
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 

 طالبات - قائمة المرشحين مبدئيا من قوائم االحتياط لبرنامج الدبلوم العام التربوي
 المعدل العام االسم م

 92.60 هيلة إبراهيم عبدالرحمن الطويل 1

 80.00 نجود محمد ابراهيم الفضل 2

 79.60 أمل عبد الرحمن محمد أبوعوه 3

ي  4
ي الحارث 

 79.60 أمجاد غانم ناش 

ي 5 ي عيد نور المطير
 79.40 تهاث 

 79.20 وجدان عبدالحميد محمد الصبحي  6

ي  7
 79.20 فاطمة دخيل سعيد الجهن 

ي  8 ي رواث   79.00 ضيف هللا عبيد العتين 

وق مسلم مسلم األحمدي 9  78.80 ش 

 78.60 ابتهال ابراهيم راشد التميمي  10

ي  11  78.60 موش غازي سفر الحرث 

ي 12  78.60 أفنان ماطر مسفر المطير

 78.29 ندى سعد عبدالرحمن الغامدي 13

ي  14
 
ق  78.00 بشاير محمد مبارك الي 

ى حمد محمد الرصيعي  15  77.80 بش 

 77.80 لولوه ابراهيم عبدالكريم الدايل 16

ي  17  77.60 تغريد محمد عادي العتين 

ي  18
 77.41 اري    ج سعيد علي الشهراث 

ي  19
 77.20 نور عبدهللا محمد الجهن 

ي  20
 77.20 أسماء جارهللا ظافر القحطاث 

ي  21
 77.00 فاطمه ابراهيم علي القرث 

 76.80 نوف صويان مرداس الدوشي 22

ي 23  76.40 العنود محياء خميس العي  

 76.40 الهنوف عبدهللا عبدالرحمن العبالن 24

ي 25 ة فهد حزام المطير  76.20 منير

ي  26
 76.00 خديجه معيوف ضيف هللا الثبين 

يوجدان  27  76.00 محمد عبدهللا عسير

 76.00 صباح علي زهير الشهري 28

ي  29
ي الزهراث 

 75.80 نوره محمد عبدالغن 

 75.60 رحاب عتيق هللا رجاء هللا الرفاعي  30

 75.40 شيخه مذري شاطي الشمري 31

ي  32
 75.20 مها سعد محمد القحطاث 

 75.20 أفنان خلف شارخ الشارخ 33

 74.60 مشاعل رويجح مهل الرحيلي  34

 74.60 روان علي محمدعلي الصبحي  35
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 المعدل العام االسم م

ي  36
 74.40 رنا شايخ شاج الحارث 

 74.40 لعزيز عبدهللا الجي  ساره عبدا 37

ي 38 ي نومان العي    74.20 أسماء غرث 

ي  39
ي سعد حمدان الجهن 

 74.00 تهاث 

ي 40  73.80 فاطمة رجاء عودة السمير

ي  41 ي نشا العتين 
 73.80 هدى ناش 

يف 42 ان يحي الش   73.80 عسله جي 

ي 43  72.80 ندى حمود محمد المنتش 

ي  44
 72.40 امل رجاء منور الذبياث 

 علي العمري 45
وق حسير   71.00 ش 

ي  46
 
 70.40 هدى سعيد سعد العوق

 69.60 نوره محسن مبارك السبيعي  47

ي  48  69.50 هاجر عطيه عبيد الحرث 

 69.25 انمار عبدالمطلوب رزيق الصبحي  49

ي  50  69.00 ريم ابراهيم صامل الحرين 

ي  51  69.00 رمز مرزوق نافع الحرث 

 69.00 خديجة حمود براهيم النويرص 52

ي  53  68.80 شيخه محمد صالح الحرث 

ي  54  67.40 جميله صنداح دبيان العتين 

ي 55  67.00 انتصار عبدهللا جربوع المطير

ي النفيعي  56
 67.00 مها مطر بن 

ي  57 ي الحرث 
 66.20 مها حضيض راض 

ي  عبير  58
 66.00 ملوح محمد القحطاث 

 65.75 بشائر عبدهللا سعد السبيعي  59

ي  60
 65.40 ساره عواض فتنان الحسين 

 64.40 مي محمد علي الحيالن 61

 64.40 ساره هذال محمد اللحيان 62

ي  63
 63.80 نوره حماد حليس القرين 

ي  64  الحرث 
 63.80 مشاعل خالد زويي  

ي  65
 63.40 رفعة حسير  مسفر القحطاث 

ي فالح الدوشي 66  63.20 ريحانه ناج 

ي 67  63.20 ايمان مريزيق فالح المطير

ي عائشة  68
 62.50 عوده مستور السفياث 

 62.40 خلود احمد عليان الرويتعي  69

ي عايض سالم البقمي  70
 61.75 اماث 

ي  71
 61.60 رندا عبدهللا صالح الزهراث 

 61.20 غدير عوض عواض الرشيدي 72

 61.00 سهام سلمان عائد البلوي 73

ي 74  61.00 امال عبدهللا سودان المطير

 60.80 مرام عبدالعزيز ابراهيم المنصور 75

ي 76  60.80 ساره لفاء محسن المطير

 60.60 عبدالرحمن حسير  الشيعي وداد  77
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ي  78  60.50 هاجر حمود مطلق العتين 

 59.40 مدا مريزيق صويلح الصبحي  79

ي  80
 59.20 هياء عبدهللا سعد الحارث 

ي  81
 59.00 عائشة معيوف ضيف هللا الثبين 

ي  82
 58.80 امينه علي احمد القحطاث 

 58.40 جواهر عامر محمد آل مظلم 83

ي  84
 57.60 بسمة علي يحنر الفيف 

ي  85
 57.00 اري    ج دخيل عثمان الحميض 

 56.00 حنان عواد حامد الحازمي  86

ي نىه  87
 
 55.20 معاود عويد العوق

 54.50 نوف محسن طامي السبيعي  88

ي  89  50.50 ريم حميد محمد العتين 

ي  90  45.50 ساره سعد قطيم العتين 

يف 91  45.00 ميعاد سعد رجا الش 

 44.75 رشا سعيد علي باميلح 92

 

 

 

 

  

 


