
 

 ( نساء)  عالج طبيعيصائي أخ  :الوظيفة  مسمى

  601  :عدد املرشحني 

 هـ 61/00/6341  األحديوم  : االختبارموعد 

 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 منرية ابراهيم فهد العسرج 6003044100  6

 منى صاحل عبداهلل العقالء 6001131314  2

 جنود حيي علي ال مبارك 6001104112  4

 حنان سامل مرزوق الرشيدي 6004016634  3

 شريفه سامل صاحل باسامل 6001011301  1

 سارة عبدالعزيز حسني اليحياء 6004102116  1

 ريم حممد حممود النابلسي 6004066131  0

 اماني علي ادريس عبريي 6043444100  4

 ناديه حممد ابراهيم الصبيحي 6001014314  1

 ساره بدوي حممد مداوي 6012012634  60

 منريه عبد الرمحن حممد اهلليل 6024232420  66

 أرام علي عبد الرمحن العسيم 6003234603  62

 ساره علي هادي الشمراني 6013111110  64

 بيان مهدي عبده محزي 6001213622  63

 دالل سعد علي القريين 6603146610  61

 نوره حممد عبدالعزيز آل تويم 6000101313  61

 ييف علي مطلق املطري 6042241161  60

64  
6040041613 

شروق سامل ظيف اهلل ال جعمومه 

 القحطاني



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 مشوخ عبداهلل بدر البدر 6001100300  61

 هياء محد صاحل الفهيد 6001001001  20

 دالل حممد فاحل األمسري 6040230102  26

 حصه سند مفرج العتييب 6004001401  22

 أالء محود ناصر حربي 6016042421  24

 اخلالدي شوق خالد عبداهلل 6000241413  23

 امساء علي عماش العنزي 6062414142  21

 امتنان عبدالرمحن ناصر العبدان 6014023140  21

 شيخه عبد الرمحن عبداهلل بن حسني 6001003642  20

 سيسبان أمحد خلف احلسني 6040112616  24

 ساره عبدالرمحن حسن حريري 6044620110  21

 هياثم مساعد حممد الشمري 6043644241  40

 خوله علي حممد السماري 6000114114  46

 ريم عبدالرمحن حممد الطويل 6041311443  42

 إسراء عبدالرمحن زيد السويد 6043421316  44

 روان سعد سعيد احلارثي 6043434224  43

 عزيزه امحد حممد رياني 6011626111  41

 نورة امحد عبداهلل الدخيل 6001141632  41

 عائشه حيي عبداهلل شامي 6011131404  40

 حصه عبداهلل ناصر اهلويدي 6042261120  44

 بشاير علي عبده عواجي 6001641041  41

 وجدان سعود معوض املطريي 6012111200  30

 مي محد منصور الصغري 6042120114  36

 اجنود بدر حمسن العتييب 6040133101  32



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 اروى سعيد علي الغامدي 6012232302  34

 ندى عبداهلل حممد اخلضري 6003100414  33

 عبداهلل علي بهلولوعد  6044131401  31

 حصه عبداهلادي علي بن حماول 6001112314  31

 روان طعيس سعيد العتييب 6001014141  30

 اجماد عبداهلل ابراهيم السنان 6664014002  34

 افنان سعود عثمان غيش 6660143411  31

 تسنيم رضي حممد املسجن 6043406163  10

 رزان سعد علي العبيدي 6000146624  16

 أفنان عبداهلل أمحد حكمي 6043161041  12

 ساره حممد حسني الشمراني 6001411616  14

 رهام مرشد صليع الرويلي 6006040321  13

 هيام حممد الحق حداد 6044100031  11

 مساح سعود امحد احلربي 6001014116  11

 حصه حممد عبدالرمحن العنقري 6001110030  10

 أروى حممد عايد احلربي 6001114102  14

 عيسى امحد زكري سهى 6014424160  11

 نورا حممود يوسف املغربي 6000060131  10

 شروق سعود محود الشمراني 6042304004  16

 رزان حممد علي اجلمعه 6002111110  12

 العنود جربان حسن خرمي 6602411044  14

 ريم جار اهلل سعيد القحطاني 6000031611  13

 نوره منصور سعد القحطاني 6001341401  11

 داهلل علي اخلنيفراالء عب 6004633101  11



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 هيفاء عوض خليفه املطريي 6011011134  10

 عهود عنرت صلفاح اجلويف 6001641101  14

 منريه حممد حممد الدخيين 6001341430  11

 جنالء سامل بنيان املطريي 6011140116  00

 شاديه حيي حسن سبعي 6000160324  06

 نهى حممد عبداهلل الصم 6040242416  02

 ناصر األخرشوالء عيسى  6016111010  04

 البندري اهلاوه عايض النفيعي 6001102011  03

 فاطمه حممد ناصر املطرد 6004140161  01

 أنوار قلم سفاح العنزي 6061342003  01

 ندى حممد علي بهكلي 6014046411  00

 رغده حممد عبداهلل الوهييب 6043111130  04

 ريم امحد محود صفحي 6001331410  01

 الغرييبالعنود علي حسني  6621441010  40

 أثري علي عبداهلل الرتكي 6000221044  46

 كوثر رضا حبيب ال سعيد 6001401400  42

 منريه حممد عبدالعزيز العثمان 6041641421  44

 نوره عبدالعزيز ناصر املسعود 6003406431  43

 ساره امحد حيي صوري 6041314143  41

 رند عبداهلل صاحل السويل 6042642204  41

 ران زيلعيمروه حسن مط 6040166021  40

 روابي علي عبداهلل تركي 6601113430  44

 ريم مسعود خملد العتييب 6000014210  41

 هبه منصور عبداهلل ابوزوعه 6041310030  10



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 شيخه سعد محد آل عمر 6000616360  16

 منريه سعود حممد السعيدان 6000211031  12

 سيناء محود سامل الشالقي 6042061021  14

 عاتي فوزيه محد حممد 6044104660  13

 أديبة حممد محد البليهي 6000621103  11

 روان احلميدي عبداهلل املطريي 6004001114  11

 مرام زايد عايض القحطاني 6003310041  10

 هبه حممد سلمان احلبيب 6043134434  14

 ملياء عبداهلل راشد السكران 6010114401  11

 روان عبدالعزيز سليم اللهييب 6044330442  600

 ئد عطيه الزهرانيضحى عا 6010114113  606

 مصباح حممد منصور آل علي 6004644041  602

 مريم ناصر ابراهيم عكريي 6042141602  604

 وفاء فهد سعد احلربي 6046124342  603

 هدى سعيد حممد القحطاني 6043640130  601

 روان عبداحملسن عبدالعزيز البكر 6012406041  601

 


