
 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

          
 
 
 
 
 
 
 

           	
    
    
    

    
 
 
 

 

    
    
    

                                                                                                      

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الموظف م
 الدرجة العلمية التعليمية

 ماجستير القويعية  سعد وليد عبدالرحمن بن سعيد  1
	ماجستیر جدة أحمد عبدالعزيز عودة الرفاعي 2
	ماجستیر الدوادمي سهل مشعان العتيبي عبد اهللا 3
	ماجستیر مكة المكرمة حمد سليمان يحيى المالكيأ 4
 ماجستیر محايل عسير ي أبو عالمة محمد الشهريعل 5
 ماجستیر مكة المكرمة ساعد سعود ساعد المالكي 6
 ماجستیر جدة محمد إبراهيم المزهر المنتشري 7
 ماجستیر جازان جابر الجابري نعبد الرحمجابر  8
 ماجستیر الباحة وحيد بن يحيى سعيد الزهراني 9

 اجستیرم جدة خالد عمر محمد الشمراني 10
 ماجستیر الرياض محمد ناصر سمير العتيبي  11
 ماجستیر الطائف بندر عبداهللا مريزيق العتيبي 12
 ماجستیر عسير سعد جار اهللا فالح القحطاني 13
 ماجستیر جدة أحمد مفرح راضي الغامدي 14
 ماجستیر الدوادمي عبدالواحد محمد عبداهللا الطخيس 15
 ماجستیر المخواة علي حباب سفر المالكي 16
 ماجستیر القصيم خالد جازي سالم الحربي 17
 ماجستیر الخرج صالح محمد صالح العسكر  18
 ماجستیر جدة عبداهللا سعد تعلي البقمي 19
 ماجستیر القصيم مخلد سعد عبداهللا العتيبي 20
 ماجستیر الزلفي حامد حمود الحميدي المطيري 21
 ماجستیر لرياضا ريان عبد اهللا علي عسيري 22
 ماجستیر عسير وليد سعيد علي أبو حاصل 23
 ماجستیر مكة المكرمة إبراهيم مسلم خلف اهللا القرشي 24
 ماجستیر مكة المكرمة سامر حميد مستور المعبدي 25
 ماجستیر الرياض فيصل فهد عبد الرحمن العمار 26
 ماجستیر مكة المكرمة يمحمد صالح عودة الدعد 27



 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الموظف م
 الدرجة العلمية التعليمية

 ماجستير لمكرمةمكة ا عبد اهللا معتق عتيق اهللا السلمي 28
	ماجستیر النماص سعود محمد علي الشهري 29
	ماجستیر وادي الدواسر حمود منصور حمود الدوسري  30
	ماجستیر ينبع نواف عواد عليثه الحجوري  31
 ماجستیر صبيا نايف محمد أحمد مجلي  32
 ماجستیر حائل مشعل محمد حسن العنيزان  33
 ماجستیر قة الشرقية المنط نايف محمد حسن الشهري 34
 ماجستیر حفر الباطن  محمد دلي خليف العنزي  35
 ماجستیر المنطقة الشرقية   متعب عبداهللا متعب العيسى  36
 ماجستیر الليث مؤنس أحمد علي القرني   37
 ماجستیر المدينة المنورة  محمد علي إبراهيم مرير 38
 تیرماجس جازان  عبداهللا راجح محمد المسعري  39
 ماجستیر الدوادمي  محمد عبداهللا محمد القحطاني  40
 ماجستیر القصيم عبداهللا عزيز نايف المطيري  41
 ماجستیر جدة  مهند ناصر محمد الغامدي  42
 ماجستير حائل  أحمد حمدان مخلف الشمري  43
 ماجستير عسير  عيسى سالم يحي عتوي  44
 ماجستير كرمة مكة الم ريان علي مفلح اللقماني  45
 ماجستير جدة  عبداالله سعد ثعلي البقمي  46
 ماجستير جازان  موسى محمد حسين عياشي  47
 ماجستير القنفذة  محمد إبراهيم محمد المسعودي 48
 ماجستير جدة أحمد محمد حامد الكثيري  49
 ماجستير جدة أحمد حمدان حمد العمري 50
 ماجستير دةج مسعد محمد اللهيبي عبد اهللا 51
 ماجستير سراة عبيدة علي األسمري علي عبد اهللا 52
 ماجستير الرياض العمري محمد سعد عبد اهللا 53
 ماجستير الرياض هويمل محمد عبد اهللا نعبد المحس 54



 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الموظف م
 الدرجة العلمية التعليمية

 ماجستير الليث  عبد اهللا البركاتيإبراهيم عبداهللا 55
	ماجستیر القنفذة  عبدالرحمن حسن يحي المسعودي  56
	ماجستیر جازان  عبدالرحمن حسين أسعد اللغبي  57
	ماجستیر جدة  عبدالرحمن عبداالله ناصر الجهني  58
 ماجستیر جدة خالد صالح علي الزيدان  59
 رماجستی جدة رمزي عال اهللا محمد علي  60
 ماجستير المخواة  حسن محمد علي الزهراني 61
 ماجستير الرياض عبداهللا علي عبداهللا الميدني  63
 ماجستير عسير  محمد عبداهللا حزام العمري  64
 ماجستير حائل عبدالعزيز ملفي نصار الشمري  65
 ماجستير الرس عبداهللا حمد عواض الحربي  66
 ماجستير الشرقية    عبدالرحمن ناصر عياض الشهراني 67
 ماجستير الرياض محمد مهند سعيد بامقابل  68
 ماجستير بيشة  هديف على زامل الشهراني  69
 ماجستير صبيا محمد إبراهيم جابر نجعي  70
 ماجستير الجوف  وليد محمد عبدالرحمن الدرويش  71
 ماجستير المجمعة  أيمن أحمد محمد العصيمي  72
 ماجستير األحساء الغدير حسن علي محمد  73
 ماجستير الرياض جبرين عبداهللا سعود الجبرين 74
 ماجستير محايل عسير عقيل سعيد عقيل الصالحي 75
 ماجستير مكة المكرمة مراد محمد جويبر السواط 76
 ماجستير مكة المكرمة سعد حسين عبداهللا الحارثي 77
 تيرماجس مكة المكرمة  بدر عائض مرزوق العتيبي 78
 ماجستير المدينة المنورة  داود سليمان سليم الصاعدي 79
 ماجستیر جازان عبداهللا يحيى علي حكمي 80
 ماجستیر مكة المكرمة بندر أحمد عطية الزهراني 81
 ماجستیر حائل تركي حميدان محمود الزيني 82
 ماجستیر نجران عبداهللا صالح يحيى اليامي 83



 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الموظف م
 الدرجة العلمية التعليمية

 ماجستير القصيم تركي سالم نما الحربي 84
	ماجستیر القصيم  عبداهللا نافع عمير الحربي 85
	ماجستير القصيم عبداهللا عبدالعزيز محمد الحمود 86
	ماجستير جازان حمد محمد حسن الطوهري 87
 ماجستير مهد الذهب لشريفعبداهللا نافع منيع ا 88
 ماجستير جدة عبداهللا سبيع أحمد الشهري 89
 ماجستير حائل خالد سعود ضيف اهللا الروقي 90
 ماجستير مهد الذهب عبداهللا رويشد فرح المطيري 91
 ماجستير شروره ناجي هادي صالح الهمامي 92
 ماجستير نجران عبداهللا مسفر ملفي ال فهاد 93
 ماجستير الحدود الشمالية زي خلف الرويليإبراهيم دري 94
 ماجستير الرياض  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحسيني 95
 ماجستير جازان أحمد عيده داحش محزري 96
 ماجستير صبيا دماس مفرح علي هروبي 97
 ماجستير القصيم أحمد عبداهللا صالح السويل 98
 اجستيرم المدينة المنورة خليل سعيد سالمة الجهني 99

 ماجستير جدة بدر فرج صويلح الجلسي 100
 ماجستير صبيا محمد مضيع محمد الحدري 101
 ماجستير الطائف محيميد مشعل هالل البقمي 102
 ماجستير سراة عبيدة مازن مسعود محمد القحطاني 103
 ماجستير عسير علي مشرف يحيى العمري 104
 ماجستير ةمكة المكرم محمد فاضل محمد الزهراني 105
 ماجستير تبوك عبداهللا عيسى سعيد العنزي 106
 ماجستير تبوك عمر عبداهللا عودة العنزي 107

 ماجستیر تبوك أحمد بخيت غرامة الزهراني 108
 ماجستیر وادي الدواسر سعود سلطان جمعان الدوسري 109
 ماجستیر الشرقية بندر عبداهللا حسن الطويرقي 110



 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الموظف م
 التعليمية

 الدرجة العلمية

 ماجستير وادي الدواسر سلطان فهد مفلح الدوسري 111
	ماجستير عنيزة تركي معتق بن حمدي الحربي 112

	ماجستير الرياض شجيع متعب محمد العتيبي 113

	ماجستير عنيزة سطام جزاع حمدان الحربي 114
 ماجستير مكة المكرمة د الحربيأسامة سالم سع 115
 ماجستير الرياض عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز الشدي 116
 ماجستير مكة المكرمة ثامر هالل محمد الثبيتي 117
 ماجستير العال سعد سرحان البلوي عبد اهللا 118
 ماجستير محايل عسير عبداللطيف يحيى عبده عسيري 119
 ماجستير المذنب ناصر خلف عطااهللا المطيري 120
 ماجستير الطائف نايف مدباج هضيبان العتيبي 121
 ماجستير المنطقة الشرقية محمد حسن محمد الشهري 122
 ماجستير صبيا زغيبي محمد حسن عبد اهللا 123
 ماجستير الدوادمي رائد علي عليان المطيري 124
 ماجستير الطائف أحمد حمدان أحمد الزهراني 125
 ماجستير الرياض شاهر محمد ثواب المطيري 126
 ماجستير صبيا حسن أحمد محمد قرن 127
 ماجستير المنطقة الشرقية سعود محمد علي البيشي 128
 ماجستير جدة راشد عمر علي البارقي 129
 ماجستير جازان إبراهيم أحمد يحيى سبعي 130
 ماجستير جدة محمد حامد عيدروس زعبد العزي 131
 ماجستير وادي الدواسر اح محمد بداح الدوسريبد 132
 ماجستير الدوادمي عبداهللا ثويني صالح الحربي 133
 ماجستير تبوك علي عبداهللا علي القحطاني 135
 الماجستير وادي الدواسر  سلطان فهد متلع الدوسري   136
 الماجستير  المدينة المنورة  عبدالرحمن موسى عبداهللا الزهراني   137
 الماجستير  المنطقة الشرقية  عبداهللا عبدالعزيز صالح الحجيالن   138
 الماجستير  حائل   محمد صالح زيدالعنزي   139
 الماجستير  جازان  مازن ولي عواجي حكمي   140

 الماجستير  الدوادمي  فيصل سلمان علي العتيبي  141



 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

 

 قةالمنط اسم الموظف م
 التعليمية

 الدرجة العلمية

 ماجستير الرياض سعد راشد علي التميمي 142
	ماجستير الرياض سلطان سعيد مسفر الشمراني 143
	ماجستير الرياض سراج عمر حمدان الخميس 144
	ماجستير عسير سمير محمد شاهر عسيري 145
 ماجستير الرياض طالل علي مفتاح الغامدي 146
 ماجستير الرياض محمد الشمراني عليعبداهللا  148
 ماجستير الرياض عبداهللا منصور محمد آل مزيد 149
 ماجستير الرياض عبداهللا صنهات جهز العتيبي 150
 ماجستير الرياض عبداهللا علي عبداهللا الجبرين 151
 ماجستير الرياض عبداهللا مسفر عبداهللا اليامي 152
 ماجستير نجازا عبدالرحمن أحمد علي هزازي 153
 ماجستير الرياض عبدالكريم سليمان   عبدالكريم البحيري 154
 ماجستير ينبع عمر جابر سمران الرفاعي 155
 ماجستير الرياض فواز علي محمد حنتول 156
 ماجستير الرياض فيصل حسين محمد دريبي 157
 ماجستير الرياض إبراهيم سعيد مبارك ال زعير  158
 ماجستير جدة الذبيانيسطام طالب علي  159
 ماجستير الرياض سعد راشد علي التميمي 160
 ماجستير الليث صالح علي محمد الزهراني 161
 ماجستير القصيم عبداهللا جمعان بعيجان الحربي 162
 ماجستير الرياض خالد محمد سعيد الزهراني 163
 ماجستير الرياض منصور غرم اهللا محمد الغامدي 164
 ماجستير الرياض داهللا عبدالرحمن الحبرأحمد عب 165
 ماجستير عسير أحمد محمد أحمد الكامدي 166
 الماجستير الرياض بدر عبدالرحمن عبداهللا الباحوث 167
 الماجستير  تبوك حمد علي حمدان البلوي 168
 الماجستير  الرياض عبداهللا علي محمد الشمراني 169
 الماجستير  الرياض مسلط سعد جمعان  البقمي 170
 الماجستير  جازان مجيد محمد علي دغريري  171



 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الموظف م
 التعليمية

 الدرجة العلمية

 ماجستير الرياض  يحيى علي احمد ذياب  172
	ماجستير جازان طالل محمد موسى راجحي 173
	يرماجست تبوك عادل علي مسعود البلوي 174
	ماجستير الرياض منصور غرم اهللا محمد الغامدي 175
 ماجستير الرياض سالم محمد أحمد الشمراني 176
 ماجستير ينبع  محمد عيد محمد الصيدالني 177
 ماجستير شقراء  فهد مطلق حمدان العتيبي   178
 ماجستير القنفذة  عبداهللا معيض عبداهللا القرني   179
 ماجستير مكة المكرمة  السويهري   وائل حمد عبداهللا 180
 ماجستير القصيم  عبدالرحمن علي عبداهللا الضالع   181
 ماجستير تبوك   صالح محيسن رفيع المسعودي   182
 ماجستير جازان  منصور محمد يحيى حمدي  183
 ماجستير جدة  مهند ناصر محمد الغامدي  184
 ماجستير جازان سامي احمد عبدة صبيحي  186
 ماجستير الطائف  ناصر سعيدان سالم البقمي  187
 ماجستير المنطقة الشرقية  ماجد محيميد عبدالغني الوافي  188
 ماجستير جدة   حميدان غرامة سعدالزهراني    189
 ماجستير الرياض  يحيى علي عبداهللا خبراني  190
 ماجستير القصيم   مشاري مجزع مقبل الحربي    191
 ماجستير حائل   محمد عبداهللا الصانع   صالح  192
 ماجستير االحساء   خالد زبن حمدان الشمري    193
 ماجستير حائل   فهد ناصر فهد التميمي    194
 ماجستير الرس  عاصم صالح عبداهللا بن صيخان    195
 ماجستير صبيا ضيف اهللا محمد احمد غزوي   196
 الماجستير رياض ال نايف سليمان باخت العتيبي  197
 الماجستير  الرياض  مشاري عبداهللا عامرالمشاري  198
 الماجستير  الرياض  ناصر قاسم ناصر القاسم  199
 الماجستير  الرياض  ناجي نفل محمد الدوسري  200
 الماجستير  الرياض  يزيد عبداهللا سليمان الشبيب  201



 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الموظف م
 الدرجة العلمية التعليمية

 ماجستير نجران نادر عبداهللا يحيى المنصور 191
	ماجستير نجران ياسر عيسى محمد عسيري 192
	ماجستير عسير ناصر سعد ناصر القحطاني 193
	ماجستير المدينة المنورة أحمد حسن علي الشيخي 194
 ماجستير جدة بدر عوض عيافة السلمي 195
 ماجستير حفرالباطن عبدالرحمن عادي نزال الرويلي 196
 ماجستير الرياض محمد سليمان احمد الحمد 197
 ماجستير المدينة المنورة  فهد عوض اهللا مبروك الحربي  198
 ماجستير ينبع  سلطان محمد عيد حسين الجهني   199
 ماجستير الليث مشعل ساعد سعيد الفهمي   200
 ماجستير جازان  فة محرزي  خالد جابر خلو 201
 ماجستير الرياض  مشاري ضاوي مشاري العتيبي  202
 ماجستير جدة  حبني علي ياسين الشهري   203
 ماجستير صبيا  عماد جمال احمد جبلي   204
 ماجستير جدة  عبدالرحيم محمد احمد قيسي  205
 ماجستير جدة  احمد بخات احمد الزهراني  206
 ماجستير الرس  اهللا عبدالرحمن العرفج   يزيد عبد 207
 ماجستير جازان  سلمان احمد جابر العبدلي    208
 ماجستير جدة حميدان غرامة سعدالزهراني 209
 ماجستير جدة عبداهللا سليم عبدالعزيز الجابري 210
 ماجستير الحدود الشمالية فالح حماد الحميدي الشمري 211
 ماجستير جدة السلميعبداهللا عويدعون اهللا  212
 ماجستير الرياض سليمان عبداهللا محمد الحميد 213
 ماجستير الرياض سليمان علي محمد كريدي 214
 الماجستير ينبع أحمد حمدان عطاهللا السريحي 215
 الماجستير  الرس فهد علي عبدالرحمن البوثة 216
 الماجستير  الطائف سلطان مناحي عطاهللا العيسى 217
 الماجستير  الرياض زة يحيى جبران فقيهيحم 218
 الماجستير  مكة المكرمة أحمد سعود طيب المطرفي 219

  مكة المكرمة هالل عبدالرحيم جابر الياسي 220



 وزارة التعلیم 
	اإلدارة العامة لالیفاد واالبتعاث

	
	 ھـ1440/1441للعام الدراسي (ماجستیر إلیفاد لدراسة الالموظفین المرشحین لبرنامج ا بأسماء بیان

	واالبتعاث  العامة لإليفاد مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .. اإلدارة
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الموظف م
 التعليمية

 الدرجة العلمية

 ماجستير الطائف عبداهللا محمد علي األنصاري 221
	ماجستير الرياض عبدالعزيز محمد  موسى آل إبراهيم 222
	ماجستير الرياض سعد إبراهيم سعد التميمي 223
	ماجستير الرياض أيمن أحمد محمد الغامدي 224
 ماجستير الرياض محمد حزام  شبيب القحطاني 225
 ماجستير الرياض إبراهيم حمد إبراهيم آل منصور 226
 ماجستير الرياض سعد راشد الجبر عبدالرحمن 227
 ماجستير الرياض محمد محه محمد يحيى الحريصي 228
 ماجستير جدة مانع مريع حمد القحطاني 229
 ماجستير صبيا فهد عبده إبراهيم  األمير 230
 ماجستير شقراء سعود  سعد محمد السويلم 231
 ماجستير جازان منصور محمد يحي حمدي        232
 ماجستير الرياض احمد حمد سعد الذياب 233
 ماجستير الرياض عبداهللا ابداهيم هادي مسلمي 234
 ماجستير الرياض سعيد محمدسعيد الشهراني 235
 ماجستير الرياض الصباحي إبراهيمعبداهللا  أسامة 236


