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كشف بأسماء المرشحين لبرنامج الماجستير بقسم المناهج وطرق التدريس للعام الجامعي
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غانم بن صغير علي شعيل
راشد سعود صالح ال سالم
عباد مطحس بادي الدوسري
ياسر سالم سعيد الصيعري
عمر محمد عمر سوادي
صالح بن ناصر بن مبارك الهمامي
مهدي حسين مهدي ال هتيلة
نايف بن عبد هللا بن جابر لغبي
هادي صالح محسن اليامي
عيسى يحي محمد عسيري
نائف سعيد مسفر اليامي
حسن بن سالم بن منصر الهمامي
ذياب بن عائض بن محد الدوسري
مبارك بن علي بن حفيظ الهمامي
بداح محمد بداح الدوسري
ناصر علي سالم ال سليمان
عاصم احمد محمد السمحان
محمد بن مبخوت بن سالم الهمامي
تركي عبدهللا عبدالرحمن داحه
فهد علي مسرع القحطاني
حسن على محمد الهمامي
مجدي محمد هادي عشوي
عبدهللا مصلح بن ظافر ال بحري
حسين صالح بن هادي ال دويش
احمد علي محمد الهمامي
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عبدهللا حسين صالح البياع
سالم بن محمد بن مبارك الهمامي
عبد العزيز بن محمد بن عبدهللا الدوسري
محمد بن غريب بن ناصر اليامي
فيصل إبراهيم سعيد الدوسري
يحي فهسان ال منصور محمد
إبراهيم محمد سعود الفارس
عيسى قشنون علي ال زمانان
حمد محمد هادي ال مطيف
سامي عبدهللا الغامدي
علي بن محمد بن مكدي الهاللي
أحمد سلمان حسين الفيفي
صالح ناصر حسين اليامي
أحمد يحي عبد هللا عطيف
مناحي بن دسمان المحمدي السبيعي
حمدان سراج هادي ال مخلص
محمد بن ناصر حسن النجراني
مجهار خالد محمد الدوسري
علي بن محمد ماطر مشبع مدخلي
عبدهللا سالم سعد المخاريم الدوسري
مبشر بن جابر بن مبشر ال هادي
حبيب بن محمد بن حبيب القحطاني
عبدهللا سالم سيف الشهراني
الحسين علي عبدهللا المصعبي
علي يحي علي القحطاني
عوض بن محمد بن عوض القرني
محمد بن ابراهيم الدوسري
فردان بن سعد بن دليم القحطاني
مبروك عيظه محمد الهمامي
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علي مسفر حويش ال فهاد
سالم بن مسفر بن سعيد ال فهاد
عبدهللا بن ناصر بن مانع أل سالم اليامي
مبارك بن فيصل بن هاشم الحارثي
فبصل عبدهللا عبدالرحمن العلياني
عبدهللا هادي صالح القحطاني
سجعان هادي ال منصور
فهد عبدهللا احمد البغدادي الزهراني
مؤنس احمد سعيد القرني
محمد بن يحي مفرح الخالدي
محسن بن محمد بن فهد الفهادي
محمد بن عايض بن مسفر ال قريع
مهدي سالم مسفر ال عامر
محسن علي بن حيدر ال قناص
حسن عبدهللا علي الشهري
خليل ابراهيم يحي الشهراني
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