
 اإلدارة التربوية قسم-الماجستيرلدخول االختبار التحريري لبرنامج  ونالمرشح

 مالحظات االسم م
١ AHMAD ASPARI SURAT SURAT  

٢ IZHAR AHMED MOHAMMED ILYAS MOHAMMED NAZIR KHAN  

٣ kareem Issa Alawiye Alawiye  

  إيسوف ساليا زكرياء تراورى ٤

الزيرأيمن علي عبدالرحمن  ٥   

  ابراهيم حسن محمد القوزي ٦

    احمد حسين احمد  ٧

  احمد سالمه محمد العنزي ٨

  بدر جبران دغش القحطاني ٩

  حمد صالح سعد الطويل ١٠

علي صالح راشد عبد هللا ١١   

  سامي بركه مضف المطيري ١٢

  صاهود رحيم مطلق العضياني ١٣

  طارق علي محمد المالكي ١٤

محمد علي حكمي طارق ١٥   

  عبد العزيز محمد ضيف هللا الخاتم ١٦

  عبد المؤمن إسوتنا جبريل إسوتنا ١٧

  عبداالله عالي عبيدهللا المالكي ١٨

  عبدالعزيز أحمد علي الحرازي ١٩

  عبدالعزيز سالم مهدي الشهري ٢٠

  عبدالعزيز عبدهللا سلمان بلسود ٢١

الشديعبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز  ٢٢   

  عبدالعزيز قاسم عبدالعزيز العبداللطيف ٢٣

  عبدالعزيز نايف عربي الدغمي ٢٤

  عبدالكريم غازي راضي العمري ٢٥

  عبدهللا إبراهيم أحمد الحمد ٢٦

  عبدهللا سعد عواض الحارثي ٢٧

  عبدهللا عقيل غثوان الدهمشي ٢٨



  عبدهللا عمر عبدهللا السديس ٢٩

سعود المدلجعبدهللا محمد  ٣٠   

  عبدالهادي محمد ناصر الشرمي ٣١

  عطاهللا احمد عطاهللا الحربي ٣٢

  علي عبدهللا عبدالرحمن الغامدي ٣٣

  فؤاد زاهر حسن اليامي ٣٤

  فارس عايض عايش العصيمي ٣٥

  فالح بارز محماس آل بريك الدوسري ٣٦

  فهد خالد عبدهللا عسيري ٣٧

  فهد عبد الرحمن مبارك آل مهناء ٣٨

  فيصل محمد زيد الجوير ٣٩

  محمد ابراهيم سعد الوائلي ٤٠

  محمد حسين أدم آدم ٤١

  محمد سعود ناصر بن زنيتان ٤٢

  محمد سعيد ظافر الشهري ٤٣

  محمد سعيد محمد القحطاني ٤٤

  محمد صالح حسن الحربي ٤٥

العريفيمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن  ٤٦   

  محمد عبدهللا محمد الشهري ٤٧

  محمد مرزوق منير العتيبي ٤٨

  محمد مسفر صالح القحطاني ٤٩

  محمد ناصر سعيد كثير ٥٠

  مسعد رفاس عواد الظفيري ٥١

  مقرن محمد عبدالعزيز المقرن ٥٢

  مهدي محمد مهدي المالكي ٥٣

  موسى محمد عيسى عسيري ٥٤

الزهرانيهالل حامد عطيه  ٥٥   

  يوسف حليس سعيد العنزي ٥٦

 

  



 اإلدارة التربوية قسم-الماجستيرالمرشحات لدخول االختبار التحريري لبرنامج 

 مالحظات االسم م
  أروى عبدالرحمن عثمان السماري ١

  أروى محمد إبراهيم الكريديس ٢

  أسماء سليمان عيسى العريفي ٣

  أفنان مسفر سعيد القحطاني ٤

  أمل جمال محسن العويني ٥

الرجيعيأمل علي صالح  ٦   

  أمل مسفر قابل الزايدي ٧

  البندري عبدهللا فايز المدرع ٨

  العنود عبدهللا فهد القحطاني ٩

  اماني عبدهللا علي الرزوق ١٠

  ايناس سعد سيف السيف ١١

  تهاني عبدالرحمن حاتم الزهراني ١٢

  جيهان صالح عبدالوهاب الصانع ١٣

  حنان محمد سعد الحماد ١٤

ثامر مقباس المطيري خزنة ١٥   

  خلود سفران علي الشمراني ١٦

  خلود فهد فهاد السبيعي ١٧

  خلود ناصر زيد التميمي ١٨

  دالل علي مشرف الشهري ١٩

  رباب خالد محمد عسيري ٢٠

  رجاء احمد علي الشهري ٢١

  رنا إبراهيم محمد القاسم ٢٢

  ريم أحمد مجاهد المجاهد ٢٣

محمد البليهدريهام ناصر  ٢٤   

  سارة محمد عبد العزيز بن عتيق ٢٥

  ساره سعود عبدالعزيز العقيل ٢٦

  ساره فهد سعد الدوسري ٢٧

  سامية سعد حامد الحربي ٢٨



  سماهر سعود عايض الحارثي ٢٩

  سميره سعيد محمد الشهراني ٣٠

  شيخه ناصر عبدهللا الرعيدان ٣١

تركي العتيبيشيمة بندر  ٣٢   

  طرفه محمد حمد البريدي ٣٣

  عبير عايض عايد الحربي ٣٤

  فاطمة علي محمد الحازمي ٣٥

  فضه ثامر سلطان العنزي ٣٦

  لمى سامي محمد زرعه ٣٧

  مرام سعيد فالح آل قشيم ٣٨

  مرام عبدالعزيز محمد الغفيلي ٣٩

  مرام مطلق محمد البقمي ٤٠

العتيبيمشاعل عسير عائد  ٤١   

  منى فالح غيث الغياثات ٤٢

  منيره محمد عبدهللا القحطاني ٤٣

  مها علي عبدهللا النملة ٤٤

  ميمونه عبدالرحمن ناصر الموسى ٤٥

  نجالء سلطان سند النفيعي ٤٦

  نهى محمود علي العلي ٤٧

  نورة عبدالعزيز عبدالرحمن العبد الجبار ٤٨

  نورة علي برغش السبيعي ٤٩

  نوره سليمان عمير العمير ٥٠

  نوره مساعد بين العتيبي ٥١

  هال محمد صليب السهلي ٥٢

  هنادي أحمد شامخ المفرج ٥٣

  هياء دبسان عبدهللا الدعرمي ٥٤

  هياء راشد محمد الزمام ٥٥

  هياء محمد عبدالرحمن الذيب ٥٦

  وجدان سليمان رشيد الزرير ٥٧

الداودوداد فرحان عبدهللا  ٥٨   



  وفاء سرور الهريفي الحسيني ٥٩

  وفاء غرم هللا سعد الغامدي ٦٠

  يسرى عائل عبده الحربي ٦١

  أروى عبدالرحمن سعد الجليل ٦٢

  أسماء عبدهللا حسين فقيهي ٦٣

  أشواق عبدالرحمن عبدهللا العطيوي ٦٤

  أفراح صالح محمد الوابصي ٦٥

عبدهللا بن حسينأماني سعد  ٦٦   

  ابتسام عبدالعزيز حمد الحيدري ٦٧

  احالم محمد حسين القحيز ٦٨

  اروى عبدالرحمن احمد السلبود ٦٩

  البندري عائض شايع آلقحطاني ٧٠

  العنود عبدالرحمن عبدهللا الدوسري ٧١

  الهنوف عواض محمد الذويبي ٧٢

  انفال منير شعيل الحارثي ٧٣

ابراهيم السيفايمان ناصر  ٧٤   

  بشاير عبدهللا فايع القحطاني ٧٥

  بهية عمر عبد الحميد الحميد ٧٦

  بيان سعد عبدالرحمن الهذيلي ٧٧

  تركية فهد عسكر العتيبي ٧٨

  تهاني حمد عبدهللا المنصور ٧٩

  تهاني عبدهللا عبدالعزيز السلطان ٨٠

  جميله حمد سمحان الدوسري ٨١

عبدهللا العزامجميلة فهد  ٨٢   

  جواهر سحمي سعد القحطاني ٨٣

  جواهر فهد محمد الشهراني ٨٤

  حصه يوسف عبدهللا العريني ٨٥

  داليا علي حمد المحمدي ٨٦

  ديمه عبدهللا عبدالعزيز الشويعر ٨٧

  ريا عبدهللا محمد السعيدي ٨٨



  سارة محمد عبدهللا العريفي ٨٩

  سارة محمد علي الشمراني ٩٠

  سعاد ناصر علي البراك ٩١

  سمر عبدالخالق أحمد القرني ٩٢

  سميه محمد إبراهيم المشيقح ٩٣

  سهام نياف عبيد العتيبي ٩٤

  شيخة عبدالرحمن ضافي حسين ٩٥

  عاطفة عبدالعزيز محمد الفريحي ٩٦

  عايشة ناصر محمد المهنا ٩٧

  عفاف مجيدل عبدهللا الشمري ٩٨

  غدير عبدهللا عبدالعزيز العليوي ٩٩

  غزيل ابراهيم فهد الخريجه ١٠٠

  مرام عبدهللا فهد الحربي ١٠١

  مريم حنس خلف العتيبي ١٠٢

  مشاعل احمد صالح الدويسي ١٠٣

  مشاعل عوض علي الشهري ١٠٤

  منيرة عبدهللا عبدالرحمن داود ١٠٥

  منيرة غنام محمد الغنام ١٠٦

مشبب مبارك الدوسريمنيرة  ١٠٧   

  مها حمود راجح السبيعي ١٠٨

  مها محمد احمد الموسى ١٠٩

  مها مطلق غازي العتيبي ١١٠

  نجالء علي مسلم العمير ١١١

  نجالء فيحان مشعان العتيبي ١١٢

  نداء عبدالعزيز حمد السعدون ١١٣

  ندى أحمد محمد التميمي ١١٤

  ندى سعد نايف القحطاني ١١٥

  نوال نايف محيبيب الحربي ١١٦

  نوت فهيد منير القحطاني ١١٧

  نورة محمد سعود العنزي ١١٨



  نوره ناصر عبدالعزيز بن حسن ١١٩

  نوف فيصل مرزوق العتيبي ١٢٠

  نوف محمد راشد بن سياف ١٢١

  هديل عبدهللا سعد اليابس ١٢٢

  هديل غانم حسن الزغيبي ١٢٣

منصور عالي المالكي هند ١٢٤   

  هياء فهاد قنيفذ القحطاني ١٢٥

  وضحى بنت عبدالعزيز بن محمد الفرهود ١٢٦

  وضحى فرحان محمد القحطاني ١٢٧

 

 


