ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

املعهد العايل للقضاء

املرحلة

املاجستري

القسم

القضاء التجاري

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

******3501

بدر عبدالعزيز صالح التويجري

2

******8991

عبدهللا زيد بن ابراهيم التميمي

3

******3135

عبدالرحمن محمد بن ابراهيم القصيبي

4

******1289

ابراهيم علي ابراهيم بن مانع

5

******6735

عمار عبدالعزيز فهد بن سبيل

6

******2398

عبدهللا محمد ناصر السويدان

7

******1040

عبدالمجيد عبدالرحمن إبراهيم الفريح

8

******4275

سليمان صالح بن سليمان المطرودي

9

******5056

محمد ابراهيم عبدالرحمن الحمدان

10

******4189

عبدالرحمن نجيب بن عبدالرحمن الصبي

11

******2760

عبدالرحمن محمد عبدهللا السديس

12

******8038

احمد علي محمد الخشان

13

******1313

عبد هللا بن سعد بن حمد السند

14
15
16
17
18
19
20
21
22

******6663
******4589
******5129
******4751
******1838
******4290
******7187
******4249
******1675

ياسر عبدالعزيز بن محمد الوهيبي
عبدهللا زايد مسفر آل عيسى
عبدالرحمن بدر صالح الجويان
مشعل معجب بن محمد الشريف
شبيب حمد بن راشد ال رحمه
تركي سالم بن محمد آل روق
عبدهللا عوض مرعي السرحاني
فيصل عبدالرحمن محمد السالم
عبدالرحمن موفق عبدالعزيز السكيت

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

******0959
******7747
******7942
******2931
******0601
******4741
******5367
******8456
******0024
******3335
******3623
******0023
******3093
******5720
******4452
******3698
******7882
******9865
******5960
******4942
******1365
******1657
******3277
******4331
******2417
******8110
******7365
******6257

غنام عبدالعزيز عبدهللا الغنام
عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز العثمان
محمد عبدالحكيم بن محمد العجالن
حسام محمد ناصر الحمامه
فيصل محمد عبدالعزيز بن عتيق
حمود محمد حمود الشثري
عبدالرحيم ممدوح ابن علي سراج
رائد حسين عبدهللا مانع
صالح حسن علي اليامي
عبدالعزيز حمد ناصر المفرج
سعد ماجد سعد الصالح
عبدالرحمن محمد بن عبدهللا المال
احمد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي
عبدهللا وليد محمد الباهلي
محمد سلطان عبدالرحمن المهوس
انس عبدالرحمن محمد الجمعه
محمد ابراهيم بن محمد العمراني
ناصر عبدهللا ناصر القحطاني
تركي عثمان عبدالمحسن المعمر
محمد خالد ابراهيم القاسم
محمد عبدالعزيز ابراهيم بن طالب
ناصر الكايد مساعد العنزي
عبدهللا محمد بن عبدالعزيز العقيل
سلطان ضيف هللا عبدهللا القرني
سعود مطلق عبدهللا العازمي
محمد صالح بن عبدالعزيز العجالن
علي محمد علي الوشلي
عبدهللا محمد سليمان الحقيل

