
 6من  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 عبدالرمحن ابراهيم اخلمشي

 الثالاثء

26/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 ابراهيم انصر عبدهللا اهلاليل
 امحد سامل عويض احلريب
 امحد انئف جهز املطريي

 الطالسيإبراهيم علي إبراهيم 
 بدر صاحل حممد الغرير

 بكر عبدالرمحن عبداللطيف اجملنه
 بندر سعد املالكي

 جابر سعيد دغيليب احلارثي
 حبيب عبدهللا سعد الشويش
 حسني فهد حسني املطريي
 محود عايد سويد العتييب

 خالد ابراهيم انصر احلوطي
 خالد بن محد حممد املنيع

 آل حنش خالد عبدهللا حنش
 خلف عبدهللا خلف العتييب
 خليفة رافع خلف الشمري
 راشد عبدهللا سعد العليوي
 رافع االمسر عبكي العنزي
 راكان حممد عبدهللا احللوه

  

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


 6من  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
 راكان حممد علي الغامدي

 الثالاثء

26/10 

 ظهرا   12:45الساعة 

 راين محد عبدهللا العشري
 العتييبسجد حممد سعد 

 سعود عبدالرمحن شوميان العنزي
 سلطان شجاع عبدهللا املطريي

 سلمان زبن متعب العتييب
 سلمان حممد مسفر القحطاين

 شايف مطري صرب الشمري
 صقر خليف شريد املطريي
 ظافر سعيد ظافر القحطاين

 عادل عبدهللا العنزي
 عبد الرمحن براك الرباك

  

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


 6من  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
 عبداحلكيم صاحل عبدهللا الوهيب

 االربعاء

27/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 عبدالرمحن عبدهللا عبدالرمحن صقر
 عبدالرمحن علي دميشق العامري

 عبدالرمحن حممد عبدالرمحن احليدر
 عبدالرمحن انصر فهد العيد

 عبدالعزيز عايض عشيش الغامدي
 عبدالعزيز علي حسن القصيمي
 عبدالعزيز علي حممد الشهري

 عبدالعزيز حممد عبدالعزيز الفليج
 عبدالعزيز حممد عبدهللا الشكره
 عبدالعزيز وليد علي ابوالنجا

 عبدالكرمي سعد عبدهللا العبدهللا
 عبدالكرمي صاحل عبدالرمحن اخليربي

 عبدهللا أمحد غنام الرشيدي
 يعبدهللا بن حممد بن عبدهللا البديل

 عبدهللا بن حممد بن عبدهللا احللوه
 عبدهللا تركي حممد بن عبيد
 عبدهللا سعد سعيد الدوسري
 عبدهللا عبيد محود الدوسري
 عبدهللا فهد عبدهللا العسكر

  

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


 6من  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
 عبداجمليد توفيق صنهات العتييب

 االربعاء

27/10 

 ظهرا   12:45الساعة 

 اجلوهرعبداجمليد عبدالعزيز سعد 
 عبدامللك صاحل عبدهللا العليوي

 عثمان عبدالرمحن عثمان الغامدي
 عماد بندر انيف الدغيليب

 عماد عبدالرمحن سعد اخلميس
 عمر ظافر عمر الدغيليب العتييب

 غامن رجاء غنيم املطريي
 فارس امحد ابراهيم السويلم
 فارس حممد سعيد الشهري

 احملبوبفهد سلمان سعد 
 فيصل خالد شريف الفيفي

  

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


 6من  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
 فيصل سعيد محود القحطاين

 اخلميس

28/10 

 صباحا   8:15الساعة 

 ماجد سعود عايض الشيباين
 مبارك فهيد عايد العوده

 حممد سعود عبدالعزيز السهلي
 حممد سليمان صاحل الطواله الشمري

 حممد عبدهللا حممد شويل
 عبدهللا الزهراينحممد عقيل 

 حممد متعب عسكر املطريي
 حممد مقحم سبعان عسري املطريي

 مطلق فهد عقاب احلريب
 معاذ محيد عبداملعطي السلمي
 ممدوح بن سعود حممد الرشيدي

 مناحي مذحل حمسن العتييب
 منيف بن سعد بن صياح الشمري

 منيف بن حممد رشيد املطريي
 النجيفانمنيف حممد خلف 

 اندر تركي معيض العتييب
 انصر بن زيد بن انصر الشنار

 انصر حسني علي الناصر
 انصر حممد عبدالعزيز بن انصر

  

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


 6من  6الصفحة 

 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
 انيف تركي فراج الدوسري

 اخلميس

28/10 

 ظهرا   12:45الساعة 

 انيف صاحل أمحد الزهراين
 نواف سعد سليمان بن شالع

 العضياينوليد فاحل سفر 
 وليد مبارك عبدالعزيز الشهراين
 يوسف منذر احسان فلمبان

 

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

