
 

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

 (خدمة اجتماعيةالتخصص )
 

 علً محمد علً ال بن علً 9933

 فواز علً ٌحٌى المالكً 9399

 عبدالعزٌز عبدهللا علً الحمدان 2979

 عبدهللا علً عبدهللا الشمرانً 3677

 عبدالعزٌز سلٌمان بن سحٌم 3929

 ٌوسف علً عائض الحربً 3733

 فرحان عوض ابن ٌحً القحطانً 9292

 مساعد حمد بن مساعد الحمد 9639

 سهٌل محمد علً الحمدان 2029

 عبدهللا محسن بن عبدالهادي آل شرٌد 7999

 محمد عبدالرحمن محمد بلعوص 7606

 محمد علً عبدهللا الماجد 7923

 ابراهٌم صالح حسٌن الصغٌر 3292

 عبدهللا محمد بن عبدهللا الفارس 3926

 محمد عامر بتٌع السلمً 9073

 اٌوب سمار حٌان الحربً 9399

 سلطان وهٌب العالوي 2070

 نواف عماد حمود الشمري 2207

 عبدالعزٌز سعد عبدالعزٌز الحماد 6999

 فهد سعد سالم القحطانً 3390

 مفرح احمد علً االسمري 3992

 زٌاد محمد عبدهللا الشٌبانً 9992

 خالد فهد محمد العٌسى 2369

 سعد مسفر سعد آل سفران 7629

 بندر ناهً مخلف المطٌري 3329

 ٌحى عبدهللا ٌحٌى مرزوق 7609

 سعد فهد بن جازع الشلوي 9927

 عادل عاٌض ناٌف الحربً 0970

 بدر صالح محسن الٌامً 9690

 سلٌمان ٌوسف مرضً العنزي 9973

 فهاد بن محمد بن عبدهللا الحربً 6932



 عٌسى ٌحٌى مسملً 9963

 عبدالعزٌز دوخً بن فهٌد الشمري 6992

 سعٌد صالح ابن مفرح الغامدي 0999

 ابراهٌم قاسم محمد العبدلً 2926

 سعٌد علً سعٌد القحطانً 2209

 سعود هلٌل بن سعد المطٌري 2033

 شاهر حمود الحمٌدي الشمري 9706

 فهٌد حمود الشمري 3337

 عبدهللا  محمد اللحٌانً 3977

 محمد مصلح بن صلبً العنزي 6939

 محمد فالح بن محمد الحربً 9092

 محمد مزاحم باجابر 3063

 رائد غصٌن بن عٌد العتٌبً 7966

 خالد ٌوسف محمد القصٌبً 7992

 عبداللطٌف خالد فٌحان العتٌبً 9393

 عبدالسالم عبٌد حامد العنزي 9320

 عبدهللا راجح سعد آل راجح 9926

 ناجً حسن سعٌد الشهري 9993

 احمد محمد احمد عسٌري 9903

 محمد حسن صالح العطٌه 70399

 عبدهللا عاٌض بن ضٌف  هللا الحافً 9992

 أحمد حسن بن محمد الحرملً 3729

 عبدهللا صالح محمد الشمٌمري 2262

 متعب عاٌض بن سعٌد القحطانً 2662

 مروان حمدي مطر العتٌبً 2992

 عبدهللا محمد مبارك آل برٌك 7020

 ابراهٌم ناٌف بن ابراهٌم العتٌبً 3922

 فواز عوض بن عبدهللا االحمري 2079

 عبدالرحمن مشعان ناٌف الحربً 7999

 ناٌف مبارك عبدالهادى القحطانً 3990

 بسام محمد بن احمد الحربً 3972

 عدي منصور عبدهللا السبر 2790

 عبدهللا فٌصل عبدالرحمن السلمً 63732

 سلمان محمد مسفر القحطانً 0320

 فهد عامر محمد القحطانً 0692

 محمد سلطان ابن هٌال الشٌبانً 9209

 ناصر فهد بن عبٌد  3629

 مشاري محمد عبدهللا الٌحٌى 92999



 خالد خلٌف سعٌد العنزي 3306

 متعب صالح عبدهللا الحمادي 2263

 نافل نوار داحم العتٌبً 2696

 تركً عزٌز سعٌد الزهرانً 3633

 سلطان خلٌف العنزي 3203

 عمار ٌوسف بن عبدهللا المولد 7379

 مشاري سالم صالح الخلٌفً 3909

 ناصر سعٌد ناصر القحطانً 3970

 ناٌف فٌحان عبدهللا بن زرٌبان 2232

 مؤٌد صالح محمد المطٌري 22969

 فواز عبد صلبً العنزي 9626

 خالد عبدالرحمن ابراهٌم الخمشً 3932

 مضحً عبدالعزٌز بن عبدهللا القرٌنً 2339

 نواف محمد الحربً 3993

 طالل سعود بندر العتٌبً 9960

 فارس عٌد العتٌبً 3936

 ٌزٌد تركً غازي العتٌبً 3799

 عمر محمد جمعان الحربً 9629

 فارس نواف فاٌض الشمري 3339

 فارس حمد ٌحٌى العازمً 9909

 مشعل محمد عبٌسان العتٌبً 3299

 فهد سلمان سعد المحبوب 23237

 سهٌل مبروك بن غضبان العنزي 09396

 عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الجرٌسً 63729

 عبدهللا رجاء بن غانم الدوسري 9993

 ماجد فهد ابراهٌم الشاوي 3303

 فهد محمد مبارك ال مانع 9699

 مهنا مساعد سعد القبانً 9927

 عبدالمجٌد ابراهٌم بن محمد المنٌع 2999

 محمد عبدالعزٌز احمد الدخٌل 9929

 مفرح دوخً فارس البقمً 7732
 


