
  مواعيد االختبارات لوظائف السائقين

 موقع االختبار / إدارة النقل بالجامعة 

 صباحا   8الحضور الساعة 

 يلزم إحضار أصل الهوية الوطنية والرخصة العمومي

 

 هـ 1439شعبان  13المجموعة األولى االختبار يوم األحد 
 1019291606 خليفة  عبدهللا  ابراهيم  العيسى 1

 1094083795 نايف عقيل سبيل الرشيدي 2

 1073619205 قبالن طالل  قبالن العتيبي 3

 1105326365 علي محمد ضايف المنتشري 4

 1057623629 يميفهد محمد عبد هللا العص 5

 1040658898 طارق محمد جابر هزازي 6

 1107213678 بداح محمد خربوش السبيعي 7

 1027784360 محمد عبدهللا محمد السبيعي 8

 1096904170 محمد مطر عبدالرحمن السهلي 9

 1080686585 هادي مسعود هادي آل منصور 10

 1030844086 حيالن محيل بشيت العتيبي 11

 1102681606 خريص صالح العميري خرصان 12

 1081578682 غايب فهد مرزوق العتيبي 13

 1066660745 عبدهللا احمد دماس الرزقي 14

 1085995692 أحمد عوض حجران الشهري 15

 1015838988 جعفر حسين محمد البراهيم 16

 1073939538 ماجد عاضه جعيثن النخيش 17

 1088188675 تريحيب شليل ملعب المطيري 18

 1086732706 فهاد فهد فهيد القحطاني 19

 1098872904 خالد رشاش عبدهللا الزهراني 20

 1066905926 فيصل  سعيد محسن ال عدينان 21

 1082311372 احمد قعدان مفرح العتيبي 22

 1007519620 سعد سعود سعد السهلي 23

 1100195526 سعود سعد حصيبان العتيبي 24

 1002253852 الل العتيبينايف محمد اه 25

 1056004607 عبد العزيز  مبارك منصور ال قدوم 26

 1080710302 ابراهيم رضي محمد السيد 27

 1062864028 ياسر محمد  فايز الدوسري 28

 1026711133 علي فاضل فضيل الزهراني 29

 1045451091 ساير نافع عواض الرشيدي 30

 1062067317 بندر محمد إبراهيم  المطيري 31

 1092131935 فالح ناصر فالح السبيعي 32

 1086677612 عبد هللا سعيد غازي العتيبي 33

 هـ1439شعبان  14 االثنيناالختبار يوم  الثانيةالمجموعة 

 1112645849 ناصر فيحان سعود السهلي 34

 1096937436 احمد عبد هللا مشعان الرخيمي 35

 1087856405 فادي مطلق صنهات المطيري 36



 1060654793 سعد عطيه سعيد المنتشري 37

 1074334200 اشي مشاري العتيبيسعد ن 38

 1034929404 عبداللطيف محمد علي معافا 39

 1045142419 راكان حمدان مزعل العميري 40

 1069241048 محمد حمدان بويكير المطيري 41

 1103080394 محمد مشعل  خليف  الخمعلي 42

 1067226975 عبدالعزيز مناور غازي الحربي 43

 1071484222 اطفيجمعان محمد خريص الع 44

 1128691688 عايض هالل صبيح  العتيبي 45

 1048561714 عبدهللا  محمد  عمران المحمدعلي 46

 1070644099 ياسر محمد حمد صميلي 47

 1143946992 ابراهيم حسين محبوب هادي 48

 1003241781 ماكن علي أحمد الشهري 49

 1015685686 عبد الرحمن داود عبد العزيز الداود 50

 1128358478 عبدالكريم عواد عوض العنزي 51

 1002969127 فيصل حجي علي البطاط 52

 1082412113 احمد حبيش عبيد العتيبي 53

 1120008139 فوزي علي صالح الهمامي 54

 1115766840 احمد مبارك احمد الهمامي 55

 1057350462 نادر محسن دخيل هللا العتيبي 56

 1041776855 العتيبيتركي فرج دغيثر  57

 1090092873 شريف عايد حثلين الرشيدي 58

 1104095599 صالح عايد مفلح العصيمي 59

 1072644030 محمد حسين حسن اللقماني 60

 1053082168 تركي عبدالعالي جويعد العتيبي 61

 1048403347 دهام  بجاد حماد الشاطري 62

 1028963328 أحمد محمد أحمد الدالوي 63

 1078861547 حمدي حويمد حميد المعبدي 64

 1084646312 سعد  عجب  مقعد  العصيمي 65

 1021467962 نائف ناهض عادي السيحاني 66

 1052038021 سفر حسن  عجيان القحطاني 67

 هـ1439شعبان  15 الثالثاءاالختبار يوم  الثالثةالمجموعة 

 1008927061 علي محمد احمد النزال 68

 1044549051 عبدهللا مبارك حزام الدوسري 69

 1071440455 اصرناصر أحمد سلمان الن 70

 1070521107 ناصر مجول عطاء هللا العنزي 71

 1067800498 حمزه حمود حمير العطوي 72

 1070993819 شبنان فالح عجب العتيبي 73

 1087164669 محمد شليويح رحيم العتيبي 74

 1050442712 محمد هادي علي بن صنيج 75

 1037503347 محمد عايض  سعيد القحطاني 76

 1074323815 د صالح عوض الحربيمحم 77

 1129445886 سعود عوض عفين العنزي 78

 1018313641 حسين  خليفه  حسين العبداللطيف 79

 1089331597 خلف  المبرز  خلف  النتيفات 80

 1025860303 سلطان  فالح  هجود الحارثي 81



 1069182655 ماجد احمد حزاب البقعاوي 82

 1113004319 ميسالم صالح محمد الهما 83

 1117845691 فهد مشبب محمد الدوسري 84

 1049549072 سالم  لفا  مناحي الشيباني 85

 1066545573 مشيع محمد راشد الدوسري 86

 1100452729 ماجد مسفر محماس آل بريك 87

 1123734384 عبد هللا فيصل صلبي الشمري 88

 1074533223 نادر غازي رجاء المطيري 89

 1070376023 حضير عامر حضير العميري 90

 1084197100 تركي سعيد زميم ال  سمره 91

 1070323868 بدر سعد باقي المرشدي 92

 1085116257 ناصر نجاء مرزوق العتيبي 93

 1067320877 فيصل سعود عويض العتيبي 94

 1003820063 سعود  ضيف هللا  عيد  العتيبي 95

 1011815246 سلمان حسن عبده حمدي 96

 1081368852 ممدوح عبدالعزيز  حمد الكريديس 97

 1061009575 فهد حامد عتيق الحربي 98

 هـ1439شعبان  16 األربعاءاالختبار يوم  الرابعةالمجموعة 
 1070406580 غنام علوش عليان السبيعي 99

 1053005482 حمود عيبد عوض العتيبي 100

 1048739047 بخيت ذيب عبيد العتيبي 101

 1094393434 فايز نقاء منشر العتيبي 102

 1079506257 بدهللا مفلح الزبنيسلطان ع 103

 1070981830 محمد بادي بخيت الشيباني 104

 1068697554 عبدهللا ناصر سعد القحطاني 105

 1079418222 ابراهيم محمد مصلح القرني 106

 1127431797 عبيد عوض حسين العنزي 107

 1110351648 يوسف طامي  عشق العتيبي 108

 1062835804 عون محمد جحيان الصيعري 109

 1072037763 محمد نايف جعفر الشيباني 110

 1079910533 عوض الحميدي قويزان الحربي 111

 1092408507 سلمان هديبان محمد العنزي 112

 1056516121 محمد سعود احمد الهيشه 113

 1057439844 عبدهللا عواض عبدهللا العتيبي 114

 1046045413 محمد يحيى ابوشلعه دردري 115

 1127755880 سعود ابراهيم فواد الشمري 116

 1084492493 عبدهللا مسلم خميس الهوامله 117

 1075073963 عبدهللا صالح هالل المطيري 118

 1091088862 محمد حمود مطلق العتيبي 119

 1073671701 فراج سعود راجح السبيعي 120

 1128447792 محمد فياض رضا العنزي 121

 1065475285 ض عائض الحربيمطلق معي 122

 1095676431 عبدالعزيز مناحي شباب البقمي 123

 1081986745 صالح عبده علي خبراني 124

 1098023953 فهد فالح فهيد القحطاني 125

 1060660923 سعد  عبدهللا عبيد  السهلي 126



 1082941194 فهد مقعد علوش العتيبي 127

 1021859259 عبيد صالح ديحان الحيسوني 128

 1115676700 عادل صالح علي  الهمامي 129

 1065415844 مسعود قبالن مسعود القحطاني 130

 1076776101 فيصل عميش غثيث المطيري 131

 1062522790 نايف احمد هيازع البارقي 132

 هـ1439شعبان  17 الخميساالختبار يوم  الخامسةالمجموعة 
 1088940943 سعود سعد مسلم الدوسري 133

 1069015145 فارس هويدي عياد الشيباني 134

 1094755244 مر  زيد عايض  الرشيديع 135

 1095149207 محمد فهد سعود الدوسري 136

 1078519558 لطاس حجاب دحيم العتيبي 137

 1013370992 حمد مدخل بركه المطيري 138

 1067305894 عادل عطاهللا ناهض اللويفي الحربي 139

 1066809128 فيصل طالل مشعل العتيبي 140

 1068453099  العمريتركي عاطف عبدهللا 141

 1098307836 بتال سلف عبدهللا المطيري 142

 1032473793 محسن معيض محسن العتيبي 143

 1036521266 شباب سجدي رسام  العتيبي 144

 1082406594 تركي محمد زبن العتيبي 145

 1050742970 عبدهللا صالح حسين الحيز 146

 1000865129 عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن بن سليم 147

 1049125881 رائد عوظه مشبب الشهراني 148

 1098627886 زيد مسفر زيد المطيري 149

 1067754505 خالد مصلح صالح العميري 150

 1052135389 سلطان  محمد احمد الشهري 151

 1073877043 مشعل علي شارع القحطاني 152

 1093398574 متعب علي شارع القحطاني 153

 1058204403 هويدي  محسن  الشلوي منيف  154

 1074066653 عزام غالب عمران العميري 155

 1099448340 ناصر فهيد عبيد السهلي 156

 1085294161 نشمي علي راضي المطيري 157

 1089205338 حمد عبدهللا سرحان الدوسري 158

 1057626549 غزاي خالد خلف العتيبي 159

 1077299459 راشد سعد غانم قصمول 160

 1097087579 سعد ناصر بداح الحويدر 161

 1117821239 ظاهر مهل ظاهر العنزي 162

 1060803325 فهد صالح عواض الحربي 163

 1070935182 نمر سعيد محمد العتيبي 164

 1035295045 بندر شرار مطلق العتيبي 165

 1024003228 مفلح  شارع  عبدهللا  القحطاني 166

 1045800933 ود  رديني  السهليمحمد  حم 167

 1114123548 مبخوت محمد مبارك الهمامي 168

 


