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و

االصه

الْظٔف٘

1

مكبل حمند الضزٓع

2

فَد صعد الضْٓله

3

رائد عبد الهزٓه الكْصٕ

4

رائد عبد اهلل الشَزٖ

5

مشعل حمند الكحطاىٕ

6

ابزأٍه ضزار صلناٌ

7

مدحت مصطف ٙسٓداٌ

8

ابزأٍه ميصْر أبا حضني

9

ٓشٓد اليف احلزبٕ

اخصائٕ عالقات عام٘ ّاعالو

11

حمند علٕ عزار

ميضل عالقات املزضٙ

11

ىاصز صعٔد الكحطاىٕ

أخصائٕ اجتناعٕ

12

عبداجملٔد إبزأٍه املئع

أخصائٕ اجتناعٕ

13

عبدِ علٕ حٔدر

مضؤّل احلزن٘

14

عبدااللُ محد املشزف

ميدّب

15

حمند حضني بٔهز

ميدّب

16

خالد ابزأٍه امساعٔل

ميدّب

17

ابْ بهز عبد اهلل

قَْجٕ

18

حمند شٍْاٌ مٔاِ

عامل ىظاف٘

19

فزٍاد حضني ابْ البشري

عامل ىظاف٘

21

عَْد فاحٕ املطريٖ

21

بٔاٌ فَد صلٔه

22

بٔاٌ عبد اهلل احلبشاٌ

أخصائٔ٘ اجتناعٔ٘

23

ٍدٓل عبد اهلل احلبشٕ

أخصائٔ٘ ىفضٔ٘

24

غادٗ خلٔف٘ األمني

25

ظبٔا ٍادٖ الكحطاىٕ

اصتكبال

26

جْاٍز عبد اهلل الزٓط

التجكٔف الصحٕ

27

ّجداٌ عبد العشٓش العزٓفج

28

ّفاء علٕ احلدٓجٕ

29

مَا سعل العيشٖ

31

اعتشاس حمند املطريٖ

31

صٔيت فاطن٘

32

صارِ خالد احلناد

مدٓز عاو
مدٓز شؤٌّ املْظفني
صهزتري مدٓز عاو
مضؤّل العالقات العام٘ ّاالعالو
اخصائٕ عالقات عام٘ ّاعالو
االتصاالت االدارٓ٘
رئٔط قضه احلضابات
أمني الصيدّم

أخصائٔ٘ اجتناعٔ٘
مضؤّل٘ التطْع ّالتدرٓب

املدٓزٗ التيفٔذٓ٘ للنزنش عبد الطٔف

صهزتريٗ املدٓزٗ التيفٔذٓ٘ للنزنش عبداللطٔف
اخصائٔ٘ عالقات عام٘ ّإعالو
ميضك٘ عالقات عام٘
أخصائٔ٘ تكئ٘ معلْمات
اخصائٔ٘ اشع٘
أخصائٔ٘ اجتناعٔ٘
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33

صلطاٌ فزٓد الفْساٌ

حماصب

34

رميا عبد اهلل األصكٔع

أخصائٕ اجتناعٕ

35

مي ٙحمند نْٓع

عامل٘ ىظاف٘

36

ابْ البشري عبد الػين

عامل ىظاف٘

37

ىَ ٙعبد اهلل الدعٔدع

أخصائٔ٘ اجتناعٔ٘

38

راشد بً علٕ ال سىاٌ

أخصائٕ اجتناعٕ

39

فَد ثْاب الضبٔعٕ

أخصائٕ اجتناعٕ

