
 روعي يف مفاضلة القبول األولوية خلرجيي اجلامعة •

 سيفقد المرشح فرصة القبول في حال عدم سداده في الموعد المحدد واحالل مكانه من قوائم االحتياط.

تعلن جامعة اجملمعة ممثلة يف كلية الرتبية بالتنسيق مع عمادة خدمة اجملتمع نتائج القبول يف برنامج 

 ٣٩/ ٣٨العام للعام اجلامعي  الرتبيةدبلوم 

 مبدئيا لدراسة برنامج دبلوم التربية العام المرشحاتالطالبات أسماء 
 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

1   
 99.60 نوير محمد القحطان 

 99.60 هذال العتيب   ريم  2

 99.00 غزيل محسن الحرن    3

 98.60 حوريه عبيد الدورسي 4

  العتيب    5
 
اق الف  98.60 ارسر

 98.40 الهام عوض ال هتيله 6

 98.20 فضه فهد الدورسي 7

 97.80 لميس رسيحان الرحيل   8

 97.80 لمياء سيف العتيب    9

 96.80 ريم هادي العتيب    10

يبشاير مسلم  11  96.60 المطير

12   
ة نارص القحطان   96.60 منير

 96.40 نوف عل  السبيع   13

 96.40 مها عبدهللا الصلهام 14

 96.20 شيخه ابراهيم الهذيل   15

16   
 
ه سالم العوف  95.80 منير

ي 17  95.80 وجدان غازي المطير

 95.80 سهام نارص الحرن    18

19   
  عل  الشهران 

 95.40 أمان 

 95.40 عبدالرحمن الحجيل  هاجر  20

ة مطلق السبيع   21  95.40 منير

 95.40 روان عبدهللا الجوير 22

 94.40 ازهار صالح الصبح   23

 93.40 اسماء مزيد السهل   24

 93.40 هند ماجد ابوثنير   25

 93.00 عهود عايض الحارص   26

 93.00 خلود عبدالرحمن الفضل   27

ي 28  92.80 زهور قبالن العي  

وق عبدهللا الشهري 29  92.60 رسر

ي 30  92.40 رابعه عبيد عي  

 91.80 نوير قاعد الرخيم   31

 91.80 ساره مطلق العتيب    32
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 م
 االسم

 المئويةالنسبة 
 للمعدل

 91.60 أمل عايض العتيب    33

 91.60 شيهانه عبدهللا العتيب    34

 91.40 شيخه مبارك الجهيم 35

 91.40 خلود محمد العتيب    36

 91.20 امل حيدر الشهري 37

 91.00 سهام محمد الثنيان 38

 91.00 آالء عبدالعزيز المسيحل 39

ي 40  90.80 مريم فهد المطير

ي 41  90.20 ايمان ترك  المطير

 89.40 اشواق عبدالرحمن الشهري 42

 89.20 بشائر نارص الزايد 43

 89.20 ريما فهيد الغرن    44

ي 45  89.00 سارة سعود المطير

 89.00 وفاء عواض الشهري 46

 88.20 وفاء حزام الشهري 47

ة محمد المدرع 48  88.00 أمير

49   
 88.00 هديل عبدا هللا اللقمان 

 87.20 خلود احمد يوسف 50

 86.80 إيمان عبدالرحمن السحيم   51

52   
 86.80 ندى محمد القحطان 

 86.60 مرام عويد المحمادي 53

 86.20 فاتن نارص العجالن 54

 86.00 داليا قاسم الشهري 55

56   
 86.00 أمجاد مسعود الفيف 

 86.00 ساره سالم الردعان 57

 85.80 حنان مساعد الدرويش 58

 85.60 إيمان محمد السويد 59

ي 60  85.40 ندى عبدهللا المطير

 85.40 أشواق احمد االحمدي 61

 85.00 لطيفه حمد الرصيع   62

 85.00 م  مرزوق العتيب    63

  مرام سلمان  64
 85.00 القحطان 

65   
 85.00 مريم دخيل الجهب 

 85.00 بشاير عبدهللا العتيب    66

 84.80 مرام احمد الخلف 67

 84.80 هدى عل  ال جحيش 68

 84.40 بشاير حميد الحرن    69

 84.40 هياء عبدالعزيز العبدالمحسن 70

 84.20 سحر مبارك العصيم   71
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وق عساف المطلق 72  84.01 رسر

73   
يتهان   83.80 فهد المطير

 83.80 مالك حسير  مسودي 74

 83.80 مها عمر الحكم   75

 83.60 هند عل  بن شايع 76

 83.60 اروى ترك  الشاوي 77

 83.60 سمر صالح الرفاع   78

 83.60 مالك سالم العتيب    79

 83.40 فاطمه محمد بن نارص 80

81   
 82.80 مروه عبدهللا الزنبف 

 82.80 الرحيل   لجير  عبد الخالق 82

 82.60 ساره منصور البلوي 83

 82.40 شهد خالد السهل   84

85   
 82.20 عائشه عل  الزهران 

ي 86  82.20 فاطمه خويلد المطير

 82.20 العنود نايف العتيب    87

88   
 82.00 شقرا خليل العجالن 

ي 89  81.80 اشواق عمير المطير

ي 90  81.60 نوير مهجع العي  

  هبة خالد  91
 81.40 البان 

  مرزح السبيع   92
 81.40 تهان 

 81.40 هدى عل  فقيه   93

 81.28 جميلة فهيد الحرن    94

95   
 81.20 نوره عال  القحطان 

ة سعود العتيب    96  81.00 منير

 80.60 دالل مفلح المسم 97

 80.00 عبير سلمان البلوي 98

99   
 79.60 فاطمة رسحان القرن 

 79.60 العتيب   هناء عايد  100

 


