
 للمتقدمينيعلن قسم أصول التربية عن موعد االختبار التحريري 
 لبرامج الدراسات العليا والمتقدمات

 ماجستير البرنامج
 أصول تربية التخصص

 طالب النوع
 هـ7114/  1/  71 األحد يوم االختبار
 ظهرًا الثانية عشرة والنصفالساعة  وقت االختبار

 مكان االختبار
 441( مبنى العلوم االجتماعية) التربية بكليةالقاعة الرئيسية 

 رابط الموقع:
 https://goo.gl/maps/Xipg4DapSDz 

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 
 جيد جًدا على األقل.بتقدير 

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

 مالحظات

 .الحضور قبل االختبار بنصف ساعة -
 لدخول االختبار. الهوية الوطنيةأصل  إحضار يجب -
صباًحا  العاشرةتواصل من الساعة ال :ستسسارلال -

 على األرقام التالية: حتى الواحدة ظهرًا
 القسم الرجالي:

4772801420-4772801420- 4772801444 
 

 قائمة المرشحين لدخول االختبار التحريري: -



 الطالب
 رقم الهوية االسم م
 1801****** عبدالملك موسى بن عبدالله الزهراني  -7

 3301****** جابر عيد حسن القحطاني  -2

 5207****** فواز ثروي عبدالله الحربي  -4

 5541****** محمد عبدالله بن مرزوق العتيبي  -1

 4266****** سلطان  سليمان سالمة الشراري  -8

 2921****** وليد مسرح ابن ظافر آل زاهر  -6

 2622****** سعد ضاحي سمحول الرويلي  -1

 7982****** ابراهيم حسن سالم السيسي  -0

 9137****** يزيد عبدالله الشبيب  -0

 3392****** أيمن يحي علي عسيري  -74

 8411****** الدوسريمبارك ابراهيم حمد   -77

 4668****** علي منحش النعمي  -72

 9226****** عبدالعزيز موسى عبدالعزيز العبدالسالم  -74

 9273****** عبدالكريم سليمان عبدالكريم البحيري  -71

 2003****** مسلح مبارك محمد الدوسري  -78

 6217****** نواف ناصر بن فالح السكران  -76

 5818****** حمد مبارك حمد ال حامد الشريف  -71

 5932****** باسم سعد بن مسعود الهذلى  -70

 9945****** عمر عيسى هزاع البدراني  -70

 2804****** خالد حماد فايد الرشيدي  -24

 ابراهيم حماد فايد الرشيدي  -27
******1785 

 7477****** بادي مترك محمد  -22

 2722****** عاطف على بن عائض القحطاني  -24

 1005****** ثامن  بال  سوجا  -21

 4325****** عبدالرحمن ابراهيم حمود الغانم  -28

 3996****** غازي  عايد غازي الشمري  -26

 5161****** نايف سعيد الشهراني  -21

 6729****** محمد أحمد الحمد  -20

 5569****** حمود محمد الجديع  -20



 9547****** عبدالله محمد بن ابراهيم العتيبي  -44

 3992****** أحمد جبير ذيخان الحربي  -47

 1275****** اسماء  محمد عبدالعزيز الشليل  -42

 2417****** رامي عبدالله العرافه العنزي  -44

 8491****** عبدالله نافع الحربي  -41

 7840****** عبدالملك محمد العبدالسالم  -48

 6117****** عبدالله قاسم عشبان العنزي  -46

 5268****** عبدالله سعيد فيصل ال بوصابر  -41

 9664****** ماطر الجهني حاتم  رجاءالله  -40

 6212****** صالح علي همامي  -40

 3540****** حمد عبدالرحمن حمد الدوسري  -14

 0890****** مشهور مهدي جروح العنزي  -17

 1829****** خالد  محمد عطاالله القحطاني  -12

 9448****** عبدالله سليم صالح العمري  -14

 2017****** ناصر محمد هادي القحطاني  -11

 

 

 


