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 غادة سعد العتيبى 9591  .110

 غدير  فاروق حكيم 3610  .111

 فاتن عبد العزيز عبد هللا المحيسن 606  .112

 فاطمة شمران معجون الشمري 8817  .113

 فاطمة علي جوخب 9669  .114

 فاطمة نايض المطيري 1616  .115

 فاطمه اسالم جابر الصفواني 2541  .116

 فاطمه علي الحريبي 8537  .117

 فلوة عبدالمحسن علي القحطاني 5753  .118

 لطيفة سعد محمد السنيدي 5473  .119

 لطيفة ناصر عبدهللا بن عيد 6147  .120

 لماء محمود صالح حبابي 3607  .121

 لمياء ناصر األسمري 4773  .122

 لميس عبد العزيز حماد العقل 1689  .123

 ليلى نافع نفاع 3614  .124

 لينه الفي عايز المطيري 9037  .125

 مريم محمد الزهراني 2251  .126

 مريم محمد عطيف 1773  .127

 مصباح محمد موسى عسيري 6484  .128

 مضاوي عبدالرحمن فهد المطرف 3049  .129

 ملك موسى الحازمي 5337  .130



 الدكتوراهأسماء المتقدمين لمرحلة 

 منال مبارك هالبي 8545  .131

 منال محمد خلف العنزي 8306  .132

 منال محمد سعيد العتيبي 5673  .133

 منتهى جابر الشايع 4330  .134

 منى صالح العرج 7516  .135

 منى عبدهللا بن عمار 2882  .136

 منى معيض صالح الزهراني 1937  .137

 منيرة عبدالرحمن الزاحم 4229  .138

 منيرة عبدهللا محمد القحطاني 579  .139

 منيره سعيد مسعود  ابن حسن 1396  .140

 مها  سعود الحسيان 4097  .141

 مها ابراهيم سليمان الركف 9610  .142

 مها سليمان الفعيم 7367  .143

 مها عبدهللا الشدي 5343  .144

 مها عبدهللا وحير القحطاني 3149  .145

 مها محمد ال محلوي 1756  .146

 موضي فهيد وليد السبيعي 7718  .147

 موقفه قسم مسفر العتيبي 735  .148

 الدسيمانيمي عبدهللا ابراهيم  4218  .149

 ميساء صالح العبيد 5192  .150

 نادية سعد محمد األحمري 4089  .151

 ناعمة جزاء محيسن المحمدي 3138  .152

 نجالء عبدالرحمن عبدهللا الهران 5968  .153

 نجالء عبدالعزيز حمد البريثن 2868  .154

 نجود خالد الساعدي 4825  .155

 نجود محمد المنيف 1749  .156



 الدكتوراهأسماء المتقدمين لمرحلة 

 ندى عبدهللا صالح العرف 9713  .157

 نشميه سعود صياح العنزي 705  .158

 نهال إبراهيم الحريقي 4627  .159

 نهى عبد الرحمن الخراشي 5288  .160

 نوال خاتم الشمري 4739  .161

 نوال غرم هللا الغامدي 1413  .162

 نورا سعود احمد الفحام 7102  .163

 نورة  مشبب الكناني 3416  .164

 نورة عبدالعزيز سعد المهناء 8510  .165

 نورة فرحان الفرحان 4600  .166

 نوره خالد سعد الخليدي 3641  .167

 نوره سعود محمد العويفي 1095  .168

 نوره عبدالرحمن عبدهللا العتيق 588  .169

 نوره علي محمد التميمي 7683  .170

 نوره فيصل العنزي 499  .171

 نوف إبراهيم محمد الهويش 2656  .172

 نوف بدر سعود الدويش 9749  .173

 نوف صالح ابراهيم الحضيف 7967  .174

 نوف غازي حسن عرفشة 3530  .175

 نوف معتوق عبدهللا السواط 684  .176

 هبة حامد عبد الوهاب المشري 2112  .177

 هتون محمد احمد 7663  .178

 هدى حسين محمد السعد 6868  .179

 هدى سفر المطيري 7331  .180

 هدى عبدالعزيز سعد الحميدي البقمي 6773  .181

 هدى عمر احمد بالبيد 9387  .182



 الدكتوراهأسماء المتقدمين لمرحلة 

 هديل عبدهللا الغامدي 5221  .183

 االصقههنادي حمد عامر  1681  .184

 هند سعد العتيبي 9440  .185

 هند سليم سالم البلوي 1783  .186

 هند عبدالعزيز عبدالرحمن المحارب 697  .187

 هيفاء سعد سلطان الكثيري 215  .188

 وضحاء  سعود عبدهللا الحربي 1398  .189

 وفاء سعد ابراهيم العكيل 6717  .190

 وفاء علي عائض الحارثي 1854  .191

 وفاء مبارك  سالمين القرزي 7688  .192

 


