
صباحا في قسم العلوم التربوية بكلية التربية بالمجمعة العاشرةالساعه 12 /23قبولكم النهائي مرتبط بمطابقة األصول يوم الخميس    

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

 ٣٩/ ٣٨العام للعام اجلامعي  الرتبيةدبلوم 

 طالب - قائمة المرشحين مبدئيا من قوائم االحتياط لبرنامج الدبلوم العام التربوي

 االسم م
النسبة المئوية 

 للمعدل

 82 عبدالوهاب بخيت الصاعديعبدالرحمن  1

2   
ان دغش القحطانن ن جبر  82 حسي 

 82 وليد عبدالمحسن مسبل الرشيدي 3

 81.8 عبيدهللا عيد عبدهللا الصاعدي 4

 81.8 خالد خليف عوض الحرنر   5

 81.8 ماجد كامل سعيد اللهيبر   6

 81.8 موىس حامد سليم الحرنر   7

 81.6 نادر سليمان الطريس العلوي 8

  يا 9
ن حسن محمد العجالنن  81.6 سي 

ي 10  81.5 نارص سحيمان نازل السمب 

11   
 81.4 رفيع صالح عل  القحطانن

 81.4 عمر فنيخ بركة الرشيدي 12

 81.4 محمود غالب عل  عواجر   13

 81.4 بسام عبدالرحمن حميد الخميس   14

 81.4 احمد فيصل عايد المغامس   15

 81.4 عمر عيد براك المحمدي 16

17   
ن
 81.4 فارس احمد هويدي العوف

 81.2 عبدالباري مسلم سلم  الحجيل   18

 81.2 حسام دخيل هللا محسن الحجوري 19

 81.2 نايف دخيل عليثه الحرنر   20

 81 سعد سعود سعد الصاعدي 21

 81 فيصل مهل محمد المحمدي 22

 81 عبدهللا عبدالعزيز عوض المغذوي 23

 80.8 اسمحمد ابوبكر عبدهللا عب 24

 80.8 عبداالله محمد مبارك الذيبان 25

ي 26  80.6 عبدالعزيز سعد مدله المطب 



صباحا في قسم العلوم التربوية بكلية التربية بالمجمعة العاشرةالساعه 12 /23قبولكم النهائي مرتبط بمطابقة األصول يوم الخميس    

 80.6 موىس حسن عل  الشهري 27

ي 28 ن  80.6 عطاهلل رجاء سحمان العبن

29   
 80.4 يوسف جابر احمد الفيفن

30   
 80.4 محمد خضن محمد الجهبن

31   
 80.2 احمد صالح عيد الجهبن

  ال 32
 80 حرنر  يوسف رشيد صيفن

 80 عبدالرحمن بندر عبدهللا السحيم  الحرنر   33

 80 عبدهللا سليم رسيحان العروي 34

ي 35  80 سيف جازي فاطم المطب 

 79.8 سالم سعيد سعيد الدوي    خ 36

ي 37  79.8 محمد جايز مرشود المطب 

38   
 79.8 عبدالمجيد شليان عبدهللا الجهبن

  عل  الحجيل   39
 79.8 خالد فضن

 79.8 راهيم مصطفن مصطفن مغفورياب 40

41   
 79.8 ذياب جابر سلم  الجهبن

 79.75 نواف حامد هواس الذيانر   42

 79.6 عبدهللا عبيد بطح  السهل   43

 79.4 نايف محمد عقاب العتيبر   44

 79.25 محمد حمود محمد البقم   45

 79.25 فوزان سعود فوزان النفيع   46

 79.2 خالد محمد عل  الرفاع   47

 79.2 محمد عبدهللا عوض السحيم   48

 79.2 فائز ضائف غال  المهدوي 49

  الحرنر   50
 79 مجدي عياد حميد الرويب 

 79 بندر نايف قبيل الجابري 51

ي 52 ن ي العبن  79 مازن قسم  حضب 

 78.8 محمد عبدهللا عبدالرحمن الشهري 53

 78.8 سليمان عبدالعزيز عبدهللا الربيعه 54

  الحرنر  احمد م 55
ن
 78.8 اطر عامر العوف

56   
ن
 78.75 سعد مسعود سعد المطرف

 78.6 محمد عبيدهللا فهد الزويك   57

 78.6 خالد فالح محمد الحرنر   58
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 78.6 أحمد بريك رزيق الصبح   59

60   
ن  ن محمد الحبر  78.6 عل  حسي 

 78.6 عبدالعزيز راشد عبدالعزيز الحميد 61

 78.6 نارص احمد نارص الردادي 62

63   
 78.5 سالم عبدهللا خفب  القرنن

 78.5 فيصل فهد دخيل الصبح   64

 78.4 سلمان عبد الرحمن عل  النقيدان 65

66   
ن
 78.4 نايف عبيد عبدهللا العوف

 78.4 عمار مهل زايد الزايدي 67

68   
 78.4 سام  رجاء حامد الحسيبن

 78.2 مازن خلف حييان الصاعدي 69

  بدر احمد معدي ا 70
 78 لقحطانن

 78 خالد صالح عبدهللا المقرن 71

ي 72 ن  78 فيصل طراد معيوف العبن

 77.8 محمود خالد محمدعبدالرحمن الحجاجر   73

74   
 77.8 سعود محمود معيتق السنانن

اري 75  77.8 احمد ناوي فاتل الشر

 77.8 محمد عبدالرحمن ناجر  الرحيل   76

 77.8 بشب  عبدهللا إبراهيم الشمسان 77

 77.6 عبدهللا محمد صالح االحمدي 78

 77.6 عل  محمد يح  عطيف 79

 77.6 نائف الحميدي هندي رشيدي 80

 77.6 سلطان شديد دخيل هللا الصاعدي 81

ي 82  77.6 عبدالرحمن محمد مغرم عسب 

83   
 77.6 اسماعيل الحسن حسن الشيحن

  الحرنر   84
 77.4 نواف هالل ملفن

7.47 عل  فارس عل  خول   85  

 77.4 عويد محمد برجس الشمري 86

87   
ن
 77.25 ترك  عثمان احمد العوف

88   
 
 77.2 فواز احمد حسن البارف

89   
 77.2 سليمان عبدالعزيز سهيل الشدوجن

90   
 77 عبدهللا متعب سعد الجهبن

 77 عبدالعزيز جابر احمد مدخل   91
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 77 خالد عل  مهنا السحيم   92

 77 لصاعديعبدالكريم سليم سليم ا 93

 76.8 احمد عبدالرحمن سويلم الرحيل   94

 76.8 فراس عناد ترك  الحرنر   95

 76.8 سهل سعود فراج الراشد 96

 76.8 عبد المحسن سعيد عجران آل رثوان 97

ان باخت الصاعدي 98  76.8 يوسف خضن

99   
 76.6 نواف طرجم مجدل القحطانن

100   
ن
 76.6 عمر داخل دخيل العوف

 76.4 بدهللا عبدالرحمن الفهيدفهد ع 101

 76.2 وليد يح  مهدي مدخل   102

 76.2 عمار ابراهيم راجح الرحيل   103

 76.2 ماجد عبدالمحسن عبدهللا السلم   104

ي 105  76.2 سعود نائض غازي المطب 

ي 106  76 عبدهللا دخيل رجاء المطب 

 76 يارس عل  فرج العطوي 107

 75.8 رنر  محمد عبدهللا خضب  الح 108

 75.8 عبدالرحمن عبدالوهاب بخيت الصاعدي 109

110   
ان دغش القحطانن ن جبر  75.8 حسي 

111   
 75.8 نايف عل  عتيق الجهبن

 75.8 يوسف فالح مبارك الرفاع   112

 75.6 وليد عبدالمحسن مسبل الرشيدي 113

 75.6 عبدالعزيز دخيل هللا عليثه الحرنر   114

 75.5  الصاعديعبيدهللا عيد عبدهللا 115

116   
 75.5 اكرم سعود خيشان القرىسر

 75.4 خالد خليف عوض الحرنر   117

 75.4 ماجد كامل سعيد اللهيبر   118

 75.4 موىس حامد سليم الحرنر   119

 75.4 نادر سليمان الطريس العلوي 120

ي 121 ن  75.4 عمر حامد محمد العبن

 75.4 نايف محمد عبدالواحد الرفاع   122

يما 123  75.4 زن فهيد عوض المطب 

124   
ن
 75.4 عبدهللا سعد حماد العوف
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125   
ن حسن محمد العجالنن  75.25 ياسي 

 75.25 خالد غازي عوض هللا العصيم   126

ي 127 475.2 نارص سحيمان نازل السمب   

128   
475.2 رفيع صالح عل  القحطانن  

475.2 محسن محمد محسن الدورسي 129  

 75.2 االحمدياحمد عبدهللا منصور  130

 75.2 سلمان مقعد عبدالرحمن الحرنر   131

 75.2 فايد مقبل رشيد الصاعدي 132

 75.2 سعود احمد محمد الهالل   133

 75.2 يوسف سليمان مسلم الصاعدي 134

 75.2 عبدهللا عتيق هللا ردة هللا الصبح  الحرنر   135

136   
 75.2 انس محمود حمود الجهبن

 75.2 رشيديزيد محمد حمد ال 137

 75.2 فارس عايد دخيل الحرنر   138

 75.2 عبدالرحمن حمود سليمان الحرنر   139

ي 140  75.2 بندر سلطان مرزوق المطب 

ي 141 ن  75.2 سلطان مبارك محمد العبن

ي 142  75.2 نايف نعيم هايف المطب 

 75.2 عبدهللا عبده يح  ابوعيشه 143

 75.2   عمر فنيخ بركة الرشيدي 144

 

 


