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لدخول المقابلة الشخصية للقبول ببرامج الدراسات العليا في  اتالمرشح
 اإلدارة التربوية

 هـ1439/1440للعام اجلامعي 
 في اإلدارة التربوية: ببرنامج الماجستيرلدخول المقابلة الشخصية لاللتحاق  اتأسماء المرشح - أ

 مي حممد عبدالرمحن العيفان 

 هند عبداهلل عبدالعزيز الوطبان 

 رنا عيد سعد الرفاعي 

  النعيممي حممد عبد الرمحن 

 ساره حممد مريع الشهراين 

 جنالء ابراهيم صاحل السحيباين 

 فاطمة حممد عبداهلل املظفر 

 منرية عبدالعزيز عبدالرمحن السعدان 

 حنان حممد سعد السيف 

 نوره حممد عبدالعزيز الريس 

 نورة خلف خبيتان املطريي 

 رحاب عبداهلل حممد السحيباين 

 نوره مبارك جلوي الدوسري 

  بتال املطرييهيفاء رشيد 

 جود حممد صاحل العقيل 

 عبري حسن صاحل النفيسه 

 سارة خالد سعيد الغامدي 

 هدى عبدالرمحن عبدهلل الباز 

 حنان عزمان عبداللطيف العزمان 

 منرية عبداهلل فالح العريفي 

 آيات حممد عبدالباسط حممد عامري 

 ساره سفر عبداهلل العتييب 

 سامية محود منري املطريي 

 عبدالعزيز العصيمي فداء علي 

 مها عبدالعزيز محد اجلويد 

 إيالف سعد زيد آل حسني 

 شذى علي صاحل احلمود 

 منرية فرج سامل اجلرب 

 سندس فهد صاحل اجلاسر 

 وشيله جابر حيي هرويب 
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مسار إدارة  -ببرنامج الدكتوراه في اإلدارة التربويةلدخول المقابلة الشخصية لاللتحاق  اتأسماء المرشح - ب

  العام:التعليم 

 القرعاوي عبداهلل حممد حياة 

 السماري الرمحن عبد فهد نادية 

 اخلضري عبداهلل سليمان هديل  

 الغثرب محد سليمان هنى 

 العريفي ناصر سعد أشواق 

 الشهري حممد عبداهلل فاطمة 

 العنادى حممد مبارك عبري 

 الغميز ناصر تركي وفاء  

 املهيزع حممد عبداهلل نسرين 

 القحيز عبدالرمحن زيد فاطمة 

 الرفاعي ناهض حممد رانية 

 السامل صاحل حممد هديل 
 

مسار إدارة  -برنامج الدكتوراه في اإلدارة التربويةلدخول المقابلة الشخصية لاللتحاق ب اتأسماء المرشح - ت

  التعليم العالي:

 وفاء عبدالرمحن ضياء الدين قريشي 

 مشاعل خالد عبدالعزيز الرباك 

 أمل حوشان محد احلوشان 

 جنوى علي حممد القحطاين 

 أمل مبارك مقبل املطريي 

 خلود حممد نايف السحيمي القحطاين 

 خلود حممد مفرح عسريي 

 هنلة حممد علي تنرية 

 لولوه حممد عبدالعزيز السعيد 

 أماين صاحل عبدالرمحن اليوسف 

 مسية حممد عبداهلل البيشي 

 هديل سعد سعود التمامي 

 


