
 يعلن قسم أصول التربية عن موعد االختبار التحريري للمتقدمين
 لبرامج الدراسات العليا والمتقدمات

 ماجستير البرنامج

 أصول تربية التخصص

 طالبات النوع

 هـ7114/  1/  71 األحد يوم االختبار

 ظهرًا الثانية عشرة والنصفالساعة  وقت االختبار

 مكان االختبار

 523عبدالله للطالبات مبنى مدينة الملك 

 رابط الموقع:

https://goo.gl/maps/SSLfMAeF3py 

شروط دخول االختبار 
 المعلنة مسبًقا

الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى  -7
الكليات التربوية بتقدير جيد جًدا على األقل 

انتظاًما، أو الحصول على دبلوم عام في التربية 
 بتقدير جيد جًدا على األقل.

الحصول على درجة القدرات للجامعيين خالل  -2
 آخر خمس سنوات.

 مالحظات

 .الحضور قبل االختبار بنصف ساعة -
 لدخول االختبار. الهوية الوطنيةيجب إحضار أصل  -
لالستفسار: التواصل من الساعة العاشرة صباًحا  -

 حتى الواحدة ظهرًا على األرقام التالية:
 القسم النسائي: 



4772351547 - 4772353217 
 

 لدخول االختبار التحريري: قائمة المرشحات -

 الطالبات

 رقم الهوية  م

 3682****** والء علي عامر الغامدي  -7

 9045****** فاديه سالم بن حسين غزواني  -2

 1470****** ابرار عبدالهادي ضيف  الله اللقماني  -5

 1998****** فاتن مطلق العتيبي  -1

 2117****** نوره حسن عائد السبيعي  -3

 4623****** البندري عبدالله بن علوش الصخابره  -6

 3203****** صافيه فرحان ناصر الدوسري  -1

 4252****** ليلى عبده احمد يوسف  -8

 4741****** حنان محمد سعد العلياني  -5

 8470****** سراء محمد الشهراني  -74

 8426****** فاطمه حسن مبارك العماري  -77

 0112****** العتيبيامواج سلطان ناصر   -72

 9730****** أفنان  شار  عبدالرحمن العمري  -75

 2446****** اروى محمد عبدالعزيز السلطان  -71

 9566****** منيره ابراهيم عبدالله العمر  -73

 1059****** عزيزه رجاء زيد الدغيلبي  -76

 1386****** دالل  حمد كليب العنزي  -71

 4145****** هند عيد عبدالعزيز العيد  -78



 8991****** حليمة سلطان حسين البيشي  -75

 8842****** جواهر صالح عبدالرحمن الثنيان  -24

 4994****** ناديه مرزوق سعد البقمي  -27

 7588****** وجدان مسعد عبدالله العتيبي  -22

 7026****** ميمونه دائل عايض الشهراني  -25

 8014****** منيره فهيد بن دايس القحطاني  -21

 0450****** شهد حماد محمد السند  -23

 6181****** عبير صالح عبدالعزيز التويجري  -26

 5455****** منيره ابراهيم عيسى العيسى  -21

 4027****** اشواق  محمود  المدني   -28

 9019****** امنه  عبده  طالعي   -25

 6592****** ندى عياد ضيف الله العتيبي  -54

 0168****** حصه محمد ابن علي المحيميد  -57

 8610****** عامر الحربياثير سليمان بن   -52

 4000****** ساره علي ابن جمعان الزهراني  -55

 3872****** سمية سعيد عبد الله الضعيان  -51

 8332****** غيداء علي احمد باحاذق  -53

 8038****** امل عبدالله بن محمد الفهيد  -56

 1892****** لمياء علي بن ناصر الخميس  -51

 7063****** منى محمد سعيد الثقفي  -58

 6922****** عاليه سلطان حمود الروقي  -55

 8693****** تهاني سالمه هبيران الشمري  -14

 3630****** خلود مسفر معتق القحطاني  -17

 0291****** خلود زايد عيسى البناوي  -12

 8554****** هنادي فهد بن سعد القحطاني  -15



 0047****** ريم  عائض مصلح البقمي  -11

 4705****** تهاني راشد زيد الذواد  -13

 3628****** حصه عبدالعزيز صالح  -16

 9035****** حنان فهد بن صالح الشهيل  -11

 8574****** هدى شافي راجح الشهري  -18

 4972****** اسراء محمدسعد احمد اليوبي  -15

 1484****** لطيفه شليويح عياده الشمري  -34

 8270****** عزيزه عويضه صالح الرفاعى  -37

 1390****** ساره حمود مطلق العتيبي  -32

 4711****** نورة عودة الله العتيبي  -35

 0369****** لندا  عبدالرحمن المهناء  -31

 1625****** عذاء سعيد خلف الحارثي  -33

 4261****** أفنان محمد بن عبدالله القليط  -36

 6640****** تغريد حسين مسفر القحطاني  -31

 8542****** وعد عبدالله محمد العواد  -38

 3288****** آالء حافظ بخيت السعدون  -35

 5480****** تهاني عبدالعزيز عبدالرحمن العنقري  -64

 5392****** هال فهد بن سليمان العبيد  -67

 1133****** مجود سعود صنت الحربي  -62

 5386****** نورة عبدالفتاح زيد السراج  -65

 9636****** ساره عبدالله سالم الرشيدي  -61

 7916****** عائشه عيدان ابن محمد العلياني  -63

 9707****** مشاعل عوض محمد المطيري  -66

 7372****** وجدان محمد حاتم بن ال حاتم  -61

 1068****** اسراء عبدالرحمن بن حمد الحزيمي  -68



 9749****** نوره محمد بن فهد القحطاني  -65

 6814****** اسماء محمد بن عبداللطيف العثمان  -14

 4413****** سميه محمد رشود الجاسر  -17

 7211****** الشمريهاجر شالل علي   -12

 9934****** مها مشعان الزيادي  -15

 4510****** نوف ابراهيم عبدالعزيز الجريان  -11

 4411****** نجمة حسن ناصر النجيم  -13

 7783****** وفاء سعيد علي الغامدي   -16

 8235****** بشاير جبر بن مطلق المطيري  -11

 2536****** سراء صويلح صالح السلمي   -18

 8421****** الحمودعهود عبدالعزيز   -15

 1475****** أشواق ابراهيم هليل الحربي  -84

 8873****** امل شبيب السبيعي  -87

 3292****** سارة  خالد عبدالله الشبلي  -82

 7538****** دالل سليمان سالم القعدي  -85

 6743****** مالك سيف سعيد القحطاني  -81

 9020****** ريم معيض خشنان القحطاني  -83

 3419****** نجاح  نويف المطيري  -86

 8433****** ريهام منير بن سليمان الرشيدي  -81

 3051****** تهاني خضر عبيدالله ابوعيد  -88

 9480****** مشاعل عايض نايف الحربي  -85

 6546****** سهام سحيم سعود العنزي  -54

 5217****** مرام عبدالله بن محمد الخضيري  -57

 8626****** ريم  سعد علي الشمري  -52

 4670****** العتيبيمالك سعد عوض   -55



 8497****** رقية هتان  محمد هتان   -51

 3721****** غدي علي دمس الزهراني  -53

 2874****** سهام عبدالله صالح الحماد  -56

 3409****** شروق مستور عياضه البقيلي  -51

 5442****** حنين ادريس عبدالله المالكي  -58

 9354****** اسماء عبدالعزيز كاسب العنزي  -55

 7199****** ضاوي بن مشاري العتيبيشيخة بنت   -744

 5392****** هدى ضاوي مشاري العتيبي  -747

 2326****** موضي تركي سعيد السعود  -742

 2225****** منيره ابراهيم راشد التمامي  -745

 5040****** نوره حمد محمد القحطاني  -741

 7538****** طفله سالم الدوسري  -743

 9584****** نوره عبدالرحمن صالح الرويتع  -746

 7274****** نجالء محيميد الحربي  -741

 9046****** تسنيم عبدالله محمد الزميع  -748

 1803****** هنادي سلمان مصلح الحربي  -745

 9670****** حنان عزمان عبداللطيف العزمان  -774

 5833****** ساره مخلد فالح الحربي  -777

 8861****** ابتسام  شبيب علي العتيبي  -772

 1114****** ريهام سعود عبدالعزيز النشمي  -775

 7370****** مهاء بنيدر فيصل العتيبي  -771

 3263****** نوره عنان مفرج الدوسري  -773

 3830****** بشاير مسفر القحطاني  -776

 2279****** حصه عبدالله عبدالرحمن بن سلمان  -771

 9450****** هند سعيد عيد القحطاني  -778



 1029****** فدوى سعد محمد الخضير  -775

 3475****** خلود ناصر نايض الصراع  -724

 7435****** هاجر عبيد بن عوده العطوي  -727

 1674****** منيره عبدالله عبدالعزيز الهزاع  -722

 0381****** اسماء عبدالعزيز محمد الدريهم  -725

 9543****** اميره محمد عبدالرحمن الدبيس   -721

 7212****** مها تركي مبرد الشمري  -723

 7762****** بدريه دوجان بن دغيمان الحربي  -726

 7964****** بثينة عبداللطيف محمد بن هزاع  -721

 5935****** امجاد فهد الشثري  -728

 0949****** رهام سعود العويفي  -725

 0081****** منال صالح العثمان  -754

 0620****** أمينه  ظافر  غندف الشهراني   -757

 5718****** لمياء سعيد عبدالله الدوسري   -752

 3115****** أميرة فهد عبدالعزيز العمري  -755

 3592****** منى ابراهيم الوايلي  -751

 3417****** خلود فهد نويشي الجهني  -753

 8165****** مريم فالح سعد السبيعي  -756

 9400****** الجازي حمود عبدالله المقرن  -751

 6402****** رنا عبدالعزيز عبدالرحمن العنقري  -758

 8295****** حصه سيف عيد الجميلي  -755

 7039****** نجود الحميدي بن مناور المطيري  -714

 9305****** سلوى سعود ناصر العريفي  -717

 6913****** ابرار نبيه الرويلي  -712

 1552****** وضحى محمد صقر الودعاني  -715



 3649****** ربا ماجد عبدالله بن عبيد  -711

 3461****** خلود عبدالله محمد قيسي  -713

 4250****** نوره احمد سعد العقيل  -716

 5932****** شفاء عبدالله بن حصوي العنزي  -711

 0508****** ديما ناصر  مبارك السهلي   -718

 0898****** سارة عادل عبدالرحيم االنصاري  -715

 7347****** أسماء صالح صالح السواط  -734

 5619****** أشواق حمود محمد الشميمري  -737

 1087****** سلمى صالح بن عبدالعزيز العمر  -732

 3008****** تغريد رزيق خويتم المطيري  -735

 6380****** الحجيلينوف  سعد   -731

 6803****** لميس خالد ابن سليمان الوهيبي  -733

 8447****** نوف ابراهيم عبدالله الحميدي  -736

 3803****** العنود عبدالرحمن راشد الجلعود  -731

 4043****** العنود محمد عبدالله الدوسري  -738

 8890****** اثير ناصر محمد البرخيل  -735

 3809****** لطيفه عبدالله عبدالهادي العتيبي  -764

 8111****** نوره محمد احمد القبس  -767

 3223****** ابتهال ناصر بن سعد الشبانات  -762

 2299****** الجوهره محمد العبالني  -765

 4052****** منيره مناحي بن مسلط القحطاني  -761

 5997****** امجاد راشد ابراهيم العرف  -763

 0300****** تهاني هادي مرجاح العتيبي  -766

 2738****** الحربيامجاد زين حسين   -761

 1329****** منيره منيس محمد  -768



 3081****** عبير احمد علي المالكي  -765

 4634****** افنان عبدالرحمن محمد الصعيري  -714

 7796****** مالك إبراهيم سليمان اللذيذ  -717

 2233****** ايمان عبدالله محمد حمدي  -712

 4926****** نوف محمد بن علي الشهراني  -715

 6644****** الشهريراويه فايز علي   -711

 5788****** هياء عبدالله بن سليمان السلطان  -713

 7049****** منيره عبدالرحمن بن فالح الصعيري  -716

 47014****** اسماء عبدالرحمن بن عبدالله البسام  -711

 2864****** سلمى علي احمد حريصى  -718

 


