
 أمساء املقابالت العلمية للمتقدمني واملتقدمات على برانمج الدكتوراه يف ختصص أصول الرتبية

 الطالبات

 رقم اهلوية االسم

 95250***** فائزه حممد السرحاين

 57184***** حصة حممد إبراهيم الصيخان

 93116***** امال حممد ابراهيم ال حزميي

 82562***** خرياء علي حريصي

 49960***** غادة انصر عبدهللا الفركز

 71185***** منرية عبدالعزيز محد العباس

 57120***** غزيل عبدهللا مقبل القحطاين

 23279***** جنالء سعود جارهللا الغزي

 00037***** منريه عبيد عبدهللا الردعان

 49588***** سامية نواف املطريي

 88038***** اماين امحد احلسيين

 31212***** شروق عبدالرمحن العمران

 82519***** أمساء  مبارك الرشود

 52556***** رمي محود قبال العتييب

 07076***** فاطمة عبدالرمحن حسن االمسري

 92787***** دليل غازي شداد املطريي

 97447***** جنوى ذايب املطريي

 69828***** هال سعود عبدالرمحن الزومان

 88448***** صيته بدر مبارك



 62698***** الدوسريلولوة علوش حسن 

 52728***** نوره حممد عبدهللا الشعالن

 34508***** سوير زنعاف فواز السهلي

 20539***** جواهر متعب املطريي

 12682***** مىن اليف بغل الرويلي

 11883***** خلود امحد رميزان الدجني

 31043***** نوره خلف شديد العتييب

 17198***** هنله علي حسن القصيمي

 14728***** غادة حممد عبدالرمحن الرشيد

 51649***** مشاعل عبدهللا عايض القحطاين

 98482***** جنوى علي حممد الشريف

 08186***** مرمي علي داحش الشهري

 30006***** إميان إبراهيم عبدالرمحن اجلريد

 24786***** هديل سليمان عبدهللا اخلضري

 49479***** العسرييحليمة عامر 

 81065***** فائزة مشيش العنزي

 40147***** رمي مطلق خريص العتييب

 50102***** نوف عبدالكرمي الشايع

 44677***** مها عبدهللا حممد السياري

 09908***** ندى عبدهللا حممد الرضيان

 17377***** هدى سليم الشمري

 41990***** أروى عبدهللا فهد البشر



 55164***** هدى عبدالرمحن عمر الباليل

 56355***** رمي سامل القحطاين

 53422***** بيان عبدالرمحن الفايز

 50339***** دالل صاحل ظافر العتييب

 01011***** عليا سعد ثويين احلريب

 99162***** أمساء إبراهيم حممد الصبيحي

 82525***** مرمي سلمي خصيوي العتييب

 60322***** عبدهللا اجلربرهام أمحد 

 81151***** هتاين عبد الكرمي عبد العزيز اجلربين

 02066***** عبري علي اللوحيق املطريي

 69405***** آسيا حسني منشط

 25099***** منرية ابراهيم فهد العريدي

 96287***** ليلى عيسى اجلهين

 44055***** هيفاء ظافر مشبب األمسري

 16606***** احلريبمرام حممد 

 51162***** مها عبدهللا صقر احلوشان

 82782***** رمي عبدهللا الشتوي

 38545***** أمساء سليمان صاحل الراجحي

 93618***** الشيخه ظاهر العنزي

 85317***** وفاء عيد عايد األمحدي

 32380***** مشاعل سعد زابر املطريي

 04550***** فاطمة خالد حممد البداح



 16573***** مشاعل حممد علي الشدي

 40425***** أروى عبدالرحيم عبدهللا القرعاوي

 71385***** سامية سليمان صاحل الدبيخي

 71136***** منوة سويد العنزي

 51609***** لطيفة عبدالرمحن أمحد العمري

 58761***** آالء علي حممد الغامدي

 86053***** منريه حممد حزام احلميداين

 84489***** ثراي عبدالرمحن خلف التميمي
 

 

 شروط دخول املقابلة العلمية يف برامج الدكتوراه يف القسم للمرشحني هلا:

 إحضار املستندات التالية: -
 صورة مصدقة من وثيقة املاجستري. -1
 صورة مصدقة من السجل األكادميي ملرحلة املاجستري. -2
 للجامعيني.صورة من نتيجة اختبار القدرات  -3
 صورة من اهلوية الوطنية مع إحضار األصل للمطابقة. -4

 

 


