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 الجبيل الخيرية ي الفرع الرئيسي لجمعية  موظف

 

 

 تاريخ التعيين  المسمى الوظيفي الجنسية  االسم م

 2021/02/15 االمين العام  السعودية إبراهيم بن هذال العتيبي 1

 2004/04/21 المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية السعودية محمد عبد الهادي اللواء  2

 2018/10/01 مدير الشؤون المالية السعودية إبراهيم بن سامي باخشوين  3

 2018/10/01 مدير العالقات العامة والشراكات السعودية بركات أحمد علي الزبيدي 4

 2001/06/24 رئيس الخدمات المساندة  السعودية مساعد عبد الله محمد العريدي 5

 2003/07/01 أمين المستودع  السعودية الخالدي سيف محمد سيف  6

 2020/03/01 أخصائي الموارد البشرية السعودية محمد علي محمد دباء 7

 2018/10/01 أخصائي العالقات الحكومية  السعودية فهد سلطان يوسف الخالدي  8

 2021/04/01 أخصائية االعالم وخدمة العمالء السعودية فاطمة علي محمد االسمري  9

 2021/09/05 اخصائية تقنية  السعودية مريم سعد أحمد العامر  10

 2021/09/05 مساعد اداري  السعودية خلود حازم عبد العزيز الحزامي  11

 2022/03/01 مساعد اداري  السعودية ضحاء بجاد وقيان القحطاني  12

 2019/01/28 استقبال أخصائي  السعودية عبد العزيز راشد مبارك البوعينين 13

 2021/03/07 أخصائي استقبال  السعودية مصطفى فرحان بري الصومالي  14

 2020/09/01 عامل  السودان  وليد مصطفى عبدالله جبريل 15

 2020/09/01 عامل  المصرية علي عبد العظيم علي نصير  16

 2009/10/20 مشرف الحركة  السعودية محمد عثمان محمد أزيبي 17

 2012/11/05 سائق السعودية ناصر علي عبد الله االسمري  18

 2006/09/27 سائق السعودية علي محمد يحيى عواجي  19

 2010/02/15 مشرف صيانة  الهند فيروس باالبتا موسى  20

 2014/05/31 سائق الهند أبوبكر صدق موكومال 21

 2010/02/15 سائق الهند أنس بارامال كانديكوزي  22

 2016/09/04 سائق الهند اسان كوتي بالبتاسمير   23

 2013/02/12 سائق الهند شفيق موسى كوتي 24
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 2017/08/06 عامل  بنغالدش اقبال حسين قطن 25

 2017/07/10 عامل  بنغالدش فروج احمد 26

 2017/10/08 عامل  بنغالدش كبير حسين 27

 2017/10/08 عامل  بنغالدش حسين جكيرمحمد  28

 2017/10/08 عامل  بنغالدش بابلمد  29

 2017/07/10 عامل  بنغالدش نجيم حسين 30

 2017/02/27 عامل  النيبال أرصاد خان  31


