
 

 

 

 إلجراء المقابلة الشخصيةإعالن أسماء المرشحين 
 جامعة الملك سعود-/ كلية اآلدابالتاريخقسم ب ببرامج الدراسات العليا

 
 :للمقابلة الشخصيةشروط  الدخول 

 للمتقدم واملتقدمة.اجلواز  –/ اإلقامة . احضار اهلوية الوطنية 1

 :املقابلةموعد 

 صباحًا التاسعةة م الساع11/3/1117هـ  املوافق 11/7/1341 اإلربعاءيوم 

 )طالب(/ الدور الثاني (/ قسم التاريخ 11املوقع: كلية اآلداب )مبنى رقم 

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

للتخصصات التالية الدكتوراه  لبرنامج إلجراء المقابلة الشخصيةأسماء المرشحين 
 حديث( -إسالمي -)قديم

 التخصص الطالبات م التخصص الطالب م
 قديم كوثر حممد سعيد علي 1 إسالمي السدراني مقبل إبراهيم خالد 1
 قديم اجلوهرة مشلح بن صنيتان املطريي 1 إسالمي احلربدي هادي قاعد هادي 1
 قديم يفيرنا بنت زيد حممد اجلل 4 إسالمي بدر هايف املغريي 4
 قديم مسر محود قاسم اليفرسي 3 حديث املالكي عبداهلل خلف أمحد 3
 إسالمي د علي الغامدييأحالم سع 1 حديث خالد قطوان خالد العبيوي 1
 إسالمي ي شادية عبدالرمحن البلو 1 حديث سعد علي فيصل املرشدي العتييب 1
 إسالمي عائشة مدرك صاحل الصيعري 7 حديث حممد ماجد حممد القحطاني 7

 حديث منار فيصل حممد صاحل الغامني 1   



 حديث هند عبداهلل عبدالعزيز الراجح 9   
 حديث ليلى حممد شبيب الفوطه 11   
 حديث مشاعل عيد جهيم الرويلي 11   
 حديث نورة مشبب حممد القحطاني 11   
 حديث أحالم عبداهلل عوض العتييب 14   

 

 الرسالة( نظام) الماجستير لبرنامج إلجراء المقابلة الشخصيةأسماء المرشحين 
 حديث( -إسالمي -للتخصصات التالية )قديم

 التخصص الطالبات م التخصص الطالب م
 قديم ني بنت حممد عبداهلل احلمودتها 1 قديم مالك غربي نومان العنزي 1
 قديم منى فرج نصار العطوي  1 قديم هيثم حممد قاسم أمني 1
 إسالمي حصة ابراهيم غامن اليوسف 4 إسالمي محدي إبراهيم أمحد فؤاد سيد 4
 إسالمي عبري عبدالعزيز عبدالرمحن املوسى 3 إسالمي خالد عبداهلل راشد السعيد 3
 إسالمي غزيه بنت نايف هزاع العتييب 1 إسالمي عايد حممد سليمان التميمي 1
 إسالمي مسر بنت منصور حممد العضيدان 1 إسالمي حممد دحان العربيعبدالرمحن  1

 إسالمي مسية حممود عطية أبو مسهدانه 7   
 حديث حسني السبيعيفاتن طرخيم  1   
 حديث ريم حممد عبدالرمحن ابن عبيد 9   
 حديث مريم غازي علي الشهري 11   

 

لبرنامج ماجستير اآلداب في التاريخ الوطني  إلجراء المقابلة الشخصيةأسماء المرشحين 
 مقررات(نظام الللمملكة العربية السعودية )

 الطالبات م الطالب م
 تييب جنالء بنت مساعد عجل الع 1 ر الغيثمازن عبداهلل ناص 1

 عائشة بنت زيد عايض القحطاني  1  
 


