
 في قسم المناهج وطرق التدريس لدخول المقابلة  أسماء الطالب المتقدمين لبرنامج الماجستير المرشحين 

 المطلوبة للمقابلة  المستنداتأوالً: 

 صورة مصدقة من وثٌقة البكالورٌوس )مع األصل للمطابقة( -

 صورة مصدقة من السجل األكادٌمً -

 صورة مصدقة من وثٌقة الدبلوم التربوي )لغٌر التربوٌٌن(  -

 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( -

 .درجات متساوٌةعلماً بأن هناك متقدمٌن حصلوا على   ,لالختبار المتقدمون المجتازون: ثانياً 

 موعد المقابلة االسم رقم الهوٌة

 بخٌت راجح الروقً 5095******

هـ92/7/9342ٌوم األحد   
ً  الثامنةالساعة  صباحا  

 
مكان المقابلة: كلٌة العلوم 

قسم المناهج –االجتماعٌة 
 وطرق التدرٌس

 ابراهٌم فهد محمد بن سٌف 8934******

 علً حسن محمد داحش 8885******

 مناحً دسمان السبٌعً 1774*******

 فٌحان مطحس بادي الدوسري 2712******

 خالد فالح بن محمد ال ظافر 8965******

 محمد صالح محمد الدوسري 1266******

 مشاري طلق الوذٌنانً 5822******

 عبدالهادي جربوع العنزي 9875******

هـ92/7/9342ٌوم األحد   
 الساعة التاسعة صباحاً 

 
مكان المقابلة: كلٌة العلوم 

قسم المناهج –االجتماعٌة 
 وطرق التدرٌس

 عبدالرحمن سعود بن عبدالرحمن العضٌانً 3862******

 عبدهللا صالح بن احمد تهامً 6514******

 احمد محمد االسمري 1494******

 ابراهٌم حمد ال منصور 7661******

 محمد ناصر البراهٌم 4990******

 عبداالله شاٌم الرشٌدي 0577******

 احمد تنً محمد الدوسري 9192******

 سعود خلف الحربً 2328******

هـ92/7/9342ٌوم األحد   
 الساعة العاشرة صباحاً 

 
مكان المقابلة: كلٌة العلوم 

قسم المناهج –االجتماعٌة 
 وطرق التدرٌس

 مسعود معٌض القحطانًمحمد  7208******

 ماجد ضارى دخٌل هللا الحربً 0529******

 عباد مطحس بادي الدوسري 7517******

 محمد ناصر دباء 0609******

 عمر علً العمر 4580******

 ماجد صنهات شجاع الدعجانً 3445******

 محمد فهد محمد القحطانً 9003******

 الحربً ماهر عبٌد عرٌفج 6112******

 

 

 

 

 

 



 فهد  مصلح عبدهللا بن قوٌزان 4596******

هـ43/7/9342ٌوم االثنٌن   
 الساعة التاسعة صباحاً 

 
مكان المقابلة: كلٌة العلوم 

قسم المناهج –االجتماعٌة 
 وطرق التدرٌس

 مشعل مانع بن منٌر المطٌري 1232******

 عبدالرحمن عمادالدٌن أحمد المفتً 5022******

 محمد عباد بن مسٌفر العتٌبً 5917******

 مشاري طعٌسان ناصر العقٌلً 6591******

 عادل محمد علً العمري 3674******

 أحمد عبدهللا عبدالرحمن الحبر 2801******

 مشاري محمد العجٌمً 7931******

 صالح عواض رجاء العتٌبً 6017******

 ابراهٌم ابانمًابراهٌم ناصر بن  2188******

هـ43/7/9342ٌوم االثنٌن   
 الساعة العاشرة صباحاً 

 
مكان المقابلة: كلٌة العلوم 

قسم المناهج –االجتماعٌة 
 وطرق التدرٌس

 فهد سعد عبدالرحمن القرنً 9119******

 عبدهللا ابراهٌم هادي مسملً 4037******

 عبدهللا خالد عبدهللا السباح 6427******

 عبدهللا نافع عمٌر الفرٌدي 8491******

 عبدهللا مطلق ساٌر المهٌدلً 3765******

 سعود فهد محمد أبوحٌمد 8613******

 عبدهللا شباب المطٌري 6871******

 أحمد عبدهللا بن عبدالعزٌز المجحدي 9704******

 معاذ محمد غنٌم الشمري 5549******

هـ43/7/9342ٌوم االثنٌن   
عشرة   الساعة الحادٌة
 صباحاً 

 
مكان المقابلة: كلٌة العلوم 

قسم المناهج –االجتماعٌة 
 وطرق التدرٌس

 مازن عبدهللا ناصر الغٌث 4607******

 عبدالرحمن موفً فهد الفاران 5339******

 عمر عبدالرحمن عبدالعزٌز الحمد 0418******

 فهد ناٌض عوض الرشٌدي 2671******

 ظافر خلوفه الشهريعبدالرحمن  8783******

 ذٌاب عائض محمد الدوسري 9528******

 مسلط سعد الطرٌفً 0170******

 عبدهللا صنهات جهز العتٌبً 6525******

 عبدالرحمن سالم الشهري 5754******

 حمزة ٌحٌى جبران فقٌهً 4739******

 راكان غصٌن سلطان الدوسري 2893******

 فهد  زٌد القحطانً  6687******

 

 

 


