
اخلدمات الصحية املقبولون بكلية إدارة األعمال ختصص ماجستري إدارة 
 )طالب( واملستشفيات
 

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 �يف عبدالعزيز شامان العنزي ١
 عبدالعزيز فهد عبدالعزيز أابمني ٢
 خالد مهل خايب الرويلي ٣
 عابد حممد سلوم الصاعدي ٤
 لؤي عبدهللا عبدالعزيز الربيك ٥
 علي هاجد مشيح احلارثي ٦
 حممد عبدهللا حسن جوهري ٧
 عمار �صر عبدالرمحن احلواس ٨
 عزمي عباس هاشم الشريف ٩

 حممد وادي دليمي العنزي  ١٠
 عبدهللا معضد اليف املطريي ١١
 �جي فاحل الدوسريسامل  ١٢
 حممد سعيد حممد آل جعره ١٣
 مشبب علي صاحل الصيعري ١٤
 مشاري �صر مروي املطريي ١٥
 ماهر أمحد عبدهللا الشهري ١٦
 حاكم غالب بندر العتييب ١٧
 خالد سعدون صقر العتييب ١٨
 ر�ض علي حممد صاحل األمحدي ١٩
 سلمان عبدالرمحن عبيد املطريي ٢٠
 عبدالرمحن هادي مسحل املطريي ٢١
 عبدالعزيز عبدالرمحن عبدالعزيز احلمد ٢٢
 عبدالعزيز شعالن دخيل هللا العلياين ٢٣
 زيد عكاشان سامل الرويلي ٢٤
 �يف �در عادي املطريي ٢٥
 علي شباب جلوي الواسي ٢٦
 سعود حمماس زويد الدلبحي ٢٧
 عبدالرمحن راشد سامل الصاعدي ٢٨
 عبدالعزيز ظافر حممد القريشي ٢٩
 فهد زاكي محيد املطريي ٣٠
 ماجد عبدالرمحن فهد السويقي ٣١



 فهيد فارس حممد العتييب ٣٢
 أبوبكر سامل عمري مصيباح ٣٣
 اثمر ملواح مناحي الشمري ٣٤
 إبراهيم شتيان نويفع احلريب ٣٥
 طالل صاحل سليمان املرواين ٣٦
 فيصل سعود محود احلريب  ٣٧
 مشاري عائض سعد العتييب ٣٨
 حممد أمحد حممد االمسري ٣٩
 سعود عبدالعزيز فياض العنزي ٤٠
 وائل حبيب تركي العنزي ٤١
 سعود �يف �صر العصيمي ٤٢
 منصور جابر عيسى ساديل ٤٣
 أمحد عبدهللا عناية هللا املطريي ٤٤
 فايز ماطر عواض املطريي ٤٥
 سعود سعد سامل اهلوته ٤٦
 مطر عويد عصيم الظفريي ٤٧
 عاطف عبدهللا شاكر الشهري ٤٨
 راشد عبدهللا مضحي القريين ٤٩
 صاحل حممد صاحل احلريب ٥٠
 عبدهللا حممد فايز الشهري ٥١
 حممد فحاط صليب العنزي ٥٢
 مرضي حلو دخيل العنزي ٥٣
 حممد مسري مشعل املطريي ٥٤
 �در عطاهللا اليف املطريي ٥٥
 مرزوق فرح املطريي�سر  ٥٦
 دحيم حممد مرزوق العتييب ٥٧
 عبدالعزيز مجيل جميديع احلريب ٥٨
 خالد صقر هالل العتييب ٥٩
 صاحل محود لفيان املطريي ٦٠
 �صر راشد صاحل ااب الصايف ٦١
 علي عبدالرمحن منصور آل طراد ٦٢

 

 



 

 )طالبات( الصحية واملستشفياتاخلدمات بكلية إدارة األعمال ختصص ماجستري إدارة  تاملقبوال

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 جنود أمحد عيظة الزهراين ١
 �ديه صاحل دخيل هللا املطريي ٢
 مها حممد أمحد عسريي ٣
 صاحلة حممد أمحد عسريي ٤
 عبري محد معيض املطريي ٥
 أمرية حممد مفرح عسريي ٦
 أشواق دخيل هللا عيد املطريي ٧
 رمي ظافر حنش الدوسري ٨
 لينا هالل عمران السحيمي ٩
 نوف سامل بريك القرشي ١٠
 سلمى سامل بريك القرشي  ١١
 أمال فهد شارع العتييب ١٢
 عواطف فيصل عنيزان البقمي ١٣
 امل عبدهللا براهيم الفوزان  ١٤
 عبدهللا مسيفر املقاطي مرام  ١٥
 عهود عبدالعزيز عبدالرحيم اهلندي ١٦
 صباح علي زهري الشهري ١٧
 جميدة الدوحي حمارب الدغماين ١٨
 اسراء عبدالعزيز عبدالقادر املهمان  ١٩
 ضحى فهد عبدهللا اجلريسي  ٢٠
 لطيفة عبدالعزيز عبدالرمحن بن يعيش ٢١
 مجيلة ماحل حمسن الرشيدي ٢٢
 ابتسام عماش عميشان احلريب ٢٣
 وفاء سعيد سعد السناين ٢٤
 عهود راشد حسن الصحيب ٢٥
 العنود حممد سليمان احمليميد ٢٦
 نوف امساعيل حممد بلو  ٢٧
 عفيفه عويد مفضي الظفريي ٢٨
 ماريه علوش عواد الفريدي ٢٩

 


