اسماء المقبولين مبدئيا ً في برنامج الدبلوم العام في التربية
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(طالب)
جالل فرحان ناوي الرويلي
عبد الرحمن سعيد فريح الشمري
تركي بدر دعيع التيماني
مشعل عبدالعزيز عبدهللا الحسيني
احمد محمد احمد الضويحي
عمر مفلح رشيد الرويثي الحربي
عبدالعليم عبدالمحسن عبدهللا السيد
سامي سليم سالم الشراري
محمد سعيد عايض القحطاني
بدر سعيد عبدهللا الدوسري
خالد عبيد راشد العوفي
علي ناصر عبدهللا حدوري
بندر محمد عبدهللا السحيمي
نشمي طريخم مبطي الرشيدي
عمر محمد سعد الجهني
مصطفى سليم سليم العلوي
عيسى عتيق معتق الرشيدي
خالد عبدهللا ظاهر الحربي
عبدالمجيد مسلم سريحان العروي
سامي خالد مطر العوفي
محمد منور مناور الحربي
عبدهللا حضيض مناور الجابري
عبدالعزيز دخيل هللا ناحي الصاعدي
عبدالمجيد عبدهللا عيد الجهني
حاتم علي سليمان المحمادي
سامي علي ناجح الشراري
عبداالله رافد رويفد الحربي
عبدالسالم عيد فالح الكويكبي
احمد علي يحي المحوري
عبدهللا محمد مسلم السريحي
مروان سعد رحيل الجهني
عبدالعزيز سعيد طحيمر العوفي
ماجد متعب حسن العتيبي
سامي عبدالرحمن خضر المهدوي
الحربي
عبدهللا فرحان عميشان الشراري
نواف خالد محمد العيدان
بسام األدهم عوض العنزي
ماجد محمد شريف المالكي
ماجد علي محمد السهلي
ماجد أحمد غالي الجابري
سلطان معالء نافع الردادي

طالبات
لميس محمد فرحان الريس
شوق راكان دابس المرخان
ريم فيحان غالب العتيبي
غفران سامي سعود الضميري
آالء خالد فهد الهادي
أفنان ابراهيم منيع الحبالني
ميالف سعد عطا السرحاني
عبير سلطان عبدالمحسن العليان
مها صالح عبدهللا الطويرب
حنين أحمد متعب المحمد
بيان احمد ثامر المسعود
عهود سعود عطاء المعين
نرمين سعود رجاء الدرباس
طيف محمد عنان الرويلي
جواهر عبيدهللا بنيه العطوي
مالك حمد ابراهيم الواكد
نيروز عبدالرحمن اسماعيل الدرعان
ايثار خالد محمد العبد
سلوى عوده عواد العنزي
اماني غالب بهدل السعدى
نوران عبدهللا عبدالرزاق الجلوي
عهود عايد خلف الشمري
أشواق عيد سليمان العنزي
نفال صالح فرحان العنزي
رحاب حمدان مناع الدغمي
غرام مدشر حريران العنزي
رفيف سلطان صاهود المطيري
أمجاد عايد خلف الشمري
مها عبدهللا فهاد الدوسري
ختمه قبالن اسعد العنزي
مشاعل فوزي نايف المويشير
عائشة سامي سعود العليان
سرى زيدان هزاع الدغمي
خلود كامل عبدهللا البلوي
نوره منور حمود الدغمي
مرزوقه سلطان ابراهيم العقيل
اعتدال عيد فرحان الرويلي
ساره خالد علي الخالدي
اثير خالد محمد المفرج
اميره بادي عبدهللا الشراري
دالل عبدهللا األسمر الشراري
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علي باني هريسان الذكري العوفي
عبدالعزيز هديب سليمان الصاعدي
احمد عايد عويد الجابري
فداغ قايد فلك العتيبي
سامي عيد حمود اللقماني
فهد مصلح صالح العلوي الصاعدي
علي سالم سعيد الجهني
سلطان عبدالعزيز شبيثان الجهني
فيصل علي سويلم الرحيلي
هاني علي خليف الشمري
مازن شليان عيد الحربي
عبدهللا علي ناجح الشراري
عدنان ابراهيم راضي الحربي
فهد مساعد حضيرم الحسيني
متعب سليم شتيان العوفي
رياض علي مبروك السلمي
عبدالرحيم سعيد طحيمر العوفي
فيصل خالد عويزب العتيبي
فيصل منصور عبدالكريم السالم
ماجد سالم خابر المخلفي
صالح ثويني ذياب الشمري
حمزه عبد العزيز مطيع الحجيلي
عبداالله عايد الفي الحربي
تركي سعود صالح الجهني
أحمد سليمان محمد الحربي
عبدالحميد عايد الفي الحربي
عبدالمحسن أحمد مبارك الشراري
حسام جازي بخيت الجهني
وافي حسن محمد حقوي
ناصر رجاءهللا سالم الذبياني
عبدالرحمن منصور محمد الجرفالي
محمد عبدهللا مقبل الصاعدي
سلطان ثامر سلطان الحربي
متعب شتيان حماد العلوني
بندر ابراهيم معيتق الحجيلي
عبدالعزيز محمد عويض الحربي
عبد الرحمن مشعل عبيد العوفي
الحربي
محمد بنية فليح الشراري
رائد حماد محمد المطرفي
عبداالله سلطان محمد بخش
البلوشي
عبدهللا عبدالرحمن محسن الشلوي
سلطان ناصر صالح الكبيدان
فارس عوض غانم االحمدي
فيصل مهل محمد المحمدي

أمل حمدان عبدهللا السالم
دليل دغيلس قبالن الشمري
منار مناور الوعواع الرويلي
روابي علي حمد الطالب
ايمان مبخوت علي دوش
في مثقال محمد الصالح
ساره ناصر عزام الشايع
أالء عبدهللا صالح الشهري
أخالص دخيل هللا زايد الشراري
أفراح هليل فريح الرويلي
بشرى طارش سليمان الشمري
أمل خلف غريب العنزي
سلمى أحمد خلف الحسين
هيفاء محمد بندر الفندي
مناهل بغيث فدنان الفريجي
عطاف عطاهللا اديلم الشراري
ريم فاهد سالم السرحاني
فاطمه راضي مسعر الشمري
ميسون عايش سالمه الشراري
وعد عبدهللا معازر الرويلي
افنان نازل محمد البراهيم
سلمى خالد ثاني القازح
لطيفة الفي قابان الرويلي
خوله محمد عنان الرويلي
مزون علي إبراهيم الزهراني
أسماء سليمان محوش السالم
غاده عبدالعزيز صياح العنزي
والء نواف عبدالكريم السالم
حوريه عبيد عبدهللا الدوسري
رهام عبدهللا محمد الوادعي
فضه فهد عبيد الدوسري
امل حيدر احمد الشهري
اصالة منصور سالف البهيمة
بسمه يوسف صالح الصيخان
داليا قاسم علي الشهري
وعد سالم معيوض الوذيناني
وفاء عواض سعد الشهري
رشا علي سعدي الحارثي
ندى مصلح صالح الخميسي
مرام عويد عيد المحمادي
نورا سعود محمد راشد الصبحي
اسراء محمد ظاهر بدير
وفاء حمزه صديق البرناوي
زهور قبالن متعب العنزي
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عبدهللا ناصر مرزوق العوفي
عبدهللا محمد عيد الرفاعي
عبدهللا عبدالرحمن عياد الشمري
سيف عيد حضيري الرشيدي
حاسن عبدهللا أحمد القرني
زياد مرجي عنيزان الكويكبي
فائز ضايف غالي المهدوي
احمد سالم غالي العوفي
عبد المجيد محمد مونس العنزي
عبدالمجيد عبدالعزيز مبيريك
الحربي
سالم خليف مرزوق الحربي
عبدالعزيز حمود محمد هزازي
بسام عوده فحيمان الجهني
عبدالرحمن صالح فرحان العنزي
احمد فيصل عايد المغامسي
عمر فنيخ بركة الرشيدي
محمد يحي علي قيسي
بندر عتيق عاتق الجهني
ثامر أحمد عليان الرويلي
أحمد علي ماشي الشمري
خالد صالح عبدهللا الظاهري
فارس مبارك فارس الحربي
رائد عايد غنيمان الرشيدي
عبدالرحمن عبدالسالم حسن
النصيري
احمد حميد حمد الجدعاني
سليمان حمود دخيل العنزي
سعد ضاحي سمحول الرويلي
عمر مرشود مساعد الصبحي
مروان محمد مشاري الرحيلي
عبدهللا سعيد مدين الشراري
نايف فهيد حمدان الدغماني
عبداالله منصور عبدالكريم السالم
ضيف هللا محمد مساهر الشراري
بشار عبدالرحمن صالح الجبر
هيثم سليمان سمير الشراري
اسامه نايل عبدهللا الشراري
احمد مفلح صالح البلوي
صالح عوض معنز الرشيدي
محمد فرحان معيض العنزي
طارق حمدان معيلي الصبحي
ظبيب عبييد ظبيب السهلي
مقبول صالح حجي الشمري
أحمد عزت فاروق براده
عبدالعزيز مصبح سنيان الشراري

اروى يوسف سالمه الحازمي
شروق عبدهللا محمد الشهري
دعاء عبدالعزيز محمد عاتق الصبحي
روان عبدالكريم سالم العرجان
أسماء عايد حامد الحجوري
وجدان عبدالحميد محمد الصبحي
خلود مبارك فارس الحربي
مروه عبدهللا عبدالعزيز الزنبقي
مرام سلمان مسفر القحطاني
أصايل محمد سعيد بكر طائفى
سهام حمدان مسلم الشمري
عائشه سعد حمود العنزي
شروق مسلم مسلم األحمدي
دالل ناصر علي الفهيد
عزيزه مناحي ضاوي المطيري
رنا مساعد بخيت المزيني
فداء منيع هللا بريكان الزبالي
شهد خالد حمد السهلي
بشاير عوده وقيتان السناني
العنود محياء خميس العنزي
نوير مهجع عيد العنزي
ساره علي سالم الشمري
تهاني سالم مسعود السناني
وديان طلعت مصطفى بديوي
تغريد محمد عادي العتيبي
بدور دخيل هللا بريك العوفي
خديجه معيوف ضيف هللا الثبيتي
زينب حمدي حميد الصبحي
نور عبدهللا محمد الجهني
ريم حمود حمد الصبحي
رحاب رباح ماهل المحمدي
هاجر مسعود مساعد الطلحي
مريم محمد منصور المؤمن
أسماء جارهللا ظافر القحطاني
زكيه علي عبدهللا عسيري

.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160

ثاني خالد ثاني القازح
عبدالعزيز محمد عبيدهللا الجهني
عاهد فايض عوده العنزي
محمد سليم فحيمان البلوي
عبدالمجيد حمود قبالن الشمري
عبدالهادي حمود ثعيليق الشمري
احمد محمد صالح الجرفي
عبدالعزيز محمد حماد الرديني
يزيد عبدهللا عمران النصير
عبدالرزاق حامد علي الشمري
رياض نداء جزاع الشمري
رياض خليل ابراهيم االحمدي
خالد سند خليف الفهيقي
عبدهللا صالح قريمي العنزي
عبدالمجيد عايض عيد الجابري
خالد هادي سالم الشمري
محمد فهد عبدالرحمن السويلم
عبدالعزيز ضيف هللا نصار الشمري
حسن حامد محمد الحربي
موسى عجيل ظفر الجهني
مازن مزيوي سالم الشراري
جاسر زايد ناصر العنزي
مشاري فهد حمود السعدي
حسن محمد حسن العبيد
ماجد علي ضيف هللا الشراري
عبدالمجيد خلف توفيق الحمود
فوءاد علوان عوض الرويلي
محيسن فايز عوده الكريع
احمد غازي  -سليم اللهيبي
جمعه عياد عايد الجهني
عطا بكر عبدالهادي الشايع

