
 ختصص) املاجسترييف برانمج  املرشحات لدخول االختبار التحريريو  شحنياملر  قائمة -
 :الرتبية( أصول

 أواًل: الطالب
 رقم اهلوية االسم م

 48224***** سلطان امحد جابر الشهري  -1
 29782****** عبداحملسن امحد عبداحملسن الطيار  -2
 19077***** عبدهللا علي ابن هادي القحطاين  -3
 90147***** عثمان عبدهللا شرمي الغامدي  -4
 48722***** حممد إبراهيم هويدي الدوسري  -5
 05208***** فواز جمبل الظفريي   -6
 32945***** عبدهللا عبداحلكيم محود الشعييب  -7
 60938***** خالد مفرح سعيد القحطاين  -8
 05145***** سعيد  شعالن احلارثي  -9

 06259***** عبدالرمحن مساعد حممد احلمودي  -10
 06181***** عمار سليمان صالح الفقيه  -11
 82318***** امحد حزام الزبيدي  -12
 98965***** عبدالرمحن حممد علي اجلليفي  -13
 98592***** عبدهللا سامل التميمي  -14
 87168***** حممد علي آل عثمان  -15
 16782***** حممد سعيد حممد آل طالع  -16
 78203***** عبدهللا مسفر اليامي  -17
 06011***** عبدالرمحن سلمان عبدالرمحن املنصور  -18
 50614***** عبداإلله صاحل سليمان احلجي  -19
 38193***** حممد عمر  حممد بن راجح  -20
 37060***** غامن حممد أمحد عسريي  -21
 77306***** انيف انصر حممد العندس  -22
 66212***** صاحل علي مهامي  -23
 99001***** عبد العزيز علي احلارثي  -24
 79674***** يوسف حممد رافد احلريب  -25
 50143***** عبد اإلله شايع آل حليان  -26



 84901***** خالد سفر معوض احلريب  -27
 60341***** محد زبن الظفريي  -28
 57473***** صاحل عبدالرمحن بن صاحل الباحوث  -29
 90521***** انصر سليمان علي الناصر  -30
 51445***** ظافر جابر بن شايع ال فطيح  -31
 40304***** مفرح أسعد معيض املالكي  -32
 01927***** حممد عبدهللا القحطاين  -33
 14517***** بدر سعد مسعد العتييب  -34
 37083***** مخيس صاحل ابراهيم الزهراين  -35
 91361***** معاذ حمسن عبدهللا آل حليان  -36
 50053***** فهد عبدالعزيز فهد ال سعيد  -37
 47103***** هشام حممد فقريي  -38
 65475***** خالد عبدالرمحن ابراهيم احلماد  -39
 89293***** انيف حممد  اخلليفي  -40
 06593***** ايسر انصر حممد املطريي  -41
 35298***** فارس جاسر سليمان السليمان  -42
 03136***** سلطان سامل سعدي املخلفي  -43
 96470***** صاحل متعب الصغري  -44
 31737***** عبدهللا ظيف هللا عبداحلليم اليوسف  -45
 49602***** هايف راشد جويعد الكرمشي العتييب  -46
 58411***** مبارك ابراهيم محد الدوسري  -47
 77534***** علي موسي أمحد خرباين  -48
 26052***** عبدهللا سليمان عبدهللا احمليا  -49
 71642***** عبدالعزيز فهد ابن عبدهللا العبيسي  -50
 28350***** حممد سعود حممد العضييب  -51
 65622***** عبدالرمحن سعد بن عرميط املزمومي  -52
 19440***** سعد حممد الشهري  -53
 44386***** انصر شعيفان بن سعد الدوسري  -54

 اثنًيا: الطالبات
 رقم اهلوية االسم م
 20300***** هتاين هادي العتييب  -1



 64355***** مضاوي عبدهللا حممد بن مسيح  -2
 23735***** عبري عبداحملسن مسفر القحطاىن  -3
 84677***** اشواق ابراهيم محد املربز  -4
 97965***** عهود حممد بن عبدالعزيز القعيمي  -5
 74743***** العنود مبارك سعد القريين  -6
 07472***** هنادي سعيد جزاء السمريي  -7
 52738***** مصباح غازي بن دحام الروقي  -8
 05773***** ساره عبدالسالم فهم الشرمي  -9

 13531***** مىن علي شويل ال ملحان  -10
 35794***** سارة حممد حنس العتييب  -11
 45798***** رمي فائز بن عبدهللا القحطاين  -12
 37506***** لينة حممد صاحل العيد  -13
 24098***** غاده انصر فياض احمليسن  -14
 68037***** فاطمة حممد علي الربعي  -15
 17211***** ساره ابراهيم صاحل النامي  -16
 41168***** نوره فراج حمماس الدعجاين  -17
 25082***** بثينه عبدالعزيز سلطان بن سلطان  -18
 51862***** حنني عثمان خالد طوله  -19
 74634***** افنان عبدالرمحن حممد الصعريي   -20
 03229***** أروى عبدالرمحن سليمان السيف  -21
 74555***** ساره صاحل بن شيحه  -22
 56045***** شهد صاحل حممد العطيه  -23
 60111***** امساء عبدهللا مبارك اهلاجري  -24
 25595***** حنان صاحل بن عبدهللا العمرييين  -25
 99947***** غدير علي محود العتييب  -26
 48291***** حنان مبارك ابراهيم احلميداين  -27
 05777***** فوزيه  مدوخ دجبان البدراين  -28
 90291***** خلود زايد عيسى البناوي  -29
 15397***** اروى علي محد بن دليم  -30
 31882***** منريه ماجد عبدهللا بن بشري  -31
 12124***** نوره صاحل عبد الرمحن الثويين  -32
 61065***** أماين بندر بن عيد  -33



 73857***** مشاعل محود انصر القحطاين  -34
 68873***** أمل شبيب سعد السبيعي  -35
 59203***** مرمي رويشد عشوي العنزي  -36
 99566***** منرية ابراهيم العمر  -37
 97677***** رحاب علي صاحل املسيدي  -38
 28861***** علي العتييب ابتسام شبيب   -39
 80652***** بدور عبدهللا اخلليفة  -40
 50160***** بشاير مرزوق ابن سند احلريب  -41
 95199***** اثري ثنيان بن سليمان الثنيان  -42
 65956***** االء علي حممد الدغيليب  -43
 14711***** سلطان العتييبنوره عوض هللا   -44
 34586***** اميان حممد القحطاين  -45
 24795***** حصه سليمان علي احلواس  -46
 42025***** دانيه عبدالعزيز حممد املسيند  -47
 07753***** عفاف سعيد مسفر األمسري  -48
 75386***** السراج نورة عبدالفتاح زيد  -49
 32058***** ليلى صاحل بن حممد العبيسي  -50
 77611***** منال منصور مبارك العنزي  -51
 41035***** بشاير علي حممد اليوسف  -52
 45640***** ران حسن العمران  -53
 79582***** أزهار عبدالعزيز التميمي  -54
 84958***** مرمي علي بن مسفر املطريي  -55
 09934***** مها مشعان حممد الزايدي  -56
 23461***** خلود عبدهللا حممد قيسي  -57
 25735***** عهود سعود حنو الشمري  -58
 13609***** نوره ابراهيم بن سعود التميمي  -59
 33931***** نوره عبدهللا عبدالرمحن العنقري  -60
 60734***** حصة عبدالرمحن إبراهيم الدميخي  -61
 87625***** مها حممد جهز البقمي  -62
 66301***** الكزمان مرمي فالح حممد  -63
 28536***** موضي سعد سعيد الشهراين  -64
 07213***** فهده حممد بن عبدالرمحن بن عساكر  -65



 72584***** منرية سعيد عبدالرمحن القحطاين  -66
 95718***** ملياء سعيد عبدهللا الدوسري  -67
 36482***** نوف حممد الشايع  -68
 93565***** ساره محد العجمي  -69
 03051***** عبيدهللا ابوعيدهتاين خضر   -70
 98627***** أمساء حممد علي الشهري  -71
 29959***** حممد عبدالعزيز العريفيساره   -72
 16395***** منريه عبدالعزيز انصر بن صقيه  -73
 48593***** رضا علي حمفوظ الشهري  -74
 32732***** ساره عبدالرمحن عبدهللا املرزوقي  -75
 25355***** شيمه سلطان عبدهللا القحطاين  -76
 36014***** ساميه براك الزعيلي العنزي  -77
 34672***** منرية ذعار حممد البقمي  -78
 03538***** حنان  سعود فيصل العتييب  -79
 87758***** فريوز خلف محود العنزي  -80
 28736***** العنود عبدالرمحن عبدهللا  -81
 84445***** مرمي سعد امحد الغامدي  -82
 18880****** هيفاء عيد مطلق اهلدابين  -83
 73262***** آمنه حممد عبدالرمحن التوجيري  -84
 26390***** مها عبدالعزيز بن حممد الشرمي  -85
 36951***** فاطمه محود اجللهمي  -86
 44397***** مي سعيد سعد الشمري  -87
 25440***** ساره حممد ابراهيم احلقباين  -88
 80510***** آالء سلطان حممد الدوسري  -89
 91730***** املباركجمد علي ابراهيم   -90
 69106***** سلوى منصور بن سليمان البحريي  -91
 79605***** عزيزه سعد هالل املطريي  -92
 23419***** مسار املطرييجناح نويف   -93
 15171***** لولوه عبدهللا بن سعيد احلقباين  -94
 12382***** فاطمه جابر فرحان املالكي  -95
 49224***** مشاعل هندي زايد العتييب  -96
 55929***** أبرار محد علي بورسيس  -97



 18890***** اثري انصر حممد الربخيل  -98
 49399***** بسمه عيسى حممد اجلويعد  -99

 34933***** مىن مجعان الزهراين  -100
 20884***** مرمي سويلم حصيبان العتييب  -101
 41192***** هدى ظافر فائز االمسري  -102
 42671***** اشواق سليمان عبدالعزيز العقل  -103
 47775***** فاطمه زبن فهيد الشمري  -104
 20384***** رابعه ابراهيم حممد السربقي  -105
 59730***** عبدالرمحن العمري أفنان شار   -106
 91864****** اروى ابراهيم حممد السربقي  -107
 04492***** جويريه عبدالكرمي ابراهيم الغضيه  -108
 58408***** مهره مصلح الرشيد  -109
 64027***** اشواق حممود حممد املدين  -110
 43310***** نورة أمحد العماري  -111
 01267***** أمل أمحد مجعان قروش  -112
 21410***** احالم سعيد بن براك الصاعدي  -113
 48906***** ساره عيد سامل الناجعي  -114
 47012***** غاده مسعود آل خرجيه  -115
 20181***** امساء عبدالعزيز املهيلب  -116
 63830***** بشاير مسفر فهد القحطاين  -117
 04640***** فهده صاحل سليمان النشمي  -118
 70305***** ساره خالد عبدهللا العثمان  -119
 30898***** ساره عادل عبدالرحيم االنصاري  -120
 02934***** إميان فاحل احلريب  -121
 95920***** غاده عايد راشد العتييب  -122
 68995***** عبداملعطي البالدي  وعد عاطي  -123
 94401***** الربيديابرار عبدالرمحن انصر   -124
 27514***** ابرار انصر صاحل العويد  -125
 93721***** غدي علي دمس الزهراين  -126
 42263***** زينب عايد احلريب  -127
 76506***** هدى عبدهللا جمدوع القرين  -128
 96640***** تغريد حسني مسفر القحطاين  -129



 23116***** فاتن شخبوط ال سلطان  -130
 92482***** نورة سعيد عبدهللا غامن  -131
 33008***** تغريد رزيق املطريي  -132
 83255***** منال عنان مفرج الدوسري  -133
 11581***** رقيه سعيد ال هادي  -134
 51625***** عذاء سعيد احلارثي  -135
 97761***** هنله عبدالرمحن سيف السهلي  -136
 86549***** منريه عبيد فنغيش الشمري  -137
 93972***** أسيل عبدهللا علي املزيين  -138
 86571***** رغد فهد عثمان املاضي  -139
 24267***** راب صاحل بن سليمان املطرودي  -140
 93506***** عيده العفني قاعد العنزي  -141
 87330***** سارة حممد مهنا اليابس  -142
 68416***** جنالء حممد ابراهيم بن عمران  -143
 45709***** مىن صاحل البطحي  -144
 45593***** نوضاء سعيد عبدهللا  -145
 66683***** شامي هنار الرشيديحصه   -146
 34417***** نورة تركي ال فاضل  -147
 59497***** منال سعود حممد السليطي  -148
 66286***** منال فاحل بن مبارك السبيعي  -149
 10093***** جواهر سعود بن سعد بن رشيد  -150
 70989***** نورة مسلم امساعيل العثيمني  -151
 70147***** اشواق صاحل سامل بن مشراخ  -152
 52409***** أنوار ابراهيم األفغاين  -153
 67805***** محد الدليمي امل انصر   -154
 42233***** اميان عبدهللا حممد محدي  -155
 25508***** جنوى فاحل غازي املطريي  -156
 90310***** رمي عبدالعزيز ابراهيم بن رشيد  -157
 28373***** لبابه عبدهللا بن رزيق احلازمي  -158
 79370***** بدور بدر اليحىي  -159
 83126***** مسيه حممد عبدالعزيز اهلوميل  -160
 75615***** أبرار حممد صاحل الصواين  -161



 36997***** ساره حممد عبدالعزيز القطيفي  -162
 44828***** مالك سعد فهد البدنه  -163
 86017***** ردعه حجي احلريب  -164
 83929***** أجماد سعود عبدهللا الزنيدي  -165
 30383***** رمي عيسى مساح الرشيدي  -166
 42017***** بدور سعيد بن رشيد الرحيلي  -167
 10742***** وعد خالد ماجد العنزي  -168
 59774***** كفايه شامان سائر العتييب  -169
 78497***** حممد هتان رقيا هتان   -170
 84796***** أمل حممد عبدهللا اجلميعي  -171
 08425***** شعاع عماش ظاهر العنزي  -172
 64202***** ملوك عبدالعزيز بن سعد احلارثي  -173
 25587***** اثري عبدهللا فهد الربيعان  -174
 60834***** ابتهال قبالن عوض احلريب  -175
 65709***** شيمه عبدهللا مسفر ال مشعي الدوسري  -176
 69707***** مشاعل عوض املطريي  -177
 56412***** اهلنوف علي عثمان العناز  -178
 01863***** هند علي امحد برقش احلازمي  -179
 56466***** علي امحد الزهراين عائشه  -180
 00162***** سلوى حممد بن عبدالرمحن الشاوي  -181
 76564***** شذاء عبدالرمحن حممد أابمني  -182
 37274***** جنالء حميميد هداس احلريب  -183
 14793***** هدى حممد  الشمري   -184
 86990***** مناير عايض عبدهللا العتييب   -185
 65687***** بشاير سعد سامل السلمان  -186
 28421***** مالكه فهد العتييب  -187
 33809***** لطيفه عبدهللا عبداهلادي العتييب  -188
 00119***** فاطمة حسن العطيه  -189
 78544***** أفراح معيض املطريي  -190
 24285***** نواف املطريياشواق   -191
 93626***** فاطمه مبارك سامل النجيم  -192
 79579***** علي سليمان احلديثيإسراء   -193



 44950***** اجلازي سعد حممد السبيعي  -194
 48472***** بدرية مشعان تركي املطريي  -195
 18935***** مسيه ابراهيم عبدهللا النمري  -196
 45962***** العنود مسعد سليمان العديلي  -197

 



 ختصص) املاجسترييف برانمج  املرشحات لدخول االختبار التحريريو  شحنياملر  قائمة -
 :(اإلسالمية الرتبية

 أواًل: الطالب
 رقم اهلوية االسم م
 52725***** حممد عبدهللا بن ضوحيي الفحام  -1
 48591***** عبداالله عبيدان رايد العتييب  -2
 47590***** سطام بندر صليب السويط  -3
 95026***** عبدهللا حممد سعود املدجل  -4
 87948***** حممد سعود عبدهللا الراشد  -5
 02435***** انيف حزام نوار العتييب  -6
 98506***** عبدهللا  علي  حممد البارقي  -7
 96968***** حممد عتيق عاتق الصبحي  -8
 73357***** علي مفرح جابر الريثي  -9

 89006***** مباركعبدالرمحن ماطر حممد   -10
 95793***** حممد عبداللة امحد احلارثي  -11
 01912***** انس ابراهيم جربان النعمي  -12
 69582***** مشاري حممد سامل آل حممسه  -13
 54478***** بندر مضحي  عشوي الظفريي  -14
 62764***** فهد حممد اللهييب  -15
 23569***** أنس عبدهللا حممد العثمان  -16
 07088***** حممد علي مسرحي  -17
 94545***** بندر سويلم مربوك العتييب  -18
 99006***** صطام علي فاحل املطريي  -19
 26160***** عاصم حممد بن صاحل احمليميد  -20
 98187***** عبدالرمحن سعيد سعد القرين  -21
 72230***** معاذ حممد إبراهيم الفليج  -22
 95588***** انيف محود املطريي  -23
 60870***** عبدالرمحن هادي جنعي  -24
 27480***** عبدهللا ابراهيم عبدهللا املنيف  -25
 07917***** سعيد يعن هللا مساعد الغامدي  -26



 94062***** سعد انور بن سعد اخلويف  -27
 اثنًيا: الطالبات

 رقم اهلوية االسم م
 11296***** مرام عبدالعزيز منصورالصغري  -1
 46974***** مرمي  براهيم عبدهللا املرشد   -2
 22014***** منريه شايع سعد بن شفلوت  -3
 37314***** هتاين عبيد زايد العتييب  -4
 48629***** عهود عبدالرمحن سليمان العمران  -5
 45105***** روان فهد سعد احلميدي  -6
 96820***** نوره خالد عبدالعزيز السياري  -7
 58115***** العسكر خولة عبدالعزيز حممد  -8
 20891***** العتييبهللا مطلق نوره ضيف   -9

 65703***** انهد راشد ابراهيم الدوسري  -10
 81292***** جنالء فهيد عبيسان الشيباين  -11
 09959***** الغنامي عهود بشر  -12
 01593***** حممد اجلفري روان ابراهيم   -13
 67112***** العنود ابراهيم زيد عوضه  -14
 54776***** جامله فرحان شنوان العنزي  -15
 19902***** حممد القحطاينشيخه مسفر   -16
 90774***** هتاين إبراهيم راشد الزانن  -17
 38223***** محده سامل بن محد املسعود  -18
 02474***** مجانه عبدهللا بن عبدهللا العبيد  -19
 49000***** مالك عبدهللا محود الشعييب  -20
 09654***** عبري عوض عوضه االمسري  -21
 52326***** موضي تركي سعيد السعود  -22
 35833***** مروه عبدالرمحن حممد احلويطان   -23
 19545***** شروق عبدهللا امحد الزهراين  -24
 90259***** نوره عبدهللا شهيل القعود  -25
 48806***** مها هذال عوض احلريب  -26
 71687***** ريهام صاحل راشد التوجيري  -27
 47741***** شيخه عواد عياد املطريي  -28



 86102***** الربيديمروه عبدهللا بن عبدالرمحن   -29
 54930***** اريج صاحل بديوي البديوي  -30
 59129***** بطي احلريب رمي   -31
 64629***** راند عبدهللا بن انصر الدويش  -32
 44492***** دليل صاهود السبيعي  -33
 90036***** نوره مسلم حممد اجلميعه  -34
 82084***** أجماد سعود بن حممد الزامل  -35
 59816***** مرام حممد غنام الغنام  -36
 70327***** حصه عبدالرمحن ابراهيم القسومي  -37
 10001***** ساره محد عبدالرمحن الغنيمي  -38
 86611***** سارة عبدالعزيز عبدالرمحن بن زايد  -39
 09208***** سلمى عوض جويعد القحطاين  -40
 06190***** عبري انجي عبدهللا القحطاين  -41
 39950***** مشاعل سعود املغريي  -42
 33815***** جواهر سراح بن حممد الشهري  -43
 62830***** مجيله سامل سليمان الشهري  -44
 15949***** مها غامن بركي السلمي  -45
 37298***** حصه عثمان برجس العبدالكرمي  -46
 71266***** مضاوي مسعود فارس آل برمان  -47
 47615***** بتول سليمان عبدالعزيز اللهيمي  -48
 74522***** عهد سعيد بن حممد العمري  -49
 57326***** أسرار سامل علي يوسف  -50
 17194***** اروى عبدالرمحن سليمان العمران  -51
 39424***** عفاف حسني اثبت احلريب  -52
 83550***** فاطمه ادم بلغيث الشاردي  -53
 04768***** أمساء حممد سليمان الفراج  -54
 41745***** جنالء سامل راشد الدوسري  -55
 00243***** الدمهشاالء انصر عبدهللا   -56
 86803***** غيداء طارق عبدهللا الغليقه  -57
 63463***** ندى عبدهللا عبدالعزيز املوسى  -58
 02978***** ليلى انجي مسفر البشر  -59
 80027***** مها موسى عساف العنزي  -60



 24298***** نوره خالد عبدهللا اجلديد  -61
 41339***** علياء شباب مناحي البقمي  -62
 48830***** سند الشمريمشاعل فريح   -63
 50223***** جنود عبدالعزيز بن محد اجلوهر  -64
 37450***** أمساء عبدهللا عثمان املوسى  -65
 68583***** ساره عبدهللا عثمان املوسى  -66
 68139***** أحالم عبدالوهاب حممد املنصور  -67
 08079***** هدى دلوه حممد العليوي  -68
 67561***** ندى امحد حممد العبيد  -69
 86420***** رحاب سليمان ابراهيم الدبيخي  -70
 72147***** لولوة خالد سعد بن عيد  -71
 66506***** أرايم  مطر سفر املطريي  -72
 55835***** افنان حممد ابراهيم الشباانت  -73
 45443***** مسيه عبدالوهاب حممد العبد الوهاب  -74
 02191***** جند منصور طراد العتييب  -75
 87390***** اخلليفيهال علي سليمان   -76
 35421***** مشاعل عبد العزيز حممد اجلفري  -77
 07026***** ميمونه دائل عايض الشهراين  -78
 77040***** خلود كامل مشهد العنزي  -79
 61068***** اسراء عبدالرمحن بن محد احلزميي  -80
 07469***** مسيه صاحل علي السنيدي  -81
 36724***** غزوى هذال الرشود  -82
 08432***** عبدالعزيز يعقوب القرينفاطمه   -83
 68192***** هيلة حسني انصر القحطاين   -84
 22328***** دالل فهد بن صاحل الشهيل  -85
 85033***** ملياء سليمان عثمان بن حسن  -86
 89186***** أمساء علي عبدالعزيز التمامي  -87
 36842***** لطيفه عبدهللا انصر بن سليمان  -88
 60693***** االء عبدهللا راشد العيت  -89
 32756***** رىب امحد عبدهللا احلنيشل  -90
 00178***** هنى عبدهللا حممد الكلية  -91
 60854***** هديل مطلق عبدالعزيز احلريب  -92



 16984***** عنود علي حممد هزازي  -93
 07245***** سارة سلطان العتييب  -94
 44483***** رؤى وليد امحد العجروش  -95
 87900***** العبداللطيفمرام عبدهللا راشد   -96
 86756***** راي خالد علي أابخليل  -97
 06162***** نوره امحد نصار النويصري  -98
 99168***** عهود عبدالكرمي  حممد الغصن  -99

 38248***** رؤى عبدالرمحن رومي الرومي  -100
 47240***** نوره سلمان سعود الدوسري  -101
 09160***** علياء سعد حممد اهلوميل  -102
 99632***** بن حممد الزامل رمي سعود  -103
 96303***** ساره خالد بن عبدالعزيز احلسن  -104
 50978***** نوف حممد عبدهللا اخلضري   -105
 20155***** ساره سلمان انصر العبيد  -106
 12465***** جناة زايد الشهري  -107
 51041***** غيداء عبدالرمحن علي العطيفي  -108
 45618***** هيا عبدهللا الشويش  -109
 38717***** فاحل السبيعيميثاء   -110
 99998***** نوال نواف فيحان الشيباين  -111
 04452***** ساره امحد بن بندر السديري  -112
 81168***** غصون فوزي سامل الوقيد  -113
 27166***** نوره حسني سعيد الزهراين  -114

 

 


