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 حميده حجي رحيان العنزي 7785  .241

 حنان خضر محمد المالكي 9088  .242

 حنان صالح خليفه الهليل 5330  .243

 حنان عبدهللا صالح الرقيبه 2981  .244

 حنان عبدهللا عبدالرحمن بن رشيد 1955  .245

 حنان عبدهللا فرج بن علي 1572  .246

 حنان علي عبدالرحمن الرومي 3471  .247

 حنان علي محمد دريبي 3001  .248

 حنين خلف محمد الزهراني 7269  .249

 خديجه صالح محمد الهذلول 7418  .250

 خلود ابراهيم علي الجابري 4607  .251

 خلود احمد بن صالح المرشد 497  .252

 خلود خالد القحطاني 8166  .253

 خلود صالح رضاء العنزي 4346  .254

 خلود عبدالرحمن دليم العتيبي 2895  .255

 خلود عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحربى 360  .256

 خلود عبدهللا عدالن الخثعمي 2048  .257

 خلود عبدهللا علي الثاقب 4778  .258

 خلود عبداله محمد المطرودي 1076  .259



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 خلود محمد ابن مقبل العتيبي 117  .260

 خلود نصيب عبدهللا الغامدي 8394  .261

 خوله سليمان عبدالعزيز العنقري 8610  .262

 خيريه خلوفه عبدهللا الشهري 6448  .263

 الحمدانيداليا خالد حمد  4582  .264

 دالل  عبده  حكمي 9625  .265

 دالل سعيد ضبعان الشهراني 7611  .266

 دالل عبدالعزيز جبريل عثمان 643  .267

 دالل محمد عزيز الرويس 8421  .268

 ديان فيصل عبدهللا الزهراني 9978  .269

 ديما يوسف ناصر الشرار 3764  .270

 ديمه عبدالعزيز بن محمد ابوعباة 9646  .271

 القحطانيديمه عبدهللا بن محمد  9769  .272

 دينا علي عوض الشاطري 7500  .273

 ذكرى عبدالرحمن بن ناصر المعيبد 3444  .274

 رابعه أحمد صالح الصمعاني 1827  .275

 رانيا ماجد عبدهللا مدشل 648  .276

 ربى احمد عبدهللا الفاضل 9297  .277

 ربى صالح علي بن عامر 1490  .278

 رحاب غزاي بن رمثان الحربي 1099  .279

 المطيريرحاب محيل جبير  3261  .280

 رحمه  محمد  الصيعري  3239  .281

 رحيل علي عبدهللا النصار 5406  .282

 رزان راشد بن محمد البصيلي 2393  .283

 رزان فالح حسين القحطاني 8159  .284

 رشا احمد العمران 3738  .285



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 رغد ابراهيم محمد الشثري 827  .286

 رغد راشد محمد الحربي 2520  .287

 رغد عبدهللا بن رشدي ال صالح 5415  .288

 رغد علي بن عبدهللا الصغير 108  .289

 رفعه سعد القحطاني 8081  .290

 رفعه عبدهللا فهد القباني 2118  .291

 رقيه فريح عبدالعزيز الرديعان 8000  .292

 رميم عبدالعزيز علي العميد 6090  .293

 رنا راشد صالح الحديثي 9094  .294

 رنا عبدهللا الجمعه 1838  .295

 رنا عيضه سعد المالكي 1309  .296

 العبيدرنا محمد سعد  9020  .297

 رنا محمد مبارك الهشام 8548  .298

 روابي ابراهيم عبدهللا ابوتيلي 5119  .299

 روابي عبدالرحمن محمد النجاشي 4628  .300

 روابي محمد سعيد العجمي 1120  .301

 روان  عبدهللا    سعيد أبوراس 8773  .302

 روان احمد عثمان الغامدي 1760  .303

 روان خالد محمد الرضيان 9434  .304

 الغامديروان سعد احمد  254  .305

 روان صالح ابراهيم اليحياء 2490  .306

 روان صالح بن عبدهللا السعود 7600  .307

 روان عامر سعيد جوفان 874  .308

 روان عبدالرحمن بن محمد الحلوان 3  .309

 روان عبدهللا راجس الدوسري 9163  .310

 روان عبدهللا محمد الحناكي 7825  .311



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 روان على عبدهللا القديرى 444  .312

 منصور آل السوادروان محمد  9122  .313

 روان منصور راشد الدوسري 9533  .314

 ريم  سعيد مليح بن شاهر  9664  .315

 ريم جميل  أمين عبدالرزاق 9426  .316

 ريم دغيم جهز المطيري 9060  .317

 ريم سعد بن محمد الجميعه 4295  .318

 ريم سعد عبدهللا القحطاني 510  .319

 ريم صالح علي العامري 2466  .320

 ريم عبدالعزيز عبدهللا الجميعه 2451  .321

 ريم عبيد مرزوق العتيبي 8617  .322

 ريم عيسى ابراهيم الشثري 264  .323

 ريم ماجد محمد العيار 3486  .324

 ريم مانع عمر المطيري 9445  .325

 ريم مبارك فهد القحطاني 1256  .326

 ريم محمد العصيمي 1053  .327

 ريم محمد عبدالكريم الحجيالن 965  .328

 الزعبيريما راشد حمود  3684  .329

 ريما عبدهللا عبدالعزيز السعدون 1708  .330

 ريما مديهش محمد المديهش 3903  .331

 ريماس محمد علي العجيب 5344  .332

 ريهام  ناصر راشد النفجان 8215  .333

 ريهام حسن احمد الزهراني 918  .334

 ريهام سليمان عبدالعزيز الطريقي 7543  .335

 ريهام هضيبان سفر المرزوقي 6159  .336

 جعيثن العتيبيزهور علوش  4710  .337



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 زينب عوض حمد الخليفي 2211  .338

 سارة سرحان الوذيناني 8044  .339

 سارة منصور شبيب العصيمي 9293  .340

 ساره  سليمان شمروخ الحبيل 7329  .341

 ساره ابراهيم بن بدوي العسيري 2262  .342

 ساره احمد بن عبدالكريم السلمي 8148  .343

 ساره إبراهيم عبدالعزيز البريدي 6331  .344

 ساره بخيت فهد السلولي 6342  .345

 ساره خالد ابراهيم العمهوج 9189  .346

 ساره خالد عبدهللا الفواز 3399  .347

 ساره سعد ابراهيم الهويش 8199  .348

 ساره سعد صالح الشمراني 3842  .349

 ساره سعود بن مطلق العتيبي 3372  .350

 ساره سعيد محمد الشهري 6045  .351

 ساره عائض بن عبدالرحمن الزهراني 2785  .352

 ساره عبدالرحمن عبدهللا بن منصور 5444  .353

 ساره عبدالرحمن فريح التميمي 7988  .354

 ساره عبدالعزيز حمد االحمد 1073  .355

 ساره عبدالعزيز فهد الدوسري 3624  .356

 ساره عبدهللا سليمان الغفيص 9824  .357

 ساره علي سعد القحيز 5682  .358

 ساره علي عبدالرحمن العسكر 3508  .359

 ساره علي مصلح القرني 8738  .360

 ساره عيسى عبدالغني الرابغي 7143  .361

 ساره فهد ناصر العفيصان 1550  .362

 ساره محمد ابراهيم العميري 9264  .363



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 ساره مساعد علي الشهري 3241  .364

 ساره موزان  الشمري 6371  .365

 ساميه  محمد رجاء العتيبي  4284  .366

 ساميه حسن فرحان الفيفي 9518  .367

 ساميه محمد عبدهللا الشهري 6154  .368

 سجى عبدهللا عبدالمحسن الشبانات 2819  .369

 سريحة عبيد حنش الحارثي 6678  .370

 سعدى  حامد  غنيمان المطيري 8814  .371

 سلمى زين بن محمد الشهري 2811  .372

 سلمى فالح سالم الجهني 6003  .373

 سلمى فرج حاج اسماعيل 4535  .374

 سلمى قياض عبدهللا العنزي 3607  .375

 سلوى  محمد سعيد آل فطيح 3251  .376

 سماح صالح مطلق الحبردي 8803  .377

 سمر  صالح الناشري 6489  .378

 سمر سعود عبدالعزيز الماص 2623  .379

 سمر ناصر بن عبدهللا السالمه 496  .380

 سمر ناصر حمد الفراج 376  .381

 سمية حسن العمري  8843  .382

 سميه حمدان عايض البقمي 5197  .383

 سميه سليمان ابراهيم العويشز 6900  .384

 العتيبيسناء عبدهللا عسكر  5112  .385

 سهام ثائب دخيل هللا المطيري 8821  .386

 سهام سعد معيض المالكي 4669  .387

 سهام علي محمد األصور 9865  .388

 شذى سالم بن محمد الشهري 4618  .389



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 شذى سليمان محمد الشبيلي 5700  .390

 شروق الزعيلي بن رحيل العنزي 5563  .391

 شروق بدر ضيف  هللا المطيري 1924  .392

 محمد الحديثيشروق عبدالعزيز  1565  .393

 شروق عبدالكريم الحربي 4351  .394

 شروق فراج الزعبي 1416  .395

 شروق نايف سلطان العتيبي 7480  .396

 شريفه جمعان عوض الزهراني 3788  .397

 شريفه حميد ابن محمد الخثعمي 8429  .398

 شعاع حجي عويجان العنزي 6377  .399

 شمس ابراهيم بن حمد الجطيلي 886  .400

 الموسىشهد عبدالعزيز حمود  9782  .401

 شهد عبدهللا عيسى الحربي 4707  .402

 شهد محمد صالح العويد 1772  .403

 شهد محمد عبدهللا السدحان 7321  .404

 شهيده عبدهللا بن عبيد ال رشود 370  .405

 شوق سعد هزاع الهزاع 3486  .406

 شوق عبدهللا ابن مغلي الثبيتي 6321  .407

 شوق عبدهللا بن رزن المطيري 4360  .408

 السبيعيشوق عوجان عبيد  8783  .409

 شويهينه مسفر ابن نجر العتيبي 2781  .410

 شيخه رشيد بيشان الدوسري 1974  .411

 شيخه سعود مسفر العبدهللا 2  .412

 شيخه سهيل عبدهللا الصفيان 976  .413

 شيخه عبدهللا محمد بن قرون 4704  .414

 شيخه فراج بن محمد الفوزان 4639  .415



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 شيخه فرحان عايد العنزي 732  .416

 الزهرانيصابرين عطية  7984  .417

 صالحه حسن محمد الشهري 1879  .418

 صفيه عبدالرحمن عبدهللا الطخيس 4047  .419

 طفله مسفر سعود القريني 9657  .420

 عاليه ثامر ابن محمد المطيري 1439  .421

 عاليه حسين هايف العتيبي 9064  .422

 عائشة الحسن عبدهللا األسمري 8814  .423

 عائشة أحمد عبدهللا قيسي 8423  .424

 عائشة عبدهللا  فواز السبيعي  4143  .425

 عائشة عبدهللا سعيد الدوسري 6965  .426

 عائشه سلمان ناصر الحربي 7487  .427

 عائشه عبدهللا فواز آل عثمان 8631  .428

 عائشه فران محمد الشهراني 8821  .429

 عائشه الفي مرزوق المطيري 221  .430

 عائشه محمد موسى الهوساوي 6301  .431

 عائشه محمد ناصر الغانم 7410  .432

 عائشه مدعث فارس العتيبي 9401  .433

 عبير الحميدي دغيمان الحربي 2599  .434

 عبير بدر ناصر الشعيل 7763  .435

 عبير خالد مزرم الشمري 1364  .436

 عبير ضيف  هللا فهد العتيبي 390  .437

 عبير عبدالعزيز فرحان المواش 301  .438

 عبير عبدهللا عبدالعزيز المطوع 2641  .439

 عبير غرمان مانع العمري 2474  .440

 عبير فواز بن عبدالعزيز التميمي 4741  .441



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 عبير منصور علوش السهلي 7860  .442

 عبير ناصر محمد القحطاني 106  .443

 عبير هاشم عوض الشهري 1639  .444

 عبير يحيى بن سعيد الزهراني 6561  .445

 عروب سليمان  عبد هللا الهقاص 4191  .446

 عزيزه عبدهللا عبدالعزيز الصعب 6305  .447

 الزهراني عفاف عبدالرزاق حسن 7960  .448

 عنود صالح حميد الداود 4772  .449

 عنود فرحان علي العنزي 328  .450

 عهد جعد بن عبدهللا السهلي 1742  .451

 عهد سعد عوض القحطاني 1053  .452

 عهد محمد صنهات السهلي 9104  .453

 عهود حمد محمد الرميح 4733  .454

 عهود دخيل هللا مزيد المطيري 1547  .455

 عهود سعود صنهات السهلي 67  .456

 عهود عبدالرحمن بن سحمان 6547  .457

 عهود فهد بن احمد المليلم 4861  .458

 عهود محسن محمد آل محسن 927  .459

 عهود مذكر علي القحطاني 8358  .460

 عواطف عبدهللا مبارك العتيبي 3458  .461

 غادة محمد عبدالرحمن 3477  .462

 غاده جارهللا مزيد العتيبي 3493  .463

 غاده زبون سليمان الفقيري 3518  .464

 عبدالرحمن محمد الشردانغاده  6689  .465

 غاده علي عبدهللا الفريجي 8639  .466

 غاده عوض عايض العتيبي 2358  .467



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 غاده محمد راشد الماجد 2272  .468

 غاده محمد فرحان الضرغام 7024  .469

 غاليه نايف بجاد الحارثي 6306  .470

 غدى ناصر عبدهللا السهلي 2360  .471

 غدير جمعان محمد الزهراني 6697  .472

 عبدالرحمن حمد الدوسريغزيل  2750  .473

 غزيل محمد عامر المفرجى 5151  .474

 غيداء صالح عبدهللا الجربوع 5602  .475

 غيداء محمد ابن على العثمان 5724  .476

 فاطم علي علي منحشي 9037  .477

 فاطمة صهبان الشهري 159  .478

 فاطمة عبدالرحمن  سعيد آل مريع  4770  .479

 فاطمة محمد علي القرني 8660  .480

 سعيد القرنيفاطمه احمد  2579  .481

 فاطمه بدر بن عبدهللا المقحم 3706  .482

 فاطمه حمزه احمد الشهري 3639  .483

 فاطمه خالد عبدهللا الزايد 7504  .484

 فاطمه سعد بن راشد العقيلي 4769  .485

 فاطمه سلطان محمد الشهري 6187  .486

 فاطمه سليمان الوهيبي 1697  .487

 فاطمه عائض ابن عوض آل موسى 90  .488

 القحطانيفاطمه عائض علي  5501  .489

 فاطمه عبدهللا بن عبدالرحمن الالحم 1393  .490

 فاطمه عثمان محمد الدعرمي 6374  .491

 فاطمه علي احمد حامظي 3420  .492

 فاطمه فايز عبدهللا الشهري 735  .493



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 فاطمه محمد حسن الشهري 5474  .494

 فاطمه محمد حمد بن شجاع 8112  .495

 فاطمه محمد حمزه الربعي 5379  .496

 فاطمه نائف عبدالعزيز الجلعود 1113  .497

 فاطمه نزال عقيل العنزي 6073  .498

 فايزه حميد حسين المالكي 5006  .499

 فجر منزل نافل العنزي 3288  .500

 فداء عبدالعزيز سليمان المليفي 9636  .501

 فدى عبدالكريم عبدالمحسن المنصور 962  .502

 فدى مساعد عبدالرحمن الدوخي 7581  .503

 فلاير عون محمد آل مهدي 1260  .504

 فهده بكر بن محمد شطاره 7319  .505

 فهده فهد مقرن المقيرن 1624  .506

 فهده مساعد حمد الفواز 9167  .507

 فوزيه محمد علي حكمي 9193  .508

 قبله خلف حصن الدوسري 8048  .509

 لجين صالح البدراني الحربي 3479  .510

 لطيفه عبدهللا عبدالعزيز الناصر 7408  .511

 لطيفه فواز محمد الشبانات 5466  .512

 لطيفه محمد فهد العجراء 973  .513

 لطيفه محمد يحي حكمي 2813  .514

 لما عبدالسالم  الدعيج 8256  .515

 لمى خالد ناصر النبهان 6007  .516

 لمى شعيل بن مشعل الحربي 7257  .517

 لمى محمد عبدهللا المقرن 7992  .518

 لمياء ابراهيم عبده رفاعي 1247  .519



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 لنا مشعل مطلق العتيبي 2552  .520

 الحارثيلناء نجر نوار  8129  .521

 لولوه موسى محمد التميمي 6777  .522

 ليلى احمد عيسى مطاعن 202  .523

 ليلى صالح حسن الدغيثر 607  .524

 لينا سامي رده الحربي 1181  .525

 لينا عبدالرحمن صنيتان العتيبي 940  .526

 مالكه مهمل مسلط العتيبي 2452  .527

 مرام ابراهيم العوله 7570  .528

 مرام سامى جباره االحمدي 7466  .529

 مرام سامي سليمان الحجي 2718  .530

 مرام سعيد علي الزهراني 2866  .531

 مرام شداد محمد العتيبي 7691  .532

 مرام عبدالرحمن معيض الحارثي 3255  .533

 مرام عبدالعزيز دخيل هللا المالكي 6459  .534

 مرام فهد العيار 9623  .535

 مرام فهد شباب العتيبي 50  .536

 مرام محمد بن عايد العصيمي 2261  .537

 نامي خلف الشمريمرام  3115  .538

 مرام نايف غميض الحربي 6321  .539

 مرام هادي بن غريب الشهري 3763  .540

 مروه عبدهللا حمد الدريويش 5559  .541

 مروه عبدهللا محمد الدخيل 7076  .542

 مروه محمد بن عيسى العيسى 9069  .543

 مروه محمد سعود الرشيد 5147  .544

 مريم اديب عبدالرحمن الدبيكل 126  .545



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 حصيب العتيبيمريم جعيالن  7351  .546

 مريم حسن هادي حريصي 6994  .547

 مريم حمدي فهد العنزي 6889  .548

 مريم سعد عايض القحطاني 978  .549

 مريم عبدهللا بن سعد القحطاني 7124  .550

 مريم غرمان حنش الشهري 751  .551

 مريم مرشد عبدهللا الخرجي 604  .552

 مريم مقبل عائد الشمري 7482  .553

 مزنه عائض عبدهللا الحربي 5534  .554

 مزنه فهيد دايس القحطاني 8999  .555

 مشاعر عبدالعزيز عبيد السليم 947  .556

 مشاعر عبدهللا محمد التركي 8019  .557

 مشاعل براك علوش العتيبي 8448  .558

 مشاعل سامي بن عبدالرحمن التركي 8784  .559

 مشاعل سعد السبيعي 7388  .560

 مشاعل عبدهللا  الحربي  1460  .561

 مشاعل عبدهللا ابراهيم عسيري 668  .562

 مشاعل فارع بن مطلق العتيبي 4069  .563

 مشاعل محمد عبدهللا القحطاني 976  .564

 معين يحي ابراهيم اليحي 3580  .565

 مالك حمد حجاب القحطاني 2101  .566

 مالك سعد مبارك القحطاني 1872  .567

 مالك سعدون فهد السعيد 9238  .568

 منار مشعل مسيمير العتيبي 425  .569

 منال تركي فايز السبيعي 3061  .570

 منال خالد بن عبدالمحسن الشمشم 5893  .571



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 منال عويض عوض المطيري 9696  .572

 منال مشعل فهد الحربي 6081  .573

 منال معجب محمد العتيبي 521  .574

 منال منصور مهل العنزي 9829  .575

 منال ناصر القحطاني 8604  .576

 منال ناصر محمد العيسى 100  .577

 منال نايف  ضاوي العتيبي  2105  .578

 الدوسريمناهل راشد ناصر  9376  .579

 منتهى علي محمد بن سعيد 5417  .580

 منى خالد إبراهيم الحميدان 8332  .581

 منى خالد فهد الصبيح 8066  .582

 منى سعد معيض القوبع 3815  .583

 منى صالح علي العتيبي 9127  .584

 منى عثمان بن عبدهللا الثابت 2174  .585

 منى الفي حسن الحربي 4695  .586

 منى معيلي عبدهللا السالمي 9862  .587

 منى مهدي عبدهللا الشهري 4441  .588

 منى وليد محمد بامقابل 392  .589

 منير راضي بن نايف المطيري 2021  .590

 منيرة عبدهللا  عبدالعزيز  الدويش  3898  .591

 منيرة محمد آل داود 4337  .592

 منيره داود بن ناصر الداود 1295  .593

 منيره سعد نفل الدوسري 3805  .594

 منيره سعيد حمد القحطاني 1298  .595

 منيره صالح بن خلف الخلف 6512  .596

 منيره صالح عبدهللا المشيقح 4557  .597



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 منيره عبدالرحمن بن سليمان الوشمي 9745  .598

 منيره عبدالرحمن دريعي الهوته 6261  .599

 منيره عبدالرحمن رشيد بن روكان 7694  .600

 منيره عبدالعزيز سليمان العقيل 8994  .601

 منيره عبدالعزيز عبدهللا العجالن 386  .602

 منيره عبدهللا بن سعد الشويعر 7050  .603

 منيره عبدهللا بن فالح السبيعي 1634  .604

 منيره فهيد بن محمد القحطاني 5480  .605

 منيره محمد ابراهيم بن عمران 9057  .606

 منيره محمد بن سليمان بن عبدالواحد 4537  .607

 منيره محمد حسين الغريبي 3219  .608

 منيره محمد شافي الجيهاني 5123  .609

 محمد عبدهللا السبيعيمنيره  8103  .610

 منيره مفرح مسفر الدوسري 4180  .611

 منيره منيف محمد الحربي 4771  .612

 منيره ناجي عبدالرحمن ال عتيق 8868  .613

 منيره ناصر ابراهيم الزغيبي 2460  .614

 منيفه مفرح فرحان السبيعي 907  .615

 مها احمد حسن الزهراني 2270  .616

 مها عبدالرحمن بن محمد المظاهر 4156  .617

 مها فهد صالح الحمود 8645  .618

 مها محمد غازي الحميدان 9549  .619

 مواهب متعب مريزيق المطيري 1873  .620

 موضي  ناصر حمد بن سوده 3262  .621

 موضي بداح سعد السبيعي 2090  .622

 موضي عبدالعزيز الصميت 4062  .623



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 موضي ماجد القحطاني  7969  .624

 موضي محمد ابراهيم السيد 4630  .625

 منادي جديع العنزي موضي 2362  .626

 موفقه فهد هليل المطيري 593  .627

 مي ابراهيم محمد البليطيح 3841  .628

 ميثاء عيد عمر الحصيني 8234  .629

 ميسون عبدالعزيز عثمان الطخيس 7381  .630

 ميمونه جمال حبيب صالح 4715  .631

 نادية وصل العتيبي 5314  .632

 ناديه جودهللا المطيري 8655  .633

 ناهد بدري شداد السلمي 681  .634

 نجاح هالل سبهان المطيري 4951  .635

 نجالء عبدهللا بن علي الحوشاني 9647  .636

 نجالء مسلم سالمه الجهني 5632  .637

 نجالء ناصر حسن الجريسي 649  .638

 نجود سعيد مرشد المطيري 6250  .639

 نجود سلطان مبارك القحطاني 4265  .640

 نجود عابد عبدهللا العطوي 8245  .641

 نجود عبدهللا محمد أبوحيمد 2474  .642

 نجود مبارك عبدهللا ال جاسر 612  .643

 نجود محمد علي الحربي 81  .644

 نجوى صالح بن سعيد الغامدي 1401  .645

 ندى احمد محمد الوادعي 9900  .646

 ندى خالد احمد المسلم 1167  .647

 ندى سليمان راشد الشايع 4772  .648

 ندى سليمان منصور الراجحي 9824  .649



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 ندى عبدهللا محمد الشومر 8711  .650

 محمد القرني ندى عوض 9713  .651

 ندى فهد عبدالرحمن المجماج 5243  .652

 ندى فهد محمد المرشود 4524  .653

 ندى مطر صعيب المطيري 5291  .654

 نسيبة  عبد العزيز محمد النغيمشي 70  .655

 نها سعد سعيد القحطاني 2373  .656

 نهاد عبدالرحمن بن علي التميمي 1074  .657

 نهى سعد عبدالعزيز الطمره 7168  .658

 العتيبينهى سهل  8509  .659

 نهى فهد عبدهللا العجالن 9857  .660

 نهى مبارك مرسل آل مرسل 7391  .661

 نهى نواف سعد العتيبي 5014  .662

 نورة سليمان علي الدخيل 3549  .663

 نورة عبدالرحمن علي السنيدي 5083  .664

 نوره ابراهيم محمد النمى 1778  .665

 نوره ثالب مهناء السبيعي 7853  .666

 نوره حمد دباس السويلم 5206  .667

 نوره حمدان سالمه البلوي 4006  .668

 نوره خالد عبدهللا الفارس 7257  .669

 نوره خالد فهد الشدوخي 2843  .670

 نوره راشد علي السبيعي 7910  .671

 نوره سلطان  فهد المطيري 8231  .672

 نوره سليمان محمد المسعود 8406  .673

 نوره ظافر جازع الدوسري 435  .674

 نوره عادل بن حسن الحميضي 5775  .675



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 عامر عائض الشهرينوره  516  .676

 نوره عائض مسرع الغامدي 3552  .677

 نوره عبدالرحمن ابراهيم الحميد 7891  .678

 نوره عبدالرحمن بن محمد الحسين 8986  .679

 نوره عبدالرحمن راشد المهيني 7777  .680

 نوره عبدالعزيز صالح التويجري 5239  .681

 نوره عبدالعزيز عبداللة حارثي 2416  .682

 عبدهللا الدرويشنوره عبدالعزيز  8070  .683

 نوره عبدهللا دخيل الدوسري 2196  .684

 نوره عبدهللا راشد الجمعان 2310  .685

 نوره عبدهللا سعد االكلبي 5049  .686

 نوره عبدهللا عبدالعزيز الطياش 7690  .687

 نوره عبدهللا ناصر الملحان 8026  .688

 نوره فائز سالم القحطاني 8945  .689

 نوره فهد بن عبدهللا الخراشي 8363  .690

 نوره فهد حمد الرزيحي 7  .691

 نوره فيصل معيض القحطاني 6104  .692

 نوره مترك ماجد القحطاني 6457  .693

 نوره محمد ابراهيم بن جويان 3928  .694

 نوره محمد بن عبدهللا المشوح 6486  .695

 نوره محمد بن عبيد الدغيلبي 3219  .696

 نوره محمد عبدهللا الباز 1853  .697

 نوره محمد فهد ال دحيم 8908  .698

 نوره مفرح محمد الحربي 3558  .699

 نوف أبراهيم فنيسان الشمري 2671  .700

 نوف بالل ردة القرني 8225  .701



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 نوف تركي مدلول الظفيري 1579  .702

 نوف خالد عبدالعزيز المنصور 1003  .703

 نوف خزام محسن المطيري 2524  .704

 نوف زين احمد زربطان 9112  .705

 نوف سليمان عبدهللا الخليفه 2190  .706

 العزيز  إبراهيم السعودينوف عبد  1988  .707

 نوف عبدالرحمن محمد الهويريني 1241  .708

 نوف عبدهللا عبدالرحمن الحربي 7664  .709

 نوف عثمان الحقيل 7165  .710

 نوف علي قاسم حسن  2361  .711

 نوف عمر بن يحيى باشراحيل 7954  .712

 نوف غانم محمد الدوسري 933  .713

 نوير الفي بن نهار الحربي 7609  .714

 هاجر ابراهيم عبدهللا الجنيدل 8308  .715

 هاجر احمد ابراهيم الدخيل 8721  .716

 هاجر زلول عبدهللا الرابح 3057  .717

 هاجر شخص الشهري 460  .718

 هاجر عبدالكريم عبدالرحمن المنيعي 2179  .719

 هاجر فهيد جابر الشمري 6702  .720

 هاجر مصلح الرشيد 100  .721

 هاجر يحي محمد عسيري 3530  .722

 الجبرهتاف سعود محمد  7535  .723

 هتون ساري محمد السويلم 4298  .724

 هدى عبداالله مبارك الدوسري 163  .725

 هدى عبدالرحمن المطلق 3317  .726

 هديل احمد خظران الزهراني 2172  .727



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 هديل عبدالعزيز ناصر الهزاني 1128  .728

 هديل محمد عبدهللا بن جريس 5093  .729

 هديل محمد مبروك الهذلول 5740  .730

 القحطانيهال محمد بن عبيد  5170  .731

 هالله صايد ثاري العنزي 7008  .732

 هنا تركي ناصر الغميز 6319  .733

 هناء محمد سند العتيبي 4887  .734

 هنادي ركيان عيد العنزي 3477  .735

 هنادي محمد طالع المطيري 6460  .736

 هند احمد ابراهيم غريب 9908  .737

 هند خالد عبيد العتيبي 9586  .738

 هند خالد مهدي ال رشيد 6239  .739

 هند عوض منصور الجعيد 9006  .740

 هند محمد جعموم علي 9351  .741

 هوازن عبدالرحمن صالح التويجري 6181  .742

 هوازن عبدهللا خالد العايد 6394  .743

 هويا زيد مناحي القحطاني 1521  .744

 هيا  ابراهيم  فهد  الجبر  5487  .745

 هيا فاضي سعد السبيعي 9627  .746

 هياء ابراهيم بن محمد الخيال 4821  .747

 سعود جري المطيريهياء  2874  .748

 هياء سعيد علي المحمود 9395  .749

 هياء عبدالعزيز عبدهللا عتي 6958  .750

 هياء عبدهللا حمود السبيعي 4995  .751

 هياء مفلح بن عبدهللا القحطاني 6847  .752

 هياء ناصر ابراهيم القباع 638  .753



 أسماء المتقدمين لمرحلة الماجستير

 هيفاء احمد حسن الرزقي 5930  .754

 هيفاء علي الدهيمان 1594  .755

 عبدالعزيز المحينيهيفاء علي  8761  .756

 هيفاء فالح شايع القحطاني 9684  .757

 هيفاء فهد السبيعي 1363  .758

 هيفاء مقعد  محمد البقمي  5900  .759

 هيفاء منيس شاعى العتيبي 7124  .760

 هيله بداح شايع المطرفي 9530  .761

 هيله عبدالعزيز محمد الجميعه 9520  .762

 وتين عبدهللا عبدالرحمن اليحيى 3650  .763

 ابراهيم بن فرج الشهرانيوجدان  1536  .764

 وجدان سفر منير الشلوي 718  .765

 وجدان فهد عبدالعزيز الماص 9451  .766

 وديان عبدالرحمن محمد بن قاسم 4610  .767

 ورده علي حسن المالكي 2111  .768

 وسام عبدهللا فهيد الشمري 853  .769

 وعد عبد الرحمن محمد حنتول 7629  .770

 وفاء  عبدالوهاب عبدالعزيز الفياض 9477  .771

 وفاء حمد مبارك القحطاني 4555  .772

 وفاء دخيل شعوان الحربي 7843  .773

 وفاء صالح القسومي 9631  .774

 وفاء علي مشاري الهزاني 8717  .775

 والء جمعان سليم عسيري 1364  .776

 والء مساعد صالح بن عواد 9110  .777

 وهيبة علي الياسين 6663  .778

 ياسمين محمد نمشان بن عبيد 1804  .779

 


