
 الجغرافياقسم 

 مرحلة الدكتوراه

 طالب

 االسم الوطنية الهويةرقم  م

 تركي بن فالح بن ناصر األسمري 27723***** 1

 فيصل بدري سهل الدلبحي  68211***** 2

 محمد هزاع خالد العتيبي 42835***** 3

 فهد مفضي عياد الجهني 82964***** 4

 عاصم محمد عبدالله العاصم 14441***** 5

 ماجد بركي الشالحي 24634***** 6

 فيصل سعيد الهاجري 37077***** 7

 هادي محمد نمشان الحارثي 62228***** 8

 علي  سعيد  القحطاني 88452***** 9

 فهد محمد كدم 95692***** 10

 هذال مقعد ع 12295***** 11

 سعد  عبدالله علي آل عمير 80607***** 12

 الدوسرىسعد عبدالله  45530***** 13

 محمد خالد العنقري 54154***** 14

 حمود محمد صالح الشمري 49130***** 15

 سعيد فريح غازي السعيد 64130***** 16



 خالد  عيسى الحازمي 14093***** 17

 عبدالله علي الشهري 73198***** 18

 محمد  عبدالله  سعيد ال عمير  03138***** 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الباتط

 االسم الوطنية الهويةرقم  م

 هويدا محمد حسين العطاس 23101*****  .1

 سعاد قالط العنزي 69545*****  .2

 هياء فالح الشهراني 99557*****  .3

 عبير متعب شايش العنزي 58077*****  .4

 أمل محمد علي الشهراني 00215*****  .5

 عزيزة مرزوق الرشيدي 64237*****  .6

 محمد علي هزازي عائشه 42275*****  .7

 سناء سعيد علي اليامي 67095*****  .8

 رفيعه  مبارك  ناصر الشهراني 58916*****  .9

 مرام عوض عبدالله الفريدي الحربي 86756*****  .10

 فريدة عائض مصلح البقمي 46656*****  .11

 نوال احمد يوسف الزهراني 23256*****  .12

 جواهر محمد هتالن الهتالن 59501*****  .13

 مالك عوض عبدالله الفريدي الحربي 86749*****  .14

 هياء بنت  عبدالله  حبيب الدوسري  90454*****  .15

 فاطمة  محمد علي مغفوري 14875*****  .16

 فايزه معيض عبدالله القثامي 32676*****  .17



 فاطمه محمد نفجان الحربي 81484*****  .18

 جميله ناصر مسعد الحمري 93046*****  .19

 سعد الشهراني فاطمه 49550*****  .20

 عفاف الحميدي غالب الرشيدي 71579*****  .21

 حنان  عايض  عبدالله العتيبي  59953*****  .22

 بشرى عبدالله الحجيلي 36203*****  .23

 شوق موسى شعيب العبسي 44787*****  .24

 وفاء عوض القحطاني 64481*****  .25

 جمعه ابراهيم العين 71463*****  .26

 حنان حسن العبيدي 3468*****  .27

 لطيفة  سالم  علي الحربي 62390*****  .28

 شروق سالم فهد المسعودي 76852*****  .29

 نوف سليمان حمد الفهيد 62702*****  .30

 ريماء محمد كمهان البيشي 73390*****  .31

 حنان  علي عبدالمحسن الخلف 17747*****  .32

 ساره  الحميدي  سابل العنزي 95871*****  .33

 السميحاننوال عبد العزيز  97582*****  .34

 ابتسام محمد جبران القحطاني 86979*****  .35

 نورة علي  آل أحمد 20650*****  .36

 أمل جزاء االحمدي 55786*****  .37



 حنان مطلق المطيري 19127*****  .38

 بدرية على الزهراني 59391*****  .39

 نجاة سعيد الشهراني 92373*****  .40

 أسماء  سعد عبدالرحمن العميم 91528*****  .41

 نوره محمد فايز الشهراني 13527*****  .42

 سهام سالم عوض التميمي 20111*****  .43

 منى عبدالله محمد الشهري 61183*****  .44

 سلوى سليم الحربي 01285*****  .45

 هند صحن السبيعي 25595*****  .46

 عفاف سالم قازي 55253*****  .47

 نشميه سعود عوض الحجوري 53108*****  .48

 الغالبمرزوقة صالح  89876*****  .49

 ريم مشبب عبدالله السرحاني  47432*****  .50

 دالل  دخيل  سعد السهلي 31242*****  .51

 نوره سالم راشد الكليب 12193*****  .52

 نوال محمد الشهراني 37427*****  .53

 

 

 


