
 

 ( نساء)  صيدلي  :الوظيفة  مسمى

  78  :عدد املرشحني 

 هـ 78/78/7341  الثالثاءيوم  : االختبارموعد 

 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 ابتسام سلمان حممد اجلرياني 7734777873  7

 هند علي إمحديين إمحديين 7787317222  2

 شريين عبيد ضيف اهلل السلمي 7777772817  4

 انتصار حييى حممد كريري 7787237427  3

 زهرة حسني سلمان العييد 7785544777  5

 سارة عبدالعزيز حممد املرجان 7774251477  8

 تهاني علي عبداهلل احمليشي 7782747777  8

 روان أمحد عبداهلل الضوحيي 7714718347  7

 ساره حممود صاحل السفر 7777477853  1

 رحيل حممد حسن غروي 7717332388  77

 مريم صرب شفاقه الشمري 7788577878  77

 عبري برغش شوير الرويلي 7777258871  72

 آمال فالح عائض الشهراني 7774543227  74

 ابرار حممد أمحد آل املطهر 7773885787  73

 ابتهال ابراهيم حسني محلي 7788777551  75

 هال مونس مهل الرويلي 7773771217  78

 آالء عبداهلل سلطان الشهري 7775477553  78

 ساره نافع بيان احلربي 7785185752  77

 افراح امحد عارف خباري 7774737715  71



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 منال مونس معيذف الرويلي 7774717581  27

 بتول سامي حسني مدني 7777811747  27

 خلود حممد عبدالرمحن الربيش 7717751182  22

 نوال سويلم سامل الرشيدي 7777571424  24

 مرام مرعي عبداهلل العمري 7782778253  23

 بيان سعيد عبداهلل الشهراني 7788428857  25

 رهام حممد عايض الشهري 7772831181  28

 خزنه سعد الكاسب الشمري 7777777258  28

 بشاير علي عوده الشمري 7777481737  27

 مها سعد عويض املطريي 7782843387  21

 سارة محدي عبداهلل بالطيور 7785477725  47

 ابرار عالي مساعد العتييب 7775328841  47

 شروق عبداهلل حسن عماشه 7773843357  42

 مروه حسن مصطفي برناوي 7773788725  44

 عاصمه أمحد حممد طاهري 7778387788  43

 افنان سعد عبداهلل الزهراني 7778757437  45

 منرية ابراهيم عبدالعزيز اجلريد 7785471874  48

 سلوى سعدي محود الشمري 7774155511  48

 افنان علي حممد دريين 7773352477  47

 نوف علي أمحد عسريي 7772478788  41

 فاطمة سامل صاحل الكريديس 7784737243  37

 جيهان حممد حامد بركات 7778274553  37

 زينب مصطفى حسني احلاجي 7787857585  32

 دالل بديع طلق الدهمشي 7788247713  34



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 رميه عبداللطيف سامل ال حممد 7718734714  33

 ساره حامد شامان العتييب 7771185773  35

 أمل موسي أمحد سوادي 7785321573  38

 أمل صاحل ادم فرج 7788888848  38

 شذى فندي احلميدي العنزي 7777377877  37

 فادية فاحل علي احلربي 7788817257  31

 رهام حسني سعيد القحطاني 7775782278  57

 أفنان مضيع علي عمري 7781747385  57

 ريم امحد طاهر رضوان 7777812187  52

 مد عبداهلل الشهرانيأماني حم 7787751231  54

 هنادي حيي ابراهيم صفحي 7778881757  53

 بشاير مخيس سويلم الشمري 7772812877  55

 زينب عيسى عبداهلل الفردان 7777777422  58

 تهاني رشيد شامان الشمري 7777153888  58

 غرام سعد عبدالكريم السرحاني 7771517475  57

 خدجية عبداهلل علي الفيفي 7777232428  51

 وجدان سعيد وصل اهلل الزايدي 7713585177  87

 عبري خالد معتوق العرابي 7774528778  87

 امساء حسن حممد بامؤمن 7777458388  82

 راحيل عايد حممد السريع 7787745272  84

 جواهر سامل عيسى الدريهم 7725727878  83

 ريم حيي علي خرمي 7718332857  85

 منار عبداهلل علي عمر 7712314882  88

 مل عطااهلل سعيد الدغيليبا 7775737773  88



 االسم الرباعي رقم اهلوية الوطنية م

 رحاب عبدالرمحن صاحل احلماد 7781877742  87

 إبتسام عبدالعزيز عبدالرمحن اهلويدي 7788847878  81

 حصه مبارك عبداهلل موينع 7777387487  87

 منال سلمان مسفر اجلعيد 7777188524  87

 مشاعل فهيد عيد الدوسري 7787748223  82

 بخانأروى عبدالعزيز راشد ل 7787858823  84

 فاطمة حسني صاحل ال صويلح 7785377747  83

 دعاء حممد جعفر ال محدان 7787875773  85

 خلود حممد صاحل املديين 7787758427  88

 افنان عبداهلل حممد الغامدي 7777584788  88

 االء عبداللطيف عبداهلل الدريهم 7772832448  87

 مدى عواض خبيت العماري 7715183777  81

 ناصر املطرييمنى خلف  7788274777  77

 مشاعل حييي عبداهلل اليحيي 7773487747  77

 سهيلة عبدالكريم عبدالرمحن الزهراني 7738473331  72

 زهره صاحل رفيد العنزي 7778478775  74

 ومسيه سلمان علي القريين 7772515777  73

 بيان زياد ونيس الربيع 7774725383  75

 أمل فالح هالل العنزي 7777377717  78

 ه علي متعب صنيبعز 7718228388  78

 ابرار فايز علي الشهري 7785177177  77

 


