
 حال عدم سداده في الموعد المحدد  سيفقد المرشح فرصة القبول في

 

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

 ٣٩/ ٣٨العام للعام اجلامعي  الرتبيةدبلوم 

 من قوائم االحتياط األخيرة أسماء الطالب المرشحون مبدئيا

 لدراسة برنامج دبلوم التربية العام 
 م

 االسم
النسبة 
 المئوية
 للمعدل

 68 صاحل مقبل حضاض املطريي 1

 68 ابراهيم خالد عبداهلل العربي 2

 67.8 عبداملحسن مفضي محدان املرواين 3

 67.8 معاذ امحد عطية الرايقي 4

 67.6 حمسن سليم مريزيق العلوي 5

 67.6 بدر الشريفي خليفه العزني 6

 67.5 نادر جازع علي البقمي 7

 67.4 نايف فرحان فريح الرشيدي 8

 67.4 فهيد راشد حممل املصارير 9

 67.4 عبدالكرمي حممد جريبيع العتييب 10

 67.25 حسن سعيد غرم اهلل املالكي 11

 67.2 عبداهلل عبده علي شبيلي 12

 67.2 عمر حامد مبرييك احلسيين 13

 67.2 مساعد اليف عوض العزني 14

 67 عبداهلل فاحل باقي العزني 15

 66.8 بندر جبار ناصر الشهراين 16

 66.8 امحد حممد امحد ذباب 17

 66.8 عمر موسى ابراهيم قحطاين 18

 66.6 ناصر خالد ناصر الطريفي 19

 66.6 محد هادي شايق احلواصله 20

 66.5 سامي عويضة صوران العيسى 21

 66.4 فايز صاحل فايز احلجيلي 22

ويريان عبداهلل جليدان العر 23  66.4 

 66.2 وليد حامد فاحل املطريي 24

 66.2 عماد عبدالرمحن حممد سحاري 25

 66 عبدالعزيز محيد سليمان االمحدي 26



 حال عدم سداده في الموعد المحدد  سيفقد المرشح فرصة القبول في

 

 م

 االسم
النسبة 
 المئوية
 للمعدل

 66 ثامر خلف مطلق العصيمي 27

 66 فهد حممد عائد احلريب 28

 65.8 عبداملجيد معاشي غريب الرويلي 29

 65.8 طالل مصلح محود البقمي 30

 65.75 منيف بتال نايف السبيعي 31

 65.6 يوسف حممد عياده اللهييب 32

 65.6 عبدالعزيز علي غلي مباركي 33

مد خمضور احلريبعبادي حم 34  65.6 

 65.5 مشارى حممد عاتق العتييب 35

 65.4 رايد صاحل شارد احلريب 36

 65.4 تركي عبداهلل جربيل املطريي 37

 65.4 عبداهلل حممد فاحل الدوسري 38

 65.4 عبدالرمحن مسدف محد الضيف 39

 65.4 بندر رجيعان حنيان الشمري 40

 65.4 يزيد سليمان زيد اليحىي 41

 65.2 عبدالعزيز مبارك فهد الدوسري 42

 65 عبداالله حيي حممد قيسي 43

 65 امحد مهدي امحد العيايف 44

 65 عبدالرمحن موسى فهد السماعيل 45

 65 مريف ركيان هالل احلريب 46

 64.8 سلطان عويض دابس احلنيين 47

 64.8 غازي حممد غازي السهلي 48

 64.8 عبدالسالم حممد سعييد العمري 49

 

 


