قائمة املرشحني واملرشحات بقسم اإلدارة الرتبوية
للعام اجلامعي 1441/1440هـ

بإذن الله سيعقد االختبار يوم األحد  17رجب  1440هـ الساعة التاسعة صباحا
النساء
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دكتوراه
ماجستري
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دكتوراه
قاعة  51الدور األريض ()G

تنبيهات:
• إحضار أصل الهوية الشخصية.
• إحضار وثيقة الخربة مصدقة بعدد السنوات املطلوبة من الجهة ذات العالقة ،ومن مل يحرضها لن يتمكن من
دخول االختبار.
• الحضور قبل االختبار بساعة لتسليم شهادة الخربة.
مرحلة املاجستري طالب
االسم
احمد عتيق عايض العتيبي
ثامر ذيب زويد املطريي
جامل احمد نارص العيزري
خالد احمد راشد الجنويب
شباب مسفر بسيس الغامدي
طالل قاعد شايف العنزي
عادل عيل مسعود البلوي

االسم
عبداالله محمد عايض القحطاين
عبدالعزيز عبيد بن مليحان العنزي
عبدالله ابراهيم هادي مسميل
عبدالله سعود عبدالله العجالني
عبداملحسن نارص عيد القرين
فهد سعد هميل املقاطي
ماجد محمد مبارك الدورسي

االسم
محسن عبدالله نايف العتيبي
محمد دخيل الله فويران العتيبي
محمد سليامن احمد الحمد
محمد موىس نارص املسعودي
معاذ محسن عبد الله آل لحيان
منصور غرم الله محمد الغامدي
وحيد يحيى سعيد الزهراين

االسم
وليد عبدالله دخيل الله الخثعمي
حامد عيل عبد الله سعيد
عبدالرحمن صالح املحياوي
عيىس محمد موىس بوين
لقامن عبد الغني بدماص

مرحلة الدكتوراه (إدارة تعليم عام) طالب
االسم
محمد منر ظافر السبيعي
محمد رحيل عوده الشمري
مستور محمد عويض العتيبي
سعد محمد عبدالله العبدان

االسم
عبدالله عيل احمد الزهراين
سعد قابل عيضة الربيعي
سعيد عبدالله محمد العمودي
حسن ظافر أحمد عقدي

االسم
خالد سعيد إبراهيم الزهراين
صالح سلامن سليم العنزي
عبدالله الحميدي ضاحي العنزي
فيصل عبيد حمود الحريب

االسم
ماجد سعيد محمد الغامدي
عيل جربان احمد حراب

االسم
صالح حميد حامد العلوين
جلوي سياف محمد لزهر املعاوي

االسم
فرحان احمد دليم العنزي

االسم
نايف محمد سعد املقهوي

االسم
مطر غايل نهار الطواله

مرحلة الدكتوراه (إدارة تعليم عام) طالبات
االسم
الجوهره سامل حمد املري
أريج حفيظ محمد العجمي
أسيل محمد السالك الشنقيطي
أمل عبدالله عيل األحمري
تهاين راشد سعد بن دوخي

االسم
خلود إسحاق إبراهيم بخاري
ريم عبد الرحمن سليامن العيىس
رشيفه فالح هالل املطريي
غاده محمد نارص العقييل
فاتن ابراهيم عبدالله املنقاش

االسم
فاطمة عبدالله محمد الشهري
فاطمه ابراهيم محمد رويس
مشاعل صالح عيل الجويعد
مشاعل محمد عبدالله السويلم
نادية نارص فهد الدورسي

االسم
نرسين عبدالله محمد املهيزع
نوره عبدالرحمن صالح الخليفة
هيفاء جبار مزيد املطريي
وفاء عبدالرحمن ضياءالدين قرييش

مرحلة الدكتوراه (إدارة تعليم عايل) طالبات
االسم
أمل فهد دغيم العنزي
غاده عبدالله عيل البويش
خوله عثامن صالح الصوينع
خلود محمد مقبول حكمي

االسم
هديه محمد سليامن العطوي
خلود محمد مفرح عسريي
ريم عبدالعزيز إبراهيم الطوب
عهود ضيف الله سلامن املسعودي

االسم
ندى عبدالله محمد الهزاين
حنان حمود محمد الحريب
لطيفة سعود ضاحي الفضيل

االسم
علوه عائض زائد عسريي
ملياء نارص فهد البكر
والء حسني عيل الغامدي
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مرحلة الدكتوراه (إدارة تعليم عايل) طالب
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االسم
ابتسام محمد صالح العسريي
ابتهاج فهد مسلط العنزي
اسامء سعد قعدان السبيعي
اآلء نارص عبدالكريم الجهيامن
الجوزاء محمد عبدالعزيز الزامل
العنود ابراهيم عبدالله العمر
انتصار منصور هذال املطريي
إميان تريك عبدالله الهزاين
إميان عبدالرحمن عيل العريني
أبرار خالد حامد الحجييل
أبرار عبدالرحمن محمد املوىس
أثري عبدالعزيز عبدالله السويلم
أثري عبدالله عبدالهادي الغريري
أحالم محمد عبدالعزيز الشيبان
أريج إبراهيم خليفة الكنهل
أسامء بدير عيفان املطريي
أسامء حسن محمد الفريح
أسامء صالح عبدالعزيز العمري
أشواق عدالله أحمد الزهراين
أشواق عيل محمد السلامن
أمجاد دخيل الله العنزي
أمل سعد أحمد السبيعي
أمل مشبب محمد الشهري
أمرية عائض بعيجان العتيبي
أمريه شارع عيل الشهراين
بدرية محمد عبدالرحمن الزغيبي
بشائر نارص محمد الزايد
برشى ابراهيم عبدالعزيز املحيش
برشى متعب عناد الضيل
تهاين شبيب عبدالرحمن املقاطي
ثريا خالد عبدالله العتيبي
مثراء عايض مفلح الشهراين
جنان عبدالله عيىس السامل
جهري بادي وديد العتيبي
جواهر حمدان عيل الشمري
جواهر رايض فرحان العنزي
جواهر سعود شامان العصيمي
جواهر سعيد محمد القرين
جيهار صالح سحيل العتيبي
حصة نارص عبدالله الغنام

االسم
حنان فهد حدجان الدعجاين
دره عبدالرحمن محمد املهيزع
رابعة صالح محمد الرميح
رحاب أبراهيم مقحم مقحم
رحاب سليامن عبدالله القاسم
رغده حسن مرزوقي عبدالعال
روان ابراهيم عبدالله الجرب
ريم ربيش مبارك الربييك
رميا عيد سعد الرفاعي
سارة محمد يحيى بابكر
ساره بدر فالح القحطاين
ساره سفر عبدالله العتيبي
ساميه محمد عبدالله العمريين
سجى فواز داود العبالين
سلطانة سعد مسعد املطريي
سلمى راشد محمد املطري
سلمى سامل سعيد العمري
شهد عبدالعزيز نارص الكثريي
شيخة فهد تريك البكر
شيخه محمد عبدالعزيز اللهيميد
صالحة منصور الكندري عسريي
عائشة خالد عقييل العقيل
عذراء ابراهيم بيان العتيبي
عفاف سلامن سليامن السلامن
عفاف عثامن عبدالله الغامدي
عال محمدصالح عيل باز
علية سامل موىس املاليك
عهود فهد ابراهيم القحطاين
عهود نبيل خالد الدرعان
غفران فيصل ناجي الربيعان
فاديه سليامن سامل الصيعري
فاطمة أحمد زايد الشهري
فاطمة سامل محمد التميمي
فاطمة سعد راشد العقييل
فاطمة سعد عثامن الداوود
فاطمة سعيد غيث الحبييش
فاطمة محمد عبدالله الحامد
فاطمة مطحس محمد القحطاين
فاطمه عبدالله عتيق الدورسي
فاطمه عقاب مشعان العنزي

االسم
فاطمه مقبل عبدالله الحريب
لطيفة سفر مسفر السواط
ليىل نارص عبدالله بن جوهر
مرام عاضه سعدون املرزوقي
مرام عايض جزاء املقاطي
مرام فهد عويد القحطاين
مروى محمد صالح املحيميد
مريم حمدان محمد العنزي
مريم عيل ابراهيم التميمي
مريم عيل محمد العليقي
مريم نارص سويد السويد
مشاعل عيل مانع القحطاين
منال مزيد نافل العتيبي
منى سعود ضيف الله العتيبي
منى مساعد غنام املطريي
منرية توفيق عيىس العيىس
منرية عبدالله سعد النايل
منريه ابراهيم عبد الرحمن املطرد
منريه داود نارص الداود
مها حمد عبدالله البازعي
مها صالح سعد بن يحيان
مها عبدالعزيز حمد الجويد
مها عبدالله صالح الخليفي
مها عزر رمضان العنزي
مويض حزام سلطان القحطاين
مويض عجيان جالل العتيبي
مويض فضاء فيحان السبيعي
مي حسن عيل العمري
مي يوسف سليامن العمري
نجاح اليف عبيد العنزي
نجالء عبدالعزيز محمد آل فريان
ندا مطلق عيل امليموين
ندى سعد نايف القحطاين
ندى صالح عبدالله بن سليم
نهى بادي عمر العصيمي
نهى عبدالعزيز مهنا املهنا
نوال ثامر عيىس العتيبي
نوال محمد سامل العنزي
نوت فهيد منري القحطاين

االسم
نوره راشد عبدالله ال عثامن
نوره راشد عبدالله املطرد
نوره سعد عوض القرين
نوره سعد محمد الرمثي
نوره عبدالرحمن صالح القريش
نوره مبارك جلوي الدورسي
نوره محمد سعد الدورسي
نوره محمد عبدالرحمن الحضيف
نوره محمد عبدالرحمن الدورسي
نوره نارص محمد القحطاين
نوره يوسف محمد اليحيى
نوف صالح أرشيد العازمي
نوف عيل محمد الشهري
نوف عوض مبارك الزيادي
نوير محمد محسن الرويس
نوير منيع هذال العتيبي
هاجر عبدالله ابراهيم القاسم
هاجر محمد ابراهيم الطليحاين
هبة قالط سعيد الرشيدي
هدى ابراهيم احمد الغامدي
هدى عبدالرحمن عبدلله الباز
هناء سليامن دمله العنزي
هنادي عبداللطيف سعد املحاريف
هند الهاب دخيل الله العتيبي
هند عبدالهادي هويدي السلمي
هند محمد يوسف السويد
هند موىس عبدالله الحر
هوازن عادل جواهر عويضة
هيا حزام محمد القحطاين
هيا زنعاف فايع العتيبي
هيا محمد نارص الدورسي
هياء إبراهيم عبدالله العيىس
هياء عبدالعزيز عبدالله آل سعيد
هياء محمد عبدالكريم العريج
هيفاء الحميدي ضحوي الشمري
هيفاء عبدالرحمن حمد الرشيد
هيفاء عنرب صالح العنرب
ورود محمد الدلبحي العتيبي
ياسمني ابراهيم محمد الحريب
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مرحلة املاجستري طالبات

