
 (طالبات )لبرنامج أمن المعلومات  التحريريةلالختبارات  اسماء المرشحين

  االسم

 رابعه ناصر عبدالرحمن الناصر

 اشواق حمد بن علً الربٌش

 بدور محمد سلٌمان بن سلمه

 عهود عبدهللا  صالح الطرٌر

 الهنوف كرٌم علً العنزي

 اطٌاف حسٌن غالب نمازي

 غاده عبدهللا عبدالرحٌم المالكً

 رٌم رافع الشمرانً

 محمد بن محمد القحطانًنوت 

 أهداب هلٌل ناشً الجهنً

 مها محمد رشدان العصٌمً

 انفال احمد سلٌمان العٌدان

 أبرار سعد الرفاعً

 أمجاد عبدهللا احمد المجحد

 امل ناصر بن مثال المطٌري

 عفراء محمد وازع القحطانً

 هٌفاء محمد عبدالرحمن العنزي

 بشٌر بن علً البلويأشواق 

 أمل عبدالرحمن حمد الغفٌص

 اثٌر عبدالعزٌز سعد السٌف

 هٌله محمد بن عبدالرحمن العرٌفى

 بٌان محمد عبدهللا أبوقرنٌن

 نوره صالح بن محمد الرمٌح

 هٌله صالح موسى النفٌسه

 اروى عبدهللا صالح القبٌشً

 نوره محمد بن ناصر القحطانً
 

 



  االسم 

 ساره محمد بن عبدهللا الحصان

 جواهر سعد مشرف العمري

 منى رشٌد وسٌمر العتٌبً

 منٌره زٌد سعد الكثٌري

 حورٌه عبدهللا القضٌبً

 حنان عبدالرحمن محمد الجروان

 امل فاطم صٌفً الحربً

 هند بركه بن خلف المعاز

 هنوف سعود بن خمٌس الخالدي

 نوت عاٌض بن شجاع الدوسري

 رهف عطاهللا حمود البرقانً

 اٌفاء عبدالرحمن بن محمد العرٌفج

 نوره ناصر بن مطلق الخامسً

 مرام سعد بن وارد العتٌبً

 شذى صالح حمود السوٌلمً

 روان حمد ضحٌان الجهنً

 روابً خالد بن فهد ال سعٌد

 فاطمه سلٌمان بن محمد الدغٌم

 مها مسفر محمد الدوسري

 ساره مصلط علً السهلً

 ناصر محمد الزهرانً

 عبدالرحمن عبدالعزٌز العوادلمى 

 اسراء ادم بن عثمان شوري

 سماح  جابر أبوعاٌد

 نوره خالد بن محمد السعوي

 أبتسام الفً بن خالد الشمري

 ارٌج سعٌد سعد الشهرانً

 وجدان محمد علً السرٌع

 لطٌفة محمد عبدهللا الخضٌر

 عهد مخلد رشٌد الظفٌري



 

 االسم

 انفال فٌصل عبدالمحسن بن عٌبان

 العنود عبدهللا عبدالرحمن الهمٌم

 همس سعد على الحارثً

 أمل حسٌن بن علً الخٌوانً

 نجالء سعٌد فهٌد الحربً

 نوره عبداللطٌف سلٌمان الثبٌتً

 العنود محمد عبدالعزٌز الدعٌلج

 عثمان دخٌل الحسٌنانعبٌر 

 حصه عبدالعزٌز عبدهللا الجمعه

 اسماء محمد معٌض النفٌعً

 تغرٌد محمد معٌض النفٌعً

 انوار الحمٌدي بن راشد المطٌري

 ٌاسمٌن عبدهللا محمد العمودي
 


