
يُعلن قسم اللغة العربيَّة وآداهبا أمساء املرشَّحني واملرشَّحات لدخول املقابلة الشخصية، علًما أبنَّ موعد املقابلة 
هـــ مبشيئة هللا.28/7/1437-27 سيكون يف متام السَّاعة التَّاسعة صباًحا من يومي األربعاء واخلميس القادمني  

 
العربية وآداهبا. ، قسم اللغة16الذكور: كلية اآلداب مبىن  

. 3، قسم اللغة العربية وآداهبا الدور1، كلية اآلداب مبىن4، صالة2اإلانث: بوابة   
 

(1) 

هـ27/7/1437يوم األربعاء القادم  املرشحون واملرشَّحات للمقابلة  
 )ذكور(

 م االسم
 1 سعد أمحد عيضه املطريف

 2 فهد صاحل عبد هللا احلارثي
الفيفيعبد هللا حيىي سامل   3 

 4 أمحد طريح عايد العمري
 

(إانث)  
 م االسم

 1 منال عبد العزيز حممد الفيصل
 2 امتنان حممد عبد هللا بن جدوع

 3 نورة زنعاف فواز الّسهلي
 4 ليلى حممد عبد هللا املهناء
 5 أريج طالل حرتوش املوّلد
 6 عهود انصر حممد الكثريي
 7 نوف إبراهيم منصور الرتكي



 8 أروى خالد حممد القضييب
 9 أمل عوض نومان العنزي

 10 أفنان عبد هللا انصر املسّلم
 11 رمحة عايز عاطي القرشي

 12 ذكرى عبد هللا صاحل املرشد
 13 هنال علي شلهوب القحطاين

 14 زينب علي حممد آل سيف
 15 فاطمة مشرف حيىي آل عامر

 16 خدجية عشوي غضيَّان العنزي
 17 عهود عبد هللا بركات ابوزير

 18 سهام عبد احملسن عبد هللا الراشد
 19 أفنان مطر زبن احلارثي

 20 العنود حمماس محود اهلدالء
 21 خدجية حممد أمحد الربقاوي

 22 سارة سعد عبد الرمحن الشعيل
 23 أحالم عبده حممد عواجي

 24 ندى صاحل مسفر القحطاين
 25 أمساء عبد الرمحن حممد احلديثي
 26 حّصة عبد هللا سليمان السكران

 27 عبري انصر مسند الرشيدي
 28 منار عبد العزيز حممد الرتكي

 29 سارة عيسى حممد العيسى
 30 ابتهال علي عبد هللا الغامدي
 31 العنود عايض مسعد الذّّييب
 32 مدى حمسن سعد الشهري

 
 



 (2)  

هـ28/7/1437يوم اخلميس القادم  للمقابلةاملرشَّحات   
 )إانث(

 م االسم
 1 رمي عبد هللا علي العمرو

 2 حّصة حممد عبد اهلادي السيف
 3 مالك سليمان سالمة الشمري

 4 نورة مهالن أمحد سّحاري
زعل العنزي أنوار خلف  5 

 6 نورة محد حممد الّسهلي
 7 خزنة اثمر مقباس املطريي

 8 شيماء خاطر سعيد الزهراين
 9 فاتن مشرع محود العصيمي

 10 نورة سليمان حممد املقبل
انصر اخلرجيعبد العزيز أحالم   11 

القحطاينعوض ران سعد   12 
الصبحي حممد نوران سليم  13 

الصَّامل حممد منتهى خالد  14 
احلريب عليان نورة حسني  15 
املطريي العصامي مالك حممد  16 

 17 ملياء حممد عبد هللا سبيح
القحطاين حممد حصَّة حيىي  18 

ثنيان إبراهيم آل أروى سليمان  19 
 20 أثري عبد هللا حممد العمري

الدوسري عبد هللا العنود مبارك  21 
السعدي عبد هللا حممد ءسرا  22 
السعود  عبد اللطيف عبد هللا هيا  23 



الدعيلج صاحل والء عبد العزيز  24 
القحطاين هدّين بيضاء عفيص  25 

 26 هياء مجعان أمحد الزهراين
 27 فاطمة منصور فهد السبيعي

عسريي إبراهيم فاطمة علي  28 
علي آل سيفبنت مارية   29 

 30 حّصة سعود حلمي السمريي
 31 أريج حممد عتيق املفرجي
 32 غلباء حممد فريج البقمي

 


