
 

 املقابلة الشخصيةموعد 
 ماجستري املرحلة الرتبية الكلية/املعهد

 الباتط اجلنس اإلدارة والتخطيط الرتبوي القسم
 ه81/7/8441-81 التاريخ الثالاثء -االثنني  اليوم

 الساعة
الساعة جراء املقابالت يبدأ إ

حسب الرتتيب  الثامنة صباحا  
واملواعيد احملددة لكل جمموعة وفق 

 البياانت املرفقة 

موقع 
 االختبار

مدينة امللك عبدهللا للطالبات 
 الدور الرابع (523مبىن رقم )

 إضافة إىل الشروط املعلنة يف موقع عمادة الدراسات العليا يشرتط ما يلي:
 على درجة البكالوريوس انتظاما   ة  حاصل ةكون املتقدمتأن  .1
 يف البكالوريوس عن )جيد جدا ( اأن ال يقل تقديره .2
 على الدبلوم العام يف الرتبيةة  حاصلتربواي  أو  ةأن يكون ختصص املتقدم .3
 وجود اختبار القدرات للجامعيني .4

 :إحضار الواثئق التاليةيشرتط لدخول املقابلة 
 للمطابقةصورة اهلوية الوطنية مع األصل  .1
 املؤهل اجلامعيصورة طبق األصل من  .2
 صورة طبق األصل من السجل األكادميي .3
 نتيجة اختبار القدرات .4
 مل مؤهال  ي ر تربويحتشهادة الدبلوم الرتبوي ملن  .5
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ن االختبار التحريري ز ي اجت 
 
للقبول  الطالبات الالت

ي برنامج
ز
ي اإلدارة والتخطيط  ف

ز
الماجستتر ف

بوي  ومواعيد مقابالتهن الشخصية  الت 

ز المجموعة األوىل يوم اال   ه8441/ 81/7 نثينر

  ص 031 9-1الساعة  

من  4آخر  م
 االسم رقم اهلوية

 نورة رحيم براك العتييب 8968  .1
 عبدالرمحن الشهري بيان سعد 3035  .2
 امل علي انصر الشهري 8547  .3
 احالم عيضة تركي ادلالكي 3242  .4
 مها صاحل سعد بن حييان 0140  .5
 حنان فهد حدجان الدعجاين 3399  .6
 ابتهال محد مبارك احلنااي 7427  .7
 مرمي سعد فنخًن العنزي 9532  .8
 أمساء عبدهللا دمحم ادلديهيم 6173  .9
 احملمودروى دمحم انصر أ 5766  .11
 ىياء عيسى علي العيسى 6738  .11
 ىيا دمحم انصر الدوسري 3480  .12
 ايمسٌن حسٌن دمحم آل قماش 3021  .13
 فاتن سعود  الزىراين  2527  .14
 رمي انيف عواض اذلاملي 6134  .15
 

 

 

 

 

ز  الثانية يومالمجموعة    ه8441/ 81/7 االنثينر

 ص 88-09031الساعة

من  4آخر  م
 رقم اهلوية

 االسم

 علي يوسف العمر  ةمنًن  1358  .16
 مىن مطلق ماطر العتييب 8663  .17
 مشاعل  علي  الشهري 0381  .18
 اذلنوف ابجد عثمان بن بصيص 4869  .19
 دلى سليمان محيد ادلطًني 2298  .21
 مشاعل سرحان بن انجي البقمي 8878  .21
 اشواق محدي عليان السفياين 9369  .22
 اذلنوف ابراىيم ضاحي الضاحي 6478  .23
 دمحم أمحد الزىراينأروى  7833  .24
 ابتسام عبدالرمحن عبدالعزيز ادلطًن 2753  .25
 اضواء دمحم علي القحطاين 7231  .26
 العنود سعد صنهات السهلي 8747  .27
 سعاد حيٍن دمحم القحطاين 7564  .28
 مها حسٌن سعيد الزىراين 7331  .29
 ىند على سفر القحطاين 3972  .31
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ز يوم اال  الثالثةالمجموعة   ه8441/ 81/7 نثينر

   م031 81-ص88الساعة 

من  4آخر  م
 االسم رقم اهلوية

 شروق صاحل جازع احلارثي 8382  .31
 هتاين مبيلش العتييب 2930  .32
 نوره علي ابن منصور ال رلري 2882  .33
 نوره مبارك بن جلوي الدوسري 7782  .34
 جنالء عبدالعزيز دمحم آل فراين 5979  .35
 نوره دمحم سعد الدوسري 2887  .36
 عبداجلبار عبدهللا اخلليويأبرار  1220  .37
 حصة انصر عبدهللا الغنام 0698  .38
 ساميو دمحم عبدهللا العمًنين 4353  .39
 خلود موسى  غازي  احلسيين 0462  .41
 حنان بنت دمحم بن انصر الباىلي 9257  .41
 شيخة بنت زيد بن دمحم اجلليفي 0659  .42
 بشرى  دمحم عبدهللا اجلرابء 5785  .43
 الصواينأبرار دمحم صاحل  5615  .44
 أماين دمحم الزىراين 9032  .45
 

 

 

 

 

 

ز  الرابعةالمجموعة   ه8441/ 81/7 يوم االنثينر

  م 1031-08الساعة 

من  4آخر  م
 رقم اهلوية

 االسم

 النهًني متعب ال قويد 1971  .46
 فاطمة عبداحلميد بن عبدالعزيز الرشيد 9744  .47
 رحاب منصور مبارك احلميد 2494  .48
 عبدهللا القرينىيفاء عثمان  2189  .49
 اشواق مسًن سند احلريب 0125  .51
 امتنان دمحم العمًنيين 7872  .51
 دميو عبدهللا عبدالرمحن الرعوجي 8590  .52
 أل مقبل نعبد الرمحبراىيم بن إرمي  0378  .53
 شروق سلمان عبدالرمحن بن سلمان 6720  .54
 ىتون عيسى بن عبدالكرمي العيسى 5811  .55
 رىام دمحم على هبكلي 5798  .56
 ىاجر عبدالكرمي دمحم اذلميلي 1360  .57
 االء عبدهللا دمحم الرقيب 3490  .58
 امل معضد دمحم العجمي 2574  .59
 ىند عبدالرمحن بن عبداللطيف الرشود 1947  .61
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ز يوم اال  الخامسةالمجموعة   ه8441/ 81/7نثينر

  م 031 4-3الساعة  

من  4آخر  م
 االسم رقم اهلوية

 القحطاينأريج عبدهللا مطلق  1132  .61
 مها عثمان جرادي جعفري 8775  .62
 خلود عائض دمحم البقمي 1440  .63
 ومسية زلسن راشد بن جربوع 2223  .64
 نورة سعد فالح القحطاين 7379  .65
 نورة مسلم امساعيل العثيمٌن 0989  .66
 نفلو دمحم بن عبدهللا السبيعي 9067  .67
 جنالء سعود نور ادلطًني 9094  .68
 ادلطًنيليلى عايش علي  2962  .69
 رابعة عبدالعزيز أمحد التوجيري 3304  .71
 حنان جابر زىيان اجلعيد 1686  .71
 غاده عبدالعزيز سعد الكثًني 4169  .72
 أريج إبراىيم خليفة الكنهل 3368  .73
 ريم عويّد المريخي 3691  .74
 امًنة  سعد  علي الوىايب 0453  .75
 

 

 

 

 

 

 ه8441/ 89/7 الثالنثاءيوم  السادسةالمجموعة 

 ص 031 9-01الساعة 

من  4آخر  م
 رقم اهلوية

 االسم

 العنود ابراىيم  العمر 5496  .76
 مىن راشد حزام العتييب 1110  .77
 غادة عطيو امحد الزىراين 1437  .78
 منال مزيد انفل  العتييب  9880  .79
 أحالم عبدالرمحن دمحم العريفي 7478  .81
 منًنة  سعيد  عبدالرمحن صريط  2584  .81
 إميان انصر الدوخي 5297  .82
 ىند مششول جهيم احلريب 9092  .83
 مشاء انصر عبدهللا القاسم 4354  .84
 عهود نبيل الدرعان 0276  .85
 ىناء  علي منصور الضبعان 7111  .86
 مها فهد دمحم الزير 8998  .87
 فاطمو فطيس دمحم اذلاجري 4788  .88
 خدجية فالح القحطاين 8683  .89
 مروه حسٌن العلي 7060  .91
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 ه8441/ 89/7 الثالنثاءيوم  السابعةالمجموعة 

 ص88-ص9031الساعة  

من  4آخر  م
 االسم رقم اهلوية

 حنان خالد دمحم اليوسف 7766  .91
 ىياء فالح علي آل مسفر 2389  .92
 امساء معوضو علي القحطاين  6721  .93
 ساره دمحم علي الشهري 9953  .94
 مها عبدالعزيز محد اجلويد 2542  .95
 مرمي علي قاسم الفيفي 0932  .96
 امحد مشولنوره يوسف  5573  .97
 شروق عبدهللا انصر الدوسري 8366  .98
 مرام دمحم امحد االمحري 0617  .99
 جنان عبدهللا عيسى السامل 1481  .111
 ال مجعان شادن عبدهللا 9529  .111
 عبطاء حاكم سعود الفغم 4821  .112
 غاده دمحم سليمان العريين 9108  .113
 مها مسفر مدرىم القحطاين 0063  .114
 الشيباينمسًنه ابراىيم مرزوق  1068  .115
 

 

 

 

 

 ه8441/ 89/7 الثالنثاءيوم  الثاميةالمجموعة 

 م81031-ص88الساعة  

 4آخر  م
من رقم 

 اهلوية

 االسم

 ميان ضاوي عباس العتييبإ 5199  .116
 عروب سعد بن علي القحطاين 0249  .117
 بيان فهد محد الغضفان 7940  .118
 خولو عصام عبدهللا الشايع 8684  .119
 الرشودأفنان مبارك دمحم  0565  .111
 احالم سلطان عبدالرمحن اجلحيديل 9098  .111
 لطيفو عبدهللا عبدالرمحن ادلعيوف 7988  .112
 رىف علي ابن حامد العجريف 8113  .113
 ىياء عبدالرمحن صاحل اجلفًن 4528  .114
 دعد يوسف دمحم بن سعيد 8180  .115
 ىيفاء امحد بن دخيل الدخيل 9057  .116
 وفاء دمحم عبيد ادلوسى 2001  .117
 نواف ملفي الشمريعبًن  5933  .118
 روان دمحم جازي العتييب 4777  .119
 منًنه مسيفر مسلط العتييب 8042  .121
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 ه8441/ 89/7 الثالنثاءيوم  التاسعةالمجموعة 

 م1031-8الساعة  

من  4آخر  م
 االسم رقم اهلوية

 نوف سامي ابن راشد السلطان 1315  .121
 ىتون دمحم رشيد الصاحل 7809  .122
 ادلقبل نوف سعود ابراىيم 5521  .123
 سندس صاحل علي اللحيدان 1883  .124
 عفاف فرحان مبارك الشمري 5087  .125
 اذلنوف سعود صاحل البيشي 2355  .126
 الراجحي وعد عبدالعزيز 9082  .127
 رمي عطاهللا بن مسري العتييب 7432  .128
 عواطف محيد  دىيمان الشمري  2967  .129
 رغد فهد عبدالرمحن العيد 3638  .131
 نوره راشد ال عثمان 4748  .131
 نوال  محد  السويلم  3237  .132
 نورة عبدهللا العجمي 1708  .133
 هنى دمحم صاحل العتييب 9760  .134
 

 

 

 

 


