
 المتقدمات لبرنامج الدكتوراهبيان بأسماء 
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 رقم الهوية المرحلة
االسم 

 االول
اسم 
 اسم الجد والعائلة االب 

ي ماطر عيدة 6659______ دكتورإه  إلمظيبر

 مضحي إلشمري بريت عفره 3910______ دكتورإه

ة   8793______ دكتورإه ي    فالح  منبر
 مقحم إلدعجان 

 5403______ دكتورإه
مريم 
ي  بنت

 
 الف

بن منيع هللا إلقزيعي 
 إلسلمي 

 علي إلدإثان إلحميدي لطيفة 1728______ دكتورإه

 مفرح صهلولي  علي  صالحه 9658______ دكتورإه

ي  علي  أسماء 1820______ دكتورإه
 دمحم إلعياف 

ة 3679______ دكتورإه ي أشيقر منبر  رجاء إلحريص إلمطبر

 عبود إلشهري دمحم ندى 0364______ دكتورإه

ي  عبيد هللا تساهم  2910______ دكتورإه  إلحرنر

 بن نوح علي  ختام  0161______ دكتورإه

 جربوع إلنومسي  عبيد  مها 4142______ دكتورإه

ي  عمر نورة 9861______ دكتورإه  ؤبرإهيم إلمغرنر

ي  إبرإهيم مشاعل 0931______ دكتورإه  مجول إلعتيبر

ي  غدير زينب 5644______ دكتورإه
 إلعمرإن 

 إبكر إل عثمان إدريس سهبر  3838______ دكتورإه

ي فيصل غادة 9946______ دكتورإه  إلمطبر

 بن حثلير   رإكان سارة 4405______ دكتورإه

 شعيث دمحم مب   2478______ دكتورإه

 إلثنيان  علي  هياء  5779______ دكتورإه

 إلوهيد دمحم أشوإق 0446______ دكتورإه

ي  أحمد فائزة 1119______ دكتورإه
 إلحارن 

ي  أحمد  جمعة  5909______ دكتورإه
 إلفيف 

 إلمغامسي  حمود ليل 7018______ دكتورإه

ي  8193______ دكتورإه
ي  مقبل موض   دمحم إلعتيبر

ي  حمود مها 2217______ دكتورإه
 فالح إلحقبان 

ي  صاطي  إبتسام 4962______ دكتورإه
 حاسن إلحارن 

ي عبدهللا سارة  2964______ دكتورإه  سودإن إلمطبر

 حمد إلمطلق صالح وضح 5453______ دكتورإه

 عبدإلعزيز آل حسير   عبدهللا جوهره 6459______ دكتورإه

 عايش إلبقمي  درهوم ثمره 2952______ دكتورإه

ي  معيض نوإل 9613______ دكتورإه
 دمحم إلقرن 

ي  عابد سمية 8535______ دكتورإه
 دمحم إلعدوإن 

ي  حسير   وفاء 1466______ دكتورإه
 سعيد إلقحطان 

ي عبدهللا نوير 7600______ دكتورإه  إلعب  



 عبدإلرحمن بن خنير   نارص أمينة 9468______ دكتورإه

 عبدإلعزيز إلثمالي  خلف  ثريا 4503______ دكتورإه

 إلبلوي علي  أمل 1869______ دكتورإه

ي عماش هند 6466______ دكتورإه  إلعب  

 مزهر إلشهري عبد هللا هالة 2877______ دكتورإه

 إلمسعد حمد هبه 7115______ دكتورإه

ي  علي  حنان 2020______ دكتورإه
 سعدهللا إلزهرإن 

 إلغامدي علي  أسماء 3546______ دكتورإه

ي  نوإف  مها  1335______ دكتورإه  عايد إلعب  

ي يحي  عطره 2483______ دكتورإه  عسبر

ي صقبر  طفلة  0725______ دكتورإه  زيدإن إلمطبر
 


