
 في قسم المناهج وطرق التدريسلدخول المقابلة قدمات لبرنامج الماجستير المرشحاتتالطالبات الم أسماء

 المطلوبة للمقابلة  المستنداتأوالً: 

 (صورة مصدقة من وثٌقة البكالورٌوس )مع األصل للمطابقة -
 صورة مصدقة من السجل األكادٌمً -
 )لغٌر التربوٌٌن(  صورة مصدقة من وثٌقة الدبلوم التربوي -
 صورة مصدقة من السجل األكادٌمً للدبلوم التربوي )لغٌر التربوٌٌن( -
 صورة من درجة اختبار قدرات الجامعٌٌن ألخر خمس سنوات -
 صورة من الهوٌة الوطنٌة )مع األصل للمطابقة( -

 .المجتازات لالختبار,  علماً بأن هناك متقدمات حصلن درجات متساوية ثانياً: المتقدمات

 مكان المقابلة : مدينة الملك عبدهللا للطالبات قسم المناهج وطرق التدريس. 

 لمقابلةاموعد  االسم رقم الهوٌة

 نوره محمد مقرن الزامل 0846****

هـ99/7/9349ٌوم األحد   
 الساعة الثامنة صباحا  

 
 

****  أالء عبدهللا فوزان البلٌهد 3961

 لطٌفه صقر جعد العصٌمً 8490****

****  ساره فرحان محمد العنزي 9677

****  أمانً ناصر محمد العمرانً 7884

****  مرام عبدهللا بن احمد الزهرانً 7215

*****  تغرٌد فراج بن عبدهللا السبٌعً 7201

****  نوره منصور فالح الكبرى 4523

****  مالك صالح عبدهللا العرٌنً 6539

 افنان عبدهللا علً الشرهان 7969****

هـ99/7/9349ٌوم األحد   
 الساعة التاسعة صباحا  

 

 روان موسى فرج الحوطً 7493****

 هند محمد راشد المعمري 1247****

 خلود عبدهللا سعد ابوراس 2310****

 أروى محمد علً ال مقرن 2522****

 مها أحمد المدٌهٌم 8194****

 امتنان سعد مبروك المطٌري 2106****

 هنوف عاٌض حمد القحطانًال 7635****

 عهد عواض بن عبٌد المطٌري 5143****

 تمام ضٌداندلٌم الحربً 1699****

هـ99/7/9349ٌوم األحد   
 الساعة العاشرة صباحا  

 
 

 ساره عبدهللا عبدالرحمن السوٌلم 0479****

 وعد عوٌض محمد العتٌبً 0242****

 حنان محمد عبدهللا التمٌمً 3773****

 حنان ماطر سحمان العنزي 7551*****

 امجاد زٌن حسٌن الحربً 2738****

 اسراء صالح عبدهللا العقٌل 6763****

 ضحى داود سلٌمان الصقعبً 1081****

 نوال احمد عبدهللا المالكً 2793****

هـ99/7/9349ٌوم األحد   
 الساعة الحادٌة عشرة صباحا  

 
 

 انًنوره فهد عبدالرحمن السحٌب 9968****

 رقٌة عبدهللا علً النفٌسة 1294****

 لولوه حمد صالح الصعب 6685****

 تسنٌم عبدالعزٌز عبدالرحمن المحٌمٌد 0366****

 افراح سعٌد سند المٌمونً المطٌري 5524****

 سمٌة أحمد حسن الحسٌنان 8225*****

 مها ابراهٌم سعد الدوسري 9395****

 

 



 بن محمد الحربً تهانً سلٌمان 8836****

هـ43/7/9349ٌوم االثنٌن   
 الساعة الثامنة صباحا  

 
 

 أشواق هزاع عامر القحطانً 01253****

 وسمٌه ناصر صقر السبٌعً 1984****

 الهنوف عبدالرحمن ابن عبدهللا الضوٌحً 2032****

 الجازي خالد بن ناصر بن سفران 2194****

 هدى عٌد السبٌعً 6155****

 نوف عبدهللا محمد الفاٌز 3926****

 اثٌر عبدهللا علً الشهري 7202****

 مالك  عوض سفر المطٌري 1272****

 حورٌه ابراهٌم عبدالرحمن بن سعٌد 3395****

هـ43/7/9349ٌوم االثنٌن   
 الساعة التاسعة صباحا  

 اثٌر محمد علً الشهرانً 3391****

 فً محمد بن ابراهٌم العبٌد 4675****

 حنٌن عبدالعزٌز سلٌمان الماجد 6983****

 نوره ناصر عبدالعزٌز راكان 0420****

 شهد الحسٌن علً النعمً 5862****

 نجوى عبدالحفٌظ عبدهللا الشمري 6814****

 نوٌر حمٌدان فهاد البقمً 7222****

 مجود سعود صنت الحربً 1133****

هـ43/7/9349ٌوم االثنٌن   
صباحا  الساعة العاشرة   

 نوره الحمٌدي سعٌد المطٌري 9962****

 لطٌفه جزاء بادى الحربً 4854****

 اسماء سعٌد مفرح الزهرانً 0765****

 هالء فٌحان حمود العماج 1386****

 ساره محمد شوٌرد ال شوٌرد 3804****

 فاطمة عاٌض كلٌفٌخالشلوي 1857****

 امجاد غانم ناشً الحارثً 0759****

 نوره غازي فٌحان الشٌبانً 5087****

هـ43/7/9349ٌوم االثنٌن   
 الساعة الحادٌة عشرة صباحا  

 روابً فهٌد بركه الحربً 1774****

 ساره عبدالرحمن ابراهٌم العبداللطٌف 0660****

 البندري علً محمد القحطانً 8501****

 لٌنه فراج بن مبارك السهلً 8944****

 روابً ضٌف  هللا عبٌد العتٌبً 2280****

 سهام محمد عبدالرحمن الجماز 7971****

 اثٌر علً عبدهللا الغامدي 0645****

 نوف ناٌف مزٌد العتٌبً 7883****

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رٌم حمود بن عاٌد الشمري 9320****

هـ9/8/9349ٌوم الثالثاء   
 الساعة الثامنة صباحا  

 
 

 نزيشعاع عٌد مناحً الع 5496****

 جواهر محمد عبدالرحمن الصقري 4572****

 نوال  فهاد هضٌبان العتٌبً  0642****

 رنا سعٌد علً القحطانً 9030****

 رمام صعب عبدالعزٌز المطرودي 7127****

 نوره عبدالعزٌز ناصر الماضً 6704****

 منى راشد حزام العتٌبً 1110****

 زٌز الغنامابتهاج سعود بن عبدالع 6700****

 شٌخه فهد بن صالح الجربوع 0256****

هـ9/8/9349ٌوم الثالثاء   
صباحا   التاسعةالساعة   

 

 امل محمد خلٌفه الحربً 1982****

 سامٌة ابراهٌم علً العبٌكً 9659****

 نوره عبدالجبار سعٌد القحطانً 4005****

 وجدان محمد سعٌد الزهرانً 4660****

 وٌد  فٌاض الشمريدالل ع 3072****

 الجوهرة أحمد إبراهٌم التوٌجري 1095****

 هالله محمد سلٌمان العرٌفً 27157****

 منال عثمان براهٌم الجالجل 7571****

 نوٌر مبارك سعد السهلً 4377****

هـ9/8/9349ٌوم الثالثاء   
 الساعة العاشرة صباحا  

 
 

 منٌرة مطرود  الروٌلً 6233****

 مها علً دخٌل الحربً 8979****

 رٌماز فهد القحطانً 9444****

 سها فهد إبراهٌم آل رقٌب 3748****

 شروق فاٌز عبدالرحمن األسمري 0296****

 اشواق خالد ابن عبدهللا الفرٌح 2082****

 نوف مرزوق تركً الشمري 2415****

هـ9/8/9349ٌوم الثالثاء   
صباحا   الحادٌة عشرة الساعة   

 

 سمٌه ابراهٌم عبدهللا العتٌبً 5326****

 منٌرة مفلح عبٌد السبٌعً 7284****

 بسمة مانع عبدهللا الدوسري 2008****

 أرٌج  سعود فهٌد السبٌعً 8011****

 خلود محمد ناصر الحسٌن 1097****

 انجود مترك بن براك العتٌبً 1609****

 فاطمة عبدالعزٌز عبدهللا الرشٌد 5263****

 تماضر سعود عبدالعزٌز العقٌل 2654****

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هناء عبدالرحمن  عبدهللا محٌاء 0089****

هـ9/8/9349ٌوم األربعاء   
 الساعة الثامنة صباحا  

 
 

 نوره عبدهللا عبداللطٌف المال 15933****

 مرٌم نورالدٌن محمد الملحم 5590****

 سمٌة  محمد عبدهللا باوجٌه 4077****

 نجود علً عبدهللا القرنً 0430****

 االء تركً سعٌد آل سعٌد 4358****

 اسماء عبدالرحمن احمد أبوراسٌن 8266****

 بدرٌة عبدهللا الرشٌد 5211****

 ساره علً سالم الضبٌب 0735****

 غدٌر خالد راكان المرشد 6455****

هـ9/8/9349ٌوم األربعاء   
 الساعة التاسعة صباحا  

 مجد خالد عبدالكرٌم الشمري 6137****

 عفاف صالح سمٌر المطٌرى 2434****

 هٌفاء رشٌد بتال المطٌري 6901****

 ذكرى عبدالرحمن محمد الخرٌجً 9863****

 سعاد علً سٌف آل غراب 9770****

 العنود مذري شاطً الشمري 3770****

 ندى محمد أحمد الدهمش 2915****

 نوٌر خلف هلٌل الرشٌدي 8626****

هـ9/8/9349ٌوم األربعاء   
 الساعة العاشرة صباحا  

 بشاٌر عاٌض علً القحطانً 2983****

 مها مبارك الفاران 1547****

 رباب علً بن محسن الحازمً 7772****

 ندى ناصر عائض القحطانً 2631****

 عهود شعفً ٌحٌى غروي 5850****

 انتتصار سعود دوٌهس العنزي 0155****

 نجالء عاٌد شافً السبٌعً 6005****

 شٌخه مرضً راشد آل رشود 2130****

هـ9/8/9349ٌوم األربعاء   
 الساعة الحادٌة عشرة صباحا  

 حنان عبدالعزٌز عبدالرحمن الداعج 8349****

 افنان أحمد عبدهللا المرشد 0337****

 عبدهللا ترٌحٌب الروٌس هوازن 6851****

 نوف فهد سالم الناطوري 4164****

 خزنه غٌداء فهد السبٌعً 2838****

 نوره ناصر ابراهٌم الهوٌش 7276****

 

 

 


