قسم االجتماع والخدمة االجتماعية
طالبات ينطبق عليهن شروط دخول االختبار التحريري لبرنامج الماجستير
التخصص (خدمة اجتماعية)
الهوٌة
90461

االسم
عبٌر عبدهللا مقبول الشراري

44004

وجدان عبدالرحمن حمود السوٌد

30197

مها عبدهللا صالح الباحوث

16707

شذا محمد غرمان الشهري

22726

اثٌر عبدالرحمن محمد المهوس

61965

سمٌره فهد القحطانً

66656

االء خالد بن محمد الحربً

44636

دالل متعب مبارك الشمري

46995

لولوه خالد سعد بن عقٌل

16965

نوره بداح حمد الدوسري

91136

نوف دمخان عائض القحطانً

3963

رهام حمود شامان الحربً

9312

هدٌر حمد بن مهدي ال سالم

50117

هٌفاء عبدالعزٌز محمد الحماد

03412

مرٌم سعٌد علً المنصوري

47469

هاجر مقبل عبدهللا المقبل

20524

منٌره عبدهللا محمد الرٌس

3645

رناد عبدهللا محمد المطلق

1536

هٌفاء عبدالناصر محمد عسٌري

الصفحة  1من 11

35930

غاده فهد عبدهللا قزٌز

43070

مدى فهد الفً الشمري

030265

منوه عبدالكرٌم عبدهللا النافع

6665

لطٌفه برغش رغاي العنزي

96519

ساره محمد فالح االحمري

4643

جواهر ساعد ثابت الفهمً

0233

روان حمد بن شوٌش العتٌبً

3926

نوره علوش عبدهللا

6455

انصاف هالل بنٌه البقمً

39961

مٌمونة متعب ٌحى كعبى

6467

أفنان سلمان عبدهللا القحطانً

37097

نوره خالد مبارك القحطانً

62347

شهد سعد بن حسٌن النفٌعً

43575

نجالء علً عائض الحربً

3027

نوره سعد مرزوق المطٌرى

95069

نوره سعود عبدالعزٌز بن عقٌل

7490

هٌفاء عبدالعزٌز الحمٌدي الدوٌش

21754

نوره بتال بن محمد الدوسري

الصفحة  2من 11

49696

سهام ولٌد العتٌبً

6156

منال مفضً غازي الشمري

5775

صفٌة عطٌفً ابراهٌم عمودي

30075

دٌمه بداح عبدهللا السهلً

60579

نجود سلٌمان عبدهللا الدخٌل

43545

امانً محمد عبدهللا المرعبه

20456

مالك سلطان حمدان العمري

06765

ابتسام على عبدهللا الشهري

6005

ساره سفر بن دبٌجان العتٌبً

0605

جواهر عبدهللا فالح الدوسري

4154

هٌفاء ناٌف محٌمٌد العتٌبً

6395

زٌنب جمعان سفر الخثعمً

41936

هناء حسٌن بن محمد حكمً

95964

حنان علً بن حسٌن القحطانً

5649

الهنوف محمد بن عبدهللا الفاٌز

9627

حنٌن موسى سالم ال مشجع

5200

اصاله حامد محمد الحربً

96046

سهام ٌوسف عبدالرحمن المحمد

4937

هند عبدهللا بن حجاب الدوسري

69746

بشاٌر علً راجً الشمري

5160

زٌنه عبدهللا بن محمد العقٌل

4623

بشاٌر احمد محمد الشهري
الصفحة  3من 11

1446

منٌره عبدهللا بن صالح العتٌبً

39906

ٌاسمٌن صالح محمد الحمٌدان

3604

نوٌر حمود العتٌبً

6246

سهٌم ذٌاب زٌد العنزي

0760

عهود عبدالرحمن علً االسمري

9116

هدي خلٌف هالل العنزي

6454

نوف علً سعود العنزي

0036

هٌاء محمد آل مرٌد

7963

فاتن عبدهللا فهد الشعالن

6793

اثٌر محمد عبدهللا المنٌع

6131

نجالء فضل محمد الشهري

2156

فرٌده منٌر بن زوٌبن المطٌري

2630

حنان عبدهللا براهٌم الزحٌفً

9941

نهى عبدهللا حمود الجوٌر

2664

روان محمد عبدهللا الصاعدي

1412

خلود عٌد سعود المطٌري

4265

منٌره مبارك عبدالرحمن السعٌدان

2033

اصاله عبدالرحمن عثمان كنبٌجه

3769

منار خلف سحلً البقمً

26666

مها محمد عٌد المقاطً

6011

ربى خالد صالح العلٌان

1510

عهود حسن عسٌري
الصفحة  4من 11

9306

هٌا عوٌضه بن عبدالعالً العجمً

7639

نوف سعد ابراهٌم المسعري

2554

افنان صالح محمد التركً

4674

امتنان عبدهللا محمد المسلم

5545

عهود ضاحً ابراهٌم الضاحً

3343

رٌم عماش محمد الرشٌدي

6303

هٌفاء عبدالكرٌم بن محمد الصالح

9617

ربى محمد بن منٌر القحطانً

7697

هنادي سعٌد عبدالرحمن ال معرفج

16916

منٌره دهمش ابراهٌم الدهمش

6596

منٌره عبدالعزٌز احمد المشٌقح

7676

بشاٌر عواض حمدان العصٌمً

7951

لولوه ناصر عبدهللا الغٌث

2952

ابتسام صالح عبدالرحمن السلٌمان

5613

هاجر أحمد على الغامدي

2264

منال محمد عبٌد الحربً

3291

مرام فوزان عبدهللا الفوزان

الصفحة  5من 11

9965

منٌره عبدهللا عمر المعٌقل

9937

ساره ناٌف جازي الحربً

9617

غاده ٌحى مرضً الزهرانً

5100

ابتسام عبد هللا صالح القرنً

7922

خوله سعد سعود الشقٌر

9474

عهود سعٌد محمد الزهرانً

3437

رقٌه سلطان علً بن سلطان

0761

ندٌن نبٌل بن حمد العبٌدي

1566

دالل محمد راضً العنزي

4731

الهنوف محمد سلٌمان الزٌد

36946

عبٌر عبدهللا حسن الزهرانً

43900

أمل عسٌر عٌاد المطٌري

3403

غامٌه حسٌن سلٌمان القحطانً

4656

فاطمه عاٌض عبدهللا القحطانً

1106

حنان عبداللطٌف ابن عبٌد الدوسري

1376

شٌخه سعٌد علً آل رشٌد

0641

نوره عثمان عبدهللا بن فهٌد

3162

جواهر ناصر محمد الحربً

74361

امل زٌد جزاء المطٌري

2391

منٌرة عبدهللا عبدالعزٌز الفواز
 2401ساره سامً حمد التركً

4694

هنادي مطلق عاٌض العتٌبً
الصفحة  6من 11

75799

دالل سعد عبدالرحمن الدحٌم

41979

تهانً سٌف بجاد العتٌبً

2324

نوره عبدالمحسن عبدالعزٌز الشرٌمً

05636

نوره محمد عبدالرحمن السوٌد

4542

العنود محمد عبدهللا السعد

1621

طرفه غنام علً الذٌابً

14762

منٌره ابراهٌم محمد بن دحام

10754

لولوه فهد زٌدالبواردي

6022

اثٌر فٌصل عبدالعزٌز العوٌد

63752

عائشه فهٌد معٌض المطٌرى

60467

سارة محمد بن عائض السبٌعً

79267

حنٌن فهد عبدالهادي الحربً

61496

نوره جمعان بن مبارك الدوسري

52530

رٌم بدر عبدهللا القعود

22165

حنان منصور عبدالعزٌز جرٌان

9769

مالك ناصر عوض الدوسري

93706

هٌله أحمد عبدهللا الٌحٌى

1691

بتول فراج سالم القحطانً

الصفحة  7من 11

20593
16473
02976
74466
7520
6252
5352
0075
1209
2006
6966
66210
5416
3494
0166
01621
0252
9264
1212
9164
9630
2392
3512
3123
5670
65946
5109
0695
7169
9439
4331
12667
50210
13036

روابً شداد راجً المطٌري
اسماء محمود قاسم الفهاد
نوره ناصر سعد الراشد
ساره عبدهللا عبدالعزٌز الصفٌان
اروى فهد عبدالعزٌز الدخٌل
هال خالد عٌفان الجعٌد
وعد عٌدان بن مفرح الفٌفً
نوال صالح عبدهللا الغفٌص
مً ابراهٌم عبدهللا المغٌصٌب
رٌما صالح بن عبدالعزٌز الخلف
وجدان سعود عبدالعزٌز الفلٌج
رٌناد مقبل عبدهللا الحربً
عبٌر سعد بن نهٌض العتٌبً
هٌا عبدالكرٌم سالم البرٌه
نجود عبدهللا محمد السبٌعً
فً غزاي عٌسى الحربً
جواهر ناصر عثمان البانمً
نوره عبدهللا عبدالرحمن آل عثمان
مها عبدالهادي حمود النفٌعً
عهود صالح محمد الشمرانً
رٌم محمد ضٌدان السبٌعً
سهام مبارك محمد القحطانً
أسماء علً محمد الشهري
اوصاف هٌاس عبدالرحمن الزهرانً
امجاد عبٌد خلف الحربً
ورود سمار حٌان الحربً
وعد احمد فتحً عداوي
لطٌفه علً عبدالعزٌز الطالسً
خلود سعود بن فهد السهلً
تهانً سعود بن عمٌد الشٌبانً
سارة حمد عبدالرحمن السماعٌل
مرٌم ابراهٌم عبدهللا الرشٌد
غرام محمد جبرٌل عطافً
امل ثامر صالح العتٌبً
الصفحة  1من 11

76303
56262
31366
93662
16277
3291
40266
11621
46795
14525
04403
0754
67066
34676
04425
62376
63132
2441
40167
63126
66626
9901
3755
0692
4111
37652
29769
63301
92164
26634
10102
6050
46116
7970

رٌا صالح علً الصقٌر
روان مشهور ثناء الجعٌد
رٌم عبدالعزٌز صالح البدٌوي
طرفه عبدهللا حسن البواردي
انفال عبدالعزٌز بن محمد الجمٌعه
لجٌن محمد بن صالل الفضل
لٌلً مانع عائض القحطانً
نوره خالد سلٌمان الشوٌعر
سمٌه فهد صالح العموش
هاجر صالح دبٌان المطٌري
نوره عبدهللا مشحن العنزي
ساره عبدالرحمن عٌد الحربً
مٌعاد عبدهللا محمد العواد
سارة عبدالعزٌز علً العجٌري
احالم ضٌف هللا بن سعدي العتٌبً
أسرار محمد عبدهللا القرٌنٌس
روابً خالد عوض المطٌري
ابتهال محمد عبدهللا بن شاهر
وجدان محمد عبدهللا المطٌر
منى محمد بن معٌتق المطٌري
نجود حسن محسن الزهرانً
رغد عبدهللا عبدالرحمن الحضٌف
أمجاد صالح بن معٌض الحربً
عجاٌب دخٌل هللا المطٌري
دالل خالد بن عبدالرحمن الدعٌج
سمٌه محمد صالح السنٌدي
عهود هندي محمد القرنً
ابتسام عبدالرحمن بن ابراهٌم الدوسري
اشواق طائل بن زبار العتٌبً
مها حمد مرزوق النفٌعً
ابتهال علً بن طلع المطٌري
العنود عبدالعزٌز عبدالرحمن بن رشٌد
اثٌر محمد بن عبدهللا الكلٌب
بشرى محمد صالح الدبٌخً
الصفحة  9من 11

15672
22436
5793
76252
6106
1762
4616
4175
5670
37396
24279
9296
1224
7039
4957
49696
55779
6541
6936
2027
6643
69236
2495
3066
0652
1145
9419

روان محمد محٌا المطٌري
غاده فهد عبدالرحمن بن عسكر
مً طالل بن ناٌف الحارثً
غٌداء محمد الدوسري
مرام شبٌب محمد بن دوٌان
رحاب راشد محمد القعود
ساره هذال سعٌدان العصٌمً
طرفه صالح سالمه المهوس
بشاٌر صالل مقعد البقمً
رنا ممدوح منقل العنزي
رهف عبدالرحمن عبدالعزٌز الربع
نجالء حمٌد حماد المالكً
هال ناصر بن حمد التمٌمً
فاطمه علً صدٌق مباركً
صٌته خالد عبٌد البقمً
امجاد نادي خلٌف العنزي
عبٌر رزٌق مسفر المطٌري
منٌره عبدالعزٌز عبدهللا بن خرٌف
اسماء عبدهللا احمد الغامدي
نوره احمد مدبغ الشمري
ساره عتٌق علً الحربى
تهانً احمد علً الغامدي
عال حمد الشبل
فً عبدالرحمن مهٌنً بن مهٌنً
روان عبدالعزٌز عبدهللا آل حمد
اٌمان فهد العتٌبً
دالل مبارك حماس العتٌبً

2697

نوف هلٌل عٌد الشمري

0191
6606
6049
7695
6574

سحر عاٌض مزٌد الجعٌد
مرام خالد محمد المطٌري
لطٌفه صالح سلٌمان العراجه
بتول حسٌن عوض الهلمانً
العنود احمد محمد البطً
الصفحة  11من 11

6000
9349
2574
0969
0296
0640
76719
74641
16516
66166
15969
29439
9349
0537
7963
5510
0643
3397
9077
6761
9677
0413
0947
0663
63434
5092
7017
7607
91751
6313
1755
4697
3224
0713

هال فواز منوخ السبٌعً
العنود ٌوسف عبد العزٌز الوابلً
اسماء ناصر سعد آل مسعد
منار عبدهللا عبدالرحمن الحجً
منٌفة عزاوي العنزي
علٌاء ناٌف الحمٌدي الشمري
ندى مطلق المطٌري
عطره محمد سعٌد االسمري
وجدان محمد سعٌد عارم
نوال عبدهللا بن ابراهٌم بن قاسم
عهود فاحً فٌحان المطٌري
اٌمان علً بن عبدالعزٌز العمري
العنود مشعان جزاع العنزي
ساره معدي جفن السبٌعً
الجوهره سعد بن ربٌع الربٌع
هدٌل عبدالعزٌز عبدالرحمن الزٌر
وعد محمد فهد الحمدان
بدور هادي عائض العتٌبً
لطٌفه عبدهللا بن زٌد اللبٌدي
االء ابراهٌم سعدي العتٌبً
نوره عبدالرحمن ناصر بن هزاع
نوف مسلم بن رزٌق الصبحً
مها غالب عبٌد الحربً
نجود سلٌمان حمود التوٌجري
هٌله خالد سلٌمان الحربً
وفاء ولٌد خالد السعدون
هدٌل عبدالعزٌز عبدالرحمن اللحٌد
اسراء ناصر الشاٌجً
نجالء سعد حمد القحطانً
ابتسام تركً سعد القحطانً
رزان عبدهللا محمد الماضً
فاطمه عبدهللا علً الزهرانً
نوره صالح عبدالعزٌز بن عقٌل
نوره سعود ناصر العتٌبً
الصفحة  11من 11

4307
3575
4721
1315
4109
3594
3426
5663
3569
7344
9556
7759
9764
5750
7062
7126
1506
5657
6642
0335
6761
6753
3652
6725
7467
6229
1522
0956
2611
4700
1341
3725
3412
3502

ورود علً سعد المواش
ابتسام دخٌل هللا جبار المطٌري
شذى ماجد القطان
الجوهره عبدالعزٌز ابراهٌم المهٌزع
حصه سعد بن غرم هللا العرٌانً
دعاء سالم قلٌل الجهنً
حنان عواض عوض الحربً
منٌره علً بن مبارك الروكان
ابتهال علً راشد الواٌلً
لطٌفه عبدهللا سعد بن سعران
رنٌم عبدهللا محمد الحسٌن
روان محمد عبدالرحمن المهناء
طٌف سماح عابس الشمري
منٌره محمد عبدهللا الفائز
سمٌه صالح بن ٌحً القحطانً
هند محمد ابراهٌم العتٌق
عفاف مطلع مذكر المطٌري
ساره ناصر محمد الدرٌبً
رٌم بشٌر محمد الشمري
ابتهال سلمان محمد بن عمر
منتهى رشود عبٌد ال رشود
هاجر ابراهٌم عمر الرشود
نواعم رجاء علً الحربً
فلوه عبدهللا عبدالعزٌز التركً
حصه خلٌل ملوح الشمري
فاطمه عاٌض معدي العجمً
أمجاد ماجد بن عساف العتٌبً
اكرام حمود عبدهللا آل خضٌر
اسماء عبدهللا علً الغامدي
وجدان متعب عبدهللا العصٌمً
أسماء دخٌل حضاض السلمً
روابً فهد محمد بن حرقان
سحر سعد غرمان العمري
الجوهره خالد محمد الباحوث
الصفحة  12من 11

3616
6694
3361
1064
5735
2344
3666
9035
9696
5664
6563
7670
1975
0671
4733
2794
6307
7296
6340
6526
1336
1073
6227
6306
2730
3141
3274
6779
5427
6247
6154
65547
6545
3966

خلود عوٌضه بن علً العنزي
رهام عبدهللا محمد المرشد
عائشه خلف زٌد الحربً
عبٌر عوض عوضه االسمري
منٌره فٌصل عبدهللا السهلً
مرام جامع اسلٌم المطٌري
أمل محمد علً عواجً
ساره محمد عبدالرزاق الدهام
فتوح عبدالرحمن عبدالعزٌز العمار
وجدان ابراهٌم ضاوي العتٌبً
عبٌر ابراهٌم بن عبدهللا الصغٌر
نوره سعٌد سفر الشهرانى
منال عواد عبدهللا الدوسري
هبه مساعد مخلد المطٌري
امل ٌحً محمد دهلً
روان منصور ابن سعٌد القحطانً
امل عبداللطٌف احمد الوهٌب
فاطمه هادي ابراهٌم
مرام فهد مرٌبد العنزي
امٌره مترك سعد المنٌعً
منار عبدهللا ماجد القحطانً
اٌمان هذال النشار
هدٌل ناٌف بن حجرف العتٌبً
رنده جزاء عبهان العتٌبً
رٌم فهد بن علً المزعل
بشاٌر سعد بن عبدالمغنً المطٌري
فداء ناصر عبدهللا الدوسري
شٌخه صالح فٌحان العتٌبً
منٌره منصور بن سلٌمان الرواف
نوره تركً بن ضاوي الحربً
رزان مزٌد بن محمد الروٌس
نوف سعد عبدالرحمن القحطانً
الجوهره صنهات المطٌري
نوره سعٌد محمد القرنً
الصفحة  13من 11

1643
0303
23422
49367
62766
76791
76252
1561
4729
0609
9311
1739
5606
3266
3651
1943
4969
0456
761
6209
0263
5205
6771
56669
4246
0632
26977
76321
17719
1666
5440
7667
6573
1653

منٌره عبدهللا ناصر العوٌرضً
حصه سلٌمان بن عبدهللا اللحٌدان
افنان عبدهللا ناصر المانع
الجازي علً حمد الدوسري
نجود عبٌدهللا منصور الحربً
تهانً عبدهللا رسالن
افنان صالح راشد الدواس
نوف فهد عبدالوهاب المقحم
هٌام عاٌض عواد العنزي
نجاة علً محمد حمدي
حٌاه عوٌد حسٌن
Tahani Mohammed Shoui
شٌخه سلطان بن سوٌعد السلمً
نجالء بسام صالح الجوٌعً
مالك محمد عثمان الباز
ساره سلطان سعٌد االسمري
تركٌه مسحل بن عواض العتٌبً
أمانً جلوى مرزوق الرشٌدي
سارة ثامر محمد المهنا
منتهى محمد عٌاد الحربً
ساره ماجد مرٌزٌق العتٌبً
امل فهد دلٌم القحطانً
جنى خالد سلٌمان الوتٌد
بدرٌه عوض بن راضً الشمري
سمر عوض بلٌزان الحربً
هاجر محمد ابراهٌم الشعٌبً
فلوه ناصر مبارك الدوسري
لمى عبداللطٌف عبدالرحمن الحسٌنى
خلود علً عبده دوشً
حصه ٌوسف عبدالرحمن الحصٌنً
عفاف عوٌض خضٌر المطٌري
رٌم عبدهللا ابن رشدان العتٌبً
لجٌن علً السكٌت
أمل علً الهذلول
الصفحة  14من 11

9092
6646
5955
6232
6262
1290
6659
3305
36136
4990
0761
42696
1126
6963
46995
3016
6919
0223
5237
6971
4314
2567
2177
2331
2133
11415
49324
4564
0596
30255
13479
3031
494
5630

خدٌجه عبدهللا علً الراشدي
ماجده ماجد جراد الماجد
هدى معزي سعد المطٌري
رحمه علً محمد األحمري
نوف صائل مفرس البقمً
غاده حمدان طٌب حكمً
حفصة نقاء غازي الحربً
رنا ناصر سعد العمري
رغد محمد بن عبدالكرٌم الجارهللا
بتالء سعٌد بن مبارك الدوسري
اثٌر عبدالعزٌز بن محمد الجمٌعه
فاطمه محمد بن مشرع البقمً
موضً مترك عامر العجمً
ساره عبدالرحمن عمر المطوع
بدور عبدالعزٌز ناصر الدلٌمً
خلود حواس ناٌف الشمري
عواطف ابراهٌم ٌحٌى عطٌف
سامٌه عبدهللا عبدالرحمن الزوٌد
نوره عمران سعد بن عمران
سمٌه حسٌن مسفر القحطانً
فاطمة عٌسى جابر الفٌفً
سلماء ٌحٌى ٌحٌى هزازي
لمى عبدهللا محمد الصغٌر
جواهر ناصر مسعد المطٌري
طرفه مساعد عبدالعزٌز الموٌنع
رزان سعد علً العتٌبً
رٌم عبدهللا بن سلٌمان الخرٌجً
غاده فالح محمدالسبٌعً
مها سالم دخٌل هللا القحطانً
مرام سعد محمد اللهٌم
ساره عبٌد بن شعٌب الشمري
شهد محمد السبٌعً
نجود فهد سعٌد بن سعٌد
رؤى عماد العباسً
الصفحة  15من 11

4994
6559
0640
16216
2579
4569
6941
49139
0024
6267
2626
1565
92769
9716
7457
7774
6415
6025
67746
36647
15266
1941
0273
7923
7454
04574
1412
7613
7155
1396
6561
7110
0665
6211

معجبه مطلق بن هوٌدي العتٌبً
اضواء ابراهٌم عبدالعزٌز الدخٌل
مرٌم فهد بن محمد آل مجلً
هدٌل ٌوسف االحمدي
حٌاة علً حسن الشهري
شهالء نواف ناصر العصٌمً
رحاب عبٌد بن عوٌد المطٌري
عبٌر عٌسى معٌض القرنً
عداله هاشم بدر
الهنوف عبدهللا مفلح السبٌعً
حنان محمد عبدهللا الحنٌشل
نوره عبدالعزٌز محمد الجربوع
العنود ابراهٌم راشد بن مزٌعل
امجاد سعود مسعود القحطانً
نوره فهد بن ضٌف هللا الحربً
علٌاء مفلح ناصر الحربً
ساره سلٌمان بن ابراهٌم المساعد
عبٌر حمدي مطر الحربً
الهنوف علً بن ابراهٌم القحطانً
رغد عبدهللا بن محمد الحمٌضً
رحاب سعد حمود القرشً
العنود سعود ضعٌن العتٌبً
اثٌر محمد بن صالح المطلق
وجدان محمد ناصر العصٌمً
شعاع مضحً سمر العنزي
فاطمة علً محمد العٌسى
شٌخه حسن مسعود القحطانً
أرٌج فهم مطلق العتٌبً
ذكرى محمد عبدالرحمن العبداللطٌف
شروق سلمان سعد المطٌري
امال صالح سبٌل الحربً
حنان مطلق بن ماجد العتٌبً
اروى فهد محمد المهوس
فاٌزة عبٌد المطٌري
الصفحة  16من 11

1991
9009
6669
0956
0992
3905
4977
3464
6060
6997
6665
3662
19676
16463
9463
9966
0021
1546
6619
7633
5915
4040
7627
1063
2614
2576
1523
4074
0102
9743
63254
3615
0306
6739

نوال محمد شبٌب الشٌبانً
هٌفاء عوٌد هوصان العتٌبً
هٌاء مشاري ابراهٌم الرتٌق
شوق فهد بن عبدهللا بن هدٌب
ابرار سعد ضٌف هللا المطٌري
ساره سلطان عٌران الهٌضل
حصه ودٌد سلٌم العنزي
نجود عبدالحكٌم حمد العسٌمً
والء فهد دخٌل هللا المالكً
العنود نوار همٌجان المقاطً
نجود ناصر طامً القحطانً
أفنان ٌحٌى عبدالعزٌز البواردي
هاجر عبدالعزٌز عبدهللا المطلق
نوره خالد محمد بن حسٌن
منى محمد سعد الشمرانً
نوره عواض بن مدٌهش الرشٌدي
ساره حمد راشد الحدبان
نجالء عٌسى عبدهللا العٌسى
فلوه سعٌد فهد ال غوٌنم
هٌام حمود هندي العتٌبً
لٌالً متعب موسى الحربً
وجدان احمد عبدالعزٌز الشمالن
نجال خالد بن علً بن نشوان
وفاء سلٌمان محمد الدخٌل
خدٌجه متعب ٌحى كعبى
مشاعل عمر بندر العتٌبً
نوره جعفر الشٌبانً
رٌم عساف ابن خلف الحمرانً
سلوى ناٌف عكاش العنزي
العنود خالد سعد بن عجٌبان
انتظار علً صالح الحربً
نجالء سعد صنهات السهلً
شموع احمد ابراهٌم المبرد
رهام أحمد محً القحطانً
الصفحة  17من 11

62466
1605
9340
11616
5737
2251
1165
6943
5217
4306
4753
4674
6630
9166
2623
0734
6121
7622
6423
6142

مها ناصر سعٌد الشهرانً
اشواق فهد بن عواد الطرٌفً
االء عبدالعزٌز صالح البطً
آالء ٌحٌى احمد باعشر
وله عبدالرحمن عبدهللا الشوٌمان
ندى صالح سلٌمان االحٌدب
عائشه حسن محمد البارقً
اثٌر موسى عبدهللا مباركً
حصه محمد مفرح القحطانً
لطٌفه سعد عبدالعزٌز بن الشٌخ
جمٌله سعٌد مقعد القحطانً
سمٌرة علً العمري
تماضر ابراهٌم بن محمد المعٌوف
العنود ناصر ذٌاب المطٌري
جمٌله فٌصل عاٌد الشمري
هٌا عبدهللا محمد السبٌعً
اثٌر صالح عبدهللا ال محسن
مرٌم ماجد بن سعد المهناء
مارٌه عبدهللا علً الشالش
نجود سلمان جازي الحربً

5655

غاده سلٌمان محمد الفرٌجً

30494
9006
76530
5752
6575
6660
4152
66362
6306

عائشه محمد ناٌف القحطانً
مطله خالد علً العنزي
فاٌزه بشٌر سعود العنزي
منى سلٌمان بن محمد العصٌمً
جمٌله عماش مسفر العتٌبً
تركٌه ناٌف مستور العتٌبً
ابتسام علً سعد القحطانً
ثرٌاء عٌاده سهل الشمري
مرام عبدالعزٌز علً الخضٌر

الصفحة  11من 11

