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 مورد المقابلة الذخصية

 دكتوراه المرحلة التربية الكلية

اإلدارة والتخطيط  القدم
 طالب الجنس التربوي

التاريخ 
 والدارة

 حدب المورد المحدد لكل مجمورة بالبيانات المرفقة
 

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

  45إلى   8هقابالت الطالب:  هن الرقن التسلسلً   

 

 م(: 2-ص81هـ ، ) 8441-7-89ٌىم الثالثاء  -

  72إلى  46هقابالت الطالب:  هن الرقن  التسلسلً    

مقر 
 المقابلة

 قدم اإلدارة والتخطيط التربوي. -كلية التربية

 الذروط المطلوبة
 ) لن يمكن أي طالب من دخول االختبار إال بإحضار ما يلي (

 انهىٌت انىغٍُت ) أصم / و صىسة (.  بطالت -1

 وثٍمت انخخشج نهًاجغخٍش) أصم ، وصىسة غبك األصم(   -2

 انغجم األكادًًٌ نهًاجغخٍش )صىسة غبك األصم(. -3

 أصم انىثٍمت نهبكانىسٌىط.  -4

 صىسة يٍ اخخباس انمذساث. -5
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 التربىي:قسن اإلدارة والتخطٍط الذكتىراة ب برناهجلوقابالت فً أسواء الورشحٍن ل

 االسن رقن الهىٌة م

 إبشاهٍى هادي دغشٌشي 5679  .1

 دًذ جبشٌم عاحًإ 7442  .2

3.   1435  أدًذ دغٍ انزبٍاًَ 

 ادًذ دمحم عغٍشي 5158  .4

 اعًاعٍم دمحم انذوٌش 0490  .5

 ثايش أدًذ انغشٍاٌ 8089  .6

 دغٍ ظافش عمذي 5709  .7

 دًذاٌ  ععذ انبمًً 6001  .8

 دًىد  هباط انغشيىل 6507  .9

 خانذ صانخ انعبذانغالو 8032  .10

 خانذ فشداٌ انعُضي 0584  .11

 صٌاد عبذهللا انًذٍغٍ 5449  .12

 عبعاٌ فانخ انبٍشً 5184  .13

 ععذ رعاس انبمًً 6925  .14

 عهطاٌ ظاوي انعخٍبً 2504  .15

 صانخ دًٍذ انعهىًَ 4849  .16

 صباح عىٌهى انبهىي 8545  .17

 عادل هضاع انًطٍشي 9104  .18

 عايش يفشح عذاسي 6670  .19

 عاٌط عىظه انغبٍعً 2004  .20

 عبذاالنه خهف انجهٍذي 7937  .21

 عبذانشدًٍ ععىد انعىٌفً 9844  .22

 عبذانعضٌض َاصش انفعم 8279  .23

 عبذهللا انذًٍذي انعُضي 4317  .24

 عبذهللا بٍ عهً انمشًَ 8089  .25

 عبذهللا عهً انشٍخً 9181  .26

 عبذهللا دمحم انشلٍمٍص 0301  .27

 عبذهللا دمحم انًذنج 5026  .28

 عبٍذ عىض انعخٍبً 2350  .29

 عخٍك هُذي انغايذي 2885  .30

 عهً دغٍ انعغٍشي 5175  .31

 عهً لعذاٌ انععٍاًَ 1051  .32

 عهً دمحم انمذطاًَ 1306  .33

 عهٍىي أدًذ انعهٍىي 1028  .34

 عًاد  يششف انشهشي 7174  .35

  عٍغى بٍ دغٍٍ يىكهً 1026  .36

 االسن رقن الهىٌة م

 فانخ دمحم انهًٍم 1925  .37

 انبهىي فاٌض  دمحم 0212  .38

 فهذ عبذانشدًٍ انذشبً 8335  .39

 فهذ عبذهللا انىنٍذي 7347  .40

 فهٍذ يُىس انعمٍهً 7819  .41

 فٍصم جعٍذاٌ انزٌابً 9340  .42

 ياجذ  عبذهللا انغفٍاًَ 7892  .43

 ياجذ صٌذ انذشبً 8193  .44

 ياجذ ععٍذ انغايذي 6814  .45

 ياجذ عبذهللا انذوعشي 9461  .46

 ياجذ عبذهللا انضهشاًَ 8280  .47

 ياجذ يعٍىض انذاسثً 4377  .48

 يانك عهً انًطشفً 6351  .49

 يانك دمحم انذصًٍُ 1817  .50

 ياهش ععذ انغهطاٌ 5878  .51

 دمحم جابش غضواًَ 2305  .52

 دمحم شعٍم انععٍهت 9597  .53

 دمحم غشلً انعُضي 8822  .54

 يغاعذ يشاسي انغبٍهت 1234  .55

 يغخىس دمحم انعخٍبً 3423  .56

 يغفش ٌعٍ هللا انعايشي 8293  .57

 يشعم عٍف انشهشاًَ 2789  .58

 يطش غانً انطىانه 3489  .59

 يمعذ صُج انُفٍعً 8230  .60

 يُادً باسص انذوعشي 1299  .61

 يىعى يغاعذ  انعشٌاًَ 0201  .62

 َاصش دبٍب انشهشاًَ 1310  .63

 َاٌف  ظاهش انًشصوق 6917  .64

 َاٌف سواف انفهذ 6796  .65

 َىاف يطهك انذشبً 1647  .66

 هادي دًذ آل فطٍخ 8626  .67

 صٌذ بشجظ انذشبً هادي 0664  .68

 ونٍذ خانذ صٌٍ انعابذٌٍ 2264  .69

 ونٍذ فهذ عبذهللا انذًىد 9518  .70

 ٌذٍى دمحم انذاصيً 0899  .71

  ٌضٌذ عبذانًذغٍ انًٍُف 6234  .72
 


