
 لبرنامج الماجستير والمرشحات مرشحينأسماء ال
 

 بكلية التربية  تقنيات التعليميعلن قسم 
 لقسم تقنيات التعليملبرنامج الماجستير  والمرشحات عن عقد االختبار التحريري للمرشحين

 صباحاً  10:00  العاشرةالساعة  عند هـ5/3/1433الموافق  السبتيوم  وذلك 

 14] أ [1( قاعة 15التربية مبنى ) كلية-للرجال / بالدرعية 

 [423/421/420] في القاعات( 2مبنى ) –للنساء / مركز الدراسات الجامعية بعليشة 
 

 :التالي مع مراعاة إحضار

 .بوقت كافيالحضور قبل الموعد -1
 . للطالبات أصل الهوية بالنسبة للطالب ، والهوية أو دفتر العائلة بالنسبة-2
 األصل للمطابقة. مع التخرجصورة من وثيقة -3
 مع األصل للمطابقة. األكاديميمن السجل  صورة-4

 
 

 أوالً : أسماء المرشحين.
 
 

 اسم العائلة اسم الجد األباسم  األولاالسم  م

 القحطاني عبدهللا علي مبارك 1
 القرني احمد عبدهللا محسن 2
 القحطاني محمد علي سعد 3
 الرويلي نداس جازم نصر 4
 حكمي محمد علي سامي 5
 الشمري حمدان محمد فرحان 6
 المطيري منور نويفع نواف 7
 القحطاني عائض سيف عائض 8
 الدوسري محمد عبدهللا إبراهيم 9

 العليوي فهد صالح فهد 10

 الدحيم حمود علي محمد 11

 صفحي حمود أحمد محمد 12

 القحطاني حسن سعيد حسن 13

 آل تويم محمد إبراهيم خالد 14

 األسلمي مرزوق ظاهر شعيب 15

 ال سرحان عبدهللا عبدالرحيم إبراهيم 16

 ال بوعصيده سعيد عائض عبدالوهاب 17

 المحيسن حسن أحمد تركي 18

 الرشيدي القحيم جبيالن مطلق 19



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ثانياً : أسماء المرشحـات.
 اسم العائلة اسم الجد األباسم  األولاالسم  م

 ابوظهير خليل محمد جمانا 1

 الحقباني حمدم عبدهللا أحالم 2

 الحقباني محمد عبدهللا سوسن 3

 العنزي عبيد الفي نجاح 4

 المشرف عبدالوهاب يوسف افنان 5

 الجابري حسن جبران علي 20

 األشجعي شهوان عشوي متروك 21

 الغريري محمد عبدالعزيز محمد 22

 العتيبي صقر عبدالمحسن صقر 23

 الوردي صبر صالح أحمد 24

 نزيالع عايض يوسف سلمان 25

 الغامدي عبدهللا هزاع مشاري 26

 القحطاني محمد ناصر محمد 27

 العقيلي رشيد عايض خالد 28

 القحطاني محمد عبدهللا عبدالمحسن 29

 الحريصي سليمان مشعوي مفرح 30

 المهناء إبراهيم محمد إبراهيم 31

 بيهان عبدهللا شائع وليد 32

 حكمي محمد ولي خالد 33

 عسيري إبراهيم ميطا عبدالعزيز 34

 مسملي هادي عيسى عبدهللا 35

 آل باشه بن عبدهللا بن زايد سعيد 36

 الجمعة محمد صالح عبدهللا 37

 المطيري جراد ماطر محمد 38

 المحيميد محمد علي محمد 39

 حكمي يحيى محمد نجيب 40

 السهلي مقبل عبدهللا ماجد 41

 المطرودي إبراهيم سليمان عبدالعزيز 42

 العنزي طنا محمد سعود 43

 العماري سالم معيض سالم 44

 القحطاني سالم سليمان سالم 45

 الشهري حسن عامر عبدالرحمن 46



 السليم حمد محمد علياء 6

 الشريف محمود احمد ريم 7

 الصالح عبدهللا سلطان العنود 8

 العصيمي نوار ضاوي سماح 9

 العنزي هندي مدشر منى 10

 الناصر حمد محمد منال 11

 الشمري ملفي جميل عبير 12

 القرني صالح محمد نوره 13

 آل الحارث مدشل ناصر فلاير 14

 الزامل عبدالرحمن عبدالعزيز أروى 15

 أباحسين منصور عبدالرحمن هنوف 16

 العقيلي محمد عبدهللا امل 17

 السويطي عبدهللا محمد غالية 18

 اللهيبي بخيت دخيل شيمه 19

 الدوسري بشلهو سعد أمينة 20

 الدوسري فهد ناصر نادية 21

 العصيمي عوض هللا متعب همالء 22

 المنقور محمد سالم حصة 23
 الدويش عبدالرزاق أحمد أروى 24

 الحمداني عبدهللا ابراهيم عواطف 25

 العثمان رشيد صالح رانيه 26

 المجحد ابراهيم مجحد اسراء 27

 العنزي خلف شنين هناء 28

 العمري سعد سلمان عهود 29

 بن خنين محمد عثمان نجوى 30

 الشهري عبدهللا مغرم ريم 31

 االحمدي شلية وصل مرام 32

 الشهراني أحمد سعيد أحالم 33

 الخريف محمد عبدهللا هاجر 34

 الحربي عبده عائل يسرى 35

 المعيبد عبدالعزيز سعود لطيفه 36

 السبيعي منير شارع امل 37

 الدوسري معجب هادي ريوف 38

 العبيكي ابراهيم سليمان هناء 39



 الدسيماني عبدالعزيز صالح مي 40

 الدوسري منيخر فهد هيفاء 41

 القحطاني فهد عبدهللا العنود 42

 العبالني الفي احمد تغريد 43

 القحطاني حميدي سلمان فوزيه 44

 السرحان عمر صالح سارة 45

 سفبن يو عبدهللا عبدالرحمن لمياء 46

 االحيدب عبدالرحمن ناصر ندى 47

 الداعج احمد محمد رنا 48

 الحسين صالح عبد هللا ليلى 49

 آل ماطر عسيري مفرح محمد خلود 50

 لبده نايف فيصل مالك 51

 عالقي محمد عبد المنعم الهام 52

 الشهري زاهر عزيز تمره 53

 الشامي عبدالعزيز محمد هدى 54

 السبيعي اركمب عبد الرحمن سمية 55

 القحطاني علي سعيد فاطمة 56

 بن دريس زيد عبدهللا ريم 57

 القعيمي علي خالد تهاني 58

 المجيول ناصر عبدهللا الجوهرة 59

 الحزيمي ابراهيم محمد غدير 60

 القحطاني سعد ناصر رمش 61

 العامر احمد عبدالرحمن لطيفه 62

 البسام معيقل محمد نوره 63

 الحمد علي عبدهللا خوله 64

 المطيري شباب ذياب نجوى 65

 العتيبي عواض مطلق فدوى 66

 السليمان عبدهللا عبدالحميد نوره 67

 السعيد عبداللطيف راشد غدير 68

 الناس عبداللطيف يوسف منيرة 69
 الناس عبد اللطيف يوسف لطيفة 70

 السليمان عثمان محمد رؤى 71

 اليامي سالم حيان مها 72

 الباز عثمان صالح بيرع 73



 باعشن علي أبوبكر هدى 74

 الشهراني ناصر ظافر أمل 75

 الباش عبدهللا ابراهيم نوره 76

 العبد الجبار سليمان عبدالجبار منى 77

 الحربي واهس مرشد ساره 78

 الخالد سعد محمد منيرة 79

 الغامدي حامد سالم مها 80

 العلياني عبدهللا مسفر نوره 81

 الجارهللا عبدالرزاق صالح هلةن 82

 الشويعر صالح عبداللطيف رنا 83

 البقشي حسن محمد صباح 84

 السليمان عثمان عبدالرحمن سارة 85

 الحنيشل عبدهللا محمد نوره 86

 القحطاني علي عايض شيخه 87

 المحفوظ عبدالرحمن محمد منى 88

 الخضر سليمان صالح حنان 89

 هنيالج مبيريك عيد هند 90

 السعيد محمد احمد تغريد 91

 الحارثي فواز صائل مدى 92

 التميمي حسن محمد مدى 93

 الشهراني عبدهللا محمد شريفة 94

 جعفري محمد أحمد ةخديج 95

 النمله عبدهللا علي مها 96

 المحارب حمد صالح باسمة 97

 
 


