
جامعة الملك سعود
الكليات اإلنسانية-مركز الدراسات الجامعية

كلية التربية
قسم اإلدارة التربوية

اختبار القبول والمقابلة الشخصية لاللتحاق لدخول-المرشحات مبدئياً -أسماء المتقدمات 
ببرنامج الماجستير في اإلدارة التربوية

أحالم عبدالعزيز صاحل السيف.1
أحالم حممد عبداهللا آل راشد.2
أروى سعد أمحد بن عجالن.3
اريج محد حممد النشوان.4
أمساء سليمان عيسى العريفي.5
اسيل حممد عبداهللا السهلي.6
اماين سعيد عايض اجلنييب.7
أماين معيض سعيد الوادعي.8
أمل حسيب حسن خاطر إبراهيم.9

أمل صاحل علي العريين.10
آمنه ابراهيم عبدالعزيز املوسى.11
امينه عبدالرمحن حممد اهلوميل.12
بتالء سامل حممد الدوسري.13
بدرية حممد حامد املطريي.14
اجلازي العاصي محود العنزي.15
جيهان صاحل عبدالوهاب الصانع.16
حصه حممد عبدالرمحن الشدي.17
حنان سامل مجعان الزهراين.18
حنني إبراهيم عبداهللا القحطاين.19
حوريه عبدالرمحن راشد ال زنان.20
خلود شاعي حممد العصيمي.21
خلود حممد صاحل ال محدان.22
خلود مفلح عبيد السبيعي.23

العنود عبدالرمحن عبداهللا الدوسري.35
العنود عبدالكرمي قاسم السبيق.36
السيدالعنود عبداهللا عطيان.37
العنود مسعد سليمان العديلي.38
غزيل حممد عبداهللا الدوسري.39
فاتن عبداهللا عبدالعزيز السيف.40
فاطمه مدعث فارس العتييب.41
ملى عبداهللا محد الذويخ.42
لينة صاحل منصور الرباك.43
مارية فواز سعد الشهيوين.44
مرام خالد حطاب السبيعي.45
مرمي حممد عبدالعزيز الغنام.46
اشدمشاعل عبد اهللا  سعد الر .47
منال عبداهللا رافع العمري.48
منريه عبداهللا هادي عسريي.49
مها عائض هندي القحطاين.50
مها علي عبداهللا النملة.51
مها غليفص حسني العصيمي.52
مها حممد اليف العتييب.53
ناهد عبدالواحد عبدالرؤوف ماجد.54
ناهد منصور سليمان الوهيد.55
جنوى عبداحلفيظ عبداهللا الشمري.56
ندى عبد اهللا  صاحل الضويان.57
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دميه سعد بطي احلصان.24
رحاب عبداهللا حمسن احلازمي.25
رنا زاهر حممد الشهري.26
سارة علي سعيد دعجم.27
عايض العقيلي املطرييساره سليمان .28
ساره علي أمحد هزازي.29
مسيه ابراهيم حممد الزيدان.30
شريفة عائض شايع القحطاين.31
عائشة حمماس زويد العتييب.32
عائشه عبدالعزيز حممد الرشيد.33
عبري سعد ابراهيم العريفي.34

ندى عبدالرمحن وصل اهللا املطريي.58
نور فؤاد مصطفى منشي.59
نوره محد جهيزان احلمادي.60
نوف أمحد حممد العمري.61
نوف عبداهللا فايز املدرع.62
نوير حممد مرضي ال حبشان.63
هديل عبدالرمحن سعود القميزي.64
هند سعود عبدالعزيز األمحد.65
هيا محد عبداهللا احمليذيف.66
هياء حممد متيم التميمي.67
صاحل الغمسوسام مشعل.68


