
موعد المقابالت العلمية للمتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات 
 العليا

 ماجستير المرحلة التربية الكلية
 طالبات الجنس اإلسالمية 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
 للحاصلني على بكالوريوس غري تربوي. صورة مصدقة من وثيقة الدبلوم الرتبوي -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:
 القسم الرجايل:

0112587028-0112587029- 011258703 
 القسم النسائي: 

0112597301 - 0112595241 
 



 اإلسالمية يف ختصص الرتبية املاجستريبرنامج  يفلمقابالت العلمية ل املرشحاتأمساء 

 صباًحا الثامنةالساعة  21/7/1439 الخميسيوم 
 رقم الهوية االسم

 7178****** أمساء حممد مسفر احلريب

 8223****** محده سامل بن محد املسعود

 6303****** ساره خالد بن عبدالعزيز احلسن

 1746****** فاطمه مسلط شجاع البقمي

 1572****** نوف الفيحى بن عشوي العنزي

 3826****** منريه عبداهلل حممد الفعيم

 2515****** أنوار عبدالرمحن بن علي السويداين

 1266****** مسعود فارس آل برمان مضاوي

 1350****** منال حممد سواري العتييب

 0924****** بسمه حواس موسى الشمري

 1374****** رمي عبدالرمحن بن أمحد اجلاسر

 5828****** أنفال ابراهيم العيبان

 6623****** رزان ياسر بن عبداهلل ابابطني

 ابرار عبداهلل حممد بن عومير
******5646 

 0243****** االء ناصر عبداهلل الدمهش

 3797****** عزيزه محود البلوي

 9195****** منال قايل  العتييب

 2728****** فاطمه حممداالمني حممدالطالب الشنقيطي

 4825****** رمي بدر عبداهلل العقيلي

 7824****** ساره فهد صاحل الطويل



 

 

 4142****** روان ناصر بن عبداهلل املوسى

 7105****** انفال علي صاحل اخلضريي

 3815****** جواهر سراح بن حممد الشهري

 8566****** عائشه علي حممد املسلم

 3849****** غالية ضامن راشد البقمي

 1631****** رؤى خالد علي أباخليل

 صباًحا التاسعة والنصفالساعة  21/7/1439 الخميسيوم 
 رقم الهوية االسم
 3060****** حصة عبدالرمحن بن صاحل الشنيفي

 9955****** شذا عبدالرمحن حممد العنزي

 4776****** جامله فرحان شنوان العنزي

 4942****** ساره ابراهيم عبدالعزيز الدريهم

 9299****** عفاف امحد بن حيي ودعاين

 6654****** اجماد ظافر عوض القحطاين

 0586****** اجلمازبشرى خالد سليمان 

 5840****** فلوه صاحل حممد أبو خليل

 1955****** رنيم عبدالرمحن صاحل الفوزان

 4084****** البندري فايز عبد العزيز احلميضي

 5219****** نوره منصور فهيد القحطاين

 9644****** مشاعل عبدالعزيز حيي السديرى

 9399****** بسمه عيسى حممد اجلويعد

 حممد جازي العتييب جوزاء
******9789 



 0090****** اشراق معيض بن خشنان القحطاين

 7545****** بامسه صاحل بن عبدالرمحن التوجيري

 1687****** ريهام صاحل راشد التوجيري

 3926****** امل عبدالعزيز سعد الضياف

 1979****** نوره عبداهلل شويش الشويش

 4945****** روان مانع خضر الثبييت

 9959****** عهود بشر الغنامي

 5843****** انفال ابراهيم عبدالكرمي العبدالقادر

 5566****** نوره امحد ابراهيم العجالن

 5319****** ندى حممد عبدالرمحن اخلراشي

 3731****** غيداء حممد ابراهيم العمر

 5814****** رغد صاحل محد املنيف

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

 5551****** وفاء حممد اجلديع

 8296****** خولة خالد علي آل داود

 0135****** هتاين مشعل عواض الثبييت

 9424****** عفاف حسني ثابت احلريب

 6993****** هاجر عبدالرمحن عبداهلل العجالن

 8045****** السهيلربا بنت عبدالعزيز بن سهيل 

 4979****** فاطمه حسن بن فتح الدين عيساوي

 3601****** منال خلف الرمادي احلريب

 8679****** لطيفه سعد حممد اخلويتم



 7989****** رغد مرزوق حممد املرزوق 

 6501****** رمي عبدالرمحن بن حممد احلديثي

 2849****** احالم عبداهلل حممد احلبيب

 3463****** عبداهلل عبدالعزيز املوسىندى 

 9485****** شذى امحد عبدالرمحن البعادى

 7633****** مسيه حممد عبدالعزيز املالء

 5982****** منال حممد بن عبيد بطيان

 6742****** امساء عبدالعزيز بن عبداحملسن الصغري

 0001****** ساره محد عبدالرمحن الغنيمي

 8098****** غنومأمساء سفر حممد آل 

 0905****** أجماد علي حممد التميمي

 9373****** مرام قاسم بن سامل الفيفي

 0443****** رزان ابراهيم بن عبدالرمحن بن سليم

 2884****** اجلوهره راجح غرم اهلل املالكي

 8855****** ساره حممد راشد الدهيش

 7368****** مها ابراهيم بن حممد السنيدي

 6415****** رمي عبداهلل عبدالرمحن الشقاري


