
 

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

 الطالب

 الساعة الثانية ظهًرا 23/7/1439يوم االثنني 

 رقم اهلوية االسم

 49525***** فهد حممد طالع

 09807***** هشام محد عبدهللا العيسى

 69699***** فهد عوض املطريي

 63728***** صاحل عبداللطيف جهز صاحل العبداللطيف

 11609***** أمحد سعد ضيف هللا الغامدي

 09632***** عبدالعزيز علي املغامس

 50812***** عبد هللا عبد العزيز إبراهيم املرتك

 63626***** حممد مرتك حممد اخلضاري

 14449***** عبدهللا خالد حممد الشلهوب

 51355***** بدر انصر الشهري

 52278***** رشيد  سامل عبدهللا الرشيد

 06067***** سليمان علي سليمان املوسى

 54816***** إبراهيم زيد إبراهيم العريج

 86065***** ماجد  أمحد  العسريي

 51117***** إبراهيم حممد املواش

 80264***** رايد سعيد حممد موسى

 29604***** صاحل سامل حيىي القرين

 75217***** عبدالرمحن  عبدامللك  عبدالعزيز اهلوميل 



 02383***** ماجد عبدهللا فاحل املغامسي

 19285***** تركي ابدي  تركي الدوسري 

 75378***** ذعار مساعد سداح السعدي

 39775***** فراج سعد الشهري

 22379***** زاهر سلمان املشنوي

 71487***** فايز ابدي مشس العتييب 

 13406***** مبارك انصر األكليب

 61394***** مسفر علي مسافر اخلثعمي

 67568***** سعد سعيد علي رحبان

 23303***** هداج حممد هداج العيسي

 84501***** سعود نداء حوران العنزي

 50936***** فهد سعد  الثبييت
 00784***** سعد مبارك سعود النفيعي

 28049***** سلطان علي الطيار

 الساعة الثامنة صباًحا 24/7/1439يوم الثالاثء 

 اهلوية االسم

 46790***** حسني عبدهللا سعد احلارثي

 26739***** عبدالرمحن بن عبداحملسن بن عبدالرمحن الطويل

 42462***** سلطان سياف الشهراين

 75323***** انصر عبدهللا راشد الكنهل

 50326***** فائز سعيد فايز الشهري

 52393***** ماجد عبدهللا القحطاين

 99499***** حممد عبدالعزيز الرعوجي



 58926***** محد غازي السليمي

 38713***** عبدهللا محد عبدهللا احلسني

 58324***** عبدهللا أمحد عبدهللا الراشدي

 79400***** بدر مرزوق سائر العتييب

 75697***** علي فهد عبدهللا الدوسري

 39135***** إبراهيم بن حممد بن  صاحل الربيش

 75979***** مسري سعد  مغرم الشهري

 04894***** مهدي بن سعيد عايض آل غائب

 83370***** علي خلف الركادي

 93764***** مقبول سفر خبيتان العتييب

 14495***** حممد عبد الرمحن حمنش الشهري

 24445***** سعيد علي ال غظيف

 95420***** أمحد حسني جابر املالكي

 16001***** حممد فهد علي العتييب

 61436***** مسدف موسى علي جرادي 

 19655***** حممد مرزوق مقينع العصيمي

 55912***** علوان أمحد القرين

 58122***** عثمان حسني مسملي

 82471***** ماجد عبدهللا حممد الشهري

 19700***** املهناءمعاذ حممد 

 74931***** مساعد نداء حوران العنزي

 33891***** تركي علي مريع ال عائض

 50192***** حممد صاحل عبدهللا احلمود



 49086***** شداد انصر شداد آل فطيح

 88537***** يوسف أمحد حسن عسريي

 88264***** مسفر  عبيد  سفر الدوسري 

 35281***** خالد أمحد سامل الزبيدي

 75535***** محود جارهللا اللحيدان
 

 

 

 

 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

 


