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الفترة من  23 ـ 25 ربيع األول 1435هـ
 املوافق 24 ـ 26 يناير 2014م

)يوم المهنة الرابع بكندا(
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69عدد المقابالت الشخصية

51اجتاز المقابلة الشخصية

18لم يجتاز المقابلة الشخصية

51عدد من تواصلنا معهم الستكمال األوراق

42عدد من أكملوا األوراق

42عدد من تم إرسال أوراقهم للكليات
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مبتعثني مت التواصل معهم وأكملوا األوراق املطلوبة ـ كندا 2014

الكليةالدرجةالتاريخالتخصصاالسمم

Computer عبد الله محمد صالح املونس1 
Science

1435/4/5

الدكتوراه

الدراسات التطبيقية وخدمة 
املجتمع

علوم احلاسب واملعلوماتاعتذار

عمادة السنة التحضيرية1435/4/5

كليات اجلامعة فرع 1435/4/5
املزاحمية

العلوماملاجستيرBotany1435/4/5أماني عبده محمد الصم2

العلوماملاجستيرBiology1435/4/5نادية مسفر سعيد القزالن3

Computer ريهام إلياس يوسف فضل4
Science

1435/4/9

املاجستير

علوم احلاسب واملعلومات

عمادة السنة التحضيرية1435/4/9

الدراسات التطبيقية وخدمة 1435/4/9
املجتمع

Biochemistryشذى أسامة حسن مختار5

1435/4/9

املاجستير

العلوم

العلوم الطبية التطبيقية1435/4/9

الطب1435/4/9

Computer رنا عثمان حمد أبا اخليل6
Science

1435/4/9

الدكتوراه

الدراسات التطبيقية وخدمة 
املجتمع

علوم احلاسب واملعلوماتموافقة

عمادة السنة التحضيرية1435/4/9
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Biochemistryهند متعب ربيع البدراني7

1435/4/9

املاجستير

الطب

العلوم1435/4/9

الدراسات التطبيقية وخدمة 1435/4/9
املجتمع

العلوم الطبية التطبيقية1435/4/9

Clinical أبرار محمد جمعان تركي8
Nutrition1435/4/9العلوم الطبية التطبيقيةاملاجستير

1435/4/9الطب واجلراحةدعاء محمد إبراهيم األهدل9
 Postgraduate

 Medical
 Residency

Training

الطب

Computer فدوى عبد الكرمي أرشدالدين 10
Science

اعتذار

املاجستير

علوم احلاسب واملعلومات

الدراسات التطبيقية وخدمة 1435/4/9
املجتمع

عمادة السنة التحضيرية1435/4/9

الرياضياتخاتون إبراهيم أحمد العبيدان11

1435/4/9

املاجستير

العلوم

الدراسات التطبيقية وخدمة 1435/4/9
املجتمع

عمادة السنة التحضيرية1435/4/9

التربية1435/4/9

Computer نهى عيسى هاشم زمزمي12
Science

1435/1/11

املاجستير

علوم احلاسب واملعلومات

عمادة السنة التحضيرية1435/1/11

معهد امللك عبد الله لتقنية 1435/1/11
النانو

الدراسات التطبيقية وخدمة 1435/1/11
املجتمع
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لغة إجنليزيةدميا أحمد الدعيجان13

1435/4/5

املاجستير

الدراسات التطبيقية وخدمة 
املجتمع

اللغات والترجمة1435/4/5

اآلداباعتذار

عمادة السنة التحضيرية1435/4/5

Biologyنورة عبد العزيز احلميضان14

اعتذار

املاجستير

العلوم

الطب1435/4/12

التربيةاعتذار

Lawأثير محمد عائض العتيبي15
1435/4/12

املاجستير
احلقوق والعلوم السياسية

الدراسات التطبيقية وخدمة 1435/4/12
املجتمع

Laboratory وئام يوسف نوري فقيرة16
Medicine

1435/4/12
املاجستير

الطب

العلوم الطبية التطبيقية1435/4/12

العلوم والرياضياتنهى فهد حماد الطويرقي17
1435/4/12

الدكتوراه
التربية                                                                      

عمادة السنة التحضيرية1435/4/12

Biochemistryراندا علي خضر الثبيتي18
اعتذار

املاجستير
الطب                                                                       

العلوم                                                                       1435/4/6

Microbiologyليلى حسن باحفظ الله19

1435/4/12

املاجستير

العلوم                                                                       

العلوم الطبية التطبيقية                                                1435/4/12

الطب                          1435/4/12

علوم صحة املجتمع شهد عبد الله العبد القادر20
ـ التغذية

1435/4/12
املاجستير

العلوم الطبية التطبيقية                                                

الطباعتذار
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الطب                          الدكتوراه1435/4/13أطفالإحسان حسن باقر الفرج21

النبات واألحياء رشا علي محمد العضيب22
العلوم                         املاجستير1435/4/13الدقيقة

التربية                         املاجستيراعتذاررياض أطفالأبرار نائف كرمي العنزي23

Physiotherapyفاطمة ناصر محمد حسني24
1435/4/19

املاجستير
الطب                         

العلوم الطبية التطبيقية   1435/4/19

Medical أماني حسن علي سليم25
Physics1435/4/19العلوم الطبية التطبيقية   املاجستير

Computer سماح بدر وصل الله العوفي26
Scienceعلوم احلاسب واملعلومات    الدكتوراهاعتذار

Laboratory  منيرة حامد محمد حامد27
Medicine

1435/4/13
الدكتوراه

الطب                                                                       

العلوم الطبية التطبيقية                                                        1435/4/13

أحياء  تغريد علي يحيى هبه28

1435/4/19

املاجستير

العلوم الطبية التطبيقية   

الطب                          1435/4/19

العلوم                         1435/4/19

إدارة األعمال                املاجستير1435/4/19إدارة األعمالسلمى راشد عبد الله السنيد29

Medical مها طالل محمد احلساني30
Physics

1435/4/23

املاجستير

العلوم الطبية التطبيقية   

الطب                          1435/4/23

العلوم                         اعتذار

التمريض                     املاجستير1435/4/23متريضهبة عبد الرحيم محمد بحري31

& Nutrition هنادي عبد احلفيظ الهوساوي32
Food Science

اعتذار
املاجستير

علوم األغذية والزراعة    

العلوم الطبية التطبيقية   1435/4/25

Medical والء سعيد أحمد املطاوع33
Technology1435/4/27العلوم الطبية التطبيقية   الدكتوراه
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Mechanical عبد الرحمن أحمد البشير34
Engineering

اعتذار
املاجستير

كليات اجلامعة فرع املزاح
مية                                             

الهندسة                                                                            1435/4/27

& Medicine سلطان محمد الصميخي35
Surgeryاعتذار Academic

Fellowship                                                                               الطب

Computer علي سعيد عبد الله الزهراني36
Engineering

اعتذار
املاجستير

علوم احلاسب واملعلومات                                                     

كليات اجلامعة فرع املزاح1435/4/27
مية                                             

Medicine1435/5/5مصطفى محمد أحمد املبارك37
 Fellowship
 in Medical
Oncology

الطب                                                                               

Laboratory وفاء عودة رده الطلحي38
Medicine

1435/5/5
الدكتوراه

الطب                                                                               

العلوم الطبية التطبيقية                                                        1435/5/5

Information محمد فايز محمد السبيعي39
Systems

1435/5/8

املاجستير  

علوم احلاسب واملعلومات                                                     

املجتمع بالرياض                                                                اعتذار

كليات اجلامعة فرع املزاح1435/5/8
مية                                             

Engineering يزيد عبد الله العمير40
Technologyكليات اجلامعة فرع املزاحاملاجستير  اعتذار

مية                                             

Engineering معاذ عبد الله العمير41
Technologyكليات اجلامعة فرع املزاحاملاجستير  اعتذار

مية                                             

Information عبد الله محمد البركاتي42
Science

1435/5/17
املاجستير  

كليات اجلامعة فرع املزاح
مية                                             

علوم احلاسب واملعلومات                                                     1435/5/17

Computerعبد العزيز سعيد القحطاني43
1435/11/22

املاجستير  

كليات اجلامعة فرع املزاح
مية                                             

علوم احلاسب واملعلومات                                                     1435/11/22
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مبتعثني مت التواصل معهم ولم يكملوا األوراق املطلوبة
 حتى تاريخه ـ كندا 2014

الدرجةالتخصصاالسمم

املاجستيرTechnology Engineeringهيثم صادق التركستاني1

البكالوريوسMedia Digitalأحمد تركي أحمد عسيري2

املاجستيرBiochemistryمنال محمد عبد الشفيع الشيخ3

املاجستيرDental surgery شريفة عبد الله إبراهيم4

الدكتوراهArchitectureإيالف طالب القطان5

املاجستيرphysicsعفاف حسني املعبدي6

املاجستيرEducation Computerعبد الله حزام القحطاني7

البكالوريوسScience Computerعبد الرحمن عزيز هالل العنزي8
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الفترة من 28 ـ 29 جمادى األولى 1434 هـ
املوافق 29 ـ 30 مارس 2014م 

)يوم المهنة الرابع ببريطانيا(
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51عدد المقابالت الشخصية

39اجتاز المقابلة الشخصية

12لم يجتاز المقابلة الشخصية

39عدد من تواصلنا معهم الستكمال األوراق

32عدد من أكملوا األوراق

32عدد من تم إرسال أوراقهم للكليات
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مبتعثني مت التواصل معهم وأكملوا األوراق املطلوبة ـ بريطانيا 2014

الكلية الدرجةالتاريخالتخصصاالســـــــــــمم

Biochemistryآالء طارق الشريدة1

1435/6/8

الدكتوراه

الطب  

العلوم الطبية التطبيقية                                                        1435/6/8

العلوم   1435/6/8

مؤيد سمير أحمد المدني2
 Architecture

 & Urban
Planning

اعتذار
الدكتوراه

العمارة والتخطيط                                                              

كليات الجامعة )فرع المزاحمية(                                          1435/6/8

  Computingوافي أمجد حسين بديوي3
1435/6/13

الماجستير
كليات الجامعة )فرع المزاحمية

علوم الحاسب والمعلومات                                                     اعتذار

علوم الحاسبراكان عبد هللا محمد السويل4
1435/6/16

الدكتوراه
علوم الحاسب والمعلومات                                                     

كليات الجامعة فرع المزاحمية                                            1435/6/16

& Accounting حمد يوسف عبد هللا الحمودي5
Finance

1435/6/16
الماجستير

الجامعة فرع المزاحمية                                            

إدارة األعمال                                                                     اعتذار

Electrical ياسر عبد هللا حسين العمودي6
Engineering

1435/6/16
الدكتوراه

كليات الجامعة فرع المزاحمية                                            

 الهندسة                                                                            1435/6/16

Biomedical هاني منصور محمد آل عضيد7
Science

1435/6/20
الماجستير

 الطب                                                                               

العلوم الطبية التطبيقية                                                        1435/6/20

Computerرنا عبد الرحمن محارب8
اعتذار

الماجستير
 التربية                                                                              

علوم الحاسب والمعلومات                                                     اعتذار
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 العلوم                                                                              الماجستيرChemistry1435/6/28سندس عبد هللا جابر المحمود9

علم الحيوانوفاء علي أحمد المطرود10
1435/6/28

الدكتوراه
 العلوم                                                                              

 الطب                      1435/6/28

Chemistryمنى حسنين أحمد قاسم11
1435/6/28

الماجستير
 العلوم                             

العلوم الطبية التطبيقية       1435/6/28

 العلوم                             الدكتوراهChemistry1435/6/28خديجة محمد صالح كتبي12

مها عوض علي الجمعة13
 Biomedical

/Science 
Immunology

1435/6/10

الدكتوراه

 العلوم                             

 الطب                              1435/6/10

العلوم الطبية التطبيقية       1435/6/10

Microbiologyندى على حسن القادري14
1435/6/28

الدكتوراه
 العلوم                                  

 الطب                                  1435/6/28

 علوم الحاسب والمعلومات         الماجستير1435/7/1نظم المعلوماتأريج عبد هللا علي الدخيل15

الحقوق والعلوم السياسية        الماجستيرراذتعاقانون رحاب عبد هللا عمر برناوي16

العلوم                                 الدكتوراهBiology1435/7/1نورة عبد العزيز السويح17

علوم الحاسب والمعلومات                    الماجستير1435/7/13علوم الحاسبنورة سعود سعيد العتيبي18

 التربية                                 الماجستير1435/7/7أصول الدينروان عبد الكريم القرعاوي19

Zoologyأشواق يوسف حسين شامي20
1435/7/7

الدكتوراه
 الطب                                  

 العلوم                                  1435/7/7
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Microbiologyرها مصطفى أحمد عسيالن21

1435/7/13

الدكتوراه

 العلوم                                             

 الطب 1435/7/13

العلوم الطبية التطبيقية1435/7/13

 العلوم                                             الدكتوراهChemistry1435/7/13والء ناجي حميد الحربي22

& Nutrition منال عبد اللطيف بكر مليباري23
Food Science1435/7/13العلوم الطبية التطبيقية                      الدكتوراه 

Chemistryأروى سلطان سعيد القحطاني24
1435/7/13

الماجستير
 العلوم                                             

العلوم الطبية التطبيقية                      1435/7/13

 إدارة األعمال                                   الماجستير1435/7/26إدارة أعمالريم عبد العزيز محمد الزامل25

 الطب                                             الدكتوراهNeuroscience1435/7/29وجدان فوزي كتوعه26

األحياء الدقيقةإيناس زاهد نجدي27

1435/7/30

البكالوريوس

 الطب                                             

العلوم الطبية التطبيقية                      1435/7/30

 العلوم                                             1435/7/30

Chemistryمروج أسعد حسين بري28
1435/8/5

الدكتوراه
 العلوم                                             

 الطب                                             1435/8/5

 العلوم                                             الدكتوراهChemistry1435/8/5نوال عبد هللا حسن آل عباس29

العلومالدكتوراهChemistry1435/11/16لمياء سلمان سالم السحيمي30

نجالء سالم مزاحم باجابر31
Creed & 

Contemporary 
 Doctrines 

التربيةالدكتوراه1435/11/22

مختبرات إكلينيكيةمنار محمد أبو بكر سمان32
1435/11/22

الدكتوراه
الطب  

العلوم الطبية التطبيقية1435/11/22
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مبتعثني مت التواصل معهم ولم يكملوا األوراق املطلوبة حتى
 تاريخه ـ بريطانيا 2014

الدرجةالتخصصاالسمم

الدكتوراهBiology Appliedنورة عبد الله محمد السحيباني1

الدكتوراهNutrition & Foodخلود محمد فالح2

بداية املاجستير 29 سبتمبر 2014مMedicine Podiatry عبير سمير صقار العنزي3

LawMaster Diploma -Preنورة عبد العزيز عبد الله العويد4

الدكتوراهChemistryلولو محمد رجاء اللهيبي5

الدكتوراهMathematics & Scienceنهلة عيد سليمان احلازمي6

الدكتوراهMathematicsعبير صالح النهدي7
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الفترة من 28 ـ 29 جمادى األولى 1434هـ
 املوافق 29 ـ 30 مارس 2014م 

 )يوم المهنة السابع بالواليات 
المتحدة األمريكية(
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183عدد المقابالت الشخصية

159اجتاز المقابلة الشخصية

21لم يجتاز المقابلة الشخصية

53عدد من تواصلنا معهم الستكمال األوراق

28عدد من أكملوا األوراق

28عدد من تم إرسال أوراقهم للكليات

ملحوظة/ نظراً لكثرة أعداد املتقدمني في يوم املهنة السابع بأمريكا، ولبدء فترة اإلجازات، فمازال هناك  	� 	
حاالت لم يتم التواصل معها حتى اآلن.
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مبتعثني مت التواصل معهم وأكملوا األوراق املطلوبة ـ أمريكا 2014

الكلية الدرجةالتاريخالتخصصاالسمم

Business أروى أحمد عبد الله البواردي1
Administration1435/11/1إدارة األعمال                                     املاجستير

Computer هديل فهد صالح احلواسي2
Science1435/11/1علوم احلاسب واملعلومات                         املاجستير

العلوم                                                  الدكتوراه1435/11/1فيزياءذكريات حسن آل عبد العال3

Computer فاطمة مرضي حسن احلربي4
Science1435/11/1علوم احلاسب واملعلومات                         الدكتوراه

Early نوف ناصر محمد باتل العبري5
Childhood1435/11/1التربية                                                  املاجستير

Laboratory سمر حسني سعود خضر6
Medicine

1435/11/1
الدكتوراه

العلوم الطبية التطبيقية                            

الطب                                                   1435/11/1

Mathsعبير عطا الله صالح العمري7
1435/11/1

املاجستير
التربية                                                  

العلوم                                                  اعتذار

التمريض                                              املاجستيرNursing 1435/11/1أماني محمد سادس  الهوساوي8

Computer سهام عبد الله محمد املزيني9
Science1435/11/1التربية                                                  املاجستير

English هاجر خليفة علي السلطان10
Language

1435/11/1
الدكتوراه

اآلداب                                                 

اللغات والترجمة                                     1435/11/1

Computer سارة عبد الكرمي الزكري                11
Science1435/11/1كلية علوم احلاسب واملعلومات                         الدكتوراه

العلوم                                                  املاجستير  1435/11/1الرياضياتفادية يوسف سلطان الكشي12

Rehabilitation آالء راشد عبد الله املقرن13
Counseling

1435/11/1
املاجستير

التربية                                                  

العلوم الطبية التطبيقية                            1435/11/1
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رمي عبد رب الرسول الغريافي14
الطب                                                   للدكتوراه1435/11/1عالج طبيعي

العلوم الطبية التطبيقية                            للدكتوراه1435/11/1عالج طبيعي

رهام محمد فهد احلماد15

تخصص لغة 
كلية اللغات والترجمة                                     الدكتوراه1435/11/1إجنليزية

تخصص لغة 
اآلداب                                                 الدكتوراه1435/11/1إجنليزية

العلوم                                                  املاجستيرBiology1435/11/1زاهية فاروق آل محسن16

Computer بسمة غازي الدحالن17
Science1435/11/1علوم احلاسب واملعلومات                         الدكتوراه

علوم صحة املجتمع ـ أنوار محمد عبد الله الهاشم18
تعليم صحي 

العلوم الطبية التطبيقية      الدكتوراه1435/11/1

الطب                                                                               الدكتوراه1435/11/1

Computer تهاني فهد مسند البلوي19
Science1435/11/1علوم احلاسب واملعلوماتالدكتوراه

علوم صحة املجتمع ـ نهى محمد سعد الغامدي20
العلوم الطبية التطبيقية املاجستير1435/11/7تعليم صحي 

علوم التأهيل ـ عالج كفاح محمد حسني آل شبر21
العلوم الطبية التطبيقيةاملاجستير1435/11/8طبيعي

Information أماني علي تركي التركي22
system

إدارة األعمال                                     املاجستير1435/11/9

علوم احلاسب واملعلوماتاملاجستير1435/11/9

 Computerالعنود سعود عبد الله الدايل23
Technology 1435/11/9علوم احلاسب واملعلوماتاملاجستير

تقنية املختبرات جنان أحمد محمد آل معتوق24
اإلكلينيكية

1435/11/14
الدكتوراه

العلوم الطبية التطبيقية 

الطب                                                                               1435/11/14

علوم احلاسب واملعلوماتاملاجستير1435/11/16تقنية املعلوماترامة فرحان رغيان البلوي25

اآلداب                                                 املاجستير1435/11/9علم نفسرمي هادي عبد الله العمري26

علوم احلاسب واملعلوماتاملاجستير1435/11/9هندسة الكمبيوترليلى مثيب محمد املطيري27

 Pharmaceuticalنردين رائد فؤاد بخيث28
Sciences 1435/11/9الصيدلةاملاجستير
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مبتعثني مت التواصل معهم ولم يكملوا األوراق املطلوبة حتى
 تاريخه ـ أمريكا 2014

الدرجةالتخصصاالسمم
الدكتوراهComputer Scienceدعاء محمد عثمان أباعود1

املاجستيرPhysicsأحالم أحمد محمد بوحسن2

املاجستيرPoliticsريف عبد الله إبراهيم الشبنان3

MedicineResearch Postdoctoralرضاب رياض أحمد باهبري4

املاجستيرFinanceسارة سعود محمد الغيث5

املاجستيرPhysicsابتهاج علي علي الراشد6

الدكتوراهPhysical Therapy & Rehabغادة إبراهيم الشويعر7

املاجستيرPhysicsشروق صالح خالد الشمري8

املاجستيرHome Economicsرحاب عبد الله صالح الشثري9

املاجستيرEarly Childhoodسحر سعد سعد العمار10

املاجستيرNutrition & Dieteticsأمل خضر آل بشري11

الدكتوراهLawمشاعل حامد محمد األحمدي12

املاجستيرLawعبير عبد العزيز العيسى13

املاجستيرBusiness Administrationرزان أحمد عبد الله البكر14

املاجستيرMISياسمني فهد الظفيري15

املاجستيرBiochemistryندى سامي محمد باوزير16

الدكتوراهMicrobiologyملياء عبد الله العمري17

الدكتوراهArabic Languageثناء محمد رضا عبد الله الشخص18

املاجستيرHealth Informaticsخضر علي حسني العبود19

الدكتوراهDental Surgeryدارين خالد محمد اجلهني20

املاجستيرPhysical Therapyزينب رضا أحمد اجلامي21

املاجستيرPhysical Therapyبتول عبد اإلله بن تقي آل اخلميس 22

الدكتوراهPhysicsجيهان سعيد القحطاني23

املاجستيرPharmacyتهاني محمد مؤمنة24

الدكتوراهElectrical Engineeringرشيد مازن عبد القادر25
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الفترة من 13 ـ 14 شوال 1434هـ 
 املوافق 9 ـ 10 أغسطس 2014م 

)يوم المهنة الثاني باستراليا(
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8عدد المقابالت الشخصية

6اجتاز المقابلة الشخصية

3لم يجتاز المقابلة الشخصية

6عدد من تواصلنا معهم الستكمال األوراق

3عدد من أكملوا األوراق

3عدد من تم إرسال أوراقهم للكليات
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مبتعثني مت التواصل معهم وأكملوا األوراق املطلوبة ـ استراليا 2014

الكليةالدرجةالتاريخالتخصصاالسمم

 اللغة اإلجنليزيةمها دلي مطير الشمري1
 وآدابها 

1435/11/7
املاجستير

اللغات والترجمة

اآلداب1435/11/7

معدي فهد راشد احلربي2

Nursing 
(Honours) with 

First 
 Class Honours  
(BN(HONs)) 

التمريضالدكتوراه1435/11/7

Health Scienceمحمد عبد العزيز اخلريجي3
1435/11/9

املاجستير
العلوم الطبية التطبيقية

الطب1435/11/9

مبتعثني مت التواصل معهم ولم يكملوا األوراق املطلوبة حتى
 تاريخه ـ استراليا 2014

الدرجةالتخصصاالسمم

الدكتوراهChemistryسلوى عبد الرحمن اجلهني1

املاجستيرChemistryسمر عبد الغني صويدر الصاعدي2

الدكتوراهBiologyزينب حسني أحمد املنصور3
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