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  طبيقية بالخرجلطبية التالعلوم اكلية 

 

 هـ1443ل للعام الفصل األو - يالعالج الطبيعي العضلماجستيربرنامج 
 

 :طالب
 

 اإلســــم م

 رامي  عايش  سالمه  العنزي 1

 تركي محمد عبدهللا حمدي 2

 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الجمعان 3

 محمد هادي حديش عسيري 4

 عبدالعزيز محمد أحمد آل حنش 5

 الجهنيانس صالح مبارك  6

 سالم عايض نهار الرشيدي 7

 احمد دلي ضحوي الرويلي 8

 هادي حسن هادي جعفري 9

 عمر محمد عبدهللا مريزن 10

 فهيد حمدان سحالن الظفيري 11

 سعد علي سفر السحيمي 12

 خالد عطيه يحي الزهراني 13
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 : طالبات
 

 اإلســــم م

 نوف سعيد محمد القحطاني 1

 حسان احمد يعقوب ال عثمان 2

 مشاعل خالد احمد الشهري 3

 عهود عبدهللا سالم الدوسري 4

 الجوهره علي عادي الحموان 5

 ضحى محمدعلي يوسف حافظ 6

 ان فالح الحربيحنان بخيت 7

 

 

  و علوم الحاسبسة هندكلية 

 

 هـ1443ل للعام الفصل األو -  من السيبرانياجستير الهندسة في األم

 :طالب

 اإلســــم م

 محمد عبد المحسن  جفين  العتيبي 1

 بندر عواد مهل  العنزي 2

 بدر عزو عناد العنزي 3

 انس خالد ابراهيم الواصل 4

 نواف فهد ابراهيم  العرفج 5

 إبراهيم الدريسحسن عبدهللا  6

 فهد عواد طليل العنزي 7
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 :طالبات

 اإلســــم م

 حوريه منور  سفير المطيري 1

 مريشد الرحيلي مريشيد غدير 2

 لمى سعد عبدالعزيز الهندي 3

 سارة خالد عبدهللا السويحب 4

 عبدهللا العسكر عبدالعزيز ابتهال 5

 عهد فهد ابراهيم القحطاني 6

 بيداء خالد محمد غزي 7

 نزال العنزيمطر وفاء  8

 محمد العتيبييد عاهناء  9

 مفرح السبيعي نغيش لمى 10
 

 
  الهندسة بالخرجكلية 

 هـ1443ل للعام الفصل األو - تصاالت ير الهندسة الكهربائية في نظم اإلاجستم

 اإلســــم م

 محمد عبدهللا الجمعة 1

 هجاس هجالن معيض اليامي 2

 ابراهيم محمد ابراهيم السيف 3

 عبدالعزيز سعد ابراهيم الغدير 4

 لقحطانيسعد عبد الهادي مناحي ا 5

 عبدالحكيم محمد سعد المقرن 6

 عبدالرحمن محمد عبدهللا العمري 7

 ابراهيم عبد المجيد ابراهيم الكنهل 8

 محمد عبدالعزيز محمد ال سليمان 9

 عبدهللا معجب ناصر القحطاني 10
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  العلوم و الدراسات اإلنسانية بالخرجكلية 

 
 هـ1443ل للعام الفصل األو -المواد فيزياء  يماجستير العلوم ف

 اإلســــم م

1 
 لدوسريرجساء فهيد عبدهللا  ا

2 
 نوره قينان بن فراج آل عريمه

3 
 نوره خلف خالد الدوسري

4 
 هياء سليمان محسن ال محسن 

5 
 عبير محمد شايع المطرفي

6 
 اميرة دوخي فهد الدوسري

7 
 سعاد محمد بخيت الشهراني

8 
 وفاء حسين علي شنييه

9 
 عبير كامل مشهد العنزي
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 هـ1443ل للعام الفصل األو - العلوم في الرياضياتماجستير 

 :طالب

 اإلســــم م

 عبدهللا سلطان عبدهللا العردان 1

 سليما ن فهد عبدهللا النغيمشي 2

 نايف مبارك ذيب سفران 3

 محمد  مبارك حماد القحطاني 4

 السامر مساعد شائع القحطاني 5

 

 :الباتط

 اإلســــم م

 رغده ابراهيم عائض الحربي 1

 فاطمة  ابراهيم محمد العجالن 2

 عهود سعود عبدالرحمن العتيبي 3

 وفاء الفي حسين الجحدلي 4

 ويعهود حمد دخيل هللا الشل 5

 شهد عبدهللا فالح  السبيعي 6

 نوره عبدهللا  برغش السهلي 7

 نوره  محمد ربيع القحطاني 8
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 هـ1443ل للعام الفصل األو -اللغويات في  ماجستير

 اإلســــم م

 لردعانندى عبدهللا مسلم ا 1

 غادة سعود تركي الرشيدي 2

 الهنوف محمد منصور الصفيان 3

 هياء عبدهللا  محمد  بن طالب 4

 رهف عبدهللا محمد  القحطاني 5

 فرحان العتيبيعلي ساره  6

 سلطان مهنا الحجيليساره  7

 روابي علي عبدالعزيز الجديعي 8

 وجدان عبدهللا حمد التميمي 9

 مي ناصر عبدهللا آل صقر 10

 إمتنان سعود عبدالعزيز الملحم 11

 ابراهيم عبدهللا الرويتعرنيم  12

 ابتهاج صالح عبدهللا الدايل 13

 ريما سليمان علي الطويل 14

 مشاعل حامد محمد العجمي 15

 مشاعل عبدهللا  أحمد آل صقر 16

 فاطمة  عويد عياد العوفي 17

 نوره  علي عبدهللا الحناكي 18

 بدريه خلف معزي العنزي 19

 وفاء معيش محمد العمري 20

 شهد بنت عبدهللا راشد السماري 21
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  التربية بالخرجكلية 

 هـ1443ل للعام الفصل األو - دارة والتخطيط التربويير اآلداب في التربية تخصص اإلاجستم

 اإلســــم م

 ساره عائض مسفر الفهادي 1

 سارة حسن محمد الشهري 2

ن محمد الجودي 3  جود حسي 

 نورة أحمد نارص الحره 4

 سارة عبدالعزيز محمد المقرن 5

 روان عبدالعزيز  عبدهللا  السليمان 6

  رحمة عبدال 7
 رحمن عبدهللا  الحقبانن

 بشرى ابراهيم عبدالعزيز  المحيش 8

 جليلة عبدهللا سليمان الرفيق 9

  فهاد الدورسي 10
 ريم  القطينن

11   
 هيفاء ماجد  عبدهللا  القحطانن

 نوره محمد عبدالرحمن آل تويم 12

 سعاد محمد عبد هللا الفالح 13

14   
 تغريد نارص فهد العرجانن

15   
 ريم عبدالعزيز صالح الشدوخن

يعليا م 16  حمد سعيد عسي 
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 حسناء محسن علي الحربي 17

ي 18  نوره معيبد عويض المطي 

19   
 وضىح  منيس  عبدالرحمن العرجانن

ي 20  فوزية محمد حمزه العسي 

 م  فوز عبدهللا المسعد 21

 زهراء عبدهللا أحمد هنيدي 22

 

 هـ1443للعام  لالفصل األو -ماجستير اآلداب في التربية الخاصة تخصص الخدمات االنتقالية لذوي اإلعاقة 

 :البط

 اإلســــم م

 محمد الدوسريعايض محمد  1

 علي آل رايح  مباركسالم  2

 سعيد األحمريعلي عبدهللا  3

 

  :الباتط

 اإلســــم م

 مبارك الغامدي سعيد بدريه 1

 سلمان القحطاني مشبب هاجر 2

 صالح المبارك أحمد الجوهرة 3

 زيد التميميسعد ساره  4
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 الدوسري بخيت محمد نوره 5

 نغيمش العنزيعوض وجدان  6

 عبدالرحمن الهذيليمحمد مرام  7

 عبدالرحمن الهذيليمحمد ريم  8

 رعايض آل ظفخلف بشرى  9

 محمد العتيبيعايد لجين  10

 سعد الغامديعبدهللا ريم  11

 الروقي القحطاني سعيدمبارك شيخه  12

 نايل العنزيمرضي مي  13

 عبدهللا العمري محمد ميمونه 14

 امجاد زين عويض الشدادي 15
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 هـ1443ل للعام الفصل األو - اآلداب في التربية تخصص المناهج وطرق التدريسماجستير 

 

 اإلســــم م

 وصايف عبدهللا القحطانى 1

 البعيجان البقميسعد رهف  2

 مود الدوسريمحمد ح  جمانة 3

 ظافر القحطانيراشد ريم  4

 حسان الغامديعلي نورة  5

 عويض العتيبيسليم قمراء  6

 شجاع العيسى الدوسريعايض فاطمة  7

 حسن الشهريمساعد نوره  8

 جدوع  الرويلي محمدأسماء  9

 سعدون العتيبيخالد نورة   10

 راشد الطويل فهد حصه 11

 صالح العمرومحمد لولوه  12

 محمد العنزيعائض انوار  13

 مبارك الدوسريسعد ند ه 14
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 هـ1443ل للعام الفصل األو - ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس

 :طالب

 اإلســــم م

 محمد خالد محمد القحطاني 1

 عبدهللا سعيد عبدهللا الغامدي 2

 عوضه محمد عوضه العاصمي 3

 محمد جواد عبدهللا الراشد 4

 صالح أحمد ابراهيم الراشدي 5

 لخريشتركي ناصر عبدهللا ا 6

 سيف محماس حماد الدوسري 7

 

 :طالبات

 اإلســــم م

 مي محمد عبدهللا الرويه 1

 يريم علي عنيبر الحرب 2

 اميره عبيدهللا ماطر المطيري 3

 نوف تركي عمر القربان 4

 نوره مفرح سعد الدوسري 5

 اماني فرحان حمد الودعاني 6

 وجدان سعد مقحم الحربي 7

 أميره أحمد حارثي الزهراني 8

 زيز شعالن  القرنيمنال عبدالع 9

 مل رابح فضي النومسيأ 10

 سماء عبدهللا  عبدالعزيز الهنديأ 11

 نيرة  عبدالعزيز محمد المقرنم 12

 ورية عبدالرحمن راشد آل زنانح 13

 يا سليم عويض العتيبيه 14

 

 

 



 

 

 

  

 

هـ1443برامج الدراسات العليا املتاحة للعام اجلامعي  ملقبولني يفا أمساء  

     

12 
 

 

 

 هـ1443ل للعام الفصل األو - اللغة العربية تخصص األدب والنقدماجستير 

 :طالب

 اإلســــم م

 عويجان الخريمتركي ناصر  1

 بلويعودة الأحمد عودة  2

 متروك البقميناصر فيصل  3

 مقرن المقرنعبدهللا أحمد  4

 هالل العوفيعوض محمد  5

 عبدهللا الدوسريمسفر مهذل  6

 محمد الريسعلي سليمان  7

 علي الهريشكريم عبدالبدر  8

 

 طالبات

 اإلســــم م

 عبدالرحمن الدريهممد أحدالل  1

 محمد الدوسريهديب عجيبه  2

 شبيب العصيميهذال قمراء  3

 ربيعان الدوسريصياد خديجة  4

 سليمان الخرجيمحمد شذى  5

 علي الجمعةناصرخلود  6
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 هـ1443ل للعام الفصل األو - سالمية تخصص الفقه وأصولهماجستير الدراسات اإل

 اإلســــم م

 سعد الخشالنخالد عبدهللا  1

 محمد السعديمهدي حمد أ 2

 عبدالرحمن آل عسكرعبدهللا عبدالعزيز  3

 ميعبدالعزيز العبدهللا التميمرشد عبدهللا  4

 سعيد  ال بو غبران عبدهللا  سعيد 5

 سلمان الجربوععبدهللا فهد  6

 سعد السهليهادي جدي  7

 جابر الفيفيأحمد محمد  8

 كليب السبيعيتركي محمد  9

 محمد الخويطرراشد عبدالمجيد  10

 يز الثوينيعبدالعزمحمد عبدالعزيز  11

 جابر الفيفييحي حسن  12
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 هـ1443ل للعام الفصل األو - سالمية تخصص الفقه وأصولهماجستير اآلداب في الدراسات اإل

 :طالب

 اإلســــم م

 سعود الشيبانيسعد مشعل  1

 غنيم األحمدي مساعد عمر 2

 حامد المغذويعبدالحميد عاصم  3

 عبدهللا العمريأحمد فيصل  4

 مصطفى يوسفخالد محمد  5

 حمدان السبيعيمقعد عائض  6

 علي البالديعايض رائد  7

 لمطرفيمعتوق امشعل نواف  8

 جدعان السعدونمساعد محمد  9

 دحيم القحطانيعبدالرحمن محمد  10

 عبدالرحمن محمد سعيد الراشدي 11

 :طالبات

 اإلســــم م

 اسماعيل رياني محمد أُنس 1

 هد القحطانيفالح فنوره  2

 صالح المطلقعلي فجر  3

 ابراهيم  الداعجعبدهللا سارة   4

 عبدالعزيز العقيليمحمد رهف  5

 دخيل هللا العليانيمشعل منى  6

 سعيد باصلوحمبارك هتون  7

 فهد الهويشمحمد افراح  8
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 هـ1443ل للعام الفصل األو -التفسير والحديث ماجستير الدراسات االسالمية تخصص 

 

 :طالب

 

 اإلســــم م

 ئع الدوسريشاعويضه شائع   1

 خالد العاصميطعيس سعود  2

 علي ُحّمديعبده ناصر  3

 الدوسريسعيد مسلم سعيد  4

 عبد هللا  الشقاويأمين عمر   5

 عبدالعزيز القاسمسعود محمد  6

 فرحان العنزيمغيمش عبدهللا  7

 :طالبات

 اإلســــم م

 سعود التميميراشد عائشه  1

 محمد الراشديحسن خوله  2

 لح الزهرانيصاأحمد ايمان  3

 سالم الدوسريحمد ريم  4

 محمد الهميمسعد فاطمة  5

6 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن نوره 

 عويمر

 محمد السرحان صالحتماضر  7
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  ل بها.وبالمستوفين لشروط القالمتقدمين لقلة عدد  االبرامج تم إغالقهبقية 


