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

االسم

السجل المدني

1

فايزه مانع حسني آل الشهي

***1068237

2

بدور أمحد عبد اهلل آل رجب

***1092707

3

سلوى حممد سعيد آل فطيح

***1075813

4

هدى محد حسني آل قليان

***1038626

5

سلوى على حممد آل خرمي

***1083716

6

فاطمه عبد اهلل حممد الضلعي

***1088569

7

نصره حممد عبد العزيز القميزي

***1089372

8

عهود مهدى حممد آل زمانان

***1084608

9

مشاعل مانع فهد آل شرمان

***1086249

 11غاية حممد جابر الشهري

***1030981

 11نوره على سعد آل مدهس

***1028562

 12هيله مقبول حيي القارح

***1040732

 13ابتسام حممد عوض القرين

***1031745

 14نعمه ناصر مهدى آل عباس

***1077154

 15سابره مهدى مسفر العجمي

***1047023

 16مزنه حممد على آل رزق

***1014689

 17البتول على حممد اليامي

***1084209

 18أمل سامل مسفر العجمي

***1086799

 19مسيه صاحل مهدى آل شكوان

***1088523

 21رمي سعد على الشمري

***1031168

 21نوره حسني على آل فطيح

***1069972

 22بدور مهدى صاحل آل زمانان

***1051286

 23منال سامل صاحل آل خرمي

***1070552

 24رفعة حسن هادي آل منصور

***1061761

 25العنود مانع عبد اهلل اليامي

***1047756

 26بدرية حممد صاحل اليامي

***1093314

 27فاطمه مسعود عليان آل فطيح

***1087594

 28مرام حممد مسفر آل فطيح

***1039772

بيان باملرشحات
لربنامج ماجستري القيادة الرتبوية املهني (بنات) للعام اجلامعي 0440 /0441هـ
 29جفالء مهدى محد آل منجم

***1076046

 31فايزه حممد صاحل القحطاين

***1061305

 31نبيله عبد اهلادي إبراهيم آل معيد

***1057356

 32أريج سامل عواد العطوي

***1054543

 33ساره حممد محد اليامي

***1103805

 34حليمه حسن سعيد احملضى

***1073669

 35سعده مانع على القحطاين

***1072569

 36أحالم على حسني اليامي

***1073314

 37حبيبة عبد اهلل حسني آل خملص

***1049253

 38نوره حممد عايض الشهري

***1046191

 39جنالء على سامل آل سامل

***1038951

 41نوره سعد صاحل آل قنه

***1096669

 41آمنه سعد عائد املطريي

***1040897

 42حفصه عبد اهلل حسني احلازمي

***1087132

 43رغد محد عبد اهلل آل عمي

***1028296

 44مها حممد محد بن دخيل

***1083737

 45رابعه مرعي عبد اهلل الصيعري

***1059016

 46رشا حسني صاحل حرشان

***1094101

 47نوره صمعان حممد آل عامر

***1095304

 48صفاء فرج حممد آل مريح

***1064493

 49حنان سامل خلوى العنزي

***1081331

 51فاطمه صاحل حممد اجلليل

***1091827

االحتياطيين
 51تغريد حسني حممد آل حوكاش

***1089220

 52منال راشد مهدى القطامي

***1060796

 53فايزه مانع حسني آل الشهي

***1068237

