
 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 

 أسماء الطالب المرشحون مبدئيا لدراسة برنامج دبلوم التربية العام
 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

 98.40 محمد فهد العصيم   1

2   
 98.40 محمد سعدي الحسين 

 98.00 سليمان حمود الباحوث 3

 97.80 عبدهللا يوسف الشبيل   4

ي 5  97.60 صالح مصلح المظيبر

6   
 97.60 سعود عبدالعزيز العريف 

 97.20 هزازيمحمود نارص  7

 97.00 بدر سعيد الدورسي 8

 97.00 المهند محمد الحمادي 9

 96.80 نايف ابراهيم العتينر   10

11   
 96.60 حسن سعد القحطان 

 96.60 يارس محمد العمري 12

ي 13  96.60 عبدالكريم محمد المطبر

 96.40 عبدهللا محمد الرسيح   14

 95.80 باسل عبدهللا السوكر 15

  عابد ع 16
 
 95.60 بيدربه الصاعدي العوف

ين 17  95.60 محمد حمد الجبر

18   
 95.40 نارص عبدهللا القحطان 

 95.40 سعود سليمان المطوع 19

 95.00 عبدهللا حسن الزميل   20

 94.80 محمد عل  الشهري 21

 94.80 بريكان فرحان ال دحيم 22

ي 23  94.80 حميد زايد المطبر

 94.40 خلوفه عبدهللا األحمري 24

25   
 
 94.20 سام  خالد العوف

 94.20 مصطف  سليم العلوي 26

 94.20 عل  ابراهيم العساف 27

 93.40 احمد مرزوق الرشيدي 28

29   
 93.20 عبدالمجيد عبدهللا الجهن 

 93.00 احمد عايد الجابري 30
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 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

31   
 
 92.80 خالد عبيد العوف

 92.60 عبدالعزيز حجيج العلوي 32

 92.60 العتينر  عزام غازي  33

34   
 
 92.20 عبدالعزيز سعيد العوف

 92.20 عدنان ابراهيم السهل   35

36   
 92.00 مروان حمود الحسين 

 92.00 فهد مصلح العلوي الصاعدي 37

 92.00 سليمان عبدالرحمن العمري 38

ي 39  91.60 موىس جبيل المظيبر

40   
 
 91.60 اسامه سام  القراف

 91.40 مقرن محمد الحبيل 41

42   
 91.40 حسام جازي الجهن 

 91.20 هشام خليل العتينر   43

 91.20 محمد سعد المغرنر   44

45   
 91.00 ممدوح عبد العزيز الجهن 

 91.00 حمزه عبد العزيز الحجيل   46

 91.00 عبدالمجيد مسلم العروي 47

48   
 91.00 مشاري ترك  القحطان 

 91.00 محمد عواد الشمري 49

 90.80 الحرنر  محمد منور  50

 90.80 عمر مطلع السحيم   51

 90.80 موىس عبدهللا السهل   52

 90.80 عبدالعزيز مفلح الحرنر   53

54   
 
 90.60 عبدالرحيم سعيد العوف

 90.60 نمر عوض الحرنر   55

ي 56  90.60 يارس مفلح العب  

 90.20 ماجد محمد المالك   57

 90.20 فيصل مقبل الحرنر   58

 90.20 لحجوريباسم عبيد ا 59

 90.00 فيتل محسن المحمدي 60

 90.00 محمد عبده عواجر   61

62   
 89.80 متعب شتيان العلون 

 89.80 عبدالعزيز هديب الصاعدي 63

ي 64  89.80 احمد حليس العب  

 89.80 خالد سعود السهل   65

 89.75 عبدهللا محمد الرشيدي 66

 89.60 ظافر مسفر ال دحيم 67
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 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

يخالد مشه   68  89.60 الظفبر

69   
 89.60 سلطان عبدالعزيز الجهن 

 89.60 عبداالله عايد الحرنر   70

 89.60 يارس عبدالعزيز الغفيل   71

72   
 89.40 فهد مساعد الحسين 

73   
 
 89.20 خالد محمد العوف

 89.20 وليد حمدان الحرنر   74

 89.20 ماجد محمد الحرنر   75

 89.00 نشم  عماش السحيم   76

 88.60 د مقبل الصاعديمحم 77

 88.60 عبدهللا حضيض الجابري 78

 88.60 عبدالعزيز موقد هميجان 79

 88.50 احمد دغيم السبيع   80

 88.40 ماجد متعب العتينر   81

 88.40 حاتم عل المحمادى 82

 88.40 عبدالمجيد عبدالعزيز الحرنر   83

 88.20 سالم خليف الحرنر   84

 88.20 ابراهيم صالح الرحيل   85

86   
 88.00 عبدالواحد عبدهللا القرن 

87   
 88.00 عمر محمد الجهن 

ي 88  87.80 محمد حسير  المطبر

 87.80 عبدالعزيز نايف الحرنر   89

90   
 87.75 رياض عل  القرن 

 87.60 نارص هادي حكم   91

 87.60 محمد عل  الشهري 92

 87.40 إبراهيم عايض الحرنر   93

 87.25 محمد حامد الزبيدي 94

95   
 87.20 عبدهللا وديد السقيان 

 87.20 عبدالرحمن عبدهللا السيد 96

97   
 87.20 نارص رجاءهللا الذبيان 

 87.20 مشاري احمد النخيش 98

99   
 
 87.20 عمر منبر العوف

100   
 
 87.20 احمد سالم العوف

101   
 87.00 رام  حمود الجهن 

 87.00 سعود عماش العتينر   102

 87.00 فيصل عبد العزيز الردادي 103

 87.00 عبدهللا صالح المعتق 104
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 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

 86.80 يوسف مصلح الرشيدي 105

106   
 86.80 سام  عيد اللقمان 

107   
 
 86.80 رائد حماد المطرف

ي 108  86.80 محمد فهد المطبر

 86.60 فيصل عل  الرحيل   109

110   
 86.60 سلمان فهيد القحطان 

 86.60 سعود محمد السبيع   111

 86.20 اياد سويلم الحرنر   112

 86.20 سلطان معالء الردادي 113

ي 114  86.00 فالح غريب المطبر

 86.00 سيف عيد الرشيدي 115

116   
 
 86.00 متعب سليم العوف

 86.00 مهدي محمد البقم   117

118   
 86.00 عبدالملك موىس الزهران 

 86.00 نايف عبدهللا الحواس 119

  خالد م 120
 86.00 اطر المزين 

 85.80 فارس عوض االحمدي 121

 85.80 زويد عويض الحرنر   122

123   
 85.80 عادل حمد الجهن 

 85.60 عبدهللا عبدالرحمن الشهري 124

  الحرنر   125
 85.60 بندر عبد العزيز الهرسان 

 85.60 خالد سلطان الحرنر   126

ي 127  85.60 بجاد مبط  المطبر

  عبدالعزيز خال 128
 
 85.40 د العوف

129   
 
 85.20 عبدهللا نارص العوف

 85.20 محمد عبداللطيف الرحيل   130

 85.20 عمر عبدهللا الدورسي 131

132   
 85.00 عبدالمجيد محمد الفايدي الجهن 

جم   133  85.00 بندر فرج البر

 85.00 عبدالملك عايد الصاعدي 134

135   
 84.80 عبدالرحمن سعد الماض 

 84.80 زوق الصاعديزك  مر  136

يم 137  84.80 محمد عبدهللا الرسر

  المالك   138
 84.75 أحمد ملف 

 84.60 فارس محمد الساعدي الحرنر   139

 84.60 مشاري سليمان العقيل 140

 84.60 فيصل خالد العتينر   141
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 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

 84.40 ماجد غال  الحرنر   142

 84.40 سليم عيد الميلنر   143

 84.40 محمد عبدهللا الحرنر   144

 84.40 فهد رزيق الحرنر   145

 84.40 مازن محمد المحمدي 146

 84.25 بندر سعود النفيع   147

148   
 84.20 عبدهللا جعد المريح 

 84.20 عبدالعزيز حمود هزازي 149

150   
 84.20 مشعل سيف الشهران 

151   
ر
 84.00 احمد فارس البارف

 84.00 جمال غازي العتينر   152

  محمد عبدالك 153
 84.00 ريم الجهن 

 84.00 فيصل عقيل المحمدي 154

155   
 83.80 صالح حمود الحبيشر

 83.80 محمد عبدهللا بن عويس 156

 83.60 صالح معيبد الرشيدي 157

 83.60 راكان ترك  السهل   158

 83.60 مازن شليان الحرنر   159

 83.60 عبدالواهب شداد الرويتع   160

 83.50 زياد عيد الجعيد 161

 83.40 فيصل نائف الحرنر   162

163   
 83.40 عصام سعد السنان 

ي 164  83.40 عبدالعزيز مسعد الشطبر

 83.40 محمد غازي العتينر   165

166   
 83.40 عدنان عبدالكريم الحبيشر

 83.25 خالد حميد العتينر   167

 83.20 ترك عبدالعزيز العريف   168

 83.20 عمر عبدالرحمن المغذوي 169

 83.20 محمد عبدهللا الصاعدي 170

 83.20 رائد دخيل الرحيل   171

 83.20 خالد معال السهل   172

 83.00 وليد عبدهللا الحرنر   173

 83.00 محمد فهد الدورسي 174

 83.00 فارس سعود الحرنر   175

176   
 83.00 عيش ناجر  الجهن 

 82.80 مالك محمد الحرنر   177

 82.80 حزام بجاد العتينر   178
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 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

 82.80 بندر عايد الشمري 179

 82.60 زياد عبدالعزيز البالدي 180

 82.60 عبد العزيز سعود الصبح   181

 82.60 سليمان صالح السابل 182

 82.60 عبدالعزيز غانم الغانم 183

 82.60 وليد حمد الدواس 184

185   
 82.40 حسير  مده الجدعان 

 82.40 حسان عبدالرحمن الصبح   186

 82.40  حماد اللهينر  الحرنر  سام   187

188   
 82.00 معاذ سعدون الجدعان 

 80.60 محمد بداح السهل   189

 78.00 عبد العزيز نارص الجديع 190

 77.40 رائد حمدان الجديع 191

 77.00 عبدالرحمن عثمان القرعاوي 192

 76.20 فيصل ابراهيم العبدالجبار 193

194   
 76.00 حمد نارص القرين 

 75.40 لطان جارهللا الفهدس 195

 72.60 عمر محمد العاصم 196

ي 197  60.80 فواز شباب المطبر

 59.80 احمد نواف الرشيدي 198

 58.80 خالد نايض الرشيدي 199

 56.00 عبدالرحمن عيش الخريف 200

 

 


