
 4من  1الصفحة 
 

 املقر
 (2557لقاعة)ا-لدور الثاينا-سياملدخل الرئي-عمادة السنة األوىل املشرتكة

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

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

 املوعد االسم
 امحد رشيد محدان البديري 

 هـ10/10/1439االحد 
 صباحا   8:30من الساعة 

 ظهرا   12:30إىل الساعة  

 امحد عبدهلل حممد املاجد 
 امحد فهد انصر الغامن 

 امحد حممد سعيد آل شايع 
 اديب حممد صاحل الراشد 

 امه براهيم صاحل عبدهللا الذايب اس
 أمحد حممد أمحد مفرح 
 أمني حممد أمحد الناصر 

 بدر راشد عجاب الفريدي 
 بدر انصر ابراهيم الطليان 

 مجال راضي مرضي اللحياين 
 حسني عباس حسني البناي 
 خالد امحد علي الغامدي 
 خالد غازي مالوي العنزي 

 رائد سفر منيف العتييب 
 رايض عبدهللا علي الشهري 

 سعد عبدالرمحن عبدهللا الصياحي 
 سعود صاحل سلمي اجلهين 
 سعيد عثمان علي احلارثي 
 سلطان براهيم زويد احلريب 

 سلطان حسني سلطان اهلاجري 
 سلطان فهد انصر املطريي 

 سليمان سعد سلمان سعد الكنهل 
 شافع علي حممد الشافعي 

 

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


 4من  2الصفحة 
 
 

 املوعد االسم
 شفيق عبيد حممد علي الصعيدي 

 هـ10/10/1439االحد 
 ظهرا   1من الساعة 
 عصرا   3إىل الساعة 

 

 عادل سامل منور املطريي 
 بد هللا حممد عبد الرمحن الداود ع

 عبدالسالم حممد إبراهيم الشيبان 
 عبدالعزيز حسني صادق بوعريش 
 عبدالعزيز سعود مشيلح العصيمي 
 عبدالعزيز عبدهللا ابراهيم محزي 
 عبدالعزيز اليف عبدهللا املطريي 

  سعد عبدالرمحن صاحل السليمان عبدهللا
 عبدهللا عبيد خلوفه العمري 
 عبدهللا علي حممد هزازي 

 عبدهللا حممد محد بن عراين 
  



 4من  3الصفحة 
 

 املوعد االسم
 عبداجمليد سفر محدان العتييب 

 هـ11/10/1439االثنني 
 صباحا   8:30من الساعة 
 ظهرا   12:30إىل الساعة 

 عبداجمليد عبدهللا حممد الغامدي 
 عبداجمليد حممد عبدهللا املرشد 
 عبداملنعم امحد هاين بوشاجع 

 علي جربان أمحد خرباين 
 علي حسن حممد عطيف 
 علي حممد يوسف احملسن 
 علي انئف فهيد الشمري 
 عمرو امحد امحد حوذان 

 عيسى حسني عبدهللا السناوي 
 عيسى غازي مجل املطريي 

 عيسى انصر عيسى اجلميعة 
 فاضل معتوق انصر اجلريش 

 فايز حممد علي السبيعي العنزي 
 فهد ابراهيم عبدهللا الرومي 

 النفيعي فهد زابر فارس 
 فهد علي حيىي هزازي 

 فهد حممد موسى اجلميلي احلريب 
 فهد مرضي فرحان الدوسري 

 فهد انصر فهد السبيعي 
 ماجد سعود حممد احلريب 

 حممد محد ابراهيم الربيعان 
 حممد دهيمان صاحل الدهيمان 
 حممد سليمان عبدهللا الفرهود 

 

  



 4من  4الصفحة 
 

 املوعد االسم
 حممد عبدالعزيز صاحل الصنات 

 هـ11/10/1439االثنني 
 ظهرا  1من الساعة 
 عصرا   3إىل الساعة 

 حممد عبدالعزيز حممد احلميد 
 حممد فهد عبدالرمحن العتييب 

 حممد فهد مثين احلريب 
 مساعد عبدالرمحن امحد الريزان 

 مسفر انصر مسفر اليامي 
 معاذ حممد عمر ربيحان 
 مهدي صاحل حممد السامل 
 مهدي طاهر حسن الدليم 
 مهند عبدالعزيز حممد املذن 
 موسى علي عيسى حمزري 
 موسى علي موسى جرييب 

 انصر صاحل سعيد ال عوض الشهراين 
 انيف ماضي صاحل الشمري 

 هـ12/10/1439الثالاثء 
 صباحا   8:30من الساعة 
 صباحا   9:50إىل الساعة 

 نواف مسفر حممد آل جلخف 
 هادي عامر هادي الدوسري 

 وايل حسن رمان العنزي 
 وليد خالد مرعي الثمايل 

 وليد فائع امحد ال عواض 
 ايسر حممد امحد اهلويشل 
 حيىي امحد حممد شراحيلي 

 


