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 مورد المقابلة الذخصية

 دكتوراه المرحلة التربية الكلية

اإلدارة والتخطيط  القدم
 الباتط الجنس التربوي

التاريخ 
 والدارة

 حدب المورد المحدد لكل مجمورة بالبيانات المرفقة
 

 م(:3-ص 81هـ ، ) 8441-7-88ٌىم اإلثنٍن   -

 38  إلى  8:  هن الرقن التسلسلً  الباثهقابالث الط

 

 م(:2-ص 9هـ ، ) 8441-7-89ٌىم الثالثاء  -

 76إلى  39:  هن الرقن  التسلسلً  الباثهقابالث الط

مقر 
 المقابلة

 ، قسن اإلدارة والتخطٍط التربىي. 4الذور  – 325هبنى 

 TF 018هكتب:   

 الذروط المطلوبة
 من دخول االختبار إال بإحضار ما يلي ( ةمكن أي طالبت) لن 

 انٕٓٚت انٕغُٛت ) أصم / ٔ صٕرة (.  بطالت -1

 ٔثٛمت انتخزج نهًاجظتٛز) أصم ، ٔصٕرة غبك األصم(   -2

 انظجم األكادًٚٙ نهًاجظتٛز )صٕرة غبك األصم(. -3

 أصم انٕثٛمت نهبكانٕرٕٚص.  -4

 صٕرة يٍ اختبار انمذراث. -5
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 بقسن اإلدارة والتخطٍط التربىي: للوقابالث فً برناهج الذكتىراة اثأسواء الورشح

 االسن رقن الهىٌت م

 ابتظاو ٚاطف انخٛبز٘ 2619  .1

 ابتٓال دمحم انذٔٚش 5848  .2

 أبزار عبذانزحًٍ انغفٛص 1559  .3

 أحالو َاصز انًاظٙ 4388  .4

 أرٖٔ عبذانزحًٍ انشاٚذ٘ 0185  .5

 اطًاء ياغز انًطٛز٘ 7863  .6

 أشٕاق  عهٙ  انٓذنٕل 8556  .7

 أشٕاق عبذانعشٚش انععٛبٙ 0151  .8

 أشٕاق عبذهللا أبٕغاَى 7989  .9

 أيم ابزاْٛى انظفز 0061  .10

 أيم حظٛب حظٍ إبزاْٛى 7133  .11

 ايًّٛ عبذانزحًٍ انٓهٛم 6341  .12

 إَتصار عهٙ انشْزاَٙ 8831  .13

 اُٚاص طعذ انظٛف 1788  .14

 إُٚاص عبذانعشٚش انمزباٌ 7080  .15

 بشزٖ عبذهللا انًمحى 5674  .16

 خانذ انعتٛبٙ تغزٚذ 7263  .17

 تغزٚذ طانى انعايز٘ 9061  .18

 تغزٚذ طعٛذاٌ انحزبٙ 7541  .19

 تغزٚذ لعٛذ انعتٛبٙ 3077  .20

 بزاْٛى انعٛظٗاانجْٕزة  6216  .21

 جٕاْز شكز٘ بطٛش 9074  .22

 جْٕزة أطعذ انفٛفٙ 2273  .23

 حصّ عانٙ انعتٛبٙ 0703  .24

 حصّ ٕٚطف انعزُٚٙ 4423  .25

 خشَّ دمحم انعتٛبٙ 0135  .26

 إطحاق بخار٘خهٕد  6464  .27

 خهٕد عبذانعشٚش انعظكز 4009  .28

 خهٕد دمحم عظٛز٘ 9439  .29

 دانّٛ عبذانعشٚش  انحزبٙ 0377  .30

 رٚى عًز دمحم ْٕطأ٘ 7588  .31

 ساَّ جابز انشٓز٘ 8436  .32

 طارة فٛصم انعصًٛٙ 7672  .33

 طتٛزِ الٚذ انشًز٘ 5559  .34

 طهًٗ دمحم انعزق 5457  .35

 طهًٗ َاجٙ انبهٕ٘ 4863  .36

 طهطاٌ انعتٛبٙشٛخت  1352  .37

  عبٛز عبذهللا انفزٚجٙ 9188  .38

 االسن رقن الهىٌت م

 عفاف يبارن انمحطاَٙ 7042  .39

 عٕٓد ظٛف هللا انًظعٕد٘ 1068  .40

 غادِ عبذهللا انبٕشٙ 6233  .41

 فاغًت إبزاْٛى انعًزاٌ 6239  .42

 فاغًت عبذهللا انشٓز٘ 4113  .43

 فاغًت عبذهللا انثُٛاٌ 0104  .44

 رٔٚض فاغًّ ابزاْٛى 1556  .45

 نٕنِٕ طهًٛاٌ انتٕٚجز٘ 5343  .46

 يزٚى عبذهللا انًانكٙ 3038  .47

 يزٚى عهٙ انكزٔد 7381  .48

 يشاعم طعٕد انعتٛبٙ 5911  .49

 يشاعم عبذهللا انفزٚجٙ 9154  .50

 يُار طعٛذ انشْزاَٙ 8071  .51

 يُال طعذ انحٕشاَٙ 8396  .52

 يُال ظاحٙ انجُٓٙ 2649  .53

 يُال عبذهللا انعًز٘ 7973  .54

 دمحم انشٓز٘يُال  1197  .55

 يٓا ابزاْٛى غحالٔ٘ 7322  .56

 يٓا فٓذ بٍ دخٛم هللا 9258  .57

 َذٖ خهٛفت انخهٛفت 9518  .58

 َٕال  عهٙ يشٛبّ 0211  .59

 َٕرة ساٚذ انشٓز٘ 4162  .60

 َٕرة عبذانزحًٍ انشعٛبٙ 3726  .61

 َٕرِ عبٛذ انصهحاَٙ 5074  .62

 َٕرِ َافع انكثٛز٘ 7266  .63

 َٕف أحًذ انٕٓٚشم 0333  .64

 يعٕض انعهٕ٘ َٕف 4979  .65

 َٕف َباء انذٔطز٘ 0556  .66

 ْذٖ عبذهللا انًشار٘ 2305  .67

 ْذٚم طعذ انتًايٙ 2446  .68

 ْذٚم عبذهللا انشًز٘ 4972  .69

 ُْذ عبذانعشٚش انعجالٌ 0436  .70

 ْٛا ابزاْٛى انشاٍْٛ 2994  .71

 ْٛاء عبذانعشٚش انعٕاد 6453  .72

 انمحطاَٙ  ٔظحاء حًٕد 0695  .73

 ٔفاء  عاٚط انعتٛبٙ 8801  .74

 ٔفاء تزكٙ انغًٛش 7536  .75

  ٔفاء دمحم انذٔٚش 1491  .76

 


