
 القضاء التجاري قسم- الدكتوراه لبرنامج للمتقدمين الشخصية للمقابالت المرشحون

 االسم آخر أربعة أرقام من الهوية

 عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن السالمه 5750******

 خالد عبدالرحمن عبدالعزيز القلعي 5190******

 فراس خالد إبراهيم الجريوي 4405******

 صالح محمد عبداهلل الراجحي 3741******

 عبدالوهاب  سلطان غالب الروقي العتيبي 3486******

 محمد يوسف بن عبداهلل الزامل 7455******

 عاصم يوسف عبداهلل الباحوث 5582******

 عبدالرحمن إبراهيم آل عتيق 5199******

 عبدالرحمن سليمان السالمة 1299******

 عوض العصيميماهر عبدالرحمن  7205******

 عبدالعزيز ابراهيم ناصر الصبيحي 7075******

 أحمد عبدالواحد  احمد النهدي 9127******

 عبدالعزيز علي عبداهلل الشهري 3420******

 شالح مسلط السبيعي 0744******

 يوسف مسفر زين الغامدي 7099******

 هشام يوسف محمد التويم 4304******

 سعيد البراك محمد  براك 3622******

 نصر سالمه نصر ال طالب 5447******

 عبدالمجيد صالح عبداهلل الجريش 8309******

 فارس عايض عبداهلل الدرعاني 5450******

 عمر ابراهيم سعد بن شقيران 8575******

 عبداهلل إبراهيم عبداهلل 5327******

 عبدالرحمن سليمان عبدالعزيز المطرودي 0003******

 عبدالحكيم عبداهلل عبدالرحمن اليحيى 3845******

 عبدالمجيد فهد بن سيف الضاعن 8591******

 ماهر عيسى  الحجي 7315******

 إبراهيم عبدالمجيد إبراهيم الرشود 9117******

 محمد عبدالعزيز محمد المليحي 4387******

 عبدالملك ابراهيم بن صالح الحماد 1045******

 علي ضيف  اهلل محمد الربع 8089******

 محمد ابراهيم صالح الخضيري 5534******

 عمر عبداللطيف بن ناصر الوصيفر 7512******

 عبدالوهاب عبدالعزيز بن عبدالرحمن العجالن 8380******

 حمود محمد التويجري 8539******

 عبدالعزيز عبداهلل المعجل 4823******

 سفير العتيبيعبدالرحمن عايض بن  8196******



 علي محمد علي العمري 6925******

 عبداهلل حسن صالح العمري 3301******

 يحي ابراهيم يحيى الزهراني 5191******

 فهد محمد المرشد 3330******

 إبراهيم فهد إبراهيم الحميدي 0213******

 محمد مرعي ربيعان المعاوي 3140******

 الغليقهعبداهلل ناصر سليمان  1506******

 فهد ابراهيم عبدالرحمن القاسم 0119******

 معاذ سامى بن عبدالعزيز العبدالقادر 7352******

 عبدالرحمن عبدالعزيز فهد الرويبعه 2145******

 عزام محمد مسعود الزومان 3806******

 احمد سعد مشعان بن موقد 4296******

 خطاب عبداهلل محمد الربيعان 5341******

 محمد مقعد قعيد العتيبي 6254******

 يزيد محمد عبداهلل الزامل 6240******

 عبدالعزيز محمد اليحيى 6522******

 عبداهلل محمد صالح الكليه 1871******

 محمد عبداهلل محمد التويجري 0480******

 مهند محمد سعيدان بن سالم 8259******

 خنينابراهيم محمد ابراهيم بن  2574******

 معاذ عبدالمحسن محمد الحبيل 1594******

 يزيد إبراهيم المنصور 0499******

 مشاري عبدالوهاب حسن الشارخ 0627******

 ابراهيم عبدالمنعم سعدون العبدالمنعم 9521******

 طالل فالح محسن الشمري 7838******

 عزام صالح ناصر العمرو 1839******

 سليمان سالم المنصورعبداهلل  7487******

 فيصل محمد الطلق 4156******

 عبداهلل علي الخضيري 7503******

 عبداهلل بجاد عنيزان الحربي 8032******

 ياسر عبداهلل محمد القعود 9889******

 المثنى أحمد محمد أبابطين 7893******

 حمد عيد الجهني 3141******

 الزميععبدالرحمن محمد علي  8133******

 محمد بداح الهاجري 1075******

 فيصل عاقل راشد العتيبي 7770******

 محمد إبراهيم عبدالعزيز الحسون 6933******

 مرشد شائع عالي القرني 1144******

 عبدالرحمن محمد عبدالعزيز ال حصان 5855******



 عبدالملك محمد الحيالن 5453******

 أحمد  علي  فالته 6013******

 عبداإلله فهد إبراهيم المحيميد 7573******

 


