
 

 م
رقم 

 الملف
 تاريخ المقابلة الشخصية ومكانها  المرتبة االسم

 10 منيره سليمان الرميح 5287 1

الموافق  19/5/1442يوم األحد الموافق 
3/1/2021 

 الساعة العاشرة صباحا
 الدور الخامس 19بمكتب وكيل الجامعة مبنى 

 

 10 هاني فنوش العنزي 9146 2

 10 مزروع صالح المزروع 12603 3

 10 السبيعيسالم فراج  10918 4

 10 عبدهللا على الجاسر 9745 5

 10 زينب عبدالعزيز القبيشي 11967 6

 

 

 

 

 م
رقم 

 الملف
 تاريخ المقابلة الشخصية ومكانها  المرتبة االسم

 10 وفاء طامي العويد 11240 1

الموافق  20/5/1442يوم االثنين الموافق 
4/1/2021 

 صباحاالساعة العاشرة 
 الدور الخامس 19بمكتب وكيل الجامعة مبنى 

 

 10 عائشة فهد الدوسري 10087 2

 10 سعد سعيد القحطاني 10922 3

 10 سامى صالح الحسينان 9314 4

 10 فهد محمد جارهللا الفهيد 10917 5

 10 هند مرزوق المرزوق 11123 6

 

 

 



 م
رقم 

 الملف
 تاريخ المقابلة الشخصية ومكانها  المرتبة االسم

 10 عبدهللا على عناب 11528 1

الموافق  21/5/1442يوم الثالثاء الموافق 
5/1/2021 

 الساعة العاشرة صباحا
 الدور الخامس 19بمكتب وكيل الجامعة مبنى 

 

 10 علي عبدالرحمن الشهري 98015 2

 10 محمد عبدالعزيز العفتان 9223 3

 10 متعب الحربىخالد  12559 4

 10 ملهى عبدهللا العرجاني 9315 5

 10 خالد دخيل هللا العتيبي 12563 6

 10 سالم الشهراني يمرع 9741 7

 

 

 

 

 م
رقم 

 الملف
 تاريخ المقابلة الشخصية ومكانها  المرتبة االسم

 10 محبوب عبدالعزيز الطامي 6286 1

الموافق  22/5/1442يوم االربعاء الموافق 
6/1/2021 

 الساعة العاشرة صباحا
الدور  19بمكتب وكيل الجامعة مبنى 

 الخامس

 10 سعد مسعود القحطاني 28362 2

 10 فهد عبدهللا الشعالن 9134 3

 10 مانع عبدهللا القرني 103698 4

 10 كعبيابراهيم على  28063 5

 10 ايمان ناصر الرجيب 5379 6

 10 على محمد ال شعشاع 8589 7

 

 



 

 م
رقم 

 الملف
 تاريخ المقابلة الشخصية ومكانها  المرتبة االسم

 10 امل محمد الوهيبي 96441 1

الموافق  23/5/1442يوم الخميس الموافق 
7/1/2021 

 الساعة العاشرة صباحا
الدور  19بمكتب وكيل الجامعة مبنى 

 الخامس

 10 محمد سعود محمد الجبر 13810 2

 10 اليحيىجميله محمد  7665 3

 10 الشارقيمحمد عبده  13784 4

 10 غاده عبدالمعطي المصري 97202 5

 10 سهير سليمان الجباري 104001 6

 10 محمد علي المالكي 99295 7

 

 


