بيان باملرشحات
لربنامج ماجستري تقنيات التعليم املهني (بنات) للعام اجلامعي 0440 /0441هـ
األساسيين
م

االسم

السجل المدني

1

فريال ناصر مدشل آل احلارث

***1024484

2

أشواق عبداهلل حممد آل سليمان

***1035665

3

شروق مسلي صاحل اليامي

***1082695

4

دالل حسني علي أبو ساق

***1028236

5

عمشا سعد مسران ال جعفر

***1029449

6

فاطمة علي ظافر النجراين

***1061357

7

هناء موسى عيدان العزيزي

***1077175

8

زلفى علي علي املكرمي

***1045584

9

أريج حسن سعد آل صلة

***1085611

 11مسرية حممد شلعان ال دويس

***1025777

 11ساره حسن حممد الزهراين

***1028024

 12فريال علي حسني الفرج

***1060170

 13محده عبدالرمحن علي اليامي

***1090378

 14عطره سعد حيىي القحطاين

***1025723

 15أبرار على صاحل الزمانان

***1070555

 16عبري علي حممد ال خرمي

***1083716

 17اميان جرب سعيد ال ذيبان

***1084279

 18سهام عبدالرمحن مناحي الشهراين

***1077878

 19خبيته ساملني أمحد بالعبيد

***1017588

 21اشواق موسى حسن احلقوي

***1050582

 21رمحة هويج حممد السلوم

***1052813

 22وعد جوعان وديد الشمري

***1072413

 23إميان سعيد عبدالرمحن الشهراين

***1050215

 24حنان حسن حممد آل دعري

***1037987

 25منرية سعد ناصر الشهراين

***1020109

 26نورة حممد حسني ال عوض

***1051795

 27هتاين حمسن علي الصقور

***1066950

 28ندى صاحل علي الوادعي

***1095909

بيان باملرشحات
لربنامج ماجستري تقنيات التعليم املهني (بنات) للعام اجلامعي 0440 /0441هـ
 29أمل محد راشد آل هدسان

***1095005

 31صيته مبارك فهيد القحطاين

***1070609

 31امل مسفر دالمة حيدر

***1024421

 32عبري إبراهيم أمحد املالكي

***1053403

 33مسحة سعد مسعود القحطاين

***1019900

 34أماين مانع سامل آل منصور

***1076019

 35منشة سامل حسني ال شرية

***1050649

 36مثراء سفر سعيد القحطاين

***1068567

 37حليمة حيىي حممد شيبان

***1035913

 38ميمونه مبارك فهيد القحطاين

***1057541

 39هياء عايض فرج ال رشيد

***1059975

 41ندى حممد عبداهلل دحدوح

***1091496

 41هيلة صاحل مسفر قهمان

***1040345

 42فاطمة عبدالرمحن مذكر العامري

***1070037

 43أمل دليم مسعود الزبداين

***1083325

 44وضحى نتاش صاحل ال زمانان

***1078845

 45مسريه سعيد عبداهلل العمري

***1079885

 46بسمة علي عزان ال خرمي

***1082946

 47أفنان صاحل أمحد الرويشد

***1081432

 48فاطمة حممد محد اليامي

***1076300

 49مها حسني صاحل ال حشيش

***1066725

 51بشائر حسن علي أبو ساق

***1090549

االحتياطيين
 51فاطمة حسني راشد اليامي

***1085138

 52شبنه مطارد حلبوب آل مطارد

***1073220

 53نورة حممد محد اليامي

***1076300

