
 العمل الحالً القسم االسم
  مدٌرة مركز األمٌرة نورة مركز األمٌرة نورة اإلجتماعً ندى  محمد النزهه

 مدٌرة الخدمات المشتركة النسائً الخدمات مشتركه نسائً ربى سلٌمان  البطحً
 مدٌرة وحدة الرشاد االسري اإلرشاد االسري نسائً بدرٌة رزقان  الرشٌدي

رتٌرة االنشطةسك االنشطة نسائً وفاء صالح الهمٌلً   
 مدربة سف الحرف والمشغوالت الٌدوٌة نورة سلٌمان  الحمٌدي

  مأمورة سنترال الخدمات مشتركه نسائً فاطمة حمد الوهٌبً
 مصممه خٌاطة وتفصٌل الحرف والمشغوالت الٌدوٌة هنا عبدالرحمن الباهلً

  مستخدمة الخدمات مشتركه نسائً   اواوم حلٌمة
ٌبانتهانً  محمد  الضب   أمٌنة مستودع الخدمات مشتركه نسائً 

 وكٌلة المدرسة االبتدائٌة روضة المنال شروق مساعد الجسار
 عالقات عامة العالقات العامة نسائً   تراندل  محمد

  مساعدة أمٌنة مكتبة المكتبة نساء ندى محمد الكرٌشان
مدٌرة مركز األمٌرة نورةسكرتٌرة  مركز األمٌرة نورة اإلجتماعً حٌاة  جمٌعان الرشٌدي  
 موظف سف الحرف والمشغوالت الٌدوٌة موضً عثمان النقٌدان

 موظف سف الحرف والمشغوالت الٌدوٌة حصه صالح العنزي
 خٌاطة الحرف والمشغوالت الٌدوٌة رابعه  أحمد  الملٌح

  مسئولة القاعات والضٌافة القاعات نادٌة  علً الفنٌخ
مات مشتركه نسائًالخد عزٌزة صالح الهمٌلً  مشرفة صٌانة ونظافة 

  مدربة رٌاضة النادي الصحً نساء الما مانجو دٌونالو
  عاملة نظافة الخدمات مشتركه نسائً  جٌنٌل استوركو

 عاملة نظافة الخدمات مشتركه نسائً  سندرٌال تالستلس
  موظفة عالقات عامة العالقات العامة نسائً أثٌر  عبدهللا  الصهٌل

ة  خالد المطٌريشٌخ  حارسة أمن األمن والسالمة نساء 
 موظفة استقبال الخدمات مشتركه نسائً نوف محمد الفالي

 موظفة استقبال النادي الصحً النادي الصحً نساء عفاف عوض المطٌري
 مستخدمة الخدمات مشتركه نسائً سارة محمد المطٌري
اجتماعٌةمرشدة  اإلرشاد االسري نسائً سارة حسٌن  المعتاز  
  محاسبه الخدمات مشتركه نسائً روان  عبدهللا  الهذٌل

 أمٌنة مكتبة المكتبة نساء غدٌر  علً السعٌد
 عالقات وتسوٌق النادي الصحً نساء فلوه إبراهٌم الكوٌبٌن

 مشرفة قسم االنشطة االنشطة نسائً مرام  عبدالرحمن الفره
اجتماعٌة مرشده اإلرشاد االسري نسائً سمر سعد الحامد   

  مدٌرة الروضة روضة المنال دانٌه  عبدهللا  المسند
 شؤون الموظفات الخدمات مشتركه نسائً نورة  محمد  الحمٌدي

 مسئولة أمن األمن والسالمة نساء هٌلة فهد الجرٌجٌر
 مسئولة أمن األمن والسالمة نساء نسرٌن سالم القرزعً

 أدارٌة روضة المنال دعاء علً السلوم
واهر  جمٌعان الرشٌديج  دعم فنً تقنٌة معلومات نسائً 



 عاملة نظافة الخدمات مشتركه نسائً  مارٌا فٌكتورٌا
  عاملة مطعم المطعم نساء  مارلوي فاللوبٌس

 مشرفة مطبخ المطعم نساء فاطمة ناٌف المطٌري
 معلمة انجلٌزي روضة المنال روضة عبدهللا المسند
المنال روضة مروه عبدهللا المسند  معلمة عربً 

 معلمة عربً روضة المنال وسام عبدالرحمن الفهٌد
 معلمة لغة انجلٌزٌة روضة المنال سهام عبدهللا الرمٌح

 محاسبة روضة المنال هند عبدهللا البسام
  وكٌلة روضة المنال  زلفى علً الغشام
 أمٌنة مكتبة الطفل المكتبة نساء لبنى عامر الرمٌح

لشمريمنٌرة  راشد ا   مصممة انتاج حرف ومشغوالت الحرف والمشغوالت الٌدوٌة 
 مسئولة ورشة روضة المنال نوف صالح الخلف

 مراسلة روضة المنال نورة  مبارك  القدٌم
 معلمة لغة انجلٌزٌة روضة المنال غدي صالح الخراز

 مسئولة اعالمٌة روضة المنال هنوف محمد الفره
حرف والمشغوالت الٌدوٌةال رقٌة  عبدالرحمن الجمٌعً   حرفٌة خٌاطة 

  مشرفة مطعم المطعم نساء  أسٌه  عمر الحركان
 مدٌرة مركز التدرٌب النسائً مركز التدرٌب النسائً رغد صالح المحسن

  مسؤولة تغذٌة النادي الصحً نساء روان موسى العسٌري
 عاملة نظافة الخدمات مشتركه نسائً  مارٌفً  الزا
الدغٌثربٌان  صالح   معلمة عربً روضة المنال 

  معلمة لغة انجلٌزٌة روضة المنال افنان  احمد الجاللً
  عاملة نظافة مركز اآلمٌرة نورة االجتماعً  سعٌدة راغوندو

  معلمة روضة المنال سمٌه  سعد  المسمى
  معلمة لغة انجلٌزٌة روضة المنال هند فهد  الخلٌفه

ضة المنالرو  تغرٌد  راشد  الشعٌفانً   معلمة عربً 
  مرشده الصحٌة المدرسٌة روضة المنال  خوله صالح الغذامً
  مدربة سباحة النادي الصحً نساء حٌاة  ٌوسف  حمزه

 مراسلة ومشرفة باص روضة المنال فاطمة  محمد المحٌمٌد
  مدربة رٌاضة النادي الصحً نساء  مٌاده  سامً  عوض

ز التدرٌب النسائًمرك  غدٌر  سلٌمان   الصقهان   سكرتٌرة التدرٌب 
  عاملة نظافة مركز اآلمٌرة نورة االجتماعً  نادٌا  عبدالوهاب خلٌفة

  عاملة نظافة مركز اآلمٌرة نورة االجتماعً  رٌغٌن  اورتٌز
  عاملة روضة المنال  روسً ان زامورا

 موظفة استقبال النادي الصحً نساء رحمه  سعد  الحربً
 


