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نعممستمر2017مارس21مستشار اجتماعياحسان صالح سراج طیب1

مھندس الخطوط محمد حسین عبد هللا بانبیلة2
نعممستمر2017مارس21السعودیة

نعممستمر2017مارس21رجل اعمالایمن بن حسن بن ابراھیم فرج3

نعممستمر2017مارس21متقاعدعبد هللا بن احمد بن عبد هللا شویل4

نعممستمر2017مارس21ال یوجدامین محمد نواوي شافعي الخیاط5

موظف البنك فیصل بن محمد بن احمد الشامي6
نعممستمر2017مارس21االسالمي للتنمیة

رئیس اكادیمیة بدر بن أحمد بن عبد العزیز العلیان7
نعممستمر2017مارس21األمیر سلطان

مھندس الخطوط محمد محمود ابراھیم عون8
نعممستمر2017مارس21السعودیة

نعممستمر2017مارس19محمود محمد رضى محمود صدقة9

مفتش الخطوط محمد عبود محمد باحسن10
نعممستمر2017مارس21السعودیة

نعممستمر2017مارس21رجل اعمالمحمد بن حامد بن حسین فایز11

نعممستمر2017مارس21رجل اعمالوائل  بن نایل بن سلیمان كردي12

صادق بن عبد الحمید بن عبد الرحمن 13
نعممستمر2017مارس21دكتور جامعيالمالكي

سعید بن سعید بن حسین الفھمي 14
نعممستمر2017مارس21متقاعدالزھراني

نعممستمر2017مایو2مدیر تقنیة المعلوماتبارق أحمد سراج15
نعممستمر2017یولیو7ال یوجدمنى احمد محمد شمسان16

نعممستمر2017یولیو20مدیر الشؤون اإلداریةادیب صالح صدقھ خوج17

نعممستمر2017یولیو21دكتورةخدیجة عبدالجلیل فضل الدین18

أغسط07ھند محمد سلطان البكر19
نعممستمر2017س

أغسط14معلمة متقاعدةدالل محمد طھ خیاط20
نعممستمر2017س

نعممستمر2017أكتوبر3متقاعدمحمد غزالي محمد حسین محمد خیاط21
نعممستمر2018فبرایر12ال یوجدغادة حسن محمد رواس22
نعممستمر2018فبرایر12باحثةرخاء عدیل جلزار شودري23
نعممستمر2018فبرایر13متقاعدةعواطف عبد هللا جباره السریحي24
نعممستمر2018فبرایر15محاضر متعاونسلیمان عوض حسن قیمان25

رئیسة مركز سلوى عبد الرحمن داعوس26
نعممستمر2018فبرایر17المحمدیة النموذجي

نعممستمر2018فبرایر17طبیباشرف عبد العزیز عمر عبد الجبار27

  تاریخ االلتحاق



نعممستمر2018مارس13استشاري أشعةمروج محمد عودة الصبحي28

نعممستمر2018مارس15ال یوجدعزة ھالل الغامدي29

نعم2018مارس20ھیا فھد محمد الیاقوت30

نعممستمر2018مارس20ال یوجدامنھ علي شھاوي31

نعممستمر2018مارس20ال یوجدزرعة یوسف الزھراني32

نعممستمر2018مارس20ال یوجدحنان علي سعید النجار33

نعممستمر2018مارس25ال یوجدمنیرة علي حمود العذل34

طبیبة جینات وراثیة وفاء محمد نور سمكري35
نعممستمر2018مارس25ومتالزمة داون

نعممستمر2018مارس29نجاة علي محسن العطاس37

نعممستمر2018أبریل2طبیبایة عمر محمد صائب38

مساعد مدیر الموارد اباء عبد العزیز محمد خلیل طیبة39
نعممستمر2018أبریل4البشریة للتخطیط

نعممستمر2018أبریل05احمد الشقیري40
نعممستمر2018أبریل5ال یوجدنجالء  عقیل احمد الزواوي41
نعممستمر2018أبریل19متقاعدةناھد حسین عباس فیومي42
نعممستمر2018أبریل22متقاعدةشادیھ مقبل فادي البشیر43
نعم2018مایو2فوزیة عثمان سعید باخطیب44
نعممستمر2018مایو7متقاعدةصالحة عبد هللا علي الكومي45
نعممستمر2018مایو028غادة محمد علي االحمري46
نعممستمر2018یولیو24مسؤول ماليمحمود مشھور علي المدودي47

نعممستمر2018یولیو24استاذ مشارك متقاعدةفاطمة عبد القادر رضوان48

أغسط012فایزة حسین صدقة زقزوق49
نعممستمر2018س

مدیر عام المباحث محمود محمد علي بخش50
أغسط12العامة سابقا

نعممستمر2018س

مدیر عام مدارس دار خالد زین عبدهللا باجمال51
نعممستمر2018نوفمبر15الفرسان

نعممستمر2018نوفمبر27موظفةلبنى محمد احمد الخیاري52

دیسم12متقاعدةفائزة أحمد سالم الغامدي53
نعممستمر2018بر

دیسم025مھا محمد العباسي54
نعممستمر2018بر

نعم2019مارس1إبراھیم عمر إسكندر55

نعمجدید2019فبرایر012أشواق ناجي شلوة اللقماني56
نعمجدید2019أبریل27مدیر مكتبمحمد عادل حبیب هللا57
نعم2019ابریل28نھى محمد الریس58



نعمجدید2019یولیو9اخصائیة مختبراتفاطمة مصلح الثقفي59
نعمجدید2019یولیو28ال یوجدرشیدة سلوم باقار60
نعمجدید2019یولیو29مساعدة إداریةوداد سلمان الذبیاني61

موظف في أمانة عصام ابراھیم عمر غندورة62
أغسط27المجلس البلدي بجدة

نعمجدید2019س

نعمجدید2019اكتوبر20استاذ متقاعدابراھیم محمود حسین فالتة63
نعمجدید2019اكتوبر20استاذ متقاعدعائشة بكر آدم فالتة64
نعمجدید2019اكتوبر020نورة سالم عبد هللا بامحفوظ65
نعمجدید2019أكتوبر21معلمة متقاعدةھدى سلیم عواد الحربي66

أغسط25ایمان برھان عاكف فلمبان67
نعمجدید2020س

أغسط25عبیر حسن محمود مغربي68
نعمجدید2020س

أغسط25سناء احمد سلیمان أبو داوود69
نعمجدید2020س

نعمجدید2020نوفمبر2یارا محمد حامد فایز70

نعمجدید2020نوفمبر25احمد محمد مغربي71


