
 5من  1الصفحة 

 املقر
 (2523رقم ) القاعة-لدور الثاينا-ملدخل الرئيسيا-عمادة السنة األوىل املشرتكة

https://goo.gl/maps/6QMqTBNZ5vv 
 *جيب إحضار أصل اهلوية الوطنية

 من السرية الذاتية  حديثة نسخ 4*جيب إحضار 
 دقيقة 15*احلضور قبل موعد املقابلة احملدد بـ 

 

 

 

 املوعد االسم
 ابراهيم ضاحي ابراهيم الضاحي .

 االثنني

18/10 
 صباحا   8:15الساعة 

 ابراهيم عبدالرمحن عبدهللا احلائك .
 الوليد سعد حممد السويري .

 انس نفل مطلق احلارثي .
 أمحد آل شرايف .أمحد إبراهيم 

 أمحد بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز النافع .
 أمحد زراق ترحيب العتييب .
 أمحد حممد سابق القحطاين .

 أنس حيىي علي اليزيدي .

 بدر حممد علي الشريف .
 توفيق منيف صليب الرشيدي .

 اثمر عبدهللا أمحد الطاهر .
 حامت عفات صفوق العنزي .

 عبدهللا العمران .محد 
 خالد جرمان عسكر العتييب .

 خالد حممد عبدالعزيز العسكر .
 راكان فهيد حممد املطريي .
 رائد محد صاحل العريين .

 راين بن مسعد بن مشخص اهلجله .
 .دي رشيزايد بن اثين بن زايد بن مفرح العايضي ال
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 5من  2الصفحة 

 املقر
 (2523رقم ) القاعة-لدور الثاينا-ملدخل الرئيسيا-عمادة السنة األوىل املشرتكة

https://goo.gl/maps/6QMqTBNZ5vv 
 *جيب إحضار أصل اهلوية الوطنية

 من السرية الذاتية  حديثة نسخ 4*جيب إحضار 
 دقيقة 15*احلضور قبل موعد املقابلة احملدد بـ 

 

 

 املوعد االسم
 زهري أمحد علي احلواج .

 االثنني

18/10 
 ظهرا   12:45الساعة 

 سامل حبيليص حبيب العتييب .
 سامي انيف جهز املطريي .
 سعد عبيد سعد الرشود .
 سعد حممد محد بن سند .

 سعود بن حممد بن صاحل العبداللطيف .
 سعود عبدهللا حممد السهلي .
 سعيد ظافر معيض الشهري .
 سلطان انصر حسني احلوطي .

 صاحل سعيد اثئر العمري .
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 املقر
 (2523رقم ) القاعة-لدور الثاينا-ملدخل الرئيسيا-عمادة السنة األوىل املشرتكة
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 *جيب إحضار أصل اهلوية الوطنية

 من السرية الذاتية  حديثة نسخ 4*جيب إحضار 
 دقيقة 15*احلضور قبل موعد املقابلة احملدد بـ 

 

 

 املوعد االسم
 صاحل عدانن خليفة اخلميس .

 الثالاثء

19/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 عادل محد منصور بن منصور .
 عبد االلة امحد معتق درمان .
 عبداالله فهد علي احلادي .

 عبداإلله عبدالرمحن محد الناصر .
 عبدالرمحن سعود عبدالعزيز الطمره .
 عبدالرمحن عبدالعزيز عبدهللا الغامن .
 عبدالرمحن حممد ابراهيم الشيبان .

 عبدالرمحن مقبل تركي املقبل .
 عبدهللا ابراهيم عبدهللا الشيحه .

 عبدهللا سعد سعود ال جنيم .
 عبدهللا طعيس خالد العاصمي .
 عبدهللا عبدالرمحن سامل الرويلي .

 علي التميمي .عبدهللا عبدالرمحن 
 عبدهللا حممد ابراهيم السعود .
 عبدهللا انصر عبدهللا احلسن .
 عبدهللا نوار عبيدهللا النفيعي .
 عبداحملسن حممد عمر العمري .

 عبدامللك عبدالرمحن عبدهللا املرابيع .
 علي حممد علي واصلي .
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 5من  4الصفحة 

 املقر
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 دقيقة 15*احلضور قبل موعد املقابلة احملدد بـ 

 

 

 املوعد االسم
 عماد بن صاحل علي القحطاين .

 الثالاثء

19/10 

 ظهرا   12:45الساعة 

 عماد حممد فهد املبرييك .
 عيسى جاسم حممد بن صوالن .
 غازي عبدهللا غازي الرويس .

 غامن فريج سعد النفيعي .
 فهد حسني عبدهللا احلقباين .

 فهد حممد عامر الغفيلي .
 ماجد محود ماجد السهلي .
 . حممد بن عبدهللا بن سعد املعنز

 حممد داوود سليمان املسعود .
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 املقر
 (2523رقم ) القاعة-لدور الثاينا-ملدخل الرئيسيا-عمادة السنة األوىل املشرتكة
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 دقيقة 15*احلضور قبل موعد املقابلة احملدد بـ 

 

 

 املوعد االسم
 حممد عبد الرمحن حممد أابحسني .

 االربعاء

20/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 حممد عبدالعزيز حممد اجلربي .
 حممد عبدهللا حممد الرباك .

 حممد علي حيىي واليب .
 حممد فهد علي اجلارهللا .
 حممد فهد حممد املشرف .
 حممد انصر حممد بن قعود .

 مرسل مبارك سعد آل ضبعان .
 مرعي حممد علي الشهري .

 مساعد عبدهللا فوزان اجلديعي .
 معاذ عبدهللا صاحل الشهري .
 موسى علي امحد املكلف .

 انصر عبدالرمحن حممد بن عمار .
 انيف انصر خليفه املطريي .

 . نواف بن شارع بن سعيد ال حبريان
 وائل عبدهللا علي املالكي .

 يزيد ابراهيم حممد الفرساين .
 يزيد صاحل إبراهيم الاليف .

 يوسف حممد زويد الغويري .
 

https://goo.gl/maps/6QMqTBNZ5vv

