أمساء املرشحات حلضور االختبار التحريري واملقابلة لدراسة املاجستري يف ختصص رايض االطفال الدراسي
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االسم
فاطمة محمد مهدي ال حشيش
نوره مطلق بن نشا بن حجاب ال محمد السبيعي
هاجر هادى راشد محمد ال خمسان
نوف ظافر هادى ال سويدان
هيفاء بنت سالم بن صالح اليامي
حنان بنت ماطر بن سحمان العنزي
أماني عبد هللا حسين حويل ال سالم
سيناء مهدى محمد شعيل على ال شريه
ندى عبد هللا عطية اللحياني
سناء مشبب بن محمد الوعله
مياده عبد الهادي بن محسن ال منصور
سحر بنت صالح بن فردان ال مهذل
أماني معيض سعيد الوادعي
روان احمد صالح ال شريف
شيخة ناصر محمد الشهراني
أروى عساف بن فائز الحارثي
ساره حسن عبده ال مطوع
نوره حمدان حسين زبيد
وعد سعد بن عبد هللا القشانين
غدى على حسين ال عامر
وضحى بنت حمد بن سعود ال دويس
نوره بنت محمد بن فهد القحطاني
لطيفة دوحان مانع ال سالم اليامي
أزهار على سالم ال خريم
خامسه هادى بن حسين ال صالح
ساره محمد هادى بهرر
ساره بنت سلطان بن حسين ابو ساق
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منيره بنت صالح بن عبد هللا العويشق
مها حمد حسن محمد ال شريه
ساره حمد مصلح ال دويس
فاطمة يحيى محمد هرمس ال جعره
خيرية على عبد هللا القحطاني
مشاعل سعيد بن مسفر ال سوار
نوره صنيج مسفر صنيج هادى الصقور
ريم على سعيد ال سفران
حنان محمد بن حمد ال سالم
مزنه على سالم قماش ال كليب اليامي
البتول مهدى بن حسين ال جعرة
انوار بنت ماطر بن احمد عسيري
مشاعل بنت طالل بن ذياب الخالدي
أشواق محمد محسن عباس الشريف
غدير حمد بن محمد ال منجم
شيمه فهد بن محمد الصقور
وصال بنت ضيف هللا بن يحيى الشريف
ريم بنت صالح بن حسين الشريف
أماني محمد صالح ال كبيبه
الهام بنت مهدى بن على اسحاق
نوره فالح بن سعيد الغباري
أروى صالح حسين سهالن
مشاعل مانع بن فهد ال شريان
فاطمة مشعل بن عويظه ال منصور
وعله على عايض محمد لغدان ال مخلص
ريم بنت محمد بن معيض الحسيني الشهري
امجاد فهد محمد بلحارث

