
نوع الدراسةنوع املؤهلمجموع النقاط األقدميةتاريخ التخرج التعليماملعدلاملعدلاملؤسسة التعليميةاملؤهلالتخصصاملرتبةاملقرالجهةالوظيفةاإلسمالهوية الوطنية مشفر

منتظمغير تربوى4.755381428/06/192096جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيرعلم االجتماع 8الرياضوزارة التعليممنسق قبول وتسجيلابتسام احمد بن زكي هريدي7213******

منتظمغير تربوى3.76438.081432/07/2512.98389.1433جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6عنيزهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىابتسام عبدالرحمن بن عبدهللا ال عجيان2201******

منتظمغير تربوى4.69537.521433/07/1611.03386.0733جامعة امللك سعودالبكالوريوسالحقوق 6تبوكوزارة الصحةباحث قانونى مساعدابتسام محمد احمد شراحيلي9418******

منتظمغير تربوى86.4210034.571424/04/302089.136كليات البناتالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 6الرياضاملديرية العامة للسجونمترجم لغه انجليزيهاسماء دخيل صنيتان الشمري0235******

منتظمغير تربوى4.69537.521433/07/1611.03386.0733جامعة امللك سعودالبكالوريوسالحقوق 6نجرانوزارة الصحةباحث قانونى مساعداسماء فهد محمد بن صعيقر3924******

منتظمغير تربوى4.755381428/01/122096جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية / االقتصاد املنزلي 6الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحةمراقب اسكاناسمهان بنت  يوسف بن خليل الدحدوح4679******

منتظمغير تربوى4.78538.241433/07/1611.03387.5133جامعة امللك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضوزارة الصحةمحقق قانونى مساعداسيل عبدالكريم عبدهللا الجربوع9243******

منتظمغير تربوى55401434/07/268.977888.9778جامعة القصيمدبلوم سنة بعد الثانويةالتحرير والسكرتارية4الخرجاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحةكاتباشواق زعل جزاء الحربي6519******

منتظمغير تربوى3.88535.521428/06/052091.04معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الهاشواق سليمان عبدالعزيز الشريف8141******

منتظمغير تربوى4.88539.041432/08/1212.88990.9689املعهد العالي للتقنية للنساءدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات املكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحةناسخ الهافنان ابراهيم بن محمد الفهيد5877******

منتظمغير تربوى4.67537.361425/03/152094.72جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6جدهاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدالعنود محمد ابراهيم ابوالشامات6074******

منتظمغير تربوى87.1110034.841425/05/012089.688كليات البناتالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدالعنود محمد سعد السعد3731******

منتظمغير تربوى4.755381422/11/022096جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوس احياء7جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدالهام زين العابدين احمد املدني1887******

منتظمغير تربوى3.55436.41428/04/082092.8جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىالهنوف محمد عبدالعزيز الحمود3782******

منتظمغير تربوى4.69537.521428/01/122095.04جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جدهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىاماني علي حسن زارع2267******

منتظمغير تربوى4.92539.361429/01/2819.96798.6867جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة وتنظيم املوارد البشرية / إدارة أعمال 6جدهامانة محافظة جدهمراقب اسواقامل احمد عبدالرحمن العمودي1440******

منتظمغير تربوى4.83538.641430/06/0917.23994.5189جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جدهاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدامل سافر صدقي املطيري1340******

منتظمغير تربوى4.84538.721433/07/0811.07888.5178جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6حائلاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدامل متروك سليمان الجنهي0479******

منتظمغير تربوى4.97539.761437/08/162.866782.3867جامعة طيبةالبكالوريوساعالم وارشاد الطفولة6ابهاوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اسرة وطفولة مساعدامنه عويد عايد الحربي4221******

منتظمغير تربوى4.2534.41423/03/272088.8جامعة امللك فيصلالبكالوريوسهندسة التصميم الداخلي 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  ديكور مساعداميره عبداللطيف عبدالرحمن العزمان6082******

منتظمغير تربوى4.61536.881429/01/2819.96793.7267جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الليثاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعداهداب مفرج ابن نوار الثعلبي1983******

منتظمغير تربوى4.66537.281431/07/1115.06189.6211جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةدبلوم سنة بعد الثانويةالتحرير والسكرتارية4الرياضوزارة الخارجيةمساعد ادارىاوسيله محمد ابراهيم املقبل3838******

منتظمغير تربوى4.49535.951428/02/092091.8934جامعة امللك سعودالبكالوريوستغذية واقتصاد منزلي6حوطه بنى تميماملديرية العامة للسجونفنى تغذيهايمان حسن بن علي آل مرهون5937******

منتظمغير تربوى3.44435.681430/07/1517.03988.3989جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6ابهااملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدايمان عبدالحفيظ سعد املغذوي0942******

منتظمغير تربوى4.81538.481428/05/062096.96جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسالجغرافيا6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث احصاءايمان عطيه ابن راشد السفري4640******

منتظمغير تربوى4.68537.441425/11/102094.88جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم املكتبات واملعلومات6الدماماملديرية العامة للسجونامين مكتبهايمان على عبدالوهاب باوهاب0236******

منتظمغير تربوى4.84538.721417/09/022097.44جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساملحاسبة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسب مساعدايمان محفوظ عبدون باخريصه8430******

منتظمغير تربوى4.99539.921431/02/2615.81195.6511جامعة امللك سعوددبلوم سنتين بعد الثانويةمحاسبة5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةكاتبايمان محمد عقيل العطاس5747******

منتظمغير تربوى4.91539.281438/05/02078.56جامعة تبوكدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةصحه عامة5املويهبلدية املويةمراقب صحىأفنان سعد عبدالكريم الحمدى7572******

منتظمغير تربوى4.77538.161432/05/2313.32889.6478جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدأماني سالم بن احمد حصريم3062******

منتظمغير تربوى4.4537.61429/06/2119.17294.3722معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ آله بلغتينأماني منصور عبدهللا بن جويان2347******

منتظمغير تربوى4.91539.281436/08/174.861183.4211جامعة القصيمالبكالوريوساالسرة والطفولة 6الدماموزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اسرة وطفولة مساعدأمل خليف سند الحربي0506******

منتظمغير تربوى4.96539.681433/01/2811.96791.3267املعهد العالي للتقنية للنساءدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات املكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الهأمينه بنت جواد بن ابراهيم الخليفه0096******

منتظمغير تربوى4.83538.641432/01/1614.03391.3133جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6جدهوزارة الصحةمحقق قانونى مساعدآالء اسماعيل عبدالحميد أش ي4460******

منتظمغير تربوى3.56436.481429/05/2319.32892.2878جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدآالء منصور ابن جميل دقنه1134******

منتظمغير تربوى88.110035.241438/03/161.772.18مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرالعمارة 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارىباسمه صالح عبدالحكيم الجدعاني7430******

منتظمغير تربوى95.5310038.211431/05/1715.36191.7851مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرتقنية املعلومات 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمطور برامج أولبدور حسن بن مهدي آل شعبان4422******

منتظمغير تربوى3.73437.841429/05/2319.32895.0078جامعة أم القرىالبكالوريوسالدعوة والثقافة اإلسالمية 6الجوفالنيابة العامةمساعد ادارىبدور عبدهللا بن جمعان الزهراني7563******

منتظمغير تربوى4.18534.291428/05/062088.5866جامعة تبوكدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة املكتبية5مكةاملكرمةامانة العاصمة املقدسةمراقب اسواقبسمه عبدهللا مبحل البلوي3479******

منتظمغير تربوى4.19534.351428/05/062088.6934جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6تبوكاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدبسمه يحي حسين االحمدي1173******

منتظمغير تربوى3.96533.121437/08/082.911169.1511جامعة تبوكدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةصحه عامة5الليثبلديه الليثمراقب صحىبشاير بشير مشحن البلوي8254******

منتظمغير تربوى4.85538.81436/05/145.377882.9778جامعة طيبةالبكالوريوساعالم وارشاد الطفولة6ابهاوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اسرة وطفولة مساعدبشرى عدنان محمد القرافي3048******

منتظمغير تربوى96.410038.561433/06/2111.17288.2922مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرتقنية املعلومات 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمطور برامج أولبلسم فهد حمد الجعد8856******

منتظمغير تربوى3.94439.521429/05/2319.32898.3678جامعة أم القرىالبكالوريوسالقراءات 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قضايا مساعدبيان عبدالرحمن محمد العويض ي9341******

منتظمغير تربوى3.7437.61431/07/2514.98390.1833جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدتغريد حامد بن منيع الحربي3265******

منتظمغير تربوى4.6536.81430/01/2917.96191.5611جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىتغريد حامد عيضه الحارثي6409******

منتظمغير تربوى3.63437.041430/07/1617.03391.1133جامعة الطائفالبكالوريوسنظم املعلومات اإلدارية 6ابهاوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىتغريد عابد عايض الثبيتي5727******

منتظمغير تربوى4.53536.241429/05/2919.29491.7744جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىتماضر علي عبده هاشم4966******

منتظمغير تربوى4.8538.41425/03/152096.8جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةمطور برامجتهاني سعيد سعد املحمادى3764******

منتظمغير تربوى4.83538.641433/03/3011.62288.9022جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيراملحاسبة املهنية 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمدقق حساباتتهاني عبدالرحمن محمد الجنهي0301******

منتظمغير تربوى4.38535.361429/01/2819.96790.6867جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىتهاني علي احمد جيالن6681******

منتظمغير تربوى4.94539.521437/12/032.272281.3122جامعة تبوكدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةصحه عامة5خيبربلديه خيبرمراقب صحىثنوى صباح سويري الحويطي1497******

منتظمغير تربوى4.37535.311417/09/022090.6134جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة اإلنجليزية / اللغات األوروبية 6جدهاملديرية العامة للسجونمترجم لغه انجليزيهجاكلين يوسف حسن العريش ي2386******

منتظمغير تربوى4.61536.881426/05/012093.76جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4الرياضوزارة الخارجيةكاتبجواهر سعد عبدهللا الشهراني9997******



نوع الدراسةنوع املؤهلمجموع النقاط األقدميةتاريخ التخرج التعليماملعدلاملعدلاملؤسسة التعليميةاملؤهلالتخصصاملرتبةاملقرالجهةالوظيفةاإلسمالهوية الوطنية مشفر

منتظمغير تربوى4.61536.881425/11/102093.76جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساملحاسبة 6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمحاسب مساعدجواهر عبدهللا ابن سعود املالكي1617******

منتظمغير تربوى95.2210038.091428/05/302096.176كليات البناتالبكالوريوسالدراسات االسالمية6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قضايا مساعدجواهر عواض دهيس املطيري4269******

منتظمغير تربوى4.8538.41433/02/1411.87888.6778جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6بريدهاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدجواهر مرض ي حسن الزهراني3553******

منتظمغير تربوى3.43435.631428/04/082091.2534جامعة أم القرىالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 6جدهاملديرية العامة للسجونمترجم لغه انجليزيهجيهان محمد على مغامس ى8425******

منتظمغير تربوى4.46535.791430/07/0817.07888.6512جامعة امللك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6حائلوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىحصه سالم مطر الحربي9389******

منتظمغير تربوى4.09536.361422/11/022092.72معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الهحصه عبدالعزيز عبدهللا الزايد1328******

منتظمغير تربوى4.55361428/06/222092جامعة امللك سعودالبكالوريوستغذية واقتصاد منزلي6الخرجاملديرية العامة للسجونفنى تغذيهحصه محمد علي املالكي4566******

منتظمغير تربوى95.7110038.281431/01/0216.11192.6791مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرتطوير املوارد البشرية8الرياضوزارة التعليمباحث تطوير موارد بشريهحليمه يحي احمد حظه9908******

منتظمغير تربوى4.69537.521427/01/262095.04جامعة امللك سعودالبكالوريوسنبات وأحياء دقيقة 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةاخصائى تغذيه مساعدحنان سليمان احمد املعيوف2383******

منتظمغير تربوى3.54361427/07/012092جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الباحهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمشرف اجتماعىحنان عبدهللا بن حسن الزهرانى1614******

منتظمغير تربوى3.73437.841431/07/2514.98390.6633جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6ابهاوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدحنان علي حسن ال سعيدي2499******

منتظمغير تربوى4.47535.841428/05/062091.68جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيراإلدارة العامة 8الرياضوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنيةباحث تدريب وابتعاثحنان عمر سالم عمر5927******

منتظمغير تربوى87.1510034.861428/11/102089.72جامعة الرياض للبناتالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدحنان محسن محمد خبراني7854******

منتظمغير تربوى4.26534.721428/05/062089.44جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الباحهاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدخلود احمد محمد الزهراني1679******

منتظمغير تربوى4.78538.241430/03/0417.76794.2467جامعة امللك سعودالبكالوريوستقنية املعلومات 7الرياضوزارة الخدمة املدنيةمطور برامجخلود صالح عبدهللا الرومي3215******

منتظمغير تربوى4.44535.681430/01/2917.96189.3211جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الدماماملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدخلود غرم هللا سعيد الزهراني6011******

منتظمغير تربوى4.8538.41429/05/2919.29496.0944جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6صويرامارة منطقة الجوفمساعد ادارىدارين علي هجاري الحربي3931******

منتظمغير تربوى4.05533.61429/01/2819.96787.1667جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6نجراناملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعددانيه كمال ابراهيم سقطي7575******

منتظمغير تربوى4.51536.081427/05/062092.16جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الطائفاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعددعاء احمد محمد حلول7977******

منتظمغير تربوى4.59536.721426/12/252093.44جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسالكيمياء الحيوية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةاخصائى صحه عامه مساعددالل دخيل ربه محمد السلمي6043******

منتظمغير تربوى4.13534.031427/05/072088.0534جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6حائلاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعددالل مبارك محمد الحربي5550******

منتظمغير تربوى88.3310035.331406/09/102090.664معاهد املعلمات   سنوات بعد الكفاءة املتوسطة3دبلوم دبلوم معهد املعلمات4الرياضوزارة الخارجيةمساعد ادارىدالل نهار جازى الرحيلي0381******

منتظمغير تربوى3.97533.171437/08/082.911169.2577جامعة تبوكدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةصحه عامة5عرعرامانة منطقة الحدود الشماليةمراقب صحىدليل خلف عبدالهادي الشمري9182******

منتظمغير تربوى3.95439.61437/03/273.638982.8389كليات الشرق العربياملاجستيرالقانون الخاص8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونىديما ابراهيم سليمان املوس ى3459******

منتظمغير تربوى3.85438.81427/05/142097.6البرامج التدريبية التي تنفذها مراكز خدمة املجتمع التابعة للجامعاتدبلوم سنتين بعد الثانويةالحاسب اآللي5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمسجل معلوماترابيه حمد بن مانع آل ذيبان7501******

منتظمغير تربوى4.64537.121425/03/152094.24جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساملكتبات واملعلومات6الرياضاملديرية العامة للسجونامين مكتبهرانيه عتيق حمدان الشريف0572******

منتظمغير تربوى3.4435.471430/07/1517.03987.9723جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6نجرانوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدراويه فليح بن فرج السلمى1647******

منتظمغير تربوى4.3534.931438/09/12069.8666جامعة تبوكدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةصحه عامة5الجوفامانة منطقة الجوفمراقب صحىرحاب مرعي مسلم الحويطي4154******

منتظمغير تربوى4.24534.611438/09/12069.2266جامعة تبوكدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةصحه عامة5عرعرامانة منطقة الحدود الشماليةمراقب صحىرحمه فهد سليم البلوي1427******

منتظمغير تربوى3.306434.971423/06/012089.9306جامعة أم القرىدبلوم سنة بعد الثانويةالتأهيل للسكرتارية4الرياضوزارة الخارجيةكاتبرنا احمد بن طاهر الشريف7668******

منتظمغير تربوى4.58536.641429/05/2919.29492.5744جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الطائفاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدروان عبدهللا حسن السبيعي8225******

منتظمغير تربوى44401426/05/0620100كليات املجتمعدبلوم سنتين بعد الثانويةاللغة االنجليزية العامة5الباحهالنيابة العامةمساعد ادارىريحانه مطر علي املالكي3244******

منتظمغير تربوى4.69537.521432/01/1614.03389.0733جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الباحهاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدريم عبدالعزيز احمد الغامدي0568******

منتظمغير تربوى4.32535.041428/06/042090.08جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4الرياضوزارة الخارجيةكاتبريم عبدهللا محمد عسيري4074******

منتظمغير تربوى4.76538.081432/05/2313.32889.4878جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونى مساعدريم نايف عبدالعزيز آل مسعود2781******

منتظمغير تربوى4.44535.681428/05/062091.36جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية / االقتصاد املنزلي 6جازاناملديرية العامة للسجونفنى تغذيهريما سليمان عويتق املحمادي1711******

منتظمغير تربوى4.63537.041425/05/012094.08جامعة امللك سعودالبكالوريوساللغة العربية 6الرياضاملديرية العامة للسجونمحرر اخبارزاهره حبيب بن حسن كرانات1798******

منتظمغير تربوى4.61536.881423/04/082093.76جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4الرياضوزارة الخارجيةمساعد ادارىزكيه حسن مشهور الشهراني3425******

منتظمغير تربوى95.9410038.381414/01/172096.752ثانوية معاهد الصم   سنوات بعد الكفاءة املتوسطة3دبلوم (عربي ، أنجليزي )االلة الكاتبة 4الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحةناسخ الهزينب ابراهيم بن عبدهللا املغسل8132******

منتظمغير تربوى4.9539.21430/01/2018.01196.4111معهد املواساة للعلوم التطبيقية   دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةإدارة الصحية5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىزينب علي بن عبدهللا القصاب5086******

منتظمغير تربوى3.8438.41437/09/152.705679.5056جامعة دار العلومالبكالوريوسالهندسة املعمارية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةرسام معمارىسارا محمد بن عبدالعزيز أبوحيمد7030******

منتظمغير تربوى3.67437.361430/07/1617.03391.7533جامعة الطائفالبكالوريوستقنية حيوية طبية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمحلل مختبرسارة فيصل بن عيد العتيبي5966******

منتظمغير تربوى4.18534.291428/07/282088.5866جامعة طيبةدبلوم سنتين بعد الثانويةاالدارة املكتبية5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمدقق طلباتساره حسن يحيى االحمدي7982******

منتظمغير تربوى4.89539.121429/05/2919.29497.5344جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسالكيمياء الحيوية 7جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدساره علي محسن الغامدي3278******

منتظمغير تربوى4.07533.711428/05/062087.4134جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6تبوكاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدساره مساعد ابن مخاسر الشمراني1617******

منتظمغير تربوى4.43535.631422/11/022091.2534جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساألقتصاد 6ابهاوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىساره ناصر سعيد مالهي5492******

منتظمغير تربوى4.63537.041424/03/202094.08جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعرالنيابة العامةمساعد ادارىساميه سالم عبدهللا الحربي4820******

منتظمغير تربوى4.66537.281431/01/2715.97290.5322جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الدماماملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدساميه ظافر سعيد الشهراني1588******

منتظمغير تربوى4.55536.41429/05/2919.29492.0944جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جازاناملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدساميه علي بكري املسعري1277******

منتظمغير تربوى4.78538.241427/06/082096.48جامعة امللك عبدالعزيزدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة املكتبية5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىسحر ابراهيم محمد البلوي5245******

منتظمغير تربوى87.8310035.131428/06/082090.264كليات البناتالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدسعاد علي عشوي العنزي6475******

منتظمغير تربوى3.9439.21429/07/1319.0597.45جامعة امللك فيصلدبلوم سنتين بعد الثانويةالحاسب اآللي5الجوفامارة منطقة الجوفمطور برامج مساعدسكينه محمد بن علي الصالح1904******

منتظمغير تربوى4.66537.281429/07/2019.01193.5711جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6االحساءوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمامور عهدهسلمى محمد حمدي الجدعاني1088******

منتظمغير تربوى4.68537.441423/11/262094.88جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىسلوى محمد بن عبدالرحيم عالم1538******



نوع الدراسةنوع املؤهلمجموع النقاط األقدميةتاريخ التخرج التعليماملعدلاملعدلاملؤسسة التعليميةاملؤهلالتخصصاملرتبةاملقرالجهةالوظيفةاإلسمالهوية الوطنية مشفر

منتظمغير تربوى3.76438.081428/06/282096.16جامعة أم القرىالبكالوريوس احياء7مكةاملكرمةالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدسماح عايض بن احمد الحربي5193******

منتظمغير تربوى3.62436.961427/05/232093.92جامعة أم القرىدبلوم سنة بعد الثانويةالتأهيل للسكرتارية4الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحةمساعد ادارىسمر عادل حسين كردي9268******

منتظمغير تربوى4.97539.761436/08/174.861184.3811جامعة القصيمالبكالوريوساالسرة والطفولة 6املجمعهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اسرة وطفولة مساعدسمر عبدهللا بن عبدالرحمن الشايع9309******

منتظمغير تربوى4.84538.721427/06/012097.44جامعة امللك سعودالبكالوريوستطبيقات الحاسب اآللي7الرياضوزارة الخدمة املدنيةمطور برامجسمر محمد سعيد بازيد7586******

منتظمغير تربوى4.19534.351428/10/292088.6934جامعة طيبةدبلوم سنتين بعد الثانويةاالدارة املكتبية5مكةاملكرمةامانة العاصمة املقدسةمراقب اسواقسميره علي احمد الينبعاوي9925******

منتظمغير تربوى4.73537.841433/02/1411.87887.5578جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة الصحةمحقق قانونى مساعدسميه عبدالعزيز محمود الشريف1914******

منتظمغير تربوى4.7537.61427/05/072095.2جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية 6مكةاملكرمةاملديرية العامة للسجونفنى تغذيهسهاد ابراهيم محمد عطيه3332******

منتظمغير تربوى4.74537.921427/05/072095.84جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسأحياء دقيقة  7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةاخصائى تغذيه مساعدسهام علي محمد السريحي4797******

منتظمغير تربوى3.95439.61426/12/252099.2جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساللغة الفرنسية 6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمساعد ادارىسهام مشحن صلبي املطيري5787******

منتظمغير تربوى3.72437.761424/10/152095.52جامعة أم القرىالبكالوريوس احياء7جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدسهر سامى بن محمدنور عريف1433******

منتظمغير تربوى4.48535.891429/03/2119.67291.4588جامعة امللك فيصلالبكالوريوساملحاسبة 6حائلوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىسهى محمد بن عثمان الغنام0838******

منتسبغير تربوى4.59536.721429/05/2919.29492.7344جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدسوسن علي محمد شيخ1690******

منتظمغير تربوى3.57436.561429/03/2319.66192.7811جامعة الطائفالبكالوريوساللغة العربية 6املندقوزارةالشئون البلدية والقرويةمحرر صحفىشاديه حميد محمدعلي الحساني7423******

منتظمغير تربوى4.47535.841428/05/062091.68جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدشدا هادي محمد القحطاني4307******

منتظمغير تربوى3.84532.481437/08/082.911167.8711جامعة تبوكدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةصحه عامة5بلجرش ىبلديه بلجرش ىمراقب صحىشذاء عويضه محمد العيس ي0140******

منتظمغير تربوى4.46535.791433/02/2411.82283.3956جامعه اإلمام عبدالرحمن بن فيصلالبكالوريوسهندسة العمارة الداخلية7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدشعاع بنت نبيل بن عبداللطيف النعيم6639******

منتظمغير تربوى4.54536.321429/07/2019.01191.6511جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيرعلم املكتبات واملعلومات8الرياضوزارةالشئون البلدية والقروية(وثائق ومحفوظات ومخطوطات)باحث شعاع محمد فهد السهيل1595******

منتظمغير تربوى4.7537.61435/04/277.472282.6722جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيراألنظمة 8الرياضوزارة التعليمباحث انظمهشهد محمد يحيى الشهراني7166******

منتظمغير تربوى3.181434.31423/01/112088.5974جامعة أم القرىدبلوم سنة بعد الثانويةالتأهيل للسكرتارية4تبوكالنيابة العامةمساعد ادارىشيماء عبدهللا بن مرجان مطر3887******

منتظمغير تربوى4.66537.281423/02/232094.56جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم املكتبات واملعلومات6الرياضوزارة البيئة واملياة والزراعة(وثائق ومحفوظات ومخطوطات)معالجصالحه ياسين حسين العمري0939******

منتظمغير تربوى55401426/05/0120100جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4خميس  مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحةكاتبصباح محمد سعد آل حمدان8468******

منتسبغير تربوى4.66537.281430/06/0917.23991.7989جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدصفاء بنت ابراهيم بن محمد ابوحجر0270******

منتظمغير تربوى88.8810035.551430/07/2117.00688.1096جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6تبوكاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدطرفه صالح فهد ابومهيد4261******

منتظمغير تربوى4.24534.611426/05/252089.2266جامعة امللك سعودالبكالوريوساجتماع6تبوكوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدعايشه صافي محمد الخثعمي2663******

منتظمغير تربوى4.56536.481428/06/222092.96جامعة امللك سعودالبكالوريوستغذية واقتصاد منزلي6الرياضاملديرية العامة للسجونفنى تغذيهعايشه نوار بن زيد العتيبي3374******

منتظمغير تربوى79.8110031.921436/07/274.972268.8202مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرالتصميم والعمارة الداخلية8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث تخطيط مدنعائشه صديق بن محمد برناوي1653******

منتظمغير تربوى4.56536.481428/05/062092.96جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوس (تسويق  )إدارة أعمال 6الرياضوزارة البيئة واملياة والزراعةباحث مشتريات  مساعدعائشه عابد عبدهللا السلمي4978******

منتظمغير تربوى4.29534.881429/06/1819.18988.9489جامعة تبوكدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة املكتبية5مكةاملكرمةامانة العاصمة املقدسةمراقب اسواقعائشه محمد علي كعبي3919******

منتظمغير تربوى4.56536.481437/08/082.911175.8711جامعة تبوكدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةصحه عامة5الليثبلديه الليثمراقب صحىعائشه محمد عوض االحمري3930******

منتظمغير تربوى4.84538.721426/04/092097.44جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساملحاسبة 6الدماموزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىعبير عبدهللا بن فهد الفرج4462******

منتظمغير تربوى4.31534.991428/06/192089.9734جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيراملحاسبة 8الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسبعفاف سالم بن احمد بصفر3777******

منتظمغير تربوى4.51536.081426/05/012092.16جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةكاتبعفاف علي عبدهللا القحطاني1887******

منتظمغير تربوى4.18534.291429/01/2819.96788.5533جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جازانوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىعفاف يحي محمد باحسن8818******

منتظمغير تربوى4.32535.041429/01/2819.96790.0467جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدعهود ربيع بن سليمان القحطاني2409******

منتظمغير تربوى4.68537.441428/05/062094.88جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساملحاسبة 6الباحهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمامور عهدهعهود فواز بن فائز الحربي2508******

منتظمغير تربوى3.7437.61425/04/252095.2معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليمدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5بريدهالنيابة العامةمساعد ادارىعيده خلف ساير الشمري8830******

منتظمغير تربوى4.69537.521430/06/0917.23992.2789جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة وتنظيم املوارد البشرية / إدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث تنظيم مساعدغاده حامد علي الجابري8852******

منتظمغير تربوى3.84438.721435/08/146.877884.3178كليات الشرق العربياملاجستيرالقانون الخاص8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونىغاده خالد محمد العيس ى5844******

منتظمغير تربوى4.31534.991427/05/072089.9734جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6حائلوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىغاليه رده محمد الجدعاني4956******

منتظمغير تربوى4.95539.61434/01/2110.00689.2056جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرياضاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدغاليه سالم سلمان االحمدي3574******

منتظمغير تربوى100100401433/06/1311.21791.2167مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرتنمية املوارد البشرية8الرياضوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنيةمدقق رواتبغصون صالح محمد الوهيبي6050******

منتظمغير تربوى4.06533.651429/01/2819.96787.2733جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة الصحةباحث قانونى مساعدفاتن عدنان احمد خياط6816******

منتظمغير تربوى4.47535.841428/05/062091.68جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية 6العرضيه الشماليهاملديرية العامة للسجونفنى تغذيهفاتن عمر سعيد باوزير0769******

منتظمغير تربوى87.2310034.891428/06/082089.784كليات البناتالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدفاتن محمد عبدالرحمن القحطاني0401******

منتظمغير تربوى4.3534.931429/01/2819.96789.8333جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6الرياضاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدفاديه سالم شيبان الصيعري1253******

منتظمغير تربوى4.62536.961430/03/0417.76791.6867جامعة امللك سعودالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث تدريب وابتعاث مساعدفاضله عباس بن عبدهللا سهوان7175******

منتظمغير تربوى3.88439.041427/05/222098.08جامعة أم القرىالبكالوريوسالقراءات 6الباحهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمساعد ادارىفاطمه ابراهيم تيسير ابراهيم9776******

منتظمغير تربوى4.52536.161430/06/0917.23989.5589جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6الرياضاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدفاطمه احمد علي الشهري4947******

منتظمغير تربوى4.76538.081431/02/0115.9592.11جامعة امللك فيصلالبكالوريوسغذاء وتغذية / االقتصاد املنزلي 6الرياضاملديرية العامة للسجونفنى تغذيهفاطمه بنت ابراهيم بن علي بوحمد7524******

منتسبغير تربوى4.86538.881429/05/2919.29497.0544جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة وتنظيم املوارد البشرية / إدارة أعمال 6جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةمفتش اداري مساعدفاطمه بنت احمد بن محمد كسيسر0924******

منتظمغير تربوى4.8538.41432/05/2313.32890.1278جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارباحث قانونى مساعدفاطمه جميل عمر رويشد0529******

منتظمغير تربوى4.83538.641429/07/1219.05696.3356معهد السباعي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةإدارة الصحية5جدهامانة محافظة جدهمساعد ادارىفاطمه حسين ابراهيم موضنه7237******

منتظمغير تربوى4.34535.151426/04/092090.2934جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الباحهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىفاطمه خلف بخيت الغامدي1585******

منتظمغير تربوى4.58536.641427/01/262093.28جامعة امللك سعودالبكالوريوساإلدارة العامة 6الرياضوزارة البيئة واملياة والزراعةباحث ميزانيه مساعدفاطمه سلمان مهدي آل عويشير0600******



نوع الدراسةنوع املؤهلمجموع النقاط األقدميةتاريخ التخرج التعليماملعدلاملعدلاملؤسسة التعليميةاملؤهلالتخصصاملرتبةاملقرالجهةالوظيفةاإلسمالهوية الوطنية مشفر

منتظمغير تربوى4.6536.81430/03/0417.76791.3667جامعة امللك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الخبراملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدفاطمه عبدرب الرسول بن سعيد مبارك8053******

منتظمغير تربوى3.9439.21434/07/22987.4جامعة الطائفالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة الصحةباحث قانونى مساعدفاطمه علي ابن حزام العتيبي6050******

منتظمغير تربوى4.69537.521426/05/012095.04جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4الرياضوزارة الخارجيةسكرتيرفاطمه علي ظافر القحطاني4461******

منتظمغير تربوى3.64437.121431/07/1815.02289.2622جامعة الطائفالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 6الرياضاملديرية العامة للسجونمترجم لغه انجليزيهفاطمه مبارك عواض العصيمي5942******

منتظمغير تربوى3.57436.561429/05/2319.32892.4478جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الباحهجامعة الباحةباحث اجتماعى مساعدفاطمه محمد بن علي العمري2623******

منتظمغير تربوى4.86538.881427/05/142097.76جامعة امللك خالددبلوم سنتين بعد الثانوية(برمجة أنظمة املعلومات)دبلوم علوم الحاسب االلي 5مكةاملكرمةالنيابة العامةمسجل معلوماتفايزه احمد محمد ال عبده6718******

منتظمغير تربوى3.754381428/07/182096جامعة أم القرىاملاجستيرالتاريخ والحضارة8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارى مشرففردوس حافظ محمد جمال الدين2274******

منتظمغير تربوى89.5210035.811427/05/112091.616كليات البناتالبكالوريوسحاسب آلي7نجرانامارة منطقة نجرانفني دعمليلى على بن محمد القحطاني8882******

منتظمغير تربوى4.29534.881428/05/062089.76جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الباحهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىليلى محمد سحمي الغامدي4861******

منتظمغير تربوى4.41535.521430/01/2917.96189.0011جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسدراسات طفولة6جدهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اسرة وطفولة مساعدليلى يحي سعيد الزهراني7689******

منتظمغير تربوى4.76538.081431/06/0515.26191.4211جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىلينه الفي عايز املطيري9037******

منتظمغير تربوى3.53436.241433/07/1611.03383.5133جامعة عفت األهليةالبكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدماجده عبدالرحمن بن حسين متولي3379******

منتظمغير تربوى4.71537.681427/05/142095.36جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4الرياضوزارة الخارجيةكاتبماجده عبدهللا يحي األحمري5274******

منتظمغير تربوى98.2910039.321432/08/0112.9591.582مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرتطوير املوارد البشرية8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمراقب شئون املوظفينماجده مهدي بن عبدهللا آل شيخ احمد2652******

منتظمغير تربوى4.93539.441433/03/2811.63390.5133جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4الرياضوزارة الخارجيةكاتبمجد علي جلوي بن لزهر5020******

منتظمغير تربوى4.16536.641428/01/192093.28معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الهمرام عبدالعزيز عثمان بن حميد7984******

منتظمغير تربوى4.6536.81430/06/0917.23990.8389جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساألنظمة 6املدينةاملنورةوزارة الصحةمحقق قانونى مساعدمرام فوزي بن احمد السليماني2995******

منتظمغير تربوى3.8438.41422/03/192096.8جامعة أم القرىدبلوم سنة بعد الثانويةالتأهيل للسكرتارية4الظهراناالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحةمساعد ادارىمرام محمد الهام خليفه5989******

منتظمغير تربوى4.82538.561431/01/2915.96193.0811املعهد العالي للتقنية للنساءدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات املكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ آله بلغتينمروه سعد بن عبدالعزيز العجالن9310******

منتظمغير تربوى4.89539.121434/07/268.977887.2178جامعة امللك سعودالبكالوريوسالحقوق 6الرياضوزارة الصحةباحث قانونى مساعدمروه صالح عبدهللا العسكر5695******

منتظمغير تربوى4.62536.961428/05/062093.92جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6مكةاملكرمةاملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدمريم احمد عبدالقادر السيد7182******

منتظمغير تربوى4.83538.641428/05/062097.28جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساملحاسبة 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمحاسب مساعدمريم سعيد حسن القحطاني2919******

منتظمغير تربوى4.65537.21421/11/132094.4جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساملحاسبة 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمحاسب مساعدمريم متروك رجاءهللا الحربي1558******

منتظمغير تربوى3.9439.21426/05/062098.4كليات املجتمعدبلوم سنتين بعد الثانويةعلوم الحاسب االلي5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةفني دعم مساعدمزنه سعيد بن سالم الغامدي2092******

منتظمغير تربوى3.99439.921434/07/22988.84جامعة الطائفالبكالوريوساألنظمة 6الرياضوزارة الصحةمحقق قانونى مساعدمسفره سعود بن سفر املالكي9016******

منتظمغير تربوى3.17434.241428/04/082088.48جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6ابهااملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدمشاعل حسين بن محمد الحسيني4374******

منتظمغير تربوى4.55536.41433/07/2310.99483.7944كليات املجتمعدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةمحاسبة4حائلوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىمشاعل حمدان خويلد العنزي9921******

منتظمغير تربوى2.81432.321429/05/0919.40684.0456جامعة عفت األهليةالبكالوريوسدراسات تخصص طفولة مبكرة6جدهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اسرة وطفولة مساعدمشاعل خالد بن عبدهللا القثامي3091******

منتظمغير تربوى4.7537.61428/10/292095.2جامعة طيبةالبكالوريوسأحياء دقيقة  7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةاخصائى تغذيه مساعدمشاعل رابح بن حمود الحربي9024******

منتظمغير تربوى4.46535.791430/06/0917.23988.8123جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6الرساملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدمشاعل سلطان عبدهللا االحمدي4065******

منتظمغير تربوى4.2534.41428/06/222088.8جامعة امللك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6بريدهاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدمضاوي علي بطيحان العتيبي4479******

منتظمغير تربوى4.25534.671429/01/2819.96789.3001جامعة امللك سعودالبكالوريوساللغة اإلنجليزية 6الدماماملديرية العامة للسجونمترجم لغه انجليزيهمعصومه ابراهيم بن طاهر محيميد9181******

منتظمغير تربوى3.725437.81422/03/192095.6البرامج التدريبية التي تنفذها مراكز خدمة املجتمع التابعة للجامعاتدبلوم سنة بعد الثانويةالتأهيل للسكرتارية4املدينةاملنورةالنيابة العامةمساعد ادارىمنار محمد الهام خليفه5971******

منتظمغير تربوى4.69537.521427/03/242095.04جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيرإدارة أعمال 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةرئيس  قسم ادارىمنال زين محمدكامل الظاهري3973******

منتظمغير تربوى4.78538.241428/01/122096.48جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساملحاسبة 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمامور عهدهمنال منذر سعيد هواري0667******

منتظمغير تربوى4.9539.21423/04/082098.4جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4جدهاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحةكاتبمنى حسين علي حويله9550******

منتظمغير تربوى4.89539.121427/05/142098.24جامعة امللك خالددبلوم سنتين بعد الثانوية(برمجة أنظمة املعلومات)دبلوم علوم الحاسب االلي 5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمسجل معلوماتمنى عبدالرحمن حيدر النجراني4444******

منتظمغير تربوى4.72537.761431/06/0515.26190.7811جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 6املدينةاملنورةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىمنى عبداملعطي عبدهللا اليوبي4415******

منتظمغير تربوى4.55536.41430/07/0817.07889.8778جامعة امللك سعودالبكالوريوساجتماع6الرياضاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدمنى عبده بن محمد شنيمري4734******

منتظمغير تربوى4.42535.571427/01/262091.1466جامعة امللك سعودالبكالوريوساجتماع6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىمنى فارس فنيطل العنزي5614******

منتظمغير تربوى3.84438.721427/11/182097.44جامعة أم القرىالبكالوريوس احياء7جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئه مساعدمنى فيصل بن محمد عراقي9032******

منتظمغير تربوى3.83438.641432/07/2512.98390.2633جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الباحهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىمنى محمد علي املالكي6600******

منتظمغير تربوى4.94539.521428/06/042099.04جامعة امللك خالددبلوم سنتين بعد الثانوية(برمجة أنظمة املعلومات)دبلوم علوم الحاسب االلي 5الرياضوزارة الخدمة املدنيةمطور برامج مساعدمنى محمد علي عسيري5520******

منتظمغير تربوى95.210038.081434/07/029.111185.2711مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرتقنية املعلومات 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةفني دعممنى محمد مسحل املطيري0041******

منتظمغير تربوى4.66537.281426/12/292094.56جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساملكتبات واملعلومات6الرياضوزارة البيئة واملياة والزراعة(وثائق ومحفوظات ومخطوطات)معالجمنيره ابراهيم عبدالعزيز العمرو9609******

منتظمغير تربوى4.17534.241426/06/042088.48جامعة امللك عبدالعزيزدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة املكتبية5مكةاملكرمةامانة العاصمة املقدسةمراقب اسواقمنيره سليم سلمان العمراني6128******

منتظمغير تربوى4.98539.841434/07/268.977888.6578جامعة القصيمدبلوم سنة بعد الثانويةالتحرير والسكرتارية4املجمعههيئة الرقابة والتحقيقكاتبمها سعد سعيدان املظيبري4470******

منتظمغير تربوى4.51536.081425/11/232092.16جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية 6الرياضاملديرية العامة للسجونفنى تغذيهمها عويد عيد الرفاعي8487******

منتظمغير تربوى97.7610039.11430/05/2117.33995.5469مؤسسة تعليمية خارجية املاجستيرمالية8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث ايراداتموض ي عبدالعزيز حمد القديري6653******

منتظمغير تربوى4.29534.881429/08/0818.91188.6711جامعة تبوكدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة املكتبية5مكةاملكرمةامانة العاصمة املقدسةمراقب اسواقناديه صبحي سالمه العطوي6474******

منتظمغير تربوى97.3610038.941438/03/101.733379.6213مؤسسة تعليمية خارجية دكتوراهتقنيات التعليم9الرياضوزارة التعليماخصائى وسائل تعليميهناريمان علي بن عبدهللا العوامي9893******

منتظمغير تربوى3.9439.21419/02/122098.4جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساإلدارة العامة 6جدهامانة محافظة جدهمراقب اسواقنائله جمهور سعد فلمبان8518******

منتظمغير تربوى4.82538.561429/07/2019.01196.1311جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسالكيمياء الحيوية 7جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةاخصائى حمايه بيئهنجاح سعد رازن العتيبي0528******

منتظمغير تربوى4.44535.681427/05/072091.36جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيرإدارة أعمال 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث تخطيطنجالء جزاء بن مسفر العتيبي7738******



نوع الدراسةنوع املؤهلمجموع النقاط األقدميةتاريخ التخرج التعليماملعدلاملعدلاملؤسسة التعليميةاملؤهلالتخصصاملرتبةاملقرالجهةالوظيفةاإلسمالهوية الوطنية مشفر

منتظمغير تربوى4.34535.151429/07/1119.06189.3545جامعة امللك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6شقراءوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىنجالء عبدالرحمن عبدهللا آل عشيوان0221******

منتظمغير تربوى4.83538.641426/05/222097.28جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية 6جدهاملديرية العامة للسجونفنى تغذيهنجود خالد محمد الحربي4248******

منتظمغير تربوى4.95539.61437/04/183.522282.7222جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستير(قانون)األنظمة 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونىنجود عبدالوكيل عثمان السيد3122******

منتظمغير تربوى3.7437.61427/05/182095.2معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليمدبلوم سنتين بعد الثانويةالدبلوم العام في اللغة االنجليزية5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمساعد ادارىنجوى سعود زيد الصوينع6416******

منتظمغير تربوى4.91539.281432/01/1614.03392.5933جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمراقب شئون املوظفينندى سراج محمد اليزيدي0948******

منتظمغير تربوى4.37535.311429/01/2819.96790.5801جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6الباحهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدندى محمد مرزوق العتيبي9154******

منتظمغير تربوى4.81538.481431/01/2915.96192.9211املعهد العالي للتقنية للنساءدبلوم سنتين بعد الثانويةالتطبيقات املكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الهندي محمد عبدهللا البطاح8266******

منتظمغير تربوى4.28534.831429/01/2819.96789.6201جامعة امللك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الدماماملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدنرجس عبدهللا بن عيس ى آل غزوي1725******

منتظمغير تربوى4.73537.841429/01/2819.96795.6467جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعرالنيابة العامةمساعد ادارىنسيبه محمد بن احمد بشير6872******

منتظمغير تربوى4.96539.681433/07/1611.03390.3933جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4الرياضوزارة الخارجيةمساعد ادارىنفراء فايز محمد االكلبي5160******

منتظمغير تربوى3.91439.281436/02/215.838984.3989جامعة دار العلوماملاجستيرقانون تجاري8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونىنهله عبدالعزيز عبدالرحمن بن طالب5089******

منتظمغير تربوى4.87538.961425/05/032097.92جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوساملكتبات واملعلومات6الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث وثائقنهى عبدهللا ناصر الفالح8871******

منتظمغير تربوى4.55361427/05/072092جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6ابهاوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدنوال احمد علي الزهراني4121******

منتظمغير تربوى90.0410036.021421/03/032092.032جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدنوال منيف مذكر السبيعي0873******

منتسبغير تربوى4.8538.41429/02/1619.86796.6667جامعة القصيمالبكالوريوسأصول دين 6عنيزهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمساعد ادارىنوره سليمان عبدهللا الحماد1744******

منتظمغير تربوى4.51536.081431/01/2715.97288.1322جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6ابهااملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدنوره عبدهللا حسن الشهري0119******

منتظمغير تربوى4.45535.731430/07/2616.97888.4444جامعة امللك عبدالعزيزاملاجستيراملحاسبة املهنية 8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمدقق حساباتنوره عبيد عبداملحسن بن حميد7786******

منتظمغير تربوى3.21434.451428/04/082088.9066جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6نجرانوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىنوره عطيه حمدان املالكي0485******

منتظمغير تربوى93.2310037.291422/03/202094.584 الكليات املتوسطةدبلوم سنتين بعد الثانويةالعلوم والرياضيات5جدهامانة محافظة جدهمساعد ادارىنوره علي سليم الحارثي9514******

منتظمغير تربوى4.87538.961431/07/1815.02292.9422جامعة امللك سعودالبكالوريوسإدارة أعمال 6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمامور عهدهنوره محمد بن جريس الجريس7970******

منتظمغير تربوى3.55436.41423/04/072092.8جامعة أم القرىدبلوم سنة بعد الثانويةالتأهيل للسكرتارية4جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةكاتبنورين محمداكرم جان محمد9894******

منتظمغير تربوى4.88539.041435/08/076.916784.9967جامعة القصيمالبكالوريوساالسرة والطفولة 6الرسوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اسرة وطفولة مساعدنوف سليمان ثاني الحربي8071******

منتظمغير تربوى4.03536.121427/05/112092.24معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الهنوف عبدالعزيز سعود الشنيفي1873******

منتظمغير تربوى3.64437.121434/07/278.972283.2122كليات الشرق العربياملاجستيرالقانون الخاص8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونىنوف عبدهللا عبدالعزيز الهزاني9013******

منتظمغير تربوى4.63537.041428/05/062094.08جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جدهاملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدنوير فالح غانم العنزي2135******

منتظمغير تربوى4.8538.41433/07/1611.03387.8333جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4بلجرش ىبلديه بلجرش ىمراقب اسواقنوير فطيح هادي القحطاني6125******

منتظمغير تربوى4.96539.681433/01/2811.96791.3267املعهد العالي للتقنية للنساءدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتطبيقات املكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الههاله محمد زارع الحربي0932******

منتظمغير تربوى4.91539.281432/01/1614.03392.5933جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسمحاسبة عام 6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمحاسب مساعدهبه هللا سعيد سليمان املزين7818******

منتظمغير تربوى4.87538.961428/05/062097.92جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسنظم معلومات إدارية/ إدارة أعمال 6الرياضوزارة االقتصاد والتخطيطباحث تخطيط مساعدهدى سلمي مسلم الحربي7458******

منتظمغير تربوى4.05533.61429/01/2819.96787.1667جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6عرعراملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدهدى عويد عيد املحمادي4727******

منتظمغير تربوى3.88439.041436/08/094.905682.9856كليات الشرق العربياملاجستيرالقانون الخاص8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونىهديل رباح حميدي الخطابي1551******

منتظمغير تربوى4.27534.771429/07/2019.01188.5577جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6تبوكوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدهال علي محمدجمعه الحربي4859******

منتظمغير تربوى4.95539.61434/07/268.977888.1778جامعة القصيمدبلوم سنة بعد الثانويةالتحرير والسكرتارية4الجوفالنيابة العامةمساعد ادارىهناء صالح عبدهللا بن صيخان3271******

منتظمغير تربوى4.51536.081428/06/222092.16جامعة امللك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية 6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدهناء محمد بن ابراهيم املقحم6289******

منتظمغير تربوى4.55361430/01/2917.96189.9611جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6تبوكوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىهنادي احمد حمد الصاعدي0288******

منتظمغير تربوى4.67538.681431/07/1815.02292.3822معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةناسخ الههنادي علي بن حماد السالمه8370******

منتسبغير تربوى4.77538.161433/02/1411.87888.1978جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6ابهااملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدهند حامد محمد الغامدي8647******

منتظمغير تربوى4.65537.21424/11/292094.4جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسأقتصاد النقود واملؤسسات املالية 6الرياضوزارة التجارة واالستثمارمراقب تجارىهند محمد صالح الشايع3306******

منتظمغير تربوى4.83538.641424/05/022097.28جامعة امللك سعوداملاجستيرعلم النفس 8الرياضوزارة التعليممنسق قبول وتسجيلهند مصطفي حسين حوحو9579******

منتظمغير تربوى3.96439.681434/08/108.988.26جامعة دار العلوماملاجستيرقانون تجاري8الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةباحث قانونىهويدا محمد عبدالعزيز البراهيم6961******

منتظمغير تربوى4.85538.81428/06/042097.6جامعة امللك خالددبلوم سنتين بعد الثانوية(برمجة أنظمة املعلومات)دبلوم علوم الحاسب االلي 5الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمسجل معلوماتهيا يحي علي االحمري7587******

منتظمغير تربوى4.74537.921429/06/2119.17295.0122جامعة امللك سعودالبكالوريوستقنية املعلومات 7الرياضوزارة الخدمة املدنيةمحلل نظمهياء ابراهيم صالح الضراب4520******

منتظمغير تربوى4.14534.081429/01/2819.96788.1267جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6جازانوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىهيفاء حامد بن وصل السلمي3470******

منتظمغير تربوى4.39535.411425/11/102090.8266جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع 6الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمراقب اجتماعىهيله حمد سيف القحطاني6543******

منتظمغير تربوى4.63537.041432/01/1614.03388.1133جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6ابهااملديرية العامة للسجوناخصائى نفس ى مساعدهيله سفر دايخ البقمي2918******

منتظمغير تربوى4.53536.241428/06/042092.48جامعة امللك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة املكتبية4ابو عريشبلديه ابى عريشمراقب اسواقهيله مفرح عائض عسيري0462******

منتظمغير تربوى4.72537.761429/05/0719.41794.9367جامعة طيبةالبكالوريوسأحياء دقيقة  7الرياضاملديرية العامة للسجوناخصائى تغذيه مساعدواجده مداد معدي الرويلي2886******

منتظمغير تربوى4.84538.721426/12/252097.44جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم الحاسبات7جدهالهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئةمحلل نظموجدان عبدالعزيز ابن مكي حداد6204******

منتظمغير تربوى4.7537.61421/03/192095.2جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6جدهوزارة العمل والتنمية االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدوجدان فواد بن مصطفى ولي9193******

منتظمغير تربوى4.7537.61434/07/308.955684.1556جامعة طيبةالبكالوريوساعالم وارشاد الطفولة- دراسات الطفولة 6الرياضمكتبة امللك فهد الوطنيةباحث اسرة وطفولة مساعدورده عبدالكريم سالم الحايطي3951******

منتظمغير تربوى4.68537.441431/07/1815.02289.9022جامعة امللك سعودالبكالوريوساللغة اإلنجليزية  / اللغات والترجمة 6الرياضوزارة البيئة واملياة والزراعةمترجم لغه انجليزيهورود عبدهللا صالح الهدلق9602******

منتظمغير تربوى4.62536.961432/01/1614.03387.9533جامعة امللك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس 6نجراناملديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدوفاء هليل علي السفري4312******


