
 المقابلة الشخصٌةموعد 

 دكتوراه المرحلة التربٌة الكلٌة/المعهد

 القسم
المناهج وطرق 

 التدرٌس
 طالب الجنس

 الساعة

الفترة األولى من 

 ص11-ص8

الفترة الثانٌة 

 ظهرا  1-ص11من

 المقابلة موقع 

كلٌة العلوم االجتماعٌة 

قسم  –الدور الثالث 

 المناهج

 الشروط المطلوبة

 من دخول االختبار إال بإحضار ما ٌلً ( طالبتمكن أي ٌ) لن 

 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

هـ81/7/8441موعد املقابلة الشخصية ليوم االثهني   

ص88-ص1الفرتة األوىل مو   

 45302***** عبدهللا دمحم محه عبدلً  .1

 09137***** عمر سعد التمران  .2

 29235***** بندر دمحم العتٌبً  .3



 44552***** عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز  اللهٌب  .4

 10303***** علً عٌاد حمٌد الحجوري  .5

 47397***** ٌحٌى  عامر ٌحٌى حمدي  .6

 81450***** أحمد عبدالرحمن جابر الجابري  .7

هـ81/7/8441موعد املقابلة الشخصية ليوم االثهني   

ظهرًا8-ص88الفرتة الثانية مو   

 95907***** ثابت ناصر مطلك العتٌبً  .8

 61865***** خالد  حمد العنزي  .9

 07966***** خالد دمحم منسً الغامدي  .11

 52583***** عبدهللا بن عبدالرحمن السحٌبانً  .11

 51545***** بهدر عبداهلل  املطلق  .12

 08634***** جربيل حييى حييى العبدلي  .13

 89679***** عبدالرمحو حمند طراد  .14

هـ81/7/8441موعد املقابلة الشخصية ليوم الثالثاء   

ص88-ص1الفرتة األوىل مو   

 75213***** سعٌد ناصر دمحم الشهرانً  .1

 97480***** فاٌز دمحم المهداوي  .2

 60062***** نائف  مستور  عواض الثبٌتً  .3

4.  bander abdullah alzahrani *****12219 

 24094***** أسامة دمحم أحمد الرشٌد  .5

 17093***** بادي متعب لوٌد  .6



هـ81/7/8441موعد املقابلة الشخصية ليوم الثالثاء   

ظهرًا 8 -ص88الفرتة الثانية مو   

 14967***** حسٌن عوض منصور األسمري  .7

 68750***** حمد مسفر حمود المحطانً  .8

 41480***** سالمة عواد العنزي  .9

 75072***** شعٌب ظاهر مرزوق األسلمً  .11

 65131***** عبداهلل مانع مهدي زغلول  .11

 05161***** حمند مفرح دهيس العتييب  .12

هـ01/7/8441موعد املقابلة الشخصية ليوم األربعاء   

ـ ص88 –ص 1الفرتة األوىل مو   

 45070***** عبدهللا بن مبارن بن عبدالرحمن الزغٌبً  .1

 51561***** فالح هادي شاٌك الحواصله  .2

 30423***** دمحم سعد االحمري  .3

 55092***** دمحم عبدهللا دمحم الزهرانً  .4

 16929***** دمحم موسى احمد صمٌلً  .5

هـ01/7/8441موعد املقابلة الشخصية ليوم األربعاء   

ظهرًا8 –ص 88الفرتة الثانية مو   

 14227***** مذكر بن هدٌان البصٌص  .6

 80225***** ناصر مسلم كدٌم العٌلً  .7

 16785***** أحمد  علً  دمحم دغرٌري  .8



 07769***** بدر عبدهللا دمحم الحربً  .9

 51282***** تركً عبد هللا علً الضوٌان  .11

 63342***** حيي ادريس صنيلي  .11

هـ08/7/8441موعد املقابلة الشخصية ليوم اخلنيس   

ص88-ص1الفرتة األوىل مو   

 41099***** حسٌن مبارن المرحبً  .1

 05013***** خالد سٌار شالح الشمري  .2

 92404***** سعد عبدهللا دمحم بن عمر  .3

 04552***** صنٌتان دمحم صنٌتان الحربً  .4

 95705***** عبدالسالم   عوض مشبب المحطانً  .5

هـ08/7/8441موعد املقابلة الشخصية ليوم اخلنيس   

ظهرًا 8 -ص88مو الفرتة الثانية   

 30431***** عبدهللا  سعد االحمري  .6

 25076***** عبدهللا ظافر آل ناشع  .7

 34574***** ماجد عبدالرحمن الحمود  .8

 10284***** دمحم عبدالرحمن مشرف العمري  .9

 44478***** منصور  عامر علً البالدي  .11

 


