ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

املعهد العايل للقضاء

املرحلة

املاجستري

القسم

األح وال الشخصية

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

******3217

موسى عامر علي عسيري

2

******3492

علي أحمد على الرشود

3

******1748

تركي مصلح عوض القرني

4

******6854

عبدهللا عمر بن مبيريك الحسيني

5

******5104

عبد المنعم عبدالرحمن الحميدي الشمري

6

******0808

ناصر سهل جبرين الشالحي المطيري

7

******3770

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز بن هويمل

8

******3647

احمد براهيم علي المقبل

9

******8073

عبدهللا محمد عبدهللا السعوي

10

******7202

علي عضوان علي الختمي

11

******5960

عبدالعزيز خالد عبدالرحمن بن نومان

12

******3016

عبدالودود اسماعيل موسى جعران

13

******3375

عثمان احمد عثمان الحسين

14
15
16
17
18
19
20
21
22

******4220
******3964
******6552
******0095
******8679
******8445
******4751
******1533
******2283

عبدالرحمن محمد بن خليفه الدوسري
عبدهللا صالح عبدهللا االحمري
عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن البرغش
عبدالعزيز مديني عاطف الشهري
عمر سعود بن ابراهيم آل حسين
علي سعود بن علي الصقري
احمد محمد بن احمد اليامي
محمد تركي محمد آل طالب
عبدهللا سعيد حسن آل وذيح

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

******1761
******6164
******7560
******2669
******0312
******5040
******4240
******8491
******6485
******0070
******9604
******7713
******1697
******0662
******0166
******9211
******5310
******2175
******3935
******8834
******5530
******0127
******4773
******7071
******9163
******5406
******6365

محمد عبدالعزيز بن عبدهللا السماعيل
معاذ عبدهللا بدر الفهيد
محمد يوسف محمد المظيبري
إبراهيم محمد محمد الغالبي
ياسر عمر علي بابطين
عبداالله صالح علي آل مصالح
محمد سليمان محمد السعدون
سليمان عبدالعزيز بن سليمان الفايز
صالح عبدالرحمن بن صالح الصعب
ظافر محمد بن عبدهللا ظافر
عبدالعزيز مرشد بن محمد اللحياني
عبدالعزيز عبدهللا علي الشهري
محمد شبيب محمد الدوسري
ريان علي شايع القحطاني
وليد عبدالرحمن عبدهللا الشبيب
علي عبدالكريم علي الدخيل
عبدهللا ناصر بن عبدهللا الجربوع
مازن سعود بن عبدالجبار الجعيد
حاسن حسين حاسن الخماش
حمزه سليمان عبدالرحمن الربعي
محمد عبدهللا بن محمد البريدي
محمد عبدهللا محمد السبهان
عبدالمجيد ابراهيم بن عبدالمحسن الزامل
عبدالرحمن حسين عبدالرحمن الحسين
خالد مطيران نافع السلمي
عباد مسفر عباد النمري
ياسر سعد بن عبدالرحمن العبدالسالم

