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

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

 

 يف ختصص الرتبية املاجستريبرانمج  يفلمقابالت العلمية املرشحني واملرشحات لأمساء 
 اإلسالمية

 الطالبات
 

 صباًحا التاسعة 23/7/1439 االثننييوم 
 رقم اهلوية االسم

 35833***** احلويطان مروه عبدالرمحن حممد 

 86756***** راي خالد علي أابخليل

 39950***** مشاعل سعود املغريي

 85033***** ملياء سليمان عثمان بن حسن

 09208***** سلمى عوض جويعد القحطاين

 62830***** مجيله سامل سليمان الشهري

 86803***** غيداء طارق عبدهللا الغليقه



 80027***** مها موسى عساف العنزي

 49000***** مالك عبدهللا محود الشعييب

 72147***** لولوة خالد سعد بن عيد

 60693***** االء عبدهللا راشد العيت

 87900***** مرام عبدهللا راشد العبداللطيف

 45618***** هيا عبدهللا الشويش

 99998***** نوال نواف فيحان الشيباين

 48629***** العمرانعهود عبدالرمحن سليمان 

 38223***** محده سامل بن محد املسعود

 54930***** اريج صاحل بديوي البديوي

 64629***** راند عبدهللا بن انصر الدويش

 47615***** بتول سليمان عبدالعزيز اللهيمي

 24298***** نوره خالد عبدهللا اجلديد

 07469***** مسيه صاحل علي السنيدي

 38717***** السبيعي ميثاء فاحل

 46974***** مرمي  براهيم عبدهللا املرشد 

 96820***** نوره خالد عبدالعزيز السياري

 33815***** جواهر سراح بن حممد الشهري



 74522***** عهد سعيد بن حممد العمري

 57326***** أسرار سامل علي يوسف

 39424***** عفاف حسني اثبت احلريب

 41339***** مناحي البقميعلياء شباب 

 68139***** أحالم عبدالوهاب حممد املنصور

 الثامنة صباًحا 26/7/1439يوم اخلميس 
 االسم االسم

 45443***** مسيه عبدالوهاب حممد العبد الوهاب

 35421***** مشاعل عبد العزيز حممد اجلفري

 22328***** دالل فهد بن صاحل الشهيل

 89186***** عبدالعزيز التماميأمساء علي 

 36842***** لطيفه عبدهللا انصر بن سليمان

 32756***** رىب امحد عبدهللا احلنيشل

 81292***** جنالء فهيد عبيسان الشيباين

 19902***** شيخه مسفر حممد القحطاين

 44483***** رؤى وليد امحد العجروش

 38248***** رؤى عبدالرمحن رومي الرومي

 96303***** ساره خالد بن عبدالعزيز احلسن



 20155***** ساره سلمان انصر العبيد

 11296***** مرام عبدالعزيز منصور الصغري

 45105***** روان فهد سعد احلميدي

 58115***** خولة عبدالعزيز حممد العسكر

 10001***** ساره محد عبدالرمحن الغنيمي

 17194***** اروى عبدالرمحن سليمان العمران

 66506***** أرايم  مطر سفر املطريي

 81168***** غصون فوزي سامل الوقيد
 

 
 


