أسماء المرشحات لالختبار التحريري المؤهل للقبول في برنامج ماجستير الفيزياء
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رقم الهوية
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األسم
هياء مبارك عبدالله ال راشد
رحاب يحي سعيد الشهراني
نوف فيحان فالح الحربي
عبير عبدالله عايد الرشيدى
خلود محمد صالح الشهري
انفال سليمان عبدالرحمن الداود
هدى محمد علي بهكلي
نورة عبدالعزيز الصالح
رفعه خلف فالح الدوسري
فاطمه حفيظ برغش السهلي
غدي يحيى العسيري
رزان محمد عبدالعزيز الغفيلي
روان متعب محمد العتيبي
بيان سعد محمد المشاري
نوره ماجد بن ابراهيم الجديعي
سحر عبدالعزيز عبدالله النويصر
هيا عبدالعزيز عبدالله العريفي
الجوهره فيصل عبدالعزيز المغيليث
غاده مخلد صليبان الحربي
رحاب عبدالعزيز سليمان الدوسري
ميعاد غازي غالب العصيمي
ساره يعن الله احمد الغامدي
اريج محمد علي العمري
فضه حسن مصلح الشهري
أمجاد جبر سعيد العنزي
رشا ابراهيم محمد اليحيان
نجود عيد الحويطي
غيداء سليمان محمد الحصان
ريم محمد بن ياسين فطاني
نوره غصن راشد الدوسري
مشاعل حمد حمود الرويثي
وجدان بنت بلقاسم بن مديني الشريف
نوره محمد بن حمود العتيبي
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قمراء حمد حمد البليهد
منيره عبدالعزيز ابراهيم العبدالمحسن
منيرة ابراهيم سليمان الشبرمي
مرام ناجح مهدي الفريجي
مها احمد مفرح حريصي
وجدان محمد محمد األحمري
ليلى جميل راضي الرحيلي
مشاعل نياف حمدى العتيبي
فاطمه عايد مطر العنزي
كريمه مرزوق بن عويد المطيري
نوره نهابه مجالد الظفيري
عواطف خلف الهيلم العنزي
رهى مبارك الشمري
شيخه بندر المطيري
سميه عبدالعزيز محمد الحضرمي
صبحاء هديب محمد الشهراني
شريفه عبدالله مجيليب الحالفي
اسماء السلوم بن عساج العنزي
بشائر علي هالل الرشيدي
تركيه حامد داخل الحارثي
منيره معدي الدوسري
وعد عبدالرحمن بن غالب المطيري
الجوهرة علي بن ناصر القحطاني
منيره حسن صالل الحربي
فاطمه سالم سليمان العمراني
رندا عبد العزيز سليمان الفاضل
خلود عبدالمعين حسن الزبيدي
خلود غربي بن طلق الحربي
اسماء وافي محمد الزهراني
تهاني عيد محمد العتيبي
نوره مساعد بن محمد العماني
نجوى علي بن ابراهيم النويصر
خلود فرحه ابن حسين الغامدي
افنان عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلمان
رحاب مبارك بن محمد الدوسري
هيام حمد بن مهدي ال سالم
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خديجه علي محمد زكري
امينه معيوف ابراهيم الحربي
هيا فرحان هذال الحربي
وريف حسن السريحي
وفاء جبران شعتور الجابري
رفعه عبدالله محمد الصخابره
خلداء سفر سعد العتيبي
ابتهال فهد بن مذكر المطيري
نوف سلطان بطيان العتيبي
العنود علي محمد المشيطي
تهاني عقيل طاري الشمري
زينب عبدالرحمن بن عبدالله المظاهر
بدور نايف محمد العتيبي
نوره جزاء ابن محصان العتيبي
حشيمه صالح المعافي
أميره محمد بن عطيه الغامدي
وفاء عبدالرحمن الحصيني
نوره خالد بن عبدالله الحقباني
امجاد ضيف الله عقاب العوفي
هيله علي صالح العليان
ساره خلف رقاد العنزي
بتول على مرزوق الزهرانى
شيخه عبدالله محمد الشبرين
ابتسام سويلم سعدون العنزي
وداد عبيد منير
هدى عبيد عائض الهزري
هند خضير عيد الشمري
رسيل فهد دقل العتيبي
أالء رشدان علي المطيري
نحا عايض البقمي
عزيزه سليمان العنزي
هالله عبدالله السالمي
أفنان ماطر مسفر المطيري
مشاعل محمد الزهراني
حسناء عائد عبدالعزيز الدوسري
نوف حسين مجاهد العتيبي
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عائشه محمد بن عبدالعزيز المساعد
حنان فهد عبدالله القفاري
رحاب سعد المطيري
سهام فالح سعود الحربي

