
 قسم االجتماع والخدمة االجتماعية
 طالبات ينطبق عليهم شروط دخول االختبار التحريري لبرنامج الماجستير

 التخصص )علم اجتماع(
 االسم الهوٌة

 عهود زبٌن بن خمٌس الحربً 13131

 مها حرٌمٌس عوٌض الحارثً 9647

 أسماء محمد عبدهللا شاووش 3343

 مروه عبدهللا بن محمد البازعً 13134

 مرام ٌاسر صقر العتٌبً 7379

 روان سعود محمد ال شدٌد 100111

 مروى سالم بن حمد المسعود 90431

 غدٌر سعد بن ناصر العرٌك 6047

 نوره فهد عبدهللا السبٌعً 0437

 علً غماريامانً علً  7711

 فاتن فهد بن عادي الشمري 7333

 نجود محمد سعد المالكً 6167

 أسماء سعود الراشد 97416

 جوهره سلٌمان مبارك العوٌشق 0714

 منٌره محمد عبدهللا بن شنار 9170

 مرٌم صالح فواز المالكً 7434

 منى عٌضه عوض المالكً 1706

 هنوف جمال عبدالرحمن الشماس 7471

 بشاٌر غاٌب غصاب الحارثً 03014

 هدى عبدهللا محمد الشهري 1070

 فاطمه محمد عوض الصٌعري 0143

 ابرار سعٌد عوض القحطانً 3444

 دانه فهد عبدهللا العٌسى 1691

 منٌرة ظافر عمر الدوسري 1779

 امل سلٌمان ابراهٌم الهنداس 9709

 فاطمه ابراهٌم صالح الحدٌثً 1016

 ساره مسفر بن فرج القحطانً 7340

 مرٌم احمد بن ناصر الدرٌوٌش 3109

 رٌم محمد فٌاض العنزي 9033
 



 االسم الهوٌة

 روٌدا ناصر فائز الدوسري 93937

 لطٌفه سعد بن ابراهٌم الزامل 9934

 رحمه عبٌد علً المري 66137

 امجاد مناحً نوٌحً الشٌبانً 0996

 أالء عبدالرحمن بن مهدي خال 37676

 فاتن عبدهللا حسن العبدهللا 39739

 وجدان فهد حمد القحطانً 00174

 زٌنه ناصر محماس القحطانً 3197

 مرام عطٌه ملفً السلمً 6334

 مالك طامً بن عمر البقمً 0314

 خلود سعٌد فرحان الحربً 3419

 ساره محمد عبدالرحمن بن مرعبه 3343

 عبدالرحمن الشهريساره على  3341

 موضً احمد عبدالملك فادن 1733

 ازهار صالح عبد رب الرسول الٌوسف 6937

 حصه كتاب الشٌبانً 7930

 العنود علً صالح االصقه 14771

 غدٌر محمد حسٌن الصغٌر 3114

 نجود عاٌض منٌع المطٌري 6779

 لٌنه عبدالرحمن محمد الرشٌد 7741

 نوره احمد اسعد الودعانً 13046

 اشواق عبداللطٌف ناصر الحسٌن 9137

 أشجان ظافر مطلق الشكرة 31470

 عائشة غازي اسرٌحان الحربً 777

 وفاء محمد بن سعد الناصر 1464

 ناصر حزام القحطانً وعد 1473

 مهره تركً الحربً 13931

 ساره سلطان شلوان الشٌبانً 6731

 منار سالم محمد العنبر 7146

 شهد حجً محمد الشاٌع 7701

 حصة سالم عاٌض الشلوي 7437

 شهد محمد فهد بن حسن 0033
 



 االسم الهوٌة

 حنان عبدهللا احمد الغامدي 1776

 أمل سعٌد محمد الشهري 7613

 الهنوف محمد حسن الشهري 4671

 بدور محمد عبدهللا الشهري 3741

 غدي محمد سعد الهزاع 9417

 امل فرٌح سند الشمري 7391

 نوره مرعً  الشهري  3767

 نوف سلطان معٌض العتٌبً 1337

 نوره عبدالهادي سعود بن حمٌد 3707

 مرٌم محمد سعد السبر 1117

 مالك زٌد سعد الزٌد 7711

 فاطمه عسل شاٌع القحطانً 3039

 مها عبٌد علً الجمٌلً 7971

 هنادي داوود سلٌمان الوزان 3333

 ساره ضٌف هللا حسن الرازحً 7333

 مرام بدر عٌسى الحربً 4731

 منال عبدالعزٌز حمود الجدٌع 1940

 امل عبدهللا سلمان الشهرانً 6973

 مً عبد العزٌز محمود المغربً 1390

 وضحى عبٌد بن علوش القحطانى 7130

 منال عٌاد عبدالهادي الحربً 3713

 امٌنه فالح عبدهللا المرٌر 3316

 شذى ابراهٌم بن حمد السحٌبانً 3979

 عبٌر ناشً بن ثقل العتٌبً 4493

 وضحى سعود بن سالم العبود 6944

 عاٌض منٌع المطٌريهدٌل  3493

 مها ناصر منصور الدوسري 3173

 منال منصور مطلق المطٌري 6167

 شوق مداح بن عٌفان العنزي 3419

 أسماء سلطان منٌع العتٌبً 7093

 نوٌر محمد عبدهللا السوسى 1471

 القبس منٌره عبدالعزٌز بن عبدهللا 9737
 



 االمٌره علً محمد الزبٌدي 3019

 ساره محمد المحرج 4447

 مً سعود عبدهللا السهلً 3377

 لما سعود ناصر الحربً 7796

 نوره عبدالعزٌز ابراهٌم بن محارب 13601

 الجعٌدعفاف عبدهللا نامً  41711

 دنٌا محمد هواس الذٌابً 1990

 هٌفاء محمد بن حسن االحٌدب 7630

 بتول خلٌفه بن عبدهللا عبدالكرٌم 1673

 روان ابراهٌم محمد النفٌسه 3179

 خٌال خالد بن سٌف العواد 6766

 بن ناصر الجدٌد لطٌفه ابراهٌم 1097

 خلود عبدالرحمن بن سعٌد عسٌري 1017

 خلدا برجس عشق الشٌبانً  7766

 منٌره ابراهٌم محمد الهبوب 1791

 لولوه صالح عبدهللا الضوٌحً 3903

 عبٌر صقر حوري العنزي 1731

 محمد عبدالرحمن الخلٌفً عائشه 1716

 ربى عبدالعزٌز محمد الشاٌقً 3713

 هال صالح علً العرٌنً 3797

 بسمة مجول قطاء الشمري 9103

 وضحى مفلح عبدالرحمن الحارثً 7467

 عجاٌب علً زابن الحربً 0370

 السحاريمنى احمد حسن  1773

 هدٌل عبدالرحمن سلٌمان بن جدٌد 7379

 نوره فوزان بن حمد المشرف 1711

 نورة شافً محمد الصٌٌفً 7643

 الهنوف ناصر سعد الحرقً 7310
 

 


