
 

   

 

  

  

  

  

 

 
  

  

    
  

  

  
  أسماء المرشحات النهائي

  

  

    
  

  

  

 مقرها رقمها الوظيفة التخصص االسم الهوية الوطنية #

 جدة 322 مساعد  اجتماعيباحث  علم االجتماع  نجود نافع جايز المعبدي 9626******  .1

 الرياض 462 أمين مكتبة  والمعلوماتالمكتبات  غزالء مبارك محمد ال جراد 9177******  .2

 العاصمة المقدسة 304 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  منى مفرح محمد الزهراني 0391******  .3

 تبوك 152 مساعد  اجتماعيباحث  الخدمة االجتماعية  غاده حمد مرزوق المطيري 9324******  .4

 الرياض 815 مدقق شئون الموظفين  اإلدارة العامة  ساميه سليمان ابراهيم المريف 6214******  .5

 الرياض 818 مراقب مخزون  إدارة أعمال  نجود محمد مناحي العتيبي 6716******  .6

 بريدة 707 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  غصون صالح منصور عامر 9765******  .7

 أبها 213 مساعد  اجتماعيباحث  الخدمة االجتماعية  انتصار محمد بن درع ال زيدان 0879******  .8

 الرياض 339 مترجم لغة إنجليزية  اللغة اإلنجليزية  ندى صالح حسن العمري 9018******  .9

 الرياض 747 مترجم لغة إنجليزية  اللغة اإلنجليزية  دانيه حمود عايد الغويري 5062******  .10

 الرياض 856 مساعد  اجتماعيباحث  الخدمة االجتماعية  طرفه صالح فهد ابومهيد 4261******  .11

 الرياض 782 باحث أنظمة  األنظمة  خلود محمد دخيل هللا المطيري 0351******  .12

 الباحة 532 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  سحر ماضي مفرج السبيعي 8171******  .13

 جازان 438 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  تهاني علي احمد جيالن 6681******  .14

 نجران 703 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  ساره مسعود بالعيد آل حيدر 3458******  .15

 الرياض 427 باحث أنظمة  األنظمة  اروى أحمد سعيد الزهراني 3482******  .16

 ينبع 824 مساعد  اجتماعيباحث  الخدمة االجتماعية  ميساء عبدهللا بن محمد حجاج 5873******  .17



 

 المدينة المنورة 355 مساعد  اجتماعيباحث  علم االجتماع والخدمة االجتماعية  سالم بن يحي الزهراني أسماء 8089******  .18

 عرعر 240 مساعد  اجتماعيباحث  الخدمة االجتماعية  عهود عايض بن عويض الخزاعي 5628******  .19

 العاصمة المقدسة 699 باحث إجتماعي مساعد  الخدمة االجتماعية  اروى فهد بن صالح الصبحي 8436******  .20

 الباحة 709 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  سميره حسن بن عبدهللا الشهري 4420******  .21

22.  
 الطائف 696 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  منى صالح محمد العماري 7331******

23.  
 عرعر 377 باحث إجتماعي مساعد  الخدمة االجتماعية  وفاء راجي فالح العنزي 8908******

24.  
 الدمام 540 باحث إجتماعي مساعد  الخدمة االجتماعية  اميره رمضان بن مرزوق السهلى 1141******

25.  
 جدة 10 باحث إجتماعي مساعد  الخدمة االجتماعية  ندا عاطي عطية الحربي 1920******

 حائل 711 أخصائي نفسي مساعد  علم النفس  ياسمين عبدالمولي بن معيطي البالدي 4207******  .26


