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  الساعة التاسعة صباحاً هـ  1440رجب  17بإذن الله سيعقد االختبار يوم األحد 
  النساء    الرجال

 دكتوراه ماجست   دكتوراه ماجست
  )Gالدور األريض ( 51قاعة   )Gالدور األريض ( 6 – 5 – 2مدرج     15مبنى  27أ  1مدرج كلية الرتبية رقم 

  تنبيهات:

 .إحضار أصل الهوية الشخصية 

  ومن  يحرضها لن يتمكن من دخول االختباربعدد السنوات املطلوبة من الجهة ذات العالقة،  مصدقةإحضار وثيقة الخربة. 

 .الحضور قبل االختبار بساعة لتسليم شهادة الخربة  
  

  اتبالمرحلة الدكتوراه (إدارة تعليم عام) ط
  االسم    االسم    االسم    االسم

ن العيىس   العجميأريج حفيظ محمد   نادية نارص فهد الدورسي  فاتن ابراهيم عبدالله املنقاش   ريم عبد الرحمن سلي
ح محمد املوىس   السالك الشنقيطي أسيل محمد  نرسين عبدالله محمد املهيزع  فاطمة عبدالله محمد الشهري    س

ي   أمل عبدالله عيل األحمري  نوره عبدالرحمن صالح الخليفة  محمد رويسفاطمه ابراهيم    رشيفه فالح هالل املط
ي  مشاعل صالح عيل الجويعد    الحازميعبدالعزيز صفاء    تها راشد سعد بن دوخي  هيفاء جبار مزيد املط
  وجدان عابد الحر  مشاعل محمد عبدالله السويلم    عب شائع القحطا   الجوهره سا حمد املري

 قرييشين ضياءالد عبدالرحمن وفاء   مي محمد الخالدي   غاده محمد نارص العقييل   خلود إسحاق إبراهيم بخاري

  
  

  الباتمرحلة الدكتوراه (إدارة تعليم عايل) ط
  االسم    االسم    االسم    االسم

 ندى عبدالله محمد الهزا  غاده عبدالله عيل البويش   خلود محمد مقبول حكمي    أحالم نارص املايض
ن صالح الصوينع   الحقباأشواق عبدالرحمن  ة  لطيفة سعود ضاحي الفضيل   خوله عث   نهله محمد تن

ن العطوي  ملياء نارص فهد البكر   ريم عبدالعزيز إبراهيم الطوب   أمل فهد دغيم العنزي  هديه محمد سلي
ي   حنان حمود محمد الحر  الغامديوالء حس عيل   مناهل أحمد العنقري   علوه عائض زائد عس

ي ن املسعودي   خلود محمد مفرح عس ي   عهود ضيف الله سل    منى دويحان املط

  
  

  الباتمرحلة املاجست ط
  االسم    االسم    االسم    االسم

ن  نوت فهيد من القحطا  فاطمه عبدالله عتيق الدورسي   جيهار صالح سحيل العتيبي   اآلء نارص عبدالكريم الجهي
يابتسام محمد    نورة صالح اللحيدان  فاطمه عقاب مشعان العنزي   حنان فهد حدجان الدعجا   صالح العس

ن  فاطمه مقبل عبدالله الحر   حصة نارص عبدالله الغنام   ابتهاج فهد مسلط العنزي  نوره راشد عبدالله ال عث
 نوره راشد عبدالله املطرد  السواطلطيفة سفر مسفر    دره عبدالرحمن محمد املهيزع   أبرار خالد حامد الحجييل

 نوره سعد عوض القر  ليىل نارص عبدالله بن جوهر   رابعة صالح محمد الرميح   أبرار عبدالرحمن محمد املوىس
 نوره سعد محمد الرمثي  مرام عاضه سعدون املرزوقي   رحاب أبراهيم مقحم مقحم   أث عبدالعزيز عبدالله السويلم

ن عبدالله القاسم   عبدالهادي الغريريأث عبدالله   نوره عبدالرحمن صالح القريش  مرام عايض جزاء املقاطي   رحاب سلي
 نوره مبارك جلوي الدورسي  مرام فهد عويد القحطا   رغده حسن مرزوقي عبدالعال   أحالم محمد عبدالعزيز الشيبان

 نوره محمد سعد الدورسي   مروى محمد صالح املحيميد   الجربروان ابراهيم عبدالله    أريج إبراهيم خليفة الكنهل
ي ء بدير عيفان املط  نوره محمد عبدالرحمن الحضيف   مريم حمدان محمد العنزي   ريم ربيش مبارك الربي   أس
ء حسن محمد الفريح ا عيد سعد الرفاعي   أس  نوره محمد عبدالرحمن الدورسي   مريم عيل ابراهيم التميمي   ر

ء سعد قعدان السبيعيأ   نوره نارص محمد القحطا   مريم عيل محمد العليقي   سارة محمد يحيى بابكر   س
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ء صالح عبدالعزيز العمري  نوره يوسف محمد اليحيى   مريم نارص سويد السويد   ساره بدر فالح القحطا   أس
ء عبدالله املديهيم  نوف صالح أرشيد العازمي   مانع القحطامشاعل عيل    ساره سفر عبدالله العتيبي   أس

ين   أشواق عدالله أحمد الزهرا  نوف عيل محمد الشهري   منال مزيد نافل العتيبي   ساميه محمد عبدالله العم
ن  نوف عوض مبارك الزيادي   منى سعود ضيف الله العتيبي   سجى فواز داود العبال   أشواق عيل محمد السل

ي   ابراهيم عبدالله العمر لعنودا ي   سلطانة سعد مسعد املط  نوير محمد محسن الرويس   منى مساعد غنام املط
ة توفيق عيىس العيىس   سلمى راشد محمد املط   لعنود نارص املزروعا  نوير منيع هذال العتيبي   من

ة عبدالله سعد    سلمى سا سعيد العمري   أمجاد دخيل الله العنزي  هاجر عبدالله ابراهيم القاسم   النايلمن
ي   أمل سعد أحمد السبيعي ه ابراهيم عبد الرحمن املطرد   شهد عبدالعزيز نارص الكث  هاجر محمد ابراهيم الطليحا   من

ه داود نارص الداود   شيخة فهد تر البكر   أمل مشبب محمد الشهري  هبة قالط سعيد الرشيدي   من
ة عائض بعيجان  هدى ابراهيم احمد الغامدي   مها حمد عبدالله البازعي   شيخه محمد عبدالعزيز اللهيميد   العتيبي أم

ه شارع عيل الشهرا ي   أم  هدى عبدالرحمن عبدلله الباز   مها صالح سعد بن يحيان   صالحة منصور الكندري عس
ي ن دمله العنزي   مها عبدالعزيز حمد الجويد   عائشة خالد عقييل العقيل   انتصار منصور هذال املط  هناء سلي

ان تر عبدالله الهزا  هنادي عبداللطيف سعد املحاريف   مها عبدالله صالح الخليفي   عذراء ابراهيم بيان العتيبي   إ
ان عبدالرحمن عيل العريني ن   إ ن السل ن سلي  الله العتيبيهند الهاب دخيل    مها عزر رمضان العنزي   عفاف سل

ي ن عبدالله الغامدي   بدرية حسن املط  هند عبدالهادي هويدي السلمي   مويض حزام سلطان القحطا   عفاف عث
 هند محمد يوسف السويد   مويض عجيان جالل العتيبي   عال محمدصالح عيل باز   بدرية محمد عبدالرحمن الزغيبي

 هند موىس عبدالله الحر   مويض فضاء فيحان السبيعي   املالعلية سا موىس    بشائر نارص محمد الزايد
 هوازن عادل جواهر عويضة   مي حسن عيل العمري   عهود فهد ابراهيم القحطا   برشى ابراهيم عبدالعزيز املحيش

ن العمري   عهود نبيل خالد الدرعان   برشى متعب عناد الضيل  هيا حزام محمد القحطا   مي يوسف سلي
ال سعد السياري   غفران فيصل ناجي الربيعان   شبيب عبدالرحمن املقاطي تها  هيا زنعاف فايع العتيبي    م

 هيا محمد نارص الدورسي   نجاح اليف عبيد العنزي   فاتن زه الساعا   ثريا خالد عبدالله العتيبي
ن سا الصيعري   راء عايض مفلح الشهرا  هياء إبراهيم عبدالله العيىس   محمد آل فرياننجالء عبدالعزيز    فاديه سلي
 هياء عبدالعزيز عبدالله آل سعيد   ندا مطلق عيل امليمو   فاطمة أحمد زايد الشهري   جنان عبدالله عيىس السا
 هياء محمد عبدالكريم العريج   ندى سعد نايف القحطا   فاطمة سا محمد التميمي   جه بادي وديد العتيبي

 هيفاء الحميدي ضحوي الشمري   ندى صالح عبدالله بن سليم   فاطمة سعد راشد العقييل   حمدان عيل الشمريجواهر 
ن الداوود   جواهر رايض فرحان العنزي  هيفاء عبدالرحمن حمد الرشيد   نهى بادي عمر العصيمي   فاطمة سعد عث

 هيفاء عنرب صالح العنرب   عبدالعزيز مهنا املهنانهى    فاطمة سعيد غيث الحبييش   جواهر سعود شامان العصيمي
د   جواهر سعيد محمد القر  ورود محمد الدلبحي العتيبي   نوال ثامر عيىس العتيبي   فاطمة محمد عبدالله الح

 ياسم ابراهيم محمد الحر   نوال محمد سا العنزي   فاطمة مطحس محمد القحطا   الجوزاء محمد عبدالعزيز الزامل
  
 


