
 4من  1الصفحة 

 المقر
 مكتب العميد-( 4مبنى رقم ) -كلية العلوم

 *يجب إحضار أصل الهوية الوطنية
 من السيرة الذاتية  حديثة نسخ 4*يجب إحضار 

 دقيقة 15*الحضور قبل موعد المقابلة المحدد بـ 
 

 الموعد االسم
 احمد علي مزهر الشهري 

 االحد
24/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 زياد صالح علي المسعود 
 عبدالرحمن محمد حمود السبيعي 

 احمد بدر احمد العومي 
 عبدالرحمن سفر علي الغامدي 
 عبداهلل عبدالحميد أحمد النعيم 

 مروان مصطفى عبدالحفيظ أحمد 
 ريان عيد الجابري 

 سلطان جزاء بدر الحربي 
 صالح صالح عثمان الكليب 
 وليد سعد متروك المحمدي 

 صالح مقبل خضاض المطيري .
 احمد عبداهلل ابراهيم الماجد .

 علي عبداهلل علي العباس .
 الحسن علي يحيى خبراني .
 احمد علي عايش بوصالح .

 الغامدي .حسام سعيد علي الخاطر 
 رضا يحيى عبداهلل العبدرب الرضاء .

 فهد بن عبداهلل بن سلمان الصاعدي .
 فيصل علي نصار النصار .

 مشعان  عيد مشعان الحربي .
 إبراهيم فهيد علي المطيري .
 سعد بشير صالح الحربي .

 صالح عبداهلل صالح المالكي .
 عبداهلل سليمان صالح الوهيبي .

  



 4من  2الصفحة 

 المقر
 مكتب العميد-( 4مبنى رقم ) -كلية العلوم

 *يجب إحضار أصل الهوية الوطنية
 من السيرة الذاتية  حديثة نسخ 4*يجب إحضار 

 دقيقة 15*الحضور قبل موعد المقابلة المحدد بـ 
 

 الموعد االسم
 عبداهلل عدنان محمد المكي .

 االثنين
25/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 الفي مبارك هاجد البقمي .
 عيظه سعيد عيظه الصيعري .
 مازن خالد محمد الحبيب .

 نادر بن طلمس بن مارق البقمي .
 ابراهيم منير ابراهيم المسبح .
 خالد عبداهلل عياد الحجيلي .

 عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبدالرحمن السماعيل .
 عبداهلل حمد صالح العرج .
 علي ظافر نجم الشهراني .

 علي عبدالرحمن علي الشريدة .
 مروان سعد منيع اهلل السلمي .
 يزيد حمدان صالح الغامدي .

 بدر شامان هنود الحربي .
 تركي بن شبيب فراح المقاطي .

 موسى القطان .حسين علي 
 راشد عايض راشد الحربي 

 سعد سامي عبدالعزيز الفهيد 
 سعد فالح سعد الشهري 

 سعيد علي محمد القحطاني 
 عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل الثنيان 

 عبداهلل بن فهد بن عبداهلل الراشد 
 عبداهلل جابر عوض الحربي 
 عبداهلل علي عبداهلل سحاري 
 عزيز حسن جمعان الغامدي 
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 الموعد االسم
 علي بن يوسف العيسى 

 الثالثاء
25/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 فيصل عبدالرحمن واكد الحارثي 
 فيصل منصور جزاء الحربي 

 محمد بن جازي بن مشرع الطريفي البقمي 
 نواف محسن فضي الرشيدي 

 ابراهيم عبد اهلل ابراهيم المشوح 
 خالد عبدالرحمن مناحي الدعجاني 

 فيصل بن عبداهلل آل مانع 
 محمد سعد دغش ال معيان 
 محمد عبود عبداهلل البشري 
 مناحي كنخير مناحي البقمي 

 عبدالعزيز محمد عبداهلل الشهري 
 أحمد تركي عبداهلل العمزي 

 أسامه غرم اهلل محمد الزهراني 
 تركي بن سعود تركي التركي 

 حسان محمد بن حسني ال مزهود 
 عبدالرحمن بن صقر بن عواد العتيبي 

 عبداهلل حسين جاسم بونعيس 
 عبداهلل محمد عايض القحطاني 
 فيصل مسعد عون اهلل المطيري 

 ليث مبارك صالح الحريص 
 ابراهيم محمد عواد العطوي 

 ظاهر عواد البلوي  عادل صالح

 وليد نداء جابر الرشيدي 
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