
 اإلدارة التربوية قسم-الدكتوراهلدخول االختبار التحريري لبرنامج  ونالمرشح

 مالحظات االسم م

١ RIZWAN NAZIR AHMED 
MUHAMMAD AMEEN AHMED 

 

  إبراهيم عبدهللا أحمد بجاد ٢

  إبراهيم عبدهللا سعد السبيعي ٣

  أحمد حسين متعب العجمي ٤

  أحمد علي حمزة آل حمزة ٥

محمد حمود العتيقأحمد  ٦   

  أحمد محمد عبدهللا عسيري ٧

  أحمد مرعي محمد القرني ٨

  أديب سالمة عبيد القعود ٩

  ابراهيم علي ابراهيم السديس ١٠

د ابراهيم محمد الفايزحما ١١   

  احمد رضيان مفتن العتيبي ١٢

  بدر محمد معيض الفائز ١٣

  بلقاسم حسين بلقاسم بشاطة ١٤

  بندر سعود عبدالعزيز الرميح ١٥

  بندر سعيد عايض العايذي ١٦

  بندر عبدالعزيز سليمان الجميل ١٧

  بندر عبدهللا مقبل العرافة ١٨

  تركي فائز جريس الحقباني ١٩

  تركي متعب رجاء الحربي ٢٠

  حسن علي محمد الشهري ٢١

  حسن محمد حسن القرني ٢٢

  حسن منصور حسن بن هويمل ٢٣

  حسين علي محسن الحربي ٢٤

  حسين محمد مفلح غالطي ٢٥

  حمد خالد حمد الحواس ٢٦

  حمد سليمان حمد الوهبي ٢٧



  حمد محيا عايض المطيري ٢٨

  حمدان محمد بسيس الغامدي ٢٩

  حمدي عامر موسى العماري ٣٠

  حمود ضاوي حمود العصيمي ٣١

إبراهيم سليمان السعيد خالد ٣٢   

  خالد عبيد سويلم العتيبي ٣٣

  خالد علي عبدهللا الحمراني ٣٤

  خالد فهيد درهوم الحربي ٣٥

  خالد مزعل سعود الشمري ٣٦

  خلف مطير عوده الحمزي ٣٧

  خليل إبراهيم أحمد الشريف ٣٨

  راشد مهدي حسين ال سالم ٣٩

  سامي مساعد محمد الغامدي ٤٠

  سعد دخيل سعد الدخيل ٤١

  سعد عبدهللا مبارك ال زنان ٤٢

  سعد قابل عيضة الربيعي ٤٣

  سعد محمد علي البيز ٤٤

  سعود عبيد سويد بن سرهيد ٤٥

  سعود نضاد عبيان السهلي ٤٦

  سعيد محمد سعيد الغامدي ٤٧

  سفر عبد هللا علي القرني ٤٨

  سلطان مجاهد ساير الحربي ٤٩

  سلطان محمد ظافر الهاجري ٥٠

  سليمان محمد عبدالرحمن بن هويشل ٥١

  سليمان محمد ناصر العريفي ٥٢

  شافي عشق شتوي القحطاني ٥٣

  شامان فيحان ناصر البرازي ٥٤

  شجاع بادي مصري الوثيله ٥٥

  صالح أحمد زاهر الشهري ٥٦

  صالح شمروخ مطلق العتيبي ٥٧



  صالح الدين صالح عبد هللا الراجحي ٥٨

  طارق محمد عبد هللا بش ٥٩

  عايض عبدهللا ناصر القحطاني ٦٠

  عايض فراج منيف العتيبي ٦١

  عبد العزيز هادي علي الفقيه ٦٢

  عبد هللا راشد سعد العميره ٦٣

  عبداالله خلف عائد الجليدي ٦٤

أحمد المنيع عبدالرحمن عبدالعزيز ٦٥   

  عبدالرحمن فتح هللا علي الحوصلي ٦٦

  عبدالرحمن مطر مطر الحربي ٦٧

  عبدالعزيز حمود عيد القريقري ٦٨

  عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المقرن ٦٩

  عبدالعزيز عبدهللا محمد الحامد ٧٠

  عبدالعزيز علي محمد اليحيا ٧١

  عبدالعزيز عمر ناصر التميمي ٧٢

  عبدالعزيز عوضه غصاب العلياني ٧٣

  عبدالعزيز ناصر عبدهللا العبيد ٧٤

  عبدالكريم راشد حمود التميمي ٧٥

  عبدالكريم محمد عبدالكريم السعدون ٧٦

  عبدهللا بن سليمان بن سعود الحربي ٧٧

  عبدهللا حسن حالص القحطاني ٧٨

  عبدهللا حسن عبدهللا الشهري ٧٩

ضافي محمد ال محمد عبدهللا ٨٠   

  عبدهللا ضيف هللا سابر القرني ٨١

  عبدهللا ضيف هللا محمد الحارثي ٨٢

  عبدهللا عبدالعزيز محمد الخرعان ٨٣

  عبدهللا محمد سعد القرني ٨٤

  عبدهللا محمد صالح الغامدي ٨٥

  عبدهللا محمد عبدهللا الحربي ٨٦

  عبدهللا محمد ناصر االبيض ٨٧



  عبدهللا مقحم ناصر المقحم ٨٨

  عبدالمجيد إبراهيم عبدالعزيز اليحيى ٨٩

  عبدالمجيد خليف خلف الشمري ٩٠

  عبدالمحسن سعد عويض الحارثي ٩١

  عبيد معاش جراد العنزي ٩٢

  عبيد نداء رحيل العنزي ٩٣

  عثمان محمود محمد إدريس ٩٤

  عصام محمد علي كريري ٩٥

محمد سعد العريفي عصمان ٩٦   

  علي حمدان حسن الغامدي ٩٧

  علي سعيد عبدهللا آل شعالن القرني ٩٨

  علي طارش علي خبراني ٩٩

  علي عبدهللا عيظه آل سعد ١٠٠

  علي عيد أحمد السميري الجهني ١٠١

  علي محمد عيد الغامدي ١٠٢

  علي محمد ناصر االبيض ١٠٣

عبدهللا ظافر آل هشبولعمر  ١٠٤   

  عمران عبدالعزيز عبدالرحمن العمران ١٠٥

  عيد سعد سعيد الغامدي ١٠٦

  عيسى محمد ضيف هللا الدوسري ١٠٧

  غازي الحميدي عيسى العتيبي ١٠٨

  غازي حسين علي الرويشد ١٠٩

  غازي عيضه محمد الحارثي ١١٠

  فائز محمد علي األحمري ١١١

عوض ال مرعيفارس عزيز  ١١٢   

  فالح ناصر علي الشهراني ١١٣

  فايز سعيد عمير الشهراني ١١٤

  فالح حمود محسن العتيبي ١١٥

  فليح مالك ساير الشمري ١١٦

  فهد بدر نايف المضيان الحربي ١١٧



  فهد سعد محمد آل جبرين ١١٨

  فهد سعود عبد العزيز البهالل ١١٩

  فهد صفوق مفرح العنزي ١٢٠

  فهد عطية عياض الصقري ١٢١

  فهد غازي حسن الحميدي ١٢٢

  فهد هذال ظافر آل دحيم ١٢٣

  فوزان عبدالرحمن سويلم الفوزان ١٢٤

  فيصل عبدهللا سليمان النفيعي ١٢٥

  فيصل مخيلف نيتول الرويلي ١٢٦

  ماجد سفر صالح السفياني ١٢٧

  ماجد فهد يحي العمري ١٢٨

البلويمالك خلف سالم  ١٢٩   

  مبارك شايع سعد الشلقان ١٣٠

  محسن محمد عبدالمحسن القحطاني ١٣١

  محمد أحمد غرم الشهري ١٣٢

  محمد حسن مفرح غزواني ١٣٣

  محمد حمدان عشوي العنزي ١٣٤

  محمد حمود صالح العمري الحربي ١٣٥

  محمد خضر محمد السالمي ١٣٦

عبدهللا الخضاريمحمد راجس  ١٣٧   

  محمد زياد محمد الدغيلبي العتيبي ١٣٨

  محمد زيد حمد القحطاني ١٣٩

  محمد سعد محمد الحصان ١٤٠

  محمد سعد مهناء النغيثر ١٤١

  محمد صالح عبدالكريم السليمان ١٤٢

  محمد عايد قنيفذ العنزي ١٤٣

  محمد عبداإلله محمد عسيري ١٤٤

فهد الرميح محمد عبدالرحمن ١٤٥   

  محمد عبدالرحمن محمد الديحان ١٤٦

  محمد علي حمد جعفري ١٤٧



  محمد علي محمد النصار ١٤٨

  محمد عليو إسحاق إسحاق ١٤٩

  محمد عياد غازي المطيري ١٥٠

  محمد عيد مثيب العتيبي ١٥١

  محمد غرم هللا سعد الغامدي ١٥٢

  محمد مانع علي آل يحيى القحطاني ١٥٣

  محمد منصور سليمان الطيار ١٥٤

  محمد موسى عطاهللا العنزي ١٥٥

  مسفر يعن هللا علي العامري ١٥٦

  مشاري علي محمد الصعيري ١٥٧

  مشعل عبدالرحمن عبدالعزيز الحميد ١٥٨

  مشعل عفاس مطرف آل درع ١٥٩

  مطلق الحميدي مطلق العتيبي ١٦٠

  معاذ فهد عبدالعزيز الحلوان ١٦١

  مفرح عبد هللا محمد القحطاني ١٦٢

  ممدوح عبدهللا ابوالعنين الحقي ١٦٣

  مناحي بارز محماس آل بريك الدوسري ١٦٤

  منصور عبدهللا عبدالرحمن المنصور ١٦٥

  منيف مفرح منيف العتيبي ١٦٦

  مونس عايد منزل العنزي ١٦٧

  ناصر تراك األملح العنزي ١٦٨

  ناصر رشيد ناصر الشبرمي ١٦٩

  ناصر صالح ناصر النغيمشي ١٧٠

  ناصر عبدالرحمن ناصر الشهري ١٧١

  ناصر ممدوح حطاب العلي ١٧٢

  نايف ضويحي سالم الدوسري ١٧٣

  نايف عبدالرحمن ذعار المرشدي ١٧٤

  نايف عبدهللا عواض الحارثي ١٧٥

  نايف عبيد سويلم العتيبي ١٧٦

عبدهللا هزاع الشمرانيهزاع  ١٧٧   



  هشام محمد عبدهللا الشويعر ١٧٨

  يحي أحمد محمد النعمي العسيري ١٧٩

  يوسف عوض هللا رزيق السلمي ١٨٠

  يوسف مناور معتق العمري ١٨١

 

  



 قسم اإلدارة التربوية -دكتوراهالمرشحات لدخول االختبار التحريري لبرنامج ال

 مالحظات االسم م

١ FATIMA ABID HUSSAIN MUHAMMAD 
AKRAM RAJA 

 

  أريج صالح حمد الحقيل ٢

  أسماء حمد مشاري الهزاني ٣

  أسماء راشد عبدالرحمن الراشد ٤

  أسماء عبدالكريم محمد أحمد ٥

  أسماء عبدهللا عبدالرحمن الداود ٦

  آسماء محمد يحيى الشهري ٧

  أشواق عبدالرحمن سلمان البعيجان ٨

  أماني أحمد عبدالعزيز أبابطين ٩

  أمل ابراهيم عبد اللطيف الحماد ١٠

  أمل عارف درزي العردان ١١

  إيمان سعد صالح الطويل ١٢

  إيمان عبدالرحمن عبدالعزيز اليحيى ١٣

  إيمان ناصر عبدالعزيز العبدالجبار ١٤

  ابتسام ابراهيم عبدهللا بن خثالن ١٥

  ابتسام عبدالعزيز علي العريني ١٦

  ابتسام عبدهللا عمر باسعيد ١٧

  ابتسام محمد عبدالعزيز الخثالن ١٨

  ابتهال ناصر محمد الماجد ١٩

  اسماء محمد عبدهللا الماجد ٢٠

عبدهللا الرشودالبندري سعود  ٢١   

  العنود محمد سعد الطشالن ٢٢

  باسمة سليمان عثمان الغنام ٢٣

  بانا محمد وليد أحمد حسناتو ٢٤

  بدور عبدالعزيز سعود الشايع ٢٥

  بدور محمد احمد الفارس ٢٦

  بدور مطلق عمر العتيبي ٢٧



  تهاني عبدهللا عبدالرحمن الحمود ٢٨

الجبارجيهان غازي عمر عبد  ٢٩   

  حصه عبدهللا عثمان التويجري ٣٠

  حليمة صالح محمد الشهري ٣١

  حليمة علي زهير الشهري ٣٢

  خولة فهد سعد المفرج ٣٣

  رائدة سعد جاسر الموسى ٣٤

  رانيا عبدهللا صالح السحيباني ٣٥

  رضيه ابراهيم نائر المطيري ٣٦

الهمالنرهام ابراهيم صالح  ٣٧   

  ريم شرف محمد أبوشال ٣٨

  ريم مهلي باجد الحربي ٣٩

  زينب منصور حسين آل سعيد ٤٠

  زينه محمد فالح القحطاني ٤١

  سارة طفاح حسين القحطاني ٤٢

  سارة فهد راشد العرجاني ٤٣

  ساره داود عبدهللا الضبيعي ٤٤

  ساره ناصر محمد العيسى ٤٥

الشمري ستيرة اليذ ذعار ٤٦   

  سحر خالد عبدهللا بن نشار ٤٧

  سراء أحمد عزيز الشهري ٤٨

  سلوى ابراهيم سليم الحازمي ٤٩

  سمية سلمان محمد الجريوي ٥٠

  سميرة مبروك فيصل الغامدي ٥١

  سميرة محمد عبد الحميد عطيه ٥٢

  سهام رويشد عشوي العنزي ٥٣

  سهير سلمان محمد الجريوي ٥٤

عبدهللا محمد آل ثنيانشيخه  ٥٥   

  شيخه هديبان مهاوش الحربي ٥٦

  صالحة حنس خلف العتيبي ٥٧



  صالحه سعد عوضه االسمري ٥٨

  عائشة سلمان عتيق المطيري ٥٩

  عائشة مقبل سعيد المنيعي ٦٠

  عالية عبدالعزيز محمد الفريحي ٦١

  عبير عبدالعزيز سعود المقبل ٦٢

العنزيعطاف الحق خلف  ٦٣   

  علوه عائض زائد عسيري ٦٤

  عهود علي مبارك اليامي ٦٥

  فاطمة عبدهللا ناصر الشبانات ٦٦

  لطيفه ابراهيم حماد العمر ٦٧

  لميس صالح علي الرجيعي ٦٨

  لولوه سعد مصلح الحربي ٦٩

  مايسه ابراهيم يوسف الصومالي ٧٠

العنزيمرزوقة سماح عبدالهادي  ٧١   

  مريم شارع محمد البقمي ٧٢

  معالي عبدالرحمن حمد العوده ٧٣

  منال سعد عثمان الداوود ٧٤

  منال ناصر محمد العريني ٧٥

  منى سعد سعود العريفي ٧٦

  منى محمد سالم باقادر ٧٧

  منى محمد علي العليمي ٧٨

  منيرة ناصر عبدهللا العريفي ٧٩

خالد تركي البصيص منيره ٨٠   

  منيره محمد علي الزير ٨١

  مها سليم علي الطيار ٨٢

  مها مرعي عبدهللا العمري ٨٣

  موضي علي عبدهللا الشايع ٨٤

  مي محمد مقحم المقحم ٨٥

  نجالء عبدالرحمن ابراهيم الطاسان ٨٦

  نداء محمد عثمان المنيع ٨٧



  ندى حميد حسين الحجي السفياني ٨٨

  نسرين مبارك عائض ال تميم ٨٩

  نوال ابراهيم محمد العواد ٩٠

  نوره بداح محسن السهلي ٩١

  نوره زايد حسين الشهراني ٩٢

  نوره سعد عبدالعزيز العرفج ٩٣

  نوره عبدالرحمن سليمان المعتق ٩٤

  نوف بركات مقاط الجوير ٩٥

  نوف عبدهللا سالم السويداء ٩٦

الياميهادية علي محمد  ٩٧   

  هدى عطيه الطوري الجهني ٩٨

  هند صالح عيد الحربي ٩٩

  هند محمد حمد المطلق ١٠٠

  هند ناصر حماد الحويطي ١٠١

  هيفاء عيضه عوض هللا الجعيد ١٠٢

  وجدان عبيد سعيد القرشي ١٠٣

  وفاء عبدالرحمن عبدهللا الدكان ١٠٤

  وفاء علي طالع الطالع ١٠٥

  ياسمين عبدالهادي صفوق المرشد ١٠٦

 

 


