
صباحا في قسم العلوم التربوية بكلية التربية بالمجمعة العاشرةالساعه 12 /26 األحد قبولكم 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 

  برنامج الدبلوم العام التربويالثانية لطالب  مبدئيا من قوائم االحتياط ونقائمة المرشح
 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

 74.20 طارق حمدان معيلي الصبحي  1

 73.80 احمد شوعي موىس سويدي 2

 73.60 ماجد محمد فالح الدورسي 3

ي  4
 73.60 احمد ماجد نفاع البدران 

ي  5  73.40 فيصل سعدي مصنت الحرن 

 73.20 محمد سليمان محمد البدير 6

 73.20 وليد عبدالعزيز سعد الخالدي 7

 73.00 أحمد فرحان مفلح الشمري 8

ي  9
 73.00 حسن يحي سلمان الفيف 

 73.00 أحمد عبدهللا سليمان السويد 10

 72.60 خالد مبارك عبدهللا الدورسي 11

ي  12
 72.50 عبدالرحمن عبدهللا حسن الزنان 

 72.40 صالح عوض معن   الرشيدي 13

 72.20 علي محمد مبارك الدورسي 14

 72.20 محمد حامد سليمان الجابري 15

 72.00 يحي نشاط عويد السلمي  16

 72.00 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم المحيميد 17

 71.80 عبدالرحمن فهد صالح الفهيد 18

ي  19 ي الحرن 
 71.80 مشعل حضيض راض 

ي 20  71.60 عبدالرحمن سعود عبدهللا العن  

ي  21
ي عيد المجنون 

 
 71.60 محمد ضاف

 71.40 عزام صالح علي الزيدي 22

 71.40 عبد الخالق سعيد عجران آل رثوان 23

 71.00 عبداالله علي صديق معدي 24

ي  25
قان   71.00 خليل راشد دهيكل الن 

 71.00 حازب علي محمد الصبيحي  26

ي 27  71.00 محمد فرحان معيض العن  

 71.00 السبيعي نايف مفرج جراد  28

 70.80 ظبيب عبييد ظبيب السهلي  29

 70.80 عبدهللا صالح محمد السلوم 30

 70.80 عبدهللا حسن قاسم حكمي  31
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 م

 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

ي  32  70.80 عبدالمجيد مزعل حمود الحرن 

 70.80 ابراهيم حمود حسن النعمي  33

 70.80 محمد نارص عبيد الدورسي 34

 70.60 سلمان عبدالعزيز ابراهيم الهندي 35

 70.60 راكان عبدهللا محمد االبوعلي  36

 70.60 أحمد خالد عوض الصيعري 37

 70.40 مشاري مفرح زايد االسمري 38

ي 39  70.40 عمر فرج محمد العن  

 70.20 حسن يحي محمد عتودي 40

 70.20 محمد صالح سليمان المنصور 41

ي  42
 70.00 أحمد شتيان سالم الجهن 

 70.00 راشد التميمي سعود ابراهيم  43

 70.00 عبدالرحمن احمد موىس األحمري 44

ي 45  70.00 ضاري مهدي خلف العن  

 70.00 علي احمد ابراهيم الزبيدي 46

 70.00 عبدالرحمن عبيد محمد السهلي  47

ي 48  70.00 عبدالعزيز ابراهيم سعيد المطنر

ي  49
 
 70.00 عبد هللا سالم سليمان العوف

ي  عبدالرحن 50
يك الجدعان   69.80 حامد مبنر

ي 51  69.75 محمد مسعود ملحيان المطنر

ي 52  69.40 حمد حمود عبدهللا المطنر

ي  53
 
ي المطرف  69.40 عبدهللا أحمد ناج 

ي  54  69.20 عبدهللا مننر حميد الحرن 

 69.20 عبداالله كياد حاكم المجالد 55

يدي 56  69.20 عبدهللا خالد عبدالوهاب الن 

ي طالل 57 يد المطنر  69.20 منصور رسر

 69.20 نارص فهد نارص البطاح 58

ي  59
 69.00 خالد دخيل هللا عيضه الحارن 

ي 60  69.00 عبدالرحمن حمدان مدله المطنر

ي  61
 69.00 عدنان عبدهللا غانم الجهن 

ادين الدورسي 62  69.00 محمد عبدهللا سالم الشر

ي  63 ي عبدهللا صالح الحرن 
 69.00 مرض 

ي 64  68.80 طارق صقار خليف العن  

ي  65
 68.80 حامد خالد هالل العياض 

ي 66  68.80 حمود غدير صعيوي العن  

 68.60 حسن علي محمد جوهري 67
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 االسم
 المئويةالنسبة 

 للمعدل

ي  68
هللا الزهران   68.50 سالم حسير  خنر

 68.40 محمد منصور محمد دوس 69

ي  70
 68.40 ماجد حامد سفر الحارن 

ي  71
 68.40 صالح حسن محمد الشمران 

 68.40 أسامة محمد مطلق المحلبدي 72

ي  73  68.20 خالد فهد ثمر العتين 

 68.20 عبدهللا سليمان محمد السعيد 74

 68.00 مبارك محمد سالم ال مخلص 75

ي 76  68.00 تركي خليفة معيوف المطنر

ي 77  68.00 عبدهللا مشعل سفر المطنر

 


