
موعد المقابالت العلمية للمتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات 
 العليا

 ماجستير المرحلة التربية الكلية
 طالبات الجنس أصول التربية القسم
 ه21/7/1440 التاريخ الخميس اليوم

 صباًحا 8 الفترة األولى: الساعة
 9:30 الفترة الثانية:
 صباًحا
 11 الفترة الثالثة:
 صباًحا

)حسب الجدول 
 المرفق(

موقع 
 المقابلة:

 مدينة امللك عبداهلل للطالبات 
 325مبىن 

 رابط املوقع:
https://goo.gl/maps/S

SLfMAeF3py 

 الشروط املطلوبة لدخول املقابلة:
 إحضار املستندات التالية: -

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

 لالستفسار: التواصل من الساعة العاشرة صباًحا حىت الواحدة ظهرًا على األرقام التالية:
 الرجايل:القسم 

0112587028-0112587029- 011258703 
 القسم النسائي: 

0112597301 - 0112595241 
 



 

 يف ختصص أصول الرتبية املاجستريبرنامج  يفلمقابالت العلمية ل املرشحاتأمساء 

 صباًحا الثامنةالساعة  21/7/1439 الخميسيوم 
 رقم الهوية االسم

 3203****** صافيه فرحان ناصر الدوسري

 5455****** منريه ابراهيم عيسى العيسى

 9046****** تسنيم عبداهلل حممد الزميع

 5718****** ملياء سعيد عبداهلل الدوسري 

 0112****** امواج سلطان ناصر العتييب

 3630****** خلود مسفر معتق القحطاين

 5997****** اجماد راشد ابراهيم العرف

 7049****** الصعرييمنريه عبدالرمحن بن فاحل 

 4623****** البندري عبداهلل بن علوش الصخابره

 1133****** جمود سعود صنت احلريب

 9707****** مشاعل عوض حممد املطريي

 9934****** مها مشعان الزيادي

 7435****** هاجر عبيد بن عوده العطوي

 5932****** شفاء عبداهلل بن حصوي العنزي

 2233****** حممد محدياميان عبداهلل 

 2446****** اروى حممد عبدالعزيز السلطان

 4994****** ناديه مرزوق سعد البقمي

 4705****** هتاين راشد زيد الذواد

 8270****** عزيزه عويضه صالح الرفاعى



 

 

 7211****** هاجر شالل علي الشمري

 2536****** سراء صويلح صاحل السلمي 

 6546****** العنزيسهام سحيم سعود 

 1114****** ريهام سعود عبدالعزيز النشمي

 6922****** عاليه سلطان محود الروقي

 8693****** هتاين سالمه هبريان الشمري

 9749****** نوره حممد بن فهد القحطاين

 8235****** بشاير جرب بن مطلق املطريي

 5935****** اجماد فهد الشثري

 صباًحا التاسعة والنصفالساعة  21/7/1439 الخميسيوم 
 رقم الهوية االسم

 0949****** رهام سعود العويفي

 8111****** نوره حممد امحد القبس

 1059****** عزيزه رجاء زيد الدغيليب

 8014****** منريه فهيد بن دايس القحطاين

 4027****** اشواق  حممود  املدين 

 4000****** ساره علي ابن مجعان الزهراين

 0291****** خلود زايد عيسى البناوي

 0047****** رمي  عائض مصلح البقمي

 1484****** لطيفه شليويح عياده الشمري

 7916****** عائشه عيدان ابن حممد العلياين

 اسراء عبدالرمحن بن محد احلزميي
******1068 



 7199****** شيخة بنت ضاوي بن مشاري العتييب

 2225****** ابراهيم راشد التماميمنريه 

 3115****** أمرية فهد عبدالعزيز العمري

 9400****** اجلازي محود عبداهلل املقرن

 6402****** رنا عبدالعزيز عبدالرمحن العنقري

 4741****** حنان حممد سعد العلياين

 9730****** أفنان  شار  عبدالرمحن العمري

 1386****** دالل  محد كليب العنزي

 7026****** ميمونه دائل عايض الشهراين

 3628****** حصه عبدالعزيز صاحل

 4972****** اسراء حممدسعد امحد اليويب

 4711****** نورة عودة اهلل العتييب

 6640****** تغريد حسني مسفر القحطاين

 5480****** هتاين عبدالعزيز عبدالرمحن العنقري

 3292****** الشبليسارة  خالد عبداهلل 

 6743****** مالك سيف سعيد القحطاين

 9020****** رمي معيض خشنان القحطاين

 صباًحا الحادية عشرةالساعة  21/7/1439 الخميسيوم 
 رقم الهوية االسم

 2874****** سهام عبداهلل صاحل احلماد

 3475****** خلود ناصر نايض الصراع

 0381****** امساء عبدالعزيز حممد الدريهم

 7964****** بثينة عبداللطيف حممد بن هزاع



 8295****** حصه سيف عيد اجلميلي 

 7039****** جنود احلميدي بن مناور املطريي

 3649****** ربا ماجد عبداهلل بن عبيد

 8447****** نوف ابراهيم عبداهلل احلميدي

 3081****** عبري امحد علي املالكي

 47014****** بن عبداهلل البسامامساء عبدالرمحن 

 6592****** ندى عياد ضيف اهلل العتييب

 8574****** هدى شايف راجح الشهري

 1390****** ساره محود مطلق العتييب

 5386****** نورة عبدالفتاح زيد السراج

 7783****** وفاء سعيد علي الغامدي 

 3051****** هتاين خضر عبيداللهابوعيد

 8497****** رقية هتان  حممد هتان 

 5392****** هدى ضاوي مشاري العتييب

 2326****** موضي تركي سعيد السعود

 5040****** نوره محد حممد القحطاين

 9584****** نوره عبدالرمحن صاحل الرويتع

 8861****** ابتسام  شبيب علي العتييب

 7370****** مهاء بنيدر فيصل العتييب

 3809****** عبداهلل عبداهلادي العتييب لطيفه

 4052****** منريه مناحي بن مسلط القحطاين

 4634****** افنان عبدالرمحن حممد الصعريي


