
 

 

 

 (نساء )   أخصائي عالج طبيعي  :الوظيفة  مسمى

  74   :عدد املرشحني 

 هـ 22/90/7744  االثننييوم  : االختبارموعد 

 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  اجماد عبداهلل ابراهيم السنان 7774904942  7

  اهلنوف شباب عبادي الزهراني 7944294727  2

  حممد عبدالرمحن العنقري حصه 7949909479  4

  امتنان عبدالرمحن ناصر العبدان 7907927949  7

  منرية ابراهيم فهد العسرج 7947947099  9

  ساره سعد صاحل بن دريهم 7947479707  9

  عبري ناصر سليمان احلنيش 7942729779  4

  مها علي سعيد القحطاني 7990774740  7

  بسمه احلميدي علي العنزي 7909977720  0

  العنود عائض امحد ال ابوناصر 7940444720  79

  بشاير صاحل فهد املساعد 7944200779  77

  نورة إبراهيم حممد العبداللطيف 7940794994  72

  امريه معيض حاسن العتييب 7949944009  74

  اجماد عبداهلل متعب الشهري 7940099779  77

  ريم جار اهلل سعيد القحطاني 7944979790  79

  هناء صالح الدين سعيد العي 7947749792  79



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  نوره عبدالعزيز ناصر املسعود 7947497779  74

  جواهر عائض ثاري العنزي 7947992972  77

  ساره غنيم حممد املطريي 7949497299  70

  وجدان صاحل سليمان العيد 7974497947  29

  نوره عبدالعزيز براهيم األمحد 7947799242  27

  العنزي اجلوهره حممد نيتول 7904772949  22

  ندى عبداهلل حممد اخلضري 7947099704  24

  أشواق علي حممد زقيل 7949407777  27

  فاطمه حممد ناصر املطرد 7944949970  29

  ريم مسعود خملد العتييب 7944907294  29

  روان طعيس سعيد العتييب 7949404949  24

  نهاد مطر عبداهلل املطريي 7944742994  27

  حممد العنزي ملياء عزيان 7994909007  20

  نوره منصور سعد القحطاني 7940779790  49

  مها عبدالرمحن عبداخلالق الغامدي 7949444477  47

  فاطمه عبداهلل ابراهيم الصايغ 7977799429  42

  اهلنوف عبداهلل سعيد املطيويع 7902499447  44

  نوال عقيل شفق الشمري 7724474770  47

  الظاهريجنود عبدالرمحن حممد  7979797974  49

  نورة عبدالرمحن حممد الظاهري 7979797999  49

  أجماد صاحل عبدالرمحن احلبيشي 7944474279  44

  منريه سعود حممد السعيدان 7944200979  47

  أفنان محد عبدالرمحن املزيين 7944442749  40

  هنادي علي صاحل احمليسن 7947790772  79



 التوقيع االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

  منى معجب بن عايض املطريي 7974004744  77

  فاطمه نزال مبارك احلربي 7972947707  72

  افنان سعود مقبول الطلحي 7979977944  74

  شهد سليم محود احلربي 7949747297  77

  عائشة سعد عبدالرمحن األمسري 7949999249  79

  ساره صاحل عبداهلل العزاز 7947770774  79

  أزهار جائز دبسان احلارثي 7944777404  74

 


