
 المقابلة الشخصٌةموعد 

 دكتوراه المرحلة التربٌة الكلٌة/المعهد

 طالبات الجنس المناهج وطرق التدرٌس القسم

 الساعة
 ص11-ص8الفترة األولى من 

 ظهرا  1-ص11الفترة الثانٌة من
 المقابلة موقع 

مدٌنة الملك 

عبدهللا للطالبات 

 325مبنى 

 الشروط المطلوبة

 دخول االختبار إال بإحضار ما ٌلً () لن تتمكن أي طالبة من 

 صورة مصدقة من وثٌقة التخرج -1
 صورة مصدقة من كشف الدرجات -2

 صورة الهوٌة الوطنٌة  -3
 صورة من اختبار القدرات الجامعٌٌن -4

 رلم الهوٌة االسم م

ِـ71/1/7441وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ االحد   

 ص77-ص8الفرتٚ األٔىل وَ 

 18746***** أحالم مرجً الدمحمي  .1

 04458***** رٌم هٌف علً بن لرٌن  .2

 92059***** أفنان سعٌد علً الشهري  .3

 51485***** سمر حسٌن علً ال مالح  .4

 36568***** خلود عبدالعزٌز الراجح  .5

 03185***** دالل بنت علً دمحم الشمري  .6

 89525***** عفاف علٌوي سعد الشمري  .7



 59814***** حنان عبدهللا الغامدي  .8

 72417***** خلود علً الكثٌري  .9

 04714***** نوره مساعد العتٌبً  .11

11.  layla mohammad alwadani *****08005 

ِـ71/1/7441وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ االحد   

ظّرًا7-ص77الفرتٚ الثاٌٗٛ وَ   

 97298***** أسماء صالح عبدهللا المزالن  .12

 25822***** تركٌه عبد المحسن صالح بن مالفخ  .13

 59986***** تهانً زٌد الشكره  .14

 20469***** دلٌل عبدالعزٌز السرٌع  .15

 29498***** رنا  عبدهللا  علً البصٌلً  .16

 34067***** فاطمة علً دمحم الحازمً  .17

18.  
 67423***** اٌتصار محد الدابض

19.  
 32155***** تّاٌ٘ عبداهلل ابراِٗي املسرٔع

21.  
 38763***** مجاٌْ ِاله العجٗن الصمٗيب

21.  
 27827***** ٌدٝ ضبعاُ ٌاصر بَ ضبعاُ

22.  
 74472***** ٌٕرٓ فّد حساً الصبٗع٘

ِـ78/1/7441وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ االثٍني   

ص77-ص8الفرتٚ األٔىل وَ   

 77229***** ماجدة ناصر عبدهللا الغفٌص  .1

 21244***** مهره حسٌن سعد المحطانً  .2



 07025***** نجالء خالد عبدهللا العتٌبً  .3

 41800***** نوره حمد العطٌه  .4

 52287***** الهام صالح دمحم الوهٌبً  .5

 73169***** هٌاء معجب مهدي آل رشٌد  .6

 23555***** وداد سالم البلوي  .7

 06981***** وفاء  فالح لعٌط الروٌلً  .8

 67238***** وفاء علوي باعمٌل  .9

 21668***** ٌسرى عصام دمحم جبري  .11

11.  Eman Ibrahim Asiri *****20646 

ِـ78/1/7441وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ االثٍني   

ظّرًا7-ص77الفرتٚ الثاٌٗٛ وَ   

 43660***** امتنان عبدالرحمن علً الشهوان  .12

 95008***** أمل  علً سعٌد المنام الدوسري  .13

 01651***** حصه فهد عبدالرحمن المحٌش  .14

 44143***** عفاف عبدهللا سعود العرٌفً  .15

 73714***** عهود ناصر المناوي  .16

 64519***** غدٌر دمحم الحزٌمً  .17

18.  
 09488***** حٍاُ حمىد كرَٖٕٖ العتٗيب

19.  
 62650***** رحاب عم٘ الػاودٙ

21.  
 88314***** ِال خمف ورتك

21.  
 17857***** ٍِد عبدالعسٖس البابطني

22.  
 79410***** ٔجداُ عبدالعسٖس املاٌع



ِـ71/1/7441الثالثاٞ وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ   

ص77-ص8الفرتٚ األٔىل وَ   

 17971***** مً خلٌل ابراهٌم العتٌبً  .1

 07033***** نادٌه خالد عبدهللا العتٌبً  .2

 66075***** نجاة عوض دمحم ال عاطف  .3

 09725***** نهى  ناصر  علً بن نمشان  .4

 13373***** لمٌاء عبدالعزٌز عبدهللا السند  .5

 02318***** عبدالمحسن الفرمهند بندر   .6

 49267***** أرٌج تركً الشاوي  .7

 56738***** تغرٌد عبدهللا غصٌنً الجعٌد  .8

 28050***** حصه لٌاض  عبدهللا العنزي  .9

 60713***** خدٌجه عبدالرحٌم الصواط  .11

 54099***** زبٌدة  سداح ساٌر الشمري  .11

 96558***** عزه دمحم عزمان العزمان  .12

ِـ71/1/7441املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ الثالثاٞ وٕعد   

ظّرًا 7 -ص77الفرتٚ الثاٌٗٛ وَ   

 97312***** فاطمة  متعب المطٌري  .13

 97676***** فاطمة عبدالعزٌز هجاد الخثعمً  .14

 85149***** فهده نداء بطاح العنزي  .15

 75665***** مرام علً الزهرانً  .16

17.  
 27355***** لطٗفٛ صاحل محد العصاف



18.  
 08421***** أمساٞ ٌقاٞ غازٙ احلرب٘

19.  
 29526***** شارٚ عبدالعسٖس عبدالعسٖس التىٗى٘

21.  
 26999***** شمىٜ شعد شداد الرشٗدٙ

21.  
 77071***** صباح شعٗد القحطاٌ٘

22.  
 00268***** عبري بٍت عبدالعسٖس بَ ٌاصر الطرواُ

ِـ01/1/7441وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ األربعاٞ   

ص77 –ص 8الفرتٚ األٔىل وَ   

 21826***** مشاعل سرحان دمحم الحربً  .1

 56906***** منال فائز بدر العتٌبً  .2

 73230***** مها مسمار المحطانً  .3

 02963***** نجالء مرزوق الحربً  .4

5.  ahlam Misfer shahrani *****42505 

6.  Maha mohammad almazzah *****86433 

 77188***** االء عبدالعزٌز بن عبدالرحمن أبانمً  .7

 55385***** ابتسام  فهد  أحمد النصٌري  .8

 98501***** ابتسام عبدالرحمن صالح الغفٌص  .9

 11706***** أرٌج عبدهللا عبدالكرٌم عبدهللا  .11

 10012***** أسماء عبدهللا عبٌد الحربً  .11

 09123***** أشواق عبدالعزٌز سلٌمان المرشود  .12

ِـ01/1/7441وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ األربعاٞ   

ظّرًا7 –ص 77الفرتٚ الثاٌٗٛ وَ   



 34246***** أمل عاٌض سعٌد الناهسً  .13

 64757***** حنان رغدان أبوسوٌرح  .14

 59136***** حنان دمحم خالد العتٌبً  .15

 97432***** خلود سعد بن عجالن  .16

17.  
 63498***** ٌّٜ عبدالعسٖس عم٘ الٍشٕاُ

18.  
 67073***** اون ادرٖض عبدٓ صىٗم٘

19.  
 93626***** عّٕد شعد  شمىاُ البمٕٙ

21.  
 52488***** فاتَ عٗد العتٗيب

21.  
 46313***** وٍريٚ محٗد شامل العمٌٕ٘

ِـ07/1/7441وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ اخلىٗض   

ص77-ص8الفرتٚ األٔىل وَ   

 77818***** رلٌة منصور الدرٌبً  .1

 07587***** ساره سعد الحارثً  .2

 68515***** سحر دمحم عباس الحارثً  .3

 32584***** شاهه سعٌد العتٌبً  .4

 44621***** شرٌفة شعالن علً المرنً  .5

 14145***** لٌلى جبران سعٌد الشهرانً  .6

 94002***** المٌعاويمنال عبدهللا   .7

 21430***** منى سعٌد مشبب المحطانً  .8

 02823***** منى عبدالعزٌز دمحم العساف  .9

 11042***** منٌرة سلٌمان الرلابً  .11

 53550***** منٌره دمحم عبدهللا المحطانً  .11



 54553***** نادٌة طلك  صالح العتٌبً  .12

ِـ07/1/7441وٕعد املقابمٛ الشدصٗٛ لًٕٗ اخلىٗض   

ظّرًا 7 -ص77الفرتٚ الثاٌٗٛ وَ   

 23486***** نورة مبارن المطٌران  .13

 89877***** نورة دمحم الشلوي  .14

 81804***** نوره  دمحم خلوفه الشهري  .15

 91740***** وفاء عبدالعزٌز سعد بن عثمان  .16

17.  
 25489***** ابتصاً  عبداهلل حمىد بَ دخٗن

18.  
 43945***** تّاٌ٘ عبدالرمحَ حمىد بَ جٕٖعد

19.  
 26092***** أون حمىد ابراِٗي احلبٗب

21.  
 67383***** اون حمىد شمٗىاُ بَ درع

21.  
 69968***** اون عٕٖد عٗاد

22.  
 59582***** ِٗا عاٖض عاطف القحطاٌ٘

23.  
 02734***** لٗمٜ وٍصٕر الصػري

 


