ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

املعهد العايل للقضاء

املرحلة

املاجستري

القسم

السياسة الشرعية

اجلنس

طالب

الفصل

األول

العام اجلامعي

1441هـ

استالم اإلشعار للمرشحني من مقر عمادة الدراسات العليا بـ:

املدينة اجلامعية  -العمادات املساندة ( ،)1مبىن رقم ( ،)309الدور الثالث
املتطلبات :بطاقة اهلوية ،وصورة من وثيقة البكالوريوس
آخر موعد الستالم اإلشعار يوم اخلميس املوافق 1440 /11 /15هـ

االسم

الرقم

رقم اهلوية

1

******4568

ابراهيم محمد ابراهيم الزيدان

2

******1058

احمد عبدالعزيز بن سليمان العمار

3

******4123

انس عبدهللا محمد المنصور

4

******4546

أنس حمد حسن الحماد

5

******7925

أنس عبدالعالم حميدان السلمي

6

******5100

تميم صالح عبدهللا العثمان

7

******7051

تميم منصور ابن عبدهللا الحبس

8

******4143

ثاقب إبراهيم ثاقب العجاجي

9

******7723

ثامر حلو صالح الشمري

10

******8287

جهاد عبدالرحمن علي الحميد

11

******5919

حمد عبدهللا حمد الباحوث

12

******2508

خالد حمود ابراهيم المقبل

13

******6638

سلطان مسلم بن ستير المجنوني

14
15
16
17
18
19
20
21
22

******0951
******9669
******2282
******4149
******3101
******5635
******6350
******7608
******9434

سلمان عبدهللا احمد األحيدب
سلمان محمد صالح المديفر
سليمان صالح سليمان الغانم
عاصم محمد عبدهللا الحسون
عبدالرحمن خالد ابراهيم الحجي
عبدالرحمن عبدهللا بن عبدالعزيز السديس
عبدالرحمن محمد عبدهللا الحوير
عبدالرحمن هزاع علي الشمراني
عبدالعزيز سعد عثمان بن حميد

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

******1106
******6371
******5873
******0023
******1180
******0638
******8204
******1171
******4194
******4304
******2052
******8425
******6478
******1581
******9628
******9109
******3625
******2362
******3553
******0525
******6929
******5051
******9663
******9267
******8595
******3988
******4707
******0251

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الحربي
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الفقيه
عبدالكريم عبدهللا معتق المظيبري
عبدهللا ابراهيم عبدهللا العايد
عبدهللا ابراهيم ناصر الناصر
عبدهللا تركي بن فهد الغميز
عبدهللا راجح عبدالرحمن الوهيب
عبدهللا عبدالحميد سعد السعودي
عبدهللا فهد بن ابراهيم الشمسان
عبدهللا محمد عبدالمحسن الحميد
عبدالمجيد محمد عبدالعزيز التميمي
عبدالملك احمد حمد المزروع
عبدالملك عبدالرحمن عبدهللا العتي
عبدالوهاب خليف عبدهللا الشمري
عزام محمد ابراهيم البراك
علي حامد علي التميمي
علي عامر علي ال عامر
فرحان هادي محسن الشمري
فيصل محمد ساري الهاجري
محمد ابراهيم بن علي البليهي
محمد فهد الجاسر
محمد فهد بن محمد القحطاني
محمد يوسف محمد القحطاني
مشاري عبدهللا عساف العواجى
مطر احمد عاتي
يحي علي بن جردي طوهري
يزيد ابراهيم بن محمد التويجري
يزيد عبدهللا حمد العسكر

