
 )قسم علم النفس( الماجستٌرأسماء المتقدمٌن لبرنامج 

 االسم الهوٌة 

 عبدالرحمن بدر علٌان السلمً 70671

 عبدهللا حسن دمحم القرنً 67500

 راكان صالح سالم العنزي 52500

 علً ٌحً دمحم عواجً 65941

 سعٌد احمد عبدهللا الزهرانً 80499

 خالد علً دمحم البدٌوي 22970

 عبدهللا صالح عبدهللا السٌف 41691

 دمحم الفدٌع مبارك السبٌعً 62594

 سٌف عبدهللا تركً المطٌري 62041

 دمحم عوض فارس الخمعلً 21283

 دمحم سعد علً الكرٌزي 68464

 صالح دمحم صالح الشمري 10481

 ولٌد علً عبدهللا العٌاف 17164

 تركً مزٌد ابوطالب قٌسً 24803

 فائز راضً بن دمحم العنزي 3843

 ٌزٌد عبدالعزٌز أحمد الشمٌمري 78906

 دمحم عوض دعٌع  البدرانً 57825

 فواز راضً بن دمحم العنزي 3850

 عباس منار عباس شمسان 17126

 منٌر فرج العجمً 2501694

 سعود عواض بن حبٌب المطٌري 13005

 عبدهللا محسن حبلوص العتٌبً 4724

 علً رضٌمان جبان العنزي 53073

 فهٌد مسلط فهٌد الحارثً 76053

 سٌف مسعد سعود العوفً 81258

 عبدالسالم ماجد صغٌر 68339

 مسلط عٌاد بن مسلط العتٌبً 31188

 راشد عبدهللا راشد الكثٌري 6385

 عبدالرحمن عبداللطٌف احمد العرٌج 10242

 علً خالد علً بن صٌاح 48360

 ماجد فارس متعب العتٌبً 9540

 دمحم داود عبدالمحسن الخلف 77758

 ممدوح منٌف العتٌبً 59315

 دمحم سعٌد دمحم االحمري 24666

 فهد سعد عبدهللا الغامدي 18053

 عبدالرحمن سعٌد األسمري 5430

 دمحم هالل ابراهٌم العصٌمً 17921

 عبدالرحمن عوض هلٌل العنزي 27295

 مشاري سعٌد فهد الشهرانً 46188

 عبدهللا مسلم عبدالعزٌز المسلم 21154

 دمحم سعد صنهات العتٌبً 83307

 عبدالمحسن مرشد فهد الشمري 98474

 عبدالرحمن سالمه خلف الشمري 36996

 سعد مهنا سعد النغٌثر 31334



 فٌصل عبدالعزٌز دمحم العتٌبً 52130

 خالد عاٌض مشعً البقمً 52891

 شافً علً القحطانً 82625

 فٌصل ذٌاب مزٌد بن بصٌص 90835

 عادل عقاب مخلد الحربً 98092

 دمحم ابراهٌم عبدهللا الرعوجً 76871

 دمحم علً ٌوسف الشمرانً 8313

 احمد عبدهللا العبدهللا 68240

 عبدالرحمن عبدهللا فهاد المطٌري 70857

 المؤٌد انس عبدالغنً طٌب 63783

 فواز علوش بن عٌاده العنزي 61500

 وائل ابراهٌم صالح الزرٌر 95732

 سامً دمحم عبدهللا العدٌم 35231

 معاذ ٌوسف دمحم الجردان 23465

 عٌسى ماطر عبدهللا العنزي 87769

 عبدهللا سعد المطٌري 11593

 علً عاٌض بن سعٌد القحطانً 10430

 عبدالكرٌم هدٌس صبر  العنزي 67447

 ٌاسر سعود عاٌد الشمري 71637

 


