
 4من  1الصفحة 

 املقر
 (2523قم )ر القاعة -لدور الثاينا-الرئيسيملدخل ا-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 عبدهللا صاحل القنيصي .

 األحد

24/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 امحد ابراهيم حممد الصمداين .
 امحد هادي عبده الطوهري .
 أمحد محود عاصي العنزي .

 الطلوحي .بدر عطاهللا خبيت 
 بسام دخيل هللا قريضة احلمدي .
 بلقاسم إبراهيم بلقاسم العمري .

 بندر خالد سامل العتييب .
 اثبت علي اثبت القحطاين .
 حسني جابر حسن الفيفي .

 .محد عايض عبدالرمحن ال سعد القحطاين 
 محيد ديل فهيد العنزي .

 خالد بن عبدهللا بن انصر الربيه .
 خالد سعد امحد الشيحان .

 . خالد عبد الرمحن ابراهيم العبدالرمحن
 خالد عبدهللا ظافر البكري .
 خالد نشار عوض العتييب .
 دايس جاسر مقبل الرويلي .

 راشد عبدهللا راشد الدوسري .
 راشد عبيد فايز السبيعي .
 سعد عبدهللا سامل القريين .

  

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


 4من  2الصفحة 

 املقر
 (2523قم )ر القاعة -لدور الثاينا-الرئيسيملدخل ا-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 سوحيل الدوسري .سعد 

 األحد

24/10 

 ظهرا   12:45الساعة 

 سعود سجدي حدجيان الروقي .
 سعود عياد سويفر املطريي .

 سلطان فهد إبراهيم الشميمري .
 سليمان بن سعد بن صاحل اجلميعي .

 صاحل رحيم براك العتييب .
 ضبان حممد ضبان الدوسري .
 طائل عوض حممد السالت .
 ظافر عمر ظافر القحطاين .

 ظافر عوض عبدهللا االمسري .
 عبد الرمحن صاحل شبوب القرين .
 عبداخلالق علوي سامل احلارثي .

  

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


 4من  3الصفحة 

 املقر
 (2523قم )ر القاعة -لدور الثاينا-الرئيسيملدخل ا-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
 . عبدالرحيم حممد عبدالرحيم الدغيمان

 االثنني

25/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 عبدالعزيز فهيد عيد العنزي .
 احلريب .عبدهللا سعود غيالن 

 عبدهللا مفضي خملف العنزي .
 عبده إبراهيم علي عويص .

 عجالن عبدهللا صاحل الشهري .
 علي فصال محد كاليب .

 عيسى بن نعمي بن عيسى كلييب .
 فراج سحمي سعود السبيعي .
 فرج مبارك حميميد العصيمي .
 .يب فهد بن عبدالرمحن بن ابراهيم الدري

 بريك العتييب .فهد سلطان 
 فهد عبد العزيز عبدهللا احلماد .
 فهيد الروثي محود الشمري .
 فواز محد مصلح العازمي .
 فواز فهاد حممد العجمي .
 ماجد حممد محود العتييب .
 حمسن حسن علي كعيب .

 حممد بن مرضي بن حممد العصيمي .
 حممد خلف درمييح احلنتوشي .

 حممد ابكرمان . حممد عبدالرمحن
 حممد يوسف امحد بومحيده .

  

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


 4من  4الصفحة 

 املقر
 (2523قم )ر القاعة -لدور الثاينا-الرئيسيملدخل ا-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
 مشعل خليف قعدان املطريف .

 االثنني

25/10 

 ظهرا   12:45الساعة 

 مشعل زايد مشرع العصيمي .
 مشعل حممد جعرب العنزي .
 مشعل هزاع مطلق املطريي .
 مصعب حيىي سعيد النجراين .
 . معتوق عبد هللا جعمل العتييب

 مناحي عايض سيف القحطاين .
 موسى بن عبيد عبدهللا املطريي .

 انصر امحد علي كعيب .
 انيف عوضه سعد القرين .
 نوح حامد بريك املطريي .

 هادي هصام هادي الوادعي .
 

 

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

