
 الرتبيةختصص )يف برانمج الدكتوراه  املرشحات لدخول االختبار التحريريقائمة  -
 :(اإلسالمية

 رقم اهلوية االسم م
 31432***** نوف صاحل حممد املديهش  -1
 76590***** منال علي عبدالرمحن العنزي  -2
 77558***** سارة عبدالعزيز سعد املسعود  -3
 75342***** فوزيه خالد عبدهللا اجلديد  -4
 08890***** نورة خلف الرويضان  -5
 51931***** رقيه امساعيل دهلوي  -6
 59066***** شريفة عبدالعزيز العمري  -7
 19927***** نسرين حممد امحد احلكمي  -8
 67399***** مها سعود احلاقان  -9

 05586***** فوزيه حممد عبده  -10
 40898***** امساء علي مرزوق القحطاين  -11
 64109***** خدجية سعد غرم الشهري  -12
 35285***** حنان علي سليمان اللحيدان  -13
 27459***** االصقه ابتهاج شائع علي  -14
 82034***** فاطمه حممد سفر الزهراين  -15
 82602***** مي علي راشد آل ماجد  -16
 72793***** شعاع عبدهللا مسلط العنزي  -17
 62656***** رمي سعد إبراهيم السويلم  -18
 07236***** مليس عبداحملسن سيف السيف  -19
 31809***** حممد العقيليعليا علي   -20
 21825***** عالية حممد عسريي  -21
 13383***** سليمان حممد املهنانسيبة   -22
 93667***** نورة حممد عبدالرمحن ال سليم  -23
 14864***** أروى عبدالعزيز حممد الشويش  -24
 19714***** هند حممد سعيد آل زيدان العسريي  -25
 11487***** مزنة راشد ابراهيم اخلليفة  -26
 25851***** صاحله حيى اجلوين  -27
 08326***** مبارك املطرييحصه  فهيد   -28



 03549***** بيان سامل خلف الزهراين  -29
 15162***** فوزية انير سامل اللحياين  -30
 49889***** جوهرة عبد العزيز السيف  -31
 73407***** رميا حممد القحطاين  -32
 38752***** حنان  مرشود لفيان العتييب   -33
 14648***** نعساء سعود طرخيم السبيعي  -34
 45416***** نوره محود رزيق املطريي  -35
 55040***** نسيبة عبدهللا برجس الدوسري  -36
 93714***** حنان امحد معتق درمان  -37
 38000***** اعتدال علي درييب  -38
 48712***** رمي عبدهللا العاطفي  -39
 55283***** حنان عبدهللا علي الغامدي  -40
41- v 64525***** ملا عمهوج عبدهللا العتييب 
 26135***** عبدهللا القحطاين منريه  -42
 40130***** مها سعد حممد أابحسني  -43
 51888***** جنالء منصور حممد بن زيد  -44
 20438***** لطيفه فهد سعد القريشي  -45
 37272***** هند عبداحملسن عبد العزيز بن مخيس  -46
 99945***** جنالء علي مسلم العمري  -47
 33217***** هدى حممد محد الرزين  -48
 84606***** هبيه عبدالرمحن  سليمان املسهر   -49
 00011***** حصه عبيد الدوسري  -50
 90736***** مها عواد سند الشمري  -51
 78542***** لولو عمر حممد أاباخليل  -52
 26475***** لولو صاحل أاباخليل  -53
 20754***** لبىن عبدهللا صاحل احملمود  -54
 39232***** منرية حممد مبارك الدوسري  -55
 41501***** انجم اليف املطريي مجال  -56
 04759***** طرفه حممد محد الربيدي  -57
 16214***** غادة حممد ابراهيم املشيقح  -58
 69022***** حنان  خلف عليق الرويضان  -59
 93659***** منرية حممد آل سليم  -60



 



ختصص )يف برانمج الدكتوراه  قائمة املرشحني واملرشحات لدخول االختبار التحريري -
 :أصول الرتبية(

 أواًل: الطالب
 رقم اهلوية االسم م
 22127***** فهد  محود  الرميح   -1
 19030***** سعد مبارك سعد القريين  -2
 58324***** عبدهللا أمحد عبدهللا الراشدي  -3
 42462***** سلطان سياف الشهراين  -4
 63728***** صاحل عبداللطيف جهز صاحل العبداللطيف  -5
 83370***** علي خلف الركادي  -6
 06067***** سليمان علي سليمان املوسى  -7
 46790***** حسني عبدهللا سعد احلارثي  -8
 35047***** منصور محود عليان اللهييب  -9

 19285***** تركي ابدي  تركي الدوسري   -10
 00784***** سعد مبارك سعود النفيعي  -11
 01595***** حممد  سلطان عبد هللا احلارثي  -12
 96780***** حممد علي ال كناد القحطاين  -13
 89107***** حممد سراي محاد الشمري   -14
 19167***** حممد عبدهللا آل بودبيل  -15
 23303***** العيسي هداج حممد هداج  -16
 63626***** حممد مرتك حممد اخلضاري  -17
 50198***** سليمان  مريع  عبد هللا آل مسعودي  -18
 43944***** عبدهللا انصر العدواين  -19
 11609***** أمحد سعد ضيف هللا الغامدي  -20
 45629***** أمحد زايد فالح املسعودي  -21
 46007***** خالد حامد أمحد العامري  -22
 93764***** مقبول سفر خبيتان العتييب  -23
 29604***** صاحل سامل حيىي القرين  -24
 57566***** منصور ضايف العنزى  -25
 99698***** عبدالعزيز  حممد  قاسم جعفري  -26



 75378***** ذعار مساعد سداح السعدي  -27
 67568***** سعد سعيد علي رحبان  -28
 25955***** متعب عبدهللا احلريب  -29
 49525***** طالعفهد حممد   -30
 14495***** حممد عبد الرمحن حمنش الشهري  -31
 72274***** سلطان منصور األمسري  -32
 39775***** فراج سعد الشهري  -33
 66503***** عايض منصور فهد السبيعي  -34
 86065***** ماجد  أمحد  العسريي  -35
 79400***** بدر مرزوق سائر العتييب  -36
 22102***** احلميدي عواد احلميدي الشمري  -37
 99499***** حممد عبدالعزيز الرعوجي  -38
 16001***** حممد فهد علي العتييب  -39
 75979***** مسري سعد  مغرم الشهري  -40
 88537***** يوسف أمحد حسن عسريي  -41
 14449***** عبدهللا خالد حممد الشلهوب  -42
 51117***** إبراهيم حممد املواش  -43
 04894***** مهدي بن سعيد عايض آل غائب  -44
 19700***** معاذ حممد املهناء  -45
 48265***** منيف حممد بن جراش  -46
 24445***** سعيد علي ال غظيف  -47
 74931***** مساعد نداء حوران العنزي  -48
 84501***** سعود نداء حوران العنزي  -49
 40531***** اثمر حممد فهيد الشهراين  -50
 41989***** عيسى  سحمان  حابش   -51
 75323***** انصر عبدهللا راشد الكنهل  -52
 22379***** زاهر سلمان املشنوي  -53
 73623***** منصور سليمان حممد املشيقح  -54
 35281***** خالد أمحد سامل الزبيدي  -55
 82627***** شاهر حبيب سعيد السلمي  -56
 09632***** عبدالعزيز علي املغامس  -57
 13838***** حممد مشعل عبدالرمحن العتييب  -58



 32424***** مشاري حممد الغيداين  -59
 61316***** علي سحيم اجلرشي  -60
 80353***** يوسف فليح مطلق الرشيدي  -61
 50812***** عبد هللا عبد العزيز إبراهيم املرتك  -62
 61436***** مسدف موسى علي جرادي   -63
 99276***** فهاد جمول العنزي  -64
 34737***** سعيد الودعاين انجع جابر  -65
 51355***** الشهريبدر انصر   -66
 92960***** خملد سريح القثامي  -67
 20709***** فواز ماجد شامان الرخيمي  -68
 58926***** محد غازي السليمي  -69
 95420***** أمحد حسني جابر املالكي  -70
 58122***** عثمان حسني مسملي  -71
 43406***** عبدهللا عبدالرمحن البديوي  -72
 75535***** محود جارهللا اللحيدان  -73
 58131***** حممد فهاد الدوسري  -74
 86849***** عودة عبدهللا عودة املقرن  -75
 26739***** عبدالرمحن بن عبداحملسن بن عبدالرمحن الطويل  -76
 22846***** حممد مشبب دويرم  -77
 12757***** مرتك أمحد مهدي الصاحل  -78
 20709***** حممد سعد الدوسري  -79
 94859***** محدان عبداهلادي العنزي  -80
 33900***** عبدهللا عبيد الشهيل   -81
 25152***** عبدهللا جدعان  مريشيد املطريي  -82
 80264***** رايد سعيد حممد موسى  -83
 80301***** عبدهللا حممد الرقيقيص  -84
 50192***** حممد صاحل عبدهللا احلمود  -85
 34932***** عبيد  معاش جراد العنزي  -86
 33891***** تركي علي مريع ال عائض  -87
 50326***** فائز سعيد فايز الشهري  -88
 72948***** طارق حممد علي احلناكي  -89
 50936***** فهد سعد  الثبييت  -90



 75217***** اهلوميل  عبدالرمحن  عبدامللك  عبدالعزيز  -91
 19655***** حممد مرزوق مقينع العصيمي  -92
 64459***** طالل عايل علي الرشيدي  -93
 55912***** علوان أمحد القرين  -94
 02383***** ماجد عبدهللا فاحل املغامسي  -95
 69699***** فهد عوض املطريي  -96
 75697***** علي فهد عبدهللا الدوسري  -97
 71487***** مشس العتييب ايز ابدي ف  -98
 18549***** خالد حممد سحاب البارقي  -99

 55446***** حميسن الغامنيبدالعزيز حسن ع  -100
 48313***** رائد حممد عبدالرمحن اليحىي  -101
 88264***** مسفر  عبيد  سفر الدوسري   -102
 29758***** إمساعيل  حممد  مثيب املظيربي  -103
 52278***** رشيد  سامل عبدهللا الرشيد  -104
 69062***** انصر بن فهد بن حممد اهلوميل  -105
 82471***** ماجد عبدهللا حممد الشهري  -106
 93275***** حممد علي الغامدي  -107
 95496***** حران الرويلي محيد كوميي  -108
 14288***** سلطان حيىي مطهري  -109
 52393***** ماجد عبدهللا القحطاين  -110
 11990***** إبراهيم خليف مرضي العنزي  -111
 48276***** قاسم ملفي جابر العنزي  -112
 39135***** إبراهيم بن حممد بن  صاحل الربيش  -113
 38713***** عبدهللا محد عبدهللا احلسني  -114
 27007***** أمحد علي األمحريعلي   -115
 49086***** شداد انصر شداد آل فطيح  -116
 13406***** مبارك انصر األكليب  -117
 65306***** سعيد حممد عبدهللا آل حيىي  -118
 48088***** حممد علي الصغري  -119
 50664***** هادي زيد برجس الغرايب احلريب  -120
 38193***** ماجد زيد برجس الغرايب احلريب  -121
 61394***** علي مسافر اخلثعميمسفر   -122



 32365***** سعيد حممد علي القريب  -123
 67045***** حمماس رشيد حممد اهلدالء  -124
 25565***** إبراهيم عبد هللا التميمي  -125
 68842***** سليمان عبدهللا إبراهيم اهلندي  -126
 86063***** مبارك عبداإلله مبارك الدوسري  -127
 01618***** حممد اهلوميل صر إبراهيم ان  -128
 54816***** إبراهيم زيد إبراهيم العريج  -129
 89178***** حممد مفرج الدوسريدي اب  -130
 02469***** الرميح مد رميح حم  -131
 69646***** انيف محود حسني السبيعي  -132
 12351***** سليمان عبدالعزيز علي السامل  -133
 1008855478 ساير هليل العنزي  -134

الطالباتاثنًيا:   
اهلويةرقم  االسم م  
 04550***** فاطمة خالد حممد البداح  -1
 69405***** آسيا حسني منشط  -2
 16606***** مرام حممد احلريب  -3
 00893***** أمل حممد العازمي  -4
 00037***** منريه عبيد عبدهللا الردعان  -5
 51162***** مها عبدهللا صقر احلوشان  -6
 18073***** سرى عبدهللا سليمان العليان  -7
 69828***** سعود عبدالرمحن الزومانهال   -8
 55164***** الباليل هدى عبدالرمحن عمر  -9

 52556***** رمي محود قبال العتييب  -10
 83352***** مرام انيف علي العنزي  -11
 29887***** رمي علي الدهيمان  -12
 07076***** فاطمة عبدالرمحن حسن االمسري  -13
 17198***** هنله علي حسن القصيمي  -14
 28705***** عبدالعزيز عبدهللا املقبلهدى   -15
 18486***** هناء تركي امساعيل مله  -16
 88448***** صيته بدر مبارك  -17



 47281***** مرام عيد ذهني العتييب  -18
 20539***** جواهر متعب املطريي  -19
 14728***** غادة حممد عبدالرمحن الرشيد  -20
 49960***** غادة انصر عبدهللا الفركز  -21
 62698***** حسن الدوسري لولوة علوش  -22
 79745***** هند إبراهيم املعيقل  -23
 68424***** أشواق حيىي جملي  -24
 16573***** مشاعل حممد علي الشدي  -25
 60537***** عواطف محد محاد الشمري  -26
 71185***** منرية عبدالعزيز محد العباس  -27
 65657***** عبدالرمحن بن مغيصيببه عبدهللا ه  -28
 49588***** املطرييسامية نواف   -29
 69248***** نوره محود حممد البقمي  -30
 70596***** خولة انصر عبدالكرمي اجلهيمان  -31
 16100***** مرام عبدهللا سليمان السكيت  -32
 86835***** منريه حممد محد اجلعيدي  -33
 81151***** هتاين عبد الكرمي عبد العزيز اجلربين  -34
 57120***** غزيل عبدهللا مقبل القحطاين  -35
 28529***** رمي عبدهللا زيد بن دريس  -36
 49479***** حليمة عامر العسريي  -37
 97440***** حنان حسن العمري  -38
 51649***** مشاعل عبدهللا عايض القحطاين  -39
 02975***** لولو إبراهيم املقبل  -40
 82562***** خرياء علي حريصي  -41
 97427***** وفاء محد العتييب  -42
 56355***** القحطاين مي سامل ر   -43
 57184***** حصة حممد إبراهيم الصيخان  -44
 98482***** جنوى علي حممد الشريف  -45
 07736***** طرفه عبدالرمحن العجالن  -46
 11883***** خلود امحد رميزان الدجني  -47
 81065***** فائزة مشيش العنزي  -48
 60322***** رهام أمحد عبدهللا اجلرب  -49



 53422***** الفايزبيان عبدالرمحن   -50
 88038***** اماين امحد احلسيين  -51
 36798***** مشاعل صاحل بن ابز  -52
 38545***** أمساء سليمان صاحل الراجحي  -53
 44858***** رضاء ابراهيم مبارك آل سليمان   -54
 25099***** منرية ابراهيم فهد العريدي  -55
 52728***** نوره حممد عبدهللا الشعالن  -56
 77177***** ابراهيم الفارسنوره محد   -57
 83880***** العنود سليمان حممد الفرهود  -58
 60918***** صفية عوض غرمان الشهري  -59
 58761***** آالء علي حممد الغامدي  -60
 48834***** فوزية حممد صاحل الصاحل  -61
 96287***** ليلى عيسى اجلهين  -62
 95704***** سعاد عبدهللا حزمي العنزي  -63
 40147***** العتييبرمي مطلق خريص   -64
 35915***** جواهر سرحان سامل العنزي  -65
 56567***** اندية عبدهللا الرفاعي  -66
 31212***** شروق عبدالرمحن العمران  -67
 97447***** جنوى ذايب املطريي  -68
 12682***** مىن اليف بغل الرويلي  -69
 97512***** إميان عبدهللا علي الدغيثر  -70
 02066***** املطريي  علي اللوحيقبري ع  -71
 08186***** مرمي علي داحش الشهري  -72
 90579***** سارة عبدالرمحن زبران العمري  -73
 91453***** غال صاحل عياد احلويطي  -74
 86053***** منريه حممد حزام احلميداين  -75
 78553***** أروى سليمان علي البليهي  -76
 99162***** أمساء إبراهيم حممد الصبيحي  -77
 50102***** عبدالكرمي الشايع فو ن  -78
 09908***** ندى عبدهللا حممد الرضيان  -79
 57196***** رميا مداوي أل جابر  -80
 93116***** امال حممد ابراهيم ال حزميي  -81



 07972***** أمل أمحد القرين  -82
 30006***** إميان إبراهيم عبدالرمحن اجلريد  -83
 32380***** مشاعل سعد زابر املطريي  -84
 04995***** هيفاء حممد اهلويش  -85
 82525***** مرمي سلمي خصيوي العتييب  -86
 45831***** موضي بريد عمار الشمري  -87
 82519***** أمساء  مبارك الرشود  -88
 50339***** دالل صاحل ظافر العتييب  -89
 49822***** نوف بريك حممد القحطاين  -90
 95250***** فائزه حممد السرحاين  -91
 31043***** العتييبنوره خلف شديد   -92
 34508***** سوير زنعاف فواز السهلي  -93
 24786***** هديل سليمان عبدهللا اخلضري  -94
 62601***** حياة عبد العزيز حممد العسكر  -95
 92787***** دليل غازي شداد املطريي  -96
 40425***** أروى عبدالرحيم عبدهللا القرعاوي  -97
 44677***** مها عبدهللا حممد السياري  -98
 82782***** رمي عبدهللا الشتوي  -99

 61412***** مطلق املطلق وره حممدن  -100
 78445***** هند فاحل مران الرابعي  -101
 75214***** جنالء سامل عامر القحطاين  -102
 13420***** ملاء عبدالعزيز سليمان العبيدي  -103
 39205***** فوزية حممد أمحد عسريي  -104
 64203***** ليلى فرحة الغامدي  -105
 33609***** أمحد محود صفحيانديه   -106
 84489***** عبدالرمحن خلف التميميراي ث  -107
 71385***** سامية سليمان صاحل الدبيخي  -108
 93618***** الشيخه ظاهر العنزي  -109
 16204***** نوال أمحد خامت السلمي  -110
 17377***** هدى سليم الشمري  -111
 76233***** فوزية سعد عبدهللا القحطاين  -112
 23279***** جارهللا الغزي  الء سعودجن  -113



 36239***** آالء عبدهللا املهوس  -114
 14945***** حممد عثمان أابحسنيمساء أ  -115
 07262***** تيماء متلع حممد القحطاين  -116
 51609***** لطيفة عبدالرمحن أمحد العمري  -117
 69524***** مدحية فهيد اجلماعني  -118
 41990***** أروى عبدهللا فهد البشر   -119
 85317***** عيد عايد األمحديوفاء   -120
 89852***** فاطمة سليمان زنيد اجلهين  -121
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