
   دمة االجتماعيةسم االجتماع واخلبقجستري املا لربنامج اتالشخصية للمتقدم للمقابلة  املرشحاتأمساء 

 هـ 6/8/1439   األحديوم       ( اجتماع)شعبة 

 االسم يدنامل اخر اربعة ارقام من السجل م

ابتهاج فالح الرشيدي 4432 

اثري عبداهلل علي الربيعان 2453 

برجس حممد السبيعيامساء  0291 

االء عبدالرمحن حممد مهدي 8494 

االء عبدالعزيز حممد القاسم 8191 

االمرية علي الزبريي 3207 

العنود سعد عبداهلل النفيسة 2746 

اهلنوف حممد عبداهلل الفايز 8041 

اهلنوف ناصر احلرقي 8512 

أروى سعد علي الزهراني 6400 

العتييبأمساء منيع  8273 

أشجان ظافر مطلق الشكره 0682 

أشواق عبدالطيف ناصر احلسني 7059 

أمل سعيد حممد الشهري 9403 

أمل فريح سند الشمري 8371 

بتول خليفة عبداهلل عبدالكريم 0485 

بدور عيد ضاوي الدغيليب 7886 

بدور حممد عبداهلل الشهري 0953 

بشاير عبداهلل املربك 0741 

بشاير مطلق فاحل العتييب 0777 

بيان رصني دايل السلطان 0959 

بيان حممد سعيد الزهراني 8654 

تهاني متعب مضيان العنزي 7370 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصة يوسف صاحل السميح 0317 

حصه كتاب ناهس الشيباني 8752 

حنان سعد حممد املقبل 7789 

دالل علي مطلق الراجحي 3290 

رحاب رشيد راشد الطريي 9234 

رنا عبدالعزيز عبداهلل املانع 5888 

روان ابراهيم حممد النفيسة 5187 



دمة االجتماعيةقسم االجتماع واخلباجستري ج املللمقابلة الشخصية للمتقدمات لربنام  أمساء املرشحات

 هـ7/8/1439)شعبة اجتماع (      يوم االثنني  

   
روان غرمان ظافر القرني 3246 

رويدا ناصر فائز الدوسري 3739 

رؤى حممد عبدالكريم املوسى 2536 

ريم صنيتان عبيد العتييب 9323 

ريه صاحل الغربي 9335 

سارة مبارك خلف احلربي 5759 

ساره حممد عبدالرمحن احملرج 6669 

سذى إبراهيم السحيباني 5797 

سعيد الدوسريمساهر مسفر  5178 

شاهرة سعيد علي القحطاني 4474 

شروق سعيد محد القحطاني 2372 

شهد حجي حممد الشايع 9920 

عاليه مطلق طلق العتييب 3833 

عائشة مجعة عبدالعزيز الطريف 1577 

عائشة نقاء جفني البقمي 8810 

عبري ناشي صقل العتييب 6673 

العبداملنعمعبري ناصر عبداهلل  2318 

عفاف مسعد فازع املطريي 2404 

لطيفة فهد سعد الربيدي 2214 

ملى حسني حممد العمودي 6254 

مرام بدر عيسى احلربي 6931 

مشاعل ابراهيم عبدالعزيز املعارك 2245 

مشاعل خالد اجلابر 3924 

مشاعل داود سليمان الفوزان 9225 

اخلليفيمشاعل حممد عبداهلل  6888 



 

مشاعل مطلق فاحل العتييب 0769 

مالك طامي عمر البقمي 2516 

منى سعد عبداهلل األمحري 8084 

منى عبداهلل حممد عبدالرمحن 2342 

منى عيضه عوض املالكي 1924 

منرية ظافر عمر الدوسري 0887 

مها ناصر منصور الدوسري 3195 

مي سعود عبداهلل السهلي 5398 

جنالء خالد ثامر اجملاربي 6749 

جنود عايض منيع املطريي 4897 

ندى عبداهلل حممد عتيق 0718 

نهلة سليمان عبدالرمحن الربيعة 3856 

نورة عبدالعزيز ابراهيم بن حمارب 3421 

 نوره شايف الصيفي 8465 

نورة علي الغامدي 6510 

نورة عواد هطل الشمري 9544 

نورة حممد صاحل الصمعاني 9785 

نورة حممد عبدالرمحن احملمود 6736 

نوره مرعي الشهري 3948 

نوف إبراهيم حممد الركيان 0308 

هاجر عبداهلل املرشد 9576 

هديل عايض منيع املطريي 5673 

هند عبداهلل عباس احلربي 1137 

وجدان فهد محد القحطاني 2086 

القحطانيوضحى عبيد علوش  9052 

وئام عبدالعزيز عبدالرمحن القعيضب 6230 


