
 

  صباحا في قسم العلوم التربوية بكلية التربية بالمجمعة العاشرةالساعه   2017-10-2  االثنينقبولكم النهائي مرتبط بمطابقة األصول يوم 

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

 ٣٩/ ٣٨العام للعام اجلامعي  الرتبيةدبلوم 

 5 برنامج الدبلوم العام التربويلطالب  مبدئيا من قوائم االحتياط ونقائمة المرشح
 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

ي  1
 60.00 رامي هالل محمد الحارث 

 59.80 عابد سليم عبدهللا الصبحي  2

ي  3
 59.80 صالح غالب سعد الحارث 

ي  4
 
 59.80 يحي نارص احمد خلوف

 59.75 مصطف  عباس محمود خوجه 5

ي  6
 59.75 عبدالرحمن غويزي دسمان القرش 

 59.60 عبدالعزيز محمد عثمان خرمي  7

 59.60 موش يحيى علي ملحان 8

ي 9  59.40 عماد فالح نجم المطيى

 59.40 عامر علي محمد الدورسي 10

ي  11
 59.25 منيى ساعد قراهيد الحارث 

ي  12  59.20 فيصل محروت بليبص العتيي 

ي  13
وك ربيع الجهي   59.20 خالد مي 

ي  14
 59.20 اسامه منصور عبدالرحمن السناث 

ي  15
 59.20 عمر رشدان مرشد الجهي 

 59.20 حماد قاسم محمد الشمري 16

يف 17  59.00 فواز فايز فواز الش 

ي  18 يك الحرث   59.00 سامي محمد مبيى

ي  19
 58.80 مروان نارص مسلم الجهي 

 58.80 سلمان جابر المالكي ابراهيم  20

ي البلوي 21
 
 58.80 مشعل عواد الف

ي  22  58.80 فيصل محمد مطلق الحرث 

 58.75 حسن سعد غازي الجودي 23

ي  24  الحرث 
 58.75 حسيى  جابر حسيى 

 58.75 عبدالرحمن محمد سعد المالكي  25

 58.60 مصعب علي محمد نجعي  26

ي  27  58.60 عبداالله عزيز خويشان الحرث 

 58.60 ابراهيم ضيف هللا عبد هللا العجيمي  28

 58.40 حسن محمد يحي مهنا 29

ي  30
 58.40 سلمان محمد سعيد العلياث 
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 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

ي  31
 58.40 احمد سعود محمد الشقيف 

 58.20 غالب هفاف عاجل الشمري 32

ي  33
 58.20 ثامر محمد نارص القحطاث 

ي  34
 58.20 محمد علي محمد مجرش 

 58.00 يزيد ابراهيم راشد الغفيلي  35

ي  36
 58.00 حاتم ابراهيم معيض الزهراث 

 57.80 صالح عبدهللا محمد العقيل 37

 57.80 فهد شبيب ظافر الشكره 38

ي  39
 57.75 احمد مطلق حميد الثبيي 

ي 40  57.60 وليد محمد عبدهللا المطيى

ي  41
 
 57.60 خالد عطيه عواد العوف

 57.60 عبدالملك عبدهللا ابراهيم السعوي 42

ي السبيعي  43
 57.50 فيصل عبدهللا باث 

 57.50 عايض فيحان نايف النفيعي  44

 57.40 باتل محمد باتل المجادعه 45

ي  46
 57.40 فيصل محمد علي القرث 

 57.40 عمر احمد فوزان الفوزان 47

ي  48
 57.25 عبدهللا سالم عبدهللا الزهراث 

 57.20 مروان محمود عويد الصبحي  49

ي محمود الحمدي 50  57.20 اسامه ناج 

 56.75 محمد يبيس حامد العمري 51

ي 52  56.75 عبدالمجيد رويشد رشيد المطيى

 56.75 فيصل سعود مدهس البقمي  53

ي  54
 56.60 احمد عبدهللا عابد الرايف 

ي  55
 56.60 ظافر مناجي عايض القحطاث 

 56.60 زكريا حمد عبدهللا الشايعي  56

ي  57  56.40 عبدالحكيم حمدان صالح الحرث 

 56.40 نغموشعبدهللا عباس عبدهللا  58

ي  59
 56.40 حاتم عوض فهد المخلف 

ي  60
 
 56.40 مهلي حمدان فري    ج البناف

 


