
المعيدين وظائف اختبارات لدخول والمرشحات المرشحين بأسماء قائمة
القصيم جامعة في

)رجال( البدنية التربية قسم-  التربية كلية

رقم الطلباالسمم
31937عبدالعزيز بن يحي الصائغ1
32506محمد بن ناصر خميسة2
32945مشعل بن مساعد الحربي3
33003مصعب بن يوسف السلطان4
32951هاني بن زين الهاجوج5
31919عبدالمحسن بن عبداهلل الحماد6
32616عبدالهادي بن خالد الحربي7
31833عمر بن حسن القعود8
32259جهاد بن سامي السعيد9

)رجال( والتخطيط� العمارة كلية

رقم الطلباالسمم
32461مهند ظافر صالح الكديوي1

32093عبد العزيز محمد سليمان الخليف2

32583فيصل عبد العزيز سلطان العنقري3

32782ياسر سليمان علي القزالن4

32992عمرو سعد عبد اهلل الشهري5

32678راكان محمد علي الزغيبي6

32296فيصل درويش غرم اهلل الغامدي7

32035عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد8

32125ابراهيم حمد ابراهيم السائح 9

10I31479محمد يوسف محمد الزهراني
)نساء( الطبي التأهيل كلية

العميريني



رقم الطلباالسمم
31482بسمة اسماعيل زبير فالته1

32593سجى احمد مشاري الهدلق2

32686سهى بندر سعداهلل المطيري3

31514أريج علي محمد العريني4

31865ريم موسى عيدان الفيفي5

31734هند خالد علي القحطاني6

32234الصافي عيسى مقبل الحربي7

31598شيخه جدى محمد السهلي8

31528هياثم مساعد محمد الشمر ي9

31575ساره عوض مرضي السهلي10

31636بشاير فيصل مصلح النمري11

32788عبير سلمان عبدالعزيز الطريفي12

32164نوف فالح غالب الحربي13

31620هيا ابراهيم محمد آل ابراهيم 14

31997أمة الرحمن علي احمد الحازمي15

31527فاطمة حمد عامر األصقه16

32641رهام الفي غازي الحربي17

32986هند مقنع ضبيان المطيري18

32273ضحى محمد علي  يوسف حافظ19

31996جواهر قاسم تركي الشعالن20

31812خلود يحي علي  آل معدي21

32212ايناس هاشم عايض الحربي22

32428هدى نداء نازل الرشيدي23

32459اسراء محمد حسين صميلي 24

32619فاطمه سالم عبدالعزيز الغفيلي25

العميريني



32552بشاير سليمان سالم الرشيدي26

31878أفراح خالد عوض االسمري27

32405روان سعد سعيد الحارثي 28

31829شهد عبدالوهاب خليل بخاري29

32184سماهر ناصر علي سلطان30

32524أفنان فيصل عبده عطيف31

31626بشرى يحي جابر الفيفي32

31900أريج أحمد صالح باجنيد33
)رجال( والتفسير القرآن علوم � وعلوم القرآن � اإلسالمية والدراسات� الشريعة كلية

رقم الطلباالسمم
32109إبراهيم صالح سليمان الدبيان1

32379أحمد جبير ذبيان الحربي2

32520أحمد حامد سليمان الحربي3

31848أحمد عبد العزيز إبراهيم العبيدان4

31887أحمد محمد عبداهلل الصايغ5

32391أسامة خالد قاسم الردادي6

32968أنس عبد الرحيم محمد القرشي7

31834بندر عطوان عواد الشمري8

32999تركي مقرن أحمد العبد المنعم9

32290جابر عبدالرحمن محمد الجاسر10

32816جهاد صالح هادي آل سنان11

32517حازم خالد علي الصقير12

32211خالد رويبح صايل الرشيدي13

32949خالد عبد اهلل مهدي القرني14

العميريني



32919راشد سليمان راشد البلي15

32764سعد عبداهلل محمد المالكي16

32140سامي ناصر سليمان الرشيد17

32153سلمان عبد العزيز إبراهيم الصقعبي18

32365سلمان علي صالح الدبيخي19

31496سلمان فهد محمد الصقعوب20

32738سليمان علي صالح السعيد21

32483صالح عبدالعزيز عبداهلل الخميس22

31738صهيب سليمان عبداهلل السمسان23

32639عاصم سليمان عبد الرحمن العبيد24

32910عبد الرحمن حسين صالح الحبشي25

32409عبد الرحمن خالد احمد بابكر26

32359عبدالرحمن عبدالعزيز صالج الفوزان27

32689عبدالرحمن ماطر محمد مبارك28

32980عبدالسالم سليمان رشد الوايلي29

32334عبدالعزيز محمد سليمان الجربوع30

32183عبداهلل إبراهيم محمد الدبيان31

32144عبداهلل خالد حمزة الهندي32

31840عبداهلل خالد محمد الحماد33

31989عبداهلل سليمان راشد الفهيد34

32752عبداهلل سليمان عبد العزيز الدغيم35

العميريني



32064عبداهلل عبدالعزيز عبدالكريم التويجري36

32700عبداهلل محمد عبداهلل الضالع37

32763عبدالملك أحمد عبداهلل العبيسي38

31536عدنان أحمد عبدالعزيزI البسام39

31611عمار محمد صالح الحربي الصاعدي40

32724عمر راشد الحميدي الحميدي41

32475عمر محمد إبراهيم المهوس42

32759فهد عبد الرحمن محمد الصمعاني43

32734محمد خالد إبراهيم العبيد44

32412محمد خالد محمد العبيدان45

32636محمد صالح عبد الرحمن السديس46

32880محمد صالح عبد العالي المطيري الماشع47

32620محمد عبد الرحمن محمد العثيمين48

31712محمد عبد اهلل محمد الجار اهلل49

32438محمد عبداهلل دخيل العنزي50

31607مصعب محمد عبداهلل القنيبيط51

31694معاذ عبدالرحمن علي العمري52

32372معاذ علي أحمد العبد اللطيف53

32452نادر فالح عبدا هلل البويني البلوي54

32081نايف عبد اهلل نوران المطيري55

31522نايف عبدو ربه  بخيت الجهني56

32839وليد فرحان بهدل السعدي57

العميريني



)نساء( والتفسير� القرآن علوم � وعلوم القرآن � اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية

رقم الطلباالسمم
32512أثير محمد علي الطاسان1

31772أثير منصور محماس الطويلعي العنزي2

32692أحالم عبد العزيز فهيد الفهيد3

31859أروى بدر دخيل اهلل الحجيلي4

32744أروى خالد عبد الرحمن المهيزع5

32508أروى علي عبداهلل الضالع6

32555أروى عواد حمدان السناني7

32400أروى عوض علي الجميلي8

31944أسماء حميد سعيد الجهني9

31671أسماء سعد عوض العلوي10

31851أسماء عاتق صمويل الصاعدي11

31495أسماء عمر رفود السفياني12

32443أسماء فهد عبيد عايض العتيبي13

31889أسماء ناصر عيسى الحربي14

32260أسيل إبراهيم عبد الرحمن القاضي15

32403أفنان  عبداهلل عبدالعزيز المحيميد16

32518أفنان عبدالعزيز فهيد الفهيد17

31594أفنان عبداهلل سليمان السمنان18

31809أفنان عبداهلل محمد الخضيري19

32553أمجاد عبد العزيز الفهيد20

العميريني



32352أمل مفلح سعيد المرواني21

32361أميرة علي العليان22

32128أنفال عبد العزيز محمد الحسن23

32735أنفال عبداهلل عبدالعزيز الحسن24

32394انفال محمد سليمان التويجري25

32558بدور سليمان عبداهلل أبا الخيل26

31678بسماء إبراهيم عيد العنزي27

31574بشاير سعد مساعد البشري28

31854بشاير شجيع عويض الحربي29

32972تهاني عايض مسعود القحطاني30

32467جنان عيادة صالح العيادة31

31818حنان محمد عبد الكريم الجمعة32

31454خلود إبراهيم محمد ال موسى33

32918خولة سعيد نويجي الرحيلي34

32004خولة صالح سعيد الحربي35

32318خولة عبداهلل عبد العزيز المحيميد36

32350خولة يحيى عيد اليحيى37

32062رحاب عياش فهران العنزي38

32136رزان راجح رابح الرحيلي39

32970رشا صالح محمد الصمعاني40

32068رفيدة سليمان السعود41

31541رواء أحمد عبد الرحمن القاضي42

العميريني



32647ريا محمد عبد اهلل أبا الخيل43

32302ريم عيد عودة العطوي44

31862ريم فايز محمد الفايز45

31659ريم محمد سليمان الربعي46

32767سارة جود اهلل حميد الحربي47

32717سارة عبد العزيز محمد السحيباني48

31640سارة محمد سالم السحيمي49

32450سارة محمد عبداهلل العريني50

32714سارة محمود حمود الثنيان51

32102ساره سعيد محسن الزهراني52

32694سمية عبداهلل مطيع الحجيلي53

32463سمية علي صالح العقيل54

32501شذى ناجي لويفي الحربي55

32898شروق عبداهلل الفي الجهني56

32458شروق مبارك محمد الرشيدي57

33000شهد عبداهلل حمود دخيل الدخيل58

32557صفية عتيق حماد العنزي59

31934ضحى مساعد محمد الهيلب60

32674عائشة أحمد عبد العزيز البديوي61

32130عائشة أمين محمد أحمد الشنقيطي62

32608عفاف منصور إبراهيم الدبيان63

32610العنود عبداهلل عتاد الجهني64

العميريني



32181عهود هليل غالب الحربي65

31822غادة سعيد محمد العرداني66

32177غدير عبداهلل عبدالعزيز اليحياء67

31810غيداء أحمد عبدالرحمن القاضي68

32076قمراء سماح محمد البشري69

32148ماريه عبداهلل صالح القرعاوي70

31644مرام قاسم سالم الفيفي71

31891مريم مرشد حامد السحيمي72

32021ملك عبد العزيز محمد كريم جان73

32731منال أحمد حمد السليم74

32771منال محمد عبد العزيز البراك75

32969مناهل عبداهلل محمد البرادي76

31999منى إبراهيم صالح الغضية77

31633منى صالح منصور محمد الجريجير78

31869منيرة هزال زيد الرشود79

32632مها سعد محمد الحمود80

32261مي صالح محمد الشرار81

32370ميمونة مقرن علي القصير82

31470نجالء ناصر إبراهيم المزيرعي83

31586ندى خالد ناصر الهزاني84

32931نورة حميد سفير المطيري85

32500نورة صالح عبد اهلل التميمي86

العميريني



31719نورة عادل عبدالعزيز مبرد87

32248نوف سعد محمد الحمود88

32534هند صالح عواد الحربي89

32740هند مرزوق عايش السهلي90

31903هيلة فهد محمد المحيميد91

31518وجدان عوض سعد العمري92

33006وجدان محمد صالح المحسن93

32435وفاء إبراهيم حمد البسام94

32243وفاء عبدالعزيز محمد التويجري95

)رجال( أعمال إدارة � بالرس األعمال إدارة كلية

رقم الطلباالسمم
31729مالك طائل زبار الذيابي العتيبي1

31666أحمد عثمان أحمد الدهش2

32027راشد مطلق ناصر العتيبي3

32703عبدالعزيز رشيد محمد السويداني4

32129عبدالرحمن مساعد عبدالرحمن المقرن5

32065حمزه عبد الرحمن سالم الجابري6

31993سفر عبدالعزيز جمعان الغامدي7

32398طارق عبدالعليم أحمد الصحفي8

31530احمد ناصر محمد القعود9

31980جهاد محمد رويعي الرحيلي10

31873عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الشويعر11

العميريني



31897عبداهلل سعد عبداهلل العنزي12

31985عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الحازمي13

31901علي محسن علي الحارثي14

32161علي ناصر عبداهلل حدوري15

32530حاتم يوسف عبداهلل الشبيلي16

31967عادل مسلم مليحان الرشيدي17

31751ماجد محمد مساعد الشهراني18

31881خالد حمود نغيمش الحربي19

)رجال( محاسبة � بالرس األعمال إدارة كلية

رقم الطلباالسمم
32628نايف باني عيد المحمادي1

31481ابراهيم بندر نافع العبدلي2

32333يزيد عبدالعزيز محمد الضبيب3

32402فيصل محمد عبدالكريم الرابغي4

31466موسى عناد خلف الجهني5

31700محمد أحمد عبداهلل الشميري6

32730سلطان عايش غميس الذبياني7

31566نواف عبد الرزاق دخيل اهلل المالكي8

)نساء( محاسبة � بالرس األعمال إدارة كلية

رقم الطلباالسمم
31552سرى منصور صالح العجاجي1

31615نوره خالد عبداهلل السالم2

العميريني



31583موضي عبداهلل ريس الريس3

32513أثير ابراهيم مريزيق الحربي4

31702امجاد فليح رويحي السلمي5

32807وضحى عبداهلل ناصر القحطاني6

31602ختام موهق عايض المطيري7

31711دعاء ابراهيم سليمان الميمان8

31616منيره سعيد سعد الحربي9

32345بشرى ناصر ابراهيم العمر10

32762دعاء عمرو سالم العلويط11

32421فاطمه صالح محمد الحماد12

31779شاديه راشد جاراهلل الحارثي13

31672هيفاء هذال محمد الحربي14

32589سارة نواف دبسان النفيعي15

32765أروى عبداهلل محمد الجخيدب16

31948ياسمين عبدالعزيز عبداهلل الحربي17

32810شوق وصل اهلل خنيفس الوقداني18

31638رنا عواد عبدالرحمن العواد19

32082امل سعد حياء الصاعدي20

31864رفعه سعد محسن السبيعي21

31808ابرار عبدالرحمن صالح المقري22

31725فاطمة عادل احمد البورشيد23

32236اثير عوض سليمان الحربي24

العميريني



32202غاليه فهد سليمان القيضي25

31685جميله سعد ساعد المطيري26

)رجال( رياضيات � العلوم كلية

رقم الطلباالسمم
32147فهد محمد فهد الشارخ1

32477سلطان محيل مرزوق المطيري2

32186محمد تركي حمد العثمان3

31605إبراهيم حسين علي المالكي4

32708إسماعيل عبد العزيز أحمد المليفي5

32789نايف محمد عبداهلل العضيب6

32646عبداالله ابراهيم عبداهلل العتيق7

31492مازن هشام حسين خياط8

31876الشهراني فالح علي عبدالمجيد9

31925فهد سالم مليح الرشيدي10

32195الصالحي محمد عبيد محمد11

32906ابراهيم علي عبد اهلل الذياب12

32825محمد عويض عويد الرشيدي13

31516المنيع محمد عبداهلل ابراهيم14

32120صالح خالد صالح المحيميد15

32489المهوس سليمان محمد أحمد16

32389عبدالرحمن دخيل دخيل ربه العوفي17

32175مشعل مانع منير الجبرين18

العميريني



31961عبد اهلل حسين عبداهلل الحربي19

32745علي محمد علي الضالع20

32743محمد ضيف اهلل فرج الحربي21

32323دخيل اهلل ارفاعي دخيل العتيبي22

32423بدر سليمان عبد اهلل السحيم23

32607علي حسن علي النعيم24

32226عبد العزيز محمد حمد الباحوث25

31630بركات رشدان رزيق الرشيدي26

31634عبد اهلل سعود عبد العزيز الطريري27

32561وليد يحيى محمد شراحيلي28

32648محمد سليمان جاراهلل المشيطي29

31920نايف رواف هني الرشيدي30

32651عبد العزيز عبد اهلل عبدالعزيز المزروعي31

31599عبد المجيد عبد اهلل ماضي العتيبي32

31625محمد علي عبد اهلل السالمة33

32669محمد فهد محمد المطيري34

32312مالك صالح محمد الخويطر35

32137عبد اهلل طعيسان ونيس الشمري36

32146ابراهيم عبد الرحمن صالح الطاسان37

32539راكان عبد اهلل ابراهيم الركيان38

32187زكريا صالح محمد العجالن39

32531سليمان محمد عيد الحربي40

32154عبد العزيز عبد اهلل موسى البدراني41

العميريني



31912عياد جلعود عزوان الحربي42

32192عبد اهلل عبد المنعم داخل الجحدلي43

32055ملفي علي ملفي اللقماني44

32548محمد خالد محمد الحربي45

32883عاصم عبد الرحمن عبد اهلل الشمسان46

32340خالد بدر ناصر العميم47

32663محمد فيحان محمد العتيبي48

32723متعب سجدي نجاء العتيبي49

32196رائد علي عليان المطيري50

32241انس سعيد محمد القرني51

31519سعود محمد مطلق الحافي العتيبي52

32736خالد خلف سليمان العنزي53

32564خالد صيتان شبيب العتيبي54

32572تيسير فيحان زهيان المطيري55

32537عطا اهلل عبد الرحمن عطا اهلل الالحم56

32737مهند عوده دغيليب الحازمي57

32388عبد اهلل عايض صالح الحارثي58

32560فهد مفرح عبد اهلل االسمري59

32845عبد اهلل فرج محمد أبو سنيه60

32544احمد محمد بدر الحربي61

32220فيصل بدر سهل العتيبي62

32473عبد العزيز محمد عبد اهلل السالمة63

32588سليمان صالح سليمان الوابل64

العميريني



32658مقرن مشعل مرزوق المطيري65

31875عبد اللطيف عبد اهلل صالح الحربي66

31995فيصل عبد الرحمن سليمان الدخيل اهلل67

32830ياسر محمد عيضة الثبيتي68

32947أحمد سامي صالح الغريِّر69

)رجال( فيزياء � العلوم كلية

رقم الطلباالسمم
31858عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز النافع1

31794عبد المجيد سعيد بن علي الزهراني2

32997وليد عيد عايض العلوي3

32780محمد سليمان علي العميم4

31731محمد سعيد حسن العمري5

32774محمد مفرح فريح العديم6

31949إبراهيم محمد ابراهيم السهيل7

32684يزيد عبدالوهاب عبدالعزيز الفياض8

31592أيوب فهد محمد المغامسي9

32750وافي فهد فريح الشمري10

31520عبد اهلل عبد الرحمن ابراهيم الريس11

31507هشام سعد نافع العوفي12

31714يزيد عبيد اهلل حمود النافعي13

31847محمد عبدالرحمن ابراهيم النوفل14

32431عاطف عايض عواض الرشيدي15

32985محمد علي عامر المطيري16

العميريني



32063سامي صالح علي الجدعان17

31789بندر محمد غرمان العمري18

32291علي مفضي عيد البلوي19

32425محمد عوض مهدي الهاللي20

)رجال( كيمياء � العلوم كلية

رقم الطلباالسمم
32216نايف سالمة ردود المستادى1

31709عمر عبداهلل عبدالكريم محمد2

31987صالح منصور صالح العيدان3

32307عيد صاهود طلب الشمري4

31976احمد حميد فضي الرشيدي5

31701خالد عبدالكريم عبداهلل السعدون6

32272محمد عبداهلل مناور العوني7

31928سليمان ابراهيم سليمان الجربوع8

31543عبداإلله فهد سليمان الفراج9

32543حاتم راضي فريح الحربي10

32656عمر غازي متروك المحمدي11

32828وارد ضيف اهلل فرحان الحربي12

31490سلمان صالح محمد الصمعاني13

31688خالد مشعل فهيد المطيري14

31886عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الثنيان15

31663فيصل محمد رثوان البقمي16

31687عبد البديع احمد علي الطويل17

32835احمد سليمان عبداهلل الالحم18

العميريني



32171فهد عبداهلل عبدالعزيز الصقعبي19

32893سلطان سعد ظويهر الرشيدي20

32998فيصل محمد نافع الرشيدي21

32265صادق عبد الواحد حسين العبيدان22

32516صالح عبداهلل صالح العوفي23

31974عبدالرحمن سعود سفر البقمي26

32879سلطان ابراهيم سلطان الجيزاني27

32844عاصم سالم عياد البلوي28

32087رائد عبداهلل حجاج الفريدي29

31624فارس عبداهلل دخيل اهلل البلوي30

32568منصور قادري محمد مجرشي31

32484سليمان عبداهلل سليمان الشماسي32

32908يحي ابراهيم عبداهلل رضوان33

32051عمر فوزي مصطفى قاره34

32490موسى محمد سعدي البشري35

31946ناصر عوض اهلل ناعم السلمي36

32917نواف حامد هواس الذيابي37

31614سلمان عبيد عامر الحربي38

32305عبداهلل خالد جهز الحربي39

32827عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الشارخ40

32601علي بشير علي الحربي41

31508محمد عبدالعزيز محمد الخليفه42

32378عبدالرحمن ناحي عشوي الرويلي43

العميريني



32772امين محمد عباس شربيب44

32603سعد فواز غازي الهذلي45

32330سليمان عبداهلل صالح العايد46

31515محمد مساعد محمد الزهراني47

32086عبد الرحمن حجاج حويان الفريدي48

32270عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السويد49

32653سامي عبداهلل بركه المطيري50

31927عبداهلل هاشم مبارك الشريف51

32218عماد معتق عبدالمحسن الحربي52

31752محمد أحمد جابر الفيفي53

31529راكان ناصر غانم المزروع54

32565فيصل مبارك حامد العتيبي55

)نساء( إحصاء � العلوم كلية

رقم الطلباالسمم
32392غدير الدخيل1

31683فاطمة صالح القصير2

32135دانيه عبدالعزيز المشيطي3

31781بتول علي الخضر4

31596ذكرى صالح الرقيبة5

31704مها عبداهلل المطيري6

7I31471سحر فيصل الضبيب

32274بشرى محمد العميريني8

31916إبتسام علي الحسن9

32132إيمان مالك مسعودي10

العميريني



32369إمتنان علي القيضي11

31588أنوار إبراهيم التويجري12

)نساء( العامة الصحة � بالبكيرية والمعلوماتية العامة الصحة كلية

رقم الطلباالسمم
32445بروع محمد جمعان الغامدي1

31467لمى محمد حسن الشاوس2

31631لينا محمد عبد اهلل الراجح3

32922انوار احمد مبارك المجنوني4

32599لطيفه ابراهيم محمد الخضيري5

31909ساره حبيب محمد الصالح6

)نساء( الصحية اإلدارة � بالبكيرية والمعلوماتية العامة الصحة كلية

رقم الطلباالسمم
31754امل مصلح معتق الرويثي1
32726أبرار عبدالقادر سليم الحربي2
32304اشواق غازي ضاوي الجعيد3
32809البندري وصل اهلل خنيفس الوقداني4
32963ساره محمد زيد الشريف5
32007سلطانه علي احمد يحي6
32664شذى معتوق حسن العبيدي7
32001ضحى إبراهيم عبدالحميد الشيخ8
31796لمياء حسين نغيمش السفياني9
31962هديل ابراهيم بريك المولد10
32693هنوف رابح محمد القرشي11
32702بشائر ابراهيم يحي مباركي12

العميريني



31553جود عبيد اهلل عبداهلل الهذلي13

)نساء( الصحية المعلوماتية � بالبكيرية والمعلوماتية العامة الصحة كلية

رقم الطلباالسمم
31560اصاله محمد احمد بادويالن1

32920ندى عوض سعد األسمري2

)رجال( الجغرافيا� � االجتماعية والدراسات العربية اللغة كلية

رقم الطلباالسمم
32026أسامة عطية السفري1

36630عبد الرحمن عيسى المرداسي2

31943مساعد سعيد فرج الدعدي3

)رجال( وآدابها� العربية اللغة � االجتماعية والدراسات العربية اللغة كلية

رقم الطلباالسمم
31795الوهيبي عجيل حميدان أيوب1

31601أحمد سليمان شالل الشمري2

31970أسامة عبداهلل حسن المالكي3

32504صالح عبداهلل إبراهيم العثيم4

31544صالح فهد سليمان العبيدي5

32747صالح عبدالعزيز صالح المالكي6

32008سعود حمد عضيان الشمري7

31760أحمد عبدالعزيز سليمان الزهيري8

32498أنس محمد عبدالعزيز الثويني9

)رجال( األسنان طب كليات

رقم الطلباالسمم

العميريني



31489صالح خالد الخويلد1

32754عبدالملك صالح الصقعبي2

31786طارق حمود الرشيدي3

32562عبدالرحمن احمد الشهري4

32677تركي محمد الثنيان5

31885عبدالرحمن يحي المالكي6

31488صهيب عبداهلل بن احمد منصوري7

32692القفاري فهد عبداهلل8

32106السالم ناصر محمد9

31473الوهيبي محمد خالد10

31849العمار يوسف أنس11

31558العتيبي مفلح سعود12

32050محمد مطني المطيري13

31494عبداهلل خليفة الخليفة14

31654أحمد محمد الدخيل15

32349بسام محمد الحمياني16

32346علي خالد يونس بركات17

31546علي سعد الحويطان18

32621عبدالرحمن علي هتان19
)نساء( األسنان طب كليات

رقم الطلباالسمم
32623نورة يوسف المتروك1

32532سلسبيل محمد الخليفة 2

32685هيفاء فهد البليهي3

32679أمجاد بخيتان السلمي4

32012رغد بندر األحمدي5

العميريني



31573بيان عبداهلل الكثيري6

32225هبه عبداهلل الجطيلي7

31959منى عبداهلل الحسن 8

31979نوف حميد الرايقي9

31762روان احمد الدعجان10

32672حنين صالح العثيم 11

32176أروى فهد الحربي12

31590أماني عبداهلل الخميس13

32667آثار ابراهيم الونين14

32547المزيني عبدالرحمن إيمان15

32198السالمه عبداهلل نورة16

31931العليان عبداهلل فاطمة17

32638النصيان صالح نورة18

31736المبارك خالد سارة19

32529المطيري عبداهلل هدى20

32033العمري سعد رنا21

32336التويجري عبدالرحمن بيادر22

32753الحميدان صالح أرياف23

32652المبارك عبدالكريم ابرار24

31632االهدل طاهر ابتهال25

31493الغامدي بدر خلود26

31533دبروم احمد وئام27

32665الشريف عبداهلل سوار28

32170الزهراني خالد خلود29

31506الشهراني فالح نورة30

31830القرني عبدالرحمن صفيه31

العميريني



32362األحمد عبدالرحمن إيناس32

)رجال( الصيدلة كليات

رقم الطلباالسمم
31882امجد توفيق سليم البالدي1

31521حسام صالح ابراهيم الحمود2

32624خالد احمد محمد البارقي3

32649خالد قعيد مقعد العتيبي4

32429ربيع موسى ربيع عقيلي5

32215محسن عبداهلل محسن العمودي6

32413محمد عبداهلل موسى الجبري7

32029معين عبدالعزيز محسن المضواحي8

32668ياسر مطلق خضر العتيبي9

32864عبداهلل مسلم حمود الجهني10

32061عصام يحيى حسين خواجي11

32097محمد ناصر محمد الشهري12

31460طارق زياد أحمد بالجمر13

31790عبدالمحسن حسن علي النعمي14

32611فواز هادي ابراهيم طوهري15

31804عبدالرحمن جمعه العوفي16

31681أحمد يوسف وان وان17

325535فيصل جاراهلل الرشيد18

32404ناصر بن سلمان الحربي19

32426يحيى جابر كادومي20

31826عادل سعيد الزهراني21

31936محمد سحمان السهلي22

32468عبدالملك واقت الزهراني23

31963حمد صالح الذياب24

العميريني



31767محسن جزاء الرشيدي25

31856عبدالرحمن سليمان العدل26

32707فيصل نايف العتيبي27

32719فهد محمد سليطين28

31542حسن أحمد باز29

32676مساعد صالح الحسون30

32597عبداهلل محمد الصيخان31

32581معاذ عبداهلل السلوم32

)نساء( الصيدلة كليات

رقم الطلباالسمم
32088ابرار فايز علي الشهري1

31512افنان عابد عواد الجهني2

32156رازان أحمد علي السويد3

32876لجين يحي هاشم النعمي4

31722نجالء مزاح مزيح البقمي5

32205نوره يوسف عبدالعزيز الحربي6

7I32219هديل عابد هالل المزمومي

31844روان سليمان عقيل الغنيم8

32982ريناد عبداهلل عبدالرحمن الظاهري9

32335سارة فريح حسين الحربي10

31799سلوى بيشي حسن مجرشي11

32214شروق سامي مختار الهى12

31679طيبه يوسف احمد الدخيل13

31576عهد دخيل اهلل عثمان العوفي14

32857فاطمه عبداهلل مسفر الشهراني15

32317إيمان توفيق عبداهلل الهويريني16

32337مي محمد عبداهلل السعود17

العميريني



32159صالحه دهيم طويرش الرشيدي18

32818أمجاد سليمان محمد الجربوع19

32515دانيه ابراهيم عبداهلل الهويمل20

32152بتول سامي حسين مدني21

32262سمية عبدالرحمن عبداهلل العبيد22

32545رحاب عبدالرحمن الحماد23

32705أفنان عوضه الشهراني24

32300أشواق عبداهلل األسمري25

32250أسماء عبدالرحمن العبيد26

31667بيان إبراهيم األختر27

31478شهد عوض القرني28

31839روان إبراهيم الشهري29

31682ضحى نبيل بخاري30

31587جواهر سليمان الرشيدي31

31855مطريه جابر صهيفي32

31958هديل فيصل الحربي33

32080أفنان سعد الزهراني34

32320وعد أحمد حمدي35

32567أمل مبارك الرشيدي36
32519نسيبة سليمان الشائع37
32507مجد يوسف لمفون38

)نساء( التمريض كلية

رقم الطلباالسمم
31814لميس محمد أحمد عامودي1

32344أسماء ريان مفلح الحربي2

32397بشرى حمد محمد الجطيلي3

32180نوف عيد سعود الشمري4

العميريني



32456منيرة إبراهيم محمد الناصر5

31827مشاعل محمد سليمان المتروك6

32644مي دخيل اهلل رباح المطيري7

32101زينب سعود عواضه المطيري8

32188عبير حسن عبيد الصالحي الحربي9

32227عواطف محمد سلمان العنزي10

31835هاجر عبد اهلل إبراهيم السليمي11

32268ملك عون عوضه الحارثي12

32277نورة صالح سليمان الجفن13

32251روان صالح عبد اهلل العليقي14

)رجال( بالرس التطبيقية الصحية العلوم كلية

رقم الطلباالسمم
31968الغامدي اهلل عبد بن محمد1

32541العمري إبراهيم بن اهلل عبد2

31798عتيق ال الرحمن عبد بن محمد3

32488المالكي عايض فواز بن نايف4

32791العتيبي سعد مساعد بن سعد5

31802الغامدي سعيد أحمد بن العزيز عبد6

32800الرشودي العزيز عبد صالح بن يوسف7

31898العتيبي طلق سعد بن سلمان8

32032الغامدي معيض بن سلطان9

32797العايد محمد اهلل عبد بن محمد10

32025العمري اهلل عبد محمد بن خالد11

31509الزهراني اهلل عبد بن فهد12

32794الحربي البدراني ضاوي خالد بن ريان13

31568القرني محمد سعيد بن الرحمن عبد14

العميريني
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