أمساء املقبولني لشغل الوظائف اإلدارية والفنية لفرع املؤسسة مبيناء ينبع التجاري على بند
الوظائف املؤقتة وهم كتالي:
أسم المرشح

الوظيفة

1

محمد بن جبريل بن يحي درويش

محلل مختبر

2

حامد بن محمد بن حامد الجبيشي

محلل مختبر

3

سعود بن عبدهللا بن منسي الرشيدي

محلل مختبر

4

محمد بن هديلق بن حامد الشهابي

أخصائي تقنية معلومات

5

عبدالرحمن بن عادل بن حسن عبيد

أخصائي تقنية معلومات

6

أنور بن احمد بن محمد فالته

كهربائي

7

معتاد بن فيصل بن عبدالحميد بخش

كهربائي

8

عمر بن عبدهللا بن فازع السلمي

كهربائي

9

مؤيد بن علي بن احمد العمري

كهربائي

10

ناجي بن حسين بن صالح الجهني

ميكانيكي

11

زياد بن محمد رمضان بن عبدهللا آدم

ميكانيكي

12

سعود بن عبدالعزيز بن محمد هباش

مشغل جهاز اخذ عينات

13

ساهر بن احمد بن حسن عكيري

مشغل جهاز اخذ عينات

14

سلطان بن محمد بن احمد العتيبي

مشغل غرفة تحكم

15

خالد بن فالح بن بخيت الشبولي

مشغل غرفة تحكم

16

البراء بن علي بن عبدهللا الحربي

مشغل غرفة تحكم

17

خالد بن مساعد بن محمد قروان

رجل أمن

18

عبدالمجيد بن يوسف بن محمد خريشي

رجل أمن

19

عبدهللا بن عبدالعزيز بن عمر الشيخ

رجل أمن

20

احمد بن محمد بن مرزوق التميمي

رجل أمن

21

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشريمي

رجل أمن

22

يزيد بن عبدالحميد بن سالم الجهني

رجل أمن

23

يوسف بن سالم بن ثواب الرشيدي

رجل أمن

24

سلطان بن عتيق بن عتيق الحمدي

رجل أمن

25

موفق بن توفيق بن معوض المطيري

رجل أمن

26

عبدهللا بن حمد بن محمد البيشي

رجل أمن

27

عصام بن محمد بن حمدي رويسى

رجل أمن

28

عمران بن مسعد بن صالح الرفاعي

رجل أمن

29

سلطان حسين دهيران اللهيبي

سكرتير

30

محمد سعد دهيس الرفاعي

اخصائي شؤون الموظفين

31

احمد دخيل غزالن الجابري

محاسب

32

سليمان سالم سليمان الحربي

محاسب

33

عبدالعزيز حممد علي الطلحي

اخصائي مشرتيات

34

علي حسني جواد الدليم

مراقب مستودع

35

حممد امحد عبد احلفيظ امحد

مراقب اعمال نقل

36

باسل حممد سامل البلوشي

مراقب اعمال نقل

37

معاذ عبد اهلل حامد الرفاعي

مأمور ميزان

38

عبداهلل عابد عبداهلل الرويثي

مأمور ميزان

39

عبد الرمحن صياح سعد الفزي اجلهين

مأمور ميزان

40

سعد عبد رب الرسول عتقه احلبيشي

مأمور ميزان

41

عدنان محد إبراهيم احلربي

مراقب حتميل

42

خالد حجي راجح السناني

مراقب حتميل

43

تامر لطفي عبداحلميد معوض

مراقب حتميل

44

عبداهلل علي عالس العلياني

مراقب حتميل

45

عبدالرمحن مساعد صغري الفايدي

مراقب حتميل

46

امحد خبيت سلمي اجلهين

مأمور اتصاالت

47

امحد حممد إبراهيم صعيدي

مشرف خدمات

48

امحد سامل سالم املرواني

خملص مجركي

49

أمين عيد محدان املورعي

سائق

