
 )طالب(إدارة أعمال ماجستري  بكلية إدارة األعمال ختصص املقبولون

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  م
 عبداجمليد درزي احلريب  ١
 مليحان محود هالل العنزي ٢
 طارق خلف سعيد سعران ٣
 سلطان سعد مفلح املطريي  ٤
 عصام عبدهللا عبداحملسن املغريه  ٥
 عبدهللا حييا سعيد الزهراين  ٦
 أمحد عباد مطيلق العتييب ٧
 احلميدي صقر مزيد املورقي ٨
 حممد عواد علي العنزي ٩
 عبداجمليد ضافر مفرح الوادعي ١٠
 عيد حممد عيد املطريي ١١
 �در عوض راشد الدماسي ١٢
 فهد سيف فهد السهلي ١٣
 حممد سفري فاضل اخلثعمي ١٤
 حامد أمحد حمسن القرين ١٥
 بندر حممد حزمي القرين ١٦
 منصور عواض خليوي اجلعيد ١٧
 حممد مفضي حممد القويع ١٨
 �يف اليق جدوع العنزي ١٩
 حممد خالد حممد احلريب  ٢٠
 خالد سعيد عبدهللا الغامدي ٢١
 السروريوسف عوض صاحل  ٢٢
 عبدهللا عبيد �صر املطريي  ٢٣
 سلطان حراب صنيتان السحيمي ٢٤
 عبث مطر محود العتييب ٢٥
 عساف خلف عقيل الشمري ٢٦
 حممد عبدهللا اثمر الرشيدي ٢٧
 غيث عوض صاحل الرخيمي ٢٨
 عبدالعزيز حممد إبراهيم الفارس ٢٩



 بدر عبدالعزيز عبدهللا الراشد ٣٠
 سعد السلبود سعد عبدهللا ٣١
 خالد سعود مشحن املطريي  ٣٢
 مصطفى عبدالغين حممد اجلمال ٣٣
 حجاج غازي مفضي رجاء ٣٤
 عوض عبيد عوض العتييب ٣٥
 عبدهللا حممد أمحد آل مفرح  ٣٦
 أمحد حممد عبدهللا العبيد ٣٧
 عبدالرمحن �صر عبدالرمحن أبو خليل ٣٨
 متعب جزاء محدان العصيمي ٣٩
 عادل محد منصور ابن منصور  ٤٠
 رائد عايض علي القحطاين  ٤١
 عبدالعزيز غامن هذلول احلريب ٤٢
 أمحد عبدهللا حممد الرتكي ٤٣
 عبدالكرمي �صر حممد أابمني ٤٤
 عبدالعزيز ماطر سعود املطريي ٤٥
 عبدهللا صاحل سعد ال حصني  ٤٦
 حممد كليب خلف العنزي ٤٧
 العمريمشرف غرمان عوض  ٤٨
 نواف صاحل بطاح العنزي ٤٩
 عبدهللا ظافر حممد الرويس  ٥٠
 �در محدان مزيد العتييب ٥١
 فاحل سعد محود السبيعي  ٥٢
 طنف مشعل ابجد العتييب ٥٣
 بدران عبدالرمحن إبراهيم الرتكي ٥٤
 ماجد فالح عايض العتييب ٥٥
 عبداجمليد حممد عبدالرمحن املناع ٥٦
 عبدهللا فهد السلوم ر�ن  ٥٧
 هادي نزال ساير الشمري  ٥٨
 إدريس حممد سعد بن دريس  ٥٩
 خالد عايد سرور العتييب ٦٠

 



 )إ�ثبكلية إدارة األعمال ختصص ماجستري إدارة أعمال ( تاملقبوال

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ابتسام حممد سعد القحطاين ١
 مضاوي �صر سليمان السويلم ٢
 ابرار ابراهيم صاحل الدامغ ٣
 نوره هيال هندي العتييب ٤
 وفاء حممد إبراهيم السلطان ٥
 البلويماويه عتيق عيد  ٦
 بشاير منصور عبدالعزيز احلسني ٧
 جنوى نوري بندر العنزي ٨
 بدور محود عبدهللا  التوجيري ٩
 مرمي عطيه حميا احلارثي ١٠
 سلمى �صر حممد الربيع ١١
 هيله عبدهللا حممد املطوع ١٢
 خلود خالد سليمان احلماد ١٣
 نوره سليمان سائر احلريب ١٤
 عبدالعزيز العيسى نورة عبدالرمحن ١٥
 نداء عبدهللا  عبدالسالم اليمين ١٦
 هيله فهيد ابراهيم الصعب ١٧
 ر� فهد عبدالعزيز السعيد ١٨
 شهد منصور عبدالعزيز احلسني ١٩
 جوزاء مقعد ردن املطريي ٢٠
 وجدان حممد عبدهللا  الشيبان ٢١
 اثري اثمر �صر احلبيب ٢٢
 اجلوهرة سامي خالد املسعودي ٢٣
 أروى ابراهيم حممد الثنيان ٢٤
 نوره عثمان عبدهللا  الربيعة ٢٥
 هنادي عليان حممد املطريي ٢٦
 بشاير فهيد �صر الغريب ٢٧
 وضحى عليان حممد املطريي ٢٨
 فاطمة يوسف عبدهللا  الشهري ٢٩



 ملى حممد عبدالرمحن العسكر ٣٠
 أمل حممد عبدهللا  أبوسبيحه ٣١
 عبدالرمحن حممد اابحسنيالبندري  ٣٢
 مشاء عثمان محد العيسى ٣٣
 خلود حمسن حسني العتييب ٣٤
 مىن حممد حامد الظفريي ٣٥
 والء أمحد مصطفى الرتكي ٣٦
 جند محد عبدهللا التوجيري ٣٧
 نوير مبارك سعد السهلي ٣٨
 أسراء فؤاد ابراهيم خان ٣٩
 نوف عبدهللا حممد الرباهيم ٤٠
 عبدهللا عبداحملسن احلمادهيفاء  ٤١
 امل سعود سعد الفليح ٤٢
 بشاير شطي عبكي الشمري ٤٣

 


