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الرؤية  :التميز في تقديم برامج تربوية في مجال المناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم

كشف بأسماء المرشحات لبرنامج الماجستير بقسم المناهج وطرق التدريس للعام
الجامعي 1440/39هـ
االسم
م
1
نورة مسفر محمد النهدي
2
رويدا بنت عبيد بن عبدهللا المنهلي
3
شايعه حسين ظافر آل زاهر الوادعي
4
مرام مهدي حسين آل جعرة
5
مريم حسين فيصل علي الشريف
6
مباركة علي صالح الصيعري
7
شروق يحي هزاع النجراني
8
بدريه محمد مهدي ال دغيش ال حمد فاضل
9
كفايه هادي اليامي
 10دالل سيف علي شطفان القحطاني
 11جثله محمد محمد ال عون
 12نوف مانع هادي ال دويس
 13صالحه محمد عامر العسيري
 14ايمان علي بن مسفر آل هتيله
 15تهاني ابراهيم حسين دغريري
 16شعفه سالم حسين الغباس
 17فايزه احمد علي الفقيه
 18فوزيه بنت على بن سالم الصيعرى
 19فوزيه الحسن علي الشريف
 20هيله علي حمد فراج ال بلحارث
 21أحالم مهدي راشد ال ضاوي
 22فاطمة صالح راشد محمد آل فهيد اليامي
 23ريم ابراهيم علي آل موته
 24حنان صالح مسفر ال غرسان الشمراني
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مكارم راجح هادى آل بحرى اليامى
هيله ناصر سالم الكربي
ساره محمد سعيد القحطاني

مريم بنت علي بن مبارك بن علي العمور الدوسري
ليلى بنت حسين بن فيصل بن علي الشريف
خديجه عبدهللا مشحم على اليامى
سلوى بنت على بن محمد على آل ريم
موضى جمد صالح منصور اليامى
سحاب بنت نقطان بن سعيد آل بحري
نبراس عثمان عولجي حسين حكمي
أريج ظافر محمد سعد الصقور اليامي
حنان يحي محمد ابو ملحه
نورة بنت فارس بن محمد آل منجم
شمسا غريب سعود الفهاد
سايره مهدي علي آل زعمان
هند سالم حسين اليامي
هايله صالح هادي حوكاش
اروى عبدهللا سعيد ال سعيد
نفال بنت علي بن مد حليالن
نوره عبدالجبار سعيد القحطانى

ندى علي حمد آل مشرف
آمال مهدي محمد خضراء ال نميس اليامي
نادية سعيد زارب الوادعي
سميرة سعيد محمد آل مقبول
مشاعل بنت زيد بن ذعار آلثنيان السعدي

بسمه أحمد حمد محمد الشريف
فاطمه محمد عبيد ال زمانان
محسنه سالم حمد الفهادى

نوره سالم ابن احمد الغامدي
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زلفى علي علي احمد المكرمي
خلود سعيد عبدهللا القشانين
احالم طالب محمد الكثيري
أمل يحي عبد هللا القحطاني
وفاء علي حسين الشهراني
سهام بنت مسفر بن ممد ال مريح
ساره صالح دشن ال مهري
سلمى صالح هدران آل بحري اليامي

نعمه مبارك بن علي الدوشان
نوره صالح حمد طعزة ال سوار اليامي
وفاء محمد على مطارد
بتول محمد مانع اليامي

أمل محمد ابراهيم ال حزيمي
نمشة سعود عطيوي غريب الشمري
امجاد على محمد الشمرانى
فايقه احمد محمد أل دندور
زهره سعيد علي آل مسفر

فاطمه هادي معين ال صليع
نوف عمير حسن صالح ال سالم الوادعي
منال عيظة الخيواني
سحر حسين هادي آل نمرة
نادية مشبب بن سعد عبدهللا حمره
عائشة محمد عبدالرحمن الشمراني
هيلة مقبول بن يحي عبدالرحمن القارح
هدى احمد على سلطان آل عبيه
جفالء بنت مهدي بن حمد اليامي

سميره مبارك عايض العيصري
فاطمه حنش علي آل سالم
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مرام مفلح سعد الحارثي
زينه حسين محمد حسن سائمه آل منصور
شوق صالح حسين ال بحري

نوره مسفر محمد قهمان
هند على يحى عريشى
صافيه معيض علي محمد ال سعد القحطاني
منى مهدي علي الطليلي
غالية علي حسين خليوي لسلوم اليامي
منال مطلق نشا ال محمد السبيعي
تهاني مسفر سعد بختان اليامي
ايمان سالم علي اليامي
كريمة محمد هديبان آل شرمة
عبير على محمد علي عجيم آل خريم
نادية بنت على بن صالح محمد الفقير

حصه بنت سالم بن محمد سالم الوادعي
فريده محمد اسعد احمد الفيفي
هدى حسن علي ال فاضل
سمر منصور محمد ال عبيدة
نهله بنت سعيد حسين ال مستنير
ندى هزاع صالح نعيم ال شغاث
وفقه هادي علي سعيد ال مطلق
البتول علي محمد اليامي
حنان عطيه علي ال فاضل الغامدي
أمل سالم حسن ال خمسان
امل سالم بن عبدهللا آل سالم
النهيري متعب جروان فيحان القويد
معجبة محمد هادي الهواش
أمل علي محمد ابراهيم الشهري
فايزة سن يحي حكمى
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عائشه سعد عائض آل فهاد

عائشه هذال سالم القحطاني
منال محمد حسن لسلوم
ندى بنت يحى بن سعيد بن حسن اليامي
هند عبدهللا يححي آل صوان
معجبة محمد فالح ال فالح
فاطمة على أحمد محمد الشهري
أبرار احمد عطية الزهراني
بدريه صالح صغير يعالء ال يعالء
البتول سالم صالح اليامي
ايمان سالم عبدهللا آل سالم

ايمان بنت حسين بن صالح عبدهللا المصعبي
خلود عبدالرحمن عئض العمرى
ريضة محمد صالح يحيى آل حابس
وفقة بنت حسين بن صالح شامان آل منصور
أمجاد سالم محمد ال مصري
هدى منصور على آل فاضل
اريج مبارك عبدالعزيز الشهرانى

هدى بنت سعيد بن محمد القاضي
عهود حسن علي ال دويس
الهام أحمد محمد هيجان ال جعرة
اروى سال هادي صنيح ال جماهر
ليلى جعمل وبران اليامي
العنود مانع عبدهللا آل منصور
روان شرف علي الشريف
حنان مبارك عوضة الشهري
فاطمة ناصر هادي ال حنظل
وجدان علي فارس اليامي
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وضى مسعود بن صالح ال مستنير
فاتن حمد بن مانع اليامي
سعدى سالم عبدهللا الصيعري
منى مهدي عوض اليامي
هدى علي محمد آل راكه
محسنه مرزوق هادي محمد أل معمر
فاطمه عبدالعزيزبن حسين الشهراني
اروى فارس محمد آل دويس
معجبة حسن محمد شتران ال خمسان
تهاني محسن علي الصقور
اماني محسن علي ظافر الصقور
اروى بنت محمد بن على صالح آل غرزان
روان حمد حسين مصلح علي آل عاقلة
افراح صالح عبدهللا لسلوم
افراح سالم محمد المحامض
حنان سالم عايض عبدهللا الكربي
االء يحيى عبد هللا البياع
شمعه قائد سالم الهمامي
فاله عبد القادر المصعبى
امل على ناصر الشريف

أريج عبد هللا محمد ال عباس
فاطمه معين بن مهدي اليامي
خلود احمد صالح الهمامي
صيده ببنت علي منصور اليامي
وفاء عبدهللا علي آل فرج
اماني عبدهللا صالح محسن معالق
امجاد حسين علي ال زمانان
هدى بنت عطيه بن مهدي السالمي المتعاني
عائشة عبد هللا محمد الشهري
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