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

 ماجستير البرنامج

 إسالمية تربية التخصص

 طالب  النوع

 هـ7114/  1/  71 األحد يوم االختبار

 ظهرًا الثانية عشرة والنصفالساعة  وقت االختبار

 مكان االختبار

( العلوم االجتماعية) التربية بكليةالطالب: القاعة الرئيسية 
 441مبنى 

 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 
 يد جًدا على األقل.بتقدير ج

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 الرجالي:

4772801420-4772801420- 4772801444 

 

 لدخول االختبار التحريري: قائمة المرشحين -

 الطالب

 رقم الهوية االسم م
 0241****** عبدالرحمن عبدالله محمد السهلي  -7

 9083****** سلطان ذيب محمد القحطاني  -2

 2928****** عبدالله علي صالح السيف  -4

 6735****** موسى عبدالعزيز بن سالم الحربي  -1

 6843****** يوسف عيد عايض الرشيدي  -8

 7292****** محمد غازي جابر الشهري  -6

 0105****** ليو خه ليو ليو  -1

 5800****** نايف مبارك بن ضيف  الله السقياني  -0

 9242****** عبدالله عبدالمحسن عبدالرزاق الغديان  -0

 2592****** مساعد صالح محمد الزوبة  -74

 8014****** الله الزهرانيمحمد سعد  عبد   -77

 7743****** فهيد عايض سالم النتيفات  -72

 0852****** زياد بريدان شرعان الشراري  -74

 2786****** عقيل منصور عبدالعزيز العقيل  -71

 8620****** عبدالله  عارف  العتيبي  -78

 1051****** عبدالله عبدالرحمن بن سعيد الحربي  -76



 0644****** حسن علي بن عايض القحطاني  -71

 8601****** تركي سعيد هالل الحربي  -70

 1912****** انس ابراهيم جبران النعمي  -70

 1922****** عبدالعزيز حامد احمد الشهري  -24

 1525****** مهند ناجى دايل الدوسري  -27

 9006****** صطام علي فالح المطيري  -22

 3266****** عبدالله نايف بتال الحربي  -24

 7921****** رائد مرزوق المخلفي  -21

 7148****** محمد ناصر بخيت الضرير  -28

 8416****** سليمان ابراهيم سليمان السالمه  -26

 6106****** ريان صالح البديوي  -21

 4734****** حمد علي عبدالهادي المري  -20

 6994****** تركي محمد عبدالله الدهيمي  -20

 4990****** محمد ناصر البراهيم  -44

 6948****** امين سانتار عبدالله  -47

 0398****** وائل أحمد يحيى الفيفي  -42

 2325****** حمد فهد محمد المشعل  -44

 7370****** عامر علي عبدالله االصقه  -41

 9417****** سعد محمد سعد القرني  -48

 4441****** سعيد عبدالله سعيد القرني  -46

 7428****** فيصل فهد عبدالله العبالن  -41

 0124****** بندر محمد صالح السيف  -40

 0330****** عاطف احمد فتن السيد  -40

 8863****** مشعل حياء فعران الحربي  -14

 0053****** فهد عبدالعزيز فهد ال سعيد  -17



 8106****** حسن فيصل عليان الصاعدي   -12

 6823****** محمد هالل بن حمدان الحربي  -14

 3435****** محمد  غونغوندو غونغوندو  -11

 1730****** موسى حسين حسن الفيفي  -18

 0452****** شديد هويدي شديد الكبري  -16

 9186****** أحمد حسين عواجي حكمي  -11

 7960****** صقر محمد حمدان العتيبي  -10

 1238****** يوسف عبدالله علي جغدمي  -10

 0638****** خالد محمد صالح الشهاب  -84

 1973****** أنس سعد صالح الطويل  -87

 1855****** مناحي محمد بن مناحي الدوسري  -82

 2215****** ضاري كساب دحام الشمري  -84

 9440****** سعد محمد الشهري  -81

 9133****** صالح كرامه الدعاري مكيراس  -88

 0717****** عبدالله سلمان مصلح الحربي  -86

 9903****** محمد عبدالله حمد الغضفان  -81

 1127****** ناصر محمد بن ناصر الحربي  -80

 8965****** اسامه محمد رشيد التميمي  -80

 5793****** محمد عبداللة احمد الحارثي  -64

 0341****** نايف بخيت هزاع العتيبي  -67

 8060****** بدر عبدالله محمد الشهري  -62

 5906****** عبدالرحمن مساعد مسلم االحمدي  -64

 1876****** محمدي عبالسي كونغو  -61

 6078****** عمر أحمد السكيتي  -68

 5116****** عمر سامي بن عبدالله الشويمي  -66



 2858****** محمد عبدالله فهاد الدوسري  -61

 3148****** عبدالله محيل سويلم العتيبي  -60

 4656****** سعيد شايع عبدالله الدوسري  -60

 1066****** حمد محمد االحمدي  -14

 7615****** خالد حمد ابراهيم الجهني  -17

 

 


