
 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

١ 

انية لموسم حج عام بعون اهللا وتوفيقه يسرنا أن نعلن للسادة المرشحين لرئاسة مجموعات الخدمة الميد

  . والجدول الزمني لكافة االجراءات وإجراءات تشكيل المجموعةإجراءات المفاضلة بين المرشحين هـ  ١٤٣٦

  : ثالث مقومات تتمثل فيما يليتتم المفاضلة بين المتقدمين لمهمة رئيس مجموعة من خالل ـ  ١

   موضوعي ) .اختبار  ـ اختبار قياس النواحي القيادية (١  

   ـ المقابلة الشخصية .٢  

  ـ مجموع النقاط المعتمدة في حساب المتقدم لمهمة رئيس مجموعة ٣  

  إعالن نتائج كافة المتقدمين على موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت . ـ ٢

بناء على رئيسا  ٧٨اعتماد قائمة اسماء الرؤساء الذين يحق لهم االنتقال إلى مرحلة التشكيل وعددهم  ـ ٣

ما حصل عليه المرشح من نقاط خالل مرحلة المفاضلة .ووفقا لعدد مجموعات الخدمة الميدانية المعتمد 

  . ميدانية مجموعة خدمة ٧٨هـ والبالغ عددها ١٤٣٦لموسم حج هذا العام 

ـ بعد إعالن قائمة أسماء الرؤساء المعتمدين تبدأ عملية التشكيل من خالل نظام الخدمات اإللكترونية على ١

وكيل من خارج  ١وكالء من أبناء الطائفة      ٢مساهمين    ٨بواقع(   موقع المؤسسة  ولمدة سبعة أيام

  . أبناء الطائفة

  عالن قائمة المجموعات المعتمدة .ـ إ٢

  

  

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

٢ 

  أحكام عامة :

عدم القدرة على الحضور للمقابلة الشخصية أو االختبار التحريري يتوجب على المرشح أن  في حال .١

مرفق به ما يثبت عذره وأخذ   تأجيل االختبار والمقابلة الشخصية بطلبلسعادة رئيس المجلس يتقدم 

أو الحضور شخصيا  INFO@SEA.COM.SA )  ( . وذلك من خالل البريد اإللكتروني قة عليهالمواف

 الثالثاءفي موعد اقصاه  ( أ . باسم شبلي ) .وتقديم الطلب في قسم االتصاالت اإلدارية 

  ويشترط في ذلك موافقة المؤسسة على التأجيل. هـ٨/٨/١٤٣٦

لقد تم ضمن البرنامج الزمني تحديد موعد االختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمعتذرين المقبول  .٢

  من يتخلف عن الحضور في الوقت المحدد يلغى ترشيحه .  وعذرهم 

في حال عدم تمكن رئيس المجموعة المعتمد من تشكيل مجموعته وفقا لألعداد المحددة من  .٣

   تعتبر مجموعته الغية. التشكيل األعضاء  خالل فترة

يتم تصعيد رؤساء جدد بدأ من الرئيس  ملغاة بسبب عدم اكتمال تشكيلهافي حال وجود مجموعات  .٤

  . تحدد الحقافترة ) وتتاح لهم فرصة التشكيل في  ٧٩ رقم (

فإن في حال اعتذار اثنين أو أكثر من أعضاء المجموعة بعد البدء في أعمال الحج بدون عذر شرعي  .٥

وذلك  درجة من تقويم أداء الرئيس ٢٠ال يزيد عن حسم ا بم سوف يتأثر سلبا ئيس المجموعةر تقويم

دون الرجوع إلى رئيس وتقوم المؤسسة بتعين البديل تحقيقا لمبدأ استقرار المجموعات وتجانسها 

  .المجموعة

في حال اعتذار الرئيس في أي مرحلة من مراحل التشكيل أو بعد التشكيل أو أثناء أعمال الحج يتم  .٦

  .المفاضلة  حلةالرؤساء الذي تم نشره خالل مر يتم اختياره وفقا لتسلسل بيانعنه تعين رئيسا بديال 

اثناء عملية  فقط إلى عضو ) إلى اخر البيان أن يغير المهمة ٧٩يحق للرؤساء بدأ من الرئيس رقم (  .٧

التشكيل ليتمكن من االنضمام ألحد المجموعات .. ( ويبقى حقه محفوظا في تسلسل بيان الرؤساء 

  في حال اعتذار احد الرؤساء ) .

  في المفاضلة عامل التمثيل األسري .يراعى  .٨

  

  

  يتبع



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

٣ 

  البرنامج الزمنى :

  المنفذ  إلى  من  اليوم  الفعالية  م
  لجنة الترشيح  م ٨,٣٠  م ٧,٣٠  هـ٨/٨/١٤٣٦ الثالثاء   )١المجموعة ( القيادية اختبار قياس النواحي  ١
 لجنة الترشيح  م١٠,٠٠  م ٩,٠٠  هـ٨/٨/١٤٣٦ الثالثاء   )٢المجموعة ( القيادية اختبار قياس النواحي  ٢

 لجنة الترشيح  م١١,٠٠  م٥,٠٠  هـ١٠/٨/١٤٣٦الخميس  ١المقابلة الشخصية . مجموعة    ٣
 لجنة الترشيح  م١١,٠٠  م٥,٠٠  هـ١١/٨/١٤٣٦ الجمعة  ٢الشخصية . مجموعة المقابلة   ٤

 لجنة الترشيح  م١١,٠٠  م٥,٠٠  هـ١٢/٨/١٤٣٦ السبت  ٣المقابلة الشخصية . مجموعة   ٥
 لجنة الترشيح  م١١,٠٠  م٥,٠٠  هـ١٣/٨/١٤٣٦ االحد  ٤المقابلة الشخصية . مجموعة   ٦

 لجنة الترشيح  م١١,٠٠  م٥,٠٠  هـ١٤/٨/١٤٣٦ االثنين  ٥المقابلة الشخصية . مجموعة   ٧

 لجنة الترشيح  م١١,٠٠  م٥,٠٠  هـ١٥/٨/١٤٣٦ الثالثاء  ٦المقابلة الشخصية . مجموعة   ٨
 لجنة الترشيح  م٧,١٥  م٥,٠٠  هـ١٦/٨/١٤٣٦ االربعاء  ٧المقابلة الشخصية . مجموعة   ٩

١٠  
  االختبار التحريري و المقابلة الشخصية .

  ) لمن قبل عذرهم(  
  لجنة الترشيح  م١١,٠٠  م٥,٠٠  هـ١٨/٨/١٤٣٦ الجمعة

١١  
اعالن نتائج المقابلة الشخصية واالختبار 

  التحريري
  المؤسسة  رابع من شعباناألسبوع ال

  هـ٧/٩/١٤٣٦هـ ١/٩/١٤٣٦  البدء في عملية التشكيل  ١٢
الرؤساء 

  المعتمدين
  المؤسسة  هـ١٥/٩/١٤٣٦  إعالن المجموعات المعتمدة  ١٣
  المؤسسة  هـ٢٥/٩/١٤٣٦  ارقام المجموعات والجنسياتإعالن   ١٤

  

  

  

  يتبع

  

  

  

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

٤ 

  )   ١اختبار قياس القيادة اللجنة رقم (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم

  مساء ٨,٣٠  مساء ٧,٣٠  هـ٨/١٤٣٦/ ٨  الثالثاء
  التوقيع  االسم  رقم المقعد

   محمد حسين عارف استنبولي   ١
   حسين حسن مصطفى اندرقيري   ٢
   محمد عبدالجبارحسين سالم    ٣
   فوزي محمد علي سمباوه   ٤
   ياسين عباس حسين بندقجي   ٥
   عبدالحفيظ محمد ادريس ارشد لمفون   ٦
   محمد زكي عبدالمجيد حمزه دمنهوري   ٧
   عاطف عبداهللا داؤد دمنهوري   ٨
   ياسر عبداهللا جميل ازهري   ٩

   بديع محمد عبد الغني حمزه دمنهوري   ١٠
   شربينيإسماعيل محمد نور سراج    ١١

   خالد ابوالخير جميل عارف سمارن   ١٢
   رائد محمد عبداهللا سقا   ١٣
   بهجت صالح عبدالمعطي مندورة   ١٤
   هيثم جميل سعيد شبانه   ١٥
   هشام محفوظ محسن باويان   ١٦
   عبداللطيف محمد عباس عراقي   ١٧
   احسان اسماعيل عثمان شبانه   ١٨
   خالد عقيل محمود دمنهوري   ١٩

   لمفوناحمد محمد ادريس ارشد    ٢٠
   ياسر جمال محمد باويان   ٢١

   صدقة اسماعيل حسين راوه   ٢٢
   خالد جعفر عبدالرزاق طيب   ٢٣
   محمود رضوان محمود مرداد   ٢٤
   عبداهللا محمد حسن عبدالحميد منديلي   ٢٥
   اكرم فيصل محمد خليل باويان   ٢٦
   اسامه حسن محمد رشيد اسماعيل   ٢٧

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

٥ 

  )   ١اختبار قياس القيادة اللجنة رقم (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم
  مساء ٨,٣٠  مساء ٧,٣٠  هـ٨/١٤٣٦/ ٨  الثالثاء

  التوقيع  االسم  رقم المقعد
   حسين احمد عمر نجوم   ٢٨
   محمد عبداللطيف عمر فطاني   ٢٩
   احمد محمد زينى احمد راوه   ٣٠
   قاسم عبدالرحيم قاسم بنجر   ٣١

   نبيل سليمان ابراهيم دمنهوري   ٣٢
   عبداهللا محمدعارف زينول زينول   ٣٣
   زامل امين طاهر فادن   ٣٤
   عصام علي حسين بندقجي   ٣٥
   هاني حسين طاهر فادن   ٣٦
   نبيل محمد محمد علي رشيدي   ٣٧
   عصام ابراهيم عبداهللا عراقي   ٣٨
   وليد اسعد عبدالوهاب طيب   ٣٩
   عباس حسن عبداهللا بيمه   ٤٠
   هاني عبد الكريم عبدالحميد منديلي   ٤١

   طالل بشير يعقوب فيرق   ٤٢
   سلطان محمد علي مصطفى اندرقيري   ٤٣
   فيصل حسن عباس عراقي   ٤٤
   وليد فؤاد محمد طه فلفالن   ٤٥
   فيصل محمد علي محمود رشيدي   ٤٦
   بندر عبد الرحمن حمزه دمنهوري   ٤٧
   سامر فيصل محمد عراقي   ٤٨
   نايف عبداهللا عبدالغني مالكي   ٤٩
   عبدالفتاح حسن سراج قطان   ٥٠
   محمد صالح علي تنكر   ٥١

   جميل عبدالقادر مرادزامل    ٥٢
   اسامه عبداهللا علي مقالن   ٥٣
   عصام عبدالحميد حسين بتاوي   ٥٤
   وديع محمد طيب عبداهللا رادين   ٥٥

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

٦ 

  )   ١اختبار قياس القيادة اللجنة رقم (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم
  مساء ٨,٣٠  مساء ٧,٣٠  هـ٨/١٤٣٦/ ٨  الثالثاء

  التوقيع  االسم  رقم المقعد
   بسوكي ماهر جميل يحي   ٥٦
   حسام فؤاد سليمان شبانه   ٥٧
   اسامه خالد عباس طيب   ٥٨
   هيثم محمد زينى احمد مختار باتوباره   ٥٩
   سمير عبد العزيز محمد عارف سمارن   ٦٠
   عبدالكريم اسماعيل عبدالكريم ادريس   ٦١

   هاني عبداهللا محمد تريدي فيرق   ٦٢
   محمد سليمان عبدالغني مالكي   ٦٣
   حاتم علي ياسين عبدالمجيد   ٦٤
   فائق محمد احمد زواوي   ٦٥
   زكي عمر طه ترنقانو   ٦٦
   امجد محمد محمد نور بتاوي   ٦٧
   هشام منصور عبدالرحمن دمنهوري   ٦٨
   هشام صالح احمد دردوم   ٦٩
   عصام محمد عباس عبدالجبار   ٧٠
   عدي عصام نوري ادريس   ٧١

  

  

  يتبع

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

٧ 

  )   ٢اختبار قياس القيادة اللجنة رقم (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم

  مساء ١٠,٠٠  مساء ٩,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ٨  الثالثاء
  التوقيع  االسم  رقم المقعد

   فاروق عبداهللا محمد بيما   ١
   محمد يحيى عبداهللا نوري   ٢
   عبداهللا عبد الحليم عبدالعزيز تميم   ٣
   ايمن محمد حسين دوم   ٤
   رائد حسن احمد مصباح   ٥
   منذر رادين سالم محمد رادين   ٦
   عبدالرحمن دمنهوريفايز سراج    ٧
   محمد فاروق جميل عبدالمجيد   ٨
   عصام عمر طه ترنقانو   ٩

   حسن عبداهللا عبدالرحمن عبدالمجيد   ١٠
   ياسر حسين علوي ابوشاهين   ١١

   طارق محمد حمزه شبانه   ١٢
   طارق عبد العزيز ارشد بنجر   ١٣
   فايز محمود فتح اهللا بن حسن   ١٤
   عبدالجليل زيني طه رمبو   ١٥
   محمد شافعي نوري عارف سمارن   ١٦
   ياسر حامد فتح اهللا بن حسن   ١٧
   اسامه يوسف جمال زمزمي   ١٨
   عبداهللا محمد هاشم مهدلي   ١٩

   ايمن خليل سعيد شبانه   ٢٠
   ايمن عبد الرحمن صالح اندرقيري   ٢١

   محمد عبدالمعين محمد طيب تنكر   ٢٢
   عدنان محمد حسين راوه   ٢٣
   سامي محمد عبداهللا ازهري   ٢٤
   محمد رائد محمد صالح فطانيهيثم    ٢٥
   عاطف عبداهللا محمد جوهر فلمبان   ٢٦
   حاتم حامد فتح اهللا بن حسن   ٢٧
   ايمن احمد عباس ارشد   ٢٨

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

٨ 

  )   ٢اختبار قياس القيادة اللجنة رقم (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم
  مساء ١٠,٠٠  مساء ٩,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ٨  الثالثاء

  التوقيع  االسم  رقم المقعد
   إسماعيل بوقس فائز حسن   ٢٩
   مكي هشام حسين محمد   ٣٠
   عبدالقادر خليل عبداهللا عراقي   ٣١

   سمير صديق عمر نجوم   ٣٢
   وليد محمد احمد مصباح   ٣٣
   احسان محمد زكي عبدالوهاب سمارن   ٣٤
   زكي احمد نور سكبومي   ٣٥
   طارق يوسف عبداهللا هاشم   ٣٦
   عبدالرحيم محمد سعيد طاهر بنجر   ٣٧
   بسام حسن محمد علي ادريس   ٣٨
   انمار عصام عبداهللا شيخ   ٣٩
   احمد عبدالفتاح حسين راوه   ٤٠
   حمزة محمد حسن اشعري   ٤١

   فهد فيصل يحي فطاني   ٤٢
   محمد كامل عبدالحميد اسحاق كلنتن   ٤٣
   علي عبدالرحمن محمد طيب سيام   ٤٤
   اكرم فوزي عبدالوهاب سمارن   ٤٥
   اديب عبدالرحيم عبدالغفور بخاري   ٤٦
   ايمن جعفر محمود اشى   ٤٧
   اسامه محمد عباس مؤمنه   ٤٨
   وحيد حمزة عبداهللا هاشم   ٤٩
   محمد سالم محمد نور كلثوم   ٥٠
   فايز علي زيني قستي   ٥١

   ربيع جميل حسين سقا   ٥٢
   محمد قاسم هاشم زواوي   ٥٣
   فواز عبد العزيز عبدالغفار فطاني   ٥٤
   عبدالغني علي حسن رمل   ٥٥
   احمد محمد علي عبدالغني اشى   ٥٦

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

٩ 

  )   ٢اختبار قياس القيادة اللجنة رقم (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم
  مساء ١٠,٠٠  مساء ٩,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ٨  الثالثاء

  التوقيع  االسم  رقم المقعد
   سمير سالم حسين بندقجي   ٥٧
   سعود عبداهللا محمد امين لمفون   ٥٨
   ممدوح عبد العزيز ابراهيم دمنهوري   ٥٩
   مدحت محمد احمد نواوي   ٦٠
   علي عبدالغني مقالنفوزي    ٦١

   جمال ياسين جمال عاشور   ٦٢
   حسن عمر حسن مندورة   ٦٣
   محمد حسين حمزه دمنهوري   ٦٤
   عبدالرحمن عباس يحي اوان   ٦٥
   محمد عبد الغني محمد قستي   ٦٦
   هاني علي عبدالقادر مراد   ٦٧
   محمد صدقة بكر دمنهوري   ٦٨
   فؤاد محمد صالح زين العابدين منكابو   ٦٩
   قستيهاني محمد زيني    ٧٠
   منصور غزالي احمد نواوي جمبي   ٧١

 

  يتبع

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية

١٠ 

  

  

  

  )   ١المقابلة الشخصية المجموعة (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم

  مساء ١١,٠٠  مساء ٥,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ١٠  الخميس

  وقت المقابلة  االسم  م
 م ٥,٠٠ محمد حسين عارف استنبولي   ١

 م ٥,١٥ حسين حسن مصطفى اندرقيري   ٢
 م ٥,٣٠ عبدالجبارحسين سالم محمد    ٣
 م ٥,٤٥ فوزي محمد علي سمباوه   ٤
 م ٦,٠٠ ياسين عباس حسين بندقجي   ٥
 م ٦,١٥ عبدالحفيظ محمد ادريس ارشد لمفون   ٦
 م ٦,٣٠ محمد زكي عبدالمجيد حمزه دمنهوري   ٧
 م ٦,٤٥ عاطف عبداهللا داؤد دمنهوري   ٨
 م ٧,٠٠ ياسر عبداهللا جميل ازهري   ٩

  صالة المغرب
 م ٧,٣٠ عبد الغني حمزه دمنهوريبديع محمد    ١٠
 م ٧,٤٥ إسماعيل محمد نور سراج شربيني   ١١

 م ٨,٠٠ خالد ابوالخير جميل عارف سمارن   ١٢
  صالة العشاء

 م ٨,٣٠ رائد محمد عبداهللا سقا   ١٣
 م ٨,٤٥ بهجت صالح عبدالمعطي مندورة   ١٤
 م ٩,٠٠ هيثم جميل سعيد شبانه   ١٥
 م ٩,١٥ هشام محفوظ محسن باويان   ١٦
 م ٩,٣٠ عبداللطيف محمد عباس عراقي   ١٧
 م ٩,٤٥ احسان اسماعيل عثمان شبانه   ١٨
 م ١٠,٠٠ خالد عقيل محمود دمنهوري   ١٩

 م ١٠,١٥ احمد محمد ادريس ارشد لمفون   ٢٠
 م ١٠,٣٠ ياسر جمال محمد باويان   ٢١

 م ١٠,٤٥ صدقة اسماعيل حسين راوه   ٢٢



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية
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  )   ٢المقابلة الشخصية المجموعة (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم

  مساء ١١,٠٠  مساء ٥,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ١١  الجمعة

  وقت المقابلة  االسم  م
 م ٥,٠٠ خالد جعفر عبدالرزاق طيب   ١

 م ٥,١٥ محمود رضوان محمود مرداد   ٢
 م ٥,٣٠ عبداهللا محمد حسن عبدالحميد منديلي   ٣
 م ٥,٤٥ اكرم فيصل محمد خليل باويان   ٤
 م ٦,٠٠ اسامه حسن محمد رشيد اسماعيل   ٥
 م ٦,١٥ حسين احمد عمر نجوم   ٦
 م ٦,٣٠ محمد عبداللطيف عمر فطاني   ٧
 م ٦,٤٥ احمد محمد زينى احمد راوه   ٨
 م ٧,٠٠ قاسم عبدالرحيم قاسم بنجر   ٩

  صالة المغرب
 م ٧,٣٠ نبيل سليمان ابراهيم دمنهوري   ١٠
 م ٧,٤٥ عبداهللا محمدعارف زينول زينول   ١١

 م ٨,٠٠ زامل امين طاهر فادن   ١٢
  صالة العشاء

 م ٨,٣٠ عصام علي حسين بندقجي   ١٣
 م ٨,٤٥ هاني حسين طاهر فادن   ١٤
 م ٩,٠٠ نبيل محمد محمد علي رشيدي   ١٥
 م ٩,١٥ عصام ابراهيم عبداهللا عراقي   ١٦
 م ٩,٣٠ وليد اسعد عبدالوهاب طيب   ١٧
 م ٩,٤٥ عباس حسن عبداهللا بيمه   ١٨
 م ١٠,٠٠ هاني عبد الكريم عبدالحميد منديلي   ١٩

 م ١٠,١٥ بشير يعقوب فيرقطالل    ٢٠
 م ١٠,٣٠ سلطان محمد علي مصطفى اندرقيري   ٢١

 م ١٠,٤٥ فيصل حسن عباس عراقي   ٢٢



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية
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  )   ٣المقابلة الشخصية المجموعة (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم
  مساء ١١,٠٠  مساء ٥,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ١٢  السبت

  وقت المقابلة  االسم  م
 م ٥,٠٠ وليد فؤاد محمد طه فلفالن   ١

 م ٥,١٥ فيصل محمد علي محمود رشيدي   ٢
 م ٥,٣٠ بندر عبد الرحمن حمزه دمنهوري   ٣
 م ٥,٤٥ سامر فيصل محمد عراقي   ٤
 م ٦,٠٠ نايف عبداهللا عبدالغني مالكي   ٥
 م ٦,١٥ عبدالفتاح حسن سراج قطان   ٦
 م ٦,٣٠ محمد صالح علي تنكر   ٧
 م ٦,٤٥ زامل جميل عبدالقادر مراد   ٨
 م ٧,٠٠ مقالناسامه عبداهللا علي    ٩

  صالة المغرب
 م ٧,٣٠ عصام عبدالحميد حسين بتاوي   ١٠
 م ٧,٤٥ وديع محمد طيب عبداهللا رادين   ١١

 م ٨,٠٠ ماهر جميل يحي بسوكي   ١٢
  صالة العشاء

 م ٨,٣٠ حسام فؤاد سليمان شبانه   ١٣
 م ٨,٤٥ اسامه خالد عباس طيب   ١٤
 م ٩,٠٠ هيثم محمد زينى احمد مختار باتوباره   ١٥
 م ٩,١٥ سمير عبد العزيز محمد عارف سمارن   ١٦
 م ٩,٣٠ عبدالكريم اسماعيل عبدالكريم ادريس   ١٧
 م ٩,٤٥ هاني عبداهللا محمد تريدي فيرق   ١٨
 م ١٠,٠٠ محمد سليمان عبدالغني مالكي   ١٩

 م ١٠,١٥ حاتم علي ياسين عبدالمجيد   ٢٠
 م ١٠,٣٠ فائق محمد احمد زواوي   ٢١

 م ١٠,٤٥ زكي عمر طه ترنقانو   ٢٢

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية
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  )   ٤المقابلة الشخصية المجموعة (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم
  مساء ١١,٠٠  مساء ٥,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ١٣  االحد

  وقت المقابلة  االسم  م
 م ٥,٠٠ امجد محمد محمد نور بتاوي   ١

 م ٥,١٥ هشام منصور عبدالرحمن دمنهوري   ٢
 م ٥,٣٠ هشام صالح احمد دردوم   ٣
 م ٥,٤٥ عصام محمد عباس عبدالجبار   ٤
 م ٦,٠٠ عدي عصام نوري ادريس   ٥
 م ٦,١٥ فاروق عبداهللا محمد بيما   ٦
 م ٦,٣٠ محمد يحيى عبداهللا نوري   ٧
 م ٦,٤٥ عبداهللا عبد الحليم عبدالعزيز تميم   ٨
 م ٧,٠٠ ايمن محمد حسين دوم   ٩

  صالة المغرب
 م ٧,٣٠ رائد حسن احمد مصباح   ١٠
 م ٧,٤٥ منذر رادين سالم محمد رادين   ١١

 م ٨,٠٠ عبدالرحمن دمنهوريفايز سراج    ١٢
  صالة العشاء

 م ٨,٣٠ محمد فاروق جميل عبدالمجيد   ١٣
 م ٨,٤٥ عصام عمر طه ترنقانو   ١٤
 م ٩,٠٠ حسن عبداهللا عبدالرحمن عبدالمجيد   ١٥
 م ٩,١٥ ياسر حسين علوي ابوشاهين   ١٦
 م ٩,٣٠ طارق محمد حمزه شبانه   ١٧
 م ٩,٤٥ طارق عبد العزيز ارشد بنجر   ١٨
 م ١٠,٠٠ فتح اهللا بن حسنفايز محمود    ١٩

 م ١٠,١٥ عبدالجليل زيني طه رمبو   ٢٠
 م ١٠,٣٠ محمد شافعي نوري عارف سمارن   ٢١

 م ١٠,٤٥ ياسر حامد فتح اهللا بن حسن   ٢٢

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية
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  )   ٥المقابلة الشخصية المجموعة (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم
  مساء ١١,٠٠  مساء ٥,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ١٤  االثنين

  وقت المقابلة  االسم  م
 م ٥,٠٠ اسامه يوسف جمال زمزمي   ١

 م ٥,١٥ عبداهللا محمد هاشم مهدلي   ٢
 م ٥,٣٠ ايمن خليل سعيد شبانه   ٣
 م ٥,٤٥ ايمن عبد الرحمن صالح اندرقيري   ٤
 م ٦,٠٠ محمد عبدالمعين محمد طيب تنكر   ٥
 م ٦,١٥ عدنان محمد حسين راوه   ٦
 م ٦,٣٠ سامي محمد عبداهللا ازهري   ٧
 م ٦,٤٥ صالح فطانيهيثم محمد رائد محمد    ٨
 م ٧,٠٠ عاطف عبداهللا محمد جوهر فلمبان   ٩

  صالة المغرب
 م ٧,٣٠ حاتم حامد فتح اهللا بن حسن   ١٠
 م ٧,٤٥ ايمن احمد عباس ارشد   ١١

 م ٨,٠٠ فائز حسن إسماعيل بوقس   ١٢
  صالة العشاء

 م ٨,٣٠ مكي هشام حسين محمد   ١٣
 م ٨,٤٥ عبدالقادر خليل عبداهللا عراقي   ١٤
 م ٩,٠٠ صديق عمر نجوم سمير   ١٥
 م ٩,١٥ وليد محمد احمد مصباح   ١٦
 م ٩,٣٠ احسان محمد زكي عبدالوهاب سمارن   ١٧
 م ٩,٤٥ زكي احمد نور سكبومي   ١٨
 م ١٠,٠٠ طارق يوسف عبداهللا هاشم   ١٩

 م ١٠,١٥ عبدالرحيم محمد سعيد طاهر بنجر   ٢٠
 م ١٠,٣٠ بسام حسن محمد علي ادريس   ٢١

 م ١٠,٤٥ انمار عصام عبداهللا شيخ   ٢٢
  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية
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  )   ٦المقابلة الشخصية المجموعة (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم
  مساء ١١,٠٠  مساء ٥,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ١٥  الثالثاء

  وقت المقابلة  االسم  م
 م ٥,٠٠ احمد عبدالفتاح حسين راوه   ١

 م ٥,١٥ حمزة محمد حسن اشعري   ٢
 م ٥,٣٠ فهد فيصل يحي فطاني   ٣
 م ٥,٤٥ كلنتنمحمد كامل عبدالحميد اسحاق    ٤
 م ٦,٠٠ علي عبدالرحمن محمد طيب سيام   ٥
 م ٦,١٥ اكرم فوزي عبدالوهاب سمارن   ٦
 م ٦,٣٠ اديب عبدالرحيم عبدالغفور بخاري   ٧
 م ٦,٤٥ ايمن جعفر محمود اشى   ٨
 م ٧,٠٠ اسامه محمد عباس مؤمنه   ٩

  صالة المغرب
 م ٧,٣٠ وحيد حمزة عبداهللا هاشم   ١٠
 م ٧,٤٥ محمد سالم محمد نور كلثوم   ١١

 م ٨,٠٠ فايز علي زيني قستي   ١٢
  صالة العشاء

 م ٨,٣٠ ربيع جميل حسين سقا   ١٣
 م ٨,٤٥ محمد قاسم هاشم زواوي   ١٤
 م ٩,٠٠ فواز عبد العزيز عبدالغفار فطاني   ١٥
 م ٩,١٥ عبدالغني علي حسن رمل   ١٦
 م ٩,٣٠ احمد محمد علي عبدالغني اشى   ١٧
 م ٩,٤٥ سمير سالم حسين بندقجي   ١٨
 م ١٠,٠٠ سعود عبداهللا محمد امين لمفون   ١٩

 م ١٠,١٥ ممدوح عبد العزيز ابراهيم دمنهوري   ٢٠
 م ١٠,٣٠ مدحت محمد احمد نواوي   ٢١

 م ١٠,٤٥ فوزي علي عبدالغني مقالن   ٢٢

  



 

 

 أليات المفاضلة وتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية
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  )   ٧المقابلة الشخصية المجموعة (  
  إلى  من  التاريخ  اليوم

  مساء ١١,٠٠  مساء ٥,٠٠  هـ٨/١٤٣٦/ ١٦  االربعاء

  وقت المقابلة  االسم  م
 م ٥,٠٠ جمال ياسين جمال عاشور   ١

 م ٥,١٥ حسن عمر حسن مندورة   ٢
 م ٥,٣٠ محمد حسين حمزه دمنهوري   ٣
 م ٥,٤٥ عبدالرحمن عباس يحي اوان   ٤
 م ٦,٠٠ محمد عبد الغني محمد قستي   ٥
 م ٦,١٥ هاني علي عبدالقادر مراد   ٦
 م ٦,٣٠ محمد صدقة بكر دمنهوري   ٧
 م ٦,٤٥ فؤاد محمد صالح زين العابدين منكابو   ٨
 م ٧,٠٠ هاني محمد زيني قستي   ٩

 م ٧,١٥ منصور غزالي احمد نواوي جمبي   ١٠

 

  االختبار والمقابلة الشخصية سينفذان بمشيئة اهللا تعالى بمقر المؤسسة بالزاهر

  

  سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد خطاهم

  

  

  مع تحيات إخوانكم

  أعضاء مجلس اإلدارة

 


