23هـ املو

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 هاجر فهد خالد الفهيد 4284****** السريحياميال احمد بن عبيدهللا  9225******

 مروى عقيل فراج الشمري  3841****** مها مبارك عيد الشمري  9357******

 أسماء عوض رحيل الشمري  1154****** هديل عصام عبداملعطي حريري  2976******

   آسيا مفلح رابت الرشيدي 0946******

افق 1441صفر  21األحد   مساء   01:00الساعة  - م2019أكتوبر 20هـ املو

 الدور الخامس -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

   االسم الهوية الوطنية

   امينه هشام بن عبدالقادر نايته 5684******
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افق 1441صفر 21األحد   مساء   01:00الساعة  -م 2019أكتوبر 20هـ املو

 الدور الرابع -املقر الرئيس ي وزارة الحج والعمرة  –حي الحمراء  –العنوان / مكة املكرمة 

 االسم الهوية الوطنية االسم الهوية الوطنية

 امل هاشم محمد بن طالب 3511****** ديما ابراهيم بن عمر العوض 4701******

 عبدهللا عبدالخالق حمدافنان  5649****** أمل يوسف عطاهللا الرفاعي 4070******

 ايمان عبيدهللا ضيف هللا الزنبقي 5876****** عواطف حزام مسيفر الربيعي 9922******

 اماني ردود مقبول السفياني 3301****** مرام عبدالرزاق حامد الشمري  2016******

 منى رجاء سليمان الحربي 0409****** عزيزه محمد بن معيض الذبياني 7199******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


