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رقم اهلويةالرقم
عبدهللا محمد بن احمد الثبيتى0811******1

عبدهللا منير بن مبارك الدوسرى7059******2

مروان صالح محمد التويجري8058******3

احمد معروف حسن الزهراني3952******4

علي عبدهللا علي المزم4427******5

عبد هللا احمد صالح العبيد3876******6

عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن الكليه8581******7

خالد حمد محمد العظابي0567******8

نواف سعد محمد آل سعييد7322******9

احمد لواحق فاهد العتيبي7917******10

إبراهيم بن عبدالعزيز بن محمد الفريح2983******11

أنس فيصل بن محمد الذواد6813******12

مصعب يوسف بن عوض العوفي5080******13

مشعل عبدهللا عبدالعزيز بن سيف1930******14

عبدهللا فيصل عبدالعزيز التويجري3629******15

محمد بن يحي بن اسعد الفيفي7358******16

معاذ صالح محمد التويجري2352******17

عبدالرحمن أحمد بن سليمان العريني8660******18

إبراهيم حمد عبدهللا الجاسر4332******19

عمر عبدالعزيز سلطان السحيباني2729******20

سلمان فهد بن محمد الصقعوب0617******21

أيوب عبدالحميد مهنا الصحفي5894******22

نتائج القبول مبدئيًا

:استالم اإلشعار للمرشحني من مقر عمادة الدراسات العليا بـ
، الدور الثالث(309)، مبىن رقم (1)العمادات املساندة -  املدينة اجلامعية 

بطاقة اهلوية، وصورة من وثيقة البكالوريوس :املتطلبات

االسم

هـ1440/ 11/ 15آخر موعد الستالم اإلشعار يوم اخلميس املوافق 



محمد ابراهيم عبدالرحمن المبارك9676******23

عبدهللا بندر عوض السهلي1711******24

عمر صالح بن عبدهللا الدامغ6183******25

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المبرد2187******26

عبدالمجيد حسين بن سعود آل حسين6123******27

عبدالرحمن خالد محمد الوهيبي8948******28

انس سليمان حمد العوده3259******29

ثامر محمد صالح المريخي7661******30

خالد مناحي فهد العتيبي0969******31

عبدالمحسن خالد سليمان العاصم4260******32

فهد عائض أحمد آل أبوناصر8456******33

عبدهللا عبدالرحمن بن عبدهللا الطريف7151******34

عبدهللا إبراهيم مويس العوفي7873******35

عبدالرحيم موسى أحمد مشطا1830******36

مجاهد عبدالوفي بن رابح السلمى1199******37

محمد عبدالمحسن عبدالعزيز العسكر4057******38

عبدالعزيز عبدهللا عبدان السلمي2587******39

عبدالرحمن علي جماح دغريري7253******40

عمار سليمان بن محمد العويد3753******41

أحمد علي بن صالح الصقير1527******42

عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الهالبي7317******43

مالك حمدي مرزوق الحارثي2138******44

عبدالعزيز عابد عبدهللا الثبيتي8639******45

يوسف بن إحسان المزين0811******46

فهد بن حمد بن هادي المري5950******47

أحمد غازي براك العتيبي9399******48

باسل عايف سراج الخالدي1834******49

معاذ عدنان عبدالقوي الشرفي6982******50

حزام فهد مانع الشبوي5879******51

عبدالرحمن بن عمر بن عبدهللا بالبيد8896******52

خالد محمد احمد عطيف9173******53

خالد عبدهللا مشعان الحربي4332******54

خالد محمد عبيد القرني5348******55

تميم أحمد عبدهللا الشبرمي8784******56

الحسن عبدالمحسن البدر5800******57

عبدهللا احمد بن عطيف طوهري3200******58

فهد الفي خلف الحساني7470******59

عبدالرحمن محمد احمد الفراج0668******60

خالد سعد سعيد القحطاني9667******61

احمد غالب محمود ال غالب الشريف5480******62

أسامة أحمد العبيد3911******63

عمر فيصل عايد المغامسي8010******64

خالد بن يعقوب بن يوسف الزامل السليم8475******65



اسامه طامي ابوعادي العامري2531******66

ابراهيم محمد بن ابراهيم النمله6881******67

عبدالسالم شاكر دخيل هللا العيلي4339******68

ابراهيم عبدهللا محمد بن سنان7153******69

عبدالرحمن بخيت شراز الزهراني2363******70

عبدهللا عبدالعزيز بن فهد بن رشيد9547******71

طارق زياد بن عبدهللا الخريف5910******72

المثنى عبدالحكيم عبدهللا القاسم6051******73

احمد يوسف احمد القاسم5495******74

عبدالعزيز بن عيد الشمري5247******75


