
 قسم التاريخ والحضارة

إسالمي( –) طالب  برانمج الدكتوراه  

 السجل المدني االسم

 94495 عبداحلميد مسلم احلبيشي

 518201 خالد عبدهللا انقي احلريب

 44038 عامر خزعل الشمري

 82362 عبدهللا عويض حسني العويف

 2119 صاحل حيي علي آل عيسى

 0952 انصر علي  عبدان الرمثي

 

إسالمي( –) طالبات  برانمج الدكتوراه  

 السجل المدني االسم

 96331 هاجر وليد الدوسري

 06470 شريفة عبدالرمحن  املطريي

 991592 غزيل عبد هللا ماضي السهلي

 98372 منريه سويلم دغش القحطاين

 94856 جواهر مسعود الفيفي

 104550 وداين حممد عبدالقادر عاليل

 95868 احلارثي نفال عواض عويض

 900037 حليمة عبد هللا مشبب ال مزهر

 98958 اميان عبدالرمحن غرمان الشهري

 72181 وفاء حممد عوض الرشيدي

 36164 سارة سرحيان ذايب العتييب

 1361 نوره مخيس عبدالعزيز الدوسري

 238721 ماجدة عبدهللا  الباحوث

 60761 ليلى أمحد حممد املزيعل

 19247 فالح القحطاين العنود طاحوس

 87214 تغريد خويتم هالل املطريي

 45510 خدجية أمحد اجملرشي

 79793 ريهام علي حيي الغامدي

 232717 سلوى سليمان فالح الرشيدي



 11814 إميان عبد هللا حممد اجلالل

 601391 امل مطر عجل العصيمي

 

حديث( –) طالب  برانمج الدكتوراه  

 السجل المدني االسم

 8951 حممد سالمه مبارك العطوي

 37260 خالد حممد السويلم

 073941 عبدالرحيم  ماضي  التمام

 796969 عبدهللا سعيد فاضل العمري

 669994 حيي ابراهيم هادي حفيصي

 72014 محود قاسي حممد القحطاين

 40296 سعد مبارك سعد آل شريده

 464646 هيثم سعود مسيحان السياط

 276748 عبدالرمحن عبدهللا صاحل الوقيصي

 82518 عادل حممد مبارك الدوسري

 183477 حممد صقر املظيربي

 26450 غازي عبرييد غازي العتييب

 88508 عبد الرمحن صاحل املطريي

 76931 مشعل  محود ساير الفريدي

 

حديث( –) طالبات  برانمج الدكتوراه  

 السجل المدني االسم

 21140 مشعي السبيعيجوزه عايض 

 511233 اندية  حممد العنزي

 147941 رابعة مساعد وريور الرشيدي

 06077 دالل زيد عبدالرمحن بن معدي

 72332 رمي  محاد الشلوي

 06562 بدرية سعد شباب العتييب

 56490 مسيه حممد الشهري

 15653 نورة محد ال خملص

 72841 هيا علي مبارك بن خريف



 03807 سعود البيشي مجالء حجاب

 690300 اريج فهد علي الرحيلي

 65332 جوهره  إبراهيم الرويس

 339251 أمل عبدالعزيز عبدهللا العجالني

 903367 شروق  علي  فهد املنقور

 124022 ندى حممد عبده

 302381 ساره تنيبل لعنزي

 421516 هدى علي حيىي أبوعقار

 010899 البندري  حاكم الفغم

 88332 فهد الدوسري شيخة

 658069 عواطف   شنني  خلف العنزي

 149396 وضحى عواض حبيب

 804981 هياء سعد الضعيان

 913065 مىن سعد شجاع العتييب

 5410985 عهود  فهد  العتييب

 255989 رمي عبد هللا حممد الزهراين

 666036 زهرة سعيد صاحل

 114464 هتاين غازي اجلعيد

 

 


