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 2  لدخول المقابلة لبرنامج الماجستير في تقنيات التعليمبأسماء المرشحات كشف 

 3  هـ 1441-1440للعام الجامعي 

  4 

 G(  5 الدور–49في كلية التربية (قاعة هـ1440 /7 /18-17الموافق واإلثنين األحد  ييوم

 6  ظهراً  2صباحًا وحتى  9المقابلة تبدأ من الساعة وقت 

     

1.  القحطاني سلمان ناصر تسنيم 

2.  السناني بخيت مقبل حامدة 

3.  المطيري عيد سعيد اشواق 

4.  السلمي عتيق نفاع أفنان 

5.  ال حاضر سعيد عائض عهود 

6.  القرينيس احمد عيسى مريم 

7.  نوري خوجلي صالح لورا 

8.  المطيري سعيد الحميدي نوره 

9.  الجهني نويشي فهد خلود 

10.  البقمي شباب عائد ساره 

11.  فقيه عبداهللا مرعي نوف 

12.  العيسى محمد حمد اروى 

13.  الوهابي علي سعد أميرة 

14.  الكثيري محمد ابراهيم منيره 

15.  السلطان راشد عبدالرحمن حصه 

16.  العتيبي محماس راشد بشرى 

17.  الباني ابراهيم خالد هبة 
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18.  المطيري رجاء سعود بديعة 

19.  الحربي فواز سالم منيره 

20.  آل عيدان عبداهللا محمد مي 

21.  الجريس محمد علي ايالف 

22.  الموسى حمد محمد شذى 

23.  الشمري خالد الفي أبتسام 

24.  المالكي عطيه فهد اروى 

25.  اليعيش عبداهللا محمد ريم 

26.  الغفيص صالح عبدالعزيز خوله 

27.  حامظي أحمد حسين رقية 

28.  المرشدي سليمان سعود هدى 

29.  العتيبي مشرع محمد مزعلة 

30.  الضويان وني عبدالرحمن وجدان 

31.  الدايل محمد حمد حنان 

32.  العنزي عبود نايف رحاب 

33.  الغنام حمد عبداهللا ساره 

34.  العتيبي حمود غازي مها 

35.  آل خميس ناصر ابراهيم منى 

36.  الشاعر معجب ماجد دانيه 

37.  الخنيفر علي سعد مها 

38.  الشمري بخيت عقيل لولوه 

39.  الزهراني صالح ظافر منى 

40.  الروقي هزاع مروي مريم 
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41.  البقمي فارس مفرس نورة 

42.  اللقماني بريوش سالم سماح 

43.  الحبيب سليمان احمد دانيه 

44.  السلطان هديب محمد أسماء 

45.  المطيري صنيتان عبداهللا العنود 

46.  آل شبر محمد فهد نوره 

47.  الصبي عبداهللا عبدالكريم زهراء 

48.  أحمد شادلي محمد عائشة 

49.  الشهري محمد عبداهللا فدوى 

50.  القحطاني عبداهللا مفرح ميثاء 

51.  بن عجالن سعد فهد رهف 

52.  آل سعيد سعيد تركي آالء 

53.  الدوسري فريج فهد نجود 

54.  القريشان سعيد أحمد ابتسام 

55.  الرميحي عبداهللا سليمان روان 

56.  العتيبي عبداهللا محمد سهى 

57.  البقمي مارق فيصل نوره 

58.  المطيري ناصر منصور عبير 

59.  الحربي نافع فهيد اثير 

60.  المصعبي عبدربه يحيى سارة 

61.  العتيبي خلف مشاري ريم 

62.  بن عبيد عبدالرحمن ابراهيم وفاء 

63.  الغنيم عبدالمحسن ناصر نورا 

64.  الحربي ملهي عبدالرحمن وجدان 
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65.  المطيري عبيدان مطر امجاد 

66.  ال درع درع عبدالعزيز أسماء 

67.  العتيبي عمر سلطان ريما 

68.  المويزري عبداهللا عبدالعزيز سارة 

69.  السهلي فهد عبداهللا خلود 

70.  المطيري سند فهد مريم 

71.  خالد أروى 
عبد 

 الرحمن
 الماجد

72.  القحطاني علي حمد نوف 

73.  الزهراني صالح حسين أريج 

74.  المحمادي محمد عبداهللا نوره 

75.  السندي عبدالرحمن سليمان بدور 

76.  الشنيفي سليمان محمد بشرى 

77.  العتيبي حزام راشد منى 

78.  القربان حمد عبداهللا دعاء 

79.  الفاضل علي عبدالرحمن ساره 

80.  الدوسري عبداهللا مانع بسمة 

81.  الحيكان عيسى عبدالرحمن مريم 

82.  الفهيد عبدالرحمن شبيب عهود 

83.  العيسى عبداهللا محمد سديم 

84.  السهلي عجب محمد رهف 

85.  قويد جروان مران لمياء 

86.  أبالخيل فهد أحمد أمل 

87.  العريفي فالح عبداهللا منيرة 
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88.  المبارك فالح سالم اشجان 

89.  العتيبي عباس سعيد شيخه 

90.  الفالح سعود عبدالعزيز لمى 

91.  المطيري مسعد سعداهللا منوه 

92.  المطيري شليه مشهور وفاء 

93.  النفيسه صالح حسن عبير 

94.  المطيري صالح حمد امجاد 

95.  بن سعيد عبدالرحمن ابراهيم حورية 

96.  الغامدي مسعود سعيد نوال 

97.  ال شرية حسين سالم أميره 

98.  المحسن عبدالعزيز عبداهللا رزان 

99.  المطيري الفي شديد فاطمة 

100.  العجمي عبيد معدي لمى 

101.  الشناط حمد فهد لطيفه 

102.  القحطاني محمد فايز أريج 

103.  المقحم مقحم عبدالرحمن شادن 

104.  الفضل إبراهيم محمد نجود 

105.  فالوده مكي فهمي نجود 

106.  العريفي عبداهللا عبدالعزيز نوره 

107.  المجلي حمد عبدالعزيز عفاف 

108.  العتيبي صالح بخيت وضحى 

109.  المبارك سليمان عبدالرحمن هياء 

110.  الدوسري فرج حضرم مشاعل 
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111.  السلوم عبدالرحمن عبدالكريم والء 

112.  الغمالس احمد ابراهيم شيخه 

113.  الحسيني عمر حمد البتول 

114.  الربيع إبراهيم محمد رناد 

115.  القحطاني محمد ذيب منيره 

116.  الرويثي حمود حمد مشاعل 

117.  الفرج فرج ناصر أروى 

118.  أبودجين عبدالرحمن ناصر موضي 

119.  العتيبي عبدالمحسن محمد افراج 

120.  العسالي شوكت عساف نوف 

121.  سعيد سعيد فهد سارة 

122.  السديس عبداهللا عمر ساره 

123.  البهالل عبدالرحمن فهد نوره 

124.  وعد 
عبد 

 الرحمن
 الغامدي علي

125.  البدر حمد علي هيا 

126.  الجبرين سعد سلطان وفاء 

127.  المزارقة حسين ظافر مشاعل 

128.  العنزي جريبيع محمد تغريد 

129.  الحماد محمد حماد بيان 

130.  المطيري عوض سعد نجود 

131.  العتيبي حميان محمد تهاني 

132.  العصيمي غالب عوض افنان 

133.  المولد سليم جمعه هويدا 
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134.  الرشيدي مساعد فاهد غريبه 

135.  القويفلي علي محمد وصال 

136.  الدوسري ضافي بخيتان هياء 

137.  القحطاني عبداهللا محمد نجاح 

138.  الهوساوي محمد علي يسرى 

139.  المطيري فهد متعب غادة 

140.  الصياح ابراهيم سعد سارة 

141.  مجرشي علي عبده مريم 

142.  القحطاني فهد محمد أمل 

143.  الحناكي محمد صالح اثير 

144.  العمري عبدالعزيز مفرح وجدان 

145.  المطيري علي عامر أفراح 

146.  العصيمي عبدالمحسن صالح الهنوف 

147.  المطيري لفيان محمد بدريه 

148.  الربيع علي فهد بيان 

149.  ال فاضل ذفيل تركي نورة 

150.  القحطاني محمد سعيد روان 

151.  القحطاني حمود محمد طفلة 

152.  ابن منديل عبداهللا محمد امل 

153.  الزهراني احمد مطر اسماء 

154.  المقبل عبداهللا علي رهام 

155.  العتيبي مناحي نايف لطيفة 

156.  القصير عبداهللا صالح رؤى 

157.  بن حميد تركي علوش وضحى 
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158.  الجربوع صالح حسن غادة 

159.  القحطاني فهد تركي وجدان 

160.  الخنيفر علي سعد منار 

161.  الثنيان عبدالرحمن عبداهللا رزان 

162.  الثنيان حجاج عبدالعزيز أنفال 

163.  القحطاني فالح سعد ليلى 

164.  الدخيل عبدالكريم فهد والء 

165.  الحجي عبدالعزيز صالح العنود 

166.  الزهراني علي أحمد شيماء 

167.  المديفر براهيم محمد جمانه 

168.  الفاضل عبداهللا أحمد ربى 

169.  القحطاني حسن حاضر منيره 

170.  العنزي زبن نايف روان 

171.  السليماني حمزة حسين تغريد 

172.  العتيبي ناصر غازي سارة 

173.  القحطاني سلمان ناصر تسنيم 

174.  بخاري زكريا يحيى والء 

175.  العجالن محمد عبداهللا نورة 

176.  الجوفي عبدالعزيز سعود الجوهرة 

177.  العيسي ابراهيم علي هديه 

178.  جماش عبدالرحمن محمد هياء 

179.  الرشيدي ناجي حسين امال 

180.  البقمي مشعل محمد ليلى 
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181.  الغيثي علي عبد اهللا منال 

182.  العنزي خلف فرحان اسماء 

183.  آل طالع محمد مساعد أحالم 

184.  الرميحي عبداهللا خالد ابراء 

185.  السناني بخيت مقبل حامدة 

186.  المسيدي دخيل عبدالعزيز رنا 

187.  الغنام عبدالعزيز خالد وجدان 

188.  العتيبي نايف منيف جميلة 

189.  القحطاني فهد تركي فاطمة 

190.  جودت محمد عبداللطيف عفت 

191.  معيني ملفي يحي سميره 

192.  القحطاني ابراهيم طاهر نهال 

193.  الحنتوشي هضيبان فهاد منى 

194.  الخميس محمد عبدالمحسن ساره 

195.  اللهيم عبدالعزيز إبراهيم فيء 

196.  العرفج صالح محمد شيخه 

197.  الوهيبي عبداهللا ناصر فاطمه 

198.  السماري محمد عبداهللا هيفاء 

199.  القبالن ناصر علي ابتسام 

200.  العصيمي فايز بنيدر دينه 

201.  سالم ساره 
عبد 

 الرحمن
 آل حامد

202.  الشهراني سعيد محمد أثير 

203.  البجادي احمد عبدالعزيز نوار 
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204.  الحيدري عبدالعزيز عبداهللا لجين 

205.  القحطاني سياف محمد غزيل 

206.  ال قويد جروان متعب النهيري 

207.  السليم صالح عبدالرحمن مها 

208.  ال طوق قاسم عبدالسالم اثير 

209.  الدوسري دخيل اهللا مبارك امل 

210.  بن محبوب فهد بندر حصه 

211.  السبيعي فيصل شباب منيره 

212.  أبوعباة عبدالعزيز عبداهللا دالين 

213.  العنزي رويان حمد مريم 

214.  السهلي جلعود سعود ريم 

215.  العنزي مسلط فهد أحالم 

216.  السليم عبدالعزيز فهد رغد 

217.  التويجري عبدالرحمن عبدالكريم دالل 

218.  الجربي صالح عبداللة أسيل 

219.  العتيبي ضيف اهللا عبداهللا تهاني 

220.  العمري عايض علي فاطمه 

221.  آل زبران نادر محمد هياء 

222.  المطيري ضيف اهللا رجاء والء 

223.  الشهري محمد ظافر أميره 

224.  المطيري معاضه سويعيد سهام 

225.  أبوراسين صالح مانع سلوى 
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226.  القرني أحمد عبدالخالق سمر 

227.  الهويمل ناصر سعود نوره 

228.  العنزي عيد موسى نوال 

229.  بن باز محمد سعد حصه 

230.  العنزي سالم باشر عهود 

231.  الحجي محمد سليمان مها 

232.  الشمري طاري عقيل تهاني 

233.  المطيري صنيتان محماس أماني 

234.  العتيبي سيف عويد هياء 

235.  الزويدي أحمد عادل دالل 

236.  دريهمبن  محمد عيسى هياء 

237.  عقيالن احمد عبداهللا ميعاد 

238.  الجهني مصلح سعد وجدان 

239.  القحطاني عبداهللا مريع ابتسام 

240.  المسفر عبدالرحمن ماجد أثير 

241.  العيسى بن محمد بنت ناصر منال 

242.  الرعوجي عبدالرحمن عبداهللا ديمه 

243.  السحيباني صالح محمد غدي 

244.  يوسف احمد عبده ليلى 

  1 

 2  العليا في قسم تقنيات التعليممقررة لجنة الدراسات 

 3 د. منال بنت محمد العنزي


