
 موعد االختبار التحريري
 ماجستري املرحلة الرتبية الكلية/املعهد

 طالب اجلنس اإلدارة والتخطيط الرتبوي القسم
 ه5/7/0441 التاريخ الثالاثء اليوم

 صباحاً  0011 الساعة
موقع 
 االختبار

( كلية العلوم 414مبىن رقم )
القاعة  االجتماعية وكلية الرتبية

 الكربى ابلدور األرضي
 يلي: إضافة إىل الشروط املعلنة يف موقع عمادة الدراسات العليا يشرتط ما

 أن يكون املتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس انتظاماً  00
 أن ال يقل تقديره يف البكالوريوس عن )جيد جداً( 20
 أن يكون ختصص املتقدم تربوايً أو حاصالً على الدبلوم العام يف الرتبية 40
 للجامعينيوجود اختبار القدرات  40

 ٌلزم المتمدم إحضار ما ٌلً:
 صورة اهلوية الوطنية مع األصل للمطابقة 00
 م رصاص ومينع استخدام قلم احلربقل 20

 

 :أمساء املرشحني لدخول االختبار التحريري ماجستري

 اسم الطالب التعداد
 أرلام 4اخر 

 من السجل

 0521 عبدهللا راشد عبدهللا الزنان 1

 7086 إبراهٌم دمحم المحسن 2

 9705 ابراهٌم ماجد بن دمحم الدوسري 3

 7730 ابراهٌم ناصر مبارن الدوسري 4

 6345 احمد  سالم  احمد الخالدي  5

 7415 احمد حسن بن عوض الشهري 6

 4223 احمد عبدهللا سراج العمري 7

 0937 إبراهٌم دمحم إبراهٌم البوشً 8

 3977 إبراهٌم دمحم عبدهللا المرضً 9



 6984 ابراهٌم دمحم المهنا أحمد 10

 6364 أحمد بن دمحم بن علً الزهرانً 11

 0878 أحمد عبدالرحمن عبدهللا العبٌسً 12

 7649 أمٌن دمحم دراج 13

 5851 بداح دمحم بداح الدوسري 14

 9959 بندر سعد عبدالعزٌز المحارب 15

 8028 تركً حمٌدان محمود الزبنً 16

 7774 تركً نزال غضٌان الشمري 17

 0816 ثامر غدٌر عاٌض الشمري 18

 1476 جابر عبدالرحمن الجابري 19

 7851 حسن  عبد الرحٌم  العباس 20

 5538 حسن احمد بٌشً آل وهاس المرنً 21

 4569 حسٌن دمحم عبدهللا خبرانً 22

 6376 خالد زبن الشمري 23

 3509 خالد سعود ضٌف هللا الحضٌري الرولً 24

 9528 دمحم الدوسريذٌاب عائض  25

 4036 رافع شنٌن السوٌلمً 26

 7242 رائد سعد صالح الثبٌتً 27

 7751 رائد ضوٌحً بن سعود السهلً 28

 5460 رفٌع صالح علً المحطانً 29

 2971 رٌاض رافع سالم الغامدي 30

 5281 زابن  مطحس بادي الدوسري 31

 1863 سالم عبٌد ال فهاد 32

 7952 فهادسالم مسفر آل  33

 5846 سعد عبدهللا سعد البكٌري 34

 2691 سعٌد عمٌر دمحم الشهرانً 35

 6742 سعٌد دمحم سعٌد آل ثابت 36

 8720 سلطان سلٌمان المورلً 37

 4064 سلمان صالح السالمة 38

 4859 سلمان مطر المطٌري 39

 9612 شٌبان سلطان متعب لوٌد الدوسري 40

 7802 الغامدي صالح عائض لعٌمٌش 41

 3173 صالح عبدالرحمن صالح الحربً 42

 4557 صالح عبدهللا بن صالح الثبٌتً 43

 1613 طالل بندر عبدالرحمن آل توٌم 44

 6441 ظافر مسفر عبدالرحمن آل دحٌم 45

 7517 عباد مطحس بادي الدوسري 46

 8467 عبداالله مبارن بن ابراهٌم السبٌعً 47

 3007 عاٌض المحطانًعبداالله دمحم  48

 0788 عبدالرحمن  ماجد شامان المطٌري 49

 2807 عبدالرحمن سعود عبدالوهاب ابابطٌن 50

 3293 عبدالرحمن سعٌد نجاء العتٌبً 51

 9919 عبدالرحمن سلطان دحٌم العتٌبً 52

 8965 عبدالرحمن دمحم علً الجلٌفً 53

 9781 عبدالرحمن دمحم هادي المحطانً 54



 2484 عبدالرحٌم عبدهللا عبدالرحمن ال معرفج 55

 7716 عبدالرحٌم دمحم دمحم زاهر 56

 6538 عبدالعزٌز  متعب دمحم بن دهام 57

 4419 عبدالعزٌز خالد نوح العتٌبً 58

 0763 عبدالعزٌز سنٌان منور العنزي 59

 4419 عبدالعزٌز صالح السلٌم 60

 8393 عبدالعزٌز عبدهللا الكثٌري 61

 7666 عبدالعزٌز عبدهللا مبارن المواش 62

 5147 عبدهللا  حبٌب  البممً 63

 8955 عبدهللا  دمحم العمار 64

 1790 عبدهللا ابراهٌم المضٌب 65

 4037 عبدهللا ابراهٌم مسملً 66

 5418 عبدهللا بدٌع الجوفان 67

 8715 عبدهللا بن ظافر بن دمحم آل سلٌم 68

 1725 العنزيعبدهللا حمد دمحم  69

 1546 عبدهللا سعود عبدهللا العجالٌن 70

 7753 عبدهللا سلطان مفرح البممً 71

 6228 عبدهللا عبدالعزٌز عبدهللا الجبر   72

 9131 عبدهللا علً عطٌف 73

 5210 عبدهللا منصور بن عبدهللا الضبٌبان 74

 2602 عبدالمجٌد ابراهٌم بن فاهد النوفل 75

 7541 عبدالمجٌد الفً  مسعد الشمالنً 76

 7460 عبدالمحسن عبدالوهاب العبالن 77

 2108 عبدالهادي  ابراهٌم  هادي 78

 9721 عبدالواحد مسفر عبدهللا العتٌبً 79

 8531 عبدالوهاب دهٌس مضحً المطٌري 80

 5912 علوان أحمد المرنً 81

 4451 علً ابراهٌم بن علً السبر 82

 6944 علً الغامدي علً حسٌن 83

 0265 علً عبدالعزٌز بن علً الطوٌل 84

 8069 غانم دمحم جمعان المحطانً 85

 5028 فهد  سعود حسن االسمري 86

 3292 فهد سعد عبدهللا الحربً 87

 2531 فهد صاٌل نائف الشمري 88

 0529 ماجد ضارى دخٌل هللا الحربً 89

 7162 ماجد دمحم مبارن الدوسري 90

 4175 ماهر عٌد محماس العصٌمً 91

 0533 محسن نائف عبٌد العتٌبً 92

 7980 دمحم احمد الحمد 93

 2806 دمحم احمد علً المسعود 94

 5015 دمحم جابر شداد محزري 95

 0125 دمحم حسن ابراهٌم خواجً 96

 2076 دمحم حمدان غضبان الروٌلً 97

 8639 دمحم دخٌل هللا العتٌبً 98

 6021 بن سعٌد العتٌبً دمحم سعد 99



 6153 دمحم صالح ضحوي الشمري 100

 6753 دمحم عبدهللا ابن دمحم الغامدي 101

 7424 دمحم عبدهللا علٌان الصمر 102

 8445 دمحم عبده عبدهللا حكمً 103

 0484 دمحم عوظه ال الشٌخ 104

 7078 دمحم غرٌب آل فهاد 105

 9400 دمحم فالح مفلح الدوسري 106

 4713 دمحم مبارن عاٌض الحارثً 107

 1363 دمحم مرٌشٌد حبٌلٌص المطٌري 108

 6946 دمحم مشاري عبدالرحمن بن جوٌعد 109

 6086 دمحم مفرج بادي الدوسري 110

 6084 دمحم ناصر دمحم الدوسري 111

 3300 دمحم ناٌف فهد المحطانً 112

 4265 مرزوق عبٌد  الرشٌدي  113

 4751 مروان عبدهللا دمحم المحٌمٌد  114

 7840 مسفر عبدالرحمن بن بلٌه آل فهاد 115

 0169 مسلط مطلك ناصر العتٌبً 116

 9919 مشاري مجزع ممبل الحربً 117

 4045 مشعل صالح بالل السوٌدي 118

 4142 مطحس بادي بن نجر الدوسري 119

 1483 ممدوح حسن ٌحٌى الحازمً 120

 8094 ممدوح سعد  العدوانً  121

 2199 ممدوح فارس الذٌابً العتٌبً 122

 7260 منور عبدهللا ساٌر المبلع 123

 9830 مهند سعد مرعً العمري 124

 9192 موسى بشٌر دمحم معافا 125

 8369 نادر ناصر بن رجاء العتٌبً 126

 2890 ناٌف سالم فضل الشهري 127

 6699 نواف علً دمحم الزبن 128

 8785 وحٌد ٌحٌى سعٌد الحسنً 129

 6717 ولٌد ابراهٌم  راشد علٌوه 130

 9126 ولٌد سلطان سعد بن جمٌعه 131

 1890 ولٌد مفرح بن شبٌب العتٌبً 132

 


