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  الساعة التاسعة صباحاً هـ  1440رجب  17بإذن الله سيعقد االختبار يوم األحد 
  النساء    الرجال

 دكتوراه ماجست   دكتوراه ماجست
  )Gالدور األريض ( 51قاعة   )Gالدور األريض ( 6 – 5 – 2مدرج     15مبنى  27أ  1مدرج كلية الرتبية رقم 

  تنبيهات:

 .إحضار أصل الهوية الشخصية 

  ومن  يحرضها لن يتمكن من دخول االختباربعدد السنوات املطلوبة من الجهة ذات العالقة،  مصدقةإحضار وثيقة الخربة. 

 .الحضور قبل االختبار بساعة لتسليم شهادة الخربة  
  طالبمرحلة املاجست 

  االسم    االسم    االسم    االسم
ن احمد الحمد   عبداملحسن نارص عيد القر   طالل قاعد شايف العنزي   احمد عتيق عايض العتيبي  محمد سلي
ي  محمد موىس نارص املسعودي   عيىس محمد موىس بو   عادل عيل مسعود البلوي   ثامر ذيب زويد املط

ل احمد نارص العيزري  معاذ محسن عبد الله آل لحيان   فهد سعد هميل املقاطي   محمد عايض القحطاعبداالله     ج
ن عبد الغني بدماص   عبدالرحمن صالح املحياوي   حامد عيل عبد الله سعيد  منصور غرم الله محمد الغامدي   لق

 وحيد يحيى سعيد الزهرا   ماجد محمد مبارك الدورسي   مليحان العنزي عبدالعزيز عبيد بن   خالد احمد راشد الجنو
 وليد عبدالله دخيل الله الخثعمي   محسن عبدالله نايف العتيبي   عبدالله ابراهيم هادي مسميل   سعود رفعان القحطا

    محمد دخيل الله فويران العتيبي   عبدالله سعود عبدالله العجال   شباب مسفر بسيس الغامدي

  
  طالبمرحلة الدكتوراه (إدارة تعليم عام) 

  االسم    االسم    االسم    االسم
 محمد رحيل عوده الشمري  عيل جربان احمد حراب   سعيد عبدالله محمد العمودي   حسن ظافر أحمد عقدي
ن سليم العنزي   خالد سعيد إبراهيم الزهرا ر ظافر السبيعي  فهد الحميدي السبيعي   صالح سل  محمد 
 مستور محمد عويض العتيبي  فيصل عبيد حمود الحر   الحميدي ضاحي العنزيعبدالله    سعد قابل عيضة الربيعي

 وليد زامل الدرعان  ماجد سعيد محمد الغامدي   عبدالله عيل احمد الزهرا   سعد محمد عبدالله العبدان

  
  مرحلة الدكتوراه (إدارة تعليم عايل) طالب

  االسم    االسم    االسم    االسم
 مطر غايل نهار الطواله  فرحان احمد دليم العنزي   صالح حميد حامد العلو   املعاويجلوي سياف محمد لزهر 

ي   عبداإلله خلف الجليدي   خالد عبدالرحمن الشهري  نايف محمد سعد املقهوي  فهيد منور املط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


