
 

 

 

 الختبار التحريريلدخول ا من غير السعوديين إعالن أسماء المرشحين

 جامعة الملك سعود-/ كلية اآلدابالتاريخقسم ب ببرامج الدراسات العليا
 

 شروط  الدخول لالختبار:
 للمتقدم واملتقدمة. اثبات اهلوية/اإلقامة أو اجلواز. احضار 1
 . احلضور قبل بداية االختبار بنصف ساعه على األقل.2

 االختبار:موعد 

 م الساعة العاشرة صباحًا 21/4/2112هـ  املوافق 22/6/1341يوم الثالثاء 

 )طالب(/ الدور الثاني (/ قسم التاريخ 16املوقع: كلية اآلداب )مبنى رقم 

 /الدور الثاني  /(/ قسم التاريخ1كلية اآلداب )مبنى رقم   املدينة اجلامعية للطالبات/

 )طالبات( 111-112رقم: القاعات 

للتخصصات التالية الدكتوراه  لبرنامجأسماء المرشحين لدخول االختبار التحريري 
 حديث( -إسالمي -)قديم

 التخصص الطالبات م التخصص الطالب م
   1 حديث حسن عبد اهلل يوسف أبو حلبية 1
   2 حديث الفرا الرمحن عبد حلمي الرمحن عبد 2

 



للتخصصات التالية  الماجستير لبرنامج التحريريأسماء المرشحين لدخول االختبار 
 حديث( -إسالمي -)قديم

 التخصص الطالبات م التخصص الطالب م
 إسالمي ريم عمر حممد باسنيت  1 إسالمي إبراهيم حممد إبراهيم حجوري 1
 إسالمي مسية حممود عطية أبو مسهدانه 2 إسالمي توري موسى  2
 إسالمي رملي رملي الدين مشس أسيف 4 إسالمي مبا صو أبوبكر سا 4
 حديث أمل إمساعيل أمحد حمرم 3 إسالمي أبو دو يوشع كووميي  3

 حديث ذكريات سعيد حسن أمحد  5 إسالمي إمساعيل حكي علي يوسف 5

   6 إسالمي أسيف مشس الدين رملي  6
   2 إسالمي الفا أمحد عبد الصمد 2
   1 إسالمي الفا رئيس الغين حممد إكرام 1
   2 إسالمي أمران أمري الدين  2

   11 إسالمي تال ميدو حممد اميب 11
   11 إسالمي حممد سليمان  11
   12 إسالمي صالح الدين علي حميي الدين  12
   14 إسالمي ضياء األبرار حافظني معصوم 14
   13 إسالمي عباس سوما ئيال  13
   15 إسالمي عبد احلميد ذكر اهلل 15
   16 إسالمي عبد السميع جمتبى أوالتنجي 16
   12 إسالمي عبد السميع مصطفى أوالولي 12
   11 إسالمي عبد اجلليل حسن عبده النزيلي 11
   12 إسالمي عبد الرمحن حممد دحان العربي 12
   21 إسالمي عطاء اهلل غالم وزير نور حممد  21
عالء الدين عمر صديق سهالن  21

 رابيدين
   21 إسالمي

   22 إسالمي فضل سبحان حممد فاروق شري 22



   24 إسالمي فيصل مرتضى  24
    إسالمي حممد إمساعيل نور حممد 23
حممد صومي كريم سلطان  25

 كريم
    إسالمي

    إسالمي مصطفى كونت  26
    إسالمي حممد سليمان 22
    إسالمي حممود مجال عزيز العاني 21
    إسالمي نور أمحد مهري اهلل سليمان 22
عطا اهلل غالم وزير نور حممد  41

 سالزري
    إسالمي

    قديم هيثم حممد قاسم أمني 41
      

 

 

لبرنامج ماجستير اآلداب في التاريخ الوطني أسماء المرشحين لدخول االختبار التحريري 
 مقررات(نظام الللمملكة العربية السعودية )

 الطالبات م الطالب م
  1 ماما داود 1
 

 


