
 

 مفتشة نساء  الوظيفة

 الثانية المرتبة
 

 

 ةيجب إحضار أصل الهوية الوطني 

  إحضار سيرة ذاتية حديثة 
  دقيقة 51الحضور قبل موعد المقابلة المحدد بـ 

 
 

 ابتسام عبداهلل حمود الحلوه

 
 
 

 هـ92/9/3418  الثالثاء
 ظهرًا 39صباحًا الى  8318

 

 ابرار صالح محمد الرويشد

 اريج فياض حماد العنزي

 الجوهره  سالم فرج الفرج

 راشد امل  سعد محمد 

 امل  عبداهلل عبدالرحمن المهيزع

 امل عثمان عبداهلل الحصيني

 بدرية  علي عبداهلل العييري

 بدرية عيد  عميش  السبيعي

 تهاني سعد خشيبان السهلي

 حصه عبداهلل بسان المالكي

 حورية  عبيد رحيل العنزي

 ذكرى فائز ابراهيم العتيبي

 القحطانيسلوى محمد عبداهلل 

 شروق عبيد فرج العتيبي

 شمعة عكيش هبه الصبياني

 هـ92/9/3418  الثالثاء
 عصرًا 1الى  ظهرًا 39318

 

 

 صالحه محمد علي  خبراني

 طرفه سعد غانم قصمول

 عاليه عامر مصلح السعدي

 عايشه فضي مهجع العنزي

 عائشه  ضيف اهلل  محسن  الحربي

 الحزامعبير عبداهلل محمد 

 عبير محمد سليم ربعي

 عهود سعد عبداهلل الحمر

 عهود محمد عبداهلل الغامدي

 عواطف محمد علي الدويرج

 غادة عبدالرحمن صالح النمر

 غادة مسلم سعيد الدوسري

 فاطمة عبداهلل مفلح القحطاني

 فاطمه  هاشم ملهي  عرار
 



 

 مفتشة نساء  الوظيفة

 الثانية المرتبة
 

 

 ةيجب إحضار أصل الهوية الوطني 

  إحضار سيرة ذاتية حديثة 
  دقيقة 51الحضور قبل موعد المقابلة المحدد بـ 

 

 فاطمه فهيد مطر المطيري

 هـ9/1/3418  الخميس         
 ظهرًا 39صباحًا الى  8318

 فوزيه عوض فواز الحربي

 ليلى مهدي غلفان هزازي

 مزنة علي ناصر المطيري

 مالك ابراهيم سعود التركي

 منال عبدالرحمن سعيد ال مانع

 منال عبدالعزيز محمد الرجس

 منال نياف نايف العتيبي

 سعد القحطانيمنيرة عائض ظافر آل 

 منيرة محمد ناصر المجمعي

 مها  ابراهيم سالم العنزي

 مهره محمد ناصر الدوسري

 ناديه صالح حسن شراحيلي

 ناديه عبدالرحمن محمد الغنيم

 نجمة عواض شميالن المطيري

 نجوى عبد اهلل بسان المالكي

 هـ9/1/3418  الخميس  
 عصرًا 1الى  ظهرًا 39318

 

 ندى  عبدالعزيز حمد الخويتم

 ندى ابراهيم راشد علي

 ندى احمد يحي االحمدي

 نشميه فيحان سعد المطيري

 نوال  حكمان ناصر العنيضيل

 نوره جابر مسعود األحمدي

 نوره صالح حمد الحمودي

 نوره محمد هادي العزي

 نوف عبداهلل  ابراهيم  السيف

 هاجر يحيى سعيد الزهراني

 هدى ابراهيم اسماعيل السماعيل

 هناء ابراهيم ناصر البراهيم

 هوى جازي عبدالرحمن العتيبي

 هياء محمد سعد المعنز

 واجده عبدالرزاق مخيلف العنزي
 


