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 قسم تقنيات التعليم

 :مع مراعاة ما يلي

 .سـاعة واحدة لألهميـةاحلضور قبل املوعد بـ -1

 إحضار أصل اهلوية بالنسبة للطالب.-2

 رة لالثبات.إحضار هوية للطالبة حتمل صو-3

 إحضار أصل وثيقة التخرج للمطابقة.-3
 

 .يف حـالة عدم إحضار ما سبق ذكره ال حيق للطالب أو الطالبة دخول االختبار التحريري/ مالحظة

 الطالب املرشحني لدخول االختبار: أواًل: أمساء

 

 اسم العائلة اسم اجلد اسم االب االسم االول م

 الشهراني مفرح امحد خالد  3

 العنزي نزال حسني سعود  2

 الشهري حممد عبداهلل حسن  5

 الشهري حييى معيض حييى  4

 الرويلي طوقان مقيم حممد  3

 ال بوعصيده سعيد عائض عبدالوهاب  6

 القحطاني حممد عائض عوض  7

 اخلادم أمحد علي ثامر  8

 احلربي فريح سعد علي  9

 الزهراني حسن مشين حممد  31

 العصيمي عيدان منقاش فيقتو  33

 العسريي علي إبراهيم أمحد  32

 العصيمي مساعد منري محود  35

 القحطاني عبداهلل سليمان عبدالرمحن  34

 املعيوف عبداهلل حممد عبدالرمحن  33



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الشمري محدان حممد فرحان  36

 القحطاني عبداهلادي عبداهلل رائد  37

 التميمي علي عبداهلل علي  38

 هتان علي حممد علي  39

 لسلوم حسني صاحل نيحس  21

 الشهري عبداهلل ظافر نواف  23

 مصلحي علي حممد امحد  22

 السحيباني حممد عبد العزيز حممد  25

 جغدمي علي عجييب ابراهيم  24

 القحطاني حممد علي أمحد  23

 احلربي سامل عبيد عادل  26

 الزهراني طاهر علي ماهر  27

 دغري عيسى أمحد علي  28

 سحاري أمحد مفرح عامر  29

 احلربي سليمان جازي عبداجمليد  51

 الدوسري مسفر مبارك علي  53

 الظفريي جرب عواد أمحد  52

 عبد اخلالق حممد عبد اهلادي ابرهيم  55

 بادبيان علي عبد اهلل سعيد  54



 

 

 لدخول االختبار: املرشحات الطالبات: أمساء ثانيًا

 اسم العائلة اسم اجلد اسم االب االسم االول م

 الصليع محد حممد عواطف  3

 املقبل حممد سليمان نورة  2

 الغمالس عيسى ابراهيم ابرار  5

 الغبيوي سريان مجهور هيله  4

 الزهراني موسى عبدالرمحن أمواج  3

 النمري ابراهيم عبداهلل بشاير  6

 بن عجالن أمحد سعد أروى  7

 الطيار ابراهيم رياض عائشه  8

 السعود علي سعود منريه  9

 الشهيل موسى سعد خلود  31

 الدغيم سعد زيد أجماد  33

 الشهري علي حممد غادة  32

 اللوميي حممد فهد روان  35

 العصيمي غالب عوض ريم  34

 الشمري عبداهلل فريح فادية  33

 العنزي دغيم فهد خلود  36

 العريفي ابراهيم عبدالرمحن ملا  37

 املطريي حممد سعيد جواهر  38

 البلوي مرزوق عيد ريم  39

 الدوسري عوض ناصر ابرار  21

 الشمري هليلم منور دالل  23

 السديس حممد صاحل فاطمة  22

 الطواله سامل صياح بامسه  25

 العتييب حممد مرزوق العنود  24

 الشدي علي عبدالرمحن تهاني  23

 السيف عبدالرمحن عبداهلل خولة  26

 احلربي محد محود أمساء  27

 الرباك سليمان يونس عائشة  28

 السكران عبدالرمحن ناصر فاتن  29

 املطريي عويض مقحم أمينه  51



 القرني صاحل حممد نوره  53

 العايد حممد عبداهلل امل  52

 الغمس صاحل مشعل وسام  55

 السليمي معيض عبداهلل حنان  54

 املوسى عبداهلل موسى نهي  53

 القعيمي محد ابراهيم حنان  56

 بن منصور عبد العزيز عبد اللطيف ملياء  57

 الباز حممد أمحد أبرار  58

 العماري حممد عبدالرمحن سامية  59

 احلسيين عبدالعزيز دامح اماني  41

 العبيد ابراهيم عبداهلل رهام  43

 الرويلي موقف حممد تهاني  42

 الفالح عبداهلل حممد سعاد  45

 التميمي عثمان ابراهيم أمساء  44

 السحيباني ابراهيم عمر جنى  43

 احلقباني حممد ناصر بدور  46

 الرميح حممد صاحل حنان  47

 العتييب ناصر حممد أمساء  48

 العتييب هضيبان فهاد نوال  49

 الزبيدي عمر امحد أماني  31

 العبيلي عبداهلل سعد اجلوهره  33

 الغامدي سعيد حامد لطيفة  32

 الشهراني حممد فنيس خلود  35

 احمليميد حممد صاحل مرام  34

 حافظ مجال حممد حسام الدين دنيا  33

 احلربي رزيق عبدالرزاق نهى  36

 العريفي عبد العزيز سعود حبيبة  37

 املوسى حممد عبداحملسن بتول  38

 العتييب متعب هايف مي  39

 احلازمي حمسن عبداهلل رحاب  61

 احلميدان عبدالعزيز ابراهيم ابتهال  63

 األمحد سليمان عبدالعزيز بيان  62

 الدايل عبدالعزيز عبداهلل روان  65

 اخلادم امحد علي مشاعل  64

 القرني عايض حممد آالء  63



 باعلي صاحل حممد معالي  66

 العصيمي سعد حممد وفاء  67

 القضيب عبدالرمحن حممد سحر  68

 السليم الزامل مساعد غادة  69

 بوري حممد عيسى نهاء  71

 اهلزاني حممد عبداهلل لولوه  73

 العريين عبدالعزيز عبداهلل نوره  72

 احلجي سليمان صاحل مريم  75

 املختار حبيب علي فاطمه  74

 العرجاني فاحل مهدي ريم  73

 الزامل علي حممد رنا  76

 يالقحطان علي سعد اروى  77

 الداعج سعد عبدالرمحن لولوة  78

 النفيعي فارس سعود منى  79

 السدحان إبراهيم عبدالرمحن أفنان  81

 العمري عبداهلل سعيد غاده  83

 الرتكي عبداهلل تركي روان  82

 ال مهنا زيد علي وفا  85

 العرجان عبدالكريم سعد هنادي  84

 الشتيلي معزي سعود شوق  83

 القحطاني قبالن علي منريه  86

 الشدي عبدالرمحن دخال نوره  87

 السبيعي فهد غيداء حصه  88

 اخلالدي علي مبارك هند  89

 الدوسري فريج فهد جنود  91

 اجلريس حممد سعد االء  93

 بن حسن عبداحملسن عبدالعزيز حصه  92

 العتييب سلوم سعود نوره  95

 املسيلي سعيد سعد امساء  94

 العتييب محود منصور أجماد  93

 الداوود عبدالعزيز عثمان شيخه  96

 العتييب خصيوي سلمي تركيه  97

 العمري مشرف سعد هيله  98

 اهلاشم باقر هاشم هامشيه  99

 العتييب حممد محد يسرا  311



 

 

 

 

 أبوراسني أمحد عبدالرمحن خلود  313

 الباتل باتل عبداهلل سلمى  312

 اهلديان عبداهلل منصور شوع  315

 العتييب مبارك هديان دالل  314

 اهلزاع زيد عبدالرمحن منى  313

 الدلبحي سرور حمسن تهاني  316

 الوهييب حممد منصور وجدان  317

 النفيعي معيض حممد تغريد  318

 املطريي مرزوق سعود جناح  319

 شنق ناجي علي عزه  331


