
 

 

 

 الختبار التحريريلدخول اإعالن أسماء المرشحين 

 جامعة الملك سعود-/ كلية اآلدابالتاريخقسم  -ببرامج الدراسات العليا
 

 شروط  الدخول لالختبار:
 . احضار اهلوية الوطنية للمتقدم واملتقدمة.1
 . احلضور قبل بداية االختبار بنصف ساعه على األقل.2

 موعد االختبار:

 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 

لدكتوراه للتخصصات التالية ا لبرنامج أسماء المرشحين لدخول االختبار التحريري
 حديث( -إسالمي -)قديم

 التخصص الطالبات م التخصص الطالب م
 قديم حممد سعيد عليكوثر  1 قديم عبدالسالم بن حممد العبداهلل 1
 قديم مشلح بن صنيتان املطريياجلوهرة  2 إسالمي السدراني مقبل إبراهيم خالد 2
 قديم رنا بنت زيد حممد اجلليفي 4 إسالمي احلربدي هادي قاعد هادي 4
 قديم مسر محود قاسم اليفرسي 3 حديث املالكي عبداهلل خلف أمحد 3



 إسالمي أحالم سعد علي الغامدي 5 حديث خالد قطوان خالد العبيوي 5
 إسالمي مسية أمحد حسني بوحسن 6 حديث سعد علي فيصل املرشدي العتييب 6
 إسالمي شادية عبدالرمحن البلوي  2 يثحد عبداهلل سعيد فاضل العمري 2
 إسالمي عائشة مدرك صاحل الصيعري 1 حديث حممد ماجد حممد القحطاني 1

 إسالمي نوال ظافر القحطاني 2   
 حديث هناء حممد موسى احلواج 11   
 حديث مشاعل عبداهلل إبراهيم امللحم 11   
 حديث ار فيصل حممد صاحل الغامنيمن 12   
 حديث منى سعد شجاع العتييب 14   
 حديث نوره محد هادي ال خملص 13   
 حديث هند عبداهلل عبدالعزيز الراجح 15   
 حديث ليلى حممد شبيب الفوطه 16   
 حديث مشاعل عيد جهيم الرويلي 12   
 حديث نورة مشبب حممد القحطاني 11   
 حديث أحالم عبداهلل عوض العتييب 12   
 حديث هيا علي مبارك خريف 21   
 حديث وضحى عواض حبيب الرشيدي 21   
 حديث نقورشروق علي فهد امل 22   
 حديث مشاعل سعد مطلق الرويس 24   

 

 الرسالة(برنامج ) الماجستير لبرنامجالتحريري أسماء المرشحين لدخول االختبار 
 حديث( -إسالمي -للتخصصات التالية )قديم

 التخصص الطالبات م التخصص الطالب م
 قديم تهاني بنت حممد عبداهلل احلمود 1 قديم القحطاني حممد عبدالرمحن عايض 1
 قديم امنة بنت سلمان صاحل احلباب  2 قديم علي عبدالعزيز علي العامري 2
 قديم لفيفي فائزه بنت شريف اسعد ا 4 قديم عنزيلامالك غربي نومان  4
 قديم فرج نصار العطوي منى  3 إسالمي إبراهيم علي أمحد شراحيلي 3



 قديم مجال حممد العتييب آمال  5 إسالمي إبراهيم حممد عوض السهلي 5
 قديم عبدالعزيز عبداهلل الرحيان امساء  6 إسالمي فرحان مفلح الشراريأمحد  6
 قديم عبدالرمحن عبداهلل العمري شعاع  2 إسالمي امساعيل سليمان مسفر الكلثم 2
 قديم السهيمي  محدأ محدحيا  1 إسالمي احلميدي حممد ساري العتييب 1
 قديم بنت ركان أمحد التمياط ناميا 2 إسالمي بدر شبيب خلف الدوسري 2

 قديم  وفاء بنت سهل زايد الدغيليب 11 إسالمي حزام مطر دباس الدلبحي 11
 إسالمي عائشة بنت علي علي طوهري 11 إسالمي محدي إبراهيم أمحد فؤاد سيد 11
 إسالمي نهى بنت صاحل بن حوذان حوذان 12 إسالمي خالد خضري عليان احلربي 12
 إسالمي مها بنت علي عبداهلل القحطاني 14 إسالمي د السعيدخالد عبداهلل راش 14
 إسالمي العنود بنت عبداالله سامل الشمري 13 إسالمي خليفة سامل خليفة الشمري 13
 إسالمي فاطمة بنت عناد نزال الشمري 15 إسالمي سعد مبارك املكودر القحطاني 15
 إسالمي حممد موسى الشهري صاحلة بنت 16 إسالمي سلطان صيتان ضعني الزويان 16
 إسالمي مسر بنت منصور حممد العضيدان 12 إسالمي سلطان حممد مرزوق العتييب 12
 إسالمي غزيه بنت نايف هزاع العتييب 11 إسالمي عايد حممد سليمان التميمي 11
 إسالمي هياء بنت ماطر راجح السبيعي 12 إسالمي عبدالعليم عبدالرمحن حمسن احلربي 12
 إسالمي مرام أبراهيم هاجع العنزي 21 إسالمي عبداهلل خالد سعود الزامل 21
 إسالمي نورة عابد مرزوق املطريي 21 إسالمي عبداهلل عمر عبداهلل املالكي 21
 إسالمي تغريد سعيد عبداهلل الرباك 22 إسالمي عبداهلل إبراهيم عثمان احمليميد 22
 إسالمي سارة حممد تركي السبيعي 24 إسالمي عبداهلل رشيد خليف العنزي 24
 إسالمي طرفة صاحل محد السريع 23 إسالمي عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل الرباهيم 23
 إسالمي ليلى مجال حممد الفرج 25 إسالمي عبداهلل علي حييى عسريي 25
 إسالمي فلوة خالد فهد بن عجيبان 26 إسالمي فيحان قاعد شجاع العتييب 26
 إسالمي صاحلة سعيد عبداهلل الشهراني 22 إسالمي دي احلربيفيصل مقبل عبداهلا 22
 إسالمي سارة ماجد عبدالعزيز الدويش 21 إسالمي فيصل مشعل حممد القحطاني 21
 إسالمي امساء مطارد دخيل العنزي 22 إسالمي جموي حممد حسني غالطي 22
 إسالمي حصة ابراهيم غامن اليوسف 41 إسالمي حممد دخيل عويد الصاعدي 41
 إسالمي فاطمة عطية سعد الزهراني 41 إسالمي حممد رفعان عايض القحطاني 41
 إسالمي حممد السنان لعزيزاجلوهرة عبدا 42 إسالمي حممد عوض صاحل املطريي 42



 إسالمي نورة مبارك مربوك العجمي 44 إسالمي حممد فهد عبدالرمحن الدخيل 44
 إسالمي ندى حممد عبد اهلل عريشي 43 إسالمي مساعد سعود حديد العتييب 43
 إسالمي مسر سعود ابراهيم اجلبريي 45 إسالمي مساعد مسعود مليحان املطريي 45
 إسالمي عبري عبدالعزيز عبدالرمحن املوسى 46 إسالمي مسفر ضيف اهلل مسفر العتييب 46
 إسالمي عبيدمجانة عبداهلل عبداهلل ال 42 إسالمي العمري حممد سعيد وليد 42
 إسالمي انوار محدان محد املطريي  41 حديث ة سعد األدغمسعد سالم 41
 إسالمي أمساء عقاْل صاحل احلريص 42 حديث عبداهلل علي تركي آل مضواح 42
 إسالمي نوفه مزلوه خلف العنزي 31 حديث عبداهلل حممد مسفر القحطاني 31
 إسالمي نورة بنت سعد عبدالعزيز اللهيب 31 حديث عبداجمليد رشيد غزاي العتييب 31
 حديث نوف مصلط علي السهلي 32 حديث حممد عبداهلل محد اجلريوي 32
 حديث وفاء شيبان إبراهيم الشيبان  34 حديث سعد سلطان األكليب 34
 حديث روان ناصر عقالء الكريديس 33 حديث عبدالعزيز إبراهيم الشهري  33
 حديث وعد عبداحملسن عبدالعزيز الفوزان 35 حديث عبدالعزيز عبداهلل علي الزهراني 35
 حديث أروى عبدالرمحن رشيد الغامن 36 حديث عمر عبداهلل عبدالعزيز املهيدب  36
 حديث نوره عبدالرمحن شنار القحطاني 32 حديث حممد حممد سعد العنقري 32
 حديث ساره صقر محري الرويلي 31 حديث ناصر فهد عبدالعزيز الناصر  31
 ثحدي نوره علي ناصر العمريه 32   
 حديث نوره فارس مبارك العتييب 51   
 حديث ابتسام عماش ثالب الشمري 51   
 حديث أحالم حممد مفلح الدوسري 52   
 حديث ييبمشاعل سعد عايض العت 54   
 حديث أفراح نافع معيض املطريي 53   
 حديث فاطمه يوسف عبدالرمحن العلي 55   
 حديث آسيا حامد خلف العنزي 56   
 حديث جلني عبداهلل صاحل املطريف 52   
 حديث منال إبراهيم حممد السدالن  51   
 حديث مريم غازي علي الشهري 52   
 حديث ملياء فهد عبداهلل العمار 61   



 حديث فاتن طرخيم حسني السبيعي 61   
 حديث ريم حممد عبدالرمحن ابن عبيد 62   
 حديث فاطمة حممد سامل بابطني  64   

 

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

 الطالبات م الطالب م
 وداد بنت يوسف حممد اليوسف  1 مازن عبداهلل ناصر الغيث 1
 ارة بنت فواد سعود الصاحلس 2 بدر ناصر راشد الربخيل  2
 نورة بنت حمسن حممد الدوسري  4 محود عايد العنزي  4

 أشواق بنت فاحل حسني الشهراني  3 سعود بادي سامل احلربي 3
 جنالء بنت مساعد عجل العتييب  5 عبدالرمحن علي شهوان الزهراني 5
 عائشة بنت زيد عايض القحطاني  6 مازن غزاي عيد العتييب 6
 ملى بنت سعد عبداهلل آل جبري  2 نائف هزاع شجاع الشريف 2
 


