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)١جدول (  

المتقدمون المقترح قبولهم في برنامج الماجستير في علم 
 النفس

 هـ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الجامعي 

 
 االسم السجل املدين م

 يوسف بن سامل اجلهين ١٠٦٧٨٧٦٨٠٣ ١

احلريب فيصل بن نافع ١٠١٧١٢٦٩٨٦ ٢  

العتييبمجال بن سعد  ١٠٣٧٧٨٠٠٧٧ ٣  

القحطاينحمسن بن علي  ١٠١٩٣٩٩٢١٩ ٤  

 أنس بن عوض بغلف ١٠٦٧٤١١٠٧٢ ٥

العتييب هللا بن شعيفانعبد ١٠٦٦٧٨٣٦٤٦ ٦  

العتييب سلطان بن عيد  ١٠٦٥٨٠٤٧٠٨ ٧  

 عزيز بن بن غازي العتييب ١٠٠١٦٠٥١٨٥ ٨
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 )٢جدول (

المتقدمات المقترح قبولهن في برنامج الماجستير في علم 
 النفس

 هـ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الجامعي 
 

 السجل م

 املدين

 االسم

ى بنت عبدهللا عسريي ١٠٨٢٤٤٨٣٥٦ ١ 

 مسيه بنت حممد البواردي ١٠٧١٣٧٢٨٢٣ ٢

 فاطمة بنت حممد القرين ١٠١٧٢٩٨٦٦٠ ٣

 وسريمنريه بنت عنان الد ١٠٩٦٥٨٣٢٣٨ ٤

 االء عبدهللا بو سعيد ٢١١٣٩٨٧٠٢٤ ٥

 مليا ابراهيم الشمسان ١٠٧٢٦٥٤٧٠٨ ٦

 ابتسام بنت عبدهللا الدخيل ١٠٨٨٨٤٩٤٩٠ ٧

 حنان بنت ليلى الرويلي ١٠٧٨٣٤٩١٠٥ ٨

 أمساء بنت حممد سالمه ١٠٧١١٢٩٤٨٨ ٩

 غاده بنت سعد العتييب ١٠٧٠٩٠٩٥٩١ ١٠

 ريفاطمه بنت حممد الشه ١٠٤٩٠٨٣٣٥٣ ١١

 امل بنت خالد القبالن ١٠٦٨٦١٨١٧٠ ١٢

١٣ 
 أمريه بنت موهف العتييب ١١٠٠٥٢٥٠٤٥

١٤ 
 هدى بنت صاحل البيىب ١٠٦٦٨٩١٢٣٣

١٥ 
 ساره بنت حممد الشهيل ١٠٧٩١٩٩٩٣٩

 نوره سعد املوسى ١٠٧٧٥٤٢١٨٩ ١٦
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١٧ 
 جحالنبن اروى حممد  ٢١٢٠٩٤٠٠٨١

١٨ 
 ندى بنت مانع املطريي ١٠٧٥١١٥٨٢٢

١٩ 
 أجماد بنت عبدهللا العتييب ١٠٦٩٨١١٢٩٥

٢٠ 

 بشائر بنت عبدالرمحن املقبل ١٠٧٩٦٠٢٣٨٧

٢١ 
 زينب بنت علي القصاب ١٠٥٧٦٣٨٢٨٨

٢٢ 
 صفاء بنت فيصل حكمي ١٠٨٢٠٠٢٨٠٧

٢٣ 
 نور بنت فؤاد منشي ١٠٨٥٩٣٠١٩٤

٢٤ 
 هديل بنت علي املياحي ١١٠٧١٢٢٢٣٤

 وجدان بنت سامل ال مبيت ١٠٧٦٦١١٠٠١ ٢٥

 خولة بنت سامل البديع ١٠٩٩٦٤٤٧٤٠ ٢٦

 خلود بنت عبدهللا السياري ١٠٧٦٠٥٨٣٥١ ٢٧

 

 سهام بنت علي الزهراين ١٠٥٤٣٥٦١٠٨ ٢٨

 منال بنت سعد اليوسف ١٠٧١٧٥٢٣٨٨ ٢٩

 مىن حممد القرين ١٠٣٠٦٤٣٦٠٣ ٣٠

 نوره بنت علي الياسني ١٠٧٩٢٥٦٦٧١ ٣١

 وجدان بنت عبدهللا بن عباس ١٠٧٣٨٦١٦١٧ ٣٢

 رحاب بنت عبدهللا الوزان ١٠٨٥٦١٥٧٣٨ ٣٣

 امريه بنت سليمان الفيفي ١٠٦٨٥٣٣٣٢٠ ٣٤

 ندا بنت سعيد بادي ١٠٧٢٣٥٩٣٢٤ ٣٥
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 يسرا بنت علي حكمي ١٠٤٥٦٤٦٩٥٥ ٣٦

 ساره بنت خالد الصيخان ١٠٧٤٣٨٩٧٧٤ ٣٧

شيخه بنت عبدالواحد  ١٠٦٤٢٢١٨٦٢ ٣٨

 املهيدب

 سارة حممد الفوزان ١٠٨٦١٠٢٢٣١ ٣٩

 ابتهاج بنت عبدهللا السريع ١٠٩٣٣٠٦٢٠٥ ٤٠

 مشاعل بنت صاحل املتوزي ١٠٨٥٠٣٥١٨٤ ٤١

 سلطانه بنت محود القحطاين ١٠٦٥٦٠٩٩٧٤ ٤٢

 منريه بنت حممد الشنيفي ١٠٥٨١٤١٦٨٨ ٤٣

 نوف هالل العتييب ١٠٤٩٨٣٩٦٩٩ ٤٤

 رمي سعيد العسريي ١٠٧٤٤٢٥٥٩٤ ٤٥

 

٤٦ 

 النندى بنت عبدالرمحن الشع ١٠٧٤١٧٩٩٥١

٤٧ 
 وسن بنت صاحل باحشوان ١٠٦٨٠٩٩٢٤٩

٤٨ 
 منريه بنت حممد القاسم ١٠٧٧٨٨٠٩١٠

٤٩ 
 مها بنت محيد الشمري ١٠٧٦٧٤٢٥٤١

٥٠ 
 أمساء بنت هديان البقمي ١٠٧٧٩٠٠٧٠٠

٥١ 
 عبري بنت عبدهللا العبدان ١٠٦٥٩٧٩٥٦٧

٥٢ 
 مضاوي بنت محد ابوشنق ١٠٧٣٩٤٠٣٠٤
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٥٣ 
 محن العويدصفيه بنت عبدالر  ١٠٩١٥٥٨٢٤٥

٥٤ 
 اروى عبدالعزيز اليوسف ١٠٦٧١١٧٣٥٦

٥٥ 
 نوف بالل القرين ١٠٧٧٩٩٨٢٢٥

٥٦ 
 العنود بنت سامل السامل ١٠٥٣٠٣٣١٦١

٥٧ 
 نادية بنت امحد العبوس ١٠٣٤٤٢٨٢٧٤

٥٨ 
 املطريي سهى بنت عوض ١٠٦٠٦٧٦٩٩٤

٥٩ 
 املطريي وشانهتغريد بنت  ١٠٦٥١٨٠٣٦٤

الزقديأمل بنت حسني  ١٠٨٤٠٩٧٨٨٨ ٦٠  

 مزنة بنت عائض احلريب ١٠٧٠٣١٥٥٣٤ ٦١

 

 

 


