
ترتيب الرغبةالنقاطالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى التسلسل

96.93221جامعة الملك سعودالبكالوريوستغذية واقتصاد منزلي6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىرجاء عبدالرحمن بن حمد العدواني0578******1

79.47493مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالمعامالت الدولية القانونية والتجارية واللوجستيات8المدينةالمنورةهيئة الرقابة والتحقيقباحث قانونىنوره سعود حتات ال رشيد1146******2

99.7121معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليمدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضوزارة الزراعةمطور برامج مساعدمريم حسين بن ابراهيم القرقوش1293******3

83.051مؤسسة تعليمية خارجيةالماجستيرالمعامالت الدولية القانونية والتجارية واللوجستيات8الدمامهيئة الرقابة والتحقيقباحث قانونىأمل رفعت عبدالعزيز البواردي3431******4

92.55784جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتاريخ6جازانهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىأريج صالح علي الغامدي4673******5

87.09345جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6جازانالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدالهام عبدهللا صالح الشمراني5073******6

90.93343جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسسكن وإدارة منزل/ االقتصاد المنزلي 6نجرانوزارةالشئون االجتماعيةمراقب اجتماعىوضحا نايف صقر البراق7060******7

89.441جامعة الملك فيصلالبكالوريوسغذاء وتغذية/ االقتصاد المنزلي 6االحساءوزارةالشئون االجتماعيةمشرف اجتماعىفاطمه بنت طاهر بن محمد الشقاق9231******8

94.7122جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمراقب اجتماعىلطيفه سعد محمد الراشد9265******9

88.578812جامعة الملك عبدالعزيزدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة المكتبية5الرياضوزارة الزراعةمامور استعالماتزهراء هيازع علي الشهري0362******10

99.2483ثانوية معاهد الصم سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الحاسب اآللي5بريدههيئة التحقيق واالدعاء العاممسجل معلوماتهاشميه مكي علوي الفلفل0743******11

91.25343جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمامور عهدهوجدان حمدى بن حمدان الزيادى1054******12

90.93344جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالشريعة6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدريم الحميدي عبدالرحمن الحميدي1093******13

91.59671جامعة طيبةالبكالوريوسعلوم الحاسبات7الرياضوزارة الزراعةمطور برامجهديل عطيه سافر الراشدي1122******14

97.68221جامعة الملك عبدالعزيزدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةاالدارة المكتبية5تبوكهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىنوير سعد سليمان البلوي1583******15

93.122جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالجغرافيا6ابهاهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىطرفاء علي ناصر العاصمي1735******16

95.841جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم المكتبات والمعلومات6الرياضوزارة الزراعةامين مكتبهاريج خلف خلف  هللا العتيبي1796******17

89.766جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6المدينةالمنورةوزارةالشئون االجتماعيةمراقب اجتماعىبدريه مهل بن عامر الروقي2064******18

97.70781معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليمدبلوم سنتين بعد الثانويةالدبلوم العام في اللغة االنجليزية5نجرانهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىساره علي بن شرفي اليامي2368******19

90.32225جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة المكتبية4االحساءهيئة الرقابة والتحقيقكاتبفوزيه علي مسفر ال مهجر2573******20

96.41111كليات البناتدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5حائلهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعهود علي محمد الزويمل2958******21

91.361جامعة الملك سعودالبكالوريوساللغة اإلنجليزية/ اللغات والترجمة 7الرياضوزارة الخدمة المدنيةمترجم لغه انجليزيهمروه علي احمد آل سماعيل3170******22

96.481جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالدعوة6الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىتهاني علي محمد المليكي3211******23

95.522معهد االدارهدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةسكرتير تنفيذي6الرياضوزارة الزراعةسكرتير خاصابتسام محمد عبدهللا الشريف3355******24

89.97346جامعة الجوفدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5الباحهجامعة الباحةسكرتيرباسمه عبدالرحمن هالل السياط3449******25

92.45221جامعة الملك سعودالبكالوريوستطبيقات الحاسب اآللي7الرياضوزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمطور برامجندي محمد سليمان بن سلمه3493******26

85.982221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6نجرانوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدحمديه هزاع محمد القرني3586******27

99.841المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةتقنية البرمجة6الرياضوزارة الزراعةمسجل معلوماتمرفت بنت عريش بن صادق بوعريش3610******28

90.71221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6المدينةالمنورةوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدود مروان بن محمد النقادي3649******29

91.2644جامعة أم القرىدبلوم سنة بعد الثانويةالتأهيل للسكرتارية4الدمامهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىفلاير عبدالعزيز بن محمد جميل فكيره3796******30

89.92810الكليات المتوسطةدبلوم سنتين بعد الثانويةاقتصاد منزلي وتربية فنية5جازانهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىفاطمه احمد محمد بن عفيف3978******31

91.391جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسإدارة الموارد البشرية/ إدارة أعمال 6حائلوزارة الخدمة المدنيةباحث شئون موظفين مساعدبديعه بنت  احمد ابن عبدهللا ربعي4080******32

93.83113جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمامور عهدههناء صالح احمد مرضاح4165******33

97.26891جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية6جدهوزارةالشئون االجتماعيةحاضنهنجود خالد محمد الحربي4248******34

78.21جامعة الملك عبدالعزيزالماجستيراألنظمة8جدههيئة الرقابة والتحقيقباحث قانونىابتهال ابراهيم نافع االحمدى5102******35

92.78441جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالمحاسبة6االحساءوزارةالشئون االجتماعيةمامور عهدهسميه عبدهللا عبدالغني الجعيثن5594******36

95.841جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة المكتبية4جازانهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىنوف محمد بن ادريس قاسم5622******37

96.73735ثانوية معاهد الصم سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الحاسب اآللي5جدههيئة الرقابة والتحقيقناسخ الهأمل عطيه ضيف  هللا النفيعي5804******38

96.81كليات البناتدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5بريدههيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىشاديه بندر سعد الحربي5840******39

97.31781جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية/ االقتصاد المنزلي 6الدمامامارةالمنطقةالشرقيةباحث اجتماعى مساعدلمياء عبدهللا عبدالرحمن رزيق5990******40

90.722جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم االجتماع6المدينةالمنورةوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعداحالم حامد محمد السيد6056******41

91.1762كليات البناتالبكالوريوسالدراسات االسالمية6عرعرهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىنوره عبدالرحمن عبدالعزيز العضيب6287******42

93.39781جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة المكتبية4الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىعائشه يحي محمد عاتي6300******43

95.45221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسدراسات الطفولة/ االقتصاد المنزلي 6مكةالمكرمةوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىامينه خالد محمد الصنيع6451******44

91.42331جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةحاضنهساره سعيد بن يحي الزهراني6487******45

86.81مؤسسة تعليمية خارجية سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم (جديد)دبلوم المعهد الثانوي التجاري 4الرياضوزارة الزراعةمامور استعالماتسها سعدهللا ابراهيم الطيار6657******46

89.03334جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الباحهوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدنمرين سعيد ابن عبدهللا الزهراني6870******47

97.921جامعة الجوفدبلوم سنتين بعد الثانويةدبلوم لغة انجليزية5الجوفهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىكوكب داغش محمد الشعالن7103******48

94.083جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6ابهاهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىفضه عرار عبدهللا حمود7134******49

90.083جامعة الملك سعودالبكالوريوستغذية واقتصاد منزلي6الرياضالمديرية العامة للسجونباحث اجتماعى مساعدأمل عبدالرحمن عبدالعزيز الحسينان7143******50

91.59112جامعة أم القرىالبكالوريوسعلوم الحاسب اآللي7الرياضوزارة الزراعةمطور برامجافنان ابراهيم بن محمد محمد7230******51

99.6082ثانوية معاهد الصم سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الحاسب اآللي5جدههيئة التحقيق واالدعاء العاممسجل معلوماترشا محفوظ احمد ابوزيد7297******52

95.042جامعة أم القرىالبكالوريوساللغة والنحو والصرف6حائلهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىنجود هندى على السلمي7365******53

97.61جامعة أم القرىدبلوم سنة بعد الثانويةالتأهيل للسكرتارية4المجمعههيئة الرقابة والتحقيقكاتبمرفت تركى سليم الشريف7449******54

86.87227جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوساجتماع6تندحهوزارةالشئون االجتماعيةحاضنهايمان حسين عبدالرحمن باجمال7519******55

88.69441جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدرنا عبدهللا اسماعيل الجزار7814******56

91.89342جامعة أم القرىالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدهند الحق جويبر السلمي7884******57

95.31332معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليمدبلوم سنتين بعد الثانويةاللغة االنجليزية العامة5عرعرهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىحصه مبروك زويد الرويلي7981******58



80.73891جامعة دار العلومالماجستيرقانون تجاري8الرياضهيئة الرقابة والتحقيقباحث قانونىشفاء خلف بن ناصر المطيري7985******59

95.21جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6مكةالمكرمةوزارةالشئون االجتماعيةباحث ضمان اجتماعىدالل حميد بن مبروك السفري8012******60

88.55665جامعة الملك سعودالبكالوريوسالخدمة االجتماعية6شقراءوزارةالشئون االجتماعيةحاضنهحصه عبدهللا علي القزالن8041******61

96.81جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة المكتبية4مكةالمكرمةهيئة التحقيق واالدعاء العاممساعد ادارىايمان عامر حسن ابومسمار8224******62

98.6084ثانوية معاهد الصم سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الحاسب اآللي5مكةالمكرمةهيئة التحقيق واالدعاء العاممسجل معلوماتجليله ابراهيم بن عبدهللا المغسل8231******63

99.9521ثانوية معاهد الصم سنوات بعد الكفاءة المتوسطة3دبلوم الحاسب اآللي5المدينةالمنورةهيئة التحقيق واالدعاء العاممسجل معلوماتمنال عبدالعزيز بن ابراهيم السلطان8438******64

94.883جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6الرياضوزارةالشئون االجتماعيةمحاسب مساعدسمر فالح دخيل هللا الكريتى8602******65

86.454510جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6جازانالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدفاطمه مرضي علي الربعي8815******66

94.55221جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسغذاء وتغذية/ االقتصاد المنزلي 6الدماموزارةالشئون االجتماعيةباحث اجتماعى مساعدخلود عبدالرحمن محمد العاده8914******67

95.521جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالمحاسبة6المدينةالمنورةوزارةالشئون االجتماعيةمامور صرفهناء منور عوض البشري9225******68

95.21891جامعة الملك سعودالبكالوريوستطبيقات الحاسب اآللي7الرياضمصلحة االحصاءات العامة  والمعلوماتمطور برامجمنال محمد احمد الشهري9573******69

90.67331الكليات التقنيةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمحاسبة6عنيزهوزارةالشئون االجتماعيةمامور عهدهزكيه سعود مزيد المطيري9624******70

1001المعاهد االهلية للتدريب الفني والمهنيدبلوم سنتين بعد الثانويةعلوم الحاسب االلي6الرياضوزارة الزراعةمطور برامج مساعدفاطمه السندى فرج الشمري9715******71

91.78661جامعة الملك فيصلالبكالوريوسغذاء وتغذية6الدماموزارةالشئون االجتماعيةحاضنهعفيفه خليفه بن عبدالمحسن البراهيم9836******72

92.83جامعة الملك خالددبلوم سنة بعد الثانويةاالدارة المكتبية4الدمامهيئة الرقابة والتحقيقكاتبموضي عتيق عبدهللا الشهراني9929******73

89.793جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسعلم النفس6الرياضالمديرية العامة للسجوناخصائى نفسى مساعدعرفه حمد يحيى الحسني9935******74


