
 أسماء المرشحات لالختبار التحريري المؤهل للقبول في برنامج ماجستير الفيزياء
 

 األسم رقم الهوية ت

1 xxxxxx2377 راشد هياء مبارك عبدالله ال 

2 xxxxxx9651 رحاب يحي سعيد الشهراني 

3 xxxxxx0717 نوف فيحان فالح الحربي 

4 xxxxxx1460 الرشيدى عبير عبدالله عايد 

5 xxxxxx7235 خلود محمد صالح الشهري 

6 xxxxxx5098 انفال سليمان عبدالرحمن الداود 

7 xxxxxx9559 هدى محمد علي بهكلي 

8 xxxxxx6609 نورة عبدالعزيز الصالح 

9 xxxxxx8880 خلف فالح الدوسري  رفعه 

11 xxxxxx6570 فاطمه حفيظ برغش السهلي 

11 xxxxxx4291 العسيري غدي يحيى 

12 xxxxxx0736 رزان محمد عبدالعزيز الغفيلي 

13 xxxxxx4564 روان متعب محمد العتيبي 

14 xxxxxx3920 بيان سعد محمد المشاري 

15 xxxxxx1399 نوره ماجد بن ابراهيم الجديعي 

16 xxxxxx7121 سحر عبدالعزيز عبدالله النويصر 

17 xxxxxx6255  العريفيهيا عبدالعزيز عبدالله 

18 xxxxxx5803 المغيليث الجوهره فيصل عبدالعزيز 

19 xxxxxx0704 غاده مخلد صليبان الحربي 

21 xxxxxx1650 رحاب عبدالعزيز سليمان الدوسري 

21 xxxxxx0891 ميعاد غازي غالب العصيمي 

22 xxxxxx8741 ساره يعن الله احمد الغامدي 

23 xxxxxx7768 اريج محمد علي العمري 

24 xxxxxx8130 فضه حسن مصلح الشهري 

25 xxxxxx0058 أمجاد جبر سعيد العنزي 

26 xxxxxx7214 رشا ابراهيم محمد اليحيان 

27 xxxxxx6784 نجود عيد الحويطي 

28 xxxxxx7469 غيداء سليمان محمد الحصان 

29 xxxxxx7923 ريم محمد بن ياسين فطاني 

31 xxxxxx6595  الدوسرينوره غصن راشد 

31 xxxxxx9797 مشاعل حمد حمود الرويثي 

32 xxxxxx0073 الشريف وجدان بنت بلقاسم بن مديني 

33 xxxxxx4981 نوره محمد بن حمود العتيبي 



34 xxxxxx3592 قمراء حمد حمد البليهد 

35 xxxxxx3064 العبدالمحسن منيره عبدالعزيز ابراهيم 

36 xxxxxx1943  سليمان الشبرميمنيرة ابراهيم 

37 xxxxxx4672 مرام ناجح مهدي الفريجي 

38 xxxxxx7242 مها احمد مفرح حريصي 

39 xxxxxx7569 وجدان محمد محمد األحمري 

41 xxxxxx3734 ليلى جميل راضي الرحيلي 

41 xxxxxx3311 مشاعل نياف حمدى العتيبي 

42 xxxxxx4255 مطر العنزي  عايد  فاطمه 

43 xxxxxx2217 كريمه مرزوق بن عويد المطيري 

44 xxxxxx8104 نوره نهابه مجالد الظفيري 

45 xxxxxx9705 عواطف خلف الهيلم العنزي 

46 xxxxxx1421 الشمري  رهى مبارك 

47 xxxxxx1556 شيخه بندر المطيري 

48 xxxxxx1095 سميه عبدالعزيز محمد الحضرمي 

49 xxxxxx8509  محمد الشهرانيصبحاء هديب 

51 xxxxxx8242 شريفه عبدالله مجيليب الحالفي 

51 xxxxxx7014 اسماء السلوم بن عساج العنزي 

52 xxxxxx9272 بشائر علي هالل الرشيدي 

53 xxxxxx9725 تركيه حامد داخل الحارثي 

54 xxxxxx0430 منيره معدي الدوسري 

55 xxxxxx0321 وعد عبدالرحمن بن غالب المطيري 

56 xxxxxx9405 الجوهرة علي بن ناصر القحطاني 

57 xxxxxx3859 منيره حسن صالل الحربي 

58 xxxxxx4830 فاطمه سالم سليمان العمراني 

59 xxxxxx1099 رندا عبد العزيز سليمان الفاضل 

61 xxxxxx4039 خلود عبدالمعين حسن الزبيدي 

61 xxxxxx7061 خلود غربي بن طلق الحربي 

62 xxxxxx7973 اسماء وافي محمد الزهراني 

63 xxxxxx8333 تهاني عيد محمد العتيبي 

64 xxxxxx1411 نوره مساعد بن محمد العماني 

65 xxxxxx7595 نجوى علي بن ابراهيم النويصر 

66 xxxxxx1798 خلود فرحه ابن حسين الغامدي 

67 xxxxxx9608 السلمان افنان عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

68 xxxxxx7101 رحاب مبارك بن محمد الدوسري 

69 xxxxxx5208 هيام حمد بن مهدي ال سالم 



71 xxxxxx6398 خديجه علي محمد زكري 

71 xxxxxx8996 امينه معيوف ابراهيم الحربي 

72 xxxxxx1556 هيا فرحان هذال الحربي 

73 xxxxxx8830 وريف حسن السريحي 

74 xxxxxx1848 الجابري     وفاء جبران شعتور 

75 xxxxxx3309 رفعه عبدالله محمد الصخابره 

76 xxxxxx7676 خلداء سفر سعد العتيبي 

77 xxxxxx5704 ابتهال فهد بن مذكر المطيري 

78 xxxxxx2001 سلطان بطيان العتيبي  نوف 

79 xxxxxx0281 العنود علي محمد المشيطي 

81 xxxxxx9882 تهاني عقيل طاري الشمري 

81 xxxxxx1663 المظاهر زينب عبدالرحمن بن عبدالله 

82 xxxxxx3492 بدور نايف محمد العتيبي 

83 xxxxxx8717 نوره جزاء ابن محصان العتيبي 

84 xxxxxx0154 حشيمه صالح المعافي 

85 xxxxxx6004 أميره محمد بن عطيه الغامدي 

86 xxxxxx6877 وفاء عبدالرحمن الحصيني 

87 xxxxxx1270 نوره خالد بن عبدالله الحقباني 

88 xxxxxx0220 الله عقاب العوفي  امجاد ضيف 

89 xxxxxx0527 هيله علي صالح العليان 

91 xxxxxx2251 ساره خلف رقاد العنزي 

91 xxxxxx7426 بتول على مرزوق الزهرانى 

92 xxxxxx0040 شيخه عبدالله محمد الشبرين 

93 xxxxxx4772  سعدون العنزيابتسام سويلم 

94 xxxxxx8043 وداد عبيد منير 

95 xxxxxx6956 هدى عبيد عائض الهزري 

96 xxxxxx6838 هند خضير عيد الشمري 

97 xxxxxx4304 رسيل فهد دقل العتيبي 

98 xxxxxx0358 أالء رشدان علي المطيري 

99 xxxxxx4397 البقمي  نحا عايض 

111 xxxxxx6608 عزيزه سليمان العنزي 

111 xxxxxx7605 هالله عبدالله السالمي 

112 xxxxxx7913 أفنان ماطر مسفر المطيري 

113 xxxxxx1562 الزهراني  مشاعل محمد 

114 xxxxxx5158 حسناء عائد عبدالعزيز الدوسري 

115 xxxxxx1138 نوف حسين مجاهد العتيبي 



116 xxxxxx8714 المساعد عائشه محمد بن عبدالعزيز 

117 xxxxxx9436 حنان فهد عبدالله القفاري 

118 xxxxxx5763 رحاب سعد المطيري 

119 xxxxxx0434 سهام فالح سعود الحربي 
 

 

 

 


