
 يف القسم للمرشحني هلا: املاجستريشروط دخول املقابلة العلمية يف برامج 

 إحضار املستندات التالية: -
 .البكالوريوسصورة مصدقة من وثيقة  -1
 صورة مصدقة من وثيقة الدبلوم الرتبوي للحاصلني على بكالوريوس غري تربوي. -2
 .البكالوريوسصورة مصدقة من السجل األكادميي ملرحلة  -3
 نتيجة اختبار القدرات للجامعيني. صورة من -4
 صورة من اهلوية الوطنية مع إحضار األصل للمطابقة. -5

 

 يف ختصص أصول الرتبية املاجستريبرانمج  يفلمقابالت العلمية املرشحني واملرشحات لأمساء 

 الطالبات
 

 الثامنة صباًحا 25/7/1439يوم األربعاء 
 رقم اهلوية االسم
 رقم اهلوية االسم

 09934***** مها مشعان حممد الزايدي

 36951***** فاطمه محود اجللهمي

 23116***** فاتن شخبوط ال سلطان

 36997***** ساره حممد عبدالعزيز القطيفي

 12124***** نوره صاحل عبد الرمحن الثويين

 97677***** رحاب علي صاحل املسيدي

 41035***** بشاير علي حممد اليوسف

 34933***** الزهراين مىن مجعان



 74555***** ساره صاحل بن شيحه

 25595***** حنان صاحل بن عبدهللا العمرييين

 31882***** منريه ماجد عبدهللا بن بشري

 34672***** منرية ذعار حممد البقمي

 64027***** اشواق حممود حممد املدين

 33008***** تغريد رزيق املطريي

 83255***** الدوسريمنال عنان مفرج 

 70989***** نورة مسلم امساعيل العثيمني

 75615***** أبرار حممد صاحل الصواين

 59203***** مرمي رويشد عشوي العنزي

 32058***** ليلى صاحل بن حممد العبيسي

 87625***** مها حممد جهز البقمي

 25440***** ساره حممد ابراهيم احلقباين

 92482***** غامن نورة سعيد عبدهللا

 08425***** شعاع عماش ظاهر العنزي

 23735***** عبري عبداحملسن مسفر القحطاىن

 48291***** حنان مبارك ابراهيم احلميداين

 90291***** خلود زايد عيسى البناوي

 95199***** اثري ثنيان بن سليمان الثنيان

 79582***** أزهار عبدالعزيز التميمي

 66301***** حممد الكزمانمرمي فالح 

 98627***** أمساء حممد علي الشهري



 84445***** مرمي سعد امحد الغامدي

 الثامنة صباًحا 26/7/1439يوم اخلميس 
 االسم االسم

 44397***** مي سعيد سعد الشمري

 15171***** لولوه عبدهللا بن سعيد احلقباين

 42017***** بدور سعيد بن رشيد الرحيلي

 20300***** هتاين هادي العتييب

 97965***** عهود حممد بن عبدالعزيز القعيمي

 68037***** فاطمة حممد علي الربعي

 41168***** نوره فراج حمماس الدعجاين

 99947***** غدير علي محود العتييب

 15397***** اروى علي محد بن دليم

 77611***** منال منصور مبارك العنزي

 72584***** سعيد عبدالرمحن القحطاينمنرية 

 16395***** منريه عبدالعزيز انصر بن صقيه

 96640***** تغريد حسني مسفر القحطاين

 97761***** هنله عبدالرمحن سيف السهلي

 86571***** رغد فهد عثمان املاضي

 78497***** رقيا هتان حممد هتان 

 69707***** مشاعل عوض املطريي

 56412***** علي عثمان العنازاهلنوف 

 14711***** نوره عوض هللا سلطان العتييب



 07753***** عفاف سعيد مسفر األمسري

 25735***** عهود سعود حنو الشمري

 18880****** هيفاء عيد مطلق اهلدابين

 73262***** آمنه حممد عبدالرمحن التوجيري

 47012***** غاده مسعود آل خرجيه

 20181***** امساء عبدالعزيز املهيلب

 70305***** ساره خالد عبدهللا العثمان

 94401***** ابرار عبدالرمحن انصر الربيدي

 51625***** عذاء سعيد احلارثي

 48472***** بدرية مشعان تركي املطريي

 92360***** مرمي سعود رشيد احلريب

 
 


