
 المرشحات  للمقابلة الشخصية للدكتوراه والماجستير في التاريخ القديم    

 األسماء م

 رين سليمان الرحيلينس 1

 عفاف فضل هللا العنزي 2

 رزان سليمان الفهيد 3

 البندري علي القحطاني 4

 آمنة عبدالرحمن الطخيس 5

 وفاء غازي العتيبي 6

 حنان سعد القحطاني  7

 

 

 المقابلةموعد 

 يوم الثالثاء

 هــ5/7/1437الموافق: 

 الساعة: التاسعة صباحا.

 –( 1مبنى رقم ) –كلية اآلداب  -المكان : الدرعية 

 (.57مكتب )    –الدور الثاني 

 

  



 

 

 المرشحون للمقابلة الشخصية للماجستير  في التاريخ القديم            

  

 األسماء م

 علي أحمد الغانمي 1

 عبدهللا سعيد القحطاني 2

 طارق عبدالرحمن الخميس 3

 

 موعد المقابلة

 يوم الثالثاء

 هــ5/7/1437الموافق: 

 الساعة: التاسعة صباحا.

 المكان : قسم التاريخ.
 

  



 

 المرشحون للمقابلة الشخصية للدكتوراه في التاريخ اإلسالمي           

 األسماء م

 فارس مقعد العتيبي 1

 محمد طه بشير 2

 صالح براك العنزي 3

 طارق عبدهللا الغليقة  4

 محمد عياد المطيري 5

 

 

 موعد المقابلة

 يوم الثالثاء

 هــ5/7/1437الموافق: 

 الساعة: العاشرة صباحا.

 المكان : قسم التاريخ.

 

  



 المرشحات للمقابلة الشخصية للدكتوراه والماجستير في التاريخ اإلسالمي

 األسماء م

 الجوهرة راشد الخالدي 1

 نوف علي السامر  2

 أبرار محمد آل طالب  3

 ندى محمد القحطاني 4

 بسمة سعيد العمري  5

 حصة منصور حسن  6

 

 

 موعد المقابلة

  الخميسيوم 

 هـ7/7/1437الموافق: 

 الساعة: العاشرة صباحا

 –( 1)مبنى رقم  –كلية اآلداب  -المكان : الدرعية 

 (57مكتب )    –الدور الثاني 

 

  



 

 

 المرشحون للمقابلة الشخصية للماجستير في التاريخ اإلسالمي

 (1المجموعة ) 

 األسماء م

 علي عمير العمير  1

 محمد مبارك الدوسري  2

 محمد سعد الخالدي  3

 مازن غزاي العتيبي 4

 محمد عبدالرحمن نوفل 5

 يوسف عبدهللا السلوم 6

 

 

 موعد المقابلة

 يوم االثنين

 هــ4/7/1437الموافق: 

 الساعة: الثانية عشرة ظهرا.

 المكان : قسم التاريخ.

 

  



 المرشحون للمقابلة الشخصية للماجستير  في التاريخ اإلسالمي

 (2المجموعة ) 

 األسماء م

 أحمد أسعد مختار  1

 خالد فهد الدوسري  2

 لسيسي أوالنييي زكرئي 3

 كيبري مارو 4

 محمود صالح الجعدي  5

 بدر الدين سليمان عبدالسالم  6

 إبراهيم عبدهللا العامر  7

 

 

 موعد المقابلة

 يوم الثالثاء

 5/7/1الموافق: 

 هــ437

 الساعة: العاشرة صباحا. 

 المكان : قسم التاريخ.

 

  



 الحديثالمرشحون للمقابلة الشخصية للمتقدمين للدكتوراه في التاريخ 

 (1مجموعة )

 األسماء م

 تركي بن سعيد آل وقيد 1

 خالد بن زيد المانع 2

 علي أحمد علي نصر 3

 عبد العزيز بن علي آل مشعل 4

 أحمد بن خلف المالكي 5

 إبراهيم بن عبد هللا األسمري 6

 

 موعد المقابلة

 يوم االثنين 

 هـ4/7/1437الموافق: 

 بعد صالة المغرب مباشرة. الساعة : السادسة ونصف مساء

 المكان : قسم التاريخ.

 

  



 

 المرشحون للمقابلة الشخصية للدكتوراه والماجستير في التاريخ الحديث

 (2مجموعة )

 األسماء م

 هيثم بن سعود السياط 1

 سعد بن علي العتيبي 2

 سعد بن إبراهيم العريفي 3

 غانم بن سعد األكلبي 4

 العتيبيتركي بن مطلق  5

 فيصل بن عايض األكلبي 6

 

 موعد المقابلة

 يوم األربعاء

 هـ6/7/1437الموافق: 

 الساعة : السادسة ونصف مساء بعد صالة المغرب مباشرة.

 المكان: قسم التاريخ.
 

  



 المرشحات للمقابلة الشخصية للدكتوراه في التاريخ الحديث

 األسماء م

 موضي عبيد المطيري 1

 العنود مطلق المطيري 2

 

 موعد المقابلة

 يوم الخميس

 هــ7/7/1437الموافق: 

 الساعة: التاسعة صباحا. 

 –( 1مبنى رقم ) –كلية اآلداب  -المكان: الدرعية 

   –الدور الثاني 

 ( 57مكتب ) 

 

  



 للماجستير في التاريخ الحديث المرشحات للمقابلة الشخصية

 األسماء م

 السبيعينورة فيصل  1

 أماني مبارك شبيب بن فرحان 2

 فوزة محمد الشمري 3

 ريم محمد العبيد 4

 ابتسام عماش الشمري 5

 نوال عباد المطيري 6

 سلطانة الفي الحربي 7

 نورة علي العميرة 8

 

 موعد المقابلة

 الخميسيوم 

 هــ7/7/1437الموافق: 

 الساعة: التاسعة صباحاً 

 –( 1مبنى رقم ) –كلية اآلداب  -المكان: الدرعية 

 (57مكتب )    –الدور الثاني 
 


