
 بقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية لربنامج املاجستري اتالشخصية للمتقدم للمقابلة املرشحاتأمساء 

 هـ7/8/1439  االحديوم          )شعبة خدمة اجتماعية (

 االسم من السجل املدني أرقام أربعة أخر م

 ابتسام ابراهيم علي احلسون 4943 

 ابتسام دخيل اهلل جبار املطريي 7838 

 ابتهال صاحل عبداهلل العليوي 6054 

 ابتهال عبداهلل عبدالرمحن العضييب 0724 

 ابتهال حممد عبداهلل بن شاهر 2449 

 ابتهال مغرم امحد ال مضحي 0668 

 ابرار سعد حممد الشهري 0744 

 ابرار سلطان خضران املهيدلي 3935 

 اثري مبارك فهد املبارك 0364 

 عبدالرمحن العتييباثري متعب  6464 

 اثري حممد بن عبداهلل الكليب 0990 

 احالم ضيف  اهلل بن سعدي العتييب 4428 

 اروى صاحل سليمان الطخيم 1644 

 اروى فهد عبدالعزيز الدخيل 3826 

 اريج حسن حيي مشيخي 4158 

 اريج سليمان اجلهين 7357 

 اريج فهم مطلق العتييب 3097 

 عبداهلل امحد الغامدي أمساء 0170 

 فراج بن علي السهلي أمساء 2937 

 ناصر سعد آل مسعد أمساء 2834 

 نداء حويان احلربي أمساء 3087 

 ضحوي اخلالدي أشواق 9940 

 ابراهيم عبدالعزيز الدخيل أضواء 0881 



 صاحل راشد الدواس أفنان 0282 

 االء عبدالرمحن سليمان املطوع 6951 

 االء حيي امحد باعشر 9590 

 اجلازي مبارك شعيفان العصيمي 4472 

 اجلوهره سعد ربيع الربيع 3107 

 اجلوهره صنهات جزاء املطريي 5848 

 العنود سعود عبداهلل الباز 6703 

 العنود عبدالرمحن فهد بن هويشل 7802 

 العنود عبدالعزيز عبدالرمحن رشيد 5686 

 العنود ناصر اخلثالن 2699 

 العنود يوسف الوابلي 1741 

 اهلنوف امحد بن عقيل العبودي 2553 

 اهلنوف عبداهلل مفلح السبيعي 0203 

 اهلنوف منصور محد الدسيماني 8829 

 خالد حممد الزهراني أماني 11411 

 حييى حممد دهلي أمل 4377 

 اميان حضريي متعب العنزي 0702 

 اميان فهد العتييب 9948 

 أبرار فهد بن حسني القحطاني 8921 

 أثري امحد حممد البهالل 1030 

 أفنان سلمان عبداهلل القحطاني 5403 

 أفنان حممد املوسى 1067 

 أجماد مسفر فهد اهلاجري 0769 

 أمل ثامر صاحل العتييب 7675 

 أمل عبداللطيف امحد الوهيب 5763 

 أمل حممد علي عواجي 7050 



 عبداهلل الزهرانيأمريه مجعان  5603 

 أمريه سعد بن شليويح احليالن 1227 

 أنوار نايف سعدي العتييب 3559 

 بدور حممد محود املطريي 3157 

 بدور هادي عائض العتييب 7713 

 بشاير محد امحد احلمد 5912 

 بشاير عواض محدان العصيمي 3535 

 بيان فهد علي بن سليم 0423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    بقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية لربنامج املاجستري اتالشخصية للمتقدم للمقابلة املرشحاتأمساء 

 هـ7/8/1439يوم االثنني             )شعبة خدمة اجتماعية (

 تسامي مسري احلميدي العتييب 7788 

 تهاني مسفر فهد اهلاجري 0751 

 ثرياء عياده سهل الشمري 5702 

 مجيله  علي  حسن فقيهي  5421 

 مجيله فيصل عايد الشمري 2027 

 جواهر عبدالرمحن فهد بن هويشل 57810 

 جواهر ناصر حممد احلربي 7952 

 حصة وديد سليم العنزي 4133 

 حصة يوسف عبدالرمحن احلسيين 9055 

 حصه خليل ابراهيم املقرن 8057 

 حصه حممد زيد الناصر 8754 

 عبدالرمحن سليمان بن خضرحنان  2541 

 حنان عواض عوض احلربي 7420 

 حنان فهد سلطان املدبل 4672 

 حنان حممد عبداهلل احلنيشل 2525 

 خدجية حممد الزويهري 9198 

 خلود خالد صاحل احلسني 0379 

 خلود سعود فهد السهلي 3951 

 خلود عبداهلل حممد البطاح 3537 

 بن علي العنزي خلود عويضه 7095 

 خلود حممد سرحان القحطاني 2607 

 خوله حممد ربيع عاتي 0035 

 خوله ناصر عبداهلل هدباء 4569 

 دعاء  سامل قليل اجلهين 7814 



 دالل سعد عبدالرمحن الدحيم 8311 

 دالل فهد صاحل السبيعي 8139 

 دالل مبارك بن بليه القحطاني 4556 

 املطريي رحاب عبيد بن عويد 0149 

 رمحة علي حممد االمحري 0272 

 رزان سطام سامل الشمري 1977 

 رزان عبداهلل حممد املاضي 9388 

 رغد عبدالعزيز علي املبايع 6763 

 رنا ممدوح منقل العنزي  3715 

 رند صاحل خلف اجلروان 1051 

 رنيم عبداهلل حممد احلسني 1885 

 رهام محود شامان احلربي 7157 

 رهف عبدالرمحن عبدالعزيز الربع 4231 

 رهف عبداهلل موسى الدوسري 3998 

 روابي شداد راجي املطريي 6817 

 روان محد شويش العتييب 6277 

 روان حنس موسى العتييب 2074 

 روان حممد حميا املطريي 8032 

 روان نايف ناجي احلريص 7061 

 رؤى عبدالعزيز أمحد الدهش 0836 

 ريم بشري حممد الشمري 0042 

 ريم ضيف اهلل صاحل احلربي 2303 

 ريم عبدالعزيز صاحل البديوي 9755 

 ريم عبداهلل سليمان اخلرجيي 1724 

 ريم عبداهلل مبارك الدوسري 2576 

 ريم عبداهلل مطر الرويلي  4222 



 ريم فهد سعود املبدل 5641 

 ريم موسى عيسى العويس 3569 

 امحد حممد حداديزينب  1804 

 سارة  هزاع حممد السبيعي 7833 

 سارة مشوط بن مسعود القحطاني 4313 

 سارة ناصر حممد الدرييب 8583 

 ساره محد راضي احلمد 7664 

 ساره سليمان ابراهيم السالمة 1207 

 ساره عبدالرمحن عيد احلربي 6384 

 ساميه عبداهلل عبدالرمحن الزويد 6227 

 مسر حسني علي الشهراني  0813 

 سهام ابراهيم موسى العتييب 1845 

 سهام مبارك حممد القحطاني 2712 

 شادن محد بن صاحل السامل 6423 

 شادن حممد سليمان السعيد 1864 

 شريفة عبداهلل مغريان املطريي 3811 

 شعاع مضحي مسر العنزي 3484 

 مشاء ابراهيم عبداهلل احمليسن 9756 

 شهد سعد بن حسني النفيعي 2743 

 شهالء نواف ناصر العصيمي 4851 

 شيخة صاحل فيحان العتييب 5331 

 شيماء علي بن غامن العنزي 2507 

 صفية عطيفي ابراهيم عمودي 8338 

 صفيه امحد امحد الزهراني 7954 

 صيته خالد عبيد البقمي 4183 

 طرفة مساعد عبدالعزيز املوينع 2977 



 عائشه نياف ربيعان العتييب 0826 

 عبري عبداهلل امحد الشايق 4784 

 عبري عبداهلل حسن الزهراني 0145 

 عبري حممد مبارك القحطاني 5517 

 عبري منصور عبدالعزيز االمحد 2173 

 عطره حممد سعيد االمسري 4549 

 عهود خالد عبدالعزيز النفيسه 3322 

 عهود عبدالرمحن علي االمسري 6356 

 عهود عزيز عليوي العنزي 6307 

 عواطف ابراهيم حيي عطيف 5191 

 غاده عبداهلل فايز السعدي 2442 

 غاده فاحل حممد السبيعي 4804 

 غزال رشيد بن صاحل الدبيس 6089 

 غزوه علي عوض العمري 268 

 فاديه ناصر حسن اليامي 1931 

 فاطمة امحد مساعد احلارثي 4269 

 فاطمة سعد الفويند القحطاني 6019 

 فاطمة صاحل حممد الراجحي 2085 

 فاطمة فائز ناصر الغامدي 2223 

 فاطمه عايض معدي العجمي 5221 

 فاطمه حممد بن عبداهلل السبيعي 6509 

 فتوح عبدالرمحن عبدالعزيز العمار 1015 

 فلوى عبدالعزيز الرتكي 0328 

 مهيينيف عبدالرمحن مهيين بن  7650 

 

 



    بقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية لربنامج املاجستري اتالشخصية للمتقدم للمقابلة املرشحاتأمساء 

 هـ8/8/1439يوم الثالثاء             )شعبة خدمة اجتماعية (

 جلني  علي  السكيت  5837 

 لطيفة مفرح عيد احلربي 8600 

 لطيفه عبدالرمحن محد السبيل 5243 

 ملاء حيي عبداهلل شرحيلي 1817 

 ملى عبداللطيف عبدالرمحن احلسينى 0729 

 ملى عبداهلل حممد احلركان 5897 

 ملياء منصور عبدالعزيز العضيلة 2569 

 لولوه ابراهيم صاحل اجلطيلي 9869 

 لولوه خالد سعد بن عقيل 40118 

 لولوه فهد زيد البواردي 6384 

 احلربيليالي متعب موسى  8198 

 مدى قاسم حممد القاسم 4527 

 مرام امحد علي الغامدي 8700 

 مرام سعد حممد اللهيم 6288 

 مرام عبداهلل بن حممد الشهري 8866 

 مرام عبداهلل مقبل العتييب  1858 

 مريم موسى عساف العنزي 6696 

 مشاعل عبدالرمحن ابراهيم احلمداني 8462 

 مشاعل حممد ال فاحم 5562 

 مالك صبيح عبيد الرويلي  4308 

 مالك ظافر عبداهلل العجمي 1548 

 مالك عبداهلل مبارك الربيك 7653 

 منار خلف سحلي البقمي 7301 

 منار عبداهلل عبدالرمحن احلجي 6151 



 منال عواد عبداهلل الدوسري 9138 

 منى حممد امساعيل الشمالي 773 

 منية فهيد منديل آل فهيد 3677 

 منرية دهمش ابراهيم الدهمش 0190 

 منرية عبداهلل عبدالعزيز الفواز 2719 

 منريه صاحل عبدالرمحن البليهي 5864 

 منريه عبداهلل حممد الريس 6824 

 منريه عبداهلل حممد السعد 1689 

 منيفة عزاوي العنزي 6215 

 مها خالد بن سعود السبيعي 0430 

 مها سعد محد الصفيان 7737 

 مها حممد عيد املقاطي 5550 

 مها ناصر سعيد الشهراني 2450 

 مهاء راشد مرشد احلربي 0336 

 مهاء زيد مخيس بن زيد 9648 

 موضي مرتك عامر العجمي 9920 

 مي حممد عبداهلل بن حسني  9638 

 نادية سعد جزاء احلربي 2193 

 ناديه عايض سحمي اهلاجري 4048 

 علي بن نشوانجنال خالد بن  3023 

 جنالء عيسى عبداهلل العيسى 9845 

 جنود امحد علي االمسري 4591 

 جنود عبيد اهلل منصور احلربي 2305 

 جنود ناصر طامي القحطاني 0508 

 جنوى عطاهلل املطريي 8379 

 ندى حيي بن عبدالعزيزاحلقيل 7276 



 نهى حممد عبدالعزيز الوتيد 1241 

 احلربي نواعم رجاء علي 7582 

 نورة خالد مبارك القحطاني 3613 

 نورة عبدالرمحن عبداهلل النفيسة 2805 

 نورة عبدالرمحن ناصر هزاع 1533 

 نورة عبدالعزيز حممد النافع 1162 

 نوره ابراهيم حممد الدامغ 7994 

 نوره بداح محد الدوسري 5108 

 نوره تركي بن ضاوي احلربي 5243 

 سليمان الشويعرنوره خالد  9529 

 نوره سعيد حممد القرني 7105 

 نوره صاحل عبدالعزيز بن عقيل 7224 

 نوره عبدالرمحن حممد الرشيد 4084 

 نوره عبدالكريم بن غنايم الغنايم 5249 

 نوره عبداهلل علي الرشيد 8267 

 نوره عبداهلل مشحن العنزي 4467 

 نوره عبداحملسن صاحل املنقور 4825 

 نوره هادي فالح القحطاني 08300 

 نوف سعد ابراهيم املسعري 3071 

 نوف علي سعود العنزي 0484 

 هاجر صاحل دبيان املطريي 4828 

 هاجر حممد ابراهيم الشعييب 6572 

 هبه يوسف حممد الفوزان 9764 

 هدى  حممد  جابر الزهراني  5741 

 هدى امحد بن مجعان الزهراني 6446 

 هدي خليف هالل العنزي 1995 



 هديل عبدالعزيز عبدالرمحن الزير 8896 

 هديل عبدالعزيز عبدالرمحن اللحيد 3693 

 هديل عبداهلل حممد اجلبالي 3760 

 هال خالد عيفان اجلعيد 0282 

 هال ناصر محد التميمي  9224 

 هنادي سعيد عبدالرمحن ال معرفج 3513 

 السمرييهند عبداحملسن بن نهار  5669 

 هنوف رمضان عبادي احلداد 3394 

 هيا ابراهيم الديراني 2539 

 هيا عبداهلل عبدالرمحن املليكي 2656 

 هيا عبداهلل حممد السبيعي 6374 

 هيا عبدالعزيز عبداهلل بن خريف 6182 

 هيا فرج ناصر الدوسري 8012 

 هيام خالد بن جابر الفيفي 2950 

 عيسى العيسىهيفاء ابراهيم  0973 

 هيفاء عبدالعزيز احلميدي الدويش 3416 

 هيفاء مقبل سامل العنزي 2044 

 هيله امحد عبداهلل اليحيى 7360 

 وجدان عبدالرمحن سعد الدوسري 8426 

 ومسيه عبداحملسن مناحي القحطاني 8257 

 وعد عيدان بن مفرح الفيفي 8782 

 وفا سليمان حممد الدخيل 9657 

 وفاء عبد الرمحن حميسن اهلديرس 2260 

 والء فهد دخيل اهلل املالكي 0656 

 يامسني فرحان جفال العنزي 5477 

 


