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

 ماجستير البرنامج

 إسالمية 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 االسم م

 2186****** نورة سعد عطاالله القحطانى  -7

 3267****** معين عبدالله عبدالرحمن العقيل  -2

 7013****** خديجه فراج محمد السلمي  -5

 1979****** نوره عبدالله شويش الشويش  -1

 0135****** الثبيتيتهاني مشعل عواض   -3

 8275****** نوره علي عبدالرحمن العواد  -6

 9804****** وضحى علي عايض القحطاني  -1

 8934****** نائلة مرشد علي المرشد  -8

 5588****** ندى خالد بن ناصر الهزاني  -5

 4945****** روان مانع خضر الثبيتي  -74

 4825****** ريم بدر عبدالله العقيلي  -77

 6501****** بن محمد الحديثيريم عبدالرحمن   -72

 8223****** حمده سالم بن حمد المسعود  -75

 7824****** ساره فهد صالح الطويل  -71

 2849****** احالم عبدالله محمد الحبيب  -73

 9959****** عهود بشر الغنامي  -76

 4776****** جامله فرحان شنوان العنزي  -71

 5391****** منال ناصر الداود  -78



 4942****** عبدالعزيز الدريهمساره ابراهيم   -75

ابتهال عبدالله ابن عبدالرحمن   -24
 3483****** القحطاني

 5843****** انفال ابراهيم عبدالكريم العبدالقادر  -27

 3944****** نوف داود البوعينين  -22

 9299****** عفاف احمد بن يحي ودعاني  -25

 0924****** بسمه حواس موسى الشمري  -21

 6654****** القحطانيامجاد ظافر عوض   -23

 7702****** تهاني خميس سالم سميدع  -26

 3177****** منال مبارك مرزوق الرشيدي  -21

 4142****** روان ناصر بن عبدالله الموسى  -28

 1374****** ريم عبدالرحمن بن أحمد الجاسر  -25

 6303****** ساره خالد بن عبدالعزيز الحسن  -54

 5136****** نوف ناشي الفي الحربي  -57

 4467****** اروى عبدالله بن عبدالعزيز التميمي  -52

 9516****** أمجاد محمد بن عوض المطيري  -55

 2084****** أمجاد سعود بن محمد الزامل  -51

 0586****** بشرى خالد سليمان الجماز  -53

 3463****** ندى عبدالله عبدالعزيز الموسى  -56

 9424****** عفاف حسين ثابت الحربي  -51

 0774****** راشد الزنانتهاني إبراهيم   -58

 1572****** نوف الفيحى بن عشوي العنزي  -55

 7105****** انفال علي صالح الخضيري  -14

 9485****** شذى احمد عبدالرحمن البعادى  -17

 3826****** منيره عبدالله محمد الفعيم  -12



 8852****** نوف حسن البرناوي  -15

 7633****** سميه محمد عبدالعزيز المالء  -11

 5828****** ابراهيم العيبانأنفال   -13

 5982****** منال محمد بن عبيد بطيان  -16

 4658****** غاده محمد عبدالله االسمري  -11

 7698****** سارة جود الله حميد المخلفي  -18

 5840****** فلوه صالح محمد أبو خليل  -15

 4730****** لمياء سعد عبدالله الرشيد  -34

 3699****** اسماء حمود خليف العنزي  -37

 2515****** أنوار عبدالرحمن بن علي السويداني  -32

 1955****** رنيم عبدالرحمن صالح الفوزان  -35

اسماء عبدالعزيز بن عبدالمحسن   -31
 6742****** الصغير

 6730****** غدير عبدالعزيز الطيار  -33

 6993****** هاجر عبدالرحمن عبدالله العجالن  -36

 6275****** سهام محمد سليمان النمله  -31

 4084****** البندري فايز عبد العزيز الحميضي  -38

 8706****** نورة علي بريكان الشمري  -35

 1540****** مضاوي عواض سعيدان العتيبي  -64

 3815****** جواهر سراح بن محمد الشهري  -67

 5219****** نوره منصور فهيد القحطاني  -62

 1746****** فاطمه مسلط شجاع البقمي  -65

 7853****** السحيبانيفاطمه علي صالح   -61

 0001****** ساره حمد عبدالرحمن الغنيمي  -63

 0015****** منى دحام فهران العنزي  -66



 8566****** عائشه علي محمد المسلم  -61

 4461****** صالحه جبران علي سحاري  -68

 8098****** أسماء سفر محمد آل غنوم  -65

 3521****** غاده خالد محمد الهزاع  -14

 1266****** مسعود فارس آل برمان مضاوي  -17

 6623****** رزان ياسر بن عبدالله ابابطين  -12

 4523****** سمية محمد عبدالرحمن الهويشل  -15

 6130****** نفالء عبدالرحمن حمود البليهي  -11

 0905****** أمجاد علي محمد التميمي  -13

 5444****** بشاير خالد سعود الفهيد  -16

 5566****** نوره احمد ابراهيم العجالن  -11

 8045****** ربا بنت عبدالعزيز بن سهيل السهيل  -18

 4979****** فاطمه حسن بن فتح الدين عيساوي  -15

 4907****** سامية محمد علي عجالن الشهري  -84

 5319****** ندى محمد عبدالرحمن الخراشي  -87

 5082****** بثينه عبدالعزيز سلطان بن سلطان  -82

 9047****** الصبيحيأمجاد عبدالعزيز سليمان   -85

 6356****** الريم سليمان محمد النصيان  -81

 9644****** مشاعل عبدالعزيز يحي السديرى  -83

 5939****** منى صالح مفلح الدوسري  -86

 0081****** مها إبراهيم عبدالعزيز المليفي  -81

 3731****** غيداء محمد ابراهيم العمر  -88

 5685****** أروى  عبدالله زبن العتيبي  -85

 5646****** ابرار عبدالله محمد بن عويمر  -54

 3000****** هديل بدر عيسى الحميان  -57



 3601****** منال خلف الرمادي الحربي  -52

 9373****** مرام قاسم بن سالم الفيفي  -55

 8679****** لطيفه سعد محمد الخويتم  -51

 0243****** االء ناصر عبدالله الدهمش  -53

 0627****** ساره أحمد محمد العبيد  -56

 0443****** رزان ابراهيم بن عبدالرحمن بن سليم  -51

 7973****** ريهام عبدالسالم أحمد المحرابي  -58

 7194****** اروى عبدالرحمن سليمان العمران  -55

 9811****** أفنان فهد عبدالله باجبع  -744

 3797****** عزيزه حمود البلوي  -747

 2884****** الجوهره راجح غرم الله المالكي  -742

 8966****** بسمه محمد مطلق العصيمي  -745

 9399****** بسمه عيسى محمد الجويعد  -741

 2349****** غاده سليمان عبدالرحمن الزهير  -743

 8855****** ساره محمد راشد الدهيش  -746

 3849****** غالية ضامن راشد البقمي  -741

 9789****** جوزاء محمد جازي العتيبي  -748

 0274****** مي عبدالله مفلح الشريف  -745

 8880****** غاده عبدالله مفلح الشريف  -774

 8896****** شذى عمران ناصر العمران  -777

 0546****** ازهار دهيكل بن خلف المطيري  -772

 9463****** ساره عبدالله محمد ال دخيل  -775

 0979****** نوره سعد عبدالله بن شقير  -771

 6387****** وجدان عبدالرحمن راشد الحميدي  -773

 3980****** الدريس اروى خليفه عبدالعزيز  -776



 3273****** عبير حمد محمد المقرن  -771

 0060****** غدير خالد بن محمد المبرد  -778

 9195****** منال قايل  العتيبي  -775

 1631****** رؤى خالد علي أبالخيل  -724

 1436****** فاديه سعد بن متروك المطيري  -727

 7178****** أسماء محمد مسفر الحربي  -722

 2227****** سارة سعد االحمري  -725

 3419****** نوره علي بن ناصر العليان  -721

 7368****** مها ابراهيم بن محمد السنيدي  -723

 3060****** حصة عبدالرحمن بن صالح الشنيفي  -726

 2234****** منال انور بن ابراهيم نبراوي  -721

 9955****** شذا عبدالرحمن محمد العنزي  -728

 1102****** سميه يحي ابن صالح القحطاني  -725

 5814****** رغد صالح حمد المنيف  -754

 0090****** اشراق معيض بن خشنان القحطاني  -757

 6415****** ريم عبدالله عبدالرحمن الشقاري  -752

فاطمه محمداالمين محمدالطالب   -755
 2728****** الشنقيطي

 4001****** ساره حمد بن عبدالعزيز آل يوسف  -751

 8740****** خيرية محمد عوض القحطاني  -753

 1177****** عبدالعزيز بن عبدالله النويصرالعنود   -756

 7545****** باسمه صالح بن عبدالرحمن التويجري  -751

 1687****** ريهام صالح راشد التويجري  -758

 1754****** نوره زهير خلف الهاجري  -755

 7292****** العنود حمد الجرباء  -714



 1350****** منال محمد سواري العتيبي  -717

 7989****** رغد مرزوق محمد المرزوق  -712

 5551****** وفاء محمد الجديع  -715

 8530****** شهد مبارك ناصر أبودجين  -711

 8296****** خولة خالد علي آل داود  -713

 4947****** شيماء صالح بن سعيد بالحداد  -716

 3926****** امل عبدالعزيز سعد الضياف  -711

 


