
 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
 امحد جربان امحد قحل .

 األربعاء

13/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 امحد عامر حممد الربعي .
 امحد عبدالرمحن حسن الشهري .

 أمحد حيىي محود والد .
 أنس خالد عبدهللا اجلويعي .

 محدان ثويب النفيعي .بدر 
 بدر عبدهللا حممد الدريهم .

 بندر مناحي مرتك القحطاين .
 تركي حممد علي الناصر .

 حامت حممد عواض العتييب .
 حسن عبدهللا حسني هاشم .

 حسني علي ااب الروس القريين .
 محد عبدهللا سعود الطشالن .

 محد انصر حممد املسعر .
 سويلم النمله .محود امحد 

 خالد سامل هندي السقياين .
 خالد عبدهللا امحد جبيلي .
 خالد فرح راشد الدلبحي .

 سامل مبارك الرشيدي .
 سعد ابراهيم مسمار القحطاين .

 سعد بن معيوف بن شبيب الزعيب .
 سعد عيد حممد القحطاين .

  

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


 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
 سعود تراحيب منري العتييب .

 األربعاء

13/10 

 صباحا   12:45الساعة 

 سلطان بن ضيف هللا حممد الزهراين .
 سلطان عبدهللا فيحان العتييب .
 سلطان حممد عبدهللا الشهري .

 سليمان بن مرعي بن علي الربعي .
 سيف حممد علي الزهراين .
 صاحل أمحد جزاء الشيخ .
 صاحل ذايب مهناء املهنا .

 صاحل العمري .صاحل مصلح 
 عايض حممد صاحل ال سامل اليامي .
 عبادي جابر ضيف هللا العمريي .
 عبداإلله عبدهللا مغريان احلريب .

  

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


 5من  3الصفحة 

 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
 عبدالرمحن سليمان عمر الصويلحي .

 اخلميس

14/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 عبدالعزيز حممد فراج الفراج .
 القحطاين .عبدهللا حسن عبدهللا 

 عبدهللا ضيف هللا حريب الغويري .
 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنقري .

 عبدهللا علي عبدهللا السواجي .
 عبدهللا علي مذخر الثوري السبيعي .

 عبدهللا متعب دبيان احلريب .

 عبدهللا حممد علي االمسري .

 عبدهللا انصر حممد البارقي .
 حممد اجلمعان .عبدهللا انصر 

 عبداجمليد براهيم حممد القاسم .
 عبداجمليد بن فهد حممد الغميز .
 عبداجمليد صاحل عبدهللا املبارك .

 عبداجمليد وحيمر العتييب .
 عبداحملسن مسند عبداحملسن املسند .

 عقوب منوخ اندر احلميداين .
 فهد حصني فرج العجمي .

 املالفخ .فيحان فيصل فيحان 
 فيصل ابراهيم موسى العبدالسالم .

 مالك صاحل إبراهيم املعيوف .
 حمسن مفرج مفرح املشعيب السبيعي .
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 5من  4الصفحة 

 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
 حممد امحد حممد عسريي .

 اخلميس

14/10 

 ظهرا   12:45الساعة 

 حممد بن محود بن علي القباع .
 حممد بن انصر بن حيىي .

 طحاش .حممد حسني علي 
 حممد محد حممد القريين .

 حممد محدان سفر العتييب .

 حممد خالد ابراهيم العبيد .

 حممد ذايب مجعان احلريب .
 حممد راجح حمسن القح .

 حممد سيار سعد الرشيدي .
 حممد صاحل حممد اليامي .

 حممد عبدهللا حسن عطيف .
  

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


 5من  5الصفحة 

 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
 الشهري .حممد علي علي القاضي 

 األحد

17/10 
 صباحا   8:15الساعة 

 حممد اليف عنيزان الشمري .
 حممد انصر عبدالرمحن الفاحل .
 مشاري راكان عبيد العصيمي .

 مشعل بن فهد بن حممد املنديل .
 مشعل انصر مطلق العتييب .

 د .معاذ بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز االمح
 مكي ابراهيم قاسم عزالدين .
 منصور تركي حممد املالفخ .

 منصور عابد عبدهللا الزايدي .
 مهند بن سعيد بن عائض آل شبيب .

 انصر سعود انصر الشريفي .
 انصر عبدهللا سعد ال قاسم .

 انصر حممد انصر عبدهللا اخلرجيي .
 انيف بندر غصاب احلارثي .

 انيف عبدهللا عبدهللا السبيعي .
 حممد النجيدي .نواف خالد 

 نواف انفع تركي العبديل .
 نواف انيف مزعل الطواله .
 هزاع عوده شعو العنزي .

 يزيد بن وادي انحي الشمري .
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