
 

 اهبا يف الدبلومات التربوية ب امساء الطالب املقبولني

 لغة عربية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 البناوي محمد ناصر حسن  42901 1

 االحمرى على سعيد عبدهللا  43991 2

  حمه بن علي سعيد خالد  42673 3

 صعمور ال علي مفلح عبدهللا  44517 4

 القدسي محمد صالح حمزه  43608 5

 متعب ال سعيد محمد نواف  43598 6

 الشهري محمد عبدهللا عادل  42770 7

 الشهراني سعيد محمد عبدالرحمن  43753 8

 الشهري فايز رامس محمد  43267 9

 الرباع علي محمد عايض  43969 10

 الصلبي ياسين ابوسرين احمد  43780 11

 الشهراني عبدهللا سعيد يوسف  44065 12

  العسيري  عبدهللا  محمد  عبدهللا  43281 13

 القحطاني سعد سعد سعيد  43789 14

 االحمري عبدهللا خالد سعيد  43430 15

 األسمري  صمان  محمد  علي  44322 16

 سيف ال رمان محمد سعيد  44124 17

 التمني احمد يحيى وائل  43671 18

 عسيري علي احمد ناصر  43747 19

 الشهراني عبدهللا عبدالرحمن محمد  44089 20

 البارقي عامر عواض عمر  43037 21

 القحطاني علي هادي سعيد  42915 22

 القحطاني معدي مغلفط جابر  43137 23

 الشهري محمود سالم عبدهللا  43633 24

 غاصب آل علي محمد أحمد  43936 25

 غزواني أحمد سليمان أحمد  43081 26

 عسيري  أحمد محمد عبدالرحمن  43381 27

 الشهري ناصر محمد عبدهللا  43021 28

 الشمراني محمد علي عبدهللا  42624 29

 عسيري  منصور  عبدالرحمن معاذ  42580 30

 طالع آل محمد يحيى محمد  43004 31

 القحطاني محمد صالح محمد  43886 32

 الزبيدي إبراهيم أحمد عبدالعزيز  42826 33

 جندب آل عبدهللا مبارك يحي  44237 34

 

 

 

 

 

 

 



 

 علوم شرعية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت
 مباركي حسن محمد حسن  43522 1

 عسيري محمد حسن احمد  43388 2

 ضبعان آل يحيى  عبدهللا عبدالمجيد  42968 3

 سالمة محمد سعيد أحمد  42907 4

 الجهني محمد عبيدهللا سلطان  43629 5

 الرحيلي غضين صالح عيسى  42465 6

 عون ال عبدهللا سعيد خالد  42568 7

 القحطاني ظافر شعبان سعد  43237 8

 الزبيدي ابراهيم حامد عبدالعزيز  43900 9

 التليدي ملهوي  رايح موثل  44207 10

 القحطاني مرعي مفرح مرعي  43902 11

 المغذوي هللا عطية طلق  محمد  43928 12

 الجهني سالمه سعيد يوسف  43191 13

 دريس ال عايض ناصر سلمان  42553 14

 القحطاني عائض صالح  وائل  44282 15

 األسمري مشبب علي بندر  44384 16

 عون ال عبدهللا سعيد  سلطان  42573 17

 القحطاني محمد علي عبدالمجيد  43074 18

 العسيري يعقوب يحيى علي  43806 19

 مدروش آل سعد محمد عبدهللا  44166 20

  مدهش ال سعيد احمد  الرحمن عبد  42654 21

 الحربي علي جودي عواض  43549 22

 الصاعدي سعيد مساعد محمد  42438 23

 هتان علي عبدهللا عبده  44349 24

 الحربي مناور متعب وائل  42738 25

 زاهبه ال سعيد عبدهللا سعيد  44085 26

 عسيري احمد هادي عبدالرحمن  42950 27

 سلطان ال  علي  محمد هللا عبد  43605 28

 القحطاني علي سعيد نايف  42499 29

 شيبان ال علي محمد علي  42882 30

 البيضاني قينان محمد عبدهللا  44072 31

  الحسني  محمد  ابراهيم رشيد  44248 32

 القحطاني على موسي على  44272 33

 القرافي حمزة مقبل عبدالعزيز  43610 34

 الوافي سليمان عبدهللا نايف  43189 35

  الشهراني  هللا عبد  سعيد  هللا عبد  42525 36

 التليدي احمد رشيد حيان  44399 37

 الخيري محمد احمد حسن  42979 38

 الحجيلي مقبل بنيان  ابراهيم  44561 39

  الحربي  هللا عوض بدر  انس  42865 40

 اللغبي محمد صغير عبدهللا  43654 41

 

 

 

 



 

 علوم : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

  القحطاني  سعيد  محمد  عبدالعزيز  43615 1

 العمري سعد عبدهللا حمدان  44317 2

 التليدي طالع سعيد عبدهللا  42761 3

 الزهراني محمد سعد محمد  42963 4

 الشهري حسن الرحمن عبد حسن  43739 5

 عسيري ناصر علي إبراهيم  44297 6

 مغرم آل حسن محمد رياض  43092 7

  األحمري عضوان سعد علي  43424 8

  القحطاني  هللا عبد  سعد  فهد  44012 9

 عوض آل حسين حمد فواز  42688 10

  عسيري ابراهيم علي ابراهيم  44090 11

 الشمراني علي محمد عبدهللا  44253 12

 قحمش  ناصر  عبدهللا  ابراهيم  42833 13

 القحطاني معيض صالح  فهد  43696 14

 الشهري محمد سعد محمد  43058 15

 الشهري سعيد ظافر علي  43486 16

 الشهري عبدهللا هيازع عبدهللا  42891 17

 الشهراني سعد على عبدالرحمن  44168 18

 عسيري سعد علي محمد  43210 19

 عتودي  احمد  يحي  احمد  43818 20

 الشهراني جافل ال  عبدهللا  سعيد عمر  42734 21

  الشهري  جابر  علي حسن  44290 22

 درويش يحيى  محمد  نايف  43098 23

 الفيفي يحي حسن عماد  43622 24

 حريصي مداوي علي محمد  44414 25

 المنجحي ابراهيم مفرح موسى  42702 26

 عسيري سالم مسعود احمد  42600 27

 عسيري عوض ناصر عوض  42993 28

 الفيفي علي حسن عيسى  42804 29

  فطيس عبدهللا  عبدالرحمن  نايف  44187 30

 مناع ال سفر عبدهللا ياسر  43186 31

 الشهراني محمد سعد علي  44153 32

 الحريصي يحيى سعيد  جمعان  42711 33

 القحطاني سعيد محمد عبدهللا  43012 34

 سحاري حسين علي سالم  43792 35

 الحارثى حمدى حمود موسى  43595 36

  عسيري بدوي  أحمد عبدالعزيز  42572 37

 العفراء محمد عبدالعزيز عبدالسالم  42480 38

 العمري  صالح  عبدهللا  ابراهيم  42745 39

 الشهراني سعد جبران موسى  44018 40

 

 

 

 



 

 لغة اجنليزية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الدوسري هويدي  ابراهيم مهدي  44303 1

 الدوش محمد علوان علي  44445 2

 عاتي محمد أحمد غبير  44225 3

 الحارثي احمد صالح حزي  44469 4

 الزهري محمد هادي رياض  43027 5

 الشهري عبدهللا مهدي علي  44367 6

 الفيفي سالم جابر عبدهللا  42576 7

 سحاري جابر سلمان نوح  42974 8

 الشهري مسعد محمد عبدالرحمن  43503 9

 الشمراني حسن عبدهللا عبدالعزيز  44443 10

 الصهيفي حسن علي حسن  42591 11

 عسيري احمد ابراهيم أحمد  43270 12

 الناشري بكري هادي بكري  43213 13

 القحطاني هللا عبد علي الرحمن عبد  44375 14

 شرفي يحيى علي هللا عبد  43738 15

 سالم ال عبدهللا  علي عادل  43101 16

 الشهري مغرم علي سعد  43128 17

 عسيري الحسن احمد ابراهيم  43178 18

 االسمري مسفر حسين بدر  44342 19

 االسمري محمد فايز خالد  44210 20

 القحطاني علي سالم علي  42839 21

 يزيد آل قفران مفرح عوض  42491 22

 الشهري محمد فارس عوض  42429 23

  العبدلي  محمد  محمد  فيصل  42875 24

 الشهري محمد سعد  عبدالرحمن  43492 25

 الربعي محمد عبدهللا عوض  42698 26

 الربعي عوض موسى احمد  43105 27

 سيف ال عبدهللا فالح عبدهللا  42514 28

 الزهراني جمعان حسن عبدالرحمن  43026 29

 العمري حامد طالع عماد  43871 30

 الوادعي هصام سعيد سعود  43592 31

 عسيري الدين عز علي الحسين  44156 32

 العيسي علي عوض سالم  44269 33

 سلطان محمد ناصر حسام  43534 34

 عسيري علي مفرح حسين  43788 35

 الشهراني سعيد محمد سعود  44514 36

 الفيفي يحيى اسعد عبدهللا  42859 37

 حمدي عبدهللا ماطر محمد  44438 38

 عسيري احمد سعيد عبدالرحمن  43876 39

 الشهراني فنيس مسفر محمد  43125 40

 

 

 

 



 

 رياضيات  : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 عسيري علي سعيد صالح  43882 1

 عسيري جابر محمد منصور  42755 2

 الحارثي محمد حسن عيسى  43575 3

 العسكر سعود  عبدهللا مهند  42832 4

 عيسى هللا عبد الخالق عبد عبدهللا  43997 5

 مريع ال مريع احمد عبدالرحيم  44467 6

 القرني حامد علي سعيد  42521 7

 مداوي ال مفرح عبدهللا ابراهيم  42937 8

 العبيدي  سعيد  احمد  مبارك  43204 9

 األسمري  عبدهللا  عوض  سعيد  43075 10

 الشهري غانم محمد عبدهللا  44173 11

 الشهري علي احمد علي  43888 12

 الشريف عبدالرحمن علي عبدالكريم  44017 13

 االسمري عبدهللا محمد وافي  43845 14

 عسيري مفرح محمد سامي  42724 15

 عسيري علي محمد فايز  43330 16

 عسيري الوائلي حسن عيسى عبدهللا  43447 17

 القحطاني  هللا عبد علي سعيد  43166 18

 عسيري حسن أحمد طالع  43323 19

 الهيزعي أحمد حسن عبدالوهاب  42749 20

 الشهراني سعيد  ابراهيم العزيز عبد  43279 21

 قطمه محمد مرعى سعيد   43131 22

 الشوكاني  ناصر  علي أيمن  42922 23

 الثبيتي سليمان عوض محمد  43250 24

 الشهري حسين محمد حسين  43462 25

 القحطاني  علي سعد صقر  44451 26

 القحطاني سعيد زارب محمد  44557 27

 الشهري محمد عبدهللا حسن  42519 28

 الهاللي مناع جابر محمد  43247 29

 القرني  زيدي عبدهللا عوض  42841 30

 الصالحي أحمد ياسين أحمد  43542 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توجيه وارشاد نفسي : ختصص 

 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 األحمري مسفر عمير علي  43808 1

 حنيف  هللا عبد  سالم سعيد  44374 2

 البارقي علي محمد علي  44132 3

 الزبيدي يحي خضر محمد  44534 4

 القحطاني عوض عيفان فايع  42775 5

 وعله ال حمود  عبدهللا عوضه  43569 6

 المالكي مصلح موسى محمود  44309 7

 مداوي ال احمد محمد سعد  44371 8

 العمري صالح علي هالل  43889 9

 الشهري حنش علي تركي  43112 10

 عسيري موسى محمد موسى  43090 11

 الشهري زهير مزهر علي  44007 12

 القحطاني عون  سعيد  هللا عبد  42557 13

  الشهري  صالح عمر  صالح  43957 14

 الناصر حجي علي عبدالجليل  43427 15

  الشهري محمد المغيدي احمد  44550 16

 المالكي مفرح علي سليمان  43096 17

 وزنه عبدهللا محمد عبدهللا  43710 18

 مجلب آل صالح علي  سفر  43487 19

 بعيطي حسين محمد حسين  42744 20

  الشهراني محمد سعيد عايض  44404 21

 الفهري راشد سعيد عوض  43867 22

 القحطانى حسن عبدهللا عايض  43855 23

 الفيفي يزيد حسين حسن  43725 24

 موسى عايض مفرح عايض  44488 25

 يزيد ال أحمد محمد يحيى  42529 26

 الثبيتي حميد حمد حاتم  43020 27

 البارقي منديل عايض عبدالرحمن  43449 28

 السعيدي حسن أحمد حسن  44484 29

 غرسان محمد عبدهللا ناصر  43076 30

 العسيري محمد عامر محمد  43493 31

 العمري سالم مانع رامي  43198 32

 الدوسري مثبت تركي  محمد  43393 33

 االلمعي يحي فايع أحمد  42918 34

 األحمري عوضه  علي بن هللا عبد  43188 35

 القحطاني عايض سعيد سعد  43477 36

 السرحاني علي ثابت سعيد  43018 37

  القحطاني  علي  مشبب  عبدهللا  43070 38

 عسيري الساده آل العزيز عبد الحسين أحمد  43682 39

 الشعشوع محمد عامر محمد  44276 40

 فطيح ال صالح سعيد عبدهللا  43050 41

 سلطان آل محمد سعيد عبدالرحمن  43638 42

 القبيسي علي سعيد علي  43556 43

 الحارث ال سعيد فهد   علي  42842 44

 العباد  طاهر عبدهللا جهاد  42889 45

 عسيري عامر محمد علي  43490 46

 عسيري سعيد مريع سعيد  43290 47

 زيد جبريل محمد  عبدهللا  43433 48

  الشراني  علي احمد عائض  44472 49

 الخثعمي سعيد ظافر علي  43260 50

 عسيري مسلط أحمد محمد  44203 51

 قايد ال رضا محمد خالد  43551 52

 عامر ال علي ابراهيم محمد  43584 53

 لواص محمد ناصر عبدهللا  44392 54

 بالحارث علي صالح فواز  42914 55

 عريج ال سعد هللا عبد سعد  44501 56

 السويهري عبدهللا ساطي سعود  44474 57

 الشهراني سيف سعيد تركى  44271 58

 الشهري جايز عميش حسن  44334 59

 مخشع يحيى أحمد يحيى  42740 60

  

 

 

 



 

 امساء الطالبات املقبوالت يف الدبلومات التربوية باهبا 

 لغة عربية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 القحطاني سعيد علي شاهره  43086 1

 العواجي حسين عبدهللا  سميه  43496 2

 حسان عبدالعزيز ناجي هديل  44313 3

 القحطاني مبارك علي مها  43691 4

  حديبي آل  قاسم محسن زانه  44288 5

 جواهر حسين ظافر القحطاني 44369 6

 العلياني  عبدالرحمن عبدهللا علية  43708 7

 الحارثي عايض محمد حنان  43351 8

 القحطاني سعد علي مضاوي  43566 9

 عسيري عبدهللا علي عبير  42434 10

 القحطاني مسرع سعد نوره  43346 11

 الشهراني سعيد محمد تغريد  42513 12

 

 حاسب ايل: ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الزهراني سعيد احمد سلمى  43141 1

 الشهراني فايز عويد بدرية  44175 2

 جبعان سعيد حسن العنود  43750 3

 أحمد ال محمد علي عزيزه  44232 4

 الشهري محمد غرم امل  42479 5

 القحطاني عبدهللا دبيس منال  42995 6

 الدوسري سعيد علي بشرى  42815 7

 الشهراني سفر راشد احالم  42571 8

 سيف آل سعد محمد نجود  42559 9

 سرحان عبدهللا  علي مرام  44245 10

 القرفي أحمد  محمد هاجر  42627 11

 الفصيلي منصور سعيد نوف  44242 12

 الشهراني عون سعيد أميرة  43692 13

 القحطاني معيض معيض إيمان  43084 14

 القحطاني علي سعد شريفة  43359 15

 عقران حسن الرحمن عبد الهام  42531 16

 زوعه آل عايض ناصر نوال  43870 17

 ملحم آل ملحم ناصر أسماء  43211 18

 الشهراني عبدهللا علي نوف  44131 19

 الحارثي محمد سعيد فاطمه  43203 20

 المالكي حسن احمد تماني  42609 21

 الدوسري سعيد علي إيمان  42583 22

 الدوسري سعيد علي إيمان  42581 23

 جبران آل عبدهللا مسفر ساره  43689 24

 عمادي محمد سامر إيمان  43406 25

 الشمراني فايز مبارك مريم  44359 26

 المنيعي مقبل فراج  أحالم  42507 27

 األحمري عائض سعيد أبرار  43209 28

 القحطاني حسين محمد نجود  44178 29

 الكربي عبدهللا محمد سارة  42436 30

  



 

 علوم : ختصص 

 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 القحطاني ناصر عوض بدور  43048 1

 قحطاني سعد عائض  سلمى  44244 2

 القحطاني سعد سعيد جواهر  42544 3

 الوادعي محمد عبدهللا  خلود  43717 4

 القحطاني ناصر  عوض  غالية  43052 5

 سلطان آل سعيد هللا عبد نوره  44433 6

 الشهراني حسن علي منيرة  42747 7

 ملحف ال مسفر محمد عيده  42954 8

 جبران آل عبدهللا معيض  لطيفة  42678 9

 عسيري علي مغرم صالحه  42451 10

 عسيري الوائلي حسن عيسى  عائشه  42850 11

 األلمعي فائع محمد بلسم  43013 12

 القحطاني محمد سعيد ريم  42727 13

 بارقي باني حسن عائشه  42992 14

 حسن بن آل أحمد حسن تهاني  42763 15

 علي بني سعيد عمير  نوال  42771 16

 القحطاني محمد مبارك  مهرة  42779 17

 عمر ال مانع حسين حنان  42625 18

 المازني محمد يحيى مها  43043 19

 عزران ال محمد عبدالرحمن خلود  42800 20

  الغامدي  محمد احمد  تركية  43219 21

 العمري صالح محمد وعد  42666 22

 أبوصالم شاهر علي أريج  43236 23

 البارقي حسن محمد عائشه  43479 24

 العمري سلمان علي زهراء  42447 25

 الشهري محمد عبدهللا مريم  44301 26

 القحطاني محمد عبدهللا سلوى  43264 27

 مغرد ال عبدهللا محمد ريم  43597 28

 بلغيث محمد هادي امنه  42589 29

 اليامي محمد صالح أميرة  43299 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دراسات اجتماعية : ختصص 

 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 االسمري عبدالرحمن فيصل نجاح  42653 1

 القحطاني سعيد محمد تهاني  44200 2

 القحطاني مساعد علي فوزيه  44388 3

 عسيري شامي مبشر ناله  44003 4

ال أحمد سعد مهره  43071 5  عنقص ِ 

 العمري علي سعيد حنان  44126 6

 االحمري مانع علي احالم  43215 7

 البسيسي محمد محمود سناء  43263 8

 األحمري  عبدهللا أحمد  غدي  43306 9

 خثيم آل احمد عبدالرحمن جميله  44049 10

 الثقفي حامد يحيى منار  42864 11

 الجوفي محمد حامد آمنة  43567 12

 القحطاني سلمان سعيد ايمان  43532 13

 عسيري ابراهيم حسين منيره  43813 14

 االحمري  أحمد  عبدهللا شيخه  44077 15

 هيازع ال هيازع علي  نوف  42843 16

 القحطاني ظافر محمد نوره  42710 17

 العامري هللا دخيل احمد غدير  42685 18

 البشري عليان محمد نورة  43783 19

 السهيمي عوض عاىض اسماء  44025 20

 عسيري فائع محمد عفيفه  44563 21

 األسمري دبسان عوضه هند  43827 22

 القرني  علي عبدهللا وفاء  43769 23

 الشهري احمد  فايز  فاطمة  43445 24

 الشهراني محمد سعد نورة  44507 25

 القحطاني  حسن  عبدالرحمن  هيفاء  42635 26

 فقيهي محمد ابراهيم مريم  44236 27

 القحطاني يحي عبدالرحمن شريفه  44008 28

 الشهري احمد ظافر فاطمة  43379 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لغة اجنليزية: ختصص 

   

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 المنتشري سعيد دوس امال  44471 1

 العمري صالح ظافر بدور  44336 2

 الشهري عبدهللا علي نوف  43539 3

 القحطاني سعد عبدالرحمن هيله  43417 4

  القرني  معيض احمد  أحمدية  42944 5

 القحطاني محمد ظافر فاطمة  42532 6

 الشهراني سعد سعيد حنان  42628 7

 العمري محمد سعيد مريم  42535 8

 الشهري سعيد سعد ساره  44056 9

 القحطاني حسين علي ساره  42772 10

 الشهراني ظافر علي نفال  42708 11

 القحطاني جربوع سعيد مريم  42962 12

 موسى آل عوض عايض ميمونة  43520 13

 جبل آل هللا عبد  عوض  خلود  42989 14

 العمري يحي عبدالخالق اسماء  44230 15

 الشهراني مرعي علي هيفاء  42469 16

 القحطاني عبدهللا غانم  وجدان  42561 17

 البارقي محمد حسن صالحة  43038 18

 القحطاني ناصر حسين منال  42660 19

 الشمراني مصلح سعد  ريم  43972 20

 البشري يحيى محمد امل  42789 21

 عسيري علي احمد هدى  43881 22

  القحطاني  زنيفر ابن  سعيد  فاطمة  44421 23

 جفشر علي محمد دينا  43029 24

 الشريمي محمد حسن  وفاء  44439 25

  القحطاني  شايع  علي مريم  43906 26

 عسيري هادي محمد علوه  42556 27

 العصبي  علي  ناصر اروى  43309 28

 سويد سعيد علي أمجاد  43652 29

 عسيري مرعي علي زهراء  43607 30

 ماشي آل سعد عبدهللا تغريد  43015 31

 الشهراني محمد ناصر نورة  42849 32

 عوضه ال سعيد حسين تهاني  42718 33

 لعجم عيظة حسن سارة  42630 34

 المشحم محمد عبدهللا الوالء  43421 35

 

 

 

 

 

 



 

 

 دراسات اسالميه : ختصص 

 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الزهراني أحمد محمد عفاف  44147 1

 القحطاني الرحمن عبد سعيد خديجة  42503 2

 عسيري  جابر  محمد  غاية  42472 3

 المالكي  محسن جبران مكية  43961 4

 العمري أحمد عبدهللا عزيزه  43821 5

 األحمري مسفر عمير غلباء  44434 6

 الشهري فرج احمد العنود  43837 7

 فاضل آل علي محمد سارة  43069 8

 األسمري محسن عثمان عائشة  43507 9

  عسيري  محمد  ابراهيم  الهام  43883 10

 عسيري محمد ابراهيم عبير  43649 11

 االسمري عبده محمد منى  42794 12

 الفيفي مسعود يحي اسماء  44035 13

 البارقي محمد موسى منال  43525 14

 شماشير آل محمد علي حصه  43022 15

 النعمي  علي  حسن شريفة  42836 16

 عسيري محمد إبراهيم فضه  43146 17

 القحطاني سعد عبدهللا منال  43268 18

 شريف الحسين احمد عهود  44305 19

 المغربي علي ابراهيم امنه  43604 20

 عسيري عميش عبدهللا احالم  42987 21

 قروي ال مسعود عبدهللا عائشه  43781 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توجيه وارشاد نفسي : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 القحطاني يحيى سعد عفاف  42547 1

 مفرج ال سعيد مانع ريم  44122 2

 فرحان آل علي فرحان فريدة  43573 3

 القرني مرعي عبدهللا سعدى  43812 4

 األسمري سعيد سعد عائشة  43635 5

 القحطاني ظافر سعيد أروى  43811 6

 عسيري مريزن سعد اسماء  43953 7

 القحطاني يحي محمد ساره  43932 8

 قامش آل سعد عبدهللا فاطمة  44002 9

 معيد ال ابراهيم علي مروج  43909 10

 المالكي جابر محمد زهره  42650 11

 العصيمي حمود مسعود  زكية  43583 12

 مزلف آل أحمد عائض أمل  44073 13

 القحطاني أحمد علي نوف  44405 14

 الشهراني عايض سفر وجدان  44366 15

 الشهراني سعيد مفرح نوره  44485 16

 القرني محمد علي سليمى  42527 17

 قاضي أحمد علي فاطمة  44560 18

 عسيري عبدهللا محمد أحالم  43405 19

 عسيري عيسى احمد فاطمه  43115 20

 العلكمي جابر آل مداوي عبدهللا أروى  43841 21

 الفحطاني غرامه هللا عبد هيفاء  44556 22

 غوازي ال شتوي مهدي منال  43051 23

 الشهراني علي عوضه ريم  44541 24

 القحطاني سعيد علي  فاطمة  44037 25

 عسيري هادي علي  أسماء  43582 26

 الشهراني عبدالعزيز عوض فاطمه  42602 27

 األحمري سعد علي أمجاد  43010 28

 بافطيم عوض عيظة عائشه  44364 29

 القحطاني عوض عوض اريج  44527 30

 عواض آل أحمد سعيد ظافره  44254 31

 الشهري غرم على دالل  43094 32

 حدادي عبده علي ساره  43238 33

 األسمري علي احمد حصة  44192 34

 السيد أحمد محمد أثير  44022 35

 سلطان علي سعد زهراء  43107 36

 بجاد محمد ابراهيم يسرى  43996 37

 العمرى احمد صالح ساره  44107 38

 الشهراني  محمد عبدهللا نوف  44261 39

 مذعان علي شايع هيله  43805 40

 عسيري محمد حسين زلفة  42622 41

 القحطاني سعيد حسين منيرة  44095 42

 مكر ال محمد معيض  فاطمة  43431 43

 عسيري يحي سعيد ايمان  44307 44

 زاحمة ال عبدهللا سعيد نوضاء  44029 45

 عسيري احمد محمد  افنان  44453 46

 القحطاني سعد سلمان فاطمه  44102 47

 مزهر محمد علي لمياء  44259 48

 القحطاني محمد عوض اريج  44032 49

 العواد محمد عواد  اريج  43108 50

 الشهري محمد صعبان رزان  44220 51

 العمودي عبدهللا رجاء عائشة  44413 52

 الشهري أحمد حسن سارة  44118 53

 عسيري حسين محمد ناله  43262 54

 الشهري محي عبدهللا دالل  43243 55

 عسيري مفرح حسن نوال  43055 56

  القحطاني  مانع  هللا عبد  سميرة  44333 57

 العسيري الحسين أحمد ابتسام  44105 58

 القحطاني مسرع حيان خضراء  43272 59

 عسيري محمد علي امل  44062 60

 مشاري صالح يحيى العنود  44549 61

 التويم عبدهللا محمد مي  42468 62

 العكاسي محيان عبدهللا هدى  44070 63



 

 امساء الطالب املقبولني يف الدبلومات التربوية ببيشة

 لغة عربية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 السويحي يوسف حامد عبدهللا  44389 1

 الصعيدي حسين عبدالهادي محمد  44419 2

 

 حاسب ايل : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشهراني صالح مشاري  رفيع  43139 1

 الشمراني مبارك مفرح محمد  43847 2

 الشمراني  هللا عبد  محمد الوهاب عبد  43670 3

 الجهمي جاري فالح شارع  43127 4

 القحطاني محمد مفلح سيف  43124 5

  العامري  رديف  عبدهللا  علي  43776 6

 عسيري هادي محمد هادي  43814 7

 مانع ال محمد أحمد عبدالرحمن  43853 8

 الحارثي علي عبدالناصر علي  44130 9

 المعاوي سعود بديع محمد  42614 10

 الشهراني علي سفر عائض  43742 11

 الشمراني مبارك غرم عبدهللا  43336 12

 بواح ال علي محمد ابراهيم  43152 13

 الشهراني محمد ظويفر محمد  44204 14

 الشهري عبدالرحمن محمد علي  43392 15

 الشهراني حمود سياف خالد  43110 16

 الشهراني مهدي فالح مهدي  42457 17

 الحارثي علي عبدالناصر عبدهللا  43402 18

 القرني سالم شتوي احمد  43796 19

 عسيري مفرح محمد عامر  43732 20

 

 دراسات جتارية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشهري مشبب خلوفه مشبب  43087 1

 علوم شرعية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 المنيعي بريم سعيد  فالح  44391 1

 الزهراني صالح علي فهد  42586 2

 المنيعي سعيد مقبل مفلح  44390 3

 الشهراني ظافر محمد فايز  44202 4

 الحارثي عايض صالح  علي  43194 5

 الشهراني عبدهللا علي مانع  43312 6

 السميري رشدان عواد  راكان  43009 7

 الخثعمي سعد محمد  عبدالرحمن  44400 8

 العتيبي العازمي قشعان منور نواف  43233 9

 الشهراني محمد حسين محمد  42870 10

 



 

 علوم : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 األحمري عبدهللا ناصر مهند  42886 1

 الغامدي محمد عبدالرحمن احمد  44031 2

 عسيري محمد محمد ابراهيم  43669 3

 عسيري سالم احمد محمد  43653 4

 الثقفي عوض عيضه فيصل  44473 5

 الشهراني ناصر عيد متعب  43403 6

 القحطاني سعود الحمن عبد العزيز عبد  42752 7

 الشهراني هويدي عبيد فالح  44324 8

 الساعدي عبدالرحمن جمعان محمد  43975 9

 الساعدي جمعان احمد فايز  43976 10

 األكلبي دغش مدعش محمد  43998 11

 المالكي سعد مساعد  الرحمن عبد  44109 12

 

 ختصص دراسات اجتماعية 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الحربي نهار عوض فيصل  43104 1

 الحازمي سعد عبدالعزيز خالد  42518 2

 السواط صويلح عبدالمعين  ماهر  44265 3

 الغامدي حسن  علي سلطان  43482 4

 الشهراني ناصر فرج سعيد  43667 5

 الشهراني سعيد سعد محمد  44436 6

 

 لغة اجنليزية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشمراني عبدهللا محمد أحمد  43513 1

 الشهراني علي عبدهللا علي  42759 2

 الشهراني مسرع فراج مسرع  42957 3

 المعافى قيصل احمد حسن  44337 4

 السعدي نايف ناصر عبدهللا  44184 5

 الشمراني عبدهللا محمد علي  43515 6

 الشهراني علي محمد علي  43488 7

 الشهراني مفلح فالح سعيد  43277 8

 العلياني سالم فايز حسام  44252 9

 الغامدي علي عبدهللا مرزوق  42700 10

  القرني  محمد  سعيد خالد  44185 11

 الحارثي محمد علي سلطان  42949 12

 البيشي فائز سياف محمد  43798 13

 القرني سعيد محمد سلطان  42855 14

 القحطاني نابي فرج سالم  43358 15

 الهاجري حزمي سالم حزمي  43438 16

 الشهراني محمد عوضه محمد  43338 17

 المنبهي عثمان سعد فهد  42782 18

 الشهراني سعود ناصر الحليو  44001 19

 السعدي مبارك عبدالرحمن عبيد  42778 20



 

 رياضيات : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 المطرودي فوزان راشد محمد  43478 1

 الشمراني علي مضيح محمد  43779 2

 العائذ مبارك هداف مبارك  44169 3

 الشمراني ثواب حمود ثايب  43775 4

 الدوسري محمد سعد حرباش  43661 5

 الحارثي محمد مفرح محمد  43083 6

 الشهراني سعيد محسن محمد  43679 7

 فطيح ال محمد مناحي حمد  43627 8

 

 توجيه وارشاد نفسي : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الغامدي صالح عبدهللا عبدالمحسن  44289 1

 الغامدي هللا عبد أحمد سلطان  43311 2

  الشهراني  مفلح  درع  فاطمه  44530 3

 الحارثي حسين سعد محمد  44532 4

 الشهري  معيض محمد سالم  43523 5

 الغامدي صالح عبدهللا يوسف  44287 6

  المالكي  سفر  حباب  علي  44296 7

 الداودي جهز مناحي  ذيب  42729 8

 الحارثي دخيل حمود دخيل  44278 9

 الشهري  علي  عبدهللا احمد  43524 10

  الشهري  عبدهللا  صالح  علي  44401 11

 البيشي النمران منيس بن مفلح بن  فيصل  42512 12

 عسيري محمد راشد حمزه  44093 13

 الشهراني علي  خازم مسلم  44238 14

 الشهراني علي سعيد شريع  43829 15

 الشهري احمد حسن مفرح  44262 16

 الدوسري سيف مساعد مبارك  44198 17

 القحطاني عبدهللا ربيع عبدهللا  44498 18

 الشهري محمد عبدهللا فارس  42592 19

 القحطاني  شعالن محمد عبدهللا  43206 20

 القرني حامد سعد حسن  44256 21

 الشهراني  سعد عايض حسين  43869 22

 الجعيد هللا منيع  عبدهللا عبدالرحمن  43145 23

 الشهراني محمد مذكر محمد  44398 24

  عسيري  محمد  سعيد  عوضه  43285 25

 السعدي فهيد علي حمود  44345 26

 البيشي ناصر شتوي تركي  43170 27

 الشهراني شعيل خلف شعيل  43171 28

 نبهان محمد  عون  سعد  44406 29

 المالكي متعب دهور سعيد  44139 30

 الشهراني مبارك عايض مفلح  43502 31

 القرني رفيع رفيع بندر  43707 32

  معلوي آل محمد  سعيد  عايض  43282 33

 السعدي جري محمد جري  44084 34

 االكلبي فالح عدالن ماجد  43140 35

 الثبيتي شرف خالد رعد  43386 36

 الفهر  سعد جبران  عائض  43916 37

 العلياني عبيد محمد سعد  42444 38

 الشهراني عبدهللا سعد عبدالعزيز  44195 39

 الشهراني سعد محمد  عبدهللا  42615 40

 السعدي حامد صقر قاسي  42621 41

 

 



 

 برنامج امناء مصادر التعلم 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 عيفان ال  مسفر محمد علي  43553 1

 الشمراني ناشي غرم أحمد  43659 2

 الشمراني بركات عبدهللا فالح  44442 3

 الحارثي علي محمد عايض  42674 4

 القرني صالح محمد خالد  44014 5

 البيشي محمد مسعر عبدهللا  43091 6

 الشهراني شرف فرج شرف  42973 7

 الحارثي سابر محمد سلطان  44015 8

 العمري عوض جاسر  أيمن  44416 9

 الرحيلي عتيق عطية  مهند  42463 10

  العمري  عوض مفرح محمد  44411 11

 الشهراني سلطان سياف سعيد  43450 12

 السلمي حمدي حميد محمد  43410 13

 المخلفي سمير سالم سامر  43345 14

 الشمراني مسفر محمد عبدهللا  44372 15

 الشهراني ظافر ناصر ظافر  42791 16

 القرني عبدهللا علي راشد  42931 17

 الحارثي علي فراج نايف  44158 18

 الشمراني سعد سعد سعيد  43224 19

  الحربي صالح سعد عبدهللا  43349 20

 معدي ال عبود غازي عبدالمجيد  43564 21

 القرني عبدهللا خلف ح   42701 22

 الشمرانى على محمد ابراهيم  42853 23

 رافع ال عبدهللا محمد  سعيد  42488 24

 القحطاني محمد مفرح جابر  44094 25

 عسيري محمد حسن محمد  42574 26

 العمري عبدهللا حسن أحمد  42497 27

 الشهراني زامل مفلح سيف  42636 28

 البيشي عون الرحمن عبد فهد  44402 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امساء الطالبات املقبوالت يف الدبلومات التربوية ببيشة 

 حاسب ايل : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 القرني علي مهدي امجاد  43529 1

 الشهراني  شريع مسعود نورة  44299 2

 الجيهاني شافي محمد هيا  44286 3

 القحطاني نابي فرج هياء  44564 4

 الشهراني فايز بريك جميله  44005 5

 الحارثي  مشبب عبيد حنان  43995 6

 الشهراني عوضة مبارك منيرة  44186 7

 الشهري صالح محمد أحالم  42788 8

 الشهراني فائز علي عفاف  43602 9

 الشهراني عبدالرحمن محمد عبير  44327 10

 الشمراني فايز مبارك ريم  44358 11

 الشهراني محمد علي أمل  44115 12

 الحارثي عبيد عبدهللا عائشه  43757 13

 الشهراني عمير سعيد روان  43693 14

 البيشي سعيد عبدهللا شروق  44558 15

 الشهراني سعيد  عبدهللا أروى  43949 16

 خبتي عبدهللا مشاري غيداء  43861 17

 الشهراني محمد سياف ريم  44412 18

 البيشي رفده عبدهللا أماني  43673 19

 الشهراني سلطان بريك ليلي  43848 20

 البيشي سياف علي  عهود  43700 21

 البيشي مبارك ردعان هدى  43970 22

 القرني علي عبدهللا سمر  44227 23

 علوم : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 السلولي عامر محمد شفياء  44241 1

 السحيمي عبدهللا عبدالرحمن أمنه  43866 2

 دراسات اجتماعية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشهراني محمد سالم  ساره  44362 1

 لغة اجنليزية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشمراني صالح محمد أفنان  43809 1

 العلياني علي محمد أثير  43181 2

 

 رياضيات : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 القريوي حياهللا علي عزيزه  43894 1

 

 



 

 توجيه وارشاد نفسي : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 البيشي علي محمد  اروي  44499 1

 قمشه آل مسفر محمد نوره  43929 2

 الغامدي سعيد عبداالله افنان  44481 3

  الزهراني  صالح  هللا عبد  امنة  44223 4

 األكلبي سعد مدعش سحر  43701 5

 الشهراني محمد فهيد فاطمه  44431 6

 العمري  محمد ظافر خلود  42981 7

 الغامدي عمر تحمد ريما  44206 8

 الشهراني محمد فهيد وضحاء  44428 9

 العمري احمد خلوفه عبيده  42633 10

 القحطاني محمد حسين عزوة  42730 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امساء الطالب املقبولني يف الدبلومات التربوية مبحايل 

 لغة عربية   : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشهري سالم علي سالم  44039 1

 عسيري أحمد حسن هللا ضيف  42933 2

 عسيري مفرح علي حمدان  43726 3

 الصبيحي  طراد  احمد سودان  44420 4

 عسيري هادي علي يوسف  44352 5

 الشهري احمد الرحمن عبد احمد  44381 6

 الشهري علي محمد شاكر  44385 7

 الصالحي  مديني حسن  زايد  44283 8

 الخالدي  راجح علي سنان  44306 9

  الشهري  عبدهللا عبده  شداد  44382 10

 الشهري محمد سعيد عبدهللا  44120 11

 هاشم محمد حسين حذيفة  43933 12

 زحله أبو محمد علي أحمد  42616 13

 عسيري الحق محمد  خليل  43767 14

 البارقي محمد حمد العزيز عبد  44097 15

 بكري موسى ناصر علي  44321 16

 البارقي علي الدين عز علي  43305 17

 عسيري محمد علي الكريم عبد  43329 18

 الهاللي جابر سالم علي  44182 19

 الشهري حسن يحيى علي  42964 20

 

 علوم شرعية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الفيفي حسن جابر  بدر  42426 1

 الحربي محمد مرزوق ممدوح  42475 2

 الخالدي راجح علي  تركي  44208 3

 عسيري احمد جابر  موسى  43511 4

 عسيري علي موسي علي  43601 5

 عسيري محمد احمد علي  43039 6

 األسمري محمد مرعي مغرم  43179 7

 مانع محمد يحي عيسى  43106 8

 عسيري ابراهيم جابر  حسن  43614 9

 عسيري علي حسن احمد  42487 10

 العماري صالح محني محمد  43842 11

 عسيري احمد جابر علي  42754 12

 الشهري هيازع حسن علي  43497 13

 األسمري عوض آل علي محمد فهد  43228 14

 الفاهمي  عمر علي العزيز عبد  43773 15

 االسمري موسى عبدالخالق محمد  42748 16

 البارقي  محمد  أحمد  عامر  43416 17

 الحارثي حامد علي حامد  43067 18

 االسمري عبدهللا حسن عبدالرحمن  43755 19

 عسيري حسن إبراهيم علي  43611 20

 الشهري عبدهللا سلطان محمد  44064 21

 الحربي هللا عناية عبدهللا بدر  43111 22

 عون آل  هللا عبد عمير عون  42866 23

  الناشبي  معدي  مفرح  خالد  44547 24

 



 

 علوم : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 االسمري عائض عبدهللا عائض  44338 1

 عامر آل حسن عامر سلطان  43501 2

  الشهري  يحيى فايز  عبدالعزيز  43153 3

 السالمي احمد علي رائد  43123 4

 جعدان آل مطلق سعيد مطلق  42455 5

 الهاللي محمد علي ابراهيم  43003 6

 عسيري حسن محمد حسن  43347 7

 عسيري يحي احمد يحي  43857 8

 الرزقي عبدهللا محمد سعد  43248 9

 العسيري محمد حسين معيض  42714 10

 القرني الفحسي احمد نايف  43778 11

 األسمري عبداللة سعد أحمد  43898 12

 البارقي جهاش مديني  علي  44476 13

 العاصمي محمد أحمد فهد  44516 14

 سعيد ال  علي أحمد محمد  43239 15

 القويعي صالح منصور سليمان  44493 16

 الهاللي أحمد محمد أحمد  44190 17

 الهاللي عبده  طالع محمد  42599 18

 البارقي محمد محمد عبدالرحمن  42900 19

 شعله ال حسن احمد  طالل  42972 20

 الشهري مانع هيازع جابر  42967 21

 

 لغة اجنليزية  :ختصص

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 مهمل ال حسن محمد علي  43443 1

 االسمري علي عايض علي  43216 2

 القرني العماري معيض نشبان عبدالمجيد  44154 3

  البارقي  حسن امقامدي  عبدهللا  43364 4

 عسيري جبعان احمد علي  43675 5

 عسيري احمد عبدهللا محمد  44502 6

  عسيري  باشه  يحيى  فهد  43371 7

 المشيبي موسى علي احمد  44277 8

 عسيري احمد محمد احمد  44053 9

 الشهري علي عامر حسن  42725 10

 عسيري احمد عبدهللا فائع  43372 11

  عسيري علي عواض احمد  43504 12

 عسيري عمر محمد نواف  42928 13

 عسيري طالع زاهر ععلي  43252 14

 الشهري حسن أحمد رياض  43554 15

 البارقي احمد علي سلطان  42421 16

 الشهري عبدهللا علي سالم  44226 17

 ذياب آل حسن  علي أحمد  43167 18

 عسيري زايد ابراهيم عبدهللا  44079 19

  عسيري  احمد  علي  احمد  43275 20

 عسيري عمر محمد عبدهللا  42657 21

 



 

 رياضيات :ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 عسيري علي إبراهيم علي  42706 1

 الهاللي علي جابر عامر  42691 2

 الشامي علي غرامة عايض  42703 3

 الهاللي محمد أحمد عمر  42969 4

 حسينه آل علي محمد بدر  43154 5

 البارقي محمد  هيازع  خضر  42550 6

  الشهري  هيازع  عامر عبدهللا  42575 7

 السلمي عواض عويضة عبدالرحمن  43420 8

 عسيري صغير محمد زايد  42760 9

 العمري محمد علي عبدالرحمن  43743 10

 المنجحي ابراهيم حمد يحيى  42569 11

 الشهري محمد أحمد  عبدالعزيز  42565 12

 عسيري علي الحسن عبدالوحد  42504 13

 الشرماني علي موسى محمد  42618 14

 عسيري أحمد عبداله أحمد  42895 15

 عسيري شعله آل أحمد محمد علي  42906 16

 عسيري علي مشني عزيز  42807 17

 الحمضي حسن محمد عامر  42712 18

 عسيري محمد أحمد علي  42623 19

 الشمراني ناصر مناع عساف  44159 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امساء الطالبات املقبوالت يف الدبلومات التربوية مبحايل 

 لغة اجنليزية  : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشهري محمد ظافر زهراء  42549 1

 عسيري علي حسن فاطمه  42834 2

 فطيس ال علي منيع ماجده  44291 3

 زيد آل محمد ابراهيم حنان  43782 4

 عسيري علي هادي صالحه  42601 5

 الشاعري حمد محمد  خديجة  43791 6

 الزهراني حسن يوسف هنوف  42958 7

 عسيري أحمد جابر فاطمه  43126 8

 عسيري عبده مديني  شريفة  42647 9

 خيرات ال حسين مصطفى أماني  43035 10

 زاهر آل حسن أحمد أميره  42640 11

 عسيري محمد علي ريم  43327 12

 العماري محمد غالب بدور  42707 13

 القرني عايض علي خديجه  43563 14

 عسيري منيع  سليمان رحمة  43735 15

 عسيري محمد أحمد علوه  42608 16

 عسيري هاشم ال موسى احمد مالك  42796 17

 الشهري حسن محمد أريام  43786 18

 القرني علي حسن سلوى  43456 19

 عسيري علي حسن حنان  42603 20

 عسيري علي حسن حنان  42605 21

 الغامدي أحمد محمد أشواق  44026 22

 الشهري قشمير علي  جميله  43407 23

 عسيري علي طالب أبو رجاء  42976 24

 البارقي محمد هيازع مريم  42820 25

 عسيري محمد علي صالحه  42723 26

 الشهري احمد محمد اثير  42695 27

 الزهري يحيى أحمد سلمى  43208 28

 محرق محمد  زائد نورة  42890 29

 الشهري محمد عوض غال  42606 30

 الشهري محمد علي شريفة  42680 31

 القرني احمد  علي مروج  43618 32

 عسيري ابوطالب احمد خديجة  43064 33

 الشهري حسن محمد   فاطمة  43132 34

 زهير ال أحمد محمد ندى  43686 35

 الشهري جابر حسن نوره  43014 36

 االسمري محمد علي خلود  42785 37

 لساده ال علي محمد نوريه  43142 38

 األسمري عبده علي  جواهر  42812 39

 عسيري ابراهيم علي بشاير  43457 40

 العمري هللا عبد حسن فاطمه  42985 41

 البارقي جهاش محمد كامله  42822 42

 الغامدي سعيد حسن اماني  42840 43

 عسيري إبراهيم علي تهاني  42690 44

 العسيري احمد شامي وجدان  43185 45

 عسيري أحمد علي معيضه  43192 46

 البارقي معدي عامر اسماء  43202 47

 الشهري علي باني فاطمة  43606 48

 عسيري طامي محمد أحمد فاطمة  43102 49

  عسيري علي محمد تهاني  42939 50

 

 



 

 نظم معلومات : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 عسيري علي عامر منال  43387 1

 القرني عواض عوض خلود  44332 2

 هيازع آل علي عائض فاطمة  43391 3

 القرني عايض علي عايضه  43684 4

 القرني احمد صالح كاملة  43527 5

 عسيري ناصر إبراهيم نوال  43165 6

 عسيري مسعود احمد علياء  43729 7

 المشعبي  علي أحمد ناله  43383 8

 الشيخى شغيبي إبراهيم عائشة  44111 9

 الشهري علي حسن عليه  43265 10

 عسيري طالع إبراهيم عائشه  43746 11

 زايد ال علي زايد نورة  43078 12

 دعشوش آل محمد علي  أسماء  43935 13

 العماري  صالح محني عليه  42861 14

 الشقيقي أحمد  علي خيريه  43657 15

 عسيري شامي علي ليلى  43318 16

 بهجه آل هادي محمد  أميره  43768 17

 ادريس سليمان احمد امنه  44116 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امساء الطالبات املقبوالت يف الدبلومات التربوية بالنماص  

 لغة عربية  : ختصص 

 االسم  الطلب رقم ت

 العمري محمد علي لمي  43880 1

 الشهري سعيد احمد  فوزيه  42919 2

 

 علوم : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 غاصب أحمد عيسى إبتهال  42655 1

 الشهري ابراهيم عيدالرحمن نوره  43034 2

 

 لغة اجنليزية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 البكري حسن محمد عائشه  43097 1

 الشهري حميد سعيد جميلة  42955 2

 الشهري  علي ظافر سامية  43047 3

 الشهري حسن عبدهللا زهور  42818 4

 العمري  زهير ظاهر غادة  42646 5

 العمري سلطان ال مرعي محمد ريم  43231 6

 المشهوري حسن محمد نوف  42916 7

 الشهري محمد علي منال  42990 8

  الطمار محمد  عبدهللا  خيريه  42741 9

 الشهري هللا عبد ظافر ميعاد  42902 10

 الشهري حسن علي سحر  42645 11

 الشهري أحمد عاطف  أمل  43161 12

 الشهري عبدهللا جابر افنان  43357 13

 ابوداهش محمد حسين ندى  42921 14

 ايوب ال عزيز عبدهللا مهرة  44344 15

 االسمري محمد فايز ندى  42892 16

 العمري ناصر حسن آمال  42942 17

 العسبلي الرحمن عبد محمد مها  42858 18

 الشهري علي محمد منى  43337 19

 الشهري علي عبدهللا سمية  43246 20

 وصال حسين عبدهللا جواهر  43046 21

 الرياعي علي فايز عايشه  43752 22

 العسبلي محمد هللا عبد عزه  42887 23

 الشهري سعد  عبدهللا  ساره  43401 24

 الشهري جايز عميش مها  43382 25

 األحمري رفيدي علي ظافر ساره  44508 26

 الشهري عبدهللا شاهر نوره  42642 27

 العمري طالع صالح امل  43740 28

 الشهري ظافر محمد وعد  42516 29

 الشهري محمد سعد فاطمة  43136 30

 الشهري علي  سعيد عبير  43558 31

 الشهري أحمد  عبدهللا ساره  42792 32

 الشهري فايز علي مريم  43530 33

 الشهري  حسن  هللا عبد  أمل  43201 34

 مصلح عبدهللا علي  اماني  43444 35

 الشهري  مرضي مشبب عائشة  43737 36

 العمري صالح عبدهللا نورة  42923 37

 الشهري علي محمد عهود  44224 38

 الشهري فايز علي سلطانه  43226 39

 الشهري علي محمد عهود  44217 40

 الشهري فايز محمد اسماء  43804 41

 الشهري علي محمد نوال  42683 42

 األسمري عبدهللا محمد خلود  44422 43

 الشهري محمد علي زينة  43690 44

 الشهري صالح طراد سعدى  42879 45

 الشهري علي محمد اماني  43983 46

 الشهري محمد علي بدريه  44407 47

 الشهري علي محمد  تغريد  43011 48

 



 رياضيات : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 سفياني علي محمد هدى  43577 1

 الدوسري  علي مبارك ياسمين  43408 2

 األسمري عبدالرحمن علي عليا  44113 3

 

 دراسات اسالميه : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشهري الجميلي محمد علي زهرا  44021 1

 الشهري منشط عبدالرحمن ساره  43801 2

 القرني حسن علي زينه  43508 3

 الشهري صالح علي هاجر  43683 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ظهران اجلنوب امساء الطالبات املقبوالت يف الدبلومات التربوية ب

 لغة عربية: ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

  الوادعي  صالح  مسفر  ابتسام  44524 1

 حاسب ايل : ختصص  

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 عائض حسين  عبدهللا عتيقة  43325 1

 علوم : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 جروان آل غريب علي نوف  43481 1

 فاضل حمد ال دغيش ال مهدي محمد بدريه  43557 2

 الوادعي جابر عبدهللا ندى  42764 3

 الوادعي مداوي هادي فاطمه  42665 4

 القاضي محمد يحيى نهله  42966 5

  شري آل  زابن  علي  أفراح  43455 6

 أبوحديد محمد حسن هاله  44525 7

  طوق آل  قاسم  عبدالسالم  أثير  42511 8

 المونس ال سعيد علي ربا  42867 9

 الوادعي محمد عائض مهره  43646 10

 القحطاني  علي  سالم  فاطمة  43436 11

 عوض آل محمد طشلي مغنية  44523 12

  القحطانى مفرح شاهر زينة  43119 13

 صالح ال صالح مشبب جوهره  42873 14

 سعيد مسفر عبدهللا بشري  42713 15

 القحطاني صالح محمد بشاير  43816 16

  الوادعي  مسفر  محمد  أمجاد  44482 17

 الوادعي محمد سالم رحمة  43435 18

 كزمان ال  معيض حمد مرام  43103 19

 علي محمد جابر  هاجر  42988 20

 خزيم جابر عوض فاطمة  43404 21

 محمد يحيي سعيد صالحة  43121 22

 فروان ال حسين محمد دالل  43180 23

 القحطاني  عشتل  سعيد  مرام  43475 24

 الصعيليك حسن راضي  غفران  42686 25

 اليامي علي مسفر رشاء  42481 26

 عمر ال مسفر حامد عبير  44080 27

 عائض حسين صالح اسماء  42613 28

 سالم هادي علي فاطمة  43319 29

 عون ال محمد محمد حوريه  42953 30

 حسين مهدي مسعود سارة  42546 31

 الوادعي علي يحيى نجود  42563 32

 سالم ال ناصر حمد تهاني  43017 33

 لغة اجنليزية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 القاضي جابر يحيى غدير  42824 1

 صميلي  عبدهللا عبده آمنه  43580 2

 صميلي  عبدهللا عبده  نجوى  43589 3

 حريد ال حسين علي نوره  43537 4

 المحضي آل صالح علي  نجود  43151 5

 دراسات اسالمية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 العيدروس محمد الحسن اميره  44545 1

 المحضي ال دكمان معجب اسماء  43143 2

 



 امساء الطالبات املقبوالت يف الدبلومات التربوية بسراة عبيدة 

 لغة عربية : ختصص  

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشهري محمد  حسن  ليلى  43617 1

 القحطاني محمد علي خيرية  43426 2

  القحطاني صيفي جابر زهراء  44522 3

 القحطاني دليم سعد أميرة  44234 4

 

 حاسب ايل : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 شعالن ال سعيد محمد مهره  43544 1

 القحطاني هادي محمد هدى  43716 2

 القحطاني عبدهللا حسين اشواق  43441 3

 القحطاني عبدهللا علي فاطمه  44302 4

 قبال آل سعيد محمد هند  43648 5

 القحطاني سالم عوض أمل  42983 6

 القحطاني جبران صالح عبير  43833 7

 السعييد علي معيض نوره  42590 8

 القحطاني علي محمد مريم  43363 9

 القحطاني علي سعد نوال  43914 10

 عطيف يحيى محمد سحر  42813 11

 حامد آل محمد حسين فاطمه  42941 12

 راقع ال احمد محمد منى  43910 13

 القحطاني محمد علي منى  44047 14

 القحطاني محمد مبارك أسماء  42946 15

 حريد علي سعيد فاتن  43065 16

 مهروي آل علي مبارك أفراح  43331 17

 القحطاني فهد سعد حنان  43574 18

 مجري آل محمد علي أمجاد  43807 19

 بوسكيتة ال علي سعد إيمان  43912 20

 القحطاني علي سعيد سميه  44155 21

 القحطاني حسين سعيد زينة  44292 22

 

 رياضيات : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 جراح محمد يحيى مريم  44149 1

 عسيري عبدهللا محمد هدى  44119 2

 

 دراسات اسالميه : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الشهراني سعيد معجب نائفه  44020 1

  

 

 



 بلقرن امساء الطالبات املقبوالت يف الدبلومات التربوية 

 لغة اجنليزية : ختصص 

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 القرني محمد علي خلود  43745 1

 القرني علي الرحمن عبد فوزية  43082 2

 القرني عايض سعد نوره  44066 3

 القرني احمد محمد مالك  44104 4

 القرني الرحمن عبد عثمان شذى  43182 5

 الحارثي فرزع عبدهللا جوهره  43676 6

 العلياني  محمد  عوضه  سارة  44174 7

 القرني سالم عبدهللا نوف  43156 8

 العلياني حابش محمد نوره  44041 9

 القرني  الرحمن عبد  عوض  فاطمة  43896 10

 القرني محمد منصور صفية  44360 11

  العلياني  ناصر  محمد  أحالم  44046 12

 الشمراني ناصر غيثان  سارة  42903 13

 القرني ظافر  علي فاطمه  44100 14

 القرني حزمي سعيد صالحه  43344 15

 الحالفي سعود عليان صالحه  42478 16

 الخثعمي علي حاضر منيرة  43516 17

 القرني محمد منصور صالحة  44355 18

  الشمراني عبدالرحمن سعد  صفية  43794 19

  القرني  عبدهللا  علي ابتهاج  44051 20

 القرني محمد عبدالرحمن ريم  43877 21

 القرني محمد عايض حنان  42838 22

 الخثعمي هللا عبد علي  شريفة  43509 23

 العلياني محمد مسفر عزه  44465 24

 القرني عبدهللا علي  منى  44167 25

 الشمراني سعييد علي ساره  43348 26

 القرني خفير سعد أماني  43352 27

 العلياني حابش ابراهيم هياء  44365 28

 القرني عبدهللا محمد مرام  43041 29

 الشمراني  علي منصور أماني  42555 30

 الخثعمي حامد  عبدهللا  هدى  43832 31

  القرني  سعد  محمد  زينب  43158 32

 الحالفي سعد محيميد عاليه  42960 33

 الحالفي غرسان سعدي نوره  43072 34

 القرني محمد شبيلي أسماء  42689 35

 الشمراني علي منصور  وفاء  42991 36

 عيدان آل مسفر سعد بدور  43863 37

 الحارثي حبيب عبدهللا  بدريه  43531 38

 القرني عبدالخالق عبدالرحمن زهراء  43257 39

 القرني رافع فازع ريم  43922 40

 القرني محمد مرضي أحالم  43862 41

 الشمراني علي حمدان نوره  43965 42

 القرني زافي منصور  سامية  43218 43

 القرني عايض عبدالهادي وجدان  44396 44

 القرني هللا عبد الخالق عبد نورة  43130 45

 القرني مهدي عبدهللا بسمه  43042 46

 الشمراني سعد منصور نوره  44415 47

 العلياني سابر قبالن بدور  43464 48

  القرني  مفرح  عوض  نوف  42682 49

 القرني علي حنيف زينب  43844 50

 دراسات اسالميه : ختصص  

 المتقدم اسم الطلب رقم ت

 الكثيري علي صالح ايمان  42562 1

 


