
 

 

 

 

 392 والهندسية رقم للمسابقة الرجالية اإلدارية والفنية لمواعيد االختباراتتعميم 

 

سااااتح الت الللدام ع إلالإ االف ال ن      اليت 392لقم  ناهل دسااااإلر املسااااإالر اليةإلإلر ايةالار نال  إلر اعالن إشااااإل  إى

ء ع   التإلإ إمل املدا ر    قت الم ن طإاللالإ هاااا الد ر ايي اإلإ إمل املللد ن ا إ03/01/1443هاااا  ل  19/12/1442

  وضت أة إه  ع  ياعإ  اللع إلمإمل اللإلإلر: سب  إ هو   ع الشينط املع  ر نر حتداد  واعإلد االالتإلامل ل مللد ن

ل لأكد    صحر التإلإ إمل املدا ر ن طإاللالإ  ع الشينط املع  ر قتل ا ضإل أصل نثإللر املؤهل ل وظإل ر املللدم هلإ  (1

 لالالتإل.نسإللم اسلتعإة    ال ت طتح ع إله شينط الوظإل ر املع  ر قتل ةاوف  لالالتإلداوف ال

قإعر االالتإل تطتإللًإ ل لوةإلالإمل اليمسإلر االذا الك إلر ن اللعإنن  ع امل ظمن نتطتإلح اللتإعد نعدم اللجمع ع د اواار (2

 الشأن نللطتإلح ايةياءامل اال نايار نلسال ر اجلمإلع.

 الإلوم ناملوعد احملدة له. ل ك إلر االيفاوف أي  للدم ل  اسمت اد (3

 ل  اسمت اداوف أي  للدم ال حيمل أصل اهلوار الوط إلر. (4

 (.حمص  ةيعلن) تطتإلح توك  إاسمت اداوف أي  للدم ال حيمل ال  (5

 تإل.ا لالإء االالسلظالي ل مللدم ت لإئإلًإ ع د  ةلةر (13)ةقإللر نةلةر اةلإلإي االالتإل  (25) د  االالتإل  (6

 وضحإ يف  يف نقت ال ح امليشحن ل داوف ل ملإا ر الشخصإلر ع   ص حر ايعال إمل مبوقع املؤسسرسإللم اعالن  (7

 .امللإا ر الشخصإلر االعالن  واعإلد

 (UPG@TVTC.GOV.SAل لواصل ) (8

  ع مت إلإت إ ل جمإلع اإللواإلح نالصحر نالسال ر،،،
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  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 فيصل حممد مصطفى  القدسي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 يوسف سليمان عبدالرمحن اليوسف 2

 حممد عبداهلل حممد ال ابراهيم 3

 صاحل ابراهيم  صاحل احلضيف 4

 حامد مستور حامد احلارثي 5

 نايف علي حممد الغامدي 6

 نوح امحد حممد دغريري 7

 مطري  صاحل  عبداهلل  العنزي 8

 علي سعود جعيدان النخلي 9

 أمحد عبداهلل حممد مهدلي 10

 عادل سعد سعيد ال زياد 11

 عبداالله  خالد امحد الغامدي 12

 عبداهلل سعيد صاحل الغامدي 13

 يوسف فهيد  الفهيدأمحد   14

 تركي عابد حممد املطريي 15

 سعد سعود عبداهلل العتييب 16

 عبدالرمحن أمحد  حمسن بن صويلح 17

 عادل حامد محيد اجلهين 18

 رائد عقال محيدان الشمري 19

 سامل فيصل حممد احلربي 20

 أمحد خضري حممد البارقي 21

 م السبيقياسر  فرج قاس 22

 نايف عبداهلل حمسن الغرييب 23

  



 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 عبداهلادي عبداهلل ناجي اخلرماني 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودوظيفة لليشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل  عبدالكريم  زبن االيداء  2

 ماجد  عائض  بطيحان  الشراري  3

 حممد نعيم  حممد احلازمي 4

 حممد حسن حممد الثوابي 5

 يوسف حممد حسن الدارقي 6

 وائل إبراهيم عيد الصبحي 7

 ابراهيم امحد علي عسريي 8

 عبداهلل  خالد عبداهلل احلايك 9

 خالد  ابراهيم  خالد  الزارع  10

 سعد منيع سعد القثامي 11

 بارك  عياش  احلبيشي سلمان  م 12

 فادى ناجي حممد السناوي 13

 سعود معيض درمييح املطري ي 14

 ضاري اليف مصيخ الشمري 15

 محدان صاحل ثاني العنزي 16

 عبدالكريم ابراهيم حممد الشاردي 17

 موسى عبداهلل عبدالرمحن القرني 18

 سعيدان  محود خلف  البقعاوي  19

 بدر لطاس غازي الضيط 20

 حممد علي امحد القرني 21

 عبدالعزيز ناجي صلفيق الشمري 22

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 نايف ماضي حزام اهلاجري 1

 " لأعما إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا08:55اىل  08:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالعزيز ابراهيم  حممد املزيد 2

 اجمد علي حصن آل معيلو 3

 حممد  عبدالرزاق  حممد الرويشد  4

 سليمان عبداهلل حممد البكري 5

 حممد عواض  سعد احلارثي 6

 حممد  سعيد  حممد  االكليب 7

 حسن امحد عبداهلل عريشي 8

 مشعل  عامر  مردد السفياني  9

 مشعل صاحل سامل العمري 10

 خالد  ناصر منصور الدوسري 11

 معاذ عبداهلل عياد احلجيلي 12

 حممد إبراهيم حممد القحطاني 13

 عبداحملسن نايف حمسن القحطاني 14

 عبداهلل عبده محد صميلي 15

 إبراهيم  عبداحملسن  عبداهلل الريس 16

 راكان  علي  عبدالرمحن  االمسري 17

 د شبريفيصل علي حمم 18

 نواف حممد مشبب مرعي 19

 خالد  سبيع سعيد القرني 20

 حسن عبداهلل  عبدالرمحن  ال مسعود  21

 شاهر سعيد شاهر الشهراني 22

 نواف عبداهلل عبدالعزيز  املغيولي 23

 

  



 

 التإل وعد ادء االالتإل ن كإن اال الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 مهند حزاب  شرف العتييب 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا08:55اىل  08:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 منيف عياد صنهات احلربي 2

 أمحد فهد عبداهلل الطويل 3

 منصور عبداهلل  مرعي  القحطاني  4

 عبداجمليد  عبداهلادي  عبيد باخيضر  5

 يوسف علي حممد محدي 6

 عبدالرمحن  حممد  امحد  البارقي  7

 مر  فحاط بيوض العنزي ع 8

 علي  حامس  سعيد  ال معيض  9

 فايز حممد احلسني عسريي 10

 حممد سليمان محد الشدوخي 11

 جالل سعود خليل احلربي 12

 رائد مذيب صاحل بن حبتور 13

 طالل حممد شوعي دعوري 14

 عبداهلل شنب حسني السعن 15

 ن ابراهيم املشيقحعبداهلل عبداحملس 16

 فواز فهد عبدالعزيز املغلوث 17

 حممد سعيد عبدالكريم  احمليسن 18

 زايد مبارك بنيه العنزي 19

 منصور موسى ناجي الشراري 20

 عبدالعزيز عارف  مرشود  املطريي  21

 معاذ سعود عبداهلل السهلي 22

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط ف لالالتإلامليشحن ل داو االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 امحد مضحي  رفاع الشمري 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا09:25اىل  09:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالرمحن ابراهيم حاشد راجحي 2

 هادي مسفر حممد الدوسري 3

 فواز راضي عقالء العنزي 4

 عزام صاحل حممد السلوم 5

 ظافر عبداهلل سعيد القحطاني 6

 د  مجال  حممد سعيد مالكيولي 7

 علي عزيز محود الشراري 8

 حممد  عبداهلل  حممد  العطاس  9

 حسن  علي  عبداهلل  العرفات 10

 عبدالعزيز غامن هذلول احلربي 11

 فهد محدان سويهج الرويلي 12

 عبداهلل  متعب غرم اهلل الغثيمي 13

 لي ماجد   اياد  راشد  الشب 14

 فهد عايض  اسيمر  الرشيدي 15

 مبارك علي سعد الدوسري 16

 امساعيل سليمان فرحان الشمري 17

 عبداهلل حممد علي املنقاش 18

 فايز مفلح دخيل االكليب 19

 يوسف  ابراهيم سامل  الغامدي 20

 سعود فهد حممد القبيسي 21

 فيصل  مسعد مطلق العطوي  22

 مبارك  عبداهلل  حممد ال مشهور  23

 

  



 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 زاهي مشوح محدان العنزي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا09:25اىل  09:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد فائع أمحد عسريي 2

 عمر عبدالعزيز  محود الطويان 3

 مقرححيي سلمان علي ال  4

 عبداهلل عبدالرمحن عبداحملسن الراشد 5

 عصام عبدالرمحن بن علي الغامدي 6

 عبداهلل عبدالرمحن سليمان احلربي 7

 عمر  حممود زيدان الرشيدي 8

 ياسر حممد  صاحل الرشودي  9

 بدر عبداهلل فالح احلربي 10

 علي مبارك علي القحطاني 11

  حممد عون احلريزيعبداهلل 12

 سلمان عبداهلل شويل األمسري 13

 سليمان علي ناصر احلبيب 14

 نشمي سلمان حممد العنزي 15

 عبدالعزيز  سلطان  رجاء  الشمري 16

 رائد خالد عبداهلل الشمري 17

 سعيد عبداهلل  سعيد  االكليب 18

 سعد حممد محزة العلي 19

 عبد اهلل سليمان  الدواس معاذ 20

 خالد  سعيدان غالب احلربي 21

 نايف غويلي مغلي السحيمي 22

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 عادل  صاحل سبالن اليامي 1

 لأعما إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 هويشل عبداهلل  عبداحملسن  عبداهلل  بن  2

 امحد علي امحد الشهري 3

 حممد حسني عبداهلل املوسوي 4

 عبداهلل عبدالرمحن حممد  الشهري 5

 راكان ناصر عبداهلل عسريي 6

 تركي عبداهلل عطيه الزهراني 7

 سلطان جابر امحد الفيفي 8

 معاذ عبدالرمحن ابراهيم  اهلزاع 9

 العسريي   حممد سلطان  سعيد 10

 سامل بشيتان سامل الشمري 11

 يوسف علي صاحل ال سوار 12

 سعود مسعد حممد السبيعي 13

 نواف  منور  جباره  الصعيدي 14

 حامد صاحل حامد الوادعي 15

 نداء محود زعل الشمري 16

 ناصر سليمان محدان الشراري 17

 شربميعبداهلل مقرن ابراهيم ال 18

 مشهور حدرج عبداهلل الشراري 19

 عمر حممد عبدالعزيز العيد 20

 خالد راشد سلطان  الشمري 21

 عبدالرمحن  سرحان  مرزوق الرشيدي  22

 فيصل  زغري  عياط الرويلي  23

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 كإن االالتإل وعد ادء االالتإل ن  الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 خالد سعود خالد احلربي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 يوسف حسن حسني ال صبحان 2

 منتظر  علي  حممد العلي  3

 وائل  علي امحد اجلاري 4

 علي حممد عمري الشهراني 5

 عبدالعزيز حممد بطي الكليب 6

 أمحد  خملف عودة القيضي 7

  الريسعبداهلل حممد عبداهلل 8

 اسامة عبدالرحيم سعيد الزهراني 9

 عبداجمليد  عبداهلل  ريس الريس 10

 عبداهلل محود رحيل الرويلي 11

 أمحد  عبداهلل  عابد  القرشي  12

 حييى عوض حييى ال شيبان 13

 ماجد رفاع نافع الشمري 14

 فيصل خلف غازي احلالج 15

 عبداهلل السناني عبداهلل علي 16

 حسن صاحل سلمان اجلارودي 17

 ثامر سعيد ثامر الشهراني 18

 نادر عبيد غازي احلربي 19

 عبداهلل عبدالعزيز سيف السيف 20

 عبداهلل  عبدالرمحن  عبداهلل  العبداهلل 21

 حممد  عبداهلل  علي  مسعود  22

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط ل داوف لالالتإلامليشحن  االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 ناصر حجاج جديع السمارة 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 صباحًا( 10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 نايف  عيظه  حسن  ال قحيشي  2

 فارس عبداهلادي حممد القحطاني 3

 عبدالعزيز علي ظافر القرني 4

 باتل  مبارك باتل  الرشيدي 5

 مازن حبي حسن طميحي 6

 عبدالسالم  تقي  علي البوخضر 7

 فالح نقاء لطيف السعدون 8

 امين  سعيد امحد الشريف 9

 بندر عايض عيد العتييب 10

 علي سامل داغر البلوي 11

 عبداهلل عبدالوهاب عبداهلل السويطي 12

 راكان ناجي امحد املرواني 13

 هشام حسني شبيلي شراحيلي 14

 عبداهلل خالد عبداهلل القريين 15

 يزيد عبداهلل  حسن الزهراني  16

 حممد حامد شالل الشمري 17

 وليد دخيل مقيعس الرشيدي 18

 حممد صاحل حممد العناد 19

 نواف سليمان علي النهابي 20

 عبدالرمحن  تركي  شتوي   اجلهمي  21

 باسل سليم قنيفذ العنزي 22

 عبداخلالق  فاحل  سعد ال رمثان 23

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 تركي علي راشد املزيين 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداإلله حممد سعيد الغامدي 2

 خالد حممد امحد االمحد 3

 البكريعبدالرمحن علي عبدالرمحن  4

 مشعل منري مضحي البقمي 5

 بدر سعود دليم  احلربي  6

 امحد علي معدي عسريي 7

 عبداهلل  حممد سعيد الشهراني  8

 عبدالرمحن  حممد امحد بريك 9

 فيصل  حسني  امحد  ال شخري  10

 خالد عوض عبداهلل القحطاني 11

 مشاري فهد عتيق العتيق 12

 امحد ثويين  عليان العنزي 13

 عبداهلل عدنان سعيد احلربي 14

 سلطان دخيل مطلق العنزي 15

 يوسف عبداهلل حمسن الزايدي 16

 فهد  حممد  شائع  ال حبشان 17

 عبداهلل  علي  عبداهلل  العلياني  18

 رعد  حممد علي البحريي 19

 ويل ابراهيم  حممد  فاحل  ش 20

 عبدالعزيز حمماس صقر  املطريي 21

 فهد  مربد  مطري  السلماني 22

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 امحد صاحل  علي  احلارثي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " هلمؤ وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 خالد حممد  عبداهلل الشمراني  2

 حممد احمللويصاحل أمحد  3

 عايض صاحل  علي  احلارثي 4

 فهد صاحل  عبداهلل  املاضي  5

 فهد جنر عرنان العتييب 6

 علي عائض  مفرح  االمسري 7

 عبدالعزيز  شكري  شاكر  احلميدان 8

 ماجد حسني عايض الشهراني 9

 خالد خليف يعقوب املخلف 10

 ل علوانشعيل سعيد منصور آ 11

 سامي سلطان حسن املالكي 12

 فارس حممد علي ال ابلحارث 13

 فهد سعود فهد الرشيد 14

 حممد  صاحل  حممد  اليوسف  15

 نواف سعيد سعد احلارثي 16

 حممد باقر علي اهلاشم 17

 عيسى سلمان جاهم الشراري 18

 باسم فهد حممد الشمري 19

 ق رفدان مبارك الشهرانيطار 20

 فهد  صاحل فهد اخلليفه 21

 عبداهلل  علي عبداهلل  السنيدي  22

 زياد عيد راضي الشمري 23

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 ور علي راشد عبداهلل  ال منص 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد سليمان هالل احلربي 2

 حممد عبد العزيز سعيد ال عبد اجلبار 3

 نايف خالد فيحان املهيدلي 4

 عبدالعزيز موسى علي مدخلي 5

 أمحد  زيد  حممد  الصقعيب  6

 سامل حممد بدر احلربي 7

 عبدالكريم  بركه عايض املطريي 8

 ابراهيم  سعد  عوض  العنزي  9

 عبدالعزيز عبداهلل حيي العقييب 10

 عبداهلل حسن سعيد القرشي 11

 محود مناحي جديد الرويلي 12

 عبداهلل أمحد حممد املكتوم 13

 أنس عبداهلل  سعيد رفيدي  14

 حسني معيض حممد القرني  15

 رائد سعيد سعد الشهراني 16

 منصور سعود فرز الشمري 17

 اياد زايد نايف العتييب 18

 سلطان سعيد دخيل اهلل الفهمي 19

 ابراهيم ناصر حممد القرني 20

 حممد عبدالعزيز صاحل اللحيدان 21

 عبداهلل حسني حممد القحطاني 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ن االالتإل وعد ادء االالتإل ن كإ الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 ريان حممد عبدالرمحن العيد 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12 املوافق

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدامللك  عبداهلل  إبراهيم  القاسم  2

 أشرف  عبداللطيف عبدالرمحن عريف 3

 عبداهلل سعيد سليم احلارثي 4

 حممد سعيد شريده السعيد 5

 عجيان راشد عبداهلادي املري 6

 الرشيدي حممد عبد الرمحن مطين 7

 علي سعد حممد ال عمر 8

 علي عامر عبداهلل  ال احلارث 9

 فيصل سعيد علي اليابس 10

 حسني علي راضي احلمادة 11

 عبدالعزيز حممد محود الشهري 12

 حممد صاحل عويد العنزي 13

 عبدالرمحن  حممد  امحد  الشهري 14

 انيفراس عبداهلل محد السحيب 15

 متعب عبدالرمحن يوسف العيدان 16

 خالد مالهي سعيد ال مالهي 17

 صقر مجال حممد الشراري 18

 حسني يوسف سلمان العويشري 19

 فيصل سفر صاحل العمريي 20

 عبداهلل حسني مفرح احلارثي 21

 علي حممد علي الصابر 22

 عبدالرمحن  سامل عيسى مشاء 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 طالل عيادة عبيد العنزي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة د: املوع

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 خلف يوسف خلف الكريع 2

 حممد سامل صاحل املطريي 3

 فهد خالد عواد العنزي 4

 خالد دحيم  مرتوك  الغبيوي  5

 مشاري مقبول حميميد العلياني 6

 امحد عبد اهلل خليفه املسلم 7

 سعد ناجي علي العنزي 8

 رايد سعد صاحل العنزي 9

 طارق نايف عبداملصلح املظهور 10

 فايز امحد حسن عواجي 11

 مشعل أمحد مالش العنزي 12

 عماش عبداهلل عماش اجلريد 13

 ناصر عيسى سرحانصفوان  14

 سلطان  علي  مسرع  اجلابري اهلاللي 15

 بدر  سعيد  مرزن  ال العندل  16

 سعيد رزيق محيدي البنيوسي 17

 سلطان عسل سلطان السبيعي 18

 ماجد صاحل مغريان احلربي 19

 عبداللطيف  عبداهلل  علي  القحطاني  20

 يحييى  علي حممد الفامح 21

 عبدالعزيز مغيض عمر البهيدل 22

 

  



 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 محود سحيالن منري الدوسري 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 هادةش وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالعزيز علي موسى آل سامل 2

 سليمان  حممد  سليمان  الفليو  3

 ي ال شنيفحممد امحد عل 4

 هتان محد عابد الرقيب 5

 تركي  علي سلمان الشهري 6

 خالد حممد أمحد  القرني 7

 وليد حممد سعيد احملمادي 8

 محيد  حواش راشد الرشيدي 9

 عبداهلادي  حممد عبداهلادي الشمراني  10

 خالد علي حزام النفيعي 11

 عمر حامد مبارك البالدي 12

 سعيد عبداهلل  عمر باقبص  13

 رشيد فهد عثمان املطري 14

 وليد علي حممد الزمام 15

 عبداهلادي صنداح عتيق العتييب 16

 أمني عيظه حممد ال لعجم 17

 معجب علي صاحل ال طوق 18

 سلطان امحد  حممد املالك 19

 فهد حممد مستور القرني 20

 ادي  بدر عبداهلادي  الشمريعبداهل 21

 عبداهلل  مستور  سعيد  الشهراني  22

 يزيد حممد شوعي ال سلطان 23

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 رياض صاحل عبدالعزيز الصويغ 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 شمريزيد ونيس مطلق ال 2

 صالح مهدلي أمحد  ابوشائقه  3

 ثامر  سليمان  ابراهيم  الربيع  4

 معاذ ضحوي  صاحل  احلربي 5

 أمحد حممد علي العمري 6

 حممد حسني حسن القحطاني 7

 أمحد  حممد أمحد  البارقي  8

 جمتبى  عبد احلميد  فردان  ال درويش 9

 م  عنربي رعد امحد ابراهي 10

 شايع سعد شايع  آل مفتاح 11

 فيصل  خلف حممد اجلنيدي 12

 هالل حسني علي القحطاني 13

 حممد فهيد بطي الدوسري 14

 فهد عبداهلل معزي الشمري 15

 شايع زعل شايع احلربي 16

 طالل علي عطيه املالكي 17

 سعد حممد ثواب احلارثي 18

 دالسالم  سليمان  عاتل الشراريعب 19

 سلمان  سعد  عبدالرمحن  العبيسي  20

 حييى حسني سبيل احلربي 21

 الوليد عبدالرمحن سعيد اجلمعة 22

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 ن حممد عمر باجحزرسلطا 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 مساًء( 01:25اىل  01:00) التاسعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 ت بالرياضكلية االتصاالت واملعلومااملكان: 

 مشعل خالد رميح املتعاني 2

 سلطان حممد مالح العنزي 3

 عمري مساعد ساير البقعاوي 4

 مسعد  عشوي االمسر الشراري 5

 عبدالعزيز  عبداهلل  عوضه  الغامدي  6

 حممد ماجد حمسن السهلي 7

 سلطان  حممد سلطان السهلي 8

 يعمر علي فايز العليان 9

 صاحل سامل حسن العضاض 10

 فالح فهاد قاعد احلارثي 11

 حسان سليمان  عبداهلل  احلوشاني 12

 صاحل  عايض  علي  اليامي  13

 حممد مصلح حممد الشمراني  14

 فراس عبدالعزيز عواد العواد 15

 امحد عبداهلل ابراهيم اخلضري 16

 ريحممد عامر علي الشه 17

 فهد يوسف يعقوب الدرباس 18

 حممد بندر حممد الغامدي 19

 موسى محد عقال الضمريي 20

 عبدالرمحن خالد عبداهلل احلارثي 21

 أمحد حسن حربي النمري 22

 مساعد محود مجيعان العطوي 23

 

 

  



 

 

 

 الالتإل ن كإن االالتإل وعد ادء ا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 عبدالرمحن سعيد عبداهلل خلوفه 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 مساًء( 01:25اىل  01:00) التاسعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 احلسن  حممد احلسن الشهري 2

 حممد  عبدالكريم حممد الباحوث 3

 جابر  حممد امحد  الربعي  4

 حممد حسني حممد الطويل 5

 عامر  امحد حسن  الصعدي  6

 ضاحي حسني هادي العتييب 7

 علي خالد علي الضلعان 8

 عادل امحد عواض ال غراب 9

 حممد خالد حممد القرناس 10

 نشمي  نايف  ملفي  الرويس 11

 حممد ناصر فهد العويويد  12

 سلمان شائز فرحان العنزي 13

 امحد  ابراهيم سعد احلميد 14

 منصور فريد منصور احلموان 15

   فهيد مسري احلربيعبداهلل 16

 علي مرزوق فهد املراغه 17

 سيف  ناصر  حممد  املعاوي  18

 عبداالله عبداهلل ابراهيم عسريي 19

 إبراهيم حممد إبراهيم الدعجان 20

 سعد أنور سليمان السديري 21

 امحد علي  مفرح  ال جابر  22

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط التإلامليشحن ل داوف لال االتإل لوظإل ر

 مساعد اداري

 (42باملرتبة )

 عبدالرمحن عبداهلل حممد السحيباني 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 مساًء (01:55اىل  01:30) العاشرة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ05/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  12املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل حممد راضي العامري 2

 مرتضى  حممد  موسى  ابوسنه 3

 إياد ابراهيم  عبدالرمحن الطخيس 4

 مبارك عبداهلل راشد السامي 5

 مان العيدسلمان عبدالعزيز سلي 6

 ناصر  عبدالرمحن  ناصر العامري 7

 حممد عبداهلل  حممد  املهوس 8

 خالد  حممد  عيسى  ال جممل 9

 فايز محود عساف اجلندل 10

  



 

 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مدني مهندس

 (45باملرتبة )

 عبداهلل فهد حممد اللهييب 1

 هندسة " ختصص " ماجستري "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير " مدنية

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد سعد حممد الشربمي 2

 انور علي حممد العمري 3

 عبداهلل  حممد  عبداهلل  الشهراني  4

 سليمان علي سليمان الوطبان 5

 ماجد سعود دغيليب السقياني  6

 عبدالعزيز منقل قيقان العنزي 7

 متعب مسعود عايض الشلوي 8

 بشري خالد بشري املطريي 9

 فيصل مساعد عامش الشراري 10

 أمحد  عوده  سعد  األمحدي 11

 حممد عبداهلل عبدالرمحن الغنام  12

 عبدالرحيم عدنان عبدالرمحن النحاس 13

 ابراهيم عطية علي الزهراني 14

 راكان صاحل حسني الروقي 15

 حامد  محدان  حامد  اهلجله 16

 ثامر نايف مزعل الذايدي 17

 ز الغامديمعاذ أمحد فائ 18

 علي عبداهلل علي الزهراني 19

 سلطان  سامل  حممد ال سنان 20

 ابراهيم أمحد حسني  آل شهي 21

 

 

  



 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مدني مهندس

 (45باملرتبة )

 تركي علي سالمه الشراري 1

 هندسة " ختصص " تريماجس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير " مدنية

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عاصم  حممود حسني شرواني 2

 اعديخالد إبراهيم عطااهلل الص 3

 سلطان محدان هليلم العنزي 4

 مفرح شبيب االمسر الرويلي 5

 سليم عبد اهلل  فاحل البلوي 6

 هادي سامل محد باحلارث 7

 فواز طلق مثيب املطريي 8

 اكرم امحد اكرم خوجه 9

 علي حممد علي الشهراني 10

 حممد علي حسني القرشي 11

  حممد الصاعديزياد عبداهلل 12

 حامت عبدالعزيز  حممد احلميد  13

 حسني عبداهلل  حسني ال ذيبان 14

 بندر عبدالرزاق حممد الوشيح 15

 يزيد عبداهلل مفرح آل رقبه 16

 حممد  عبداهلل  حسني  ال ذيبان  17

 منصور  علي  مسعود الشنربي 18

 اننواف عبداهلل صاحل بن سلط 19

 حممد مسلط صاحل مالفخ 20

 راكان سليمان علي العتييب 21

 عايض صاحل عبداهلل القحطاني  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 معماري مهندس

 (45باملرتبة )

 عبداهلل حممد سعد النفيعي 1

 هندسة " ختصص " ماجستري " "

 جدا جيد " مؤهل وتقدير " معمارية

"" 

 ( صباحًا8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 ريان صاحل امحد حلواني 2

 ي مطريأمحد عبدالعزيز عل 3

 براء امحد حممد قفاص 4

 ناصر عميد عويض البلوي 5

 عبداجمليد حممد عبداهلل العطين 6

 امحد حيي عائل بكري 7

 شاكر حممد قاسم احلارثي 8

 مساعد خالد فاضل املوسى 9

 بسام ماجد مبارك احلربي 10

 فايز فوزي إمساعيل مريه 11

 مجيل حجازي عالء عصام 12

 لؤي رفيع الدين حممد علي بننت 13

 أمحد علي حممد الشريف 14

 عبيد طالل عبيد اجلبالي 15

 ملحف  هادي  عبداهلل  ال عباس  16

 فايز فيحان فايز الرشيدي  17

 صاحل مسري صاحل أمحد 18

 عبدالرمحن صاحل عطية داوود 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سيرباني أمن أخصائي

 (43باملرتبة )

 ساجر  سلطان عقيدي  العنزي 1

 األمن " ختصص " بكالوريوس "

 " جيد " مؤهل وتقدير " السيرباني

 او

 أمن " ختصص " بكالوريوس "

 " جيد " مؤهل وتقدير " معلومات

 ( صباحًا8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبد العزيز هشبل حييى الشهري 2

 محد صاحل حممد  ال منصور 3

 هادي جعفر علي  الزواد 4

 صغري العتييب سامي شعيل 5

 طارق زياد عبداهلل الوردي 6

 حيدر علي  عبداهلل الروجيح 7

 علي مريزا حبيب اجلنيب 8

 عبدالعزيز  سامل علي العلي 9

 حممد  سعد ذعار  الشمري 10

 عبدالرمحن  عبداهلل هالل الظفريي 11

 خالد حممد حسني العمودي 12

 د البيزعيسى حممد سعو 13

 عامر سعود معيض البهيدل 14

 سلطان ابراهيم مفضي العنزي 15

 حممد عبدالرمحن حممد العريين 16

 سلطان حممد سامل بن جبل 17

 مشاري  خالد حممد الصبحي 18

 نايف عباد عابد احلمراني 19

 حممد  امحد  عطاهلل  الصبحي  20

 د صربعبدالعزيز رضا سع 21

 أمحد أسامه حممدنسيم حكيم 22

 مشاري تركي عبداهلادي ابوحربه 23

 رائد  حممد  ضيف اهلل  الزهراني  24

 علي  سامل علي  الغامدي  25

 سامل عبدالرمحن علي ابوساق 26

 

  



 

 

 

 االالتإل وعد ادء االالتإل ن كإن  الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سيرباني أمن أخصائي

 (43باملرتبة )

 سعد علي عياده العنزي 1

 األمن " ختصص " بكالوريوس "

 " جيد " مؤهل وتقدير " السيرباني

 او

 أمن " ختصص " بكالوريوس "

 " جيد " مؤهل وتقدير " معلومات

 ( صباحًا09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدامللك سليمان صاحل الومشي 2

 علي سعيد أمحد آل سنبل  3

 عبدالعزيز أمحد موسى صقري 4

 شاهر عايد ملفي العازمي 5

 بدر مبارك سامل الزهراني 6

 ناجح قياض مرجي الرويلي 7

 عابد خالد عابد الزارع 8

 ماجد نائف دخيل اهلل  املطريي 9

 عبدالعزيز  شاكر جربوع  العنزي 10

 حممد امحد سعد احلصني 11

 عبداهلل سعد عبداهلل السبيعي 12

 سليمان صاحل سليمان البليهي 13

 خالد عبدالكريم بشري احلربي 14

 دالعزيز التوجيريإبراهيم عبداهلل عب 15

 عبدالرمحن عبداهلل سامل البلوي 16

 خالد عوده سليم اجلهين 17

 بكر رفيفان مطري العنزي 18

 امحد حممد صاحل عيسى 19

 حممد فهد سابل العنزي 20

 عبداهلل علي حسن عطيه 21

 عمر سعدون عيد النومسي 22

 خالد  ابراهيم هادي كعيب 23

 عبدالرمحن  مسلم  خلف اهلل  النمري  24

 مهند حممد عبداهلل  ال مسعد 25

 احلسني محد حممد املنجم  26

 خالد صاحل سامل لسلوم 27

 رعد حممد  سند احلربي 28

 طالل جنر مزيد البصيص 29

 عبداحملسن منديل مشل الشمري 30

 سعود جريد سند الشمري 31

 رائد  مناور عويد العجمي 32

 يوسف سعيد حممد االمحري 33

 عبدالرمحن  محود  حممد  االمحري  34

 رائد إبراهيم سامل اليزيدي 35

 مجال حممد علي يامي 36

 

 

 

 



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مساعد باحث إحصاء

 (42باملرتبة )

 تركي  عبدالرمحن  حممد احلبيشي 1

كمية بكالوريوس " ختصص " أساليب 

 مؤهل " جيد جدا "  وتقدير

 او

بكالوريوس " ختصص " إحصاء أساليب  "

 " كمية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   ـه06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 امين  امحد محدان احملمدي 2

 مالك  منيع  محد  املنيع 3

 فيصل عوض حممد باحداد 4

 نواف خبيت عوده العطوي 5

 مشاري عبداهلادي عبدالسالم الشريف 6

 نواف حسني حمسن املطريي 7

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري 

 (42باملرتبة )

 حممد عبداهلل علي السندي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) عةالساالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالرمحن مساح ناصر العنزي 2

 امرية عبداهلل مطلق املالكي 3

 عبدالعزيز برجس برحس العتييب 4

 امحد  عبداهلل امحد  احلمادي 5

 ناجد حممد مكني العماري 6

 حممد صياح عويضه الفرجيي 7

 بندر عبداهلل سعود السبيعي 8

 حممد علي خليل املؤمن 9

 سلطان سعود منزل الراشد 10

 عبداهلادي  رجيان مسري العتييب 11

 منيف صاحل دويخ  الرشيدي 12

 حممد علي حممد شويهني 13

 علي محد باحلارث فيصل   14

 جمتبى عبداهلل  أمحد آل الشيخ 15

 فارس حامد علي االنصاري 16

 صاحل  سلطان  صاحل العمري  17

 امحد حممد ادريس جربيل 18

 علي موسى حممد عبدالرمحن 19

 حمسن امحد حممد عطيف 20

 منصور  عبداهلل حممد احلربي 21

 ويل الشراريحممد معجون ح 22

 وليد كاتب  رباح العنزي 23

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري 

 (42باملرتبة )

 منر غازي قعدان العتييب 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة ودوجللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 جاراهلل عبداهلل جاراهلل الدغيشم 2

 صاحل معيض  حممد الوادعي  3

 عزيز فارس دحام الشمريعبدال 4

 ابراهيم حممد عبداهلل الدبيان 5

 ياسر علي ادريس السويل 6

 حممد  حسن حممد حديش 7

 حممد  عبداحملسن  حممد  احلربي  8

 حممد ابراهيم  راشد  الدوسري  9

 فهد عبداهلل  خويتم  العتييب  10

 نواف  مستور عوض القثانني 11

 خالد حممد علي الثوعي 12

 عبداالله  صاحل  حممد  املعارك  13

 اكرم سامل عبداهلل املرمش 14

 مرتضى هاني امحد خريده 15

 منيس  عايش ثواب  الشمري  16

 ثامر عبداهلل علي الصطامي 17

 نواف عبدالكريم  قاسم ال طوق 18

 بدر مفلح  عوض  العتييب  19

 عبدالرمحن خالد عبدالرمحن الواصل 20

 حممد عبداهلل حممد العواجي 21

 بدر عبداهلل نايف العتييب 22

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري 

 (42باملرتبة )

 عبدالرمحن رياض عبداملصلح السلطان 1

 أعمال إدارة " ختصص " كالوريوسب

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 مل سعود طريقي العنزيسا 2

 عمار  سليمان محود  التوجيري  3

 حممد عبدالرمحن سليمان احلربي 4

 عبداهلل ناصر محيد احلربى 5

 أمحد حممد أمحد الدوخي 6

 أسعد عمر أسعد نور 7

 مهدي صاحل جاسم اجلربان 8

 باسم حممد خليل اهلندي 9

 وشويهأمحد  علي أمحد  أب 10

 فؤاد زبني عوض اهلل املطريي 11

 بكر  خلف  سليمان  اهلذيل 12

 ريان عبداهلل سليمان القفاري 13

 جزاع  سعود خليف الشمري 14

 عمر مسفر جمرب اجلحدلي 15

 خالد صاحل عبدالعزيز العديلي 16

 عبدالعزيز سعد عيضه اجلعيد  17

 حممد الشهرانيمبارك عبداهلل  18

 مشعان عواد غازي الشمري 19

 طارق  حممد علي الشهري 20

 عبدالعزيز  تركي  شتوي   اجلهمي  21

 علي فهد حسني القحطاني 22

 خالد عبداهلل عامر الشهري 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  كإن االالتإل وعد ادء االالتإل ن الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري 

 (42باملرتبة )

 حممد صاحل صاحل حممد 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09 / 13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 سعد ظافر سعد القرني 2

 عبداهلل عبدالعزيز أمحد الرويس 3

 امحد عائض محود اجلعيد  4

 موسى حممد حسن معشي 5

 طاهر  حسني خليفه العويس 6

 نواف  سعيد  عبداهلل  الشهراني  7

 ن الرشيديبندر مطري تليعا 8

 علي حممد عبداهلل ال شويل 9

 امحد صاحل املشوح املشوح 10

 عبداجمليد سعود دغيبش الشراري 11

 فارس عبداهلل  مشعان الشمري  12

 مشاري ناصر  عبد اهلل  القحطاني  13

 صاحل ملحق حويفظ املطريي 14

 عيظه  فرج مخيس الصيعري  15

 عبداهلل فهد القحطانيأمحد  16

 متعب عبيد نزال العتييب 17

 امحد سليمان سليم القرشي 18

 عبداهلل مانع فايع ال بشر 19

 مهند  مقبل  خبيت  اجلهين  20

 عبداهلل عبداهلل امحد ال قاسم 21

 عبدالعزيز عبداهلل سعود احلربي 22

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط لالالتإل امليشحن ل داوف االتإل لوظإل ر

 سكرتري 

 (42باملرتبة )

 عبدالكريم  سامل حواس العنزي  1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 شهادة وجودللوظيفة يشرتط 

(IELTS)  أوTOEFL)) 

 ًا( صباح11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ06/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  13املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 فهد ناصر  علي احلارثي 2

 حممد عبداهلل عوض ال مانع 3

 رائد عبيداهلل جابر الثبييت 4

 حممد ظافر حممد ال السمسمي 5

 فيصل عتييب علي الزهراني 6

 مشاري حسني  حممد  الطليلي 7

 فهد دخيل مداهلل العبيد 8

 علي عبداهلل علي  الشهري 9

 راشد سعد  عبداهلل  احلزام 10

 موسى مسعود قاسم الفيفي 11

 عبداهلل نصيب عبداجلبار اجلعيد 12

 حسن حممد حسن الدجاني 13

 مروان صاحل حممد الرميح 14

 زيز عبداهلل حممد بن جويعدعبدالع 15

 خالد فريح فالح العنزي 16

 محدان حممد  محدان العلياني 17

 سعد علي  معيض  ال محران 18

 حيي امحد عطيه الغامدي 19

 يزيد  حممد  عبداهلل  احلربي  20

 طالل  اهلريش منديل الرويلي 21

 جواهر  نفيع نوجيي احلربي 22

 سعد خلوفه علي الشهري 23

 امحد فواز امحد الزهراني  24

 

 

  



 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 امحد عبدرب االمري  حسن احلنتوش 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " جيد جدا " " وتقدير مؤهل 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 زوق احلربييوسف عيسى مر 2

 محد ابراهيم عبدالرحيم عرابي 3

 ناصر عبدالعزيز فهد الرجيب 4

 مساعد  منيع  علي  املنيع  5

 عبداهلل  موسى  محد  القويرش 6

 حسني علي عباس النب أمحد 7

 ماجد عبداالله عبداهلل العتييب 8

 خالد عبدالرمحن حيي سادلي 9

 هيم سليمان العليقيمهند ابرا 10

 نواف مدله فهد اخلضران 11

 فيصل محد خليفه املصيدير 12

 ابراهيم خالد عبداهلل العبدالعالي 13

 علي حممد علي اخلراع 14

 سلطان بندر عبيد  العنيضيل  15

 عبداهلل  حممد راشد  العيد 16

 ابراهيم حممد ابراهيم  اجلوهري 17

 مفرح فهد حممد األكليب 18

 عبداهلل  غصني  شويرب  الدوسري  19

 نفل حممد مريط الدوسري 20

 عبدالعزيز خالد صاحل املرشدي 21

 سلطان  مرزوق سلطان  املرمش 22

 عبدالعزيز  مبرييك  غامن  البالجي  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط لامليشحن ل داوف لالالتإ االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 عماد مسعود عقال احلازمي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة ) الفرتة األوىلاملوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حسن غازي سلمان آل غزوي 2

 علي  عبدالرمحن علي احلملي 3

 عمر حممد رشيد العيريي 4

 بسام حسن عباد املطريي 5

 مد مهدلي الناشريمهدي حم 6

 صخر عبداهلل عبدالرمحن الطاسان 7

 يزيد  علي صغري السفياني 8

 عبداهلل مهدي هواش عقيلي 9

 علي عبداهلل أمحد املطوع 10

 عبدالرمحن ناصر عامر الشكرة 11

 علي ياسني عبداهلل الصفج 12

 عمر عبدالعزيز حممد املاضي 13

 مد عثمان الغنامتركي حم 14

 عبداهلل محد مهدي ال فطيح 15

 تركي  عواد  عواده  اجلهين 16

 سليمان  عبدالعزيز  عيسى العباد 17

 مهدي باقر صاحل الدخيل 18

 يوسف ابراهيم صاحل الدريويش 19

 عبدالرمحن مناور حميسن الرشيدي 20

 علي  صاحل  وبر  الصيعري  21

 مهدي عبداللطيف حممد احلاجي 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 فهد امحد سليمان  السحيم  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  دبلوم "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالرمحن امحد حممد شريم 2

 ل  حممد  صاحل احلربي مجي 3

 سليمان حممد سليمان الغفيلي 4

 إبراهيم امحد علي الصويلح 5

 امحد جابر حممد االمحدي 6

 باسم نايف محود العنزي 7

 فرج مانع صاحل احملامض 8

 مهدي عامر عبداهلل ال احلارث 9

 خالد سليمان عبد اهلل الضويان 10

 صاحل عوض احلربيعبداهلل  11

 مشعل  علي عويد املطريي 12

 زيد  خالد  عبداهلل  احلربي 13

 سلمان عبداهلل صاحل العناز 14

 وليد خالد فهد العنزي 15

 رائد  حمماس  مهيزع الدروسري  16

 امحد حممد حممد اللولو 17

 مبارك قويد عوض الصيعري  18

 ي احملامضحسني محد هاد 19

 ناصر  سامل سعيد الصيعري 20

 عمر  دخيل شباب  املطريي  21

 عايد حممد يوسف احلربي 22

 حسام علي حممد صيادي 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 فالح ساري العيباني ساري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14ق املواف

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 فيصل حممد دهام الشمري 2

 سلطان  حممد عبيد الدوسري 3

 يوسف حممد محدان الصاحلي 4

 قاسم مريزا امحد آل عاشور 5

 سعود  فيصل سعود اخلراع 6

 سعد فهد سعد الرويبعه 7

 احلماده  حممد سلمان  صفر  8

 امحد  عبداهلل حممد  االسطاء 9

 خليل  إبراهيم  علي احلسن  10

 ايوب ابراهيم عبداجمليد الشاللي 11

 منصر سامل  ناصر  اهلمامي 12

 ريان  حسني جربيل أبكر 13

 صاحل علي صاحل ال زمانان 14

 أمحد عبداهلل  عبدالعزيز  الرومي 15

 د عبداهلل فهاد الدوسريفها 16

 عبدالعزيز عادل عايش الناصر 17

 مشعل عبداهلل  صاحل العقيل 18

 نادر  حسني سعد العنزي 19

 ناصر  طالل  محيد  اجلهين  20

 بدر  مسفر  سعيد اخللف 21

 سامل  حممد  مربوك  الصيعري  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط مليشحن ل داوف لالالتإلا االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 منصور حممد حسني شراحيلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد امحد عبداهلل املنسف 2

 علي امحد حسني املرعي 3

 يوسف عبداهلل فالح احلربي 4

 بداهلل النهديسعيد علي  ع 5

 ماجد حممد محد عاتي 6

 جمدي جابر فاحل الثعليب 7

 عبدالرمحن ابراهيم عبداهلل الطويرش 8

 علي حسني عبدالوهاب الصاحل 9

 ابراهيم هادي فهد الدوسري 10

 مسفر  عبيد  ناصر  الدوسري  11

 فهد حممد محد ال فهيد 12

 يز عبداهلل السحيمعبداهلل عبدالعز 13

 ريان  مقبل خلف السامل 14

 عبداهلل سليمان علي الصيعري 15

 حممد خالد علي اجلري 16

 ثامر  سعد فراج الزهراني 17

 اسامة عبداهلل سلمان احلجوري 18

 ناصر خالد ناصر ال صليع 19

 ياسر خالد علي القويفلي 20

 دااله الشوايعبداهلل أمحد عب 21

 ناصر عبداهلل ناصر البعري 22

 إبراهيم تركي حممد املكرمي 23

 

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 ماجد  حسني  علي الفلفل 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حسني مصطفى حسني احلمود 2

 حسن علي شبيب الشوملي 3

 سعد عبداهلل حممد اهلليل 4

 حممد جاسم حممد السعيد 5

 حممد عبدالرمحن وايف الدوسري 6

 علي عبد اهلل  علي العجالن 7

 ماجد هالل متعب احلربي 8

 سعود عبد اهلل إبراهيم اخلطيب 9

 مان حبيب الناصرحبيب سل 10

 ريان عيد عواد الشمري 11

 إبراهيم رشيد حممد ال شامان 12

 جماهد  عواد  صعيكر البلوي 13

 امحد عبدالرمحن امحد اجلاسم 14

 حممد حييى صاحل ال فطيمة 15

 علي صاحل علي الصيعري 16

 سعد زايد زيد املطريي 17

 ملرحيب صاحل حممد  زين  ا 18

 محود حممد حسن آل خريات 19

 حمسن حممد مسعود ال فطيح 20

 سعود امحد عبدالعزيز الشقري 21

 زياد  عبداهلل عبدالعزيز سامل 22

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 ل فراج الدوسري عبداهلل طال 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14 املوافق

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 فارس عبداحملسن عبداهلل العيسى 2

 قاسم امحد عايش املهدي 3

 تركي زبن عبداهلل  الشمري 4

 يونس حيي حسن الفيفي 5

 مسفر رويضان بليهني املساعره 6

 وسام  جباد مقبل احلربي 7

 زة موسى الشاللي اخليربيعبداهلل مح 8

 عوض  خالد عوض املطريي 9

 مسفر  عامر عمران احلربي 10

 تركي حممد عبداهلل ال براز 11

 عبداهلل علي عطية دغريري 12

 امحد واصل حسني الشواف 13

 

 



 

 التإل وعد ادء االالتإل ن كإن اال الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 عبداجمليد  عبداهلل العبالن  العبالن  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 تصاالت واملعلومات بالرياضكلية االاملكان: 

 عبداهلل صاحل عبداهلل السلمي 2

 خالد عبدالرمحن عبداهلل احلربي 3

 نواف  سعد  حممد السهلي 4

 صاحل عبداهلل صاحل البطاح 5

 حممد عبدالوهاب عبداهلل اخلميس 6

 عبداهلل  مطلق صائل العصيمي 7

 ةحسام عبدالرمحن حممد السالم 8

9 
اسامه عبدالعزيز عبدالرمحن آل 

 مسحان

 نواف  حممد سعد السعيدان 10

 سلطان بندر عبداهلل املتوزي 11

 فؤاد مشين سعيد الغامدي 12

 سعد عمري  محدان احلربي 13

 صاحل مبخوت حممد الصيعري 14

 عبدالرمحن  محد عبدالرمحن  الضعيان 15

 سعيد عسكر يسلم صاحل 16

 محود برغش حبيب العتييب 17

 عقيل معتوق حممد العباس 18

 هشام حممد سليمان البهالل 19

 حممد  امحد حسني العايش 20

 عبد الرمحن سعيد امحد العمودي 21

 ناصر  علي ناصر احلبيرت 22

 عبدالسالم عبداهلل  سعيد الشمري 23

 ي عبدالرمحن اخلضريعبدالرمحن عل 24

 وائل عبداهلل سليمان القثامي 25

 عبداجمليد  النعيمي حممد الصيعري 26

 عبدالرمحن  عبداهلل  إبراهيم  الذياب  27

 علي مبارك كندش الصيعري 28

 بندر موسى  عبداهلل احلربي  29

 ابراهيم  محزه  مهدلي  الناشري  30

 هليل العتييب خالد بنيان 31

 سعود بادي  حسن الشمري 32

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 عبداهلل علي أمحد فاضل  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةرتة الفاملوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد جاسم حممد الرياحي 2

 ممدوح  مبارك مسفر ال مدق 3

 امحد ابراهيم حممد السربقي 4

 ل العتييب عبدالعزيز  دليل  هال 5

 حممد  دخيل  امحد  الطوالة  6

 عبدالعزيز عبداهلل عبدالرمحن العربة 7

 محد عويد عطاهلل احلريص 8

 عبداهلل  حممد  مضحي  احلربي  9

 حممد ابراهيم عبداهلل اهلويسني 10

 عبداجمليد حييى سعيد القحطاني 11

 ميس عبداهلل  امحد  ابراهيم  اخل 12

 علي  حسن  ناصر  السناوي 13

 سلمان دليل  هالل العتييب 14

 حمسن عوض مهدي ال فطيح 15

 عادل حممد عثمان  مكاشر  16

 عبدالباري محيد علي احلميد 17

 طالل غنيم سامل احلربي 18

 نايف عبدالعزيز  حممد الطويرش 19

 ديامحد سليمان حممد املطرو 20

 اسامه  ابراهيم عبداهلل النفيسة  21

 فيصل فهد حممد الوذيح 22

 عبداهلل ماجد عبداهلل الدوسري 23

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 عايض عبداهلل حديب االكليب 1

ة " ختصص " إدارة مكتبية دبلوم كلية تقني "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 علي غريب علي املخاريم  2

 لسالمامحد  سلمان  صاحل العبدا 3

 عماد خالد حسني بومحل 4

 يوسف  حممد  علي الكربيش  5

 ابراهيم صاحل راشد الضبيب 6

 خالد بادي غالب احلربي 7

 ابراهيم علي مهدي ال هضبان 8

 قبالن ظافر مهدي ال فطيح 9

 حممد صاحل حممد ال مستنري 10

 ممدوح صاحل سامل  احلربي 11

 براهيم مبارك عبداهلل الدوسري ا 12

 معتز خالد محيد املوح 13

 هادي مانع هادي ال كليب 14

 عبدالرمحن  مداهلل علي املداهلل  15

 صاحل علي غفون الصيعري 16

 عمر منصور عبداهلل بيما 17

 امحد عايد عيد العمريي 18

 نادر ابراهيم حميا احلربي 19

 داجمليد  حممد  صاحل الدريويشعب 20

 عبداهلل علي عبداهلل الرويسان 21

 نايف عبدالعزيز عيسى احلربي  22

 

 

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 منري محود يوسف الدوسري 1

صص " إدارة مكتبية دبلوم كلية تقنية " خت "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 طاهر  عيسى  طاهر  املوسى 2

 ابراهيم سعد حممد املريسل 3

 وليد  غازي  صاحل الشعالني  4

 سامل حسن مانع املكاييل 5

 علي مهدي حممد  ال بعتج 6

 عبدالعزيز خالد مبارك احلويل 7

 ممدوح ابراهيم عبدالعزيز العواد 8

 ابراهيم عوض باذر الرشيدي 9

 سليمان  دخيل  سليمان الدعفس 10

 مجال  محد سعد الدرييب 11

 حممد خليفه ابراهيم احمليفيظ 12

 عبداهلل إبراهيم سليمان السلمان 13

 حممد عبداهلل صاحل التوجيري 14

 صاحل تركي حممد الطاسان 15

 مشاري رجاء عبداهلل احلربي 16

 ناصر اليف خلف العنزي 17

 حازم عبداحملسن  حممد الدويش 18

 احلربي  قاسم  عبداهلل غازي 19

 فهد عبدالعزيز سعيد  الدوسري  20

 مصطفى  حممد  أمحد  القطان 21

 حممد عبدالعزيز  عبداهلل  اهلويدي 22

 امحد راشد دخيل اهلظيبان 23

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 امساعيل حممد  حسني بلحارث 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 لرمحن سعود املطريييزيد عبدا 2

 امحد حجي  صاحل  احلسن 3

 نايف فهد عبداهلل الدوسري 4

 ابراهيم عبداهلل فهد الوسيدي 5

 حسن صاحل طاهر الصاحل 6

 مشعل فهد محدان ال فهاد 7

 عبدالعزيز خالد عبداحملسن العيد 8

 راكان  حممد  حسني  الدوشان  9

 خلف  املضحياياد نادر  10

 حممد  علي  امحد  بوحلق  11

 سعود سامل سعد الصيعري 12

 حممد علي خليفه الشيخ 13

 يوسف  غضيان  مناور  احلربي 14

 حممد محيد حامد اجلهين 15

 إبراهيم  سعود  حممد  املقبل 16

 حممد صاحل محد الركيان 17

 رعمبارك فهد عبداهلل املد 18

 حممد حسن حممد العيسى 19

 مشاري حمسن  مصلف العتييب 20

 عبدالرمحن  عوض  بديح  احلربي  21

 عوض  فاحل سراح احلربي  22

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 اليامي طيب سامل طيب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 ظاهر نزال عقيل العنزي 2

 فهد حممد عبدالعزيز احلالف 3

 فيصل مرزوق وادي الشمري  4

 طالل  عبداهلل خلف الشمري 5

 ياسر  عبداهلل  عبدالرمحن  الفائز  6

 سليمان حممد سليمان احلربي 7

 عواد عيد عواد احلربي 8

 عبداهلل راشد حممد اجلبيلي 9

 امحد فرحان ناوي الشمري 10

 بداهلل عبدالعزيز عبداهلل القيضيع 11

 حممد كليب مسعود الدوسري 12

 حممد ناصر جاراهلل الشايع 13

 سيف جزاء يوسف احلربي 14

 عبدالؤمحن  حسن حسني  الثعليب 15

 حيدر أمحد حممد األمحد 16

 مبارك عبداهلل  محد الفهاد 17

 اغريعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الد 18

 مبارك  شارع ناصر  الدوسري 19

 سلطان  سليم  مشاري املطريي  20

 فتحي  عبدرب الرسول خليفه  العبادي 21

 فهد حممد مسعود املطريي 22

 مبشر حسني علي احلربي 23

 

 

 

  



 

 

 لتإل وعد ادء االالتإل ن كإن االا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 وايف سالمه عيد العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 بالرياض كلية االتصاالت واملعلوماتاملكان: 

 عبدالكريم عياش مطلق املقاطي  2

 عبداهلل سرحان نوار الدوسري 3

 عبدالعزيز محاد عبدالرمحن  الدوسري 4

 عائض  حممد سعيد الزهراني 5

 عبدالعزيز ابراهيم عبدالرمحن احملسن 6

 اسحاق ابراهيم عبداهلل النفيسة 7

 ناصر عبدالعزيز ناصر الدريهم 8

 الوليد غنام ناصر الدوسري  9

 قناص علي مرعي ال مستنري 10

 عبدالرمحن عبدالعزيز علي الدغيم 11

 عبداهلل  سليمان  محود العمار العازمي 12

 ماجد  عبداهلل حممد العمري  13

 عبدامللك خالد حممد بابقي 14

 عبدالرمحن  موسى  ابراهيم  حازمي  15

 عبدالرمحن  حممد  عبد العزيز  املوسى  16

 عبدالرمحن  حممد مزيد الرشيدي 17

 حسني  علي غازي املطريي  18

 حسني هادي حممد العجيب 19

 محود فليح ناجم احلربي 20

 ناصر  حممد خبيت   الدوسري 21

 مشعل فريح حممد الشمري 22

 

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط يشحن ل داوف لالالتإلامل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 سلطان حممد صاحل الصمعاني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 معاذ عبدالعزيز حممد الزعاق 2

 ناصر سعود عبدالعزيز اهلذيلي 3

 عبدالعزيز عبداهلل علي اجلمحان 4

 عبداحلكيم سامل ناصر العرميه 5

6 
عبدالرمحن  عبدالعزيز  عبدالرمحن  

 العمار

 صام صاحل حممد حبهع 7

 فايز سعد عبدالرمحن الدوسري 8

 فواز سلمان عبداهلل الشمري 9

 حممد مانع عايض القحطاني 10

 عبدالرمحن حممد سليمان املطوع 11

 مشاري  حممد  مقبول  العتييب  12

 عوض مسعد عوض العنزي 13

 ناصر  حممد عبداهلل  احلسني  14

 ايف عبدالرمحن  صاحل الزيدي ن 15

 نايف فالح علي احلربي 16

 بندر عيظه صاحل  الكثريي 17

 علي صاحل حسن املهناء 18

 ماجد كرامة سعيد الصيعري 19

 عيسى حممد ثاني السليمي 20

 عبداهلل صاحل  درمييح  املطريي 21

 صايل صاحل زيد العليق 22

 حممد راشد احلربي عبالرمحن 23

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 عبداهلل طريف فاحل فاحل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 12:55 اىل 12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 طامي مفلح معجب  العجالني 2

 ياسني يوسف ياسني السندي 3

 بندر سعيد هليلم العنزي 4

 حممد  مرزوق عياده الشمري  5

 اهلل  الطويل امحد عبداحملسن  عبد 6

 عبداللطيف  عادل عبداللطيف  اجلوف 7

 حسن عبداهلل امحد عسريي 8

 حممد منصور ماجد الشمري 9

 خالد حيى عوض  املالكي 10

 مهند جرب عياض الغامدي 11

 مبارك  مساعد  مبارك بن سعيد 12

 صاحل سامل راشد احلارثي 13

 البنايحيدر حممد امحد  14

 سلطان فاحل ابراهيم احلربي 15

 ابراهيم حممد فهد الصربان 16

 عبداهلل حممد نزال احلربي 17

 علي مرشد إبراهيم  الرفيعه 18

 حممد عبداالله حممد الغدير 19

 حممد سويعد سعيد احلربي 20

 حممد عبداهلل فالح احلربي 21

 يسى  بوصقريمرتضى  عبداهلل  ع 22

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 طالل  حممد  عبيد اهلل احلربي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 01:25اىل  01:00) التاسعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 فهد مشعل علي املطريي 2

 عبدالعزيز عبداهلل مبارك الدوسري 3

 سلطان  حممد حييى القاضي 4

 حممد علي امحد احلدب 5

 عبدالرمحن علي  حسني عواجي 6

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 عماد  عائض عامر االمسري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " ية " وتقدير مؤهل " جيد جداسكرتار

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 عبدالرمحن  عبداهلل ابراهيم العريفي 2

 سيف جباد شريد احلربي 3

 غزاي العتييبعبدالرمحن  الفديع  4

 نايف جباد جازي احلربي 5

 امحد عبد العزيز سبيل احلربي 6

 خالد  علي حممد الدوسري  7

 أنس حممد  صاحل  ال عوض  8

 امحد سامل حممد اجلويف 9

 مهند  خالد عبدالعزيز احليدري 10

 عامر عبدالرمحن عبداهلل احلجاجي 11

 صاحل السويلم ريان ابراهيم 12

 عبدالرمحن سعد مناجا الشاطري  13

 أمحد هيازع حممد البارقي 14

 راكان امحد علي عسريي 15

 عبدالعزيز وصل اهلل سلطان  املنصوري 16

 عبدالكريم سند معدي العتييب 17

 رائد  منصور فهد  السعودي 18

 ابراهيم عبداهلل حيي خريي 19

 خالد  حييى  سامل الراشدي  20

 مرشد سعيد مرشد  ال فاحل 21

 خالد عبداهلل حممد الدوسري 22

 ابراهيم فايز عايض السبيعي 23

 عبدالعزيز  عادل  محد  اخلنيفر  24

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41ملرتبة )با

 فايز منري منجي املطريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 يوسف صاحل يوسف  آل مدن 2

 عبداالله  جاسم ناصر  احلاجي 3

 ابرايهم ناصر سعد اجلودي 4

 هاني  حممد  عبد الغفار  عبد اجلبار  5

 مشاري  فوزان  حسني  املالكي  6

 ميزهري علي عثمان حك 7

 عبدالعزيز عوض عزيز الشمراني 8

 ريان حممد زايد السبيعي 9

 حممد صامل مقعد العتييب 10

 سعيد عبدالعزيز عبداهلل خالد 11

 راكان سعيد فرج املولد 12

 تركي سامل علي الدريع 13

 إبراهيم سليمان حممد  البسيسي 14

 حممد عبداهلل بداح السبيعي 15

 خالد  راجح  احلميدي  السبيعي  16

 ماجد  فريح دغيم الرشيدي 17

 امحد رضاء مصطفى مقليه 18

 عامر عبدالرمحن عياد السناني 19

 حممد حسن مطر الشريف 20

 سلطان سعيد  حممد  القحطاني  21

 نادر مهل عوده العنزي 22

 عادل حممد أمحد احلارثي 23

 نواف عبداهلل غنيم الردادي 24

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 نايف حسن حممد العماري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دة سنتني " ختصص " دبلوم بعد الثانوية مل "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 حسن عبداهلل حممد اهلذلول 2

 حممد غرم اهلل  سعيد املالكي 3

 وليد حممد خالد احلربي 4

 ابراهيم حممد عبداهلل الغامدي 5

 عبداهلل حممد أمحد الناصر 6

 زكي حممد امحد العمار 7

 فارس سوعان محيد العنزي 8

 عبدالسالم عباهلل أمحد الزهراني 9

 عبداهلل عبيد هذال العتييب 10

 خالد  عبداهلل  عائض  القرني  11

 عبدالعزيز اديب عبدالعزيز  السليم  12

 عامر  صنهات سامل احلربي 13

 عبداهلل  حممد  سليمان  اليماني  14

 معاذ سعود حجاب الشمري 15

 وليد  عومير  حممد  احلربي  16

 فؤاد محيد قنيع القثامي 17

 فارس حممد ثنيان السبيعي 18

 صل العتيبابراهيم مضحي في 19

 صاحل  راشد صاحل احلمادي 20

 سعد  سحمي هاجد السبيعي 21

 عبداهلل مانع عبداهلل الدويغري 22

 خبيت عبداهلل حممد الدوسري 23

 حسن مردد رده اليزيدي 24

 

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 اجمد حسن محزه كوره 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   ءالثالثايوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 زياد عبدالرمحن صاحل العيريي 2

 عبدالرمحن صاحل  عبدالرمحن العواد 3

 امحد  منيع  امحد  القرني  4

 بدر عبداهلل   بداح السبيعي  5

 فارس مقبل عيد احلربي 6

 سعيد االمحديانس سعود حممد  7

 عزام خالد سعد العتييب 8

 عبداهلادي علي سامل  احلارثي 9

 خالد حممد سرور العويف احلربي 10

 مهنا عبداهلل سعيدان احلربي 11

 مبارك عسل سعيد الدوسري 12

 عبداهلل سامل سليمان احملمادي 13

 مهند فهد حممد العضييب 14

 محيد حامد املرعشي عبدالرمحن 15

 سعد منصور سعد السليمي 16

 ابراهيم عومير صاحل السفياني 17

 عماد عبدالكريم  حجي  القطان 18

 عبد العزيز باقر صاحل الدخيل 19

 هذال دخيل ضاوي املقاطي 20

 ماجد صالح عويضة اجلهين 21

 عبداهلل ادريس  علي السبعى  22

 د فيصل مذكر السبيعيفه 23

 نايف رده مساعد املقاطي 24

 

 

 

 

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 حممد امحد سامل اللحياني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 سلطان مسلط  مسدر  السبيعي  2

 مد علي صنيتان احلربيحم 3

 حمسن احلميدي حمسن السبيعي 4

 امحد حممد عواض  العتييب 5

 فهيد مغيب حممد السبيعي  6

 نايف أمحد حممد الغليقة 7

 غنام مرضي  فهاد الدوسري 8

 عبدالعزيز علي بسيس الدوسري 9

 عبدالعزيز مسعود هليل الكعيب 10

 أبراهيم  البناي   خالد عادل 11

 خالد صاحل سفر اجلعيد 12

 عبدالرمحن  حممود  حممد سليمان  13

 عايض حممد عايض الشهراني 14

 فايز  مسفر  متعب العتييب 15

 امحد سعيد مرضي الزهراني  16

 عبدالكريم عمري عمري الشهراني 17

 حممد عبداهلل مطري املالكي 18

 سامل عايض خبيت آل صايف 19

 عبداهلل حممد عاتق وصل احلربي 20

 عبداهلل حزام  مطرف  السبيعي 21

 عبدالعزيز حممد احلسني الشربي 22

 ناصر وجب مبارك العتييب 23

 عائض سعيد قبالن االكليب 24

 

 

 

 

 

  



 

 

 ء االالتإل ن كإن االالتإل وعد اد الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 وليد  معزي  حلي  املطريي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 سعد  مبارك  ناصر  السبيعي 2

 سامي مسلم دخيل اهلل املطريي 3

 عبداهلل عثمان حزمي السبيعي 4

 عمر سعد طماح السبيعي 5

 عايض مفلح حممد الشبوي 6

 خالد امحد سعيد الزهراني 7

 حمسن فراج حمسن السبيعي 8

 فيصل عبد اهلل  فلحان البقمي  9

 مبارك جماهد خبيت الدوسري 10

 حممد عبداهلل عويد املطريي 11

 تومان حممد تومان السبيعي 12

 نايف سعيد شعيفان العتييب 13

 عثمان محود بيش الشنقيطي 14

 ماجد سلمان حييى الودعاني 15

 أسامة  عبدالعزيز  عبدالرمحن الزويد 16

 خالد معيوض عوض اجلعيد 17

 هشام جاراهلل عبدالعزيز املشيطي 18

 أمحد  حممد علي عسريي 19

 عبدالعزيز عبيد حممد الدوسري 20

 فهد حممد زامل السبيعي 21

 جيديعلي حممد حبيب الن 22

 سليم  حسن  سليم  النصيب  23

 تركي مستوري حممد الزهراني 24

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 سكرتري

 (41باملرتبة )

 ياسر خلف شليان املخلفي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " جيد جدا " " وتقدير مؤهل 

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 شويب اسامة  عبيد  منري  ال  2

 شاكر ملفي سامل العازمي 3

 وائل صادق  علي اجلاسم  4

 مشعل معيض عويض البقمي 5

 امحد محدان حممد املطريي 6

 حممد فوزي حاسن املغامسي 7

 أمحد حسني حممد الفوازي 8

 وايف عويض سلطان اجلعيد 9

 يوسف علي ناصر العيسى 10

 زوق السبيعيسعد مفلح مر 11

 عبداهلل  حجي  محدان  احلربي  12

 فواز  عبدربه حممد السلمي 13

 سلطان عتيق معيض احلربي 14

 ثامر خليوي حامد احلربي 15

 حممد فالح مغريان احلربي 16

 عبداحملسن وليد عبداحملسن  الشرياني 17

 امحد عبداهلل سعد القرني 18

 عبداهلل سعد السبيعيناصر  19

 امحد خليفه ومسي الومسي 20

 حممد مطلق عبدالرمحن احلربي 21

 موسى عبدالرمحن  موسى  العتيك 22

 أكرم سعد حامد احلارثي 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 ماجد عبداهلل عبدالكريم احلركان 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 مبارك منصور مبارك الدوسري 2

 عبداهلل منصور الوقاص العتييب 3

 فهيد  شنان  ربيع  السبيعي 4

 فيصل مطر حسني اليزيدي 5

 تركي محود فالح اجلابري  6

 عون  مطلق حممد السبيعي 7

 سعيد خالد عمر العازمي  العتييب  8

 مهند  موسى  حنيف  العتييب  9

 ريان صاحل سليمان الكريشان 10

 نايف مسفر هادي  ال سليم 11

 حممد سعد فراج البقمي 12

 رائد منصور مطلق العبيدى 13

 عبداملعني فهد عامر العتييب 14

 عطااهلل عتيق عليان السفياني 15

 عبدالرمحن خلف بنان املالكي 16

 صاحل حسني عويضه باحلارث 17

 فايز فيصل شديد الرشيدي 18

 فهد  ناصر  سيف  السبيعي  19

 ثامر  سعد  سعدون  العتييب  20

 حممد أمحد حممد الصبيحي 21

 تركي  محد  عبدالعزيز  الربيش  22

 صاحل سعد حممد العلياني 23

 حامد سعد حممد البيشي 24

 خالد فرحان صاحل العتييب 25

 

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 أمحد حجي محدان احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 عبداللطيف غازي هميل الثبييت 2

 عبداهلل سليمان ابراهيم الصائغ 3

 علي محد مهدي الصاحلي 4

 حاضر محدي حاضر البقمي 5

 سعد وهيط نوار الدوسري 6

 يحممد علي حممد الغامد 7

 صاحل  مسفر  حممد الغامدي 8

 منذر فنت عقاب الشريف 9

 علي ابراهيم امحد الناشري 10

 زياد سعد زياد السلولي 11

 رائد  عوض اهلل  سعيدان العتييب 12

 نواف حممد فايز الشهراني  13

 رائد مفضي عايض الرشيدي 14

 فيحان  فيصل  سلطان السبيعي 15

 ماجد حسن رابح راجحي 16

 راشد عايد عبداهلل  العتييب  17

 سعد  فهيد  سعد السبيعي 18

 عايد  عويد  مساعد  السعدي  19

 زياد إبراهيم مريزيق الصاعدي 20

 علي صاحل علي احلوشاني 21

 ثواب عايض فالح السبيعي 22

 عبداهلل  حممد  حسن  القرني  23

 فارس حممد عايض الشهراني 24

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 فاضل حممد  حسن  القرني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) الساعة اخلامسةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 حممد عبداهلل عثمان اليماني 2

 ناصر  عبداهلل  قاس  السبيعي 3

 طالل  عبدربه حممد مدحلي 4

 سامي عبد اهلل علي ابراهيم 5

 د محود السبيعيسعيد سع 6

 حممد سعد  بعيجان  البقمي  7

 سعيد حممد غرسان املنيعي 8

 مسري إبراهيم عباس النخلي 9

 علي حيي صاحل آل زمانان 10

 حممد  فاحل  مصلح  احلارثي  11

 اسامه صاحل احلميدي  النوشان  12

 مسلم علي صاحل العمري 13

 د قرم سودمحيدي عيد حمم 14

 فراج تركي شبيب السبيعي 15

 عاطف  حسن حييى عريشي  16

 ماجد حميا عدل العتييب 17

 ريان  ابراهيم  محد  الدليقان  18

 سعد فهيد داغان السبيعي 19

 فهد سعد منسي اللقماني 20

 عبدالرمحن صاحل محود العضيب 21

 رييتركي حممد دغيليب املط 22

 سامي عبداهلادي صاحل احلربي 23

 هادي فالح علي ال عمر 24

 

 

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 عبدالرمحن عمر عبداهلل السبيعي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 ر مؤهل " جيد جدا " " وتقدي

 

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 وليد  صاحل  عمر  الروقي  2

 حممد خلف اهلل هريس القرشي 3

 منصور مطلق شايف اجلعيد 4

 ليد فهد معيض الصواطو 5

 وائل صنيتان ثواب العتييب 6

 صاحل علي صاحل ال مساعد 7

 زياد عبدالرمحن عمري العويف 8

 حممد منصور حممد الدوسري 9

 يزيد زامل حامد القرشي 10

 مشاري حامد  حممد اللحياني  11

 حممد حييى عامر عسريي 12

 املالكي   طالل  عوض  مسفر 13

 عبداهلل صاحل عبداهلل الكحل 14

 سلمان رحيل حممد البلوي 15

 عبدالرمحن ثواب سدحان البقمي 16

 حممد  شامان  حضرم  احلربي  17

 عبداللة مريف دعيع الرشيدي  18

 غزاي غبيش عنيزان القثامي 19

 حممد  ذيب هادي القحطاني 20

 ل فهد الدوسريفهد  هذا 21

 عبداهلل  فهد  دخيل  احملسن  22

 سعد محود حشيش احلارثي 23

 ظافر  عصمان  ظافر  الوادعي 24

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 كاتب

 (41باملرتبة )

 امحد علي صنيتان احلربي 1

لية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية دبلوم ك "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 خالد مردد رده اليزيدي 2

 خالد سامل عبداهلل املالكي 3

 شجاع  حسن ظافر القحطاني 4

 حممد  رسام  علي  السبيعي  5

 حممد  منصور امحد احلارثي 6

 حممد نشاء بنيان السبيعي 7

 حسن ابراهيم حسن العمري 8

 حممد  وتيد  حممد  السبيعي  9

 راجح عبداهلل  مسفر السبيعي  10

 ياسر  حممد  علي فايع 11

 بداهلل  حممد عبداهلل  العيزريع 12

 تركي فهد فهد ال بداح 13

 محدان  مسرهد  عبداهلل  البيشي  14

 خال  مـثيـب  ثواب  السبيعي  15

 صاحل  حممد سليمان الركيان 16

 مشعل سعد حممد القثامي  17

 راكان محد عوض الرشيدي 18

 رامي صاحل عبداهلل الزهراني 19

 عبدالرمحن  مبارك صاحل الربجس 20

 سعد محود الدرييب السبيعي 21

 دمسان عبيد فايع السبيعي 22

 عبداهلل  عطية حسن  الزهراني 23

 عبداهلل  عون الوصيص السبيعي 24

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 اتبك

 (41باملرتبة )

 عبداهلل قشعان حمسن السبيعي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ07/02/1443   الثالثاءيوم 

 م2021/  09/  14املوافق 

  الكلية التقنية جبدةاملكان: 

 هاضل فاحل هاظل السبيعي  2

 يوسف قاسي سحمان السبيعي 3

 علي حسن قليل املالكي 4

 وليد عبداهلل سامل احلربي 5

 

 

 

 

 

 



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 خالد فليح شفاقه الشمري 1

بلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية د "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 فواز شعوان حممد العتييب 2

 لنصارريان عبداهلل حممد ا 3

 ناصر سعود هجرس القناوي 4

 حممد عطااهلل صبيح الشراري 5

 فيصل مصلح نهري الشراري 6

 هاني عبداهلل عبده االمحري 7

 نايف فواز مسيليل العنزي 8

 عبدالعزيز محد عبدالكريم اجلطيلي 9

 سلطان  عبدالرمحن  محد  القعيمي  10

 عتيق الشراري عبدالرمحن  عوض 11

 عبدالرمحن  نايف محاد  السليمان  12

 يزيد مسر هليل العنزي  13

 امحد حسن زيدان العنزي 14

 عبداهلل صامد رحيل  الفليو 15

 نواف فواز مسيليل  التمامي 16

 تركي  ظاهر  سعيد  الشمري  17

 ابراهيم حيالن رشيد اهلزميي 18

 اليف معتاد الشمريفريح  19

 تركي محود  عليوي البناقي 20

 سامي  عبداهلل  عايد  الشراري  21

 علي بركه فالح الشراري 22

 اسامه زيد  حممد  احلربي  23

 سلطان مسلم عواد البلوي 24

 مشعل  لويفي علي الرشيدي 25

 صقر عوده بركه البناقي 26

 ذاكر احلربيعمر  هليل   27

 ادريس صاحل عبداهلل السامل 28

 دهام فرحان سامل الرويلي 29

 طالل خالد ضبيب الشمري 30

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 عبداهلل  معزي  راضي الشراري 1

كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية دبلوم  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 فيصل ابراهيم صاحل القنيصي 2

 معاذ حممد حممود بديوي 3

 عيسى فاحل شلوف الشراري 4

 فيصل محد عقيل البناقي 5

 بدر فايض مطلق الشراري 6

 حممد علي العنيين احلازمي 7

 سعود اليف مغثي الشراري 8

 يونس عبداهلل عبدالعزيز احلبيب 9

 علي يوسف أمحد الرباهيم 10

 عبداهلل حممد مقبل الشراري 11

 يم امحد حجي الشبيبابراه 12

 عبداهلل دميثان اخلالوي العنزي 13

 امحد زايد فاتل الرويلي 14

 امحد  حممد علي  احلازمي  15

 بدر  سهيل  الطرقي  الشراري  16

 سلمان حممد سامل احلربدي 17

 تركي منصور شالح الرويلي 18

 مبرييك اسيمر غامن العنزي 19

 ئف فريح صاحل احلربينا 20

 حسام  محود ذيب الدلبه 21

 عبدالعزيز احلميدي عبدالرمحن احلربي 22

 عبدالكريم فارس عليان البناقي 23

 امحد خليف مرزوق الرشيدي 24

 عبداجمليد  ناصر  عبداهلل  النجم  25

 أسامه صاحل علي السحيباني 26

 نزيامحد حسني صياح  الع 27

 عبدالعزيز فاحل رجاء العنزي  28

 نواف  زياد  مداهلل  العقالء 29

 عبداحملسن معاشي غريب الرويلي 30

 

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 عبداهلل مناحي عقال العنزي 1

لوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية دب "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 حممد صاحل حممد التوجيري  2

 رحانيمحود ماجد مشعل  الس 3

 حممد مداهلل ربيع الشراري 4

 مازن مزكي شباط الغنادير 5

 سامي  ريشان سعيد  الشراري 6

 سعود عبيداهلل فايض الشراري 7

 حممد  حسني هادي احلربي 8

 حممد مبارك سليمان الشراري 9

 عبداهلل  سامل  عطااهلل  العتييب  10

 سعد املبلعحممد عبدالرمحن   11

 نواف حفري اليف العنزي 12

 حممد باقر  عباس الصيب 13

 وليد عبداهلل حممد اجلديعي 14

 اليف محاد خضري اهلزميي 15

 حممد مرجي خشيشان الشراري 16

 محود محد صاحل الضمادي 17

 حممد مطري محدان الرمالي 18

 ذاليعبد احلميد مسيان سعود الب 19

 طارق طالب سراح الرويلي  20

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 سليمان  حممد سليمان  الشمري  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةرتة الفاملوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 عبداهلل فرج  مصافق  العنزي 2

 علي مفلح ذوقان الرويلي 3

 ابراهيم مبارك أسعد أمحد 4

 خالد امحد  علي الغزال 5

 عبداهلل سليمان املرشدحممد  6

 وائل عطااهلل  خطار الرويلي 7

 عبدالرمحن زيد صاحل العتييب 8

 عاصم  صاحل سليمان العقالن 9

 سلطان  ضيف اهلل  سلمان  الشرار ي 10

 عبدالعزيز  فياض غافل الشراري 11

 أنور مرضي رافع العنزي 12

 ه فيصل  مساعد  نزال  العوذ 13

 صقر مونس مسعود الشراري 14

 أمحد فهد أمحدض الدرعان 15

 احلميدي جايز محود رمال 16

 حامت  عجاب ثاعي الروقي 17

 سلمان  علي  هليل  العنزي  18

 طارق عيفان  شطي العنزي 19

 فارس حنيف  مصبح  الشراري  20

 يوسف بركات فرحان العنزي 21

 فهد محود شطيط العنزي 22

 ابراهيم رضاء مبارك  الشمري 23

 صاحل  علي عبداهلل  النهدي 24

 عبداهلل صاحل فهد السبيعي 25

 فهيد عامر محدان احلازمي 26

 نواف علي كايد القاضب 27

 مشعل جهز مضحي الشمري 28

 متعب  عبداهلل حممد الطرفاوي 29

 فهد  محود  العطية نديم   30

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 سطام  فوزي حممد  الشراي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 عبدالعزيز عبداهلل  نايف احلشر 2

 مشاري محود الطرقي العنزي 3

 سامي عبداهلل عبدالرمحن الفائز 4

 عبداحملسن سعود الطرقي الرويلي 5

 عارف غضيان الشراري يوسف 6

 امحد  عبدالرمحن  فهد  اجلحيش 7

 عبداجمليد فهد غازي الشمري 8

 وليد خالد حمارب الوردي 9

 عبد اجمليد زايد خالد العنزي 10

 مطلق  ذيب مطلق  السبيعي  11

 سعود عبدالعزيز سلمان العيسى 12

 بندر فاضل محدان الشراري 13

 بدر مهجع سودان الشمري 14

 حممود فاحل ثاني الشراري 15

 سعد جعيدان كريم الشراري 16

 عبد العزيز  سبيت حطاب البناقي 17

 سعود مساعد سحمان الرشيدي 18

 مشعل  ملهي  احلميدي  الشراري  19

 سامي حامد خلف الرويلي 20

 بهجت زكريا حممود نهاري  21

 سامي شكر علي الشمري 22

 عبداحملسن  عطيوي مساح الشراري 23

 منصور حميالن شاهر العنزي 24

 فيصل عيد سحيمان العنزي 25

 محد ابراهيم محد الصخيرب 26

 عبدالرمحن  منصور أمحد  أبوظهري  27

 خالد مهل صاير الرويلي 28

 هزيم ابراهيم سامح الرويلي 29

 عبد العزيز سعيد عواد الرشيدي 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 راشد  عايد  دخيل  السعدي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةلفرتة ااملوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 أجمد حممد عبيد السليم 2

 سامي  عواد حممد الشراري  3

 يزيد فهد قعدان العتييب 4

 مصبح  حنيف مصبح  الشراري 5

 شاهي عبداهلل الرويلي محد  6

 فيصل هليل سعود العنزي 7

 عبداهلل شاحل حامد الشمري 8

 عبدالكريم خلف مطر الصليب 9

 سليمان  اليف مغثي الشراري 10

 عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل  اخلالدي  11

 امحد محاد عبدالعزيز احلماد 12

 جعفر حممد حسن الكوييت 13

 مرتضى  حسن علي الدعي 14

 ناصر  حممد ناصر  الفهاد 15

 مشعل محود  نزال  الرويلي  16

 امحد  عبدالكريم  صاحل  املظهور  17

 فهد حسن ضاحي العنزي 18

 ناصر حميسن  حميسن حبيب  حبيب الشمري  19

 نواف ناصر شهاب العنزي 20

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط ل داوف لالالتإل امليشحن

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 ابراهيم سويلم حريثان الشراري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 عبداهلل فرحان مرضي الشمري 2

 فراج سعد فراج البقمي 3

 أمحد فهد سامل الشراري 4

 أنور  فليح  جدوع الرويلي  5

 خالد معيبد اسيمر احلربي 6

 سجاد عبداهلل حسني النب امحد 7

 در عبداهلل اخلالديأمحد ب 8

 محود  مهل  دوجان الرويلي 9

 حسني فاحل صبحان احلازمي 10

 خالد فيصل صقار العنزي 11

 عبدالعزيز غالب مرضي الشمري 12

 عبداجمليد عبداهلل مسري احلربي 13

 عبدالرمحن ملفي دغيليب الرشيدي 14

 حممد سعود مسهوج الرويلي 15

 نواف ضحيان جرمان الرويلي 16

 فواز عبداهلل سويد الرويلي 17

 عبدالرمحن  سعيد رحيل الشراري 18

 سامي عايد مضحي احلربي 19

 جزاع حامد جزاع احلامد 20

 حممد محود حممد الزبيد العتييب 21

 حامت رسم نزال الشراري 22

 حممد مبارك مطيله الشراري 23

 حيي  مهدي صاحل ال زمانان 24

 قاسم  فرحان  اليف  الشراري 25

 خالد حممد ضايف الشمري 26

 عبد الرمحن حيا رجاء الرشيدي 27

 مجعان حيا رجاء الرشيدي 28

 عبداهلل  جابر شاغور اجلنيفي 29

 مناحي جابر شاغور اجلنيفي 30

 فيصل فاحل شاكر العنزي 31

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبدالعزيز  ضيغم محود القبالي التميمي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ني " ختصص " دبلوم بعد الثانوية ملدة سنت "

 جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

 

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 حممد عياد عبيد  الشمري  2

 فهد نواف مفلح الرويلي 3

 حممد خضر العنزي عادل 4

 فيصل عايض فرحان العنزي 5

 متعب خالد خلف الشمري  6

 محود فهيد  محود الشمري 7

 امحد عبداحلميد ابراهيم الفريدي 8

 فهد بندر مبارك الدوسري  9

 فريد سليم سليمان الفاضلي البلوي 10

 فهد عقل زبن العقالء 11

 يمان الشمرينواف سلطان سل 12

 خالد  دحام  صاحل  العنزي  13

 فارس حاكم  ممدوح  االيداء 14

 سلطان  فهد  احلميدي  اجلميلي  15

 زبن عقل زبن العقالء 16

 زبن عبداهلل زبن العقالء 17

 محود االدهم خلف الشمري 18

 صقر ناصر محد العبداهلل 19

 اجلميلي  سلطان سلمان ماطر 20

 عبداللطيف حممد علداهلل احلسني 21

 موسى  فارس  عبداهلل  العنزي  22

 فاضل  خشان عبداهلل  الشمري 23

 عواد خلف عواد الشمري 24

 جزاء هادي عوض احلربي 25

 حممد عبدهلل نايف الشمري 26

 تركي  هايف  حممد  املطريي  27

 ح العنزينايف زعل فال 28

 سلمان سعد جابر الرشيدي 29

 بدر  حممد  سعداهلل  املطريي 30

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 ماجد مشرع محود العتييب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 ة " وتقدير مؤهل " جيد جدا "مكتبي

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

 

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 بداهلل  عبدالعزيز  مقبل العقالءع 2

 دخيل فهد دخيل احملسن 3

 مسعود عايد سليمان الشمري 4

 عبداهلل علي سليمان املنصور 5

 باسم طويلع مبارك الشمري 6

 سعود حممد مبارك البقعاوي 7

 عبداهلل عودة علي العبدي 8

 شجاع منور طليحان الشمري 9

 يم عايد يوسف الشمريابراه 10

 عبداهلل عبداحلميد علي  البقشي 11

 سلطان مرحب حسني الرشيدي  12

 يزيد عايد فرحان العائد 13

 عبداهلل محدان حامد املالكي 14

 نادر جطلي غشام الشمري 15

 ناصر خلف حضريي الشمري 16

 حممد حسني امحد احلبيب 17

 اهلل حممد  الباهليممدوح عبد 18

 حسن  عيد حممد الشمري 19

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 ناصر عارف سامل الشراري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 وا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 عمر علي  عبداهلل العائد 2

 امحد عبداهلل حممد قضابي 3

 فهد عبدالكريم عبداهلل  املرشدي 4

 سلطان عبداهلل حزاب املطريي 5

 عبداحلكيم مضحي عبداهلل العنزي 6

 فهد مغريان  مساعد  احلربي  7

 امحد صاحل امحد الغامدي 8

 نايف  مانع ظاهر الشمري 9

 عبدالعزيز مرضي خليفه الشمري 10

 الوليد مبارك سالمه الشمري 11

 عتيق عيادة مرزوق  الشمري 12

 ياسر خالد عبدالعزيز السبيعي 13

 خالد طالل مساعد احلربي 14

 عبدالعزيز خالد حنيظل احلربي 15

 مسفر نعمان طالع الشمري 16

 بدر نعمان طالع الشمري 17

 عبداهلل دابس شديد املطريي 18

 عبداحملسن عساف حسني الشمري 19

 سعود خالد تركي املطريي 20

 عايد  سامل  محدان  الشمري 21

 معتز عبداهلل عواد الشمري 22

 سلطان عبداهلل حممد البقعاوي 23

 مساعد سعد نويفع املطريي 24

 عبدالكريم  صويلح مساح العنزي 25

 لعنزي مساح صويلح مساح ا 26

 سليمان عبداهلل سليمان البور 27

 عبدالعزيز عبدالرمحن  عبدالعزيز الشامخ 28

 سعود  فهد سامل  املرشدي 29

 بدر  حممد خلف  الظفريي 30

 

 

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41ة )باملرتب

 عبدالرمحن  رجاء  عبداهلادي  الشمري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 أمحد عاني تلعان العنزي 2

 كمال ناجي مصبح الشراري 3

 عبدالرمحن ناصر عبداهلل النقيدان 4

 فيصل عبداهلل صاحل اجلميلي  5

 سعود البليهي رغيان الشمري 6

 سال محود الرشيديعبدالعزيز مر 7

 ناصر مرزوق دغيمان احلربي  8

 باسل فريح  عبيد  الشمري  9

 سليمان رشيد إبراهيم العضاض 10

 رشيد  حممد دغشوم البقعاوي  11

 سامي فهد مقبل العنزي 12

 وليد حمسن حممد العنزي 13

 عبداهلادي  عضيب  عبداهلادي  احلربي  14

 ركي حممد خلف الشراريت 15

 مالك حممد محد الالحم 16

 عبدالوهاب علي فهد الشمري 17

 أمحد عيد حبيب  املطريي 18

 عبداإلله  مطري  فرحان  االسلمي  19

 عبدالعزيز  صاحل عبدالرمحن  العودة 20

 عبداهلل عوض غيالن احلربي 21

 سعد عبداهلل زيد العفاسي 22

 عبداهلل نواف عبداهلل الشمري 23

 فواز مانع عتيق الشمري 24

 عبداهلل جازي  طاري  الشمري  25

 حسني مصطفى عيسى آل ضاحي 26

 عبالرحيم عتقي غازي  الشمري 27

 عبداالله  حممد رايس البلوي  28

 طالل  مهاوش خلف الشمري 29

 ان   الشمري عبد  اجمليد  عيد   محد 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 مشعان  هباس عبداهلل  الشمري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

وية ملدة سنتني " ختصص " دبلوم بعد الثان "

 جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

 

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 غالب  غثوان  غازي  الشمري  2

 لعتيقيحامد قبالن عتيق ا 3

 حربي مهدى مسري العتييب 4

 عياد  قاسم  صاحل  الرخيص  5

 عبدالعزيز محود اليف الشمري 6

 عمر  عبداهلل حممد الرياعي 7

 غربي  عفار غربي  العنزي  8

 خلف  عطاهلل  حممد العنزي 9

 عبدالرزاق  سطام شنان العنزي  10

 ربيماجد حبيب ناصر احل 11

 أيوب  سامل نايل الرشيدي  12

 عبداالله  حممد  عبدالرمحن  النمري  13

 هداد ماجد هداد البذالي 14

 تركي امحد حممد الرشيدي 15

 سامل بشري بزاع الشمري 16

 عيسى فحس عويض احلربي 17

 حممد ناصر عبدالعزيز اجلميل  18

 شمريمشعل  مشوح مناور ال 19

 ناصر عبدالرمحن ناصر الرسيين 20

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 ابراهيم حممد علي السحيباني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 عقيل حسني حممد الدالوي 2

 د عازم غضبان الشمريعيا 3

 ريان غنيم ضيف اهلل الكليب 4

 مسيعيد مساعد  مسيعيد  اجلميلي 5

 ماجد حممد  هزاع  الشمري  6

 نايف  لويفي علي الرشيدي 7

 عبدالكريم غالب مرضي الشمري 8

 امحد سليمان  كليب الشمري 9

 راضي مزعل راضي الشمري 10

 فضي خليفه الشمريخليفه م 11

 امحد مشالي سليمان الشمالي 12

 فهد خلف حجاج  الشمري 13

 تركي سعود خزيم العنزي 14

 نايف عبداهلل  نايف احلشر 15

 فارس نهار ساير الشمري 16

 عبداهلل صويلح مساح العنزي 17

 سعد مطخطخ عامر اجلميلي 18

 لسرحانيمشاري سلطان دحام ا 19

 رايد نايف سعود احلربي 20

 رافد حممود رافد الرشيدي 21

 أنس خلف سليمان الشمري 22

 سليمان نزال عبداهلل الشمري 23

 بدر  ضيف اهلل فهد احلربي  24

 عبداهلل  فالح  فهد الشمري  25

 محد  حممد عسل الشمري 26

 فيصل هليلم عايد الشمري 27

 سامي عايد عبداهلل احلربي 28

 عبداجمليد عبداهلل ابراهيم النصيان 29

 حممد جايل غالب الشمري 30

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 موسى  براك  حميميد  اجلميلي 1

كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " دبلوم  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " إدارة  "

 " جدا مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعركان: امل

 حممد  سعود حممد احلربي 2

 بسام سليمان عبداهلل احلرتوش 3

 ياسر صاحل عبداهلل النصيان 4

 عبد الرمحن عوده عواف الظفريي 5

 فارس  فواز  قنني احلربي 6

 عبداحملسن منصور فاحل الرشيدي 7

 سعود مبارك غافل الشمري 8

 د حممد ملوح الشمريسع 9

 محود عقيل دبيان الشمري 10

 خلف بشر حبل الشمري 11

 مبارك فرحان صرب النومسي 12

 بريك محود بريك البقعاوي 13

 عبداهلل صاحل علي األمحد 14

 حسني ماضي زاهد العنزي 15

 راكان سامل سيد الشمري 16

 ناقيعبدالعزيز سلطان عيد الب 17

 مسعود محدان حيياء العازمي 18

 عبدالعزيز راضي نزال العنزي 19

 حممد عارف عبداهلل اللبيخان 20

 عادل ضاهر مربوك الرشيدي 21

 تركي حضريي االدهم الشمري 22

 فالح فرحان فالح الشمري 23

 فرحان  مشعان براك الشمري 24

 ق الشمري عبداجمليد حممد مطل 25

 محد خالد محد الرضيمان 26

 سلمان جايل غالب الشمري 27

 عبداهلل  تركي  نزال الشمري  28

 عادل عبدالعزيز حممد احلامد 29

 غريب عناد حواس الشمري 30

 

 

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبداهلل  حيى صاحل  املرواني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

 

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 صاحل عبداهلل عتيق العتيق 2

 حممد عبد اهلل  حممد العقيل 3

 فهد ناهي عبداهلل اجلميلي  4

 ياسر  عبد اجمليد  عبد اهلل  راشد 5

 بسام عويد مناحي العنزي 6

 طالل عارف زايد الشمري 7

 فيصل عبداهلل صاحل الدغيم 8

 فيصل  صاحل محد النقيدان 9

 عبدالعزيز  موسى  مزلوه  العشيش  10

 تيسري مجيل دخيل اهلل  الربيع 11

 خالد مسيعيد حممد اجلميلي 12

 عبداهلل عبدالرمحن سليمان الرسيين 13

 هلل محود الشمريعبدالعزيز عبدا 14

 حممد خالد حممد الصقعيب 15

 يوسف  شاحل راشد لربشيدي 16

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالرمحن اجلرب 17

 عبداهلل عبدالكريم صاحل الصواب 18

 محود سعود غازي  السيف 19

 زايد حممد عبداهلل الشمري 20

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط التإلامليشحن ل داوف لال االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 بدر امحد ثنيان العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة : املوعد

 مساًء

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 عبداهلل  بكر عمر العمر 2

 عبدالكريم صاحل منش الشمري 3

 ثاني  سالمه  عشبان  العنزي  4

 صاحل سعود صاحل الشمري 5

 منصور هديب  خلف الشمري  6

 سلطان مملوح فردوس الرشيدي 7

 امحد علي حممد احلسني 8

 معاذ سعد عبدالعزيز احلربي 9

 عيسى  حممد  عبدالرمحن  السديري  10

 فهد صاحل دخيل  العلي  11

 مجال  منيف حمسن الرشيدي 12

 عبداهلل صاحل عبداهلل اللهييب 13

 رائد محد حممد القويعي 14

 عبد اهلل  امحد خنيالن الروضان 15

 حامت خلف طماح الرشيدي 16

 ثامر عيد خلف الشمري 17

 مشاري ظاهر عتيق الشراري 18

 فهد ثاني حسيان العنزي 19

 سلطان  عبدالعزيز العبيد  الدحيالني  20

 صقر  حامد عايش احلربي  21

 حممد خشمان ونيس الشمري 22

 عامر ابراهيم عامر العامر 23

 صاحل عثمان صاحل القويعي 24

 ياسر  نواف غثيث  الشمري 25

 فارس صاحل راشد الراشد 26

 مشاري فيصل حبيب الغيثي 27

 عبدالكريم حممد عبدالكريم العرف 28

 امحد عبد الرمحن  حممد  احلشر  29

 سيف صاحل سيف الشمري 30

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 تركي  فليح  ناجم  احلربي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

نوية ملدة سنتني " ختصص " إدارة دبلوم بعد الثا "

 " جدا مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 مشعل عبداهلل  خلف الرشيدي  2

 لشمريسيف محد عيسى  ا 3

 راكان  عبد الرمحن  محود البحريان  4

 حممد سامل صويان الشمري 5

 عبدالعزيز خليف ضياع العنزي 6

 مهند فيصل حسني احلازمي 7

 سامي فريح فاضل الشمري 8

 متعب مقبل فليوي الشمري 9

 عبدالرمحن عبد اهلل خممر الفهيقي 10

 لشمريبدر مشعان ظاهر ا 11

 فيصل فهد اليف الشمري 12

 فواز  عصويد  شخري  العنزي  13

 نواف امحد ذباح الشمري 14

 خالد صاحل عبداهلل املطريي 15

 نايف ملعيص راضي الشمري 16

 سعد وادي محدان الشمري 17

 حممد راشد عبدالعزيز اخلرياهلل 18

 بدر دبيان  مناور الشمري 19

 سليمان صاحل سليمان العتيق 20

 حممد محد سهو الشمري 21

 فريح  عنيزان نهار  الشمري  22

 فهد رجاء جهيم  الرويلي  23

 فواز محود خملف الشمري 24

 ماجد حممد راشد الرشيدي 25

 حامت عشيان محاد الشمري 26

 عبداالله مفلح حواس الرويلي 27

 عبداهلل عايد فجر العنزي 28

 راكان محدي سلمان الشمري  29

 سيف علي عليان البلوي 30

 

 

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبداهلل  حممد  عبدالرمحن  احلربي  1

" ختصص " إدارة دبلوم كلية تقنية  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

 

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 التقنية بعرعر الكليةاملكان: 

 منصور  فهد حممد الشمري 2

 كاظم عبداهلل محد األجدع 3

 ساري عبدالرمحن عبداهلل الطليحي 4

 عبدالكريم عبدالرمحن مطريان اجلويف 5

 سامر  عايض سعود احلربي 6

 حممد ناصر حمزم ال حمزم 7

 عبداهلل عنيزان  جاراهلل  الشمري  8

 خالد حبيب الشمري  وليد 9

 شاهر محيدي حسن املالكي 10

 عبداهلل صاحل حممد العنزي 11

 حسني عبداهلل علي آل بن صاحل 12

 مقبل خشمان مقبل الشمري 13

 سامي عبداللة مطر املطريي 14

 اسامة يوسف عبدالرمحن الصقعيب 15

 صاحل عبدالكريم صاحل العشوان 16

 عبداالله مناور متعب  العنزي  17

 عادل نصار عقالء الشمري 18

 صقر عماش حممد الشمري 19

 نواف امحد فالح  الرويلي  20

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 هلل الطاللجاراهلل عبدالعزيز جارا 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 سعد تركي  نزال الشمري  2

 بدر راشد عجاب الفريدي 3

 علي  حممد  مسلم  السلطان 4

 عبدالسالم  محود حممد التوجيري 5

 حممد ناصر  محدان  املزيين 6

 عبداهلل احلميدي مناحي العنزي 7

 احلربي رائد  لفاء جردان 8

 عبداهلل سليمان فهد اجلالس 9

 مسند مثين عيد العازمي 10

 محد  عيد  جنم  العطوي  11

 امحد حبيب جزاع العنزي 12

 سعد فضي بشري العنزي 13

 مشاري متعب حيي الرشيدي 14

 نايف بندر نايف الشمري 15

 حممد صاحل ابراهيم  النغيمشي  16

 تركي عقال عرمان السويلمي 17

 بسام فهد ابراهيم الرباب 18

 حممد سعد مسعد احلربي  19

 فيصل نهار حممد العنزي 20

 أمني  عمرو عبداهلل العمرو 21

 عبداهلل علي عبداهلل السامل 22

 وليد  سعود  ضيف اهلل  السندي 23

 محود مبارك سالمه الشمري 24

 سليمان  عبد اهلل  حممد  املعارك  25

 حممد  علي غالي القطيفي  26

 عاطف  فهيد صاحل الشمري 27

 فواز مزاح حممد العنزي 28

 راكان عبداهلل نهري الشمري 29

 فيصل عقيل حممد العنزي 30

 

 

 

  



 

 ل ن كإن االالتإل وعد ادء االالتإ الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبداهلل  سامل  عمري الشمري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " جدا إدارة مستودعات " وتقدير مؤهل " جيد

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بعرعراملكان: 

 طالل مشوح مناور الشمري 2

 تركي غامن حممد الشمري 3

 عبداالله حممد كاين الفقريي 4

 فهد عبداهلل محد الشمري 5

 حممد سعيد حممد الشمري 6

 فهد باطح خالد الشمري 7

 مشعل  مطر  ضاحي  الشمري  8

 فايز عبدالرمحن حمسن احلربي  9

 فهد  صاحل عبداهلل الطليحي 10

 نايف  حاجي غويفل  املطريي 11

 فايز صعيقر صليب العنزي 12

 

 

  



  كإن االالتإل وعد ادء االالتإل ن الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 فاضل فهد صاحل الفاضل 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 مات بالرياضكلية االتصاالت واملعلواملكان: 

 حممد مرزوق عبد اهلادي العتييب 2

 عبداجملب  محد  سامل القحطاني 3

 عبداهلل  حممد  عبداهلل  الدوسري  4

 عبدالرمحن عبداللطيف عبدالرمحن اخلليفة السيد 5

 ريان مضحي عبداحملي املقاطي 6

 سلطان  عبداهلل حسني الزهراني 7

 لرمحن سعد احلارثيعبداهلل عبدا 8

 امحد  محود فرحان العنزي 9

 عبداهلل حممد عبداهلل البحريي 10

 خالد حممد هالل العتييب 11

 عمر منري قزعان العتييب 12

 حيي عياد عوده احلويطي 13

 فهد رده عيد العتييب 14

 أمحد  حممد  مداوي ال عوض  15

 عبداهلل الذويخعبدالرمحن  سعود  16

 عمر عبدالعزيز صاحل الدبيخي 17

 عبدالعزيز حسن  عبده صميلي 18

 أنس عباد عبداهلل السلمي 19

 راكان عبدالرمحن عبدالعزيز الركف 20

 سليمان إبراهيم سليمان اخلشيبان 21

 عمر مفلح ماطر العنزي 22

 عبداهلل خالد عبداهلل الدبيب 23

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عبدالرمحن صاحل  سليمان املرشدي  1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  " 

 " مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاء يوم

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالعزيز حممد  سليمان الدريهم  2

 حممد عبداهلل سليمان الربيعه 3

 رائد منهى محود العنزي 4

 سلطان محد إبراهيم العوض 5

 سعود  سليمان سويلم  الرشيدي  6

 حممد حجي صاحل احلسن 7

 طارق زايد حسني املسلم 8

 حممد ناصر حممد احلواس 9

 عائض مفلح سعيد القحطاني 10

 سيف عوض فواز الشمري 11

 حممد حسن مسفر احلارثي 12

 عبدالرحيم عبدالعزيز حممد املانع 13

 زيد ضوحيي ضاري املطريي 14

 بداهلل عبدالرمحن اجلاسرعبدالعزيز ع 15

 حممد محزه بكر هوساوي 16

 عدنان  جوداهلل  عبداحلميد  األنصاري  17

 عبدالرمحن  علي  حسني الزيد 18

 سلمان عبداهلل فهد املبارك 19

 عبدالرمحن ناصر  شديد البالجي 20

 عمر علي  ضيف اهلل  املطريي 21

 ي الفريحمعاذ ابراهيم غاز 22

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 سلطان عبداهلل عايد العصيمي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا (08:55اىل  08:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد سليمان مبارك الربدي 2

 فهد حممد عبدالرمحن النصار 3

 امحد  عبداهلل  حممد  القرشي  4

 عبداهلل امحد حسني الصقر 5

 سن احلوطيعبداحملسن حسني عبداحمل 6

 عبدالرمحن عبداهلل محاد احلماد 7

 بسام  سليمان امحد الزيد 8

 نواف  سعيد صاحل  الزهراني  9

 سعود سحيم مسعود قحطاني 10

 وليد فائز حمبوب العتييب 11

 صاحل عبداهلل صاحل الربادي 12

 مازن امحد حسن املالكي 13

 حل املسلمحممد عبداهلل صا 14

 عبدالباري حممد امحد شيخ 15

 أسامة عبدالعزيز صاحل الدبيخي 16

 فهد سعد صقر املطريي 17

 راشد سامي سامل العبيدان 18

 ناصر عبيد منصور الدوسري 19

 فهد خبيتان تركي العتييب 20

 هيثم  معيوف عناية اهلل احلربي 21

 عبداهلل  املالكي عبداهلل  عادل   22

 سعود عبدالعزيز سعد الغامدي 23

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 فيصل ظافر عبداهلل الشهري 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا08:55اىل  08:30الساعة ) الثانيةالفرتة  املوعد:

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد عبدالعزيز حممد العيسى 2

 كميل عبدرب الرسول علي العلوي 3

 عادل  عبدالرمحن  حممد  احلميدي 4

 ف فالح ناصر املطريينوا 5

 صاحل مهدي حممد اليامي 6

 متعب عبداحملسن  مسعود  العدواني 7

 حسن واصل عبداهلل البوخضر 8

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالعزيز اللوميي 9

 عبدالعزيز  راكي منيطري  الرويلي  10

 عبداهلل يوسف عبداهلل الضيف 11

 م حممد الونيانعبدالرمحن ابراهي 12

 عبداهلل سليمان صاحل الصويلح 13

 نواف عبداهلل صاحل العمران 14

 ابراهيم  حممد ابراهيم  الرشيد  15

 سامي حممد عفات العنزي 16

 زهران بن علي بن امحد البهيدل 17

 عبداهلادي  فهيد  علي املطريي 18

 يعبداهلل  راضي  سليم  املطري 19

 معاذ  حممد بريكان  الربيكان 20

 امحد راشد  فرج الثبييت  21

 عبداهلل صاحل حممد اخلشيبان 22

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 أمحد عبداهلل  عابد الشربي 1

س " ختصص " حماسبة " بكالوريو " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا09:25اىل  09:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد عبد احلميد إبراهيم اخلليفه 2

 م احلويدرعلي امحد بن ابراهي 3

 أمني صاحل سليمان التوجيري 4

 امحد حممد ابراهيم العلي 5

 سعد عبداهلل  سعد املنصور  6

 عبداهلل حممد مسفر الدوسري 7

 مازن سعود رحيل العطوي 8

 سعد سعيد مدخل املطريي 9

 امحد جربان فايز ال ناجع 10

 لعبدالعزيزعبدالعزيز حسني عبدالعزيز ا 11

 تركي علي ملفي  احلربي 12

 نايف  حممد هايف  املغريي  13

 راشد فرحان شايع آل دحيم  14

 خالد  حممد  سعد  العبود  15

 سلطان علي هليل املطريي 16

 عبدالعزيز  يوسف عبداهلل املويشي 17

 عقيل امحد منصور املرهون 18

 داهلل الزهراني حممد سعيد عب 19

 حممد  عايض شالي  املطريي 20

 سعود  سعود  غريب  الغريب  21

 حممد احلميدي  علي  امليموني 22

 حممد علي صاحل العودة 23

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42)باملرتبة 

 فهد ابراهيم عبداهلل املغيص 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا09:25اىل  09:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 يف اهلل العتييبامحد ناصر ض 2

 سعيد سعد معيوض احلارثي 3

 تركي سعود حممد البعري 4

 عبدالعزيز صاحل دخيل اهلل العتييب 5

 حممد عبدالرمحن حممد احملارب 6

 عبداهلل متعب عيد املطريي 7

 سليمان  عبدالعزيز  سليمان  بن دريهم  8

 عبداهلل  علي صاحل  الربادي  9

 عبدالعزيز زايد مهيدل العتييب 10

 سليمان خالد سليمان املشيقح 11

 سلمان بندر سلمان السماعيل 12

 يوسف عبدالرمحن عبداهلل الراجحي 13

 عبداهلل سلطان شعبان اليماني 14

 سامي  عبداجلبار عبداهلل السامل  15

 علي حممد على اجلهين 16

 عبداهلل ال منصورعلي مانع  17

 فيصل عبدالرمحن مرضي الدوسري 18

 حسني إبراهيم جاسم العتيق 19

 طارق رجاءاهلل نوار املطريي 20

 عبدالعزيز  خالد غيث  العصلب  21

 عبداهلل ابراهيم حييى حكمي 22

 هيثم عبدالرمحن مسفر الغامدي 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل راالتإل لوظإل 

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عبدالعزيز  عزيز  معتق الرشيدي  1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد  عبدالرمحن حممد امحد 2

 صاحل  حممد  صاحل  العريين 3

 حممد  جربان حممد  احلرامله 4

 مشعل فيحان سامل احلربي 5

 ماجد حممد علي اخلويطر 6

 ريفحممد ابراهيم حممد اخل 7

 نبيل محد حممد العمرييين 8

 عبد امللك  عبد الرمحن سالمة املزيين  9

 مصطفى حسن مصطفى برناوي 10

 سليمان  ابراهيم  سند  احلصيين 11

 عبدالرمحن  حممد عبداهلل  ال رميح  12

 منصور خالد منصور اخلرجيي 13

 عيعبداجمليد عبدالرمحن فوزان  اجلدي 14

 معاذ مهيد عوض السليمي 15

 عبداهلل حممد صاحل العريين 16

 زياد سلطان محد الضويلع  17

 عبدالعزيز حامد عبداهلل احلامد 18

 مهند حييى  حممد  عسريي  19

 عادل  عبداهلل عبدالرمحن  السالمه 20

 حممد خالد عبداهلل السباح 21

 اهلل زايد النغيمشيعبدالعزيز عبد 22

 عبداالله  حممد ابراهيم القاسم 23

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 مبارك مرضي مبارك الدوسري 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل حييى عبداهلل الشيخي 2

 حييى عياد فهد احلربي 3

 رياض عوده حسن احلربي 4

 احل الياسنيمهدي جعفر ص 5

 عائد سعد حممد اللوميي 6

 متعب عبدالعزيز ناصر املقبل املطوع 7

 عبداهلل خالد عبدالرمحن اخلرجيي 8

 فيصل سعيد عباس العتييب 9

 عبداهلل محود حممد الوني 10

 ريان  سليمان عبدالعزيز الشمالي 11

 سلطان حييى فايع الفيفي 12

 حممد سليمان احملسن نواف 13

 معن فهد سليمان احلصان 14

 عبدالرمحن معتوق شريده االمحد 15

 سلمان عبدالرمحن سلمان البشر 16

 ياسر فهد محد الضعيان 17

 مشعل سليمان صاحل اخلليفة 18

 عبدالرمحن  طالل عبدالرمحن  باسودان 19

 ريعمر عبداحلميد عبداهلل اجلاب 20

 مشعل سعيد حممد الشهراني 21

 مازن عبدالواسع  عبدالغفور  اسرار  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عيد حممد عيد خيايا 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " دير مؤهل " جيد جداوتق

 

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالعزيز  سعود  عبدالعزيز  السليم  2

 مرتضى  هاشم حممد العلي 3

 داهلل  صاحل  الشقري يزيد  عب 4

 موسى جعفر علي الرباهيم 5

 سامي  سليمان  أمحد  الرومي 6

 عادل حممد فراج الفراج 7

 نائف عبدالعزيز عواض املالكي 8

 عمر حممد حمياء  املطريي 9

 مصطفى حممد صاحل احلبيب 10

 حبيب عبدالواحد يوسف البزاز 11

 رشدان ال مرعول خالد مبخوت 12

 حممد فهد حممد السامل 13

 عبدالسالم دخيل اهلل علي الغامدي 14

 امحد خالد غرم اهلل حسيكي 15

 عبدالرمحن مقبل سليمان احلربي 16

 فهد صاحل عومير السفياني 17

 ماجد صابر رجاء الرشيدي 18

 زيد حممد شارع القحطاني 19

 حممد احمليميد فهد علي 20

 عثمان عبداهلل عثمان النوحيل 21

 حممد عبدالعزيز أمحد اخلليفة 22

 عبدالرمحن زيد وازع الزهراني 23

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 الصويل   عبد اخلالق  طاهر  أمحد 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 سليمان عبدالعزيز  شايع املوسى 2

 نواف عبيد عياد احلربي 3

 مشعل عبدالعزيز عبداهلل السريح 4

 سلطان  أمحد سليمان العبيد 5

 فهد ماجد سلطان البقمي  6

 سعد فيصل سعد اخلالدي 7

 سلطان راشد ناصر العمريي 8

 حممد ابراهيم عبداهلل الطاسان 9

 خالد علي حممد املعييف 10

 ز  سعد عبدالعزيز املزيدعبدالعزي 11

 مشاري صاحل حممد البواردي  12

 عمار غازي سعيد عثمان 13

 سليمان  عبداهلل محد الفرهود 14

 ماجد رزيق رزق الصاعدي 15

 عبدالرمحن  إبراهيم ناصر الدبيب 16

 فيصل عبداهلل عبداللطيف  العبداللطيف  17

 ييبعمار محد حممد الزغ 18

 علي يوسف حجي الصاحل 19

 عبدالرمحن خالد معيش العتييب 20

 عبداهلل  عبدالكريم  عبداهلل  السيف 21

 حممد عبدالرحيم حممد السحيباني 22

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42)باملرتبة 

 حممد فهيد فاحل السبيعي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 داهلل السليمنايف ابراهيم عب 2

 بندر  دوحيان طريقي الذيابي 3

 عبداالله سعيد مبارك ال مريف 4

 عبداهلل فيصل علي الضامن 5

 ثامر سعد عبدالرمحن الزنيتان 6

 فيصل صاحل حممد الغامدي 7

 حممد فهد عبداهلل  احلديثي 8

 متعب عبداهلل ساري احلربي 9

 ال علي حممد امحد علي 10

 علي حسن عبداهلل الرتكي 11

 يوسف مطرد عويد العنزي 12

 حممد  سليمان  حممد العوده  13

 منصور  عبدالعزيز  حممد  اجلعيالن  14

 امحد  عمارن  حسن السماعيل 15

 نواف حسني عليثه الرشيدي 16

 عبدالعزيز حممد دخيل  الرشيدان 17

 محن  محد علي املهيدبعبدالر 18

 أمحد حممد عبدالعزيز احلميضي 19

 عزام عبداهلل حممد السحيباني 20

 ضيف اهلل معتوق امحد الزهراني 21

 عبدالعزيز سعد مشبب حمي 22

 أمين حممد أمحد الرشيد 23

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 الالتإل ن كإن االالتإل وعد ادء ا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 نايف صقران زايد الزهراني 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 التصاالت واملعلومات بالرياضكلية ااملكان: 

 عارف  حممد محيد العتييب  2

 عبداالله سعيد مطر الدوسري 3

 بدر عبداهلل عبدالكريم االسطاء 4

 صقر سامل حممد الربقي 5

 عبداهلل  امحد عبداهلل  العضاضى 6

 عبداجمليد  عويد سليمان  املطريي 7

 اليف  رشيد نافع  احلربي 8

 صاحل عبداهلل صاحل احلربي 9

 متعب ركيان خضر العنزي 10

 عمر عبداهلل سعيد الزهراني 11

 سطام معجب بدر العتييب 12

 وهيب محد ناصر الوهيب 13

 عبد اجمليد ابراهيم سليمان املشيقح 14

 فيصل سليمان عبدالرمحن العقل 15

 امحد حسن درويش احلارثي 16

 معيض سعد معيض احلماد 17

 مجال ناجي حممد سعيد ينبعاوي 18

 حممد  مهدي علي باجودة 19

 عبداهلل  عبدالرمحن عبداهلل الرتكي 20

 وائل محيد سويد احلبالني 21

 ابراهيم  محود  ابراهيم  السـرب  22

 

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عبداهلل أمحد عبدالعزيز الزيداني  1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 محد عبداهلل فهد اهلوميل 2

 مشعل حممد ابراهيم أبوغامن 3

 عبود مشبب عبود الدوسري 4

 حممد نزال راشد الرشيدي 5

 حممد عبد اجمليد  سلمان العلوان 6

 محد  عبدالرمحن سلطان املعجل  7

   عبداهلل ال طزاءماجد ظفري 8

 فراس جمحد ابراهيم اجملحد 9

 سليمان علي صاحل الرتكي 10

 ابراهيم امحد حممد اجلاراهلل 11

 بدر  حممد عبداهلل الزنيدي 12

 عبدالرمحن سعد حممد الزامل 13

 وليد مصطفى صاحل احلجي 14

 حممد علي سلمان الكعييب 15

 كريم امحد الرباهيمعلي عبدال 16

 ابراهيم عيسى عبداهلل العيسى 17

 امحد  مهدي عبد اهلل آل قاسم 18

 نايف مجعان حممد حمفوظ 19

 حممد مساعد  مبارك  الرويلي 20

 إبراهيم عثمان إبراهيم اليوسف 21

 حممد صاحل عبدالرمحن احلمود 22

 حسن حممد عبد اهلل عبد العزيز بن 23

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 مشعل خالد عبداهلل القثامي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 احًا( صب11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 وائل  غازي جباد املطريي 2

 إبراهيم  يوسف علي الشغب 3

 علي يوسف علي الشغب  4

 مهند  عبداهلل  حسني  اليوسف  5

 امحد سليمان  حممد الدبيخي  6

 عبداجمليد عبدالعزيز إبراهيم بن قاسم 7

 حسن حممد حممد خرباني 8

 حممد عبداهلل حممد احملمود 9

 حممد امحد عطية العامري 10

 عمار فواز  محود احلربي 11

 علي امحد عطية العامري 12

 محاد  رويشد سعد  العازمي 13

 عبداإلله حمارب فاطم العتييب 14

 حممد سليمان مبارك الربدي 15

 خالد عويد مناحي العنزي 16

 منصور حممد منصور الرباك 17

 عبداهلل  فهد  سليمان الصيع 18

 مرتضى  امحد عايش اخلزعل 19

 مازن حممد عثمان احلميدان 20

 عمرو عبدالعزيز حممد الغامدي 21

 دوخيامحد عبداهلل عبدالعزيز الش 22

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 راكان منصور حممد احلربي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل سلطان عبداهلل املكرمي 2

 مازن  عبداهلل  علي  الراجحي  3

 فراس محد  عبداحلميد  الشاحبي 4

 عبداهلل زياد حممد العقيل 5

 الفضلفارس  خالد  صاحل  6

 عماد علي غالب احلربي 7

 سليمان صاحل حممد الغنيم 8

 امنار عبداهلل عبدالعزيز خوتاني 9

 حممد عبدالقادر سند الصاعدي 10

 عبدالعزيز علي سليمان املوسى 11

 امحد علي امحد الشهري 12

 حممد ناصر صاحل الطاسان 13

 ناجي حممد ناجي السكريي 14

 عمر سعود حممد الشريف 15

 حسني عرفان حسني عبداهلل 16

 عبداجمليد محدي عوده الذبياني 17

 عبداهلل  حممد  عبداهلل  اباخليل  18

 ماجد شنيف السيد العماري 19

 خالد عبدالعزيز حممد الرويسان 20

 زياد حممد عبدالعزيز احلسون 21

 داحملسن العتييبمتعب شباب عب 22

 حسن عبداهلادي حممد احلداد 23

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 انس تركى موسى اللبان 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةة الفرتاملوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 طارق حممد مسفر القحطاني 2

 راكان علي شريد احلربي 3

 ريان ناصر  عبدالعزيز اجلربوع 4

 سعيد علي اسعد لغيب 5

 حممد  سليمان  شاويش  الشهري  6

 صاحل نايف راضي الوهييب 7

 قاسم علي امحد الفرحان 8

 فيصل سعد ناصر اهلوميل 9

 عبدالعزيز حممد عساف العتييب 10

 خالد شنيف السيد العماري  11

 مهند ابراهيم صاحل احملمود 12

 حممد ابراهيم حممد اخلضري 13

 عبداهلل حممد يوسف املالوي 14

 راكان حممد مضحي احلربي 15

 فيصل عبداهلل فاحل العتييب 16

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالرمحن السرحان 17

 امحد عبد العزيز سعد الغامدي 18

 نادر طالل سعود الفهيد 19

 حممد  سعد  حممد  العبداهلادي  20

 احلرز أمحد حممد عمران 21

 عبدالرمحن حممد عبداهلل املشاري 22

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 مزيد حممد عبداهلل املزيد 1

" حماسبة "  ختصصبكالوريوس "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 01:25اىل  01:00) التاسعة الساعةة الفرتاملوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 علي حممد علي سليمان عسريي 2

 فيصل  علي فهيد  الدوسري 3

 عبداهلل  حممد سعيد العتييب 4

 ن  الباتلحممد عبداحملسن محدا 5

 مهنا صاحل عبدالرحيم الشاكرى 6

 عبدالرمحن امحد سامل البداح 7

 عقيل حسن  علي ال فاضل 8

 مفرج  سعد ناصر  السبيعي  9

 مهند ظافر امحد آل غرامه 10

 سلمان معجب صاحل الزهراني 11

 فهد عبدالرمحن  عبدالرمحن  الغنام 12

 ر  سنجار الشمريسلطان  غدي 13

 عبداهلل ضحيان سوقان البقمي 14

 عبداحلكيم فهيد عبداهلادي احلربي 15

 نواف مساعد علي احلربي 16

 مشاري  سليمان  عبداهلل الرباح 17

 حممد سعيد امحد االمسري 18

 فواز غربي جريبيع الشمري 19

 ماهر محود محدان البلوي 20

 د احلميدي عبيد الرشيديعبي 21

 موسى عبدالرمحن عبداهلل الشدوخي 22

 بندر بعيجان  اسيمر املطريي 23

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 فهد  مقحم امحد التمياط 1

سبة " بكالوريوس " ختصص " حما " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 01:25اىل  01:00) التاسعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 رضا عبداهلل  ناصر  الشغب  2

 باتع فهد حممد بطيش 3

 هليفخلف مهنا خلف ا 4

 امحد علي امحد  الشهراني  5

 حممد حمسن مطلق العتييب 6

 فيصل غازي حييى عباس 7

 حسان عبداملعني عبدالعزيز الصبحي 8

 عبداحلكيم عبداهلل صاحل العبداحلي 9

 أمحد صاحل عمر احلداد 10

 حممد عبداهلل حممد اخلرجيي 11

 ليهاني  مفرج فرج احلجي 12

 حممد صاحل ساير الرشيدي 13

 ابراهيم حسن رسام الربي 14

 حممد  غازي عبدالرمحن فته 15

 مازن عايض حسن املالكي 16

 عبدالرمحن  مشبب سعيد القحطاني  17

 اياد فؤاد عبدالعظيم خباري 18

 عبداهلل سليمان عبداهلل اجلاراهلل 19

 هلل  العامرعباس حممد عبدا 20

 يزيد صاحل مشعل احلمدان 21

 أسامة عبدالعزيز عبداهلل الفرهود 22

 

 

 

 

 

  

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 علي حممد حامد احلامد 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " قدير مؤهل " جيد جداوت

 

 مساًء( 01:55اىل  01:30) العاشرة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 سامل بشري منور املعكلي 2

 يوسف حممد عمر العبداللطيف 3

 شمريصاحل  سعود صاحل ال 4

 عبداجمليد علي سليمان الوابل 5

 عبدالرمحن  سعود سعد املطريي 6

 خالد محاد جازي السلمي 7

 حممد صاحل سند  احلربي 8

 تركي  بعيجان اسيمر املطريي 9

 امحد ابراهيم عبداهلل الرشيدي 10

 عبدامللك  صاحل عبداهلل  العقيل  11

 م حيي مصبحوائل  ابراهي 12

 عمر حممد عمر بارشيد 13

 عبداهلل فراج معيض الشلوي 14

 علي امحد قشمري الشهري 15

 خالد بدر مساعد احلربي 16

 عبداهلل حممد عبداهلل الرويس 17

 فهد  عبداهلل محد الدهاسي 18

 رائد عابد عبداهلل املغربي 19

 تييب دعيج  حمياء دعيج  الع 20

 بندر قابل عايش السويعدي 21

 حممد علي حممد احلناكي 22

 حممد منديل عبدالرمحن الفهيد 23

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 مرتضى حبيب حممد آل مجيع 1

صص " حماسبة " بكالوريوس " خت " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 01:55اىل  01:30) العاشرة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل حممد عبداهلل العثمان 2

 سىموسى عبدالعزيز عبداهلل املو 3

 بنيان  سامل صاحل الرشيدي 4

 عبدالرمحن علي حممد جليح 5

 مصعب جناء منري العتييب 6

 عادل نايف عايض العصيمي 7

 حممد  أبراهيم  حممد احلميدان  8

 سيف  حممد صقر  العنزي  9

 علي حسني صاحل احلسيين 10

 عبدالرمحن علي حسن النجراني 11

 راكان عبدالرمحن رشيد اجلليدان   12

 خالد صالح عليثة احلربي 13

 علي  منصور  امحد  الفرج  14

 جهاد يوسف عبداهلل  القرزعي 15

 عبدالعزيز  جبان حمسن  العنزي 16

 هزاع فهد هزاع العتييب 17

 هاني حيي حسني  احلازمي 18

 اراهللعبداهلل صاحل عبدالكريم اجل 19

 تركي مسفر حممد املالكي  20

 حممد عبدالعزيز امحد السويكت 21

 ريان  علي  حممد  اجلمعة 22

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 معاذ عبدالعزيز محد  العاصم 1

يوس " ختصص " حماسبة " بكالور " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 02:25اىل  02:00) احلادي عشر الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 نايف حممد حسني القرشي 2

 خالد صاحل محد العمرييين 3

 نواف مرزوق حامد البشري 4

 منصور  شباب  سفري العتييب  5

 عبداللطيف  حممد عبدالعزيز الضفيان 6

 عبدالعزيز أمحد صاحل اخلنيين 7

 يزيد حممد عبداحملسن اليوسف 8

 حممد  ناصر حممد احلربي 9

 معاذ عبداهلل حممد الدبيان 10

 طانيمشاري سعد فهد القح 11

 محد صاحل محد الذياب 12

 صاحل  سامل  موسى املهنا  13

 ثامر عبداهلل عبدالرمحن بن دخيل 14

 سلمان عبدالرمحن صاحل النغيمشي 15

 عبدالرمحن عثمان علي املالكي 16

 حممد صاحل عبداهلل  محاده  17

 عبدامللك  حممد عبداهلل الرويلي 18

 ن حسن حممد كرديسلطا 19

 عمر عبد الرمحن عبد اهلل العفالق 20

 راشد ماجد راشد الروضان 21

 جمتبى علي حسني اهلفويف 22

 ابراهيم حممد ابراهيم الشتوي 23

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42ة )باملرتب

 قاسم حممد هالل الصيود 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 02:25اىل  02:00) احلادي عشر الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 م العنزييوسف طارش زر 2

 أمحد عبداهلل حجاج العريين 3

 عبداهلل علي إبراهيم العضاض 4

 فهيد عوض فهيد الشمري 5

 حممد سعيد مشبب االمحري 6

 معتز خالد حممد السعيد 7

 فايز خبيت فايز الدوسري 8

 فارس سعيد سعد القحطاني 9

 حممد بدر عبداهلل الدايل 10

 از حممد عبداحملسن احمليسنفو 11

 عبداللطيف حيي عبداللطيف الفالح 12

 بدر عبداهلل عبدالعزيز العسكر  13

 صاحل حممد سامل الصيعري 14

 حسن جاسم حممد بن صوالن 15

 خالد عبدالرمحن حامد احلامد 16

 ابراهيم عصام امحد خوجه 17

 نواف صاحل سعد الصاحل 18

 منذر يوسف عيد اجلميعه 19

 عاصم  غالب  راشد  العمري  20

 عبدالرمحن فيصل حممد العنزي 21

 امحد يوسف امحد سنيور 22

 قاسم حممد هالل الصيود 23

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42) باملرتبة

 قاسم حممد هالل الصيود 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 02:55اىل  02:30) الثاني عشر الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 العنزي يوسف طارش زرم 2

 أمحد عبداهلل حجاج العريين 3

 عبداهلل علي إبراهيم العضاض 4

 فهيد عوض فهيد الشمري 5

 حممد سعيد مشبب االمحري 6

 معتز خالد حممد السعيد 7

 فايز خبيت فايز الدوسري 8

 فارس سعيد سعد القحطاني 9

 حممد بدر عبداهلل الدايل 10

 ز حممد عبداحملسن احمليسنفوا 11

 عبداللطيف حيي عبداللطيف الفالح 12

 بدر عبداهلل عبدالعزيز العسكر  13

 صاحل حممد سامل الصيعري 14

 حسن جاسم حممد بن صوالن 15

 خالد عبدالرمحن حامد احلامد 16

 ابراهيم عصام امحد خوجه 17

 نواف صاحل سعد الصاحل 18

 منذر يوسف عيد اجلميعه 19

 عاصم  غالب  راشد  العمري  20

 عبدالرمحن فيصل حممد العنزي 21

 امحد يوسف امحد سنيور 22

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالرمحن املنيع 23

 جعفر حسني علي احلسن 24

 ناصر فهد ناصر  احلودي  25

 خالد حممد عبدالقادر املرس 26

 عبداهلل سليمان عبدالعزيز الربيه  27

 عبداهلل مسرع مذخر الشامري 28

 عبداللة محد دهيس الرشيدي 29

 محد خلف فرمان العنزي 30

 عزام ابراهيم عبدالعزيز الدويش 31

 زياد عبدالعزيز اليف الصبيح 32

 عبدالكريم صاحل امحد اخلضر 33

 الج الشمريعبداجمليد عودة ف 34

 عبداهلل مانع محيد الشهري 35

 خالد عبدالرمحن محد البسام 36

 حممد امحد حجي الشبيب 37

 مناحي مبارك مناحي الدوسري 38

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عب غياث مغيث النعماني مت 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 املدينة املنورة نطقةمب للتدريب التقين واملهين  اإلدارة العامةاملكان: 

 فهد  حممد مصلح الرشيدي 2

 اسامه حممد نور حسني حممد 3

 سلطان  حممد  سامل شكر  4

 تركي  سعود سليم  الصاعدي 5

 حممد  برجس  عبدالكريم  اجلهين  6

 تركي  حممد  عبداهلل  احلربي  7

 ابراهيم مسلم ابراهيم القويفلي  8

 ألمحدي عمار  يوسف  حممدعلي  ا 9

 باسم  عبداهلل منصور  القرشي 10

 طالل حممد غسان زين العابدين  الربيع  11

 عبداهلل  محدان  حسن  الزايدي 12

 ياسر أمحد  شرف الثبييت  13

 مؤيد حممد عبدالرحيم  بديوي 14

 خالد  سعد صياف  احلربي  15

 يعبدالعزيز عبدالرمحن مسفر احلرب 16

 عبدالرمحن  صاحل  موسى البلوي 17

 حسام فهد ربيع املغذوي 18

 حممد حامد سامل احملمدي 19

 خالد  حوميد محيد  احلربي  20

 حممد مسعد هديان املطريي 21

 صاحل ابراهيم صاحل املديفر 22

 عبداحملسن  سعد  سامل اللحياني 23

 ابريمنصور طلق حاسن اجل 24

 سعود سطام دهام الشمري 25

 عبداهلل ظاهر محاد البلوي 26

 سليمان عيد سليمان العطوي 27

 عويض حممد حسني احلمراني 28

 ابراهيم محدان عائد احلربي 29

 وائل حسن شليويح احلربي 30

 حممد نويفع داخل احلجيلي 31

 قريان عبدالعزيز حممد بن عات 32

 عبدالرمحن منصور حميسن العنزي 33

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 سعدون فايز سعد الدوسري 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الساعةالثانية الفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 املدينة املنورة  نطقةمب للتدريب التقين واملهين  اإلدارة العامةاملكان: 

 وليد سعود عيضة املالكي 2

 احلميدي نافع خالد احلربي 3

 ماجد سعد صاحل العنزي 4

 ز عبداهلل فازع  السلميعبدالعزي 5

 امحد سعد صالح احلربي  6

 حبيب عيضه عوض القرني 7

 سلطان امحد سليم اليحيوي 8

 حممد مسري عابد قرنفله 9

 حممد عبداحلميد معتوق العلي 10

 محزه حممد عليثه االنصاري 11

 مازن  عبداهلل دخيل اهلل الرحيلي احلربي 12

 بداهلل سعود رجاء الرداديع 13

 امين مبارك ابراهيم اجلحدلي 14

 عبدالعزيز  مرشد شلوة اجلابري 15

 حممد امحد عبد الفتاح ضليمي 16

 سامل  سعد عبدالرمحن عبدالقادر 17

 يزيد فايز مناي اللهييب 18

 عبدالعزيز عائد  خليفه املطريي 19

  احملمدينواف طلب عطية اهلل 20

 عبداهلل حممد امحد القروني 21

 فيصل سعد علي الثبييت 22

 عبداهلل حممد عبداهلل املوسى 23

 عمار ساير خلف اجلعيد 24

 عبدالعزيز محد سامل احلجي 25

 حسن ناصر طالب حفشان 26

 رامي  عبيد عوض الرويتعي 27

 ديعبداهلل عمران عوده األمح 28

 امحد عوض معيض احلربي 29

 نواف  ناجي  عطااهلل الرحيلي  30

 نواف زايد محود السحيمي  31

 نواف معال عياد احلربي 32

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 ي احلربيجمدي حممد عل 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة  " 

 " " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 املدينة املنورة نطقةمب للتدريب التقين واملهين  اإلدارة العامةاملكان: 

 داهلل  مسفر  احلربي بندر  عب 2

 سعد  حممد  شعبان  القحطاني  3

 مروان  سليمان حممد  البدير  4

 أنس  حممد  عوادي  إبراهيم  5

 رشاد حممدثاني بكر اهلوساوي 6

 عبداهلل أمحد حممد الصبيحي 7

 راشد عيد عواد العطوي 8

 لؤي عدنان حممد الطاف بت 9

 كريم  عون اهلل منيع اهلل املطرييعبدال 10

 عبداألله حامد عبداحمليي داود 11

 أمحد سليمان أمحد القرني 12

 عمرو  حممد حيى الرميي 13

 خالد حممد حسن اخلياط 14

 ناشي عايض ناشي املغذوي 15

 عبداهلل حممد ابراهيم النوري 16

 فيصل عبداهلل  سعود املسلم 17

 أمحد سعيد أمحد القرني 18

 محد معيبد عواض الرشيدي 19

 خالد ضيف اهلل عيد العنزي 20

 فارس حممد صاحل العمري 21

 ريان عاتق بركه السفري 22

 عبدالرمحن فهد صرب الشمري 23

 عبدالعزيز داخل عوض املعبدي 24

 زاهي  مشل  بليزان  الفريدي 25

 بد العزيز عبد الرمحن عبد العزيز اهلذيليع 26

 عبدالعزيز محد عبداهلل التوجيري 27

 بدر خالد سليمان النحاس 28

 مراد سامي شوكت زاهد 29

 بدر مرزوق طحيمر العلوي  30

 سليمان سامل سليمان احلربي 31

 عبدالعزيز سليمان معيتق العتييب 32

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل إل راالتإل لوظ

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 سامل  رشيد  سامل  التميمي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة 

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 امحد محد راشد املطريي 2

 خالد  ابراهيم  مقيت  احلازمي  3

 عبداهلل حممد رزق اجلهين 4

 خالد عبدالرمحن حممد بدير  5

 عبد العزيز  سامل  باني الفهيدي 6

  هاني  فرج  ظاهر  اجلهين 7

 ماجد فرحان امحد الفيفي 8

 سعد  علي  تليعان  البلوي  9

 حممد عبدالوهاب  ابراهيم  احلربي  10

 حممد مفضي رشود الشرعيب 11

 عبداهلل مفرح علي القوسي 12

 اجمد عيسى معوض العنزي  13

 طارق خالد حممد الدحيالن 14

 طيعاصم  بشري  عطيه  احلوي 15

 سليمان فهد سليمان احلربي 16

 تركي سليمان عطااهلل البلوي 17

 سامل عبداحلكيم سامل الشمري 18

 وجدي محود حممد احلربي 19

 صاحل علي مطلق العمري 20

 عبداهلل عبيداهلل عبداهلل العديساني 21

 عبدالرمحن سعيد  معتق  السحيمي 22

 كريم العنزيصاحل ضاري  23

 عبدالرحيم  حمارب  سعيد  اجلهين 24

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 عبدالرمحن عوده عواد القرعاني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة 

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 علي حسني  مشيلح  الرشيدي 2

 حممد عبداالرمحن مرزوق احلربي 3

 عبداهلل  محدان حممد الشمري 4

 العطويشادي شايف سامل  5

 وحيد عون احلسني زربان 6

 سلمان مفرج الثبييت الثبييت 7

 أمحد علي مساعد الزهراني 8

 حممد صويلح مرضي املطريي 9

 نايف سعود سعيد اجلهين 10

 وائل  فهد  سراج  املالكي  11

 حممد دخيل اهلل ضيف اهلل املطريي 12

 املالكي  فيصل عبداحملسن  امحد 13

 نواف لويفي علي الرشيدي 14

 عبدالرحيم صاحل خلف الكثريي 15

 أسامة  سالم عويض اجلهين 16

 كايد فيحان رجاء الرشيدي 17

 عبداهلل  سامل  سالمه العطوي  18

 حممد سليمان عبدالرمحن احلربي 19

 فؤاد أمحد حممد الشراري 20

 ود  سالمة اجلهينعبداهلل  مح 21

 خالد فرج علي السحيمي 22

 أمحد محود سويلم  احلويطي 23

 امحد عويض عودة العطوي 24

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 حممد  منري  سلطان  النفيعي  1

ية تقنية " ختصص " إدارة دبلوم كل

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 صاحل حممد صاحل احلربي 2

 سعد زكيان حممد العنزي 3

 دالرزاق سعود دليم العنزيعب 4

 مشعل  سعود  سليمان  احلربي  5

 عوده عبداهلل عواد البلوي 6

 سامي  حممد ابراهيم احلويطي 7

 حممد علي عنيزان الشمري 8

 حممد علي  غنيم  الرشيدي 9

 عايش عطية معال اخلمعلي 10

 عبدالرمحن  حسن  حممد البلوي 11

 در  سليمان  عياد  اجلهين با 12

 عامر  حممد حييى  الفيفي 13

 عبداهلل  عبدالعزيز  حممد  الدجران  14

 حممد أمني عبدالرحيم يوسف  15

 بندر عبدالرمحن  محد العنزي 16

 مشاري مسعد عفنان احلويطي 17

 سامل  علي  حيي البلوي  18

 سامل  حممد مطر العطوي 19

 فهد عبداهلل حممد المي 20

 حممد  سعود  حممد  النجدي 21

 صاحل حممد صاحل العريفج 22

 عبداالله فهد  صاحل اجلهين 23

 سعود عبدالعزيز مقبل العقالء 24

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 لبةمسجل ط

 (41باملرتبة )

 حممد هوميل حممد احلويطي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة 

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 زيز صاحل عبدالعالي املطرييعبدالع 2

 عبداهلل  سامي عبدالكريم العبدالكريم 3

 سلمان  حممد  عبدالرمحن  الطاسان  4

 عيسى دخيل اهلل  ناهض  اجلهين  5

 حممد عايد فاحل احلصيين 6

 ياسر فاضل عازي العنزي 7

 منيف خلف غالب العنزي 8

 نايف نواف عوض العنزي 9

 عبداهلل فهد سبيل  احلربي 10

 يوسف حممد إبراهيم اليحيا 11

 مازن حامد حوميد احلربي 12

 سامر ابراهيم  امبرييك  العالطي 13

 فيصل رجاءاهلل سالمه اجلهين 14

 جماهد فائد جماهد  العنزي 15

 خالد صاحل محد النقيدان 16

 متعب حسني هادي الصاحلي 17

 امحد عبدالعزيز  سعد االمحدي  18

 حممد عبداهلل عايض احملمدي 19

 فيصل محدان  حممد الوايف 20

 حممد  عبداهلل  طاهر اجلويد 21

 مانع حممد صاحل لسلوم 22

 عبدالعزيز  سليمان  صاحل  القميع  23

 أمحد حممد سعد احلربي 24

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل  راالتإل لوظإل

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 حممد عبداهلل نويفع احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة 

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 عمر محاد عليثه السمريي 2

 نواف مشعل فاحل الرشيدي 3

 يوسف صالح علي الذبياني 4

 ناصر عيد محود الطقيقي 5

 بشري عوده مسعد العطوي 6

 عامر حممد حممد عاتي 7

 ايد البلويعبدالعزيز  سعود ز 8

 تركي  علي  رجاء  العنزي  9

 حممد أمحد علي معلم 10

 فهد علي حممد ال يسر 11

 محود عيد ذويخ الرشيدي  12

 مشعل سلمان عيد احلويطي 13

 صاحل  سليمان صاحل العامر 14

 ممدوح صاحل عبيد احلربي 15

 حممد عادل حممد عبدالواحد  16

 مشاري  منصور مسعد املنصوري 17

 عبداهلل  سليم  سليمان  احلويطي  18

 مزيد  نايف  راشد  البلوي  19

 صاحل سليمان صاحل املهناء 20

 نايف ناصر نصري املالكي 21

 قصي شائم فاحل العنزي 22

 يوسف مسفر  عيضة اخلديدي 23

 ىعبدالعزيز عبداهلل صاحل النجد 24

 

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 امني عليان علي الصبحي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة 

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 

 ًاصباح( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 ساري حممد امحد عتيق 2

 حممد سعد ناشي الشمري 3

 مشاري حممد مشوح العنزي 4

 علي حممد  مرضي  اجلهين 5

 طارق  حممد  بشري  العنزي  6

 نواف  علي  امحد عسريي  7

 عبدالرمحن  صاحل ذعار الفريدي 8

 سند راشد سلمان احلويطي 9

 عبدالرمحن ناصر عائش احلمري 10

 ياسر عبدالعزيز سامل البلوي 11

 أشرف عقيل عطااهلل اخلابور 12

 نايف حامد خماسر السهيمي 13

 إبراهيم فاحل ساعد البلوي 14

 علي سليمان علي اخلميش 15

 بدر سليمان سويلم احلويطي 16

 عبدالعزيز مرشود عطيه الصبحي 17

 رائد عاتق مسعود البشري 18

 سعود  غيث ضاحي العتييب 19

 سليمان  عبدالعزيز  صاحل  املخيمر 20

 بادي فالح فاحل الرشيدي 21

 عبدالرحيم عتقان عياد السهلي 22

 حسيان الرويليعبدالكريم عليان  23

 فهد امحد سلمان العمراني 24

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 سلطان صاحل حممد العقل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة 

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةفرتة الاملوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 خالد صاحل خالد املزيين 2

 عطااهلل راشد عطااهلل العطوي 3

 فيصل عبدالرمحن صاحل السحيباني 4

 ريان علي سليمان الشريف 5

 حممد امحد حممد الرشيدي 6

 عبداجمليد هشام علي  يوسف 7

 مازن حممد محد الالحم 8

 عبدالكريم سعد عواد الدجماني 9

 فهد عودة فاحل البلوي 10

 وليد مهل  جزاع العنزي 11

 مزيد  حممد رجاء البلوي 12

 حممد سلطان رشيد احلربي 13

 مسران البالدي عمار  ابراهيم 14

 عاطف صاحل عبداهلل العمري 15

 يزيد حممد غريب العنزي 16

 عبداهلل  عوض عايد العنزي 17

 ماجد سالمه مساعد املرواني 18

 ابراهيم  ناصر ابراهيم التميمي 19

 سامل مبارك مرزوق القحطاني 20

 سعيد سعد عبداهلل الفقية 21

 حل سليمان العطويحممد صا 22

 عبداهلل امحد هندي البلوي 23

 حامت صاحل حيدر احليدر 24

 عبداللطيف  صادق قاسم زاكور 25

 راشد  عطااهلل  راشد  اجلهين  26

 عبدالرمحن محاد سليم  احلويطي 27

 امحد عبدالعزيز علي احلربي 28

 عبدالرمحن وليد حممد صياده 29

 خالد مصلح حممد القرني 30

 بندر حبيب ابراهيم العنزي 31

 زياد حسني  منور العويف  32

 ذعار عزيز معتق الرشيدي 33

 يزيد ظاهر  معيصري البلوي  34

 امحد عبدالرمحن مصطفى عبدالعال 35

 مبخوت حسني سامل الصيعري 36

 هاني أمحد حسني يتيمي 37

 سعد عبيد العمري زاهر 38

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 علي حممد حسن الشهري 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 باحًاص( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية املكان: 

 ابراهيم احلسني ابراهيم خواجي 2

 خالد  حممد  سعيد ال قماش 3

 حسام حممد امحد باجنيد 4

 موسى علي حييى املالكي 5

 أمحد حسن حيان املالكي 6

 مد  حكمي موسى ولي  حم 7

 مسعود  عايض  حممد  ال حنيف  8

 سعيد حممد  علي  الشيخي 9

 سامي جربان ملقوط املالكي 10

 حسني  حممد حمسن الشريف  11

 حممد علي  سعيد  ال خازم  12

 عدنان ناصر أمحد العليوي 13

 وائل عبداهلل هادي الفقيه 14

 احييسلطان  امحد  حيي ض 15

 وليد سامل سلمان غزواني 16

 حمسن مهدي عبدالعلي الصفار 17

 حييى مصلح سعيد ال مصلح 18

 خالد اليف صويلح  احلربي 19

 عبدالعزيز عبداهلل عبداهلل زكري 20

 جهاد فواز حممد حكمي 21

 حيي علي قاسم  غزواني 22

 بندر احلسن عبده عبدالفتاح 23

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 محزه حسن امحد جنمي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  " 

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   ءاالربعايوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية املكان: 

 مسري علي  حيي الفيفي 2

 عبداالله  ابراهيم موسى  معافا 3

 حممد رياض أبوبكر باصهي 4

 عبداهلل حممد حسن  مباركي 5

 فهد حسن علي احللوي 6

 عبد العزيز  نايف  سفر  العصيمي  7

 بدر علي مفرح ال كاسي 8

 عبداهلل حممد مطلق احلربي 9

 حممد سامل  صاحل  اليامي 10

 تركي نايف  مصلح اجلعيد 11

 عبداهلل عايض وصل العتييب 12

 حممد سعيد حممد ابا السيل 13

 حممد عبداحملسن  ساعد اللهييب 14

 امحد  حيي  حممد  معجمي 15

 عبداهلل محزه عبداهلل فلقي 16

 فهد محود مبارك احلارثي 17

 حسن حممد امحد العلكمي 18

 حسني حسن علي ال سامل 19

 أجمد أمحد حممد الفيفي 20

 حممد  سعيد  عبدالرمحن  بن مريع  21

 سعيد  علي سعيد آل صاحل 22

 سعيد ظافر سعيد ال مناع 23

 شد مخيس الزهرانيرائد را 24

 صاحل حييى صاحل الغامدي 25

 نواف سعيد علي  اخلالدي 26

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 حممد  عبداهلل  سعد  آل ناشب 1

ة دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدار "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 طةبصامالكلية التقنية املكان: 

 حممد مسبل مشعان الرشيدي 2

 مؤيد حسن ابو القاسم مباركي  3

 عبدالرمحن  جايز  صاحل الفقريي  4

 عمر حممد عبداهلل الصيعري 5

 حممد سامي امحد احلماده 6

 عثمان حممد ناصر العريين 7

 حممد عمر ساملني الصيعري 8

 حافظ  ابراهيم عثمان  حكمي 9

 ثامر  قاسم سعيد آل جعره 10

 يوسف سعد نابت  السرحاني  11

 ضيف اهلل  فرح ملفى املظيربي 12

 عبدامللك امحد حممد  شعفي 13

 حممد عثمان براهيم اجلالجل 14

 علي حممد  علي العيثان  15

 املؤيد  حسني علي املعجم 16

 عبداهلل حممد محد العجمي 17

 مسري عواد عوده العديين 18

 ابكر عبده حممد شريف 19

 ابراهيم حممد ابراهيم ال ظافر 20

 

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 عبدالرمحن حممد علي مسملي 1

ص " إدارة دبلوم كلية تقنية " ختص "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةنية الكلية التقاملكان: 

 حسن علي عيسى العسريي 2

 عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم محزي 3

 ابكر حممد عثمان عقيلي 4

 ملهى  عبداهلل  ملهي مقدام  5

 ماهر  امحد  هاشم  عالء الدين  6

 مناجي فتح مرزوق الرفاعي 7

 عيسى عبده أمحد سيفني 8

 جعصام عبداهلل حممد ال فر 9

 بدر عثمان عبد الرمحن الثابت 10

 سلمان عبداهلل سليمان النقيثان 11

 حييي  علي  مفرح  ال اميتيم  12

 رياض  عمر حممد عليان 13

 فيصل  عبيداهلل  مبارك  العديين  14

 ناصر محيد سامل الرشيدي 15

 ناصر سعد سلمان اخلليفه 16

 ت اللهييبأمحد اليف خبي 17

 فيصل عبداحملسن مسعود احلربي  18

 امحد حيي أمحد علي 19

 امحد حممد  حسن  احلبيب  20

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 امحد حسن عبداهلل القطري 1

ية تقنية " ختصص " إدارة دبلوم كل "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية ن: املكا

 مالك أمحد عيسى يوسف 2

 بندر عابد عبيداهلل العبسي 3

 فياض ابراهيم علي كريري 4

 حسن حممد سلمان  املطوع 5

 إيهاب سعود سعد الزغييب 6

 إياد سعود سعد الزغييب 7

 خالد أمحد غريب سهيل 8

 حامد سامل حامد البقعاوي 9

 حممد عبدالغين طاهر املهنا 10

 حسن  حممد  عبده  عقيلي  11

 حممد  مجعان مطر  الزهراني  12

 امحد عبداهلل امحد السقويف 13

 حسن امحد علي مناع 14

 سلطان عبداهلل علي سهيل 15

 علي  أمحد حممد عسيلي 16

 املعتز علي حسني معجم 17

 يب عبداهلل  الشاويعبداهلل  حب 18

 فواز علي سليمان الكربي 19

 خالد عبدالرمحن  عبيداهلل العبسي 20

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 امحد عبده حممد الناشري 1

إدارة  دبلوم كلية تقنية " ختصص " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطة الكلية التقنيةاملكان: 

 أصيل حافظ مبارك العديين 2

 امحد  مصطفى  صاحل جيزاوي 3

 امحد ناصر حممد الشهراني 4

 نايف حممد امحد حكامي 5

 نواف  حممد  علي الفيفي  6

 عبد الكريم صالح  خلف  الذبياني 7

 سليمان علي ابراهيم اجلويسر 8

 سعود علي العزق العزق 9

 عبداهلل حممد  حييى  امحد 10

 سلطان  حممد  عيسى  مناع  11

 جعفر حممد خليل هرشاني 12

 فيصل عبدالرمحن حممد اهلويريين 13

 سعود صاحل  علي  اليامي  14

 خليل ضلعان داخل احلربي 15

 مرزوق محد هادي ال كليب 16

 زكريا عثمان حممد حتيمش 17

 د صاحل معيض العمريحمم 18

 عيسى موسى ابراهيم عقيلي 19

 ابراهيم  احلميدي سليمان  احلميدي 20

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 بسام حممد حسن الفيفي 1

دارة دبلوم كلية تقنية " ختصص " إ "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 صامطةبالكلية التقنية املكان: 

 فهد حممد ابراهيم زكري 2

 حممد موسى  حممد النتيفي  3

 ياسر  حممد  شجاع  احلربي  4

 حممد  علي  حيي مشهاني  5

 حيي امحد حممد  حمنشي 6

 أجمد  فيصل  بركه السلمي  7

 نواف عبده حممد محادي 8

 سعود  حسن  مهدي  سويدي 9

 د هزازيمحد علي حمم 10

 حممد امحد ابراهيم غروي 11

 علي  امحد حسن مدخلي 12

 ياسر  عيسى  صاحل  شويهي  13

 سعود  حسني حييى  الودعاني 14

 حممد علي رازم محدي 15

 عايض حممد  عايض ال شهي  16

 عبداالله حسن علي  عريشي 17

 علي  حممد  علي  عريشي 18

 سى جربيل موسى حييمو 19

 مانع  حممد عايض  ال شهي  20

  



 

 

 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 طارق ابراهيم امحد العوهلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 د جدا "مكتبية " وتقدير مؤهل " جي

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية املكان: 

 امحد حيي علي مدخلي 2

 عبداهلل محود مناور  احلربي 3

 صاحل  علي عائض ال عبية 4

 امحد سلمان مفرح مشيخي  5

 حممد علي زاهر الشهري 6

 حممد علي عايض عيدان 7

 أمحد  احلسن  أمحد  عقيلي  8

 حسني  سلمان  سامل الفيفي 9

 فايز خامت عطيه العضلي 10

 دي آل كرعانعبداهلل عوض مه 11

 خالد مهدي علي خرمي 12

 عبداهلل عامر عبداهلل القرني 13

 معاذ  سعد  علي  الشهراني  14

 علي حسني منصر الشريف 15

 معاذ  مريع  حممد  ال الشعبان  16

 فيصل  عبداهلل حممد الصقر 17

 عبداالله  عابد عبيد العبسي 18

 جبوي مهند حسن علي 19

 أمحد سعيد أمحد عقران عسريي 20

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 مازن حممد سعيد  ال كماه 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

بلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " د "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية املكان: 

 محزه حممد جابر الودعاني 2

 هلل  علي  حممد خرباني عبدا 3

 هادي حممد هادي حربي 4

 عيسى علي جابر قحل 5

 عبدالعزيز حمسن سعيد آل الشهي 6

 حسني  صاحل علي الوايلي 7

 عيسى عبده إبراهيم شريف 8

 نواف سعد عويض العتييب 9

 حممد عبده حممد مدخلي 10

 عبدالعزيز حممد زايد آل زايد 11

 ابراهيم جابر  غالب عسريي 12

 علي عيسى حيي ال عيسى 13

 عيسى امحد حسن عسريي 14

 خالد سعود سامل سحاري 15

 عبدالرمحن علي ابراهيم مسملي 16

 خالد مشعل عبده محدي 17

 نواف علي جييى محدي 18

 حممود علي حمه مكرشي 19

 لموسى رشيد حممد خلي 20

 

 

  



 

 

 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 حممد عبداهلل علي عسريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

إدارة مستودعات " وتقدير  ختصص "

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية املكان: 

 معجب  عبيد راكان ال جعفر 2

 معيض مسفر ظافر القحطاني 3

 ظافر ال ملفيحسني مسفر  4

 يوسف  علي عمر قصري 5

 موسى عيسى علي كاسب 6

 حسني جربان  عبده  كادومي  7

 امحد عبده علي حزميي 8

 عبدالعزيز حممد ابراهيم عواجي 9

 إمساعيل  خالد حسن عطيف 10

 راشد الحق عاطي املالكي 11

 خالد  ناصر  عايض  القحطاني  12

 سلطان حييى اسعد الفيفي 13

 وليد أمحد فرحان املالكي 14

 عادل امحد علي ال مسران 15

 عبداهلل  مانع صاحل اليامي 16

 ريان  صاحل عبداهلل احلربي 17

 مؤيد فهد ناصر خواجي 18

 سيف حممد  حسني  كريري 19

 علي جربان معوضة سويدي 20

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل وظإل راالتإل ل

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 طالل حممد حمسن حربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا ؤهل " جيدم

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية املكان: 

 الياس عبده حسني طليس 2

 عبد الرمحن عبد الرزاق فندي الرشيدي 3

 سعود حسن حممد حنتول 4

 هادي عبداهلل عزي  علي 5

 يوسف حممد حسن جمرشي 6

 فيصل حممد عقيل كريري 7

 عبداهلل مسفر  حممد  الوادعي 8

 موسى حسني حممد سهيلي 9

 حسام حممد ابراهيم الزهراني 10

 الرباء حممد علي احلربي 11

 حسن علي عبده فرجي 12

 خالد عميش علي  شوالن 13

 حييى هادي مهدي ال احلارث 14

 املثنى يوسف منصور مدخلي 15

 سامي خالد  عبداهلل احلربي 16

 مشاري جابر مهدي هزازي 17

 زيد علي حممد محدي 18

 عبداهلل ردود محدان العفيفي املالكي 19

 امحد أبوالقاسم حمسن دراج 20

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط لالالتإل امليشحن ل داوف االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 مجال  حممد مطلق اجلميلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة ملوعد: ا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية املكان: 

 علي سعداهلل  حممد الشمراني 2

 وليد  حممد  حييى متنبك 3

 سعيد فنيس سعيد الشهراني 4

 امحد عبده عبداهلل خرمي 5

 فهد حسني مروعي جملي 6

 عبداهلل  جوهر عبداهلل  سليمان 7

 امحد صاحل حممد ال شهي 8

 تركي رافع  هادي القحطاني 9

 نايف  ابراهيم  حممد  مسملي 10

 ريان  حسني محد معافا 11

 مهند علي محد املستنري 12

 فهد حسن حممد املالكي 13

 حيي املالكي حيي سامل 14

 أمحد جابر سلمان الفيفي 15

 عبدالعزيز سعيد علي ال مصلح 16

 عبداهلل امحد اسعد الفيفي 17

 تركي سليمان يزيد الفيفي 18

 حسن أمحد علي آل دغرير 19

 تركي  علي حممد حكمي 20

 

 

  



 ء االالتإل ن كإن االالتإل وعد اد الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع 

 (41باملرتبة )

 منصور حسني احلسن املكرمي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) الساعةاخلامسة الفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بصامطةالكلية التقنية املكان: 

 عبد الرمحن امحد حممد خمرش 2

 عبداهلل حافظ امحد خضريي 3

 حممد علي حممد عسريي 4

 ناصر حييى حممد عسريي 5

 حممد علي منصور مدخلي 6

 حممد  ظافر علي  الشهري 7

 طالل  عبداهلل  علي  عسريي  8

 امحد علي شريف ال هلادي  9

 نواف يوسف حسن اجلابري 10

 حسن حممد عيسى عكفي 11

 فهد سامل حيي الفيفي 12

 حممد علي حممد صميلي 13

 علي حامد امحد دغريري 14

 داهلل احلميديعبداهلل عبداجمليد عب 15

 حممد  علي حممد سهل 16

 يزيد جاراهلل حممد الزهراني 17

 نايف سلمان حممد  فتاحي  18

 مشعل خالد علي خرباني 19

 ناصر حممد أمحد غماري 20

 خالد حييى علي دغريري 21

 علي حممد حيي مغفوري 22

 معاذ أمحد حيي  جبلي 23

 محن حسني علي ابوطالب عبدالر 24

 املثنى حممد علي كميت 25

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 حسن امحد حممد العمري  1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة : املوعد

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 خالد  حممد مقبل  القرني 2

 سليم عبداهلادي زهري العمري 3

 خالد سعيد عبداهلل الشهراني 4

 أمحد هادي عبداهلل طارش 5

 حسن عبده حسن الفاهمي 6

 مسعود محد حممد الشهراني 7

 حممد علي أمحد الغامدي 8

 ابراهيم عطية اهلل امحد الغامدي 9

 عبدالرمحن حممد شار الشهري 10

 عمر عبداهلل  حسن  الشهراني  11

 عايض ذعار سحيم السبيعي 12

 حممد محود عبداحملسن العبيدي 13

 مسعود سامي مسعود الشريف 14

 حامد عبدالرمحن صايف املالكي 15

 حممد سامل حممد الدوسري 16

 حممد  ناصر  فرج  الزير 17

 ظافر  عبداهلل  ظافر  الشهري  18

 ابراهيم  علي  مقبول  الشمراني  19

 خالد حزام علي  ال سلطان 20

 وليد سعيد مهدي العمري 21

 سعيد صاحل سعيد الزهراني 22

 علي عبدالرمحن  امحد  الغامدي 23

 عبدالعزيز صاحل عبداهلل السعيد 24

 سلطان راضي طعيميس احلربي 25

 أمحد حممد رشاد اجلابري 26

 سفر ناصر سعيد ال هشام 27

 همام سعيد حييى آل كاسي 28

   الغامديغرم اهلل  امحد  غرم اهلل 29

 ريان سامي علي باثابت 30

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عبدالرمحن علي سامل ال جلدة 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) وىل الساعةاالالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 حسن حسني علي القديم 2

 امحد ابراهيم حممد النعمي 3

 ريان امحد عبداجلليل راري 4

 موسى حممد علي الغامدي 5

 سهيان يزن  سعود حجاج ال 6

 هذال  حممد  مسعود  القحطاني  7

 عمر حسن علي عسريي 8

 ابراهيم عباس ابراهيم شعبان 9

 حممد مرعي معيض ال عواض 10

 عبداهلل منصر صاحل اليامي 11

 عبداهلل  حممد عبدالرمحن  الرزقي 12

 خالد حممد عنان  احلربي  13

 وسريحممد خبيت حممد الد 14

 متعب  حممد امحد عسريي 15

 خالد عبداهلل علي الساكيت 16

 سلطان سعيد  ثاني  القحطاني  17

 عشريي حممد علي عشريي 18

 عبدالعزيز ابراهيم مفرح  ال معدي 19

 أنور  غاصب  ناجي  الغامدي 20

 زاهر  اسعد حممد الفيفي 21

 ماليوليد طالل هالل الث 22

 مصلح علي حممد اليامي 23

 فارس عبدالرمحن حممد الشهري 24

 علي محد علي املري 25

 ناصر عبداهلل جلوي املعاوي 26

 عبداهلل فايع حممد العسريي 27

 زهري هارون ادريس هوساوي 28

 مبارك  فهاد زعل الدوسري 29

 حممد ناصر سعد العلياني 30

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عبداحلكيم عبداهلل سعيد العمري 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   ربعاءااليوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 خضر عوض سعيد  الغامدي 2

 عبدالرمحن فالح صاحل العنزي 3

 سلطان حممد سامل العماني 4

 علي عبداهلل جابر اليامي 5

 عبداحملسن عبدالرمحن أمحد الغامدي 6

 بدالرمحن اجلحايفحممد  عبداهلل ع 7

 عبداهلل عوض حممد االمسري 8

 امحد مشعوف مشبب  ال كردم 9

 سعيد مرزوق سعد الغوازي 10

 عبدالرمحن احلميدي عبدالرمحن البشري 11

 عادل  امحد علي  الشهري 12

 حسن علي حسن اخلويلدي 13

 عبدالعزيز زايد حممد  الشديدي 14

 حممد الطيب حمي الدين احلموي انور 15

 فهد سامل أمحد الديين 16

 فراج رامس  مبارك الشهري 17

 فراج  حممد عقيل  الشهري 18

 زياد عبدالرمحن  علي الشهري  19

 علي سعد علي شعالن 20

 بندر مهرب بريك الرويلي 21

 حممد علي حممد العمري 22

  جرب اجلدعانيامحد عبدالغين 23

 عبداهلل علي عبداهلل االمسري 24

 عبداهلل عايض حممد املطريي 25

 بدران حسني سيف احلارثي 26

 علي مرضي علي الشمراني 27

 محد علي حممد القحطاني 28

 نواف فهد سرت احلليس 29

 عبداهلل حممد جابر ال غراب 30

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط يشحن ل داوف لالالتإلامل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عون عبدالعزيز عبدالرمحن  القرني  1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 سعود مرعي الوثيق الشهري 2

 عبداجمليد سعيد حممد ال شعثان 3

 سلطان أمحد حيي املالكي 4

 فارس نوميي نامي احلربي 5

 علي خالد علي  ال كامل  6

 عوض  مسفر  عوض  القاضي  7

 عبد اجلليل مفيت أسامة حسن 8

 بندر عثمان حممد الدعرمي 9

 فهد عجالن  ملفي الشهري 10

 عبداهلل امحد علي الزهراني 11

 عبدالعزيز حممد  معين مارق 12

 حممد جابر حممد شريم 13

 ياسر حممد علي  آل محوض 14

 حامت  مشبب سعيد وزي 15

 خالد ظافر حممد الشهري 16

 حسني  ناصر  محد املطلق 17

 حممد علي  سعد عسريي  18

 مازن عايض عامر ال نور  19

 مسفر فهد عبداهلل ال فها  20

 سعيد ظافر معيض الشهري 21

 نواف صاحل  عبداحملسن  القرشي  22

 انور امحد حممد مباركي 23

 وليد عبد اهلل صاحل املالكي 24

 ريان خضر مرزوق القرشي 25

 سلمان حممد عمر باجحزر 26

 عبدالكريم  سامل  عبدالكريم  احلسيين  27

 زكريا  صاحل  علي امللحم 28

 فواز حممد سامل  القحطاني 29

 عبدالعزيز سعيد عوضه الشهراني 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 حماسب مساعد

 (42باملرتبة )

 عبدالرمحن امحد حسني البار 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية كان: امل

 نواف  مساعد زاكي املطريي 2

 عبدالرمحن  سعد  عيفه  ال عيفه  3

 خالد حممد علي عسريي 4

 امحد  حممد عبداهلل  القفاري 5

 حممد حسني عمر  سنبل  6

 حسام حممد علي الشريف 7

 مهند عبداهلل  خلف الغامدي  8

 محد  البسام أنس عبداهلل 9

 عادل  سعد امحد األمسري 10

 فرج  أبراهيم  فرج املنصور  11

 فيصل عيد فايز الغامدي 12

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 سعيد سلطان معيض العمري 1

ية " ختصص " إدارة دبلوم كلية تقن "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 زياد ناصر عبداهلل الشمري 2

 عبد العزيز عبد املنعم سلمان الناجم 3

 حسني أبراهيم مسلم ال دخيل 4

 محد علي  محد ال فطيح 5

 فيصل سامل حممد الزهراني  6

 حممد مسفر غرم اهلل الغامدي 7

 عبدالرمحن عبداهلل  زاهر الفيفي 8

 معاذ خلوفه  عبداهلل  العامري 9

 عائض سعيد قفران  القحطاني  10

 مسريسعيد فايز سعيد  اال 11

 زياد عبداهلل سعد اجلريس 12

 عبداهلل حسن علي الشهري 13

 حممد أمحد حممدحيي الشامي 14

 املعتصم علي حيي جلي 15

 متعب حممد فهد الرتكي  16

 ماجد حممد عوضه الغامدي 17

 حممد عبداهلل امحد الشهري 18

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط الالتإلامليشحن ل داوف ل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 فيصل  ناصر  محد  الشهراني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15فق املوا

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 فيصل  حممد  سامل  احلربي  2

 حممد حسني حممد آل تيسان 3

 أمحد عائض حممد البارقي 4

 مشاري صاحل عوض القحطاني 5

 عمر حممد علي محدي 6

 راكان حممد ابراهيم احلفظي 7

 ينايف عبدالكريم خبيت الزهران 8

 حممد علي صاحل املقبل 9

 ياسر  حممد  سعيد  ال غصاب  10

 عبداالله عبداهلل  مهرمس اخلثعمي 11

 عبدالرمحن  حممد علي  الشمراني  12

 امحد علي حاصل االمحري  13

 فهد عبداهلل  حممد  العمري 14

 خالد ظافر محد الشهراني 15

 الناشيب   نواف  أمحد  حممد 16

 محدان عبداهلل حممد احلارثي 17

 حيي زكريا عبداهلل املكرمي 18

 سعود غيثان حممد الشهري 19

 ظافر سعيد حممد الشهري 20

 وليد حممد عبداهلل الشهراني 21

 فهاد هادي ناصر القحطاني 22

 حامت  حسني مذكر  القحطاني 23

 عطيه اجلابري عالء عبدالرزاق 24

 خالد  مهدي  حممد القرني  25

 سعيد مشبب سعيد االمحري  26

 عبدالعزيز حممد صاحل قحيشي 27

 حممد  محد دخيل اهلل  العلياني  28

 حممد علي حممد الغامدي 29

 عامر امحد عوض عسريي 30

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 رجا  غامن  رثعان  العمريي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 عبدالغين خالد رميح املتعاني 2

 حممد سعد حممد الشهري 3

 ناصر ابراهيم محد الدوسري 4

 صاحل  مرتك  صاحل  ال زبيد  5

 عبد العزيز عبداهلل  سعيد الزهراني 6

 تركي عبداهلل مطلق الزهراني 7

 رهونحسني سلمان علي  امل 8

 عمر  حممد  خلوفه  الشهري 9

 أمحد عبداهلل علي الصعدي 10

 عيسى حممد عيسى النحلي  11

 مريع زايد مريع البناوي 12

 متعب حممد مرزوق العويف 13

 حممد عبدالعزيز سفر الغامدي 14

 فيصل سعد صاحل الغامدي 15

 عيسى حممد علي بزاري 16

 ي  عبداهلل  يوسف  املكرمي عل 17

 أمحد عبداهلل أمحد آل فرج 18

 حسن  زعييب حسن البارقي 19

 فيصل حممد رمضان اخلزمري 20

 عيسى سامل مبارك العمري 21

 جابر  علي  جابر  ال نصيب 22

 عبداهلل سليمان حممد القرني  23

 عبداهلل  عايض  عبداهلل  ال عايض  24

 خالد صاحل قعامن الزهراني 25

 عماد  سعيد  سعد  العمري  26

 ظافر علي حممد الشهري 27

 عبداهلل  سامل  عبداهلل الصيعري 28

 حسن امحد حممد العسريي 29

 عبدالعزيز عمر مبخوت النهدي 30

 

 

  



 

 االالتإل ن كإن االالتإل  وعد ادء الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 امحد  ثابت نصري  احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية : املكان

 حممد ناصر مشعل احلارثي  2

 فيصل  عبداهلل  أمحد  عسريي  3

 امحد علي عبداهلل الشهري 4

 عبد العزيز حييى سليمان الغزواني 5

 عبدالرمحن يزيد سامل الفيفي 6

 عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم النصيان 7

 ريي عبدالعزيز  حسن  عيسى  عس 8

 وليد عبدالرمحن  سعيد القرني 9

 نواف حممد امحد عامر 10

 سلمان عبداله راشد الفيز 11

 وليد رفاعي سويعد املطريي 12

 عبدالرمحن عادل صاحل النعيم 13

 عبداجمليد عبداهلل سعيد القرني  14

 عبدالعزيز علي امحد عسريي 15

 ل قاحص صاحل حممد صاحل ا 16

 مراد امحد عبداهلل  الغامدي 17

 عبد العزيز ظافر سعيد القرني 18

 عبداهلل علي أمحد األمسري 19

 سعيد حسني مشبب القحطاني 20

 علي شعبان  علي عسريي 21

 مشعل عزيز سعيد القرني 22

 ريان حممد  عبد اهلل  الشهري  23

 د العراجةريان عبدالعزيز مح 24

 فهد  عبد اخلالق  حممد  العزق  25

 عبدالعزيز عبادي جهامه الزهراني 26

 حممد عامر حممد عسريي 27

 نايف غيثان عبداهلل اخلثعمي 28

 عبدالرمحن سعيد حممد حمي 29

 فواز  حممد  حسن  الشهري  30

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط تإلامليشحن ل داوف لالال االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 حممد عبداهلل  سعد  القرني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 عبداحلكيم  مقبل ظافر  القرني 2

 فارس  مبخوت يسلم  الصيعري  3

 حممد ظافر حمد العضاضي 4

 علي عبداهلل سعيد الصيعري 5

 فايز سعيد فايز القرني 6

 أمني حممد أمحد الناصر 7

 زياد سعيد سعد العمري 8

 يزيد ظافر سعيد ال منيع 9

 عبدالرمحن حممد علي االمسري 10

 حممد دخيل حشان العجمي 11

 نواف  جهز فيحان البقمي 12

 عادل عيدان سعيد العلياني 13

 سعيد  عوض حييى القحطاني  14

 سعد حممد سعيد القحطاني 15

 ناصر  عبداهلل  عبداخلالق  القرني  16

 فيصل عبداهلل علي الشهري 17

 عبدالرمحن  علي  عبدالرمحن  ال عنقان  18

 عبداهلل حممد صاحل احلارثي 19

 سليمان  علي  سليمان  الداود  20

 عبدالرمحن عبداللطيف سليمان الداود 21

 سعد  جربان سعيد الشهراني 22

 أجمد سامل حييى االنصاري 23

 مفرح حممد الشهري حممد  24

 عواض عبداهلل عواض املالكي 25

 عبد العزيز حممد علي ال حسان 26

 حيي حممد حيي القحطاني 27

 امحد راعي حيي القحطاني 28

 عبداهلل حممد عون ال عبيه 29

 عبداجمليد  عواد  حممد  الكسيربي 30

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط الالتإلامليشحن ل داوف ل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 جاسر حممد سعد السهلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09 / 15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 عبدالرمحن  عبداهلل  مسفر  العلياني  2

 ياسر صادق علي القطان 3

 إبراهيم  علي  سعيد  القحطاني  4

 ريان  علي شبري الشهري 5

 حسني صاحل حسني ال مهري 6

 سعد علي سعد القرني 7

 هرانيراكان  عبداهلل سعيد الز 8

 أمحد  حممد  عبدالرمحن  الشهري  9

 حسن مقبول ظافر الشهري 10

 حممد علي حممد الشهراني 11

 عبدالعزيز عبداهلل امحد االمحري 12

 احلسني  حيي حممد عسريي 13

 عباس  فاضل  سليمان اهلزيم 14

 حممد عادل حممد السماعيل 15

 هلل املقطفظافر  أمحد عبدا 16

 حسام امحد حممد  القرني 17

 علي حيي حممد عسريي 18

 خليل شداد شديد احلربي 19

 سامي ظاهر رشيد الرشيدي 20

 أمحد حيي حممد عسريي 21

 خالد علي مجعان الغامدي 22

 أجمد سعد  عوض اهلل  املنصوري  23

 فارس منشان  عبداهلل  القرني 24

 علي سعد حييى املالكي 25

 رياض علي عوض العمري 26

 حممد  عواض  حميل السواط 27

 قاسم  عبداحملسن علي  العيسى 28

 عباس عبدرب االمري علي احليز 29

 عبدامللك  سفري  معيض  القثامي  30

 

 

  



 

 االالتإل ن كإن االالتإل وعد ادء  الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 بدر  مسفر  عبداهلل  اليامي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية ان: املك

 حممد  علي  حممد  ال زهري  2

 سلطان جابر حممد اهلاللي 3

 عبدالعزيز ظافر ظاهر الكلثمي 4

 فايز عبدالكريم عبيد الزهراني 5

 أمحد  غميص  حممد  العماري 6

 نواف نصار أمحد احلربي 7

 يوسف حممد عبداهلل ال مزهر 8

 غايب اسعد العطيفي  تركي 9

 ماجد احلفظي  عبداهلل  احلفظي  10

 امحد بندر عليان احلربي 11

 رياض مطلق حسن الوذيناني  12

 سليمان  حييى سليمان  الزهراني 13

 عيسى امحد ابراهيم عسريي 14

 علي  ابراهيم  علي  الصغري  15

 عبداجلليل ابراهيم حسني بوخضر 16

 حممد عبداهلل امحد الزهراني 17

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالرمحن ثوابي 18

 حممد  مجعان  عبداهلل  احلربي  19

 مبارك علي دحيم السلولي 20

 صاحل ابراهيم عبداهلل الدوسري 21

 علي حسن صاحل الصيعري 22

 حممد عبداهلل حممد الشمراني  23

 عي ذيبان  البارقيغازي مر 24

 عبدالرمحن غازي عوض العمري 25

 مهدي علي حممد ال بعتج 26

 أمحد سعيد حممد اليوبي 27

 عمر  حممد  شامي الصاحلي 28

 ناصر  حممد  صمعان القحطاني  29

 وليد نائف عياش احملمدي 30

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل يطالش امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 عايض عبداهلل عايض القرني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 مصعب عبداهلل علي القرني 2

 علي  حممد سعد البكري الشهري 3

 فواز  عائض  حارس املتيهي  4

 مازن سعيد  حممد القرني 5

 هيثم حممد  سليمان اجلطيلي  6

 أمحد حسن عبداهلل العمري 7

 رنيعبدالعزيز غرامة عبدالرمحن الق 8

 ريان مصطفى حممد  املشعل 9

 علي إبراهيم عبد العزيز العسريي 10

 سامي مشعل مشبوك العمري 11

 حممد إبراهيم حسن عسريي 12

 عبدالرمحن حسني ناصر البقمي 13

 عبدالرمحن  حممد  سامل  القرني  14

 حممد سفر حممد آل عندل  15

   الشهري فهد  سعد  عبداهلل 16

 يزيد  سليمان علي عسريي 17

 نواف عبداهلل حنيف القرني 18

 حسن حيي أمحد آل مرعي 19

 عبداهلل عويض رجاء القاضى 20

 بندر حممد سعد الشهراني 21

 أمحد حسن صاحل الزهراتي 22

 باتل عزيز صاحل العمري 23

 سعد  عوضه  سعيد  ال الشيخ  24

 حامد  عبدالرمحن  حممد  املفرح  25

 عطيه طالل  عطيه احلارثي 26

 حممد  علي  غيثان  الشمراني 27

 أمحد بركه خليفه الشمري 28

 هاني عومير عمري  السفياني  29

 امحد حسني حممد احملوري 30

 

 

  



 

 

 د ادء االالتإل ن كإن االالتإل وع الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 علي سعيد عبدالرمحن القرني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 هياف عبداهلل  هياف الشهراني  2

 امين  فرحان حيي  الفيفي 3

 ابراهيم علي صاحل العمري 4

 علي عبدالرمحن حممد عسريي 5

 تركي  عبداهلل  حسن الزبيدي  6

 زياد علي مرعي عسريي 7

 ياسر ساملني عامر الصيعري 8

 هلل محد حممد املزيدضيف ا 9

 عبدالعزيز  عبداهلل عثمان العبداهلل 10

 بدر  وليد  عبداهلل  العلياني  11

 حاكم سفر عائض الغامدي 12

 خالد حممد عثمان مباركي 13

 عبدالعزيز سويلم عبداهلل الشهري 14

 حممد  محد سامل املهريان 15

 منصور حسن حممد ال شعله 16

 بندر حممد ملفي العويف 17

 عبداهلل علي حممد ظامري 18

 سعود أمحد عبداهلل آل محوض 19

 حممد عبداهلل عايض القرني 20

 منصور سعيد مفرح القحطاني 21

 حممد  علي حممد الشهراني 22

 ابراهيم  مبخوت  العبادي  الصيعري  23

 ارثي سعيد  مرعي  سعيد احل 24

 طارق حممد عبداهلل عسريي 25

 محود عبداهلل حممد اهلذلول 26

 عبداهلل بداح ربيعان قحطاني 27

 عبداهلل عبدالرمحن علي الغامدي 28

 حيي سعيد محدان احلساني 29

 زياد حسني أمحد الزهراني 30

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 صاحل  سعد  عبداهلل القرني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 حممد  هاني امحد املنصور 2

 علي عبدالرحيم ناصر الشهري 3

 خالد عامر حممد الرميان عسريي 4

 مهند عواض حممد الوذيناني 5

 شاكر خالد شاكر الشريف 6

 صاحل عارف صاحل العوينان 7

 متعب عبداهلل ناصر  العلياني 8

 عوض ظويفر الفرد ال غامن 9

 فيصل  ابراهيم سليمان  الشتوي 10

 فواز  عبدالعزيز علي  املطريي 11

 سعيد محدان حممد العمري 12

 حممد جابر علي العمري 13

 مهند شار حممد الشليت 14

 حممد  عبدالعزيز  امحد  املسعود  15

 شعميمعاذ عبدالكريم عبداهلل الق 16

 حسن عدنان حسني احلجي 17

 حممد علي حممد الشهراني 18

 علي حممد دحيم القرني 19

 حممد علي حممد آل عامر 20

 عبدالرمحن  علي  سعد القرني 21

 ياسر امحد سعيد العضاضي 22

 عبداهلل سعيد فاهد احلارثي 23

 مصعب حممد عبداخلالق القرني 24

 تركي  عبداهلل عبدالرمحن الشهري 25

 صاحل سعيد فرج الصيعري 26

 خالد علي ابراهيم ال فائع 27

 راشد امين مرزوق احلربي 28

 نايف سعيد علي الزهراني  29

 عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل العمري 30

 

 

  



 

 

 دء االالتإل ن كإن االالتإل وعد ا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 محدان قرشد أمحد العفيفي املالكي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 عبداخلالق علي عامر الشهري 2

 ريان صاحل حسن املتحمي 3

 امحد ابراهيم حممد عسريي 4

 امحد حممد مبارك الغامدي 5

 مبارك سعد امبارك الغامدي 6

 امحد  حممد علي عسريي 7

 أمحد  موسى حممد صقري 8

 هيازع  البارقي  خالد  عبداهلل  9

 فهد  حممد  عبد اهلل  الشهري  10

 سعيد امحد سعيد ال مضحي 11

 موسى  عيسى  ابراهيم  السلمي 12

 علي  حامد علي العمري  13

 مساعد عبداهلل عايض احلربي 14

 بندر ابراهيم حممد عسريي 15

 خالد  عبداهلل  أمحد الشمراني 16

 صور حسن حسني ال صبحانمن 17

 عبد اهلل  علي  حممد العثرباني  18

 مشعل حممد نوار احلمياني  19

 علي جعفر حسن الربعي 20

 حامت علي فايع عسريي 21

 فواز  حسن عبداهلل اخلثعمي 22

 أمحد موسى الحق الشهراني 23

 عادل موسى حيي آل علي بن موسى  24

 هر عتيق اهلل عاتق السلميشا 25

 يوسف  سامل عبد اهلل ال زمانان 26

 ضيف اهلل جابر فرحان العتييب 27

 مشاري  نفاع عابد السلمي 28

 حازم محيد صاحل السلمي 29

 منصور عائض عبداهلل شائع 30

 

 

 

  



 

 لتإل ن كإن االالتإل وعد ادء االا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 نواف حممد سعد العلياني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاية التقنية الكلاملكان: 

 طارق  امحد محود اهللماني 2

 جابر عامر خضري الشهري 3

 عبداهلل حممد طاهر العبدرب الرضاء 4

 سلطان امحد علي سالمي 5

 عوض  مصلح  علي  القرني  6

 يوسف حبيب فهد الشمري 7

 عبدالعزيز سعيد صاحل املشوي 8

 حلربي حممد  سليمان  علي  ا 9

 أمحد  علي سعيد القحطاني 10

 حممد عبد العزيز سعد الرويس  11

 حممد عبداهلل حممد الشهري 12

 صاحل علي رافع الشمراني 13

 امحد مصلح سعيد القرني 14

 ابراهيم علي عبداهلل الشهري 15

 حممد علي خبيت احلاليف 16

 ريعبداهلل سعد حممد  األمس 17

 حسني حممد بسيس الغامدي 18

 فيصل حممد صاحل بيطار 19

 معاذ  فايع حممد اجلرعي 20

 حسني ناصر حسني الشهراني 21

 علي حممد علي القرني 22

 سلمان  عبدالرمحن  واكد  احلارثي 23

 عامر أمحد عامر الطالعي 24

 عمر  عبدالكريم امحد الزهراني 25

 مشاري  علي سعد احلريص 26

 حامت  حممد  فائز العلياني  27

 عبدالرمحن سعيد عبدالرمحن الشهري 28

 سعد  علي  حممد البديدي 29

 حسني علي حسني النب امحد 30

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 لبةمسجل ط

 (41باملرتبة )

 ماجد حممد فرحان املالكي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 براك عومير اللقمانيحممد  2

 سعد مساعد موسى اخلثعمي 3

 عبداهلل حممد منصور  السعدي  4

 متعب عبداهلل صاحل الصيعري 5

 راكان  جاسر  منزل  العنزي  6

 امحد صاحل عايش القطيفي  7

 حسان عائض سعد الشمراني  8

 سلطان سعييد عوضة الشهراني 9

 محد آل زعمانمحد مانع  10

 عبدالعزيز حممد امحد عسريي 11

 ناصر  سليمان ناصر  اهلوميل 12

 عبداخلالق حممد عبداخلالق الشمراني 13

 خالد مسعود سعيد الغامدي 14

 احلسن  امحد علي العطائي 15

 ماجد  امحد حممد الزهراني 16

 حممد  عمران عيضه املالكي 17

 دوح سابر مصلح القرنيمم 18

 عبداهلل ظافر عبداهلل الشهري 19

 نادر عجب نزال العتييب 20

 حممد بن عبداهلل بن حممد الشهري 21

 فيصل سحمان مرتك الشهراني 22

 عبدالرمحن عبداهلل خبزان آل علي 23

 علي  أمحد  حسن  ال شيبان  24

 عادل علي حممد االمحري 25

 ناصر غليس ناصر  ال رغيب 26

 ماجد ضيف اهلل سعيد القرني 27

 علي  امحد  علي  القرني  28

 خالد حممد علي ال سعد عسريي 29

 حممد حسن ظافر  الشهري 30

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 مشعل حممد  حسن الشهراني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 فهد الشهري فهد حممد  2

 مسري عبدالرمحن جي طيب  صاحل 3

 حسن امحد حممد ال مفرح 4

 حممد فايز ظافر الشهري 5

 عمر محود رثعان احلربي 6

 سعدي  حممد مفرح القحطاني 7

 فيصل سعيد راشد الصاعدي 8

 تركي عبداهلل قاسم حريصي 9

 حممد أمحد سعيد الشهري 10

 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز القرزعي 11

 عبداهلل حيي يزيد غزوني 12

 عيسى أمحد علي عسريي 13

 سعد حييى سلمان آل النعري 14

 خالد جابر ناصر القحطاني 15

 ثامر ابراهيم صاحل املشيقح 16

 عبداهلل  حممد هادي  عسريي 17

 مهدي علي حسني آل زمانان 18

 عبداهلل  حممد حسن الصقور 19

 ابراهيم مطلق عبدالرمحن احلربي 20

 عبدالوهاب عبداهلل حممد التوجيري 21

 ربيع اهلل مربوك سعيد الصيعري 22

 عادل عبداملنعم مشعل احلربي 23

 عبد اهلل  عبيد اهلل  فيحان  احلربي 24

 عبداهلل علي  سعيد ال مضحي 25

 د مرتوك محيد امليليبفه 26

 رائد عيداهلل  جاسم  املطوع  27

 علي هرمس حيي ال جعره 28

 حسني راعي حيي القحطاني 29

 عبدالرمحن حممد سعيد االمحري 30

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41)باملرتبة 

 حممد  عبداهلادي سعيد القحطاني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 آل عايض  سعيد ظافر علي 2

 عبدالرمحن علي مسعود ال رشدان 3

 سامل محد سامل املهريان 4

 علي عبداهلل يوسف السعيد  5

 عبداهلل حييى عبداهلل عسريي 6

 حممد ابراهيم عبداهلل الرقيعي 7

 علي سعيد  موسى القحطاني  8

 حسني  مهدي حممد ال شريه 9

 ال سفران منصور امحد حممد 10

 متعب  عبداهلل مفرح الشهراني 11

 علي حممد نافع  احلربي  12

 حممد  معيض  سليم احلجوري 13

 فارس  عبد اهلل علي القحطاني 14

 امحد  حممد  علي  ال عبيد 15

 علي صاحل مسفر ال احلارث 16

 ريان حممد موسى القحطاني 17

 داهلل  علي  القحطاني عبدالرمحن  عب 18

 عامر حسن حيي الفيفي 19

 امحد حييئ عبداهلل عسريي 20

 أمحد اليف صاحل الرشيدي  21

 موسى أمحد حممد عسريي 22

 علي  هادي عبداهلل اليامي 23

 صالح عيسى صالح احلربي 24

 سعيد  سلطان  عبد اهلل  معيض 25

 بالعبيد تركي ناصر صاحل 26

 عمار  راجح حممد الراجح  27

 عبدالرمحن صاحل عبدالرمحن الراجحي 28

 مهدي محد حممد ال بعتج 29

 حممد  هليل  مسلم  الذيابي  30

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 عائض   سعيد حممد ال كزمان 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 أمحد سعيد حممد اليامي 2

 عبداهلل علي فهد ال قنينه 3

 مساعد  مقبل  سليمان  احلربي  4

 سعيد  محري صاحل القحطاني  5

 خالد  سعيد عامر الصيعري 6

 فهد علي منصور السالطني  7

 حممد علي جربان آل زاهر 8

 صاحل حممد علي الصيعري 9

 عبداهلل خالد عبدالعزيز ابوحجيل 10

 ياسر  أمحد معتوق  العلي 11

 عماد عيسى عبده  قحل 12

 رضا  فاضل  عبداهلل  بوعريش 13

 نايف راتب عبداهلل عبداهلل 14

 عادل علي  هادي العسريي  15

 علي  حممد  مديين  الربعي  16

 رامي عوض هادي الشرقي 17

 صاحل ضاوي صاحل ال لبيد 18

 م سليمان ابراهيم القبيسيابراهي 19

 حممد  مانع  صاحل  القحطاني  20

 نواف حممد مشبب القحطاني 21

 بدر خالد حممد احلقباني 22

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 حسن عبداهلل عمر الصعب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 زائد  مشعوي زائد  عسريي  2

 وديمربوك امحد علي املسع 3

 زياد حممد علي الزهراني 4

 فيصل زاهر أمحد العيايف 5

 سجاد فيصل عبداهلل اجلشي 6

 عبداهلل  حسني صغري العيسي 7

 ابراهيم عبد اهلل  غرسان  الزهراني  8

 نايف زاهر امحد العيايف 9

 مقرن ابراهيم سعيد الغامدي 10

 حممد  رده رداد الكعيب 11

 نايف سامل  امحد باحيي  12

 أمحد بركات  شريم العفيفي املالكي 13

 سلطان علي معيض العويف 14

 عبداهلل عبده علي العمشاني 15

 سلمان حسن امحد الكرساوي 16

 عوض محزه حممد القرني 17

 بندر عبدالرمحن حممد الشيخي 18

 يعبداهلل سعد سعيد الشهران 19

 عمر هديب عيد املطريي 20

 نايف عبداهلل أمحد جليد 21

 فهد حممد امحد الزهراني 22

 حممد عبداهلل  حممد الزبيدي 23

 عبدالرمحن علي احلسن االمري 24

 

 

 

  



 

 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 بةمسجل طل

 (41باملرتبة )

 هادي  راشد صاحل احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 شتيان احلربي بسام سامل 2

 عبدالعزيز حممد مجعان الزهراني 3

 ريان سراج عمر الصبياني 4

 طارق عبداهلل سعيد احلربي 5

 علي  حممود  معيض القرني 6

 عبداجمليد حسن عبدالرمحن  املالكي  7

 وسام سعد عبداهلل  العلياني 8

 ريان  سعد  مجعان  الزهراني  9

 داهلل  علي أمحد عتوديعب 10

 علي حممد على احلسين 11

 عماد هاشم موسى احلضرييت 12

 اسامه سعد امحد الزهراني  13

 عبدالعزيز قرشد أمحد العفيفي املالكي 14

 إبراهيم  عامر  حممد  عسريي 15

 عبداهلل  عامر  عبداهلل  الشهري 16

 لعمري عبدالعزيز  عاطي عطية ا 17

 حممد غرم اهلل خلف أهلل  الزهراني  18

 فهد  عبيد  كريدم  الزبيدي 19

 ابراهيم  صاحل  امحد  الزهراني  20

 رامي سامل حيي اهلاللي 21

 ريان حميسن نايف املقاطي 22

 حممد احلسني ابراهيم عسريي 23

 مشاري خامت  امحد الزهراني 24

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 حسني امحد حممدحيى الشامي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   ربعاءااليوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 سعيد  حممد سعيد  الشهراني  2

 امحد  ابراهيم  زيد املقعدي 3

 نايف سامل عقيل  الرويلي 4

 طارق  علي عوض املسعودي 5

 خالد سعود سعد احلربي  6

 حامد حممد حامد الشنربي 7

 مالك عبدالكريم عبداهلل اخللف 8

 حييى امحد حيي العمري 9

 مازن عبداهلل امحد الشهابي 10

 عبدالعزيز ابراهيم امحد الزهراني 11

 امحد علي امحد العبدلي 12

 هاني أمحد هجاد املطوع 13

 امحد علي امحد البارقي 14

 ماجد علي عبده الزبيدي 15

 ابراهيم علي ابراهيم الناشري 16

 علي ابراهيم  علي  عسريي 17

 عيسي سليمان علي الفقيه 18

 عبدالرمحن  امحد حيي االمري 19

 مبارك بركات مبارك الكنيدري 20

 فهد عبدالغفار محدي اجلدعاني 21

 خالد فايز حممود الشهري  22

 مهدي عوده مبارك العبيدي 23

 فيصل حممد علي الشمراني 24

 

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 أمحد  إبراهيم مطهر الفقيه 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) ية الساعةالثانالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 سامل معيض علي البارقي 2

 بدر ذاكر امحد اهليثمي 3

 حممد حسني عبده القوزي 4

 صديق بلغيث حممد الشيخي 5

 الكيعبدالعزيز حممد عوض امل 6

 فيصل عبدالرمحن عبداهلل الغامدي 7

 سامل عبداهلل رئيس الصيعري 8

 انس مخيس سعيد الغامدي 9

 عامر مسيفر  شديد  املطريي  10

 حممد أمحد حجي العوض 11

 سامل حممد سامل القوزي 12

 سعود يوسف عبداهلل احلنيطي 13

 هرانيعبدالعزيز  علي امحد  الز 14

 عبداللطيف حسني  جرب الفيفي 15

 نواف  ثنيان  عواض  املطريي  16

 حممد عبداهلل حممد النصر 17

 عادل  مصلح  حممد  العمري  18

 عبداهلادي حييى حممد الشريف 19

 مهدي حممد علي العيايف 20

 بروجي حممد بروجي  السالمي 21

 خنثله عبده أمحد حسني 22

 حممد علي عبداهلل عسريي 23

 فاحل حممد علي ال زمانان 24

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 عبداجمليد مبارك حمسن الزهراني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 وتقدير مؤهل " جيد جداكتبية " م

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 راكان علي  عبداهلل شكر  2

 رائد حيي علي عسريي 3

 نواف مرزوق رزق اهلل  املولد 4

 هلل  يوسف عبداهلل   الزهرانيعبدا 5

 حممد عبداهلل علي الزهراني 6

 حسني علي  حممد  الربعي 7

 طالل نوري ثابت الناشري 8

 عبد املنعم علي عبد اهلل  الزهراني 9

 مشاري مفرح صاحل الزهراني 10

 خالد مفتاح عوض املالكي 11

 عبداهلل حممد محيد اجلهين 12

 طالل مفرح صاحل الزهراني 13

 عواض  عبداللطيف  وصل اهلل  احلارثي  14

 عبدالرمحن  ابراهيم عابث  العمري 15

 عبدالعزيز علي عقيل  الصاحلي 16

 ابراهيم  علي احلسن الشيخي 17

 يزيد  حممد دخيل احلربي 18

 بندر علي امحد عسريي 19

 ض واكد  احلارثي عبدالرمحن  عاي 20

 عبدالرمحن فائز مساعد الزهراني 21

 عبدالرمحن حممد عبداهلل  العمري 22

 عبداالله صديق معراج الباكستاني 23

 محزة معيض حسن القرني 24

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 حسن إبراهيم  أمحد  اهلاللي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 مد علي حدادي طارق حم 2

 جنم  حسني  عبداهلل  املنسف  3

 محود عبداهلل حممد التوجيري 4

 ماجد عبد القادر سامل  الصاعدي 5

 سياف حيي ابراهيم  عمر 6

 حممد سعد سعيد الزهراني 7

 حممد امحد عطية القرني 8

 اسامه عبده حسن الفقيه 9

 سامي حممد علي جرييب 10

 حسن علي عبداهلل بودريس 11

 مسلم  سعداهلل  سعد  احلسناني  12

 عبداهلل جابر علي احلربي 13

 عبد الرمحن عبد اهلل عزيز الذبياني 14

 عبداهلل حييى  امحد اجلديبا 15

 عبدالرمحن  عيسى خبيت املالكي 16

 عبدالعزيز هاشم حممد الربكاتي 17

 اق خالد زايد العتييب اسح 18

 عبدالعزيز حسني مهدي  العيايف 19

 علي ابراهيم  امحد عداوي  20

 علي عبداهلل علي اهلتاني 21

 سعيد هزاع سعيد الزهراني 22

 طالل عبيد عبيد اهلاللي 23

 علي حممد عاطي املالكي 24

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط إلامليشحن ل داوف لالالت االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 عبدالرمحن حيي حممد غزواني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09 / 15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عائض عمري  فنيس  الشهراني 2

 حممد عيسى امحد الفقيه 3

 حممد عبدالعزيز  عبداهلل  الشمراني  4

 مهدي حسن حييى املزيين 5

 سهل عيسى موسى الدوشي 6

 امحد حبيب امحد املصطفى 7

 سعيد علي سعيد الزبيدي 8

 ساطان حييى  جابر  القحطاني  9

 ابراهيم  عباس داود  احلرز 10

 أمحد إبراهيم حممد احلماد  11

 حييى هادي عيسى  قربي 12

 علي عيسى سلمان املوسى 13

 فاضل  عباس  ابارهيم الزيد 14

 خالد  حسن جابر عسريي 15

 عبدالعزيز عبده حسني املسعودي 16

 عبداهلل صاحل عامر الصيعري 17

 زهري امحد حممد علوي 18

 خالد حممد علي  القحطاني  19

 عبدالرمحن أمحد حييى العمري 20

 علي أمحد عبداهلل البحريي 21

 عبدالسالم حممد  عبداهلل  القرني  22

 خالد  عبداملانع سلمان البقمي 23

 لعمريعبدالرحيم  حممد علي ا 24

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 حسن  علي حممد  العمري  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 حممد سعيد امحد الغامدي 2

 علي صاحل مسعود املطري 3

 زايد ابراهيم معدي عسريي 4

 غالب حممد عبد اهلل  العمري 5

 حممد امحد حممد العامري 6

 د االمحدقاسم معتوق حمم 7

 حممد عبداهلل حممد الغامدي 8

 ابراهيم عبداهلل مشعي املخلوطي 9

 ريان عثمان  صاحل العمرييين  10

 حممد  مقبل حمسن احلربي 11

 حسني  حييي ابوبكر عسريي 12

 عبدالعزيز حممد امحد الناشري 13

 عباهلل امحد حممد حنش 14

 ني املشيخيحممد مهدلي حس 15

 جابر  أمحد عيسى أبو مغاوي 16

 زايد جابر زائد عسريي 17

 مرتضى جعفر موسى احلضري 18

 عبداهلل هادي علي القحطاني 19

 زاهر عبده ابراهيم العمري 20

 خالد راجح سامل  القوزي 21

 علي عبده عبده مهدي الفاهمي 22

 ليحممد كلش قرو الروي 23

 فهد علي حامد الزهراني 24

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 مشرف حممد ظافر العمري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 كتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدام

( 12:05اىل  11:40) الساعةاخلامسة الفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 شايف هادي حممد القحطاني 2

 نشمي مطر سعيد العتييب 3

 ناصر  عثمان  حممد  العثمان  4

 عامر عقيل حممد الصاحلي 5

 عبان  ال شاوش احلسن  ابراهيم  ش 6

 أمحد  سويدي أمحد السالمي  7

 عبداهلل علي حممد احلبجي عسريي 8

 عمر  حسني  عجيل    عمر 9

 خالد سليمان شداد احلربي 10

 علي عمر حسان املهابي 11

 عمر علي معربد السيد 12

 ياسر بكري موسى الناشري 13

 فايز  معمس علي عسريي 14

 ثامر  نائف فهيد  الشمري 15

 ياسر عوض محود العيباني 16

 موسى عايض موسى األمحري 17

 صاحل ياسني ياسني احلداد 18

 سعد ابراهيم سعد اجلوهر 19

 علي حممد سعيد آل عايض 20

 حممد امساعيل صغري الصبياني 21

 علي حممد أبوبكر عسريي 22

 رمحن حممد سعيد القحطانيعبدال 23

 إبراهيم  علي  جابر  اهلاللي  24

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 مسجل طلبة

 (41باملرتبة )

 حسني عبده ابراهيم السيد 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 د جداكتبية " وتقدير مؤهل " جيم

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 ماهر حمسن حاسن املالكي 2

 عبدالرمحن حممد بروجي السالمي 3

 عبداجمليد عطية حممد املالكي 4

 صور امحد محديامساعيل  من 5

 مهدي حسني مهدي  العيايف 6

 حممد علي عبداهلل املكرمي 7

 حممد حيي عامر آل عامر  8

 ابراهيم حممد موسى أبوقرن 9

 امحد حممد علي الصاحلي 10

 هادي حسن علي اهلاللي 11

 حممد عبداهلل رئيس  الصيعري  12

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط  داوف لالالتإلامليشحن ل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عامر  دخيل معتق  السلمي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " داج مؤهل " جيد

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 حممد عبداهلل سعيد القحطاني 2

 هادي عبداهلل حممد  الكنيدري 3

 عبداللة صاحل حممد الزهراني 4

 زاع  الشمراني حممد علي ه 5

 فيصل حسني امحد الزبيدي 6

 حممد علي عبداهلل  ابوريشه 7

 عبدالرحيم  هاني  عبدالرحيم  لبين  8

 علي  امحد  حممد  عسريي  9

 سلطان  عوضه علي الشهراني 10

 عبداالله  مانع حسني  ال كدم 11

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط تإلامليشحن ل داوف لالال االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 سليم سعيد عيظة الغامدي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عبدالوهاب امحد جابر العبثاني 2

 فهد عطوان عطية احلارثي 3

 هاشم سعيد حسن العيايف 4

 سليمان ابراهيم زيد املقعدي 5

 بركات علي بركات القرني 6

 حامت  نايف نفيع الدعدي 7

 منصور غازي مزيد اجلميلي 8

 علي شيبان ملهوي البارقي 9

 عبداهلل مضيف شتيان احلربي  10

 حممد  خالد عيضة املالكي 11

 امحد حييى ابراهيم احلميدي 12

 فهد مغيث بلغيث العامري 13

 عيد أمحد الكنانيأمحد  س 14

 أمحد  سعد  أمحد الزهراني  15

 امحد ابراهيم علي  االمحري 16

 سامل مهدي  محد عسالن 17

 وليد عبداهلل مهدي املهداوي 18

 عبد اهلل  عمر  عبد الواحد  الشرقي  19

 حممد  امحد  شريف عسريي  20

 عبدالعزيز  علي حسن زغلول 21

 حسن  ابراهيم  هاشم  الصعب 22

 هشام بركات حسن الزبيدي 23

 حسني حسن  ابراهيم البارقي 24

 

 

  



 

 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 حممد جابر حممد الناشري 1

" إدارة دبلوم كلية تقنية " ختصص  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةية الكلية التقناملكان: 

 ناصر فهد ناصر  العتييب 2

 ابراهيم حييى امحد خرشان 3

 أيوب عائض عوض الشهراني 4

 حسام صاحل عبدالرمحن الضويان 5

 حممد سعد حسني العصماني 6

 حسني علي مهدلي اليحياوي 7

 امحد  علي شداد العمري  8

 ناصر رداد هالل الفهمي 9

 حممد هادي بغلفامحد  10

 سامل عابد عبداهلل البذيلي 11

 عبداهلل  امحد شايع القوزي 12

 عبدالرحيم عتيق عبداهلل السفياني 13

 عبدالرمحن عبداهلل معيض العماري 14

 مصطفى عبدالوهاب طاهر احلداد 15

 حممد حسني مقبول  اخلالدي  16

 يصاحل  دليم صاحل القحطان 17

 حممد زايد حممد الساكيت 18

 مرعي مصطفى مرعي احلسين 19

 خالد علي شامي السيد 20

 بندر حممد ابراهيم  الفقيه 21

 أمحد عبده  حممد الشهري 22

 عبدالعزيز حممد عواض احلربي 23

 حممد فهد عقاب املالكي 24

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط التإلامليشحن ل داوف لال االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 حممد عبداهلادي عثمان  العمري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 حممد ناصر عبداهلل الكثريي 2

 فايز  حييى  جابر اللغيب  3

 حسن علي فتحي طميحي 4

 يوسف  ظافر  علي  ال شرقه  5

 مشعل  سعد  مرزوق  بين سرح  6

 عبد اهلل  أمحد  حسن  القوزي  7

 فارس خبيت خضر املالكي 8

 عبدالرمحن علي حممد عسريي 9

 عبده مهدلي  هادي الناشري 10

 مجيل حممد حسن الفيفي 11

 عبد العزيز رافع  هادي القحطاني 12

 علي امحد حسن الناشري 13

 مهدي حممد امحد الصاحلي 14

 حسن سعيد حسن املهداوي 15

 فهد حممد مشبب الشهري 16

 امحد علي حسن الشهري 17

 سلمان عبدالعزيز امحد السلمان  18

 علي صاحل علي الزهراني 19

 ابراهيم حسني حسن الناشري 20

 حسني مهدي حسني ال اجلفر 21

 د معجميامحد علي امح 22

 حممد راشد حسن ال هتيلة 23

 طالل  سعود حسن  الزبيدي 24

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 رائد مضيف شتيان احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  "

 ير مؤهل " جيد جدا "مكتبية " وتقد

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " جدا مؤهل " جيد

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ08/02/1443   االربعاءيوم 

 م2021/  09/  15املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عمر الناشري حممد عجمان 2

 فيصل عساف  حممد  املهداوي 3

 ابراهيم حسن حممد ابوجهالء 4

 امحد عبداهلل امحد الزهراني 5

 عبداجمليد  امحد  بدوي  السالمي 6

 حممد حيي مسعود الفيفي 7

 خالد عبداهلل حيي جرادة 8

 ماجد عواد فاحل اجلهين 9

 وقاسمأمحد فايع أمحد أب 10

 عمر حممد منصور الناشري 11

 عبدالعزيز  حممد سعيد  الشهراني 12

 حبشي حممد عوض البارقي 13

 أمحد مطلق منصور العبدلي 14

 موسي  خضر علي الناشري 15

 فيصل  سعد فنيس  الشهراني  16

 حممد ابراهيم علي احلضرييت  17

 امحد حسن علي احلربي 18

 حممد  عبداهلل  مبغور  الناشري  19

 عبداحملسن منري شارع الشهراني 20

 حممد امحد زايد ال زغلول 21

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 علي يوسف يوسف اجلبيلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

 دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 خالد حممد  مسفر  الغامدي 2

 رامي ابراهيم امحد الزهراني 3

 عزام  حضيض مثر السلمي 4

 عبدالرمحن علي اسعد الفيفي 5

 لؤي أمحد حسن عسريي 6

 صاحل  سعيد  حممد  الزهراني  7

 طارق  سعيد مجعان  الزهراني  8

 جابر علي احممد عسريي 9

 محدان صاحل سلمان الشهري 10

 يوسف حسن حممد ال قريشه 11

 ناصر حممد امحد البناي 12

 حممد  الشهرانيمعاذ عبداهلل  13

 امين عبدالعزيز امحد امسعن 14

 عبد الواسع جرادان منصر املعلوي 15

 يزيد عبدالعزيز  حممد الشهري 16

 فيصل عائض عبداهلل القرني 17

 عبداهلل وايف محدان الشمراني 18

 خالد منصور مرعي ال منصور 19

 حسني علي رضا ال هليل 20

 بداهلل امحد مسفر الزهرانيع 21

 جماهد متعب حممد الغامدي 22

 ياسر اليف مسفر األمحدي 23

 عبدالرمحن سليم صميدان العويف 24

 سلطان علي مسعود الشهراني 25

 عبد الرمحن رده مسلم املالكي 26

 خالد علي عيسى حدادي 27

 إبراهيم عمري عوضه الشهري 28

 عيسى  حممد أمحد  علواني 29

 عبداهلل  ابراهيم  سعيد  الزهراني  30

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سعود  عبيد  سحاب السهيمي 1

قدير دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وت "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعة الفرتةاملوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 سعد سعيد علي العمري 2

 ابراهيم  هادي حممد قحيفه 3

 علي سعيد حممد العمري 4

 هاشم  عبدالرمحن  حممد  عسريي  5

 ادي منصور األمحديحممد عبداهل 6

 عبدالعزيز حممد مشايف العسريي 7

 خالد ماضي فهم السبيعي 8

 حيي عبيد عبداهلل  البيشي 9

 فهد غرم اهلل جمحود الغامدي 10

 علي ناصر امحد السلطان 11

 عبدالعزيز حممد علي الوهابة 12

 صاحل ناصر حسني  ال ساعد 13

 علي ال ساعدفهد حمسن  14

 حسني خضر حييى الزبيدي 15

 درويش حسن درويش احلناوي 16

 عبداجمليد عبيد حممد الطراحي 17

 صاحل عمر صاحل املالكي 18

 علي  سعيد سعد احلارثي 19

 عبداخلالق  حممد  عبداهلل  الزهراني  20

 مازن سعد عواض الثبييت 21

 د الشهريعلي أمحد حمم 22

 عبدالعزيز حممد عبداهلل احلاليف 23

 امحد سهل ناصر العصاري 24

 نواف عبداهلل موسى الشهري 25

 فهد اذعار سعد احلربي  26

 يوسف حممد سعيد املالكي 27

 شهاب أمحد سعيد الزهراني 28

 نواف عابد عبداهلل اللحياني 29

 داج  العيسى عبدالرمحن  علي  ه 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبدالرمحن عارف صاحل ال قفله 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

صص " شبكات " وتقدير دبلوم كلية تقنية " خت "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   يساخلميوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 عبداهلل  علي عثمان  الدبييب  2

 حممد مجعان غرم اهلل الغامدي 3

 تركي علي حممد القرني 4

 عبدالرمحن  حممد حسن جعفر 5

 خالد حممد أمحد الزهراني 6

 حممد سعد خاد القثامي 7

 علي ناصر حممد الشهراني 8

 شامي  امحد  مشهور  اخلميسي  9

 أمحد حممد محد ال دغرير 10

 حييى امساعيل امحد عتودي 11

 عثمان حممد سعد املولد 12

 أمحد علي  أمحد العمري 13

 سلطان محد عبدالعزيز الشامي 14

 حممد حيي  صاحل الشهراني  15

 غيث حبين صديق الشيخيبل 16

 حممد ذيبان عوض الشهري 17

 حممد  ناصر عبيد الشهراني 18

 حيي ابراهيم عبده معشي 19

 يونس مريزا جاسم ال قاسم 20

 عزيز حممد  سعود ال سليمان 21

 عبيدان عابد عبيدان املالكي 22

 صاحل علي تومان  القحطاني  23

 نع  راشد ال خريمأمحد ما 24

 عائض جرب عايض اهلاجريي 25

 حممد متعب علي الثبييت 26

 عبداهلل عايض عبداهلل العسريي 27

 رائد امحد عيسى  الزهراني  28

 فهد مانع حممد آل زمانان 29

 اكرم  عبداهلل  عبدالرمحن  اخلالدي  30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط لالالتإل امليشحن ل داوف

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 منصور فيحان  حمماس  احلارثي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين دبلوم  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 حممد مهدي حممد السعدي 2

 خالد امحد  سامل  الزهراني 3

 فهد حسني حسن الطلحي 4

 عبداجمليد صاحل حبران احلسين 5

 مهند عبدالكريم عيسى الزهراني 6

 امحد علي  امحد الغامدي 7

 رشيد صاحل رشيد الشمري 8

 قرشيفهد شاكر كنيدش ال 9

 صاحل حممد  صاحل العمري 10

 عبدالعزيز  عبداهلل علي  االمسري 11

 حسن  ابراهيم  حممد  الزبيدي  12

 تركي ناصر حممد العسريي 13

 أمحد ضيف اهلل  حميسن  احلجي  14

 يوسف مانع مفرح الغباري 15

 حممد حسن علي  احلارثي  16

 راهيم السمنسلمان طاهر إب 17

 عامر امحد حممد الزهراني 18

 خالد ظافر سفيري ال ربيع 19

 حممد سامل علي جذمي 20

 علي موسى علي السماعيل 21

 متعب  سلطان متعب الشهراني 22

 امحد عامر حممد الشهري  23

 عبداهلل علي عثمان الغامدي  24

 العمريابراهيم حسني عبدالواحد  25

 مرتضى امحد حبيب السيايف 26

 عزان محد امحد ال عسكر 27

 مرتضى حجي حممد السيحة 28

 حممد  خليفه  عسري املطريي 29

 فيصل  حممد  علي  الشهري  30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 زةفين أجه

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عماد داود أمحد كلننت 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 "" وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 حممد هنيدي يعن اهلل احلارثي 2

 ابراهيم  الشيخي الشيخي فهد 3

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالرمحن العمري 4

 غازي خبيت سعيد الصقور 5

 حممد عبداهلل صاحل الشيخي 6

 رائد عطيه عبداهلل الشيخي 7

 عبداجمليد  عبداهلل  امحد الزهراني 8

 اسامه فهد  رشيد  الكنيدري 9

 حسني علي ناصر الوعله 10

 امحد علي حممد الشهري 11

 حيي صاحل حممد ال سامل 12

 وليد  سعد  صاحل  الزهراني  13

 فواز عبدالعزيز خلف الطواله 14

 عبدالعزيز حممد نايف الشهراني 15

 حممد حييى امحد جمرشي 16

 فهد  مشحن مبارك اجلهين 17

 عبدالعزيز عاطي عطيه املالكي 18

 فايز  حممد  علي  العمري  19

 سلطان عبداهلل سعد القرشي 20

 فهد  سعد  خلوفه  الشهري  21

 أمحد عطيه أمحد الزهراني 22

 امحد سعيد ناصر ال عوضه 23

 عبدالرمحن حسني  سعيد  القحطاني 24

 خالد حممد علي الشهري 25

 اسامه عبداهلل مداوي االمحري 26

 ثنيان علي خضران القرشي 27

 بدر  سعيد  حممد  الشهراني  28

 عبدالرمحن امحد علي زيوان 29

 هاني فيصل عوض النفيعي 30

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

   حممد  صاحل الزهرانيعبداهلل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ة سنتني " ختصص " شبكات " دبلوم بعد الثانوية ملد "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 عبداهلل  حسني حممد الدغريري 2

 امحد حامد عواض الثبييت 3

 ر  حنني  قاسم  غزواني عام  4

 عبداهلادي  هزاع حممد  السهيمي  5

 حيي مسواك  عبداهلل عياش 6

 يعقوب  امحد  سعيد الزهراني  7

 ماجد يوسف عبداهلل  أبوعويس 8

 عبداهلل حممد حضينان اخلالدي 9

 أمحد  حممد حامد  املنتشري  10

 نيعبداهلل امحد معيض الزهرا 11

 أمحد دقيل جعيفر باجعيفر 12

 فهد  عواض عائض الثقفي 13

 حممد ابراهيم حسن ال همام 14

 نواف  امحد حممد  هادي  15

 عبد العزيز امحد عبد اهلل الزهراني 16

 رجائي علي حممد آل رمضان 17

 حممد  هادي علي عسريي 18

 علي حسن ابراهيم البارقي 19

 حممد  سامل  امحد  العرياني  20

 خالد مبارك ناجي احلقباني 21

 مجال حممد مجال بكر 22

 طاهر سعيد  طاهر  الزهراني 23

 عبداخلالق عطيه مجعان الزهراني 24

 عبداهلادي  عويش نهار الشراري  25

 عبدالعزيز عبداهلل فالح النفاعي 26

 ايد غامن اهلبريهعبدالرمحن ع 27

 عبدالرمحن علي  جابر عسريي  28

 حممد مسعود جهري ال فطيح 29

 حيد مضف ناصر الشهراني 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ملالكينايف  تركي شريف  ا 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

شبكات "  دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 مشعل عبداهلل عميش الغامدي 2

 حممد خالد بنيان ال منصور 3

 يمصطفى حمفوض محد املك 4

 فهد  حممد مرشد القرني 5

 سعيد حممد مشبب الشهري  6

 أمين حممد أمحد الزهراني 7

 ريان ضيف اهلل حممد الغامدي 8

 عبدالرمحن مبارك عبداهلل اليابسي 9

 عبداهلل  عوضه حممد  االمحري  10

 سعود خبيت حممد الساهر 11

 ي باخش  علي  باخش  الزهران 12

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالرمحن الشهري 13

 خالد حممد حسن املالكي 14

 عبداهلل  ظافر علي القرني 15

 سلطان حممد ظافر الشهري 16

 جميد حممد حممد احلاجي 17

 سلمان  علي  عبدالرمحن  الزهراني  18

 معتوق  اسعد  معتوق  عامل  19

 وسى الدبيينمنتظر علي م 20

 موسى حممد عبداهلل الشمراني  21

 حممد منصور حسني البسطي 22

 حممد  عبداهلل  علي  العباد  23

 عبداجمليد عبدالرمحن علي الزهراني 24

 امحد  سعد  عبداهلل الغامدي  25

 امحد موسى عامر ياسني 26

 خالد  محد  نوري  السيد  27

 حممد أمحد الغامدي أنس 28

 عبداهلل  حممد مهدي ال مخسان  29

 عبدالعزيز سعيد خضران الزهراني 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ثامر علي  غبيش املالكي  1

تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير دبلوم كلية  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " " جيد جدا وتقدير مؤهل

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 منصور فراج عبداهلل  احلارثي 2

 حممد حسني علي احلواس 3

 أمحد عيد مزلوه الروضان 4

 ف االزوريثامر خالد ناي 5

 مهدي علي حبيب السلمان 6

 ميثم علي حسن املنصور 7

 معن حممد سعد املعيب 8

 امحد عثمان حممد الزهراني  9

 تركي عبداهلل حممد الغامدي 10

 عبدالعزيز  حممد محود املطريف  11

 ياسر  فائع حممد الشديدي  12

 ن  الغامديريان  عبدالقادر عبدالرمح 13

 علي  فائع حممد الشديدي  14

 محود عايد محود الرشيدي 15

 ساري حييى مسفر الزهراني 16

 عبداحلكيم صاحل علي الشمراني 17

 حممد مفرح عبداهلل املشوى 18

 عبدالكريم صديق حممد الشهري 19

 عبدالرمحن محاد حامد اهلذلي 20

 عبداهلل  علي  السبيعي عبدالرمحن   21

 عبدامللك سلطان امحد فواز 22

 امحد جاسر عوض العمري 23

 عيسى عبداحملسن علي العيسى 24

 جعفر  عبداهلل ابراهيم املسلم 25

 حممد عبداهلل ابراهيم احلادي 26

 حممد  عبداهلل  حممد  الصاحل  27

 دان حممد عيدالكريم معتوق  احلم 28

 سعيد موسى عبداهلل الزهراني  29

 سامي عبداهلل مبارك اهلزاع 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حسن علي طاهر احلرز 1

وتقدير  دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةرتة الفاملوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 حممد عبداجمليد الناصر الناصر 2

 مسفر  حممد سيف الشهراني  3

 حممد سعود حسني الصفار 4

 عمار سامل عبداهلل ابوالنور 5

 حممد زايد علي ال عطوه 6

 سعيد حممد سعيد  ال سليم 7

 يوسف موسى حممد عسريي 8

 هالل سليمان امحد الزهراني 9

 فهيد سعد زياد السلولي 10

 عبداهلل علي حممد الغامدي 11

 صاحل  حممد صاحل  الدعيجي 12

 امحد مشعل جاراهلل الزهراني 13

 عدي مشعمل الشهريعبدالرمحن م 14

 مسفر حامد مربوك الغامدي 15

 عطية علي فايز الغامدي 16

 راشد فهاد حممد الصفار 17

 سعود سفر سفر الغامدي 18

 سلمان سفري ابراهيم البقمي  19

 فهد عوض عيضة احلارثي 20

 خالد  حممد عبدالعزيز الزهراني 21

 ابراهيم  احمليسن  خيال  عبدالرمحن  22

 امحد عمر نوري السيد  23

 عبداهلل خالد عوده الشطريي 24

 امحد مجعان امحد  العصماني 25

 سليمان عبد اهلل سليمان الطويلعي 26

 أمحد  عبدالرحيم  حممد آل عبده 27

 حسني حمسن علي  ال منصور 28

 راشد عبداهلل امحد الكثري 29

 حممد  أمحد حسن  الزبيدي  30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حممد إبراهيم حممدسعيد بنجر 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير دبلوم  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 عبداهلل سعيد  عبداهلل العمري 2

 يوسف خلف مجعان الغامدي 3

 حممد حسني أمحد احلراشي 4

 عبداهلل  علي حيي املالكي 5

 حزام عليوي سعد آل عليوي 6

 عبداهلل  مجعان  الزهراني عبداإلله   7

 فيصل سعيد أمحد العوده 8

 وليد معزي حييى املالكي 9

 سعود عبده علي زبيدي 10

 عبدالرمحن عبداهلل ناصر العمري 11

 امحد حسن عبداهلل العاصمي 12

 حممد  عمر عوض  بابقي  13

 حممد أمحد مفرح الزهراني 14

 منصور حممد املالكي عبدالرمحن  15

 تركي سعيد عميش الغامدي 16

 سلمان عبداهلل حممد الدوسري 17

 ماجد خالد نايف االزوري 18

 حسن علي صاحل ال منصور 19

 مناع عامر ناصر عسريي 20

 محد احملامض  علي  اليامي  21

 تركي سفر بريك القثامي 22

 عبداهلل  العمري عبداجمليد  صقر   23

 امحد ابوبكر علي الزبيدي 24

 فيصل حممد أمحد الغامدي 25

 مشعل  عبداهلل  حسني  الزهراني  26

 مؤيد عبداهلل خمضور منياوي 27

 حممد مرزوق سعد السبيعي 28

 حممد سعد عائض الغامدي 29

 امحد عبداهلل علي الزهراني 30

 

 

  



 

 االتإل

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبداجمليد أمحد علي العمري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 د جدا "مؤهل " جي

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09 / 16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 سامل حممد حسن العمري 2

 ريان خالد مسري احلربي 3

 ماجد  مفرح  سعيد الزهراني 4

 عبدالعزيز مهدي علي الزهراني 5

 مسفر  حممد  سعد القحطاني 6

 حسني رضي باقر األصيل 7

 عبداهلادي  مسفر خضران املالكي 8

 ناصر ابراهيم ظافر الشهراني 9

 حممد خلف نور الشريف 10

 مازن غازي حسني الغامدي 11

 ريان عبداهلل سحيم الغامدي 12

 عبداهلل  سليمان عبدالعزيز اخلوير 13

 تركى رشيد  معيض  السهلي  14

 عبداجمليد  حممد سعيد  العمري  15

 مشبب فهد  درع  أمحد   16

 عبداهلل  صاحل  عبداهلل  الدغيم 17

 علي غرم اهلل مجعان الزهراني 18

 قاسم حسني  ناصر  العوض 19

 عبداهلل عواض عوض املالكي 20

 ثامر صاحل  امحد املالكي 21

 حممد طالل حممد اجلودي 22

 فاضل  عباس امحد  اليوسف  23

 صويلح  املالكي   عبد اجمليد  مسلم 24

 عبداجمليد  عبداهلل  خلف العصماني  25

 حممد محدان علي الغامدي 26

 عبداهلل حممد ردة اخلزاعي 27

 وليد حممد عبد اهلل الغامدي 28

 رامي فاحل عطاهلل املرواني اجلهين 29

 احلسن  حممد  حسني ال مشرف 30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط شحن ل داوف لالالتإلاملي

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 بدر علي سعيد الشهري  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

وم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين دبل "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية ان: املك

 عبدالعزيز امحد  حسن الناشري  2

 سجاد حممد سلمان البقشي 3

 عبداهلل  علي عوض املندح 4

 عبدالعزيز مجعان خبيت الزهراني 5

 عبدالكريم امحد  صاحل احملمدي  6

 معاذ مستور  ضيف اهلل الثبييت 7

 حسن ناصر علي املصعدي 8

 نايف قاسم حممد طوهري 9

 علي  يوسف عبداهلل  العيسى  10

 فيصل سعيد  أمحد  الزهراني  11

 عبداهلل فواز علي الغامدي 12

 نايف حممد امحد ال شرف 13

 محد علي علبان  ال سليمان 14

 حممد علي حممد ابوعائض 15

 خالد موسى صاحل الزهراني 16

 ن  أمحد علوان  السهيميعلوا 17

 سلطان  علي  سعيد  الشهرب 18

 عبدالرمحن  عوض  عبداهلل الزهراني 19

 موسى حسن محد زحيفة 20

 عبداهلل صهبان صهبان الشمراني 21

 سعيد حممد ظافر العمري 22

 عبدالعزيز حممد حمسن الشهري 23

 حسني سعيد حسني الزهراني 24

 امساعيل فهد عبداهلل الرفاع 25

 حممد  ابراهيم حممد  ال بعتج 26

 حيي حممد عسكر ال عباس 27

 حسني رضا حممد الفارس 28

 عمر  حسني حممد املشايخ  29

 ناصر  علي حممد عكران 30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 إن االالتإل وعد ادء االالتإل ن ك الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 أمحد حيي حممد عسريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 دير مؤهل " جيد جدا "" وتق

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 صمدانيامحد عمودي موسى ال 2

 سليمان سامي سليمان اهلذال 3

 كاظم حممد صاحل العميشي 4

 حممد عثمان صاحل الغامدي 5

 عادل مطر عويض الثبييت 6

 وليد علي مدسوس الزهراني 7

 عثمان  علي فايز الشهراني 8

 ابراهيم  عبداهلل  ناصر  ال بعري  9

 حممد عمر حممد الناشري 10

 علي  محيدان علي الرشيدي 11

 خالد  حممد سعيد  الشهري 12

 طارق حممد حسن املالكي 13

 فيصل  سفر ساعد  الغامدي 14

 حسن منصور إبراهيم آل طالب 15

 فيصل علي سعد الشهراني 16

 خالد سامل مفرح القحطاني 17

 حممد قاسم علي ال جامش 18

 علي حممد الشهريممدوح  19

 فيصل حجري عامر العماري 20

 عدنان ناصر علي املسلم 21

 معجب مبارك معجب الشهراني 22

 ماجد سعيد صاحل ربوع 23

 مخيس  مشسي عبداهلل الغامدي 24

 عبدالعزيز حممد عبداهلل املالكي 25

 ناصر صاحل محد اليامي 26

 امحد امحد  اسحاق سيد 27

 وليد مستور مرشد احمللبدي  28

 علي نايف مغنم الشمراني 29

 علي عطيه محدان املالكي 30

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حسن راجح علي احلربي 1

لية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير دبلوم ك "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " مؤهل " جيد جداوتقدير 

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 حيي علي حيي شيبان 2

 مجيل  امحد مبارك  الصبحي  3

 فيصل حممد مسحق السهيمي 4

 مد العمريحسن إبراهيم  حم 5

 خالد سعد عوض القحطاني 6

 حممد عبدالسالم حممد األمسري 7

 علي عبدالكريم ابراهيم العلوي 8

 حسن عبداهلل مانع القشانني 9

 يوسف عبداهلل علي السامل 10

 فؤاد امحد عبداهلل العمري 11

 سطام سعدي مفنت القرشي 12

 الزبيدي حممد  علي  حممد   13

 خالد عايض سعد العويف 14

 حممد سعيد معتوق االيوب 15

 حسن علي معتوق اخلليفة 16

 حممد فايز هيازع البارقي 17

 سيف دخيل عيضة الطلحي 18

 خالد نبيل حممد العبدالكريم  19

 أمحد عوض نافع الرشيدي 20

 سعد علي سعد الزهراني  21

 لي نهاري علي الغبيشي ع 22

 عبدالرمحن يوسف حسن عسريي 23

 فراس عصام حسن سليم 24

 ماجد ظيف اهلل سعد العمري 25

 اسامة امحد حمسن السفياني 26

 ماجد حممد حسن الفيفي 27

 حممد خالد  عبداهلل الغامدي 28

 فيصل  حممد عزيز املالكي 29

 مد الزهرانيحامد طالب حا 30

 

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبداهلل فهد علي الوقداني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

صص " شبكات " وتقدير دبلوم كلية تقنية " خت "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   ميساخليوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 فهد حممد عثمان الغامدي 2

 علي هاشم حممد احلسن 3

 بدر  علي  هادي ال سليمان  4

 ياسر عبداهلل حممد ال مظان 5

 عبداحملسن سعيد حسين السعدي 6

 المسري عبدالرمحن حممد عبدالرمحن ا 7

 خالد علي عايض ال سامل 8

 اسعد مرزوق معتوق اللحياني 9

 سامل سعد معاضة الشهري 10

 حممد ظافر شاهر االمحري 11

 هشام صاحل صاحل احلمد 12

 حممد حسن حممدعلي املرحيب 13

 بلقاسم  حممد  بلقاسم  احملمودي  14

 يامحد مرجحاني علي الغامد 15

 عبداهلل  جاراهلل  عبداهلل  الزهراني  16

 حسن علي مشبب ال غبار 17

 ماجد امحد مطر الغامدي 18

 حممد عبدالرمحن عبداهلل املناحي 19

 حممود رضا عدنان العوامي 20

 عادل مهدي ناصر آل خديش 21

 رضوان  فوزي  سعيد  حسنني  22

 الفرطحسني علي مطلق  23

 ريان ناصر علي آل مشرف 24

 فضي محيد فضي الرشيدي 25

 عبد الرمحن علي حسني السلولي 26

 عبدالعزيز  حمماس  زويد  الدلبحي  27

 راكان عائض مقلط السحيمي احلربي 28

 عبداهلل حسني حممد الوادعي 29

 عبداهلل سلمان حممد اجملحد 30

 

 

  



 

ل االتإ

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حممد ذاكر علي املرحيب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 دا "مؤهل " جيد ج

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 فهد معيض راشد ال سليم 2

 حممد سعيد مشعل الغامدي 3

 امحد  ابراهيم عبداهلل الزهراني 4

 ريان عبد الكريم حممد سقطى 5

 نايف علي حممد عقيلي 6

 حممد  امحد  عبداهلل  محدي  7

 عبداهلل عبيد سامل اهلزيم 8

 خالد خضر ضيف اهلل خشي 9

 حممد حسن ضيف اهلل  الزهراني 10

 عبداالله  امحد سعيد احلزنوي 11

 صاحل حممد امحد العمري 12

 خالد حممد عايض اهلاجري 13

 سعود حسني هادي آل خملص 14

 عبداهلل  سعيد  مبارك  الشهراني  15

 خالد ناصر حسن عبداهلل 16

 بدر عائض سامل القحطاني 17

 حممد امحد عيد الزهراني 18

 حممد حسني شيبان  العلياني  19

 عبدالرمحن حسني عيسى املالكي 20

 فهد سلطان خلف  العتييب 21

 فايز حسن مانع ال مردف 22

 حممد سعيد عبداهلل  بافيل 23

 ي عبدالكريم  محود  عبداهلل  القرن 24

 عبدالرمحن سعود خبيت الغامدي 25

 عبداجمليد حسن صاحل احلارثي 26

 عبداهلل خالد دخيل العبيسي 27

 حممد حسن صاحل صمع 28

 عبدالعزيز حجري عامر العماري 29

 علي حممد عائض العلياني 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ء االالتإل ن كإن االالتإل وعد اد الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبداهلادي  مفرح حامد القحطاني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

ني " ختصص " دعم فين دبلوم بعد الثانوية ملدة سنت "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 حةبالباالكلية التقنية املكان: 

 ياسر امحد حممد الغامدي 2

 نواف عيضه رده املالكي 3

 سامل امحد ابراهيم عسريي 4

 عبدالرمحن  تركي  عقيل  الشمري  5

 عبدالعزيز سفر حممد القحطاني 6

 حممد عبداهلل عيد الزهراني 7

 طارق سعيد عبدالرمحن الشهري 8

 سلطان عواض عيضه اجلعيد 9

 قاسم  عبداهلل حممد االمحري 10

 ريان  حجري عامر العماري 11

 عبداهلل حممد مشعي الدوسري 12

 ابراهيم عبيد حممد االكليب 13

 مصطفى ابراهيم سعيد الغامدي 14

 عبدالرمحن حممد علي عسريي 15

 عبداهلل حسني هبة علي 16

 فهد ظافر مهدي ال فطيح 17

 حممد محد علي آل شهي 18

 أمحد حسني علي آل عبود 19

 محود  بشري غصاب الشمري 20

 خلف حسن عبده العذيقي 21

 فيصل غرم اهلل خماسر الغامدي 22

 سعيد علي سعيد القحطاني 23

 عبدالرمحن  سعد سعود  الدوسري  24

 امحد صاحل أمحد العلي سامل 25

 هوميل  ناصر ال فطيح مفرح  26

 عبد اللطيف  عبد اهلل امحد عبد اهلل 27

 رامي علي امحد عسريي 28

 ياسر عبد الرحيم مهوس املالكي 29

 ياسر عبداهلل سعيد العمري 30

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 رائد  عمر  حسن  الصمداني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 "" وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 وائل  حسني محد ال صالح 2

 جد غازي اجلوديراكان ما 3

 عبداهلل فهد ابراهيم السويداني 4

 ناصر  حسني امحد الظرييان 5

 عائض مسفر حممد  القحطاني 6

 علي معال حممدصاحل  اخلويطري  7

 علي حممد عبداهلل الصوالن 8

 عبدالعزيز غرم اهلل فيصل  الزهراني 9

 حممد مهدي غامن القشانني 10

 حممد عبداهلل سعيد الزهراني 11

 حممد صاحل علي الغامدي 12

 عاصم ضيف اهلل  ساعد  الزهراني  13

 فهد حممد جاراهلل ال جاراهلل 14

 جربان حييى امحد خرباني 15

 عبدالوهاب حممد مشبب األمحري 16

 عبدالرمحن مسفر غرم اهلل الغامدي 17

 سن الزبيدي عبداهلل  حممد ح 18

 ياسر حممد سعيد الوادعي 19

 عبدالرمحن جمدوع حامد الشمراني 20

 فيصل بندر علي احلارثي 21

 عبدالرمحن  عبدالرزاق محيدي املالكي 22

 احلسني ابراهيم حنش عسريي 23

 علي عبداحملسن علي العوض 24

 علي حممد مفيت الشهري 25

   بالقاسم  املعايفأجمد صاحل 26

 خالد عبدالرمحن امحد الرزقي 27

 مهند امحد علي باحلارث 28

 صاحل  مدعج غراهيد  املغييب 29

 سعد  عبدالرمحن  أمحد  القرني  30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 سب وشبكاتحا 

 (41باملرتبة )

 بدر عبداهلل علي ال بن صاحل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 "" وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 نادر عطية مفرح الزهراني 2

 غرم اهلل العلياني خلف علي 3

 عبداجمليد سعيد  خلوفه العمري 4

 فيصل علي مبارك الشهراني 5

 علي حسن سعد القحطاني  6

 سعيد خالد سعيد حمسن 7

 ياسر  سفر  أمحد  الزهراني  8

 وليد سعيد علي ال مشرف  9

 عمر حسني عبدالرمحن الشهري 10

 لشهرييزيد عارف سعيد ا 11

 حممد  صاحل زبعان الصقري 12

 نايف حممد فرج الثمالي 13

 عبدامللك فاحل سعيد الشهراني 14

 راكان عبداحملسن صاحل الفاحل 15

 شريف تركي شريف املالكي 16

 حممد مجيل حممد اهلوسه 17

 سعيد  حممد  سعيد  الغامدي  18

 حممد عبده امحد عسريي 19

 بندر  علي  مخيس  الشمراني  20

 عبدالكريم صاحل عبداهلل الزهراني 21

 عادل مفرح  مسعود  املالكي 22

 فهد سعود سامل اجلعيد 23

 عبداهلل حسني ظافر الكلثمي 24

 فيصل حممد عبداهلل الشهري 25

 حسني مبارك حممد ال خملص 26

 يز  إبراهيم  القرشي عبدالرمحن  عبدالعز 27

 حممد حسني ظافر الكلثمي 28

 بسام عبد الوهاب  يوسف علواني 29

 عبداجمليد خبيت رحيان اليامي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سعد امحد الزهراني  ابراهيم 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

نتني " ختصص " شبكات " دبلوم بعد الثانوية ملدة س "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 مهند عبداخلالق امحد الزهراني 2

 زياد علي حممد الشمراني 3

 عبدالرحيم عبدالكريم  غالم اسامة  4

 آسامه حممد سفالن العمري 5

 منصور حممد ظافر الشهري 6

 حسني صاحل هاني الدليم 7

 عبدالباري جابر  علي  النمري  8

 رائد امحد عبداهلادي االمسري 9

 خالد عبداهلل مسفر اخلثعمي 10

 أمحد حمبوب حباب الرحيلي 11

 د عبداهلل امحد الغامديامح 12

 امحد مجعان  امحد  الزهراني 13

 فيصل فاحل سعد العامري 14

 خالد امحد  علي  املسعودي  15

 عمر امحد عبداهلل الزهراني 16

 نواف نايف غويزي املالكي 17

 عزيز سامل حسن الصبياني 18

 سامي عبداهلل علي أزييب 19

  حممدسعيد شريقي الكنيدريعبداهلل 20

 حييى أمحد جابر الفيفي 21

 عمار منصور غامن العمري 22

 عبدالعزيز بريك سعيد الشمراني 23

 يوسف علي  حسن  الشهري  24

 صاحل  عبداهلل  صاحل  لبين  25

 حسن صاحل مسفر ال صالح 26

 سعيد مهدي حممد ال معمر 27

 ر غازي منصور الفارمنصو 28

 زايد حممد ظافر ال فطيح 29

 رياض عبداهلل علي اليامي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حممد  امحد حممد الشهري 1

" دعم فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية " ختصص  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 طالل علي سعيد الزهراني 2

 خلف  حممد  خلف  البشري  3

 عبدالعزيز عبداهلل  صاحل النافع  4

 فيفيعبداهلل حيي حممد ال 5

 ياسر شري جربان  حمزري 6

 علي حممد علي البيشي 7

 صاحل  مسفر  مهدي  ال زمانان 8

 عبداهلل  حييى امحد اليامي 9

 سلطان مشهور صاحل اخلزاعي 10

 حسام حمسن عوده اجلهين 11

 عبدالعزيز موسى امحد البارقي 12

 سعيد علي  حممد مزرية 13

 مانع  غامن شعيل القشانني 14

 فيصل حممد غرسان ال سعيد 15

 عبدالعزيز حسن عبداهلل الشهري 16

 خالد حيي شداد حمزري  17

 صاحل عبداهلل عايض القرني 18

 عبد السالم علي سعد الشهري 19

 فهد عبده امحد احلربي 20

 رجب ثبيت مسفر املتعاني 21

 احل  علي  احلسنعلي  ص 22

 سامل حممد  عبداهلل  اليامي 23

 عبد اهلل مطلق عطيه املالكي 24

 عبدالرمحن صاحل سعيد الزهراني 25

 عبدالعزيز حامد امحد السهيمي 26

 مازن سلمان حممد الفيفي 27

 فيصل  منصور  مفرح  االمسري 28

 علي مسلم  حمسن  ال منجم 29

 أمحد أسامة عبداهلل شرف 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 أمحد فائز حممد النفيعي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

ية " ختصص " شبكات " وتقدير دبلوم كلية تقن "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسوم ي

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 ساهر ايهاب علي قنبوع 2

 عبداهلل ربيع ابراهيم ابوزيد 3

 رائد حممد عبدالعزيز الزهراني 4

 حسن زحاف حسن الصقور 5

 حممد محدان امحد احلساني 6

 د الغامديعبداحلميد عبداهلل امح 7

 سامي علي سعيد الزهراني 8

 حسن  عبداهلل  عوض العصماني  9

 سلطان عبداهلل سعد الزهراني 10

 امحد حييى محود الشعيب 11

 عبدالعزيز  سويعد عبداهلل  العلياني  12

 ناصر حممد حيي النجراني 13

 مشاري حممد عواض احلربي 14

 مريع القحطاني حسني امحد 15

 سامي جابر امحد فقيهي 16

 وليد  حممد  سليمان  احلربي  17

 عامر سامل حسن ال خريم 18

 عبدالرمحن حسن رباع املعيدي 19

 عياش صاحل مسلم اهلاللي 20

 علي سعيد مبارك ال نصيب 21

 جابر علي امحد الغامدي 22

 سن ال همامعبدالرمحن إبراهيم ح 23

 جاسم ابراهيم  حممد  اجلاسم  24

 خالد علي  صاحل ال طوق  25

 علي عبداهلل أمحد الشهري 26

 نواف راشد امحد االمحري 27

 حممد هليل سراج النفيعي 28

 باسم امحد مجعان الزهراني  29

 فاحل سعد عبيد الدوسري 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط شحن ل داوف لالالتإلاملي

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 أنس حممد عبداهلل  سعيد 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

بلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين د "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية كان: امل

 ساري  ابراهيم  عبداهلل  الغامدي  2

 سلمان  سليمان  عبداهلل البيييب 3

 حسن باقر حممدعايش العوض 4

 عبدالعزيز  امحد حيي الزهراني 5

 مسعود  امحد عبداهلادي ال قريع 6

 سعد ظافر حرمل اليامي 7

 احلارثيعبداهلل خالد عطيه   8

 فارس محد  حممد ال سليم 9

 إبراهيم مهدلي موسى شامي 10

 ظافر حممد عبداهلل الغامدي 11

 علي حممد ياسني العبد رب النيب 12

 صاحل  عيظه صاحل ال صاحل 13

 عبداحملسن  فهد  عبود  باحاوي  14

 حارث  راشد  عائض  الزهراني  15

 حممد ال جابر  حممد محد 16

 امحد حسن عبداهلل الشهري 17

 عبداهلادي ناصر عبداهلل احلواشي 18

 فيصل حممد ربيع الزهراني 19

 خالد منصور شديد احلربي 20

 عبداهلل عبدالرمحن عبدان الغامدي 21

 وليد فهد عوض الزهراني 22

 سلمان عبداهلل سعيد الغامدي 23

 دالرحيم  حممد حممد  الياميعب 24

 فارس شاكر عبداهلل القاطعي 25

 ياسر عبداهلل عبداهلل الوادعي 26

 فواز حممد الغامدي الغامدي 27

 أمحد  خري  عبداخلالق الزهراني 28

 سعد شائع سعد النهاري 29

 مشعل علي حممد الغامدي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط  داوف لالالتإلامليشحن ل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خليل عبداهلل مفتاح  املالكي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

لوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين دب "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية كان: امل

 حممد علي محدان الغامدي 2

 فيصل دبيس علي العمري  3

 مشاري  حنش علي العمري 4

 نايف  مؤيد  ياسني  العمار  5

 عبدالرمحن قاسم حممد مديفن 6

 عبداجمليد سعبد عبداهلل الغامدي 7

 عبدالعزيز مطر بركة اهلل املطريي 8

 فهد حسن علي يلي 9

 عوض  علي عوض البشري 10

 سليمان حسن حسني غزواني 11

 حممد علي حممد االصمخ 12

 مهدي سامي  جاسم اجلوهر 13

 مشعل حممد حربان القرني 14

 مسفر منصور حممد املالكي 15

 عبد اجمليد يعن اهلل امحد الغامدي 16

 ر الشهرانيابراهيم حسني مسف 17

 فهد عبداهلل راعي اجلابري 18

 صاحل محد صاحل ال منيف 19

 امحد صاحل علي الزهراني 20

 حممد عبدالعزيز  حممد الشهري 21

 ماجد  علي بكري  علي 22

 قاسم عبداهلل عايش العويشري 23

 عماد مخيس عائض الزهراني  24

 الديحممد جابر مسعود  اخل 25

 خالد سليمان علي العيسى 26

 عبدالعزيز  حممد  أمحد عقيلي 27

 عبداهلل  حسني  عبداهلل  النب امحد 28

 زيد عبداهلل زيد العفاسي 29

 تركي سعد علي القرني 30

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حممد خالد مبارك احلويل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " جيد جدا "" وتقدير مؤهل 

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 عادل سعيد حامد املنتشري 2

 عساف جابر عمري املالكي 3

 فارس علي حممد الزبادين 4

 ياسر حممد سعد الكثريي 5

 حسني مسفر علي القحطاني 6

 يوسف  عامر  خلوفه الشهري  7

 فهد  عبداهلل  سرحان  الغامدي  8

 حممد  سعيد حممد الزهراني  9

 امحد علي عبداهلل عسريي 10

 حاضر حممد العليانيعبداهلل  11

 امحد محدي دغيمان الرشيدي 12

 بندر سعد مفلح ال قريش 13

 مشبب علي مشبب ال غبار  14

 حممد علي محد املاس 15

 عبدالرمحن علي حممد ال عبداهلل 16

 عبدالعزيز  عبدالرمحن  حممد الشهري 17

 حممد علي حممد  السهيمي  18

 محد  حممد ال منجم   حممد 19

 موفق عبد الرمحن  عبد اهلل الزهراني 20

 حسن حممد امحد احلايك  21

 حممد جربان سعد الوتده 22

 فهد حممد  عوض الشهري 23

 حيدر امحد عبد اهلادي املطوع 24

 فارس خالد سعدي الزهراني 25

 علي صاحل عايش العيسى 26

 عود ناصر التميمينايف س 27

 حسن ناصر حممد اجلراش 28

 ماجد جرادان محيد املالكي 29

 اياد علي سعيد الغامدي 30

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ياسر  حممد  علي  العريفي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

"  دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 عبد العزيز رجب طامي الزهراني 2

 عبدالرمحن  حييى  جربيل  الزبيدي  3

  ال بن الشيخأمحد يوسف عبداهلل 4

 عبدالرمحن حممد عوض البارقي 5

 فائز نائف مرزوق الصاعدي 6

 بدر  عبداحلميد مجعان الزهراني 7

 ماجد عبداهلل سعيد الزهراني  8

 عبدالعزيز سعيد ظافر الشهري 9

 عبداالله  سعيد  صاحل  الغامدي  10

 عواد عبداهلل عواد احمللسي 11

 عبدالعزيز سلييم سامل القرني 12

 سلطان مشعل حباب البقمي 13

 عبدالرمحن فيصل امني السليماني 14

 سلطان سعد سعيد املالكي 15

 فهد حممد بربهم الفضلي 16

 فاحل حسني توزان ال شرمة 17

 حسني  عجري  أمحد العمري 18

  عبدالرمحن  حممد  سعود  الزهراني 19

 عبداهلل سعيد عبداهلل الغامدي 20

 سعيد امحد علي الزهراني  21

 علي  باقر حممدعايش العوض  22

 مشعل  حممد عمر شراحيلي  23

 عمر ظيف اهلل سعد العمري 24

 فهد علي عبداهلل الشهري 25

 وليد حممد مبارك الزهراني 26

 هرانيعبدالعزيز مهدي امحد الز 27

 امحد  عوض  امحد  الشهري  28

 عبدالرمحن جندب جنيدب املالكي 29

 انس محد وصل اهلل اجلعيد 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 محد صاحل حممد آل الشهي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

 دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 جابر  علي  مسرع  الربعي  2

 رعد حيي علي هزازي 3

 رايد عبدالرمحن امحد الزهراني 4

 يد علي مجعان الغامديسع 5

 فهد  مجيعان نافع احلربي 6

 حممد غرسان درباش الزهراني  7

 سلطان عبدالرمحن مبارك  الشراري  8

 عبداهلل حممد فالح الزهراني 9

 يوسف حممد حسن الشريف 10

 يوسف سويد علي الزهراني 11

 فهد غريم غرم اهلل الزهراني 12

 يل عادل امحد سليماص 13

 عبدالعزيز  حممد عامر الشهري 14

 سامي صاحل جريبيع الوهراني 15

 حممد مشعل حسن الغامدي 16

 مشاري سعيد مخيس الغامدي 17

 عبداهلل  عبداهلادي  حممد احلربي 18

 علي قاسم علي غزواني 19

 حيي حسن عارف الزبيدي 20

 علي الغامدي امحد سبيت 21

 عامر صاحل علي الغامدي 22

 حممد عبدالرمحن أمحد الغامدي 23

 حسن  عبدالرمحن  علوان  الزهراني  24

 عبدالرمحن سعيد مرزوق اليامي 25

 علي صاحل أمحد العلي سامل 26

 فيصل امحد حسن الفرحان 27

 معتز حيي مساعد اخلالوي 28

 ي سعود آل دويسمحد عل 29

 ابراهيم علي  عيضه اخليواني  30

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حسن صاحل سلمان الروميي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 دا " مؤهل " جيد ج

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بالباحةالكلية التقنية املكان: 

 عبداهلل حنيش عبداهلل ال منجم  2

 أمحد علي أمحد الفهيد 3

 حممد علي حممد عريشي 4

 عبداهلل  الفضل العباس احلازمي 5

 يانيعبدالعزيز علي صغري السف 6

 أمحد  عبد الرحيم إبراهيم  الشريف 7

 علي سعيد صاحل الوادعي 8

 سعد سعيد سعد الزهراني 9

 سامي  مخيس علي  الغامدي 10

 مسفر امحد صاحل ال صاحل الغامدي 11

 حسني ابراهيم  حسني عارف 12

 حممد علي مسفر القحطاني  13

 يدثالب تركي ثالب جلع 14

 أمحد  سامل عبداهلل  العمري 15

 عامر  علي  عامر  الشهري 16

 سعيد عبداهلل سعيد الشهراني  17

 ابراهيم مسلم راشد الرشيدي 18

 محد حممد امحد ال مرشد 19

 حممد سامل محد السمريي 20

 عبداهلل عائد عثمان الزهراني 21

 نتشريفوزي امحد عبداهلل امل 22

 ياسر حممد سعيد الغامدي 23

 عبداهلل علي مفرح مطمي 24

 حممد عبداهلل  عثمان الغامدي  25

 موسى حممد  موسى  الفاهمي  26

 فاضل عباس عبداهلل  الرباك  27

 اسامة موسى علي الشحيتان 28

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 عد ادء االالتإل ن كإن االالتإل و الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خالد فالح رجاء احلسن 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

ختصص " دعم فين دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 فيصل فهد مبارك الواكد 2

 ماجد خلف سعيد الزميل 3

 مساعد دبيان سعد العامر 4

 هذال فريح هذال الشمري 5

 عبدالعزيز صاحل موسى املصبح 6

 نواف نوفل  سامل الطالب 7

 علي عوض مزعل العنزي 8

 فايز هادي فراج الشمري 9

 محد راشد امحد السرحاني 10

 عبدالرمحن قاسم عشوي الرويلي 11

 مالك حضريي مذود الشمري 12

 عبداهلل سعد عبداهلل املشعان 13

 عبد الكريم  عطاهلل  صبيح البناقي 14

 أسعد  فوزي حممد القبيسي 15

 فاتل  زايد  فاتل  الرويلي 16

 صطام عويد زبن العنزي 17

 حممد سطام اليف الشمري 18

 حممد خليف حممد الشمري 19

 عبداجمليد  سليمان جهيم الشمري 20

 يوسف عبيد سليمان الشمري 21

 حممد نايف دهام الدهام 22

 رياض مظهور طلب الشمري 23

 عبداهلل  علوان دخني العنزي 24

 امحد عبداملصلح مرزوق العلي 25

 عمر سلمان حممد الزيد 26

 عبداهلل سامي عبداهلل احلنوط 27

 خالد خشمان عجاج العنزي 28

 فيصل وقيان عبداهلل الشمري 29

 أمين  فايز  عبيد الدغمي 30

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 نومان فهد الشمري فهد 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 حممد نافع عيد  الفهيقي  2

 رويليطالل مرضي صاحل ال 3

 خلف شاحل خلف العنزي 4

 رائد سامل رمضان الشمري 5

 عبدالعزيز عبداهلل راضي  الشمري 6

 سلطان مبارك حياه الشراري 7

 ناصر امحد مدلول الشمري 8

 فيصل زاكي دايف الشراري 9

 عبداحملسن  بشري  عوده الدغماني 10

 اريعبدالعزيز حممد عوض  الشر 11

 راكان مقبل هلد الرويلي 12

 رايد  بشري مشل الشمري 13

 سلمان عبداهلل سلمان الشراري 14

 اسامه بدر فليح الشراري 15

 عبداهلل ابراهيم خليف العنزي  16

 مسلم محدان قعيشيش الشمري 17

 وايف فهد طالل الشمري  18

 يعبداجمليد مسعد نور املطري 19

 عبداإلله ناجح مهجع الشراري 20

 عبدالعزيز نافع زغرييت  العنزي 21

 حممد نافع زغرييت  العنزي 22

 عبدالعزيز حامد سامل الشراري 23

 حسن عبداهلل علي املطاوعه 24

 حسني عبد الرحيم سعيد  الزريع 25

 راكان جزاع مسهوج الرويلي 26

 العزيز فهد السيفحممد عبد 27

 متعب شاتل منصور الرمال 28

 عبدالعزيز االمسر مطر العنزي 29

 عبدامللك حممد ابراهيم  السيف 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 مفرح السرحانياجمد  ذياب  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ختصص " شبكات "  دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 ثامر شطيط مهل العنزي 2

 سعود سهيان حامد الشمري 3

 يم  الفاحلعبدالرمحن  فاحل  ابراه 4

 مشعل  فايل سعيد اجلربان 5

 صفوق حاشم ذويب الذريف 6

 خالد خلف جروان احلسن 7

 حممد مطرب عبداهلل  الشمري 8

 عبداهلل حممد حويل العنزي 9

 ساري سامل عائد الشمري 10

 نواف محد جعيثن الشمري 11

 نايف سعيد سامل الدوسري 12

 داهلل هالل عوض الفريديعب 13

 سعيد حممد  علي العمري  14

 محد امحد بنيه  الكبيدان 15

 صاحل سلطان صاحل الكبيدان 16

 إياد فيصل عوض احلربي 17

 مناكد مصلح مناكد العنزي 18

 حميسن محدان حميسن الشمري 19

 عبداهلل منري عبداهلل العواد 20

 يد راضى الرويليمشعل زا 21

 زياد مرزوق جوالن الشراري 22

 سعود مفلح حسني العازمي 23

 مساعد  زيدان مذهان الشمري 24

 حممد فالح رجعان الرويلي 25

 بسام حامد حممد الشمري 26

 مشاري محدي  دغيمان احلربي 27

 عبداهلل ناصر امحد ابوظهري 28

 محود الواكدعبداهلل بدر  29

 خطاب  حممد  عوض  اجلابر  30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 راشد ناصر مهدي اليامي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25ىل ا 09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 عبد الرمحن العبيد رويضان الرويلي 2

 امحد ممدوح امحد السهو 3

 حممد مذهل مفرج الصخابره 4

 فيصل فالح جزاع الشمري 5

 عبدالعزيز حممد  رفاده الفهيقي  6

 حممد مفلح دايس الدندني 7

 خالد تركي عايد الشمري 8

 حممد  صقار صخيل العنزي 9

 أمحد عمران عبدالكريم الشمري 10

 عبداهلل حممد حنيف الشمري 11

 حسن خلف بصيص الشراري 12

 ماجد بندر رضاء اجلربين الشمري 13

 سعود حميسن حسن الرشيدي 14

 مهند  دهيمان منصور  الدهيمان 15

 سليمان  مرجي  هليل  الشراري 16

 فيصل سلطان  كايد الغطيغط 17

 طالل عبداهلل ضيف اهلل الشراري 18

 موسى فاحل شطيط الشراري 19

 خالد سعد سعود الاليف 20

 يزيد مجعه جارد الشراري 21

 مصعب  عامر عبود  الشهراني  22

 عمر حممد عبداهلل الشمري 23

 طارق  مفرح عوض الرويلي 24

 وسيم  انور  مداهلل  العقالء 25

 امحد عويد محاد الشمري 26

 ابراهيم سلطان ساكت الشمري 27

 اديب سلطان منسي اجلربوع 28

 مشهور خالد خملف الصقر 29

 فارس متعب عناد الضلي 30

 

 

 

  



لتإل اا

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 فيصل حممد مطر العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 جدا " مؤهل " جيد

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09 / 16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 مشعل سلطان اويسط اجلريد 2

 امحد يوسف مطلق القفيعي 3

 زاهي حممد شفق الضمريي 4

 محدان محود فروان الشمري 5

 عبداهلل يوسف عبدالرمحن الدريويش 6

 فيصل جايز ظاهر العازمي 7

 هيثم مشعان صلف الشمري 8

 بكر سليمان  رخيص  الضوحيي  9

 موسى حممد سليمان الصقعيب 10

 امني خليفة مفضي الربجس 11

 ثامر  بشري  عودة  الرويلي 12

 نصري  هايل نصري الدهام 13

 عبد الرمحان عوض خلف الوذيح 14

 خالد مليحان جاهم الشراري 15

 عبدالعزيز  امحد ذباح الشمري 16

 ماجد بشري منزل الشراري 17

 وليد جواز عريعر الرويلي 18

 عبدالرمحن دعاس نومان الشمري 19

 عبداهلل  عواد  سعود  الشراري 20

 سعود  علي عيط العنزي 21

 امحد علي طاهر البغلي 22

 فيصل امحد سامل احلسن 23

 بندر جناء فالح الرشيدي 24

 خالد حشااش العويضه ريان 25

 محاد شيحان ثليبيت الشمري 26

 خالد داله صالف احلازمي 27

 امحد عواد قياض الرويلي  28

 عبدالسالم جازم مساط الرويلي 29

 ساجر فرحان عايد العنزي 30

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 الالتإل وعد ادء االالتإل ن كإن ا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حبيب طاهر مجعه السماعيل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 دير مؤهل " جيد جدا "" وتق

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 ن عبدالعزيز الراضيعبدالعزيز بن غازي ب 2

 حممد سلطان داخل املطريي 3

 عبدالكريم ابراهيم عبداهلل القاسم 4

 عبدالعزيز عبداهلل حممد العقيل 5

 عثمان فرج حممد  العنزي  6

 سامل عوض غازي الشمري 7

 سامل  محود سامل الشمري 8

 عارف فاحل شحاذ الزواهرة 9

 مسلم الشراري عيسى سعود 10

 امحد خليف سلطان الرويلي 11

 زيد ماجد حممد الدهام 12

 وايف عبدالعزيز فهد احلمد 13

 عبداهلل دباس غازي املطريي 14

 سعود مسند عيد الشراري 15

 مصعب امحد ضايف البدر 16

 خالد فيصل حممد العنزي 17

 وليد مزعل مشاط الرويلي 18

 مشعل مصلح  عموش الرويلي 19

 صقر مبارك حامد الضحية 20

 عبداهلل  خلف جامع الدغماني  21

 عبداهلل  منصور محد السرحاني 22

 محزه  حممد ابراهيم الشهيلي 23

 حممد صاحل صغري الشراري 24

 يوسف حممد ابراهيم العلي 25

 مشعل  صبيح  مهاوش الرويلي  26

 محدان سليمان محدان العنزي 27

 امحد سعد ملهلم الشراري 28

 خليفة سليمان شفق السليمان 29

 قايد عارف شايش الشراري 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ود سليمان شفق السيلمانسع 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ة سنتني " ختصص " شبكات " دبلوم بعد الثانوية ملد "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 سلمان  كامي رويان الرويلي 2

 مشاري فليح عيد الشراري 3

 ت منسي اجلربوعبكر خبي 4

 سند جهز ثليبيت الشمري 5

 عبدالعزيز اليف عايد الشراري 6

 عبدالعزيز مخيس سلمان العازمي 7

 عبداهلل  عيسى صاحل اجلارد 8

 سلطان عبداهلل مطري العنزي 9

 مشاري صفوق راضي العردان 10

 رواف  عبد الرمحن  محود الشراري 11

 فرحان صادي الرويلي وليد 12

 بندر صامد غضيان الشراري 13

 نايف فهد فايز الشمري 14

 سعود عبداحملسن  أويسط اجلريد  15

 نواف حممد نزال العنزي 16

 عبداهلل وليد خالد الضوحيي 17

 حممد سعود حممد الشراري 18

 صاحل حممود  براك  الرباك 19

 خليفه العطا اهلل خالد حممد 20

 هاني فاضل خضري  العقيل 21

 سامي منوخ جوبان الكويكيب 22

 عبداهلل  عايض  فرزل  الفرزل  23

 جازم موسى  صاحل  العنزي 24

 فهد  جريد  عماش اجلريد  25

 مشاري صاحل نزال املغيضب 26

 عبداجمليد حممد سهو الطالب 27

 اهر نصار العازميممدوح ظ 28

 صاحل جهاد صاحل زين العابدين 29

 حممد فرحان عنيزان الرويلي 30

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 فايز جزاع  فريوان  الشعالن 1

" ختصص " دعم فين " وتقدير  دبلوم كلية تقنية "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " د جداوتقدير مؤهل " جي

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 عبداجمليد  نشمي  خليف الشمري  2

 سيف  حسن  مقبل السالمه 3

 عبداهلل  حممد  سامل  الشرار ي 4

 ز دحام سامل  العنزيعبدالعزي 5

 امحد  فضل سامل الشمري  6

 مشاري  جزاع  فريوان  الشعالن  7

 بدر مداهلل علي الشراري 8

 فهد  جايز عتيق الشراري 9

 فارس  االدغم محدان  الرويلي 10

 عبداهلل صاحل حيزان العنزي 11

 خالد عبداهلل حسني احلربي 12

 يد حممد مساهر  الشراري عبداجمل 13

 وهيب زايد سالمه  الشراري 14

 يزن  عبداهلل  جبار العنزي  15

 سعد سلطان محدان  النصريي 16

 طالل  حيسن  قبالن  الشراري  17

 خالد فاحل سعود الشراري 18

 عوده خالد عوده الشمري 19

 عمر مليح خويطر الشمري 20

 د حممد محود املعنيامح 21

 ماجد متعب  احلميدي  املطريي  22

 عبدالقادر  عواد فهاد اجلويف  23

 مشعل  خلف هايل الرويلي 24

 عبداهلل صاحل عبداهلل العنزي 25

 سيف يوسف عبداهلل املرحييل 26

 دحام فهيد دحام الشمري 27

 ناصر فهد عايد الشراري 28

 سر زياد سعد احلميديا 29

 هشام امحد عبدالوهاب املنسف 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 مشعل عبدالدايم معاذ املخلف 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 " جيد جدا "  مؤهل

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الساعةالثالثة الفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 حممد محود حممد الرويلي 2

 ماجد عبداهلل غايب  السعدي 3

 علي  هادي حممد  آل منصور 4

 زياد حممد عوينان الشراري 5

 سنثامر فالح رجاء احل 6

 عبدالرمحن حممد عبداحملسن العنزي 7

 تركي اليف فرحان الشراري 8

 فؤاد سعود عبداهلل اهلباد 9

 مسلم  مسري محدان  الشراري 10

 سيف تركي حامد اجلباب 11

 فايز  عايد  عياد الشمري  12

 عبدالعزيز اليف هطبول الشراري 13

 يسامحد فهد خلف الطر 14

 سعود  سطام  ضحوي  الشمري  15

 وائل صاحل سليمان اجلطيلي 16

 بدر  غامن  محد  التومي  17

 سليمان محود حممد املزيين 18

 تركي جايز نصار العازمي 19

 مشعل رديعان رجاء  الشمري 20

 محيد هائل موسى العنزي 21

 يوسف حامد سعود الشراري 22

 عبدالرمحن فاهد زعل الشمري  23

 براك حممود براك الرباك 24

 طارق  منصور  ناصر  الوسم  25

 حممد هليل قنتان الرويلي 26

 جاسر اليف  عايد الشمري  27

 حممد مصلح حممد العازمي 28

 عبدالرمحن عامر مقبل الرويلي 29

 ياسر سليمان حممد السديري 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 تركي جباد مرشد املطريي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   خلميسايوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 عبداجمليد عبدالعزيز صاحل املوسى 2

 مساعد عويد  عليوي الشمري 3

 بندر  ثاري  ثامر  الرشيدي 4

 عبدالرمحن راجي حسني العنزي 5

 مهدي  يوسف حجي القطان 6

 كريم غصاب  الدولي عبدالعزيز عبدال 7

 زياد علي ناصر السلمي 8

 عبداهلل عبداللطيف عويد الرويلي 9

 مزعل عوض مزعل العنزي 10

 سعد هليب عباس العنزي  11

 حممد  محيدان  حممد املخلفي 12

 عبداهلل  عيادة  الفليح  الرشيدي  13

 عبدالرمجن  حممد ابراهيم  الرسيين 14

 عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز العرف 15

 سامي راشد حريث الرويلي 16

 امحد  صاحل سليمان اجلطيلي 17

 مبارك مشالن حممد السهلي 18

 ياسر عبداهلل صاحل احلميد 19

 حممد  سعيد عبد اهلل  القحطاني 20

 مشاري  حممد فيصل  الربيقي  21

 ود القطبراكان  نايف سع 22

 سامل علي عثمان  الدبييب  23

 هشام وليد حممد األفغاني 24

 عبد الرمحن عبد اهلل حممد الغامدي 25

 ناصر محود مطلق القحطاني 26

 مشاري فيصل جرب العنزي 27

 نوح امجيعان عواد الرشيدي 28

 ماجد عبداهلل غسال السلماني الشمري 29

 عقيل صاحل الشمري صاحل 30

 

 

  



 

 

 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 لبنان مسفر لبنان الدوسري 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 عبداهلل معاند خليف الرويلي 2

 عبداللطيف علوان موسى الغامدي 3

 عبداهلل حممد عبداهلل الدغيم 4

 فيصل مبخوت حممد علواني 5

 الغنام يزيد عبدالرمحن محود 6

 عبداهلل امحد  جاراهلل اجلاراهلل 7

 عبداهلل جاسر رحيل العازمي 8

 حمسن مهاوش سليمان البلوي 9

 علي حممد منر اهلوتة 10

 عبداهلل علي  سعيد الزهراني 11

 عبدالرمحن صاحل مطرود الشراري 12

 مطر رجاء حمداء الشمري 13

 الشاوي   حممد موسى  علي 14

 مشعل  محدان  حريثان  العطوي  15

 ناصر سعيد علي االمسري 16

 فرحان دخيل شويكان الفهيقي 17

 معاذ ياسر سعيد  باقاسي 18

 فهد خضران عايض الرشيدي 19

 نايف مبارك خلف  الشمري 20

 خالد  حممد  محاد  البطاح  21

 الرشيديرايد عبداهلل عمري  22

 فاضل عريعر فاضل العنزي 23

 حبيب  عبداحملسن  صاحل  املتعب 24

 بندر  عبيداهلل  عبيد الرشيدي  25

 فراس ابراهيم امني بكري 26

 حممد  علي  عبداحملسن  املوسى  27

 عبداهلل سلمان  عبداهلل  العنزي 28

 هجيج  عيسى خلف القازح 29

 الرزاق حممد امحد الرويليعبد 30

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 عبدالعزيز عبداهلل سبيل الظاهري 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) ساعةالثالثة الالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 عبدالرمحن سلطان جربان العواشز  2

 عبداهلل  عبدالعزيز علي الفرحان  3

 محد ابراهيم  محد اليوسف 4

 فندي مهذاب  مساح الرويلي 5

 عوض  حسني  احلربي زياد   6

 دجنان عواد سويلم الشراري 7

 حممد ناصر علي اليامي 8

 كنعان  حممد مفضي  العنزي 9

 محد  محدان معاشي الكويكيب 10

 عبدالعزيز  صاحل حامد املالكي 11

 حممد عبداهلل فرج البلوي 12

 زياد علي عبداهلل احلربي 13

 ريح الشمريمتعب عيد ف 14

 خالد  عبداهلل  عناية اهلل  اللهييب  15

 عبداهلل  حممد فهد الشمري 16

 حممد عبداهلل علي الرميحي 17

 حامد محدان حامد احلربي 18

 فايز شبيكان سالمه العنزي 19

 باسم نايف عبدالرمحن السرحاني 20

 بدر مدلول  راشد  الشالش 21

 صل عبداهلل السحيم السرحانيفي 22

 حممد حسن حسني البقشي 23

 سلطان عبدالعزيز سند الشراري 24

 حممد عبداهلل  سليمان القضييب 25

 عمر حممد صاحل اجلروان 26

 فاحل صاحل فاحل املطريي 27

 سلمان مسلم راشد الرشيدي 28

 عبدالعزيز عويش نهار الشراري 29

 حممد هديبان حممد الشمري 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 عبداهلل  عبدالعزيز ابراهيم املديفر 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) ابعة الساعةالرالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 باني مشوح بهلول احلربي 2

 ثامر مهيلك قريص  العنزي 3

 مهند صبيح طيحان الشراري 4

 فواز عناد عايد العنزي 5

 ليمان  احلربي عبدالرمحن  غزاي  س 6

 مصطفى علي عبداهلل  الكبيش 7

 يزيد عبداحلميد عبدالكريم الالحم 8

 عبداهلل زبن سامل الرباهيم 9

 صالح خليف عيسى الشمري 10

 شاكر  عيد الرقاص احلازمي 11

 صهيب أمني حممد العلي 12

 مشاري  ابراهيم سعد اليحياء 13

 براهيم فهد السليمعبداهلل ا 14

 عبداهلل سعد  فهد احلربي 15

 حممد  ارشيد بادي احلربي 16

 حممد خليف سعد البلوي 17

 خالد عائض عوض الرشيدي 18

 عبداهلل  خلف عبيد احلربي 19

 عبداهلل صاحل علي البكريي  20

 خالد متعب مدين الرويلي 21

 ر الدعفسعبداهلل صاحل منصو 22

 ماجد فراج  صميهيد العتييب  23

 صالح مداهلل فرحان الشراري 24

 سلطان ابراهيم صاحل الدخيل 25

 عبداهلل سالمه سحيمان الشراري 26

 سرحان فرحان مخيس املذهن 27

 عمار خالد جاسم العويض 28

 عبداجمليد جنر نوار احلارثي 29

 اهيم سليمان املسندسليمان ابر 30

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 محزه عوض زعل العنزي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30ىل ا 11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 حممد حسني عايش احلمود 2

 علي حسني مسلم امليالد 3

 عبداجمليد  سعود علي الشراري 4

 حممد مسعد فياض الشمري 5

 علي  مهدي حسني  ال حبيل 6

 يف اهلل فرحان الشراريمروان ض 7

 حممد عبداهلل خلف احلربي 8

 حسني عبد اهلل عايض احلجوري 9

 مساعد بدر مساعد الرشيدي 10

 ناصر فايز نوجيم املطريي 11

 باسل عبداملصلح عباس السويلم 12

 محود حممد مجيل املدني 13

 مازن  عبداهلل  خلف  العصماني  14

 لي حممد عبداهلل العامرع 15

 ماهر عبداهلل عبدالكريم احلركان 16

 فيصل ابراهيم عبدالرمحن اخلزيم 17

 فهد امحد هجيين الرشيدي 18

 حممد سلطان نويصر احلسن 19

 حممد محود حممد احلايطي 20

 زايد سعد مسهوج الشمري 21

 حممد عبد اهلل دابس احلربي 22

 ناصر سامل علي احلربي 23

 خالد مناحي مذكر القحطاني 24

 عبداهلل امحد ناصر احملرتش 25

 يوسف هادي رجاء العنزي 26

 عمر حممد خلف  البالدي 27

 سعود بدر صعيقر العنزي 28

 حممد عبداحلميد منصور  احلرز 29

 مازن مهلل بندر الرويلي 30

 

 

  



 

االتإل 

 وظإل رل
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 نذير عبداهلل أمحد املطرود 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 صاحل  عبداهلل  صاحل الدواء 2

 زيد حسن مرشد العنزي 3

 عيد مصنهت هادي الدعجاني 4

 الوليد عبداهلل حممد اخلرعان 5

 حممد سلمان  سليمان  األرينيب 6

 فاضل عباس حممد احلاجي 7

 ايف عيد جدوع الدغمين 8

 عيد حممد محد العطوي 9

 خالد عبداهلل  حممد احلميدي  10

 اكرم  براهيم  عبدالرمحن اجلرب 11

 غازي عبيد غازي احلربي 12

 حممد عدنان حسن ال عبداهلل 13

 بهدل عبدالعزيز عبداهلل  البهدل 14

 بدر حممد فنخور العنزي 15

 رس خالد عقال الفالجفا 16

 عبداهلل  امحد ياسني  العلوي 17

 مشعل مسفر شداد املطريي 18

 بسام سعود حممد احلربي 19

 امحد            حممد مسلم العنزي 20

 سليمان حممد علي العتيق 21

 عبدالعزيز سامل مطر احلايطي 22

 سليمان  صاحل ابراهيم اخلضري 23

 مقحم هزاع مقحم املطريي 24

 فهد صاحل حسن الغيثي 25

 فهد مدشر مرشد الرويلي 26

 فهد مهجي سعد اجلابري 27

 امحد حممد موسى  احلواج 28

 سلطان  سلمان محد الدوسري 29

 ياسر عبدالعزيز صاحل العبيد 30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 حممد  محدي مرزوق الرشيدي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 سلمان ناصر سعد اهلطالني 2

 أمحد خلف أمحد اخللف 3

 راكان عبدالرمحن سعود احلمندي 4

 وليد جالس سعد اجلالس 5

 داوود حسني علي  الشقاقيق 6

 عبدالعزيز فرحان فالج  العنزي 7

 حممد خلف فرج العنزي 8

 فاروق براده مهند عماد 9

 فارس عبيد زايد الطويان 10

 ممدوح حممد حبيب الشمري 11

 عبدالرمحن فيصل مسحان احليزان 12

 جهاد منصور ناصر السنيد 13

 صاحل هالل مليح العازمي 14

 مهند نازل سالمه السرحاني 15

 خالد مسفر عبدالرمحن العتييب 16

 اجلرواني  احلليسي  ابراهيم  امحد 17

 ماجد سامل عليان العازمي 18

 توفيق عبداهلل حممد الرشيدي 19

 ياسر عتيق راشد العزمة 20

 عارف عيادة يوسف الشمري 21

 عيد امحد عيد الرويلي 22

 عبدالرمحن عمر عبداهلل املشاري 23

 حممد  صاحل  عواض  احلربي 24

 د محاد العطويمنور حمم 25

 ابراهيم مساعد غضبان الدغمان 26

 صاحل سليمان عبداهلل الشايع 27

 عبداهلل فهيد خلف القصري 28

 حممد سليمان إبراهيم اجلاراهلل 29

 عبدالعزيز  فهد عواد العنزي 30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ل ن كإن االالتإل وعد ادء االالتإ الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 فيصل  ناصر سامل البلوي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفة الكلية التقنياملكان: 

 فاحل ذياب فاحل الرويلي 2

 ابراهيم  ملفي  نويديس  الرشيدي  3

 علي حممد علي البارقب 4

 طارق  علي مشعان الرشيدي 5

 سلمان حممد ابراهيم األمان 6

 عبدالرمحن صاحل  عبداهلل املصلوخ 7

 وليد حممد فهد احلربي  8

 يم  احمليميد عبدالرمحن  صاحل إبراه 9

 عبدالعزيز فرحان جريعب العنزي 10

 تركي أمحد أسعد العنزي 11

 فهد قاسم حممد  العنزي 12

 خبيت  امحد  فرحان العنزي 13

 عيسئ عزيز عياش الرشيدي 14

 علي حسني موسى النشمي 15

 فايز سعد مزيد الفريدي 16

 الوضاخي  فهد عبدالرمحن  سليمان  17

 علي حسني قصب الشمري 18

 مرتضى حسني  علوي أبو الرحي  19

 بدر ناصر خلف امليموني 20

 حممد  عبداهلل زعل الفاحل 21

 فيصل حممد اليف الرشيدي 22

 حسام خالد حممد الدباسي 23

 خالد حييى حممد ال طالع 24

 املديفر فواز  عبدالسالم  ابراهيم   25

 خالد سامل سعود الشمري 26

 صاحل فهد صاحل السهلي 27

 مهند عبداحملسن سليمان العليوي 28

 عبدالرمحن مبارك عبدالرمحن السعد 29

 فهد  فاحل  زايد  العنزي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 تإل وعد ادء االالتإل ن كإن االال الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 سعود خليفه االسحم  الرويلي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 ناصر فايز حممد الراشد 2

 وليد خالد مستور العتييب 3

 مشعل عبكلي حممد البلوي 4

 عبدالوهاب  عبدالكريم خريان احلربي 5

 حممد اجلليف مبارك الشمري 6

 عوض عيسي عوض الشمري 7

 عبدالرمحن امحد عبدالرمحن الدلبه 8

 ابراهيم صاحل شايع الشايع 9

 عبدالرمحن سليمان مناحي  الشراري 10

 عبدالعزيز  داود سليمان  الدرمييح 11

 عبداهلل راشد عبدالرمحن البداح 12

 وهيب ناجي  حممد الدوسري  13

 حممد فهد ضيف اهلل العنزي 14

 معتصم  نزال  سعود  املنور 15

 خالد سعيد حبيب القطان 16

 طي الرشيديسعد نوران مب 17

 سليمان خالد مالش الساملي 18

 رائد  عيد  جعيالن احلربي 19

 عبداجمليد حممد رخيص العرجان 20

 عبداخلالق أمحد عبداخلالق سليمان 21

 عبدالرحيم حممد سيار الرشيدي 22

 عبدالرمحن نشمي  عبداهلل احمليميد 23

 عماد حممد موسى الزهراني 24

 حممد راضي جاسم االمحد 25

 امحد  عبيد  حممد  العنزي  26

 علي فهيد فهاد الرمالي 27

 قايد محد عبد املصلح القايد 28

 نايف عياش عواد الشمري 29

 محيد امحد سلمان الودعاني 30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ل ن كإن االالتإل وعد ادء االالتإ الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 سعود مجعه مناور العنزي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفة الكلية التقنياملكان: 

 علي ناصر مطلق النويصر  2

 عبدالعزيز  حممد  سعيد  ال جربان  3

 عبيداهلل  جابر  عبيداهلل  املنتشري  4

 عماد راشد عجاب الفريدي 5

 فيصل وصل فحيمان اجلهين 6

 سلمان سوعان محصي العنزي 7

 عبداهلل حمميها علي االمسري 8

 ن صاحل الراجححممد عبدالرمح 9

 حسني مجيل ابراهيم العرادي 10

 حممد غازي ناصر العنزي 11

 مشاري سعد عطاء الروضان 12

 امحد هويدي محود  اجلميلي  13

 بندر  عايد  االقرط  العنزي  14

 عبدالعزيز  عبداهلل ظاهر الفهيقي 15

 حممد  شامخ  نايف  الرشيدي  16

 عد حممد سعود السهيانس 17

 هايل عقال عويض الشراري 18

 عبداالله  معيض حممد  القرني 19

 رائد احلميدي عويد الرويلي 20

 فايز سامي متنان الشراري 21

 امحد فرحان مزلوه الشراري 22

 عبداهلل صاحل ابراهيم الفرجيي 23

 عبدالعزيز سليم حممد  الفدغوش 24

 أمحد  عيد  معتاد  احلمد  25

 عبداهلل عبدالرمحن مطين الرشيدي 26

 حامت حميسن الربكة  الشمري  27

 سلطان فهد عليوي العنزي 28

 عبداجمليد زهزوم حممد العنزي 29

 مشعل سعد عثمان العنزي  30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ادء االالتإل ن كإن االالتإل وعد  الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 شايع عيد زعل الشمري 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفة التقنية الكلياملكان: 

 عبد العزيز عبد الرمحن مطين الرشيدي 2

 صقر خالد سامل البلوي 3

 حممد  عبداهلل خلف الشمري 4

 أمحد  علي عبداحملسن العوض 5

 عبدالعزيز  عبدالرمحن حمسن الزياد 6

 بسام مساعد عبيد املطريي 7

 وليد  سليم جروح العنزي 8

 ي محد الرشيد محد عل 9

 فرحان  شهيب ثاري العنزي 10

 حسني علي حسني الناصر 11

 نايف فاحل محاد الشمري 12

 علي عبدالرمحن حممد الكلثومي 13

 بندر سعيد مطلق العطوي 14

 جهاد خليل علي الدرعان 15

 خالد  شايع  غريب  املطريي  16

 ربينايف مسيحان حراب احل 17

 فهد مقبل سامل الرويلي 18

 عايش حممد عايش املظيربي 19

 حممد سليمان صاحل العمري 20

 ابراهيم حممد عثمان النعيس 21

 معاذ عبداهلل مريع احلداري 22

 عبدالعزيز حممد عبداهلل العتيق 23

 سامي  ظويهر عايد احلربي 24

 لعضيب امحد عبداهلل  امحد ا 25

 مشعل عبدالعزيز عبداهلل الدبيان 26

 ابراهيم حسن سعيد ال شرف 27

 فايز  صعيقر عضيد الشمري 28

 حممد عتيق فريح الشمري 29

 أمحد حممد غصيب الشراري 30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقمني أ

 (41باملرتبة )

 فهد  محود اليف العوض 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 ر  حممد علي أمحد املباركعبدالقاد 2

 عبداالله تركي عرفج  السرحاني  3

 نواف  عبدالعزيز  حممد التيماني  4

 عبد الرمحن سعد زايد املطريي 5

 عبدالرمحن خالد عبداهلل العنزي 6

 نايف صاحل حممد املالكي 7

 عبدالعزيز  سامل سويلم الرشيدي  8

 سعود الراجحيعبدالرمحن صاحل  9

 عبداهلل صاحل عبداهلل اللحيدة 10

 عبداهلل  مرزوق نافع احلربي  11

 بدر حممد خامت املالكي 12

 زياد  مسري سامل اجلابري 13

 رضا حسن عبداهلل احملل 14

 بسام عبدالرمحن  صاحل الشومر 15

 معاذ حممد دارج احلربي 16

 عبداهلل  حممد العجالنعبد العزيز   17

 عبداهلل  سامل جلعود الشراري 18

 فيصل مسفر عبداهلل اجلربين 19

 فيصل  محيد سالمه الشراري 20

 فيصل  عبدالرمحن  صاحل  اجلميعي  21

 حييى جابر درباج حامظي 22

 عناد علي مرذب العتييب 23

 محود علي محود الشراري 24

 يصل مساعد سامل السرحانيف 25

 عبداهلل باخت خبيت احلربي 26

 حسن  علي  عبد اهلل ال اعفرييت 27

 حممد ضوحيي صويان الصخابره 28

 مازن كاتب ضاحي السعدي 29

 امحد حسني عبداهلل ال قنرب  30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 لتإل ن كإن االالتإل وعد ادء االا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 يوسف عبار ساير الشمري 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفنية الكلية التقاملكان: 

 حممد فرحان نزال السليمان 2

 سلمان  محدان عبيد الرشيدي 3

 معتق خضران حسني الرشيدي 4

 محود عبدالرمحن علي اللبيخان 5

 حممد حامد وادي الشراري 6

 رجاء  سويلم رجاء الرشيدي 7

 حممد فهد عبداهلل الغلول 8

 الشراري علي  جفريان سامل ابوريشه 9

 عبداهلل امحد عبداهلل الفوزان 10

 تركي عبداهلل صاحل املطريي 11

 عبد اهلل  بريت فاران العنزي  12

 عادل حممد  علي  املريس 13

 خالد هزاع خالد احلربي 14

 عبدالقادر شاجع صاحل احلربي 15

 سامل مقبل فريح العنزي 16

 ع املطرييفواز سويد رفا 17

 علي حممد علي املهيين 18

 رائد فرحان حممد العبدلي الشراري 19

 مليح حممد عواد الشمري 20

 ريان عارف امحد الشراري 21

 عبدالعزيز  عتقاء عبدالرمحن الرشيدي 22

 مسعود  خلف مسعود آل زعري 23

 عبدالرمحن سليمان عبدالرمحن الرشيد 24

 ريان عوحيان الشرعي العنزي 25

 فيصل  فريح صويهد العنزي 26

 محاد  حممد  صاحل  اهلياف  27

 اسامه زيد نزال العنزي 28

 عمر سعدون عبداهلل السعدون 29

 حممد عبداهلل حممد السيف 30

 

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
 تإل ن كإن االالتإل وعد ادء االال الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 عبدالعزيز حبيب فريح السويدي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالتقنية  الكليةاملكان: 

 سعود عليان محود السرحاني 2

 حممد سهل ابراهيم سيدي 3

 فيصل هادي عياد احلربي 4

 خالد امحد هجيين الرشيدي 5

 حممد  صاحل علي السعران 6

 سعد ابراهيم سعد املسعود 7

 حممد تركي حممد الطاسان 8

 ياسر فبتل فايز احلربي 9

 قال مرضي مثقال اجلربينمث 10

 مساعد غامن  رشيد الرشيدي 11

 محود  بتال كاسب الكويكيب 12

 فارس عبداهلل  الحق الغامدي 13

 عبدالعزيز  حممد عبدالعزيز املنيفي 14

 حممد الليفي بشري الشمري 15

 عبداإلله  عبدالكريم  ابراهيم  اهلوميل  16

 سلمان الرباهيممؤمل حبيب  17

 عبداالله عبداهلل عبداللطيف الباروت 18

 فيصل عبداهلل صاحل العساف 19

 عبداجمليد صاحل عبداهلل احلديثي 20

 سلطان  بندر  سعود  احلربي  21

 بندر  سليمان  صياح الشراري 22

 باسل حممد  عبيداهلل احلربي  23

 يديخالد نشمي معزي الرش 24

 امحد  سرور حسيل  الرشيدي  25

 سبيت حممد غضاب العنزي 26

 مأمون  وراد حمسن الرويلي  27

 عبيد ظاهر سعود الشمري 28

 امحد يوسف سعيد الرشيدي 29

 عبداهلل  غامن  عبداهلل  املربوك  30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 د ادء االالتإل ن كإن االالتإل وع الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 عبداهلل حممد ابراهيم السريع 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية كان: امل

 عادل سليمان عقيل الطيار 2

 يزيد عبداهلل ناصر الراجحي 3

 راشد بناق فرحان العنزي  4

 عايد مقبول سامل العازمي 5

 ماجد  فالح دابس الرشيدي 6

 سلطان  عبداهلل مسيب العنزي 7

 هاني حممد علي الدهمشي 8

 اهيم ثابتخالد علي ابر 9

 عبداهلل بدير عبداهلل السنيدي 10

 وارد  موسي صاحل  العنزي  11

 امحد كايد عبدالرمحن اجلباب 12

 حممد راضي معيوف العنزي 13

 بدر صاحل أمحد أل مزعل 14

 عامر  عبداهلل  حممد الصيخان  15

 حربي ماحل جفال الظفريي 16

 عبد املؤمن  اهلوسه عماد ابراهيم 17

 بدر عبداهلل مزعل العنزي 18

 سيف صاحل امحد البناقي 19

 رائد حممد غدير احلازمي 20

 حممد  عبدالعزيز  حممد  الرتكي  21

 هشام مخيس خلف اهلباد 22

 مجيل حممد عويض احلربي 23

 امحد عبداهلل  ابراهيم الفرج 24

 نزال العنزيصالح زيد  25

 عيد مرتوك عالي الرشيدي 26

 نايف فهد عبداهلادي العنزي 27

 فاضل ناصر حجي بوحسن 28

 بدر عبداحملسن حممد  النخلي 29

 الياس خالد ذياب الكبيدان 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
 التإل وعد ادء االالتإل ن كإن اال الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 عبدالواحد علي  ثنيان الفهيقي  1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جلوفباالكلية التقنية املكان: 

 فيصل نواف فهد العنزي 2

 علي عبداهلل علي اجلهين 3

 علي عبداحملسن حممد السلطان 4

 سلطان شباب نافع مشيالن 5

 عبدالعزيز مقبول سامل العازمي  6

 مهدي  حممد سامل ال زمانان 7

 حامت  فهد ماشع العتييب 8

 امحد ابراهيم عبداخلالق احلفظي 9

 امحد محدان شداد احلربي  10

 سلمان عوض شويش الشمري 11

 صاحل عبدالرمحن صاحل اجلاسر 12

 امين هايس حرييب الغيثي 13

 أمحد حممد حسني اهلالل 14

 ابراهيم امحد ابراهيم العريين 15

 شاكر عدنان سعد املرشود 16

 نايف عطااهلل  خلف العنزي 17

 حممد صاحل محد التوجيري 18

 ريان  صاحل  حممد  العليان  19

 زايد زيد غامن البالجي 20

 أمحد فهد عبداهلل  العويف 21

 رمزي مانع حيي االبياتي 22

 صاحل سليمان صاحل الدهش 23

 صاحل  حممد  عبداهلل  العريين  24

 عبداهلل ناصر عبداهلل السحيباني 25

 فالح عوض جايز الرويلي 26

 ريان زيد مرزوق الشمردل  27

 حممد فهد موسى  السرهيد  28

 ماجد احلميدي شديد احلربي 29

 عبدالعزيز  ناصر  سعيد  العنزي 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقني أم

 (41باملرتبة )

 هاني ابراهيم سعد المسعود 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 باجلوفالكلية التقنية املكان: 

 عايض مساعد البراهيم مساعد  2

 ضيف هللا  مليحان محمد  البيداني 3

 عبدالباري عليان دبيان  العوفي  4

 فهد عبدالرحمن محمد العميري 5

 عبدهللا ابراهيم ناصر الشماسي  6

 فيصل عبيد عبدالعزيز  الهذال 7

 عبدالرحمن حميد سعيد العتيبي 8

 داديناصر حسن محمد الر 9

 مفرح  محمد  ضليل  الشمري 10

 نواف  محمد  سويلم  الجهني  11

 فيصل طه محمدتمر الخوثاني 12

 محمد خليف  موسى  الحربي  13

 الفديع  هذال الفديع  بن عبود  14

 عبدالمجيد مبارك صالح المنديل 15

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ناصر عودة  مطر  اجلميلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دة سنتني " ختصص " دعم فين دبلوم بعد الثانوية مل "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرالكلية التقنية املكان: 

 عبداجمليد حممد مرضي الكويكيب 2

 عبداهلل نايف الراوي العنزي 3

 سلمان خليل سليم العنزي 4

 متعب صرب عباس العنزي 5

 وليد ظاهر بردان العنزي 6

 نادر سعود محود الناصر 7

 راكان  علي ساعد العنزي 8

 عمر سعد شحاذه العنزي 9

 ل سعيد الشراريفارس فائ 10

 خالد عبداهلل حممد املهنا 11

 مشعل فرحان حممد العنزي 12

 ريان عبداهلل نزال العنزي 13

 بسام  منصور  صاحل الصقر 14

 خالد خلف مساهر الشراري 15

 طارق غازي اليف العنزي 16

 الوليد  خالد  حممد  الرويلي  17

 اهلل الغيث سليمان غيث عبد 18

 عبداإلله  جايز قبالن الشراري 19

 فيصل عبيد هالل احلازمي 20

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبداحلميد  لطيف  مغريان  الرويلي  1

ية " ختصص " دعم فين " وتقدير دبلوم كلية تقن "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " جيد جداوتقدير مؤهل " 

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرالكلية التقنية املكان: 

 أمحد خمتار الضيف حممد حممود 2

 محد سند فهد الشمري 3

 عامر اليف خلف الشراري 4

 عنزيعبدالعزيز علي جلغيف ال 5

 حممد مقبل مطلق العنزي 6

 فهد غصاب سعيد العنزي 7

 امحد قعيد هليل السعدي 8

 عمر خملف نشاء احلازمي 9

 فيصل حسني جلغيف العنزي 10

 بسام عويد مرزوق الشمري 11

 فايز جماهد حسني الكويكيب 12

 حممد امحد عتيق الشراري 13

 سالمه عنيد العنزيعبد العزيز  14

 حممد  صقر بركه احلربي 15

 راشد عبدالرزاق اليف العنزي  16

 عياده امحد عايد العنزي 17

 تركي  مسرع  حممد الربعي  18

 عبدالرمحن ناوي عواد الطويلعي 19

 عبدالعزيز عناد ذياب الرويلي 20

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط لالالتإلامليشحن ل داوف 

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سيف عرفات سليمان الشراري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

لثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين دبلوم بعد ا "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرة التقنية الكلياملكان: 

 سلمان  عايد دخيل  الرويلي  2

 سلمان حممد روضان العنزي 3

 مهدي مانع سامل اليامي 4

 بندر خلف جابر العنزي 5

 فهد امحد حامد  الشمري 6

 حضرم  حممد حضرم الدوسري 7

 امحد حامد حممد البناقي 8

 سعد محدان غدير الرويلي 9

 وسف  فهاد مدي الرويليي 10

 عدنان عجمي جهيم العنزي 11

 ماهر محيد عليوي البناقي 12

 عمر عبدالعزيز عبداهلل  السماحي 13

 عبداالله محدان غدير الرويلي 14

 شايع  محود محاد الشراري 15

 حممد  هادي  قايم  العنزي  16

 باسل عناد عبداهلل املدهرش 17

 عبداهلل محيدي فحمان الرويلي 18

 مشاري حممد  مداهلل املرحييل 19

 علي عبداهلل حممد البحيت 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 هليل عوض  عبداهلل  الرويلي 1

لوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير دب "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " قدير مؤهل " جيد جداوت

( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرالكلية التقنية املكان: 

 حممد شبيب ربيع الرويلي 2

 عبداهلل  نافل عبداهلل اجلميلي 3

 طالل حممد جربوع العبدلي 4

 كي سالمه مناحي الرويليتر 5

 حسني علي دخني العنزي 6

 عبدالرمحن ممدوح عزام العنزي 7

 منصور كامل طالب العنزي 8

 أمحد محدان خلف العنزي 9

 شاهر حممد خلف العنزي 10

 مازن مطر حممد العنزي 11

 سلمان عطااهلل خامر الشراري 12

 لبناقيسلطان  سبيت حطاب ا 13

 بسام الزم مطخان الشراري 14

 فهد عبداهلل عيد العنزي 15

 حممد عمر حممد املرحيب  16

 عبداهلل  خلف  جريد املصلوخي 17

 سالمه مناور وحش الفرجيي 18

 فيصل كريم تركي العنزي  19

 حممد صاحل علي السلطان 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط  داوف لالالتإلامليشحن ل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 فهد  مطلق  معازر الرويلي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

م بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين دبلو "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرالكلية التقنية ن: املكا

 حممد خالد حممد الغامدي 2

 سعود حميور رويشد العنزي 3

 حممد عايش حممد الرويلي 4

 حممد دلول زياد اجلميلي 5

 سلطان االشهب مونس الكويكيب 6

 ماجد حممد حممدعلي الرحيلي 7

 تركي اليف عوينان العنزي 8

 لشراريزيد حممد نغيمش ا 9

 فيصل ندى اليابس الرويلي 10

 سيف  فريح  معيقل  العلي  11

 عبدالكريم سامل غضيان الرويلي 12

 فيصل مجال صاحل اخلمسان 13

 أمحد حبيب يتيم العنزي 14

 نايل فرحان سامل اهلزميي 15

 مرعي حسن مرعي الوادعي 16

 ويليابراهيم خليفه عصيفري الر 17

 عبدالعزيز  خلف  عبدالعزيز الشمري 18

 خالد مجعان عتييب املالكي 19

 سالمه حممد مران العنزي 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 زيهاني  جبان االسود العن 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ات " دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبك "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرالكلية التقنية املكان: 

 وليد حامد حممد الشراري 2

 عبدالعزيز منصور سليمان الرويلي 3

 خلف شاهر خلف الرويلي 4

 زيد احلميدي ضيف اهلل العنزي 5

 فارس حممد طلب املصلوخي 6

 بشري سعود بشري العنزي 7

 خالد خلف مخيس العازمي 8

 مشعل غالب جاعد الرويلي 9

 عبداجمليد جهيم صاحل العنزي 10

 عبدالرمحن  مصلح عموش الرويلي  11

 عبد الرمحن دريزي الطرقي البناقي 12

 امحد صاحل عبداهلل اللهيميد 13

 معاذ عبداهلل مسفر الشمراني 14

 عبد الرمحن عماش مقبل الطرفاوي 15

 عبدالرمحن حممد ظاهر العنزي 16

 فيصل  قرميي  عنيزان  العنزي  17

 فهد فارس عبداملهدي  اجلبل 18

 حممد  طالل  حممد الرويلي 19

 بداحلميد  حسني  القطان عبداهلل ع 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سامي عشيان ماضي الرويلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

نية " ختصص " شبكات " وتقدير دبلوم كلية تق "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرالكلية التقنية املكان: 

 خليل مونس قاران الشمري 2

 ياسر مونس قاران الشمري 3

 يوسف  زبن  حثيالن  الكويكيب  4

 ساهر دريزي الطرقي البناقي 5

 حممد موافق معاشي الرويلي 6

 لشراريثاني قبالن ثاني ا 7

 مازن حممد علي الشراري 8

 سامي سامل محاد الشراري 9

 عبداهلل ضحوي هذلول العنزي 10

 محدان عبدالرزاق محدان الطويري 11

 مقبول  صبيح  عبيدان  الدهما  12

 عبداالله  عبدالرمحن سامل  الراشد 13

 حممد عطية عيسى العنزي 14

 د مفضي  العنزي سلطان  حمم 15

 اجمد عبداهلل صحن العنزي 16

 ابراهيم عيسى خلف القازح 17

 منور علي قطيش العنزي 18

 مشعل حممد ناصر الظاهر 19

 أمحد عبدالعزيز ثاني القازح 20

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبداللة جدوان جعيدان العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 مؤهل " جيد جدا " " وتقدير

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرالكلية التقنية املكان: 

 سلمان  حسن  سعدي الشمري 2

 حامت عبدالرمحن ساعد البلوي 3

 عبدالعزيز عيد هالل احلازمي 4

 امحد حامد عتيق الرويلي 5

 عون  عبداللة  راشد  الشمري 6

 حممد عبدالرمحن علي بديوي 7

 عادل قالط معزي العنزي 8

 محداهلل  وادي ردام  العتييب  9

 فهد قبالن اسعد العنزي 10

 عبداهلل فريح منر الرويلي 11

 عبدالعزيز ناصر مهدي اليامي 12

 عبداملنعم ناصر صاحل الشويعر 13

 عبدالعزيز محدان جوبان الشراري 14

 فيصل ضيف اهلل مقبول الشراري 15

 ابراهيم حممد رحيل العنزي 16

 يزن عبداهلل بغيث العنزي 17

 العنزي حممد مفلح عبداهلل 18

 الوليد  متعب  عواد  الشراري 19

 حممد هليل  جطلي  العنزي  20

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 منيف  خليف  ظاهر  احلازمي 1

عم فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية " ختصص " د "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة وعد: امل

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بعرعرالكلية التقنية املكان: 

 عبداجمليد سعد مفرح الشراري 2

 أمحد ضيف اهلل موسى الشراري 3

 مشعل عيد زعل العنزي 4

 حممد عزت فاروق براده 5

 يمان منوي رجاء العنزيسل 6

 عبداهلل رحيل مطلق الرويلي 7

 امحد مقبول ظاهر العازمي 8

 عبداالله شعيب جدعان العنزي 9

 فاضل عيسى امحد الراشد 10

 أسامه أمين حزام سنان 11

 ياسر ابراهيم عايض االمحدي 12

 عبدالروؤف فرحان عايد البلوي 13

 ود عيد اخلالديخالد مح 14

 بندر عواد عياد الشمري 15

 حممد علي عواد الشراري 16

 مبارك حممد حسن احلبيب 17

 مساعد هالل عوض احلربي 18

 عبداهلل محاد هالل البناقي 19

 خالد ناجح نصار العازمي 20

 نادر ثاني عبداهلل العنزي 21

 مشعل ملفي عباس العنزي 22

 ابراهيم علي حسني النب محضه 23

 حسني حسان حسني العنزي 24

 عبدالعزيز  صبيح  عايد  الشراري  25

 حبيب طاهر صاحل النمري 26

 امحد راضي ليلي االشجعي 27

 حممد عبداهلل كايد اخلالدي 28

 باسم حممد عبداهلل العولقي 29

 ماجد شنان مران العنزي 30

 طالل مفلح اليف الشراري 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 فهد ناصر عبداهلل السلوم 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

بلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير د "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 حممد  ناصر  سعد السهلي  2

 فهد مبارك ناصر القريان 3

 ميثم عبدالوهاب  خضر  الشوارب  4

 حممد  حسني  ضحوي  املطريي 5

 اجلاسر يزيد علي عبداهلل 6

 حممد  فاحل حممد  السبيعي 7

 ناصر ابراهيم ناصر العديل 8

 طالل  سطام  ساري  املطريي  9

 ناصر مانع عبدالرمحن القحطاني 10

 عبداهلل سعود ناصر العصيمي 11

 سليمان حممد عبدالعزيز السويلم 12

 الوليد سامل حممد الدوسري 13

 يد مطلق العتييبمتعب  عب 14

 امحد عزيز امحد العنزي 15

 سلمان امحد حممد النداوي  16

 نادر مشعل مسري  املطريي 17

 محد سعد ناصر السليمان 18

 سعود ابراهيم سعود السلطان 19

 سامل سلمان محدان املطريي  20

 فهد عبيد حممد الزيادي 21

 لسيرائد دغيم علي احمل 22

 علي هادي صاحل القشانني 23

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبد اإلله عبداللطيف عبداللطيف الصقر 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 دا " مؤهل " جيد ج

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 خالد صاحل عبداهلادي احلربي 2

 اسامه حممد عبداهلل عطيف 3

 عبداالله  صالح عبدالعزيز  احلجي 4

 مشعل فرج بنيان  السلماني  5

 باسل  عبداهلل عباس احلسني 6

 عبدامللك صاحل ابراهيم اهلزاع 7

 عبداجمليد صاحل ابراهيم اهلزاع 8

 فواز عباد عويد املطريي 9

 عبداهلل ذياب ذويبان املطريي 10

 خالد  سلمان  ناصر  الصقر  11

 سعود عبداهلل سعود التمامي 12

 هري نايف  ظافر  علي  الش 13

 سلمان حممد عطيه الشمري 14

 عمر خلف سعود املطريي 15

 حيدر صاحل علي  العايش 16

 مشعل عبداهلل صاحل القحطاني 17

 حممد سامل محود اجلميلي 18

 عبدالعزيز بدر حممد احلربي 19

 حممد  بدر  سامل  الشالقي  20

 نادر حممد  بطى  الدوسري 21

 راشد  حممد  فرحان اجلفران 22

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 نواف بن حممد بن محدان  العبيوي املطريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 حممد عوض مرزوق العنزي 2

 حسن سعد مجعان  الدوسري  3

 عبداهلل  سعد عبداهلل املنصور 4

 عبدالرمحن فهيد حممد املطريي 5

 زيز عبدالكريم محد احلميدعبدالع 6

 صاحل مهدي جعفر املطاوعة 7

 مشاري منصور مسبل الشهري 8

 ريان سامل محد ال سبيهني 9

 خالد فهد حممد املطريي 10

 فائز علي حممد  الشهري 11

 سلمان  غديف صخيل الصقري 12

 طالل خليفه ربيع العنزي 13

 محد الزيد امحد  عبدالعزيز 14

 علي حممد علي اخلرس 15

 مرتضى عبدالعزيز يوسف بوموزه 16

 عبداهلل عبدالعزيز امحد اجلعفر 17

 نواف فهد  عبداهلل  ثنيان  18

 انس ابراهيم عبداهلل الصويلح 19

 عبدالرمحن مطشر حممد اجلميلي 20

 بندر غريب  رجاء  السبيعي  21

 حممد ماطر الرشيديفهد  22

 محد فهد محد الذوادي 23

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حمد محمد حمد البطاط 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 وا

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 زكريا عادل عبدهللا السلطان 2

 خالد حسين عليثه الرشيدي 3

 عبدالرحمن بادي خليفة الرشدان 4

 علي  صادق  منصور  الضامن 5

 خالد فالح الشمري عبداالله 6

 إبراهيم  أحمد  مبارك  المعيوف  7

 محمد نوار عبدالكريم العتيبي 8

 حسيان عبدالعزيز صالح الحسيان 9

 عبدالكريم  سعد عبيان الظويفري 10

 شداد  متعب  شداد  المطيري  11

 نواف  يوسف سليمان الحجي 12

 عنزي عبدالعزيز  محمد  فرج ال 13

 محمد ناصر محمد العيسى 14

 عبدالعزيز عبداللطيف سعد الحبك 15

 نشمي فارس محمد العتيبي 16

 عمر محمد سعدي البشري 17

18 
عبدالرحمن  علي عبدالرحمن  

 الخضيري

 عبدهللا ظاهر خلف العنزي 19

 عبدالعزيز  صالح فهد الفراج 20

 المشهد مشهد حسين علي 21

 خالد  محمد  نخيالن المطيري  22

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 مشعل امحد صعب الصعب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 عبداهلل  فهد صاحل الغنام 2

 سامي عايد جباد املطريي 3

 طاهر علي  جاسم  اجلاسم 4

 أمحد راضي عبداحملسن احلداد 5

 املطريي  رباح  سعود  غازي 6

 طالل خلف جزاء البديري 7

 عبدالعزيز احلميدي ملوح العنزي 8

 ثاقب عبد الرمحن حممد الثاقب 9

 مطري مرزوق مطري اجلميلي 10

 سعد غا ي سليمان الثبييت 11

 غازي دعجون مطلق الروقي  12

 فيصل  رافع  حممد  العنزي  13

 احلربي بدر سامل  قطران 14

 عقيل طاهر حممد املكي 15

 حممد عبدالرمحن عبدالعزيز الدامغ 16

 علي  عوض مسفر اليامي 17

 عبداجمليد زحزيح دهيم الرشيدي 18

 حيدر حممد صاحل العايش 19

 جهاد أمحد معجب الدوسري 20

 عبداهلل  خالد  حممد الشايقي 21

 العصيمي   مشعل  سعيد  حميل 22

 عدالرمحن خالد عبداهلل العبدالرحيم 23

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خالد فالح  خابور  احلبالني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 " جيد جدا " مؤهل 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:25 اىل 9:00لساعة )ا الثالثةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 نايف سريع سعد السريع 2

 حسني  علي حممد املسلمي 3

 فاضل علي عبداهلل الروجيح 4

 جزاء دويهيس القوين الرخيمي 5

 دي حسني موسى العبدالعزيزمه 6

 نواف  عبداهلل علي املقيل 7

 عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل املطريي 8

 علي عبداحملسن امحد املسلم 9

 عمر عبدالعزيز حممد املخيمر 10

 سلمان هادي عبداحملسن العجمي 11

 تركي فهد عبداهلل  العواد  12

 لرعيدانناصر فهد عبداهلل  ا 13

 عبدالرمحن سامي عبدالعزيز الفهيد 14

 خالد  حممد  علي  القحطاني  15

 عبدالرمحن مطلق كدمييس العتييب 16

 حممد مرسال عبداهلل الفيصل 17

 امحد فهد امحد املشوح 18

 فواز حممد عبدالرمحن املورقي 19

 محد خالد محد الفليج 20

 ى مخيس املطرييحممد عيس 21

 محد عبداهلل عثمان اهلوميل 22

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 باسم محود فالح العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 عبدالرمحن راضي سعود الشمري 2

 مهند  عبداهلل  عبدالعزيز  الواصل  3

 حممد هاني  أمحد آل زيد  4

 عماد شقري غزاي املطريي 5

 عمر مسفر حممد القحطاني 6

 فيصل حممد فرج العنزي 7

 ياسر  عايض دخيل اهلل  الشلوي 8

 ريان فهد علي املنقور 9

 فيصل عشق بدر العتييب 10

 حممد ابراهيم حممد احلميدان 11

 حممد سلمان أمحد احلصار 12

 عبد العزيز عبداهلل  علي الضالع 13

 ني  علي  حكمي علي حس 14

 أنس عبداهلل حممد الرميحي 15

 مطلق عبداهلادي مطلق احلربي 16

 سليمان  يوسف حممد الغنيم 17

 فهد منصور عيد الدوسري 18

 فيصل  تركي ثامر  العتييب 19

 عبدالرمحن ساام أمحد الزبيدي 20

 يوسف حممد ابراهيم احلسن 21

 حممد  عبداهلل  الفيصلابراهيم   22

 خالد  عايد  مبارك  اللبدان  23

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سعد محود سعد  العازمي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 " جيد جدا "  مؤهل

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 حسني عبدالسالم حسني اخلشيم 2

 مقداد جواد حسني الصاحل 3

 ناصر بدر ناصر  الطحنون 4

 ناصر ضاوي ناصر بن ضاوي 5

 معتز سعد عبدالرمحن الضاحي 6

 أمحد عبد اهلل حسني السلطان 7

 بسام حممد مسري  العنزي 8

 فيصل محود علي احلربي 9

 محود حممد محود املطريي 10

 عبداهلل عبدالرمحن عبدهلل السامل 11

 سعد حممد عبدالعزيز  الشلهوب  12

 عبداهلل فهد عبداهلل املطري 13

 زياد  نواف  نايف  املطريي  14

 خالد حسن سعد القرني 15

 تركي عبيد جباد العتييب 16

 عادل سعد غضيان املطريي 17

 حممد  عايض  ضيف اهلل  العتييب 18

 عبداجمليد  حمسن جراد  املطريي 19

 ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم  املناع 20

 املخيمر حممد  امحد ناصر 21

 امحد حواس فرحان العطاوي 22

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حممد  خلف  نايف املطريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:55 اىل 10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 فواز سعد غضيان املطريي 2

 خالد  محد حممد العيسى 3

 مالك عبداهلل  صاحل النيف 4

 عبداهلل برغش عبدالعزيز الربغش 5

 شد الرشيدراشد امحد را 6

 عبداجمليد عبداالله راشد املوينع 7

 عبداهلل فاحل بسام املنصوري 8

 فيصل  فهد زباين  القثامي 9

 عبداهلل حممد عبدالرمحن احلسيين 10

 سلطان سليمان عبداهلل الضوحيي 11

 عباس  حممد حممد ال صبيحه 12

 حممد عويس عبداللطيف العويس 13

 ابراهيم عبداللطيف  ابراهيم املناع 14

 عمر عبدالعزيز عبداهلل اجلربين  15

 عبداهلل  نبيه عبداهلل  السلطان 16

 علي امحد ياسني املهناء 17

 تركي مسري  رجاء  املطريي  18

 فيصل فيحان رجاء الرشيدي 19

 تركي خالد علي العمري 20

 عبدالعزيز املنيفي عبدالرمحن نايف 21

 عبدالرمحن مجال ابراهيم عسريي 22

 حممد جناء فالح الرشيدي 23

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خمتار جواد عبداهلل اهلالل 1

" ختصص " دعم فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " جدا وتقدير مؤهل " جيد

( 10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 عثمان حممد عثمان املناع 2

 سعد  محد  سعد  العجيمان  3

 عاصم عبداهلل علي البخيتان 4

 محد صنهات  دارع  احلربي  5

 عناد  حسن عبدالكريم ال منصور 6

 عبداحملسن سامي بن عبداحملسن الغامن 7

 صاحل  سعود حممد احلربي 8

 حبيب صاحل أمحد بوعليو 9

 زهري عبد الكريم فهد املطوع 10

 عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الرويس 11

 يان اجلبليرائد سليمان سه 12

 سعود مشوح غزاي املطريي 13

 صاحل وعالن علي ال مستنري 14

 عمر  أمحد  عبدالعزيز الشويعر  15

 عبداهلل  عبدالرمحن راشد العويدان 16

 محد منصور ناصر املوجيد 17

 بدر عبداهلل علي العبيد 18

 خالد وليد محود الشعييب 19

 د صاحل العامرسلمان حمم 20

 عبداهلل مدوخ هالل ابالصفا 21

 خالد سعد هادي ال نصيب 22

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 رائد فهد راشد العديم 1

فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة : املوعد

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 امحد  صاحل  حراثان  العنزي 2

 رشيد عقوب ارشد العديم 3

 سامي حسن مريع عامر 4

 السبت امحد ابراهيم حممد 5

 سلطان متعب عبداهلل  املطريي 6

 محد حممد محد السلوم 7

 تركي غازي محود املطريي 8

 فراج حسني فراج الدوسري 9

 عبدالعزيز حممد مسفر العتييب 10

 خالد  حممد سليمان  البهالل 11

 عمار صاحل مدجل اليوسف 12

 حممد حسن حسني املوسى 13

 علي مطر صنهات املطريي 14

 ماهر سليمان ناصر السنيد 15

 عبداهلل يوسف عبداهلل املوسى 16

 عبدالعزيز  فهد عبدالعزيز  الرتكي 17

 فيصل عواد عبداهلل الشمري 18

 امحد حممد سليمان الطريري 19

 عثمان عبداهلل عبداحملسن احلقيل 20

 العبداهللالوليد امحد ناصر  21

 حممد  سامل  إبراهيم  الدوسري  22

 محد عيد محد العصيمي 23

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 امحد محد ريس الريس 1

" وتقدير  دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:25اىل  11:00) السادسة الساعةلفرتة ااملوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 راشد  أمحد حممد املصعيب 2

 عبداإلله  فيحان فهد العتييب  3

 بندر  حممد فهد املطريي 4

 مطر احلربيبدر عبداهلل  5

 مرزوق مناع سعد املطريي 6

 عبدالرحيم  خالد حممد احملارف 7

 يوسف ناصر ابراهيم  بن ضاحي 8

 حممد راضي عبدالوهاب الصقر 9

 عبدالرمحن  امحد عبدالعزيز  البدر 10

 حممد زيد ناصر الصريم 11

 عبدالرمحن يوسف عبدالعزيز الفهيد 12

 دالرمحن حممد عبداهلل العبداللطيفعب 13

 خالد  علي  حممد  العليان  14

 متيم  محد ابراهيم املناع 15

 عبداهلل مهل غريب الشمري 16

 تركي عبدالرمحن محدان اجلميلي 17

 بادي  نايف  بادي  الدوسري  18

 علي ذياب مسري احلربي 19

 سقيانيعبداهلل ماجد دغيليب ال 20

 رائد  شداد طربوش العتييب 21

 عبدالرمحن ناصر عبدالرمحن املطريي 22

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 مهند  عبداهلل  سليمان  الطيار  1

" ختصص " دعم فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " جدا وتقدير مؤهل " جيد

( 11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 ابراهيم  عبدالرمحن  ابراهيم  العيد 2

 عبداهلل ابراهيم  عبدالرمحن املليفي 3

 ي صاحل العاقولصاحل مهد 4

 بداي  شباب بداي  العتييب 5

 حممد جربي وديد العتييب 6

 مطلق حممد خنيالن العتييب 7

 ارس ابراهيم حجاج العتييب 8

 محد  خالد  حممد  البناقي  9

 هاني مبارك سعد املطريي  10

 صقر هزاع عايش الرخيمي 11

 بدر زبار عايض احلربي 12

 عبداهلل  راشد ظافر الشهري 13

 عبداهلل  حممد صاحل املطريي 14

 حممد ماجد هالل العضياني 15

 عبدالعزيز ابراهيم عزيز العتييب 16

 منصور  ناصر عيد العتييب 17

 حممد عبدالرمحن عبداهلل العبيد 18

 حسني عبد اهلل  حسني املطريي 19

 ض  فهيد اجلعيدمهند  عوي 20

 عويد سعد حميا املطريي 21

 عمر  عبيد العتييب العتييب 22

 فهد مقعد قاعد العطاوي 23

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 يسلمان مسعد رشيد املطري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ت " دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكا "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 خالد عبدالرمحن حممد العويف 2

 حممد مشعل عبداهلل العتييب 3

 عبداهلل  ثريان  العتييب  سعد  4

 عبدالرمحن  عبداهلل شداد الكلوي  5

 عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم احللوان 6

 طالل قراش سعد العتييب 7

 سطام طعيميس مقبل احلربي 8

 حامت خلف رشيد املطريي 9

 عبداجمليد  عبدالكريم غزاي احلربدي 10

  الوذينانيوليد سليمان عبد اهلل 11

 فيصل مشعل مزيد العتييب 12

 عبداهلل مانع رجااهلل املطريي 13

 أمحد عبداهلل سلمان آل عباس 14

 حامد عبداهلل سلمي العازمي  15

 فايز سعيد سعد املطريي 16

 مصعب ماجد ضيف اهلل بن عمرية 17

 مجعان حممد خلف الدوسري  18

 ه سعيد سعد املطرييعبداالل 19

 بدر  نائف زائد العمري 20

 عبدالناصر ترحييب ناصر العتييب 21

 عبداهلل مشعل عايض العتييب 22

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خلف  العتييب مشعل  مقبل  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ختصص " شبكات "  دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 غازي ناشي ماطر العتييب 2

 مسلم زين مرزوق النخلي 3

 محد  حسني ناشي احلربيا 4

 جهاد أمين حزام سنان 5

 الوليد حممد شقري العتييب 6

 عبدالعزيز سبيع خريص الكلوي 7

 خلف احلميدي حسني  العتييب 8

 يوسف عوض سعدي املطريي 9

 منر  طلق  عبود  العتييب 10

 عمر قاسم حممد اخلالدي 11

 هلل  العتييب مقرن  حمسن دخيل ا 12

 عبدااللة نشاء عواض املطريي 13

 عوض عايض فهد العضيله 14

 عبداالله حممد عيد العتييب 15

 علي امحد حسني احلنون 16

 عبدالرمحن  فيحان زهيان العتييب 17

 منري سلطان سعيدان النفيعي 18

 مساعد عبداهلل مساعد العتييب 19

 محن منصور عبدالرمحن العتييبعبدالر 20

 امحد هادي سعيد الغامدي 21

 فواز عواض ناهض املطريي 22

 علي صنهات نوار العتييب 23

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ئد العمريياسر نائف زا 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ص " شبكات " دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختص "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: املكان: 

 عبدهللا  مبارك  عبدهللا  الرويس  2

 أحمد محمد مسعد المطيري 3

 ناصر  عطيه  براك الصلبي  4

 مقرن  جابر  عواض النفاعي 5

 سعد مطلق محمد  العتيبي 6

 منصور اسماعيل صويلح  الجدعاني 7

 عبدهللا عبدالرحمن عبيد العتيبي 8

 عبدالرحمن بندر عايض المطيري 9

 أحمد جزاء مسعود العتيبي 10

 لعتيبي محمد فهاد عبدهللا  ا 11

 تركي  محسن  غزاي  المطيري 12

 محمد متعب دغيليب العتيبي 13

 عالي سعد شاجع المطيري 14

 محمد باين نجر العتيبي 15

 محمد مرزوق  علي الحربي  16

 عبدالرحمن فالح ردن العتيبي 17

 سعود فيصل علي العتيبي 18

 بدر جزاء سفر المطيري  19

 بندر عبيدان هالل العتيبي 20

 عبد الوهاب جهز سعود العتيبي 21

 زهيان  فيحان زهيان الروقي 22

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ابراهيم  عبداهلل جابر احلليمي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

" دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 يوسف  عبداهلل  محد  الطاسان  2

 سعد منيف ناصر املطريي 3

 حممد صنت صنهات احلربي 4

 امحد  مقبل عوض  احلربي  5

 عبدالرمحن  ابراهيم  عبدالرمحن  الدوسري  6

 نايف  عبدالعزيز  سعدي احلميداني 7

 صاحل فهد صاحل  القريان 8

 فهد عتيق مقبل احلربي 9

 وليد ذعار فليح العمري 10

 تركي محود عبداهلل النجيدي 11

 حلربيفارس  حممد علي ا 12

 سلطان هليل صاحل احلربي 13

 عبدالرمحن  امحد عيد احلربي  14

 زياد فهد علي احلربي 15

 سلطان محدان مهل احلربي 16

 حممد فرحان عشوي العنزي 17

 سليمان  أمحد  صاحل  املطلق 18

 رائد حممد نايف احلربي 19

 حمياء سامل حمياء الرشيدي 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 فهد علي مرزوق احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 هل " جيد جدا "مؤ

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16فق املوا

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 مهند هالل معتق املطريي 2

 عبد العزيز  ضيف اهلل مرزوق العويف 3

 ماجد حممد خليف احلربي 4

 عبدالعزيز علي  ابراهيم احلربي 5

 عايض جربي وديد العتييب 6

 عبدالعزيز ابراهيم صاحل القصري 7

 وليد مشل دغيم احلربي 8

 عبداهلل  أمحد  عبدالعزيز  الفرهود  9

 عبداهلل  تركي  حممد  الطاسان  10

 أمحد  مصلح  صاحل احلجيلي  11

 عبدالرمحن عبداهلل  عبدالرمحن الدريويش 12

 عبداهلل فرج موسى املهنا 13

 ابراهيم مساعد سليمان احلربي 14

  دخيل رشيد املقبلصاحل 15

 فواز حممد غازي احلربي 16

 سلطان حممد ماشع املطريي 17

 حممد محد حممد احلربي 18

 عبداهلل محد حممد احلربي 19

 ماجد خلف فيصل املسمار 20

 

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 ين أجهزةف

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ريان صاحل محد النفيسة 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 يد جدا "" وتقدير مؤهل " ج

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 امحد صنيتان متعب الرشيدي 2

 خالد مخيس عوده اجلهين 3

 فاحل خلف خليف احلربي 4

 خالد عبداهلادي سليم املطريي 5

 هيثم فهد عبداهلل اللهاقي 6

 منور هالل  منور الشمري 7

 علي عبدالرمحن سليمان العبدوه 8

 مساعد نائف حممد احلربي 9

 عمار حممد صاحل  السويلمي 10

 اهلل  ساير مسري الدحيالنعبد 11

 مصعب  حجيج حجاج احلربي 12

 فهد فالح فهد الشمري 13

 انس  حممد عبداهلل الفايزي 14

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالرمحن أبااخليل 15

 عبداهلل امحد عبداهلل الوزان 16

 بندر حمسن دغيم املطريي 17

 وسف حممد  عبدالرمحن يوسف  الي 18

 سلمان  محود احلميدي احلربي 19

 خالد عبداهلل مهدي البقمي 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عمر ابراهيم هندي العماري 1

ين " وتقدير دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم ف "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة  املوعد:

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 عبداجمليد  عايض اليف  احلربي  2

 تركي فهد علي املطريي 3

 عبيداهلل  سامل  عبيداهلل  احلربي  4

 احلربي حممد ناصر محود 5

 حممد عوده سعود الشمري 6

 مازن يوسف سند احلربي 7

 نادر ضحوي  سحمان  العنزي  8

 عبداهلل  شجاع مقبل احلنيين 9

 يوسف ثنيان  بشار احلربي 10

 تركي  عويض هوصان العتييب 11

 وليد ساكر عبيد الرشيدي 12

 ياسر أمحد صاحل امليمان 13

 علي عبدالرمحن علي الرشيد 14

 عبدالعزيز سليمان عبداهلل السعود 15

 بندر شويط سعد احلربي 16

 عباد  فهد عباد العباد  17

 عبداهلل سليمان عوض احلربي 18

 خالد خلف مدسوس العنزي 19

 مشعل  حمسن  سيبان  العتييب  20

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط وف لالالتإلامليشحن ل دا

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سليمان  محود  سليمان  احلربي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

وم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين دبل "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةان: املكان: املك

 عمر عبداهلل مطلق احلربي 2

 هيثم سعد  مشاري اهلدلق 3

 بدر امحد  عيد  احلربي  4

 حممد  سليمان  حممد  الثنيان  5

 عبداالله حممد سليم احلربي 6

 فيصل فالح ناحي املخلفي 7

 حممد ابراهيم مناور احلربي 8

 مد  صاحل مسعد  اجلبيلحم 9

 عبداهلل منصور سعود احلربي 10

 حسام صاحل سليمان اجلعيثن 11

 فهاد حممد رفاعي الشمري 12

 بسام منصور صاحل السهلي 13

 عبدالسالم عبدالرمحن سنيد السيف 14

 حذيفه  عبداهلل صاحل  الغفيلي  15

 عمر علي ابراهيم الرثيع 16

 منصور سليمان منصور احلبس 17

 أمحد  صاحل محد الشقاوي 18

 سيف صنيدان  الشمري الشمري 19

 حممد سليمان  حممد الشارخ 20

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 وك مبرييك املطرييعيسى مرب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

تني " ختصص " شبكات " دبلوم بعد الثانوية ملدة سن "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 عبداهلل نداء  عبداهلل  الشمري  2

 نادر  فهاد  زعل  الدوسري  3

 معاذ عبدالعزيز عبدالرمحن  الزويد  4

 دخيل قنيص سليمان القنيصي 5

 راكان ابراهيم عبداهلل الزاكان 6

 سفيان عبداهلل ابراهيم الضوحيي 7

 ياسر مسري حضريي السليمي 8

 حممد صاحل حممد السدراني 9

 راكان محود مريزيق الرشيدي 10

 العنزي عايد حممد عايد 11

 فارس سليمان عبداهلل الشبعان 12

 مشاري ضيف اهلل دليم احلربي 13

 عمر صاحل ابراهيم العمار 14

 سويلم عبدالكريم سليمان الدريويش 15

 حسني صاحل عبدالكريم احلسني 16

 عدي ناصر علي الضويان 17

 عبدالرمحن امحد  عبدالرمحن  املرشود 18

 ناصر عبداهلل سعد املدرع 19

 فهد عبدالرمحن فهيد الباهلي 20

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خالد مفلح عوده العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) نية الساعةالثاالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 طالل منيف مشعان  الغريري 2

 عبداهلل منيف عبداهلل الفريدي 3

 صاحل  ابراهيم  صاحل  اجلطيلي 4

 محود عبداهلل محود احلربي 5

 امحد عبداهلل صاحل السريج 6

 عادل نواف جريد احلربي 7

 فهد علي  ابراهيم احلربي  8

 ياسر عبداهلل عبدالرمحن الرشيد  9

 سليمان  جاراهلل  عبداهلل  الصبيعي 10

 مشعل  عبدالرمحن  حممد اجلاراهلل 11

 أمحد عايد  امحد  العنزي  12

 يز عبداهلل البيييبامحد عبدالعز 13

 فهد رجاء براهيم العنزي 14

 امحد عوض بركة العنزي 15

 حممد عبداهلل صاحل  التوجيري 16

 معاذ علي صاحل الشائع 17

 خالد  محود  عبد احملسن  الشومر  18

 وليد  صاحل عبداهلل العويف   19

 حممد عبداهلل عبدالعزيز احملسن 20

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبداهلل متعب عبداهلل املقبل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

ر دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدي "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 عبداهلل  خالد عبداهلل السويه 2

 نواف صالح محد الفرج 3

 عبداالله حممد عوض املغذوي 4

 ماجد نايف نشاء  الشمري 5

 راشد ابراهيم  راشد اهلذيلي  6

 مدعبدالعزيز  عبداهلل  عبدالعزيز  احل 7

 عبدالرمحن  عبيد غامن احلربي 8

 امحد عبداهلل حممد الرباك 9

 امحد  صاحل عبداهلل الرفيدان  10

 ماجد سلطان قاعد بن عمرية 11

 عمر فهد صاحل الصوينع 12

 بندر خلف معيان العنزي 13

 حممد سعد صنيهيت املطريي 14

 وهاب  القشعمي عبداحلكيم  عبداهلل  عبدال 15

 إبراهيم منصور إبراهيم اجلاللي 16

 صاحل علي صاحل العليان 17

 حممد فهد حممد احلميدان 18

 مازن حممد محود احلربي 19

 نايض عواد معيضد الرشيدي 20

 

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
 ل وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإ الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 علي حممد  احلربي  احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 ؤهل " جيد جدا "" وتقدير م

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 العتييب  خالد عبيد دخيل ا 2

 فارس عبداهلل ابراهيم اباخليل 3

 فايز حممد مشعل احلربي 4

 أنس عبداهلل صاحل احلربي 5

 حممد اليف غالب املطريي 6

 عبد السالم ناصر عبد اهلل الرسيين 7

 بندر صاحل  عبدالرمحن  البطي 8

 أسـامة  حممد عبداهلل  العطين 9

 فالح الرشيدي خالد حممد 10

 مشعل نايف عبيد الشمري 11

 جهاد سليمان صاحل الغدوني 12

 وليد محد سليمان املقريشه  13

 مشاري سعود ربيع احلربي 14

 صاحل عبداللطيف صاحل احلربي 15

 صفوق  قاسم  صاحل  الرخيص  16

 عبداهلل عبدالرمحن عبدالعزيز الزبن 17

 اهيم حممد هندي الشمريابر 18

 عثمان حممد عثمان العريين 19

 أمني سليمان حممد العثمان 20

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 مشاري  علي  عبداهلل  القعيد 1

تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير دبلوم كلية  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " " جيد جدا وتقدير مؤهل

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 جاراهلل  معزي جاراهلل  املعزي 2

 عبدالعزيز  دخيل اهلل  هرسان  احلربي  3

 الشمريعيسى  لزام  سامل  4

 وليد ناصر جزاء احلربي 5

 عقاب عوض مبرييك املطريي 6

 باسل  سليمان عبدالرمحن الركيب 7

 ممدوح  فواز فندي السعيد  8

 محود عايض حممد اخليطان 9

 جنم فاحل جنم املطريي 10

 خالد صالح ضيف اهلل احلربي 11

 حبيب مبارك  منر العنزي 12

 مشعل محود عبداهلل الكبري 13

 فهد عبدالعزيز مانع احلربي 14

 ماجد عبداهلل حممد اجلديعي 15

 حممد خالد خملف الصقر 16

 حممد فهد جالل املطريي 17

 خالد ثاني رهق العنزي 18

 بدر عواد محيضان العنزي 19

 ابراهيم نايف شربم الشمري 20

 

 

 

  



 

 

إل االت

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خالد  بدر  مقبل  احلربي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 يد جدا "مؤهل " ج

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 عبدالرمحن بسام عبداهلل البسيمي 2

 تركي منيف نايف العنزي 3

 ريان  حممد عبد اهلل  الفرحان  4

 ممدوح  فهد  منري التويس 5

 فيصل سليمان صاحل الصقري 6

 هزاع عبداهلل هزاع الرشيدي 7

 بداهلل  سامل  احلربينادر  ع 8

 عبداهلل فهيد فهد العويف 9

 زكريا  حممد مطلق السليمي 10

 ناصر حممد حامد الرشيدي 11

 عبداهلادي  مناور  عبداهلادي  العويف  12

 خالد مطلق حممد الظفريي 13

 حممد عبدالعزيز حممد الصايل 14

 حممد ابراهيم حممد القويفلي 15

 ماجد عبداهلل مفلح احلربي 16

 عبداهلل عوض عبيد احلربي 17

 عاصم حممد سليمان النجيدي 18

 أمحد خلف سبيل احلربي 19

 يزيد ابراهيم عبد الكريم اجلربوع 20

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 هزةفين أج

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 نايف عايش كاسب العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 ا "" وتقدير مؤهل " جيد جد

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 صاحل علي صاحل املعثم 2

 اجد حسني  علي العنزيم 3

 عبداجمليد عوض خبيت العنزي 4

 ماجد عبداهلل درمييح احلربي  5

 ريان مزيد  عواد احلربي 6

 حممد  غازي  ضيف اهلل املطريف  7

 عبداهلل عبداللطيف براهيم العنزي 8

 سامل محود فهيد العتييب 9

 رائد نايف نفاع احلربي 10

 بدالرمحن ابراهيم حممد القويفليع 11

 عبدالرمحن عبداهلل  سليمان  اجلمحان 12

 حممد ناصر سليمان الدعيجي 13

 عبداجمليد متعب  مطر  العتييب 14

 حممد عبداهلل صاحل اخلليفه 15

 حممد فواز دوجان احلربي 16

 سليمان  حممد  سليمان  العويرضي  17

 يمان فهد الربديعمر سل 18

 بندر نايف رباح احلربي 19

 سليمان صاحل حممد احلسون 20

 

 

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبداهلل عجاج عجمي الظفريي 1

" دعم فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية " ختصص  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 أسامة عبداهلل حممد القاسم 2

 عادل حممد مشخص املطريي 3

 أمحد هالل مشيخص املطريي 4

 مان النقيدانعبدالكريم صاحل سلي 5

 احلسني مبارك نايف النماصي 6

 حممد غامن حممد الفريدي 7

 عبدالعزيز حممد فليح الرشيدي 8

 عبدالرمحن سجدي خلف العتييب 9

 عدنان احلميدي سليمان احلربي 10

 اسامة  عبداللة  عبدالكريم  الدخيل  11

 عبد الرمحن هالل حاني اجلابري 12

 زايد عايض زايد العنزي 13

 حممد شبيب عبداحملسن العتييب 14

 فهد عبدالعزيز  خلف احلنيين 15

 صاحل حممد صاحل الصيخان 16

 عيد مسهوج   خضري  الشمري  17

 خالد علي عواد العنزي 18

 عبداهلادي ناصر عاصي العنزي 19

 حممد عبداهلل محد الرشيدي 20

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 صاحل حسن حممد اهلذلول 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16وافق امل

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 عامر  محود ربيع  احلربي  2

 يوسف عفتان سعد املضيربي 3

 امحد  عبداهلل  عبدالرمحن  اجلطيلي  4

 وليد فريح  حممد احلربي 5

 عبداهلل  فياض  روحيل العنزي 6

 نائف حمسن صنيتان احلربي  7

 عبداهلل  سليمان ابراهيم  السحيباني  8

 لؤي رميح حممد الرميح 9

 وليد عبداهلل حممد السحيباني  10

 ابراهيم حممد ابراهيم احمليميد 11

 فايز عبدالعزيز عبداهلل احلربي 12

 عبد اهلادي عسيف هادي األمحدي 13

 امحد حممد حلوان احلربي 14

 م  حممد ابراهيم الربيعانابراهي 15

 سلطان سليمان عبدالرمحن النقري 16

 طارق نافع حجي احلربي 17

 فيصل رباح سلمان احلربي 18

 ياسر عبداهلل حممد هوساوي 19

 سليمان حممد  سليمان اخلليف 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ل ن كإن االالتإل وعد ادء االالتإ الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 معتز عبيد عبدالكريم العقيلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دعم فين دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 حممد عبدالكريم ابراهيم الرمضي 2

 خالد غازي قزعان  الطريس  3

 عبداهلل  مبارك  صاحل  القصريي احلربي  4

 حممد جباد صنت املطريي 5

 ضيف اهلل عبداهلل ضيف اهلل احلربي 6

 معيض فرحان معيض العنزي 7

 عبدالرمحن عثمان عبدالرمحن القرعاوي 8

 عبداهلل فهد املباركسلطان  9

 علي مشعل علي احلربي 10

 عبدالرمحن صاحل سامل احملسن  11

 حسن حممد  صاحل الفرحان 12

 ريان  عبدالسالم  جربوع  القفاري 13

 خالد سليمان عبداهلل الشايع 14

 نباء  مملوح  مساعد  الرشيدي 15

 صاحل  عبيد  مرشد الرشيدي  16

 مهند عبداهلل صاحل القفاري 17

 حممد  نهار  نداء  الشمري  18

 معن  جنيب عبداهلل العليان 19

 نادر ناصر احلميدي  العتييب  20

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبدالعزيز  نودل  حممد  النودل  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات " دبلوم بعد  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 فهد حممد عايد العنزي 2

 ثيحممد زياد  حممد احلدي 3

 فارس نافل عبداهلل الشمري 4

 خالد عبدالعزيز علي العليان 5

 امحد عياد عبداحملسن احلربي 6

 امين حممد صاحل الدغيم 7

 حممد دحيم سليمان الشربمي 8

 مشاري حممد سليمان الدهالوي 9

 ثواب غزاي ثواب احلربي 10

 صياح عويض علي اجلهين 11

 عبدالعزيز خملد هادي العازمي 12

 فهد عليان فهد البقعاوي 13

 امحد سليم حويل العنزي 14

 انس عبداهلل ربيع احلربي 15

 منر حامت ناهي اجلميلي 16

 مشعل عبدالعزيز ابراهيم الوابلي 17

 عبدامللك ابراهيم خليل املزيد 18

 خالد ثامر عبدالرمحن املطريي 19

 عبداحملسن محد عبداهلل البليهد 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 بسام ناصر علي الضويان 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

لوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير دب "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 إبراهيم  عبداهلل  حسني  الصغري  2

 سامي سليمان سعيد العنزي 3

 عبداهلل  حممد  عبداهلل  اجلبيالن  4

 عبداالله بشر فليح الشمري 5

 احلربي فهد حممد مرزوق 6

 سعيد عبداهلل حممد عبدالغين 7

 عمر حممد دخيل اهلل العويف 8

 تركي حممد صاحل العريين 9

 حممد خالد مجيل احلربي 10

 عبدالعزيز  مفلح مطر املطريي  11

 محد عبداهلل محد العرزون 12

 علي  صنت حممد الرشيدي 13

 دوخيابراهيم  ناصر حممد الش 14

 عبداهلل بنيدر عضيب بن مضيان 15

 يوسف حممد ابراهيم الوابل 16

 منصور عبدالرمحن عبداهلل املفضي 17

 عماد سليم  رزيق  اجلابري  18

 ابراهيم  حممد صاحل الربيدي 19

 عاصم سليمان علي السمري 20

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبداجمليد دحيدح مسار زبين 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  دبلوم بعد الثانوية "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 لية التقنية بربيدةالكاملكان: املكان: 

 يزيد حممد عبدالعزيز املشوح 2

 عبدالرمحن  عساف احلميدي العتييب 3

 حاكم نايف هالل احلربي 4

 حممد صاحل جباد املطريي 5

 ريان محد رشدان احلربي 6

 حممد حجاب علي العويف  7

 بديع مفرح فهد احلربي 8

 فارس خالد صاحل الضويان 9

 سلطان غايب عواد الشمري 10

 فارس سليمان عبدالرمحن العريين 11

 حممد فريح حمسن الغيداني 12

 عبداهلل عبدالرمحن ناصر العماش 13

 راكان محدي دبيان البشري  14

 سليمان سليمان محد اجلميل 15

 نايف شاجع  عقيل احلربي  16

 احلربي عبداهلل  عبيد مسري 17

 تركي  عبداحملسن  علي  املطريي  18

 فهد حممد مشعل التميمي 19

 صاحل ابراهيم راشد الثويين 20

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 يانامحد صاحل عقيل الطو 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

كات " دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شب "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 مفلح عتيق مفلح الرشيدي 2

 عبدالعزيز  بركه  عياده  العازمي 3

 احل الغدونيصاحل سلمان ص 4

 مرزوق نافع مرزوق العنزي 5

 امحد سليمان علي الصقري 6

 عبداهلل  ناصر  عبداهلل العتيبان 7

 خالد مكازي سليمان  الشمري 8

 فيصل علي صاحل اهلجرس 9

 حممد صاحل حممد احلوميان 10

 عبدالعزيز  صاحل  حممد  العليان  11

 حممد الفرحانمعتز فرحان  12

 فارس يوسف امحد  الفارس 13

 راكان طلق مثيب املطريي  14

 مرزوق محود مرزوق احلربي 15

 خالد عبداهلل حممد الدغيم 16

 ضاري ممدوح عبداهلل املرزوقي 17

 عبداجمليد سعد رغيان احلربي 18

 عبدالعزيز  عبدالرمحن  عبدالعزيز  الغليقة 19

 متعب سليمان متعب احلربي 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 أمحد إبراهيم عبداهلل القنيصي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

وم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير دبل "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 صباحًا

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 عبدالرمحن علي صاحل العواد 2

 عبدالعزيز حدران جزاع احلربي 3

 حممد نوح مطر العتييب  4

 منيع صاحل محود العنزي 5

 تركي سعود سعد احلربي 6

 مطر  خليف  الشمري  نواف  7

 سليمان  عبداهلل سليمان اخلليفة 8

 عبداهلل  شارع  عبداهلل  الدعجاني  9

 علي مبارك صاحل املطريي 10

 مشاري حممد محد اللحيدة 11

 فادي فالح هديان العتييب 12

 اسامه عبدالرمحن حممد السالمه 13

 راكان خالد شديد احلربي 14

 عبدالعزيز صمدان ضيف اهلل  املطريي 15

 خالد سلطان شريد املطريي 16

 امحد  غامن  خليفة  العنزي 17

 عبداهلل حممد صاحل احلربي 18

 منصور محد الزم العنزي 19

 نايف محود حممد العتييب 20

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
 دء االالتإل ن كإن االالتإل وعد ا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سلطان  فهد مسران  الرشيدي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

" ختصص " دعم فين دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بربيدةالكلية التقنية املكان: املكان: 

 مهند حممد رباح احلربي 2

 فهد علي مسيب جمرشي 3

 خالد فهد عبداهلل اهلطالني 4

 بندر امهدي مناحي املطريي 5

 فهد أمحد علي آل عافيه 6

 عبدالرمحن خالد عبدالرمحن  التميمي 7

 فواز شبيب مرزوق السليمي 8

 نواف فرحان عبد اهلل الشمري 9

 خالد مطلق فهيد احلربي 10

 ريان علي صاحل الطريفي 11

 مشعل  عبدالرمحن صاحل البطي 12

 حممد سليمان حممد الصائغ 13

 عبداهلل غالب صاحل الشمري 14

 فايز  ثواب  صقر الرشيدي  15

 حممد صباح خملف الشمري 16

 عمر فهد ابراهيم العجالن 17

 بداهلل ضيف اهلل احلربيامحد ع 18

 صاحل  عبدالرمحن صاحل الفضل 19

 حممد سليمان حممد اخلليل 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 موسى حسني سبيل احلربي 1

" ختصص " دعم فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " جدا وتقدير مؤهل " جيد

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 حممد  فاحل مناور احلربي 2

 عبدالعزيز نوح مطر العتييب 3

 خالد عبدالعزيز عبداهلل الرحيمان 4

 مت سليمان حممد الفرحانحا 5

 فهد خالد علي الباحوث 6

 عوض  حممد عوض  الشمري  7

 صاحل ابراهيم حممد احلسيكاء 8

 حممد  عبداهلل  مطرود  املطرود  9

 مازن ناصر سليمان القعيد 10

 سليمان موسى عبدالعزيز الفاضل 11

 حسني حجي مبارك الياسني 12

 د علي حممد الرباكحمم 13

 مشعل  مرجي عاتق احلربي  14

 فهد فهاد حجاب احلربي 15

 يوسف عبدالكريم علي  صاحل 16

 حممد ناصر  حممد الزراج العواجي 17

 عبداجمليد عبدالكريم دخيل الدخيل 18

 نواف فهد  فجري الشمري 19

 حممد عبداهلل حممد املذن 20

 

 

  



 

التإل ا

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 صاحل  ضاوي  خضري  املطريي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 ل " جيد جدا "مؤه

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16فق املوا

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 قاسم عبد رب احلسني عبد الكريم اجلبارة 2

 مساعد عائض سافر املطريي 3

 فواز حممد مزهي  احلربي 4

 عزام  عبداهلل  حممد  الباهلي  5

 فيصل جابر سليمان املالكي 6

 فهد عبداهلل حممد املبارك 7

 بداح ضيف اهلل  بداح املطريف  8

 عبدالرمحن  ثفيل  عويد العنزي  9

 عبداهلل  عبدالعزيز  علي املرشود  10

 سلطان سعود مسري احلربي 11

 عبداهلل عبدالعزيز حممد العويد 12

 حسني سعد حسني احلربي 13

 احلميدي  محود  عازم احلربي  14

 يف بادي احلربيمشاري نا 15

 خالد  سالمة  خلف  العنزي  16

 ريان عبداهلل عبدالعزيز الفهيد 17

 ابراهيم ناصر زامل الشمري 18

 فهد صغري سطم الشمري 19

 عبداهلل صاحل عبدالعزيز الوطبان 20

 

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
 كإن االالتإل وعد ادء االالتإل ن  الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 راكان  حممد عبيد احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 اصر شلية املطرييحممد ن 2

 عبدالرمحن محد عبدالرمحن النفيسي 3

 مازن موسى ثويبت احلربي 4

 بدر مسعود خلف احلربي 5

 علي  فهد علي املسيطري 6

 مهدي عوض خنيفر الرشيدي 7

 خالد  ظاهر  سعيد  الشمري  8

 عمر مرزوق حممد احلربي 9

 رييبدر  خليفه  عامر املط 10

 امحد راضي خلف احلربي 11

 حممد سليمان حممد البليهد 12

 حممد نور هاشم الفوار 13

 انس ابراهيم علي السعلو 14

 عبدالسالم  عبدالعزيز  عبداهلل  اخلضري  15

 صاحل  حممد صاحل الغامدي   16

 مرتضى عبداحملسن  حممد الشواكر  17

 ن علي  السمريعلي  سليما 18

 معاذ عبدالرمحن سليمان الوابل 19

 سعود سعد مزيد الشمري 20

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عمر حممد موسى الدهيمان 1

دعم فين " وتقدير  دبلوم كلية تقنية " ختصص " "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة ملوعد: ا

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 عيسى  عبداهلل علي املزيين 2

 زيد فهد زيد املعكلي 3

 بدر  سليم خلف احلربي 4

 وليد سامل مبرييك املطريي 5

 عبدالعزيز عويض خليوي املطريي 6

 أمحد خليفه هليل الشمري 7

 فيحان حممد عايض الرشيدي 8

 نايف حممد صاحل العقالن 9

 عبداهلل سعد عبدالعزيز العقيل  10

 امحد سليمان عريفج احلربي 11

 متعب حممد جهيم احلربي 12

 حممد محد حممد الرباح 13

 شعل عبداهلل صاحل النيفم 14

 ناصر منصور ناصر العمري 15

 خالد  عبداهلل  جربوع  القفاري  16

 حممد  عبداهلل  عبيداهلل املطريي 17

 عبدالرمحن حممد علي الزيدي  18

 عبدالرمحن محود صاحل العمر 19

 عبدالعزيز حممد دغيمان احلسيين 20

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 رائد  عبداهلل  علي  الشمري  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 "مؤهل " جيد جدا 

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 وليد محد مدوس الرشيدي 2

 خالد حممد صالح احلربي 3

 عبداهلل  حممد عبداهلل  احلربي 4

 سليمان محد سليمان السدراني 5

 زياد حممد موسى النفيسة 6

 عاقل مطر  متعب املطريي  7

 خالد مسعد ثربان املطريي 8

 تركي ذعار مرزوق الشمري 9

 مسيحان سعيد مسيحان النابت 10

 ناصر امحد ضيف اهلل املصعيب 11

 علي محد علي اهلذيل 12

 عبدالرمحن فهد عبدالعزيز العيريي 13

 صاحل سليمان صاحل النجيبانى 14

 عبداهلادي حممد عبداهلل العامر 15

 العنزي منصور سوادي خليف  16

 باسل جديع حممد اجلديعي 17

 إبراهيم  سعد  عبداهلل احلربي 18

 هشام فهد حممد الرشيد 19

 عطاهلل مطلق الطرقي العنزي 20

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41)باملرتبة 

 عبدالعزيز  سعيد  سامل  اجلهين  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير  "

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

عد الثانوية ملدة سنتني " ختصص " شبكات " دبلوم ب "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 مساًء

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بربيدةاملكان: املكان: 

 بدر سفر سويفر املطريي 2

 الرمحن  العبديعبداهلل  رشيد  عبد 3

 عبد العزيز ناصر حممد العواجي 4

 طالل صاحل حممد الزعاق 5

 حسن علي عبداهلل الشهاب 6

 رامي علي مطلق العتييب 7

 سعود عبدالعزيز علي الصقعيب 8

 فواز عبداهلل حممد  اخلزيم 9

 سلطان حممد فرخيان العنزي 10

 يز العقيلعزام صاحل عبدالعز 11

 ماجد  سعدي  سعيد  الرشيدي 12

 حممد خالد حممد السبيل 13

 عبداهلل فالح عائض احلربي 14

 فهد عبداهلل صاحل التوجيري 15

 عبدالرمحن  عبدالكريم عايض  احلربي  16

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 االالتإل  وعد ادء االالتإل ن كإن الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سامي حممد علي احلجيلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 دير مؤهل " جيد جدا "" دعم فين " وتق

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ملدينة املنورةللتدريب التقين واملهين مبنطقة ا اإلدارة العامةاملكان: 

 ماجد علي سويلم اجلهين 2

 هاني سند مرزوق اجلهين 3

 حممد ابراهيم مسلم األمحدي 4

 زياد محيد امحد الصبحي 5

 وائل مسعود  مساعد االمحدي  6

 زياد فيصل سعد االمحدي 7

 حممد عايض عوض السهلي 8

 ماجد عبداهلل محيد اجلهين 9

 بدالعزيز جابر عويضه اجلهينع 10

 ياسر  مرزوق نازح اجلهين 11

 عبدالرمحن  مساعد سعيد احلربي  12

 نواف سعدي سبيل السهلي 13

 رامي حممد خري اهلل احلجيلي 14

 حممد ضيف اهلل علي العنمي اجلهين 15

 عمر  حامت  ناصر املزيين 16

 يبندر زيد محادي اجلحدل 17

 رائد سليمان سامل الرحيلي 18

 فيصل فهد ناجي امليليب 19

 عبد العزيز حممد أمني ياتي 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عزيز سعود عزيز احلربي 1

ة تقنية " ختصص " دعم فين " دبلوم كلي "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " هل " جيد جدا" شبكات " وتقدير مؤ

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 للتدريب التقين واملهين مبنطقة املدينة املنورة اإلدارة العامةاملكان: 

 حممد مناور عميشان الربكاني 2

 ماجد زاكي ربيع احلربي 3

 ان فيتل شجاع احلربيسلط 4

 سعيد امحد سعيد الزهرانى 5

 ماجد عبداهلل صاحل القبالن 6

 امحد  علي مطلق الدريوشي 7

 عبدالعزيز مهل مصلح الرشيدي 8

 عبدالعزيز مسعود مسلم اجلهين 9

 تركي فهد سعد  الردادي 10

 عبدالعزيز  حسني حممد الينبعاوي 11

 د مصلح صويدر اجلهينحمم 12

 صاحل  امحد  صاحل  اخليربي 13

 شامخ  دخيل اهلل سائر اجلابري  14

 حسني عبدالرمحن حسني العنيين 15

 اسامه  علي  معال الصبحي 16

 ثامر  عويد أسيمر  الصاعدي 17

 رائد معتق صاحل السناني 18

 ممدوح  شداد معاود احلريي 19

 مشاري عبداهلل معيض الصاعدي 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 معاذ حممد غالم دارباري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

ة تقنية " ختصص " شبكات " دبلوم كلي "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 حًاصبا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 للتدريب التقين واملهين مبنطقة املدينة املنورة اإلدارة العامةاملكان: 

 رائد فهد عويض اجلهين 2

 عبداهلادي عايض عوض الرشيدي 3

 وايل مقبل مربيد العنزي 4

 حامت ساير شداد العويف 5

 بيح الرشيديفهد سعود مصي 6

 أمحد حممد علي  عبداهلل  7

 راكان  حممد خنيالن احلربي 8

 علي حممد  امحد الفايدي 9

 هاني  سعد عياد الرشيدي 10

 غازي عليان صاحل امليليب 11

 أمحد  خالد حممد  الصاعدي  12

 عامر امحد عامر احلربي 13

 خليفه كريم خليفه العنزي 14

 حممد  محود جناء احليسوني  15

 عبدالعزيز بركي نويفع احلربي 16

 مشعل سعود مسعد اجلهين 17

 حممد عليان جريبيع العنزي 18

 عبدالرمحن صاحل ضفيدع اجلهين  19

 حممد حسن ماطر املطريي 20

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 االالتإل ن كإن االالتإل  وعد ادء الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سلطان سلمان دبيان املطريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

صص دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " خت "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 قين واملهين مبنطقة املدينة املنورةللتدريب الت اإلدارة العامةاملكان: 

 رابح سليم رهيدن اجلهين  2

 مهند سليم سعود اجلابري 3

 مهند حممد عبداهلل األمحدي 4

 نايف ظاهر حيياء العنزي 5

 سليمان سامل عجيان املرواني 6

 عبداهلل  سامل سعد اجلهين 7

 رامي عطية حيي الزهراني  8

 ي سامل جزى اجلهينجاز 9

 حممد مرشود صياف اجلابري 10

 فراس عبدالرحيم عبدالرمحن البهيدل 11

 فيصل مسعد محود اجلهين 12

 باسل  مبارك  مفلح  الشراري  13

 خالد ناجي عويض اجلهين 14

 سامي عيد سليم امليليب 15

 فارس سليمان غامن الزايدي 16

 عزيز عبدالعزيز العرمانيسلطان  17

 حسن غازي حامد اجلريدي 18

 سامي بدر سبيل الرشيدي 19

 فيصل حممد مربوك احلربي 20

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 د احلجيليعبدالعزيز  عايد عي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ص دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختص "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 للتدريب التقين واملهين مبنطقة املدينة املنورة اإلدارة العامةاملكان: 

 انور عبداهلل  زيد  اهلريي  2

 عويض اجلهين فادي سليم 3

 امحد عبداهلل عبداحلميد العنمي 4

 ياسر عواد باخت اللقماني 5

 باسم سعيد  ساعد اجلهين  6

 عمار حجرف بدر الصاعدي 7

 عادل مسلم سالمه احلجوري 8

 ياسر جاراهلل سعد اجلهين 9

 حممد سعيد مسلم اجلهين 10

 ايفعبدالعزيز علي صاحل القر 11

 باسم  سليمان  حضاض  احلربي 12

 تركي جزاء  صاحل اجلهين 13

 قالط حممد عوض الرشيدي 14

 حممد خالد  حممد احملمادي 15

 فيصل عبد الرمحن ربيع الفريدي 16

 خالد  مصلح غامن اجلهين 17

 مصطفى سعيد حممد كردي 18

 حممد  علي ابراهيم  جندي 19

 أمحد  عبدالرمحن  عمري املطريف 20

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 امحد محد  راجي   احلربي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

لوم كلية تقنية " ختصص " شبكات " دب "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 للتدريب التقين واملهين مبنطقة املدينة املنورة اإلدارة العامةاملكان: 

 عبداهلل عبدالرمحن  حامد اجلهين 2

 فهد امحد عميد الرشيدي 3

 وليد سامل عناية اهلل  العويف 4

 فارس سويلم هندي اجلهين 5

 عبدالعزيز  عايد جابر اجلهين  6

 ماجد  عبداهلل  حممد  اخليربي 7

 ماجد اليف مسلم اجلهين 8

 امحد محاد محيدان املرواني 9

 عاهد عبداهلل مناور احلربي 10

 ياسر سعود سليمان احلربي 11

 سعد عبداهلل عايض االمحدي 12

 العويف زياد عبدالعزيز  عتيق   13

 سعد امحد سعد احلربي 14

 حممد زكي  عاتق  الفايدي 15

 عبداهلل علي مطري اللهييب 16

 فارس حممد ربيع اجلهين 17

 حممد عبيد حممد الصمداني 18

 باسم  عوض حممد املغذوي 19

 يوسف سامل جنم امليليب 20

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط الالتإلامليشحن ل داوف ل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عثمان سعود  مغيض البهيدل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ثانوية ملدة سنتني " ختصص دبلوم بعد ال "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 للتدريب التقين واملهين مبنطقة املدينة املنورة رة العامةاإلدااملكان: 

 ذياب عبدربه فراج العويف 2

 حامد عبداهلل خضري احلربي 3

 عبداحلميد عابد معاود احلربي 4

 رامي محد عتيق احلبيشي 5

 عبداهلل ابراهيم حممد االمسري 6

 عبداحلكيم رجاء مريشيد العمري 7

 د صاحل سعدي العمريحمم 8

 عبدالرمحن  عثمان صاحل القرايف 9

 زياد  سعد مسعد  اجلهين  10

 سلطان  عبداحلميد رجاء اجلهين 11

 ضيف اهلل  احلميدي ظاهر العنزي 12

 امحد يوسف رشيد السهلي 13

 وليد سليم عواد اجلهين 14

 نشمي غريب عضيب العنزي 15

 ان  دخيل اهلل  رشيد  اجلهينمحد 16

 نايف خليل عوده املزين 17

 أمحد رزق سعد الصاعدي 18

 عبدالرمحن صاحل  عبداهلل  الصغري  19

 وليد  مصطفى  دين حممد خبش 20

 طالل سالمه جاراهلل اجلهين 21

 حممد  سند رزقان  احلربي 22

 اسامة خالد مسعد السمريي 23

 امحد  حسني  فضي  العويف  24

 رياض صاحل حييا الزايدي 25

 نواف فضل صاحل عويضه  26

 عبيد عبداهلل عبيد اجلهين 27

 منري عصام عبد اهلادي حمروس 29

 سلطان حسن إبراهيم أبوجبل 30

 بسام سعد سامل اجلهين 31

 فارس سلمان ضيف اهلل النجيدي 32

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبدالعزيز ذياب هديبان العويف 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 ير مؤهل " جيد جدا "وتقد

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 عبدالعزيز  ماجد عبدالعزيز معوض 2

 عبداالله فهد  رجاء اجلابري 3

 خالد عوض سبيل الرشيدي 4

 نواف عوض سعيد القحطاني 5

 عبدالرمحن امحد فاضل الزهراني 6

 امحد سعيد  سفر  الغامدي 7

 دي سامل آل دغريرفايز مه 8

 خالد عبداهلل عويد الرشيدي 9

 هائل عطية صياف احلربي 10

 علي حممد عيضه املالكي 11

 بدر محود عبدالعزيز احمليين 12

 وائل علي زهري القرني 13

 عقيل عبداهلل صاحل اجلعيدان 14

 وليد حامد محيد املالكي 15

 دع الرحيليجهاد عبداهلل ضفي 16

 عبدالرحيم دخيل اهلل عليثه احملمدي 17

 حممد تركي ربيع الرشيدي 18

 عبدالرمحن مرزوق معضد العالي 19

 أمحد عبدالقادر أسعد بغدادي 20

 فاروق عابد حممد مدني 21

 ممدوح سعد سامل  العنزي 22

 حممد  مسلم  سامل  البلوي 23

 ف مخسان الرشيديجاسر مري 24

 ماجد عطااهلل عايش الزايدي 25

 ظافر  عبداهلل ظافر الشهري 26

 صويلح علي صويلح الصبحي 27

 عصام  حممد  أمحد الغامدي 28

 بندر اليف عايز املطريي 29

 حسني مسري عبداحملسن القطان 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 راكان رضا مطيع احلجيلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ة سنتني " ختصص دبلوم بعد الثانوية ملد "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 تبوكالكلية التقنية باملكان: 

 حممد سعود مرتوك املولد 2

 أمين محدان عايد الصبحي 3

 تركي  ظافر سعيد الشهري 4

 عمر حسن سعيد الزهراني 5

 فواز زايد  عامر العامري 6

 بدر بندر ابراهيم احلربي 7

 امحد ناصر هليل العنيين 8

 عبدالرحيم مفضي هابس العازمي 9

 د علي الكنانينواف حمم 10

 سعود سعد حممدعلي زرين 11

 امحد امساعيل سعيد الغامدي 12

 سعود دخيل اهلل بتاع املطريي 13

 عبداهلل فريح خلف العنزي 14

 حممد فهد عياش احلربي 15

 مروان بريك مبارك الصبحي 16

 فهد علي معال االمحدي 17

 الصبحيعبدالرمحن محدي محيد  18

 عمر خليفه لفاء املطريي 19

 ماجد عايد باخت الصبحي 20

 مشاري سعيد بركه احلربي 21

 عبداهلل  صاحل مجعه اخليربي 22

 امحد صاحل دخيل اجلهين 23

 سعود سعد موسم البالدي 24

 عبدالرمحن حممد عبداهلل  عويضة 25

 حممد  حامد صاحل املرواني 26

 سعد باخت خبيت العويف 27

 موسى مسعد  سالمه الرفاعي 28

 جماهد  هليل محيد  املخلفي  29

 عادل ساير شداد احلربي 30

 

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 د محاد فضي الرزفانيماج 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

نتني " ختصص دبلوم بعد الثانوية ملدة س "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 سعود حسن مفرج اجلهين 2

 أسامة  خالد  حممدسعد  القرايف  3

 عبدالقادر ابوعوف مؤيد مدني 4

 مسري عبدالرمحن حرييب الرفاعي 5

 علي امحد علي الشهري 6

 عبدالرمحن  براك مطيع الصاعدي 7

 عماد عبدالفتاح عثمان احلربي 8

 عبداملعطي  عطيه عبداملعطى الرفاعي  9

 عبداهلل  حممود  مفرج السيد 10

 وائل علي حسن الشهري 11

 ماجد سامل حامد العمري 12

 ياسر عليان بدر احلربي 13

 هاشم حسني هاشم املكي 14

 عبدالرزاق عبدالغين حسني سندي 15

 فيصل ضيف اهلل فليح احلربي 16

 حممد ابراهيم سامل التميمي 17

 عادل سعد حممد الشمراني 18

 خالد عبداملعطي حمفوظ الشماسي 19

 اهر عطية عطيةاهلل السرحييم 20

 عبداالله عوض محد العويف 21

 سلطان فيصل عمر األمحدي 22

 سعيد حسني معيض القحطاني 23

 فردوس علي فردوس غامن 24

 امحد سامل  رزيق اجلهين  25

 حممد عبداهلل حممد الرحيلي 26

 عبدالرمحن حممد حامد الفايدي 27

 نهاض عائض اجلابريسعد  28

 عبدالرمحن  حممد احلميدي  الرشيدي  29

 مالك أنس أمحد الفارسي 30

 

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عقاب عوض  معيض  احلربي 1

ية " ختصص " دعم فين " دبلوم كلية تقن "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " جيد جدا" شبكات " وتقدير مؤهل " 

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 عبدالعزيز إبراهيم سامل السهلي 2

 ماجد هاشم حمسن الشريف 3

 ماجد  امحد عواد معوض 4

 دالزاق العويفعبدالعزيز سعود عب 5

 عبداهلل عواد مرزوق الضبيب 6

 مشيعل مشعل حممد احلاليف 7

 عبدالبديع حبيب حممد خياط 8

 امين سامل شحات الفايدي 9

 خالد خبيت سلمي العلوني 10

 عبدالباسط حممد عبداحملسن العباد 11

 ريان حممد سامل بامسلم 12

 عبدالرمحن ابوهمالءعبدالرمحن خالد  13

 حامد عبداهلادي سعيد الغامدي 14

 امحد عبداحملسن علي الصاحل 15

 بدر نزال شنوان العنزي 16

 عماد علي سلطان احلكمي 17

 امحد عبدالرمحن حممود االمحدي 18

 حييى حممد علي خرمي 19

 معاذ سامل سليم اجلهين 20

 ار  الشمري فيصل  محود نه 21

 حممد  عابد عبيد املزيين  22

 حممد مسعد معيتق املرواني 23

 أمخد جابر شديد اجلهين 24

 امحد  عويض مسفر املطريي 25

 زياد نصار سليم العنزي 26

 حممد فهد عيد العنزي 27

 امحد  فهد  مبرييك  الرويثي 28

 ديمشعل جريو عبداهلل اخلال 29

 حممد عبداإلله عبداهلل الشريف 30

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 علي حممد عبداهلل  النب امحد 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

  وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 عيسى  محدي  محيد احلربي 2

 حامت حممد عايد اجلهين 3

 عبداهلل  طالب علي األمحدي 4

 امحد مساعد بركه اجلهين 5

 محد  سليم  معيفن املخلفي 6

 اهلل فايز عبداهلل املسعوديعبد 7

 حممد محود حامد الرحيلي 8

 امحد  عوض مخيس العنزي 9

 خالد محد حمفوظ الرشيدي 10

 امحد عبدالرمحن عايد العلي  11

 طالل علي عيدان الزهراني 12

 علي رياض علي القحطاني 13

 تركي حممد سعيد املالكي 14

   يوسف املطلقحسني  عبداهلل 15

 حممد ابراهيم عائد األمحدي 16

 امحد  سالمه  راشد  الصبحي  17

 تركي معتوق رزيق الصبحي 18

 حممد عايد حضري العمري 19

 عبداهلل حممد ثالب االمحدي 20

 صاحل  فهد عوض  احلربي 21

 عماد عبداهلل عاتق اللهييب 22

 عطية اجلهينخالد  مجييل  23

 ابراهيم  خالد عبداهلل  الينبعاوي  24

 حممد عبداملعني امحد البقشي 25

 عبدالسالم  حممد عوده  اجلهين 26

 أمحد عبداحلميد أمحد الصبحي 27

 نواف خالد ناصر الزعاق 28

 فواز عبدالرمحن صقر احلسيين 29

 سامي  حممدسامل  عايد اجلهين  30

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 مساعد فهد غنام املطريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 قدير مؤهل " جيد جدا "وت

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 عبدالكريم  عوض غازي احلربي 2

 امحد علي امحد الزهراني 3

 نوار عوض عايض احلارثي 4

 عبداهلل خليل ابراهيم اجلهنى 5

 مصعب علي عبداهلل االمحدي 6

 حممد سليمان دخيل اهلل  العلوني 7

 حممد ناصر الفايزعلي  8

 نواف عبدالرحيم ناجي احلربي 9

 عبدالرمحن امحد  بالقاسم احلربي 10

 احلسن مصطفى سلمان  احلسن 11

 فرحان عبداهلادي حنيطر الشمري 12

 عبداهلل  مسعد شلوان  احلربي 13

 عبداالله محود ابراهيم اللعبون 14

 سىمصطفى فيصل سعيد ال مو 15

 زياد  ابراهيم  حامد  االمحدي  16

 مازن دخيل اهلل غيث املرواني 17

 حبيب  خضر  ذاخر املالكي 18

 عبدالرمحن زبن نغيمش الشمري 19

 ساري سلمان حممد اجلهين 20

 امحد عبد العزيز عودة اجلهين 21

 امحد مسعود عوده اجلهين 22

 العازميسلطان عيد سعد  23

 حممد  محود  خضران  اليابسي  24

 فهد حامد درمييح املطريي 25

 ثامر حممد دخيل اهلل اجلهين 26

 مهدي راشد مهدي ال شيطة 27

 زياد عبداملنعم  علي احلجيلي 28

 مروان سامل بنيان البنيان 29

 فراس محزة حممد صاحل 30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 رامي  عبدالوهاب  خنيالن  احلربي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 جدا " وتقدير مؤهل " جيد

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09 / 16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 يوسف فضي عوض الرشيدي 2

 وسام حممد عبد اللطيف السليماني 3

 عبداالله عادل يوسف البطيان  4

 حامد عطية ماسي املالكي 5

 فيصل تركي مخيس الرشيدي 6

 فارس حممد حسن العمري 7

 عمران حممد حممود عشقي  8

 جرب منيف  جرب  احلمد   9

 عبدالعزيز  دخيل اهلل  صاحل  القثامي  10

 مشاري  عبداهلل مرزوق الشاللي 11

 طارق عبداهلل امحد  الثقفي 12

 حممد جزاء حممد الرشيدي 13

 عبدالرمحن معلث رجاء احلسيين 14

 حممد سامي مقبول اجلهين 15

 العنزيبدر كريم عبداهلل  16

 ثامر عبداهلل عليثه احلربي 17

 هاشم  رايد  محزة  مغربي  18

 فيصل  فهد  خليوي  احلربي   19

 عماد أمحد سامل احلربي 20

 حممد  نافع  عايض  احلربي 21

 ماجد  محدان حممد احلربي  22

 سليم سلمان سليم املولد 23

 يز احلركاننواف عبداهلل عبدالعز 24

 ياسر مرشد  لويفي احملمادي 25

 مقرن عبداجمليد حضيض الزبيدي 26

 راشد وحيد عبدالرمحن الورثان 27

 عبداهلل  حامد  عبداهلل  الظاهري  28

 ايوب  محيد فرحان  العنزي  29

 حممد رجاء طليحان للعنزي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط لالالتإل امليشحن ل داوف

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حامت  احلميدي  عيد  احلربي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

عد الثانوية ملدة سنتني " ختصص دبلوم ب "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 مشعل زاكي مسعد اجلهين 2

 سامي رشيد مرشد احليسوني 3

 صاحل  عبدالعزيز حممد السنيدي 4

 امين سعيد حممد اجلهين 5

 عبداجمليد عبداهلل حممد عبده 6

 عامر سعود حممد اجلهين  7

 راكان  عبداهلل  مسعود  اللقماني  8

 اهلل دخيل املطريفمهند عبد 9

 عبداهلل  أمحد  عبداهلل  آل حييا 10

 علي امحد حسن احلمالي 11

 مشعل  تركي  عايض  البسيسي 12

 أمحد سعد حممد العويف احلربي 13

 عبداهلل فهد فاحل احليص 14

 عبداهلل  محدان  سعد  احلويطي  15

 امحد حممد سليم األمحدي 16

 سهل خالد حممد حنيف 17

 عبدااللة مجيل نزال الرويلي 18

 حجاب عبداهلل بركه احلربي 19

 بدر إبراهيم حامد النوار 20

 عبداجمليد ناصر رشوان سيدصابرين 21

 ماجد علي مسعود الفيفي 22

 عبداهلل عمر امحد املساوي 23

 تركي فيصل حممد احلربي 24

 أمحد  حممد  العلي   عقيل 25

 حممد حييى زايد الشهري 26

 فهد  عوض عويض املطريي 27

 ريان علي حممد اهلوسه 28

 حممد عزت حممد باقاسي 29

 عبدالعزيز عوض حرتوش العصماني 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ل وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإ الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 محد حممد محد احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 جيد جدا " " دعم فين " وتقدير مؤهل "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 ي حممد  عبد الرمحن  حممد  االمحد 2

 علي حممد محد ال بعتج 3

 عبداهلل  عودة سامل اجلهين 4

 عدنان عايد نغيمش اجلهين 5

 بدر علي عنيزان اجلهين 6

 مبارك سعد ناصر آل محاد 7

 عبدالعزيز امحد صاحل  الغامدي 8

 محد حيي هادي املالك 9

 عبداهلل حسني حسن الشريف 10

 مان  علي  احلربي حممد  خش 11

 مازن بندر سامل الشهري 12

 أصيل سعيد حممد بامؤمن 13

 خالد عبداهلل  علي الشهري 14

 عبداهلل  حممد  عبداهلل  أمحدوه 15

 سلطان خالد سليم الذبياني 16

 ماهر سعد نويفع احلربي 17

 سعود مجعه عيد رفاده 18

 اهلل الشمريعبداهلل دغش عبد 19

 تركي جاراهلل  ابراهيم  العنربي  20

 فايز سليم عتيق الرفاعي 21

 بندر خضران مفرح الزهراني 22

 طارق وراد طويلع العطوي 23

 أمحد عيد غافل العنزي 24

 عيسى عيد بادي الرشيدي 25

 سامي سيار فريح  العنزي  26

 يخضر عوده خضر العطو 27

 عبدالكريم  العبد  اليف العنزي 28

 عبدالكريم  حممد عتيق العطوي 29

 عبد اهلل  غازي علي العمراني  30

 

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عنزيحممد معزي عياد ال 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " بكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا" ش

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 فالح سويلم سليمان العطوي 2

 امحد ناصر امحد العبيد 3

 عبداجمليد عوض محدان البلوي 4

 سليمان محدان سليمان القرعاني 5

 حممد فالح مبارك احلربي 6

 عبدالرمحن مطلق سيف السيف 7

 حممد علي حممد الدريسي 8

 مشعل عبداهلل محاد العطوي 9

 تركي عيد تركي العطوي 10

 عبداجمليد محود علي العنزي 11

 عبداهلل حممد خلوفه االمحري 12

 ليان ابراهيم محزة اخليربيع 13

 سعد حممد سعد الصبحي 14

 أمحد  سلمان أمحد العمراني  15

 نادر  عيد  حممد  البلوي 16

 عبدامللك  سامل  عودة  الشوامني  17

 خالد مجال عبدالعزيز العريفي 18

 أمحد حسن سلمان العبداهلل 19

 امحد غامن حممد صباح 20

 سعد حممد جابر الوقداني 21

 خالد حسن عبداهلل املرحيب 22

 بدر  عايش  خضر  العطوي  23

 عبداهلل هشام جاراهلل الشمري 24

 حممد عليان حممد العنزي 25

 عبداهلل  بريك عتيق السلمي 26

 هشام مصلح جلوي اجللوي 27

 نايل حممد غامن العمراني 28

 د سويلم صاحل العطويامح 29

 فيصل  عايد  حمارب  الفهيقي 30

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 امين مربوك عسيف الشراري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 جيد جدا " وتقدير مؤهل " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) اعةالرابعة السالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 فراس  مصلح فاحل اجلهين 2

 ياسر مرضي حممد العنزي 3

 عمر زايد ناصر العنزي 4

 وليد سامل سالمه العطوي 5

 عطااهلل عبداهلل حنو العنزي 6

 ابراهيم فريج سلمان العطوي 7

 عبداجمليد عبدالعزيز معزي الفهيقي 8

 عبدالرمحن  سليمان دخيل اهلل العطوي 9

 عبداهلل حممد صاحل آل طوق 10

 حممد  سليمان  حممد  العنزي  11

 فهد تركي مخيس الرشيدي 12

 فهد حيي حممد القحطاني 13

 البلويفواز مرزوق امحد  14

 محدان  عيد فهاد العنزي 15

 ريان حامد سليمان  احلربي  16

 امحد  سالمه سليم  احلويطي 17

 وضاح مغيض عمر اخليربي 18

 عبدالرمحن مخيس ابراهيم  اخلميس 19

 مشاري  معال  عبيد  العنزي  20

 فواز عيد  سليم  احلويطي 21

 الشهري  معاذ حمسن  سعد 22

 ماجد  عبد اجمليد  عاطي  املالكي 23

 ثامر عتيق سعيد البلوي 24

 حسام خلف اهلل حريز الربدي 25

 ياسر معتق مطلق البلوي 26

 فهد طلحب مبارك العازمي 27

 أسامه حممد احلسن حكمي 28

 عبدالرمحن أمحد إبراهيم البلوي 29

 حممد االمسريامحد عبداهلل   30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 سليمان  حممد سليمان الرميح 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

صص " شبكات " دبلوم كلية تقنية " خت "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   يساخلميوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوكاملكان: 

 عبداهلل حممد حيي جبوي 2

 عبدالرحيم صاحل عوده العطوي 3

 امحد مسعد  عايد  البلوي 4

 نواف سعود رحيل املرتعد 5

 سلطان ابراهيم عطية العمراني 6

 علي مجعة عطية العمراني 7

 مهند عابد نافع الصاعدي 8

 رمزي  عرار حممد العسريي 9

 صاحل سليم سامل الصاعدي 10

 أمحد منور مفضي  البلوي 11

 أمحد حممد حيي البيشي 12

 بندر حممد منصور ابواحلسن 13

 عبدالعزيز سعد  مفلح السبيعي 14

 عيسى فيصل محيد الرشيدي 15

 اد سعد القرعانيعبداهلل مح 16

 حممد سليمان ظاهر التويم 17

 امحد سالمه عودة العطوي 18

 عبدالرمحن عايد عطا اهلل  البلوي  19

 امحد عليان عتقه الرشيدي 20

 عماد فوزان سامل الوقيد 21

 ابراهيم خليل صاحل الرشيدي 22

 مشاري خليل صاحل الرشيدي 23

   عبدالعزيز عياد البلويعبداهلل 24

 مشعل عبداهلل سامل شكر 25

 عبدالعزيز سعد عويض الكليب 26

 سليمان براهيم سليمان الشربمي 27

 حممد ضايد مفضي الرشيدي 28

 عبداهلل صاحل عبداهلل البقعاوي 29

 ظاهر  محود ضحوي الشمري 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط وف لالالتإلامليشحن ل دا

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حممد عبداهلل حممد القحطاني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص دبلوم  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 الكلية التقنية بتبوك املكان:

 سعود ملهي فاحل البلوي 2

 حممد  سامل  حممد رفاده 3

 متعب عبداهلل عيد القرعاني 4

 عبداهلل ثاني بصيص العنزي 5

 خالد عبدالعزيز سفر احلارثي 6

 عاطف فهد محيد السهلي 7

 سلطان ابراهيم صاحل الوابلي 8

 لوي سيف سعد مربوك الب 9

 حممد عيسى حممد اخليربي 10

 حممد عبداهلل صبيح البلوي 11

 عبده حممد مجاح محدي 12

 شايم عليان هوميل الشراري 13

 غامن ماطر ابراهيم الشمري 14

 نواف حممد وديان  الرشيدي  15

 عبداجمليد عبيد  حممد احلربي 16

 زياد ظاهر وديد اجلهين 17

 امحد سليمان امحد احلربي 18

 سامل معتق عوجيان العنزي 19

 خالد مثيب سليمان  احلربي  20

 عبداالله  شائح  خلف  العنزي  21

 عادل  معوض معاود السحيمي 22

 عبداملنعم سامل نصري احلويطي 23

 حممد هاشم صاحل الشريف 24

 محممد  مبارك حممد ال سلي 25

 امحد عبدالعزيز حسني شحاته 26

 سلطان حامت عبيد الكبارييت 27

 مساعد حممد محود اجلوهري 28

 سيف حممد مصطفى الشريف  29

 خمتار عبداهلل ابراهيم الدوخي 30

 مزيد محود عوده رفاده 31

  



 

 

 

االتإل 

 لوظإل ر
 االالتإل ن كإن االالتإل وعد ادء  الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 عبدالعزيز  جربان  حييى  خرباني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

" ختصص  دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 حممد حسن حسني دغريري 2

 حممد تركي أمحد محدي 3

 حممد حسني علي شاجري 4

 عمرو موسى حممد احلمزي 5

 سعد دعيج خليفه  احلجي 6

 سعد عبداهلل  هادي لغيب 7

 فيصل  حسن علي احللوي 8

 وسام منصور علي النمري 9

 وليد ناحي مرشد الصاعدي  10

 ئل حيي حممد هماميوا 11

 مفرح عبداهلل حسن  جمرشي 12

 عبدالرمحن  عبداهلل حسني شراحيلي 13

 أمحد حممد  أمحد الغامدي 14

 امحد  عبد اهلل امحد الشريف 15

 حممد  العزي علي املكرمي 16

 حامد مفرح حممد املالكي 17

 حييى جابر قاسم قرادي 18

 لي  ناصر  عسريي أمحد  ع 19

 محد  إبراهيم  حيي  عارجي  20

 حممد علي حسني الفيفي 21

 أمحد خالد  إمساعيل  معافا  22

 خالد حممد مجعان العمري 23

 خالد ناصر  مسعود  صهلولي  24

 عبداهلل  حممد  عبداهلل  الصقور  25

 حممد شبالن  حممد العسريي  26

 طان  حممد جابر مباركيسل 27

 سلمان حيي سلمان اهلروبي 28

 اسامه علي موسى شافعي 29

 علي حممد  علي خرباني  30

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حيلي فيصل أمحد  علي شرا 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا" 

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 عبدالرمحن  خالد  عبده  اليماني  2

 حييى  حسن  غاوي  بن طالب  3

 ي اللغيببكر ضيف اهلل هاد 4

 ناصر حممد أمحد حجري 5

 عامر  بدر مشعان املعيوف 6

 علي  امحد حسني  العماري 7

 امحد علي احممد عسريي 8

 مرتضى  عبداهلل علي املرعي 9

 هياف  حييى  امحد  سفياني  10

 ياسر حممد حسني ابوشرحه 11

 فيصل حممد أمحد علوي 12

 سليمان امحد جعفرمراد  13

 عبدالرمحن  حسن إبراهيم خرمي 14

 حممد علي سلمان العلوان 15

 اسامه حسن عثمان رياني 16

 منتظر حسن علي آل عباس 17

 صاحل  عبداهلل  صاحل الغنام 18

 ناصر طه ناصر خواجي 19

 عباس مجال عباس اياز 20

 حسني علي ظافر الشهري  21

 حسني حممد حييى حشروف 22

 جابر أمحد عبده الصاحلي 23

 حممد  الفضل  العباس احلازمي 24

 عبداهلل سعيد حممد عزيري 25

 فيصل  خبيت  ناصر  الدوسري  26

 علي  مسعود عبداهلل ال مسعد 27

 علي عبداهلل هادي ال حشوان 28

 حممد  سليمان حسني غليسي 29

 زكريا حممد جابر عسريي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حممد خالد اسحاق خيمي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

تقنية " ختصص " شبكات " دبلوم كلية  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 امحد عبداهلادي علي العبداهلل 2

 حييى أمحد حسن مسودي 3

 عبداللطيف عبده إبراهيم محزي 4

 اياد امحد محد عقدي 5

 هاشم  حممد  حييى  خلوفه  6

 يضممدوح خالد جاسم العو 7

 شايم عبيداهلل  مهجع  العنزي 8

 حممد  هاشم  عبداحلميد  احلسن   9

 اصيل عبداهلل حممد محدي 10

 حيي علي حممد مشيخي 11

 مشاري  حممد مرشد القرني 12

 فارس  سعيد  عوض  الغامدي 13

 عبدالعزيز علي مسعود الفيفي 14

 أمحد حسني أمحد القوزي 15

 عبدالرمحن علي عرار غزواني 16

 حيي حسن أمحد غزواني 17

 باسم قاسم حممد عبسي 18

 هشام ابوبكر عبداهلل  عباس 19

 فهد ابراهيم محد الشمري 20

 حممد واصل امحد املطوع 21

 ضيف اهلل  جربيل عمر غراب 22

 عبدالكريم ناصر مهدي ال منصور 23

 سى عبده عيسى حكميعي 24

 عبداهلل مانع خضري ال شهي 25

 امحد عمران عبداهلل امحديين 26

 فيصل  متعب  ابراهيم حمزري 27

 عبدالرمحن علي جربيل معشي 28

 زياد عبداهلل عبدالرمحن السيد 29

 سلطان حممد عبده حكمي 30

 

 

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط الالتإلامليشحن ل داوف ل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 مهدي ناصر زايد ال زمانان 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ثانوية ملدة سنتني " ختصص دبلوم بعد ال "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةة التقنية بصامطالكلياملكان: 

 بندر حممد عبده عسيس 2

 سعود ابراهيم امحد مسملي 3

 وليد موسى حممد جربان 4

 علي امحد سلمان الفيفي 5

 مانع حممد خرصان ال زمانان 6

 حممد امحد علي حماصي 7

 حسن امحد عيسى املشيخي 8

 عالء امحد حسن االبح 9

 برهيم هتانيامحد عبده ا 10

 عبدالرمحن حممد عبدالرمحن محدي 11

 لؤي حسن عبده غليله 12

 بدر حممد عوام شبعاني  13

 اسامه  حممد  ابراهيم قاضي 14

 احلسني علي علي صميلي 15

 مقرن  عواد  مرزوق  الضبيب 16

 حسني صاحل منصور علقم 17

 قيهماجد عبدالكريم هادي الف 18

 عبداهلل امحد سلمان املالكي 19

 حممد امحد علي فقيه 20

 عبداهلل حسني  عبداهلل سوادي 21

 أنور طاهر أمحد االمحد 22

 فريد  أمحد حسن رجب 23

 حممد عامر  حممد الشهري  24

 حممد حسن علي اجلابري 25

 حممد علي حممد الفيفي 26

 اهلل شوعي  راجحيحممد عبد 27

 حممد عبداهلل تيهان عواجي 28

 ناصر حممد ناصر خرمي 29

 عامر عبداهلل عامر الشهري 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ر ياسر  حيي سعد  ال ياس 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " ات " وتقدير مؤهل " جيد جدا" شبك

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 مساعد سليمان سلمان الرشيدي 2

 امحد  عبدالرمحن  حيي الكناني 3

 عماد محود امحد زائري 4

 خالد  حسن  امحد  غزواني  5

 علي حممد عبده مشهور محدي 6

 عطية حممد  علي حمنشي 7

 حممد  حيي جابر  حريصي  8

 عبداهلل حممد علي العيسي 9

 ابراهيم علي ابراهيم عسريي 10

 هاني عمر حسن رفاعي 11

 منصور علي حسني امحديين 12

 مد الكنانيصاحل  حيي حم 13

 عبدالرمحن غنيم قنيفذ الشمري 14

 عامر حممد عامر حدادي 15

 هارون  علي علي جمرشي 16

 فهد امحد ابراهيم شوالن 17

 هادي  حممد عمر  خميزن 18

 طارق ابراهيم حممد جعفري 19

 عبداهلل حممد امساعيل ابو اجلن 20

 وانيفهد  سليمان أمحد غز 21

 مشعل ظافر رازح العمري 22

 عبداهلل احلسن حسن زكري 23

 عبدالعزيز  حممد حيي قرهدي 24

 راكان أمحد هيازع  االمسري  25

 عبداالله  حممد مساهر الشراري 26

 سليمان عيسى شيبان  صرييف 27

 حممد حاوي حممد البيشي 28

 رخامي راكان حممد عبداهلل ال 29

 مفلح حسن حممد حريصي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حسن ابراهيم امحد مشرقي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

م كلية تقنية " ختصص " شبكات " دبلو "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 عبداهلل ناصر ابراهيم جنعي 2

 سعود علي حممد اليامي 3

 تركي عبداهلل حسني معافا 4

 فارس سعد امحد الزهراني 5

 عبداهلل حمسن علي معافا 6

 قنفذ عايض فالح علي ال 7

 ناصر صاحل ناصر محرور 8

 موسى علي عرار غروي 9

 حسام  حسن  سليمان العمري الفيفي 10

 عادل على فتحى سبعى 11

 حممد أمحد حسن فقيه 12

 عبداالله  حممد مصعود زنقوطي 13

 ظافر حسن ظافر ال عارم 14

 علي  حسن علي شريفي 15

 جربان الفيفيمشعل سامل  16

 عبداهلل ابراهيم حسن شوالن 17

 معاذ حسن حممد  عبسي 18

 نايف علي حيي احلارثي 19

 فهد ناصر حسن الشريف 20

 محد ولي ولي مغفوري 21

 مكي عيسى  عبداهلل  زنقوطي  22

 فخرالدين امحد ابراهيم غاشم 23

 مازن علي حممد مسوي 24

 سن عبداهلل حممد الشهري ح 25

 سامل  حممد  جربان  غزواني  26

 حجاب محود امحد زائري 27

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 أمحد  علي حسن حلوي  1

 "  دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 عبداهلل سعد عبداهلل السعد 2

 محد  علي  سامل الصقور  3

 وليد عبدالرمحن مسيفر املطريي 4

 عبداالله علي مجاح الزهراني 5

 عيسى عبدالقادر عبداخلالق حسن 6

 عبدالعزيز  هاشم  حممد  الغامدي  7

 سلمان موسى عبدالرمحن الداود 8

 علي سعد عبداهلل احلربي 9

 حسني ناصر عبداهلل الناصر 10

 امحد ابراهيم حسن صبياني 11

 لوادعيعوض جربان صاحل ا 12

 عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل الشهري 13

 ابراهيم  حممد  ابراهيم  الشاردي  14

 عبدالعزيز  عبداهلل  ابراهيم  العريين  15

 طالل امحد حييى  مسرتيح 16

 خالد  زاهر  بن ظافر  ال راكه 17

 هاشم مبارك مدين الشراري 18

 ن الزهراني عبدالكريم حممد  عيدا 19

 عوض مضحي  عوض احلارثي  20

 خالد  حممد علي  الغامدي 21

 حمسن علي عبدرب احلسني املوسى 22

 حممد سعد عبداهلل الشهراني  23

 ريان مشعل حييي مقبول 24

 حممد محد عمر ال ماجد 25

 عبدالعظيم عبداهلل ناصر احلجي 26

 سرحان نواف حممد عبسي 27

 رشيد  حمسن  راشد  احلربي  28

 حممد عبداهلل  حممد  صلوي 29

 علي عيسى حممد عسريي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 صاحل حممد سليمان الطريري 1

 ة " ختصص " حماسبة " دبلوم كلية تقني "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 مفرح سلمان مفرح  غزواني  2

 امحد علي حسن الشريف 3

 حامد احلربيعبدالعزيز مفرح  4

 عبداهلل عائض  سعيد  ال خمرب  5

 امحد عبداهلل حممد حكمي 6

 علي  محد  منصور ال عتيق  7

 ماجد حممد علي  العمري 8

 ابراهيم  سامل  عوض  الرشيدي  9

 أصيل سعود فهاد احلربي  10

 عبداهلل  علي عبداهلل القشانني 11

 اهلل لويفي  الشراريعبدالعزيز مد 12

 عبداهلل ضيدان سحمي الدوسري 13

 ناصر امحد منصور عسريي 14

 اجمد احلسني حيي مصبح 15

 امحد حممد عبداهلل الصواب 16

 علي ابراهيم مهدي الشهري 17

 حممد إبراهيم زاهر العجالني 18

 عبداهلل عطيه صاحل السوطاني 19

 ارك حممود الدوسريحممد مب 20

 بشار عبدالرمحن  امحد كعيب 21

 عبدالعزيز عبداهلل حممد البارقي 22

 عبدالرمحن  عبداهلل حممد الغامدي 23

 امحد عبداهلل علي البحراني 24

 بدر خليفة منيع اخلليوي 25

 مصعب خالد امحد الفاضل 26

 ماجد هليل اليف احلربي 27

 يوسف عبداهلل صاحل يعالء 28

 حممد دخيل  حممد ال عكشه  29

 عياش مبارك ناصر اهلمامي 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 موسى عبداهلل  عبيد الزبيدي 1

 حماسبة "  دبلوم كلية تقنية " ختصص " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 حسني  حسن زيد ال قريشه  2

 امحد عبداهلل الشمراني الشمراني 3

 سرحانرائد ياسر حممد  4

 عبدالعزيز زيد راشد اخلرعان 5

 فواز  حممد امحد الغامدي 6

 عبداهلل امحد عطااهلل الفهيقي 7

 حسني ناصر حممد طوهري 8

 عمار معتوق امحد الصرنوخ 9

 علي هادي عبده حدادي 10

 سامي أمحد  شيبان  صرييف 11

 ساير عبار ساير الشمري 12

 هد براهيم حممد اخللفف 13

 هايف شفاقه علي الشمري 14

 نواف  ابراهيم عبداهلل  الشايع  15

 ابراهيم محدان حممد العبيدي 16

 حممد حسن اسعد الفيفي 17

 نور امحد شرب علي 18

 عبداهلل  حسن حييى عسريي 19

 علي حسن حييى يامي  20

 ربينايف ملفى درهوم احل 21

 عبداهلل حممد عبداهلل دغريري 22

 عبداالله  حممد عبداهلل  االمحري 23

 علي حممد علي عسريي 24

 حسن حييى حممد ال داشل 25

 راكان  ناصر  املاس أسعد  26

 عبيد  امحد عبداهلل القرني 27

 عبداهلل حممد عبداهلل السعيد 28

 الغربيحممد سعد عيسى   29

 عبدالعزيز عبداهلل حسن الشمراني 30

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 نواف  ابراهيم عبداهلل  الشايع  1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة وعد: امل

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 سامل  حممد محد املنصور 2

 بدر سلطان ذياب  احلربي 3

 حممد حسني حممد اليامي 4

 عبدالرحيم عبداهلل ناصر  السنيد 5

 فارس عبداللطيف صاحل املنصور 6

 مشاري أمحد عبداهلل  الزهراني  7

 عيسى علي حسن البطاط 8

 فهد  أمحد  علي  آل سعيد 9

 خالد عامر ابراهيم الربعي 10

 ميدان علي عبداهلل الشمالي 11

 زيد مرزوق عبداهلل احلربي 12

 عبدالعزيز  مهدى حممد الشاعرى 13

 مشعل  حممد سويدي السالمي 14

 راشد  مانع مبارك  ال زمانان  15

 امحد  سليمان  محاد العطوي 16

 سلطان طاهر عبداهلل عرييب 17

 حامد شايع حممد الشبوي 18

 حممد  فهاد  فهد  القحطاني  19

 امحد علي حممد عسريي 20

 ش سليمان ناصر سليمان الدريوي 21

 سعد  صاحل  علي  ال مطلق  22

 عمر صاحل عبداهلل العبيشي 23

 حسني عبداهلل حسني الشقيان 24

 اليف  محيد  ظليل  الشمري 25

 ضيف اهلل سامل حيي الزهراني 26

 فارس  راشد إبراهيم اخلرعان 27

 عاشق عبداهلل حممد الرشيدي 28

 لي الزهرانيعبدالرزاق  سعد ع 29

 تركي حييى سليمان الفيفي 30

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 سلمان مطلق مشعان املطريي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةة الفرتاملوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 سعد عبداهلل سلمان العياف 2

 عبد احلميد خالد عبد الرمحن  احلسني  3

 حممد عبداحلميد حممد صاحل اجلهين 4

 الغشام أسامه  محد عبداهلل 5

 حييى سامل حسن السلمي 6

 مفرح حييى مفرح ودعاني 7

 عبدالعريز  خالد حممد العسكر 8

 امني امحد صاحل السليمان 9

 صفوان عبدالعزيز حممد الفراج 10

 رائد نايف حممد الغامدي 11

 موسى زايد حممد ابو معطاء 12

 حممد ناصر حممد ال دغيش 13

 حسن  فهد حممد الصعب 14

 خالد صاحل حممد ال عبيه 15

 ثامر  علي  خريان الزهراني 16

 عبدالسالم امحد عبداهلل الشمري 17

 ابراهيم  هادي  مانع  ال زمانان 18

 اسامة عبداللة يوسف عوضني 19

 علي إبراهيم حسني الدوخي 20

 حسني محد حسني الشريف 21

 حسني عواض حممد القحطاني 22

 عبداهلل سعد علي الشهري 23

 عبداهلل  جربان حيي املالكي 24

 عبد اجمليد طليحان عائد الفريدي 25

 وليد ظاهر مسلم البلوي 26

 مهند غازي حسني الغامدي 27

 سعد  علي حممد  الشهراني 28

 محود عبد الرحيم محد خزيم 29

 ابوبكر  حسني  عبداهلل  قاسم  30

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 علي  عشان امحد السهيمي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الساعة الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 مبارك حممد فراج الدوسري 2

 حسن  علي  عبدااله  البناي  3

 نايف ناصر موسى املطريي 4

 فراس علي مشبب االمحري 5

 لربعيفقيه  علي  مديين  ا 6

 علي حممد مرعي ال عاصمي 7

 حممد  امحد سعيد  العمري  8

 راكان علي صاحل ال سدران 9

 فارس ناجي صاحل العبسي 10

 علي  حييى شامي السالمي  11

 خالد غريب صياح الشمري 12

 فارس  حسني سعد الشهراني 13

 لؤي سعد ابراهيم الزامل 14

 د وليد عايض الدوسريخال 15

 حممد عمر حممد الشهري 16

 وليد كريم مايق العنزي 17

 علي  عبداهلل  دخيل اجلمريي 18

 علي  حسني محد ال خريم 19

 معاذ صاحل منصور الزغييب 20

 ثامر حسن عطية جمرشي 21

 عبدالعزيز هادي امحد القحطاني 22

 ادي االمسريمشعل  عبداهلل ه 23

 سلطان سعيد جربان بن عبيه 24

 كاظم حسن علي اخلليف 25

 حسني علي امحد السيف 26

 عبداهلل حسني حييى املالكي 27

 نواف سعود علي الربعة 28

 حممد امحد عبداهلل الغامدي 29

 مؤيد هالل  عليثة احلربي 30

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط ل داوف لالالتإلامليشحن 

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 فهيد حسن حممد الدوسري 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 ةالكلية التقنية بصامطاملكان: 

 عوض خالد مصحب السويط 2

 حسني امحد عيسى احلمد 3

 عوض  عيد  هالل احلربي  4

 وليد  ناصر حممد الشهري 5

 فهد رشيد محد احلربي 6

 عبدالعزيز حممد صاحل القفاري 7

 منصور حسني عيسى نهاري 8

 بدالسالم عيد الوحدانيخالد ع 9

 خالد  حميميد حامد احلربي 10

 حممد محدان محدان  اجلابري  11

 حسني حسن حممد الصقور 12

 امحد بكر حممد برناوي 13

 عبدالرمحن  عبداهلل عواض العصيمي  14

 عبداهلل حممد علي مدراج 15

 سلمان حسن فرحان املالكي 16

 راضي سالمه العنزي خالد 17

 فيصل منصور محود مكرمي 18

 عبداهلل  فهد عبيد اجلفال 19

 رائد حييى ابراهيم الفاهمي 20

 حممد امحد حسني البومحود 21

 عبداهلل حسني أمحد  دغريري 22

 فهد ابراهيم حممد ال جبار 23

 سامي امحد عبداهلل  القرني 24

 ي صاحل اهلماميحممد عل 25

 ثامر  احلميدي  عويد  الرويلي  26

 حممد  فهد حممد املهيين 27

 علي بركوت حممد احمللصي 28

 حممد علي حممد الزقلي 29

 عبدالعزيز منصور مفلح احلايطي 30

 سعيد  حممد جحيش الغامدي 31

 معاذ يوسف صاحل العتييب 32

 حممد احلايطيحممد سليمان  33

 فهد  علي  مفلح  عامر  34

 

 

 

 

 

 



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 عبداجمليد علي عبداهلل  العضاضي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 جدا "  وتقدير مؤهل " جيد

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 مشاري مسفر  عبداهلل احمليميد 2

 ماجد علي عبداهلل القحطاني 3

 فرحان سامل فرحان الفيفي 4

 عبداهلل  عايض  سعد ال مهدي  5

 وادعيوليد فهيد مسفر ال 6

 حامت مانع سامل الوادعي 7

 أمحد سامل سلمان الشهراني 8

 حممد فهد علي القحطاني 9

 أنس حممد علي ال سله 10

 عبداحملسن عيد سعد القحطاني 11

 فهد حممد حممد العرجاني 12

 راكان  حسني  محد  ال باحلارث  13

 لقحطاني عبدالوهاب صاحل حممد دهلام ا 14

 حممد موسى عمر آل عظاهـ 15

 مشعل مسفر هادي ال سليم 16

 رائد  صاحل  حممد  عسريي  17

 فارس  صاحل  حممد  عسريي  18

 جربان صاحل جربان القحطاني 19

 حممد مساعد سعيد الشهراني 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ادء االالتإل ن كإن االالتإل  وعد الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 حممد امحد سامل  الفيفي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

ص دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختص "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 علي حممد ال عقيل هادي  2

 حييى سلمان علي القحطاني 3

 عبدالرمحن متعب مرضي املطريي 4

 مداوي  حممد عبداهلل الوادعي 5

 عبداهلادي مبارك حممد ال خملص 6

 عبداهلل  مفرح  حممد  الوادعي  7

 عبداهلل مبارك سعيد بلعان 8

 سيف معيض حسن القحطاني 9

 ض حممد علي القحطانيمعي 10

 بسام عبداهلل عوض  القحطاني 11

 عبدالرمحن عوض دمحان حيي 12

 حممد راشد حممد ال احلارث 13

 حممد علي محد ال احلارث 14

 مداوي طاوي حيي القحطاني 15

 يوسف  علي حسني القحطاني 16

 حسن حممد مانع اليامي 17

 سن الشهرانيامحد مناحي حم 18

 عبداهلل فهد دشن القحطاني 19

 زياد حسني حممد الوادعي 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 مهند علي جربان آل زاهر 1

فين " دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة : املوعد

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 سعود سعيد حممد القحطاني 2

 عبدالرمحن سلمان عوني حكمي 3

 مبخوت  البخيت  الرويعي  املنهالي 4

 سعود علي حممد ال زمانان 5

 علي حممد علي رفعان 6

 تركي هادي صاحل اهلاجري 7

 عبداهلل زاهر  عبداهلل الشهري 8

 سعيد أمحد حسن العواض 9

 علي  حممد علي  ال صميد الشهري  10

 خالد سعيد هادي الوادعي 11

 حممد محود شباب الرحيلي 12

 عادل حيي عبداهلل املالكي 13

 داهلل سعيد عبداهلل القحطانيعب 14

 جابر راعي سعيد القحطاني 15

 عبداهلل مشبب علي آل قحيصان 16

 اعناد عبداهلل أمحد  اجلرب 17

 نايف  حممد  عبداهلادي القحطاني  18

 عبدالعزيز حممد جربوش قيسي 19

 ماجد عوض عبداهلل االمسري 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط يشحن ل داوف لالالتإلامل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 مجال  صاحل حممد ال زليق  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 حييى صاحل حييى النجيمي 2

 عبدالعزيز  مشعف عبدالرمحن آل مشعف 3

 امحد رجعان سامل احلربي 4

 مجعان جابر قاسم القحطاني 5

 حامت جلوي شفاقة احلربي 6

 عبدالكريم  محد  عوضه ال ثابت 7

 معيض مداوي صاحل القحطاني 8

 عبداهلل فضي عبدالرمحن احلربي 9

 مشبب ناصر علي القحطاني 10

 نواف علي هادي ال زمانان 11

 محادي مهدي سامل ال زمانان 12

 عبداهلل  حييى  حممد القحطاني  13

 فارس امحد حسن باحلارث 14

 حسن عدنان عبداهلل العلي السامل 15

 خالد امحد حييى هروبي 16

 ماجد مصلح حممد احلارثي 17

 حممد ناصر زيد العويرضي 18

 يزن حممد علي  القحطاني  19

 ريان عبداهلل علي آل مريع 20

 

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 سامل  مرزوق القحطاني فالح  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

سنتني " ختصص  دبلوم بعد الثانوية ملدة "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 حسني  مسفر  حممد  ال سامل  2

 رائد عبداهلل سعيد ال جزاع 3

 در علي الفودحسن ب 4

 حممد حسن مفرح الوادعي 5

 فهد سعيد مشبب القحطاني 6

 مشاري عبداهلل هادي القرني 7

 حممد سعد علي الشهراني 8

 وليد  بندر  غزاي  احلربي  9

 وليد  حممد  امحد  العسريي  10

 علي أمحد علي عسريي 11

 وليد حممد حممد هزازي 12

 حسني حممد  حيي ال احلارث 13

 أنس عبداهلل حسني الزهراني 14

 علي فرحان سلمان ال مطري 15

 ابراهيم صاحل مهدي آل هتيلة 16

 تركي  ملفح حممد  اخلزامني  17

 حممد حييى علي ال قريشة 18

 فيصل حسني حممد الوادعي 19

 علي  جابر حيي القحطاني 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 ياسر  علي  سامل  الوادعي   1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 هل " جيد جدا "وتقدير مؤ

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16افق املو

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 ابراهيم مانع مهدي اليامي 2

 بندر عوض فرحان القحطاني 3

 احلسن  عبداهلل حسن  ال عالس  4

 إبراهيم هادي حسن اليامي 5

 عبدالعزيز  حممد  علي  ال ساعد  6

 سعد حممد عبدالرمحن الشهري 7

 بر  مضواح  القحطاني غازي  جا 8

 عبداهلل حممد  زاهر ال عمر 9

 حممد عبدالرزاق حممد القحطاني 10

 عبدالوهاب  حممد ظافر الشهراني 11

 عبداهلل  علي حسن غزواني 12

 مسفر حسن حممد ال زمانان 13

 سعيد جربان مفرح املالكي 14

 عبداهلل  حممد حسني ال عوض 15

 مانع عبداهلل مانع ال منصور 16

 حممد أمحد حممد الشريف 17

 سعيد سعد ظافر الشهراني 18

 حممد علي سعيد آل زينه 19

 فهد علي عوض البارقي 20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41املرتبة )ب

 حممد عبداللة محد ال فطيح 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  دبلوم "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 خالد سعيد عبداهلل الشهري 2

 قحطانيعبداجمليد عوض حسني ال 3

 عبدالرمحن  راقع مسفر القحطاني  4

 سامل فرحان سعيد القحطاني 5

 ناصر مسعود علي القحطاني 6

 حسن أمحد حممد عسريي 7

 أمحد علي عبداهلل الشهري 8

 ابراهيم  سامل مهدي ال حارث 9

 عبداهلل  عوض  مانع  القشانني  10

 زيدسعد جابر حممد ال ي 11

 هادي حممد حسن القوبي عسريي  12

 عبداهلل سعيد علي آل عصمان 13

 عامر ناصر مدشل آل احلارث 14

 مرزوق هادي صاحل اليامي 15

 صاحل فهد هادي القحطاني  16

 فهد عبده حممد االمسري 17

 سلمان محود عبداهلل املطريي 18

 حسني علي سعود آل دويس 19

 حامد فهد هادي القحطاني  20

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 سلطان علي مرعي القحطاني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

كلية تقنية " ختصص " شبكات " دبلوم  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بأبهاالكلية التقنية املكان: 

 ثابت علي عبداهلل القحطاني 2

 سعيد  حممد  سعيد  ال منجم اليامي 3

 عبداللطيف عوض حسني  ال حصوصه  4

 عبد اهلادي  حممد فرحان  القحطاني  5

 سريسحمي علوش راجس الدو 6

 عبدالعزيز سامل حييى بن حويل 7

 عبداهلل علي قاسم غزواني 8

 راكان  حممد هادي القحطاني  9

 ناصر هوميل ناصر ال فطيح 10

 عبداهلل  حييى أمحد  املغيدي 11

 حممد سامل  حسني  آل مخسان 12

 عبدالسالم مشبب مسفر القحطاني 13

 ال ياسني  امحد فارس علي 14

 ابراهيم  زايد علي  عسريي  15

 وليد سعد حممد القحطاني 16

 حممد سعيد حسني آل مخسان 17

 عبدالعزيز  محود  مصلح  الرشيدي  18

 حممد  صغري محد لغدان ال عوض 19

 جاسر خالد باخت  احلربي 20

 

 

  



 

 

 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط تإلامليشحن ل داوف لالال

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 مبارك جممد مبارك ال شريه 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ة ملدة سنتني " ختصص دبلوم بعد الثانوي "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 بأبهاقنية الكلية التاملكان: 

 أمحد حممد محد آل حيدان 2

 حمي بركات عبداهلل القرني 3

 سامل فهيد سامل آل مخسان 4

 فهد مروعي علي عسريي 5

 فارس محدي متعب احلربي 6

 حممد على  دواس ال منصور 7

 مشعل عبداهلل حممد الشهراني 8

 ريف عوض  مياني املالكي  9

 ع عبداهلل طالع عسرييطال 10

 علي سعيد علي القحطاني 11

 مشاري  هادي معدي القحطاني  12

 ربيع مذكر حممد  ال فطيح 13

 عبداهلل سعد سعيد ال كريعان 14

 عبداحملسن  مانع  حسني  الربيعي  15

 يونس سلمان  صاحل العلي سامل 16

 امحد حممد صاحل شافعي 17

 علي حممد علي القحطاني 18

 علي عبدااله حييى  عسريي 19

 حيي راعي سعد القحطاني 20

 علي حممد علي ال جابر 21

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

  السلميفهد عليان عطيه اهلل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

 دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 بندر فهد عبيد املقاطي 2

 فيصل حممد محود الفضلي 3

 سامل  خليفه عكرش الشمري 4

 فيصل صاحل سعد العتييب 5

 فراس سامل عبداهلل البقمي 6

 خالد فواز مبارك الدوسري 7

 سعد حممد سعد البقمي 8

 مخيس مطر جبري العمري 9

 حممد سودان حممد الرشيدي 10

 منصور  حباب ناصر البقمي 11

 وليد حباب ناصر البقمي 12

 لبقميماجد  سعد عبد اهلل  ا 13

 طالل  عبد اهلل  مارق البقمي 14

 عبدالرمحن محيد نداء العنزي 15

 وائل عبداهلل عبيد احلربي 16

 عبدالعزيز حممود خليف الشمري 17

 عواد رجعان عواد الشمري 18

 محد محود مقعد البقمي 19

 عبدالرمحن  عطية  سفر  الزهراني 20

 ود البقمينايف حممد مح 21

 حسني حممد علي هروبي 22

 حممد عيضه سليمان الثبييت 23

 سعد علي حيي العمري 24

 ناصر  حممد عائض القحطاني 25

 هادي عواد رشيد العديم 26

 طالل منصور سند البقمي 27

 عبداهلل سعد علي الثويين 28

 رياض محدي عواض املسعودي 29

 ايف ردة فيصل املالكين 30

 ثامر عطيه حاسن املالكي 31

 مهدي مانع صاحل ال مستنري 32

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 مهدي صاحل علي ال مخسان 1

ص " دعم فين " دبلوم كلية تقنية " ختص "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 حسن  مبخوت ناصر  احلارثي  2

 مهند عايد شرف الكبكيب 3

 عبداهلل فهيد  فهد  اهلمزاني 4

 فهد  حسن امحد املالكي  5

 عبدالرمحن عودة ملفي الشمري 6

 حممد عبد اهلل  علي  القحطاني 7

 ماجد  عبيد  مبارك  القحطاني  8

 سعدي  نافع  محيد  الشمري  9

 مطلق سليم مسفر البقمي 10

 حممد معيوف سعد البقمي 11

 حممد حسني امحد احليدري  12

 مشاري حسن علي ال مهيد 13

 بندر حسن عبداهلل احلجي 14

 رايد زائد رجاء  احلارثي 15

 نادر  نعيس  ملفي  الشمري 16

 عبدالسالم عبدالرزاق رجاء اهلذال 17

 مشعل  سعد شاهر الشمري 18

 خالد راشد امحد القرني 19

 سفر مثيب جريس احلارثي 20

 خالد حممود منصور عسريي 21

 حاسن حسني الزويهريبدر  22

 جايد فلحان فضى البقمي 23

 مشاري  مشعل عوض احلارثي 24

 نايف صاحل حممدعلي ابوالنور 25

 حازم مستور سفر السيالي 26

 حممد صاحل عيضة احلضرمي 27

 عادل حممد سعد الصواط 28

 فهد  حسني  شارع  السبيعي  29

 ن الطوالهمالك عبيد سليما 30

 عبداهلل سعد سلطان البقمي 31

 محود حممد محود البقمي 32

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 حممد حامد عطيه اجلابري 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 09:25اىل  09:00) االوىل الساعةفرتة الاملوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 جباد بندر محود السبيعي 2

 صاحل محاد صاحل احلماد 3

 عبداجمليد سياف عبيد البقمي 4

 عبد اهلل جزاع الشنيع احلربي  5

 حسني  علي  واصلي لؤي   6

 مهدي هادي مهدي ال شريه 7

 إبراهيم  مفرح  فهيد  الراجحي  8

 سعيد خلف محود  الشمري 9

 امحد  سعيد صاحل املالكي 10

 اسامة عبدالعزيز عبدالرحيم الصاعدي 11

 خليل  ابراهيم محود الطويرقي 12

 امحد سعد جازي القثامي 13

 رق ابن جده حسن خرميطا 14

 حممد مسعود عايض العتييب 15

 علي منصور سامل العامري 16

 عبداهلل  حممد  سعد القرني  17

 نايف عبيد سامل العزيزي 18

 مهدي حممد مهدي ال شرية 19

 حممد عبداهلل  حممد الكمال 20

 سلطان هالل مطلق الزايدي 21

 عائش السبيعيمطلق ناصر  22

 هادي ناصر حممد ال مخسان 23

 امحد حممد محدي الفقيه 24

 نايف فاحل شايف السبيعي 25

 مؤيد حممد مسفر  الثبييت 26

 عايد  عيد خليفه الظفريي 27

 محد  حممد ساكت الشمري  28

 سلطان عبداهلل مطلق الغامدي 29

 بداهلل  الغامديعبداهلل عبد الرمحن ع 30

 خالد عبداهلل حممد الزهراني  31

 فارس برهم ابراهيم  العزيزي 32

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 امحد علي حممد ال بليه  1

صص " دعم فين " دبلوم كلية تقنية " خت "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 سند سعد رضوان املطريي  2

 حممد ناصر حممد  السبيعي 3

 عبداالله عبدالغين امحد السفياني 4

 س البقميعبدالرمحن مناحي فرا 5

 يوسف عبداهلل  حممد العنزي 6

 عيسى  سعد علي احلارثي  7

 وليد محدان فاحل الشلوي 8

 عبدالعزيز سعود  عبدالعزيز  العبيسي 9

 سامي  صاحل  مصلح  املعايف  10

 عبداهلل جازي فدعوس الربع 11

 تركي حسني حممد القحطاني 12

 داهلل احلربيعاصم صامل عب 13

 ثامر تركي ثالب اجلعيد 14

 شباب  عبداهلل مبارك العتييب 15

 عبداهلل سعد عبيد الدوسري 16

 فيصل حممد شباب العتييب 17

 بدر  صاحل نايف العتييب 18

 طارق  زياد سليمان  الداؤؤد 19

 عبدالقادر  ماجد مضحي البقمي 20

 اهلل  خلف  العصماني إمساعيل عبد 21

 عبدالعزيز حممد ضافر البقمي 22

 نايف عبداهلل مطلق البقمي 23

 مجعان فاحل مجعان ال عوض 24

 فواز سعود سلوم العتييب 25

 عبدالعزيز مسعود هليل احلارثي 26

 حممد محدان عوض الشمري  27

 بدر سامل علي اجلهين 28

 هلل حممد الشمريفهد عبدا 29

 راكان عبداهلل عتيق السلمي 30

 حممد ماجد عبداهلل  احلميدي 31

 رائد طالل امحد العمري 32

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 عطيه احملماديوليد حممد  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ختصص  دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 حممد إبراهيم حممد املغامسي 2

 عبداهلل فارس صاحل العمور الدوسري 3

 اهلل عجب املليحيسيف عبد 4

 إبراهيم حسني علي ال احلارث 5

 سلطان  سعود  فرج  الدوسري   6

 عبداهلل حممد صاحل اخلثعمي 7

 عبداهلل حنيان مبارك آملسن 8

 ناصر حممد ناصر عسريي 9

 نايف ثواب مفلح السبيعي 10

 عايض خلف شارع السبيعي 11

 القارزيفيصل عطيه امحد  12

 نايف  رزين  رفاعي  املطريي 13

 سامل  إبراهيم  حممد  القحطاني  14

 فايز ذياب سعد السبيعي 15

 حسني فهاد فواز الدوسري  16

 عبدالرمحن  حممد  فهد  الفاران  17

 خالد عتيق مرزوق اجلعيد 18

 حممد علي غرمان العمري 19

 د السبيعيفهد مشعل حمم 20

 عبداهلل ناصر مبارك الدوسري 21

 عبداهلل حممد بطى الدوسري 22

 علي مطلق مجعان الدوسري 23

 علي حممد راشد الودعاني  24

 حممد فواز حممد الدوسري  25

 حممد عبداهلل معيض احلماد 26

 عبداهلل عمر صاحل البغدادي 27

   الدوسريحسن  حمماس عبداهلل 28

 فياض  فرج مخيس املاضي 29

 عايض  مريط  مسفر الغامدي 30

 عبداهلل علي مسعود  غزواني  31

 مشاري سعدون علي الدوسري 32

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41) باملرتبة

 حممد ناصر  غالب  السبيعي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ثانوية ملدة سنتني " ختصص دبلوم بعد ال "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:00اىل  09:35) الثانية الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 حمسن شبيب فراج السبيعي 2

 سياف عبداهلل فايز  الشهراني  3

 صاحل  محود  ابراهيم  اليماني  4

 صاحل علي عبداهلل السبيعي 5

 موسى ناصر موسى الدوسري 6

 ناصر سامل منصور ال احلارث 7

 عبدالعزيز  محد حممد الشبوي  8

 نادر عياد شارع العتييب 9

 عبداهلل  خالد  عبداهلل  ال بريك  10

 بيعيزايد  سعيد مفلح  الس 11

 ناصر عبدالعزيز  مجعان الدوسري 12

 ناصر عضيمان  ابراهيم  السبيعي  13

 غازي  عبداهلل  شايف  السبيعي 14

 نواف سلطان عايض ال سلطان 15

 مبارك سعد عبداهلل الدوسري 16

 حممد صاحل مهدي املرتوك 17

 عبدالعزيز حممد سعد الدوسري 18

 حسني  دليم ال ساري حممد 19

 سامل  عبداهلل  عبداهلل  املضيقي  20

 فواز منيس احلميدي السبيعي 21

 مفرح سراج محد  ال خملص 22

 عبداهلادي عليان علي ال فطيح 23

 عبداملانع محد مهدي ال فطيح 24

 فواز فواز مبارك ال دخنان 25

 سلطان محود مصلح الرشيدي 26

 فيصل عبداهلل حممد الدوسري 27

 راشد  حممد راشد  ال منجم اليامي 28

 عبدالرمحن  مبخوت حممد ال شايع 29

 حسن محد هادي ال قوزي  30

 هادي شليغم شلهوب ال شليغم 31

 مبارك عبداهلل محد ال فطيح 32

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل طالشي امليشحن ل داوف لالالتإل

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 (41باملرتبة )

 عبداهلل حزمي مشنان السبيعي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ة سنتني " ختصص دبلوم بعد الثانوية ملد "

 " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عبدالرمحن عبداهلل حمسن السبيعي 2

 عبداهلل فهد فضاء السبيعي 3

 حسن حزمي مشنان السبيعي 4

 مشاري عبداهلل سحمي السبيعي 5

 سامل عبدالرمحن فهد الدوسري 6

 فهد  سعد عبد اهلل  البين 7

 عبدالعزيز مسلط سعد السبيعي 8

 نيعلي عايض فاحل الشهرا 9

 منصور مبارك منصور الفرحان 10

 فراج ناجي حممد االكليب 11

 بدر عبدالعزيز  مهنا املهنا 12

 مصطفى  محد علي الوهابي 13

 مطريان فهيد مطريان املطريي 14

 وائل  صاحل حممد الشمراني 15

 سعود عبداهلل حممد السبيعي 16

 سعد صاحل غازي اجلودي 17

 فيصل عبداهلل سعد الغامدي 18

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 ريان مليك عايد اليوبي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) اعةالثالثة السالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عبدامللك  سعود حمماس اهللقمي 2

 رائد عبيد حميل العتييب 3

 امحد سعد عواض الصواط 4

 فاحل مناحي القحطاني القحطاني  5

 الزهراني عبدالعزيز حضاء علي 6

 وجدي حامد محيدان احلربي 7

 عبدالرمحن عبداللطيف صاحل الطاسان 8

 حممد راشد مسفر الدوسري  9

 عوض سعيد علي العمري 10

 تركي الصهييب مفلح الرشيدي 11

 عبداهلل عايض ناصر الدوسري 12

 عبداحملسن حممد محدان العتييب 13

 جح آل جدرانعبيد حسن را 14

 عبداالله  محد عبدالعزيز  العويس 15

 سعود ظيف اهلل علي القرني 16

 عمر مجال حممد الزهراني 17

 عبداهلل عيد عبداهلل الضعيين 18

 حممد سليمان حممد الرشودي 19

 فيصل عبدالعزيز  عبداهلل بن دهام 20

 سلطان شجاع علي احلربي 21

 بدالعزيز مساعد امحد  اهلاللي ع 22

 حامد فاحل حامد االكليب 23

 حممد مفلح فهيد الدوسري 24

 فهد مبارك مناور الدوسري 25

 حممد  ابراهيم  حممد  العسريي  26

 ابراهيم حممد امحد البناي 27

 عبداهلل هزاع بتال الدوسري 28

 حممد سعود عبدالعزيز النوم 29

 رائد  عوض  غرم اهلل  املالكي  30

 سامل  صديان كابد الشمري 31

 حممد منشان حممد النمشان 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 فهد سعد سالم القحطاني 1

 كلية تقنية " ختصص " حماسبة "دبلوم  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 10:35اىل  10:10) الثالثة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عبدالهادي محمد ناصر الصايغ 2

 فيصل علي صالح الزهراني 3

 ن  سليمان  عبدهللا  الفرهودمروا 4

 نايف عبدهللا عامر آل زقاف 5

 نايف عبدهللا راشد الثبيتي  6

 احمد فاضل سلمان عبدرب النبي 7

 يزيد عبدالعزيز محمد القعود 8

 علي محمد ابراهيم ال سلطان 9

 احمد مفرح  راشد العنزي 10

 بندر  خالد  محمد  الحربي  11

 محمد عبدهللا أحمد الغامدي 12

 مبارك عائض  بخيت آل صافي  13

 مساعد محمد عبدالرحمن السحيباني 14

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 عبداهلل حممد مبارك الدوسري 1

 ة تقنية " ختصص " حماسبة "دبلوم كلي "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 حممد راجي عوض الردادي 2

 ابراهيم ناصر سعد اجلدراني 3

 هادي  اليامي   علي  ناصر 4

 ياسر حممد حامد القايدي 5

 عبدالواحد عبداهلل سعد بن كريع 6

 عبدالعزيز ساتر منري القثامي 7

 خضر  مساعد  خضر  احلارثي  8

 صاحل ابراهيم  حممد الرجبان 9

 تركي عيسى علي  الفداح 10

 حممد عبدالرمحن  عبداهلل الشهري 11

 يف حممد عبداهلل الرشيديشر 12

 فهد علي  ماطر  املطريي  13

 طارق سعيد حممد دليل 14

 عبدالرمحن  منصور  حممد العلياني 15

 عقيل عبداهلل علي ال قاسم 16

 حممد فهد سعد  احلماد 17

 مشعل سليمان حممد احلميدان  18

 ياسر  حممد عيضه ال صاحل 19

 ر  سعد ناصر العبدانناص 20

 كميل كمال علي الزيداني 21

 ناصر مرزوق مقبل العويف 22

 رائد عبداهلل  حنش  الشهري  23

 فهد عوض حممد الشهري 24

 علي  حممد  علي  آل فردان  25

 علي محزى حسن عياشي 26

 أنس قبالن عوض احلربي 27

 فواز  دحام بدر اهلذال 28

 عوض  معيض عوض الشهري 29

 خالد امحد صاحل آل فايع 30

 سجاد نادر محاد محاد 31

 ثامر رشيد مرشود احلربي 32

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 تركي عبداهلل سعود الدوسري  1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 سعود فيصل عبدالعزيز املالكي 2

 ن اهلل خالد عبدالرمحن  علي  يع 3

 عبداهلل امساعيل محد الطريف 4

 حييي جربان عوض القحطاني 5

 امحد عبدالعزيز علي النقيدان 6

 ابراهيم عبداهلل شارخ الشارخ 7

 سعد بداح حسن البيشي 8

 عبداهلل ناصر عايض احلارثي 9

 تركي  سعود جازع  الشمري  10

 هييبيوسف  ساعد حامد  الل 11

 عبداجمليد سعيد صابر السلمي 12

 بندر عبدالعزيز مساعد االمحدي 13

 عيسى حممد  عبداللة الدوسري  14

 حممد مبارك ابراهيم  الدوسري 15

 مهند  امحد حسني العمري 16

 فهد ناصر حممد العمور 17

 عبداهلل  أمحد  ناصر  عسريي  18

 ديين الربعيامحد حممد م 19

 خالد عبداهلل ابراهيم  العمري 20

 فهد مبارك سعيد الدوسري 21

 خالد امحد عطيه الزهراني 22

 علي أمحد عطيه الزهراني 23

 عبدالعزيز  صاحل منيع اجلعيد 24

 عبدالعزيز  سامي  عطيه  السراني  25

 فهد  حممد مبارك  الدوسري  26

 ري  صاحل  سليمان  املعيوف تيس 27

 هيف ناصر البديوي الشهراني 28

 حممد  امحد  حسني  احلسين  29

 ناصر حممد عبدالعزيز الدوسري 30

 عبداهلل نافع خلف احلربي 31

 سعد عوض عبدل املالكي  32

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 تإل ن كإن االالتإل وعد ادء االال الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 مشعل  عبد اهلل  حممد  القحطاني  1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 11:30اىل  11:05) الرابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةلية التقنية الكاملكان: 

 عبداهلل رعد عوبان البناقي 2

 ياسر مشرف عبداهلل العنزي 3

 فواز حممد أمحد الغامدي 4

 حسني سعد ناصر الشرايف 5

 علي حممد هزاع آل دغرير 6

 معيض سامل امحد املالكي 7

 تركي حممد حممود مغربي 8

 حممد فيصل  عبداهلل  احلربي  9

 رائد  سفر ملفي البقمي 10

 مجعان سعد عبداهلل اجلميعي 11

 أمحد حسن موسى الكنني 12

 عبد العزيز يوسف  علي  احلمدان 13

 عبدالرمحن عبداهلل ابراهيم احلسني 14

 مهند عبداهلل حممد الزهراني 15

 أمحد موسى عبداحملسن احلميدي 16

 ز  صاحل  الفايز عبداجمليد  فاي 17

 فارس عادي حممد الدوسري  18

 كاظم صادق كاظم اجملحد 19

 امحد عبداهلل حممد الثبييت 20

 حامد  مريزيق حامد الضبعاني 21

 يوسف رجاء غامن الدوسري  22

 ابراهيم صاحل امحد السعدون 23

 خالد عبداهلل  سعود  العنزي  24

 زيز  راشد  حسني  الدوسري عبدالع 25

 جهاد أمحد  سامل الرحيلي  26

 نايف دخيل شبيب القحطاني 27

 عبداهلل حممد علي العتييب 28

 امحد حممد رهيدن الصبحي 29

 بندر عبيداهلل  شاكر املالكي 30

 فهد  شايع  ناصر  الدوسري 31

 يزيد فهد علي السحيباني 32

 

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 خالد عبدالرمحن شايع الشايع 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 أسامة خالد حممد الداود 2

 عمر ناصر ناشي احلربي 3

 حامت  عطية اهلل  عطية  الثقفي  4

 تركي  سالمة صاحل الرشيدي  5

 عبدالرمحن حميسن عوضه املالكي 6

 لغامديعبداهلل علي سعيد ا 7

 سامل متعب محد الدوسري 8

 حممد راجح  حممد  آل عثيمني  9

 عبدالرمحن  خالد عبدالعزيز  اهلويسني  10

 حسني مشعل حممد  قريشه 11

 منيف شايع حممد الشبوي 12

 سعد عجب سعد الدوسري 13

 خالد حممد  عثمان  العمري  14

 ربينواف حسن بركات احل 15

 امحد حممد عبداهلل  العمريي 16

 عبداهلل  عباس  حسني السلمان 17

 حيدر  علي  عبدالرحيم   القطان 18

 حممد جعفر  حممد السلمان  19

 حممد  فاحل عبداهلل القحطاني 20

 مذكر ناصر  حممد الشهراني 21

 خالد  مفضي  كديران  الظفريي 22

 امحد  علي  الزهرانيحممد  23

 ريان عبدالرمحن  راشد العمري  24

 ريان صاحل  حممد الزهراني 25

 عبداهلل عبدالعزيز شجاع الدوسري 26

 ثامر عامر سعد العامر 27

 علي  سامي  صاحل اهلودار 28

 هتان معتوق حممد علي كسار 29

 مهند سليمان حممد السويح 30

 براهيم صاحل  عبدالرمحن  ال حييىإ 31

 عبداهلل حممد عبداهلل آل مانع 32

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 مصعب عبداهلل  منيف  املصارير 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " مؤهل " جيد جداوتقدير 

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عمر خبيت عبداهلل الدوسري 2

 عبداهلل عايض حممد الشيباني 3

 وليد خالد عبدالرمحن السحيباني 4

 يد ظافر ناصر الشهرانيسع 5

 عبدالعزيز  اليف  دخيل  املطريي  6

 نواف سعيد  سعد الدوسري 7

 خالد مبارك  ناصر  الدوسري  8

 ناصر حممد عبداهلادي القحطاني 9

 عبداجمليد  فهد مسعود القحطاني   10

 ابراهيم  عبداهلل ابراهيم  العقل  11

 عسريي امحد ناصر علي 12

 حسني جابر حسن ابوساق 13

 سلمان هادي شايق احلواصله 14

 عبدالرزاق سليمان عبدالرزاق املطوع 15

 بندر عبدالرمحن  سفران  املطريي  16

 تركي معيض  مانع  القحطاني 17

 نايف سليمان عبدالرمحن الفايز 18

 رفدان  عايض  ابراهيم  آل عليان  19

 غالي حممد غالي الظفريي 20

 سيف حممد حسن العمري 21

 مشعل سعد منصور الدماس 22

 يزيد حسني عوده احلربي 23

 عيسى  عبدالرمحن  مطين  الرشيدي 24

 حممد  مبارك حممد  الدوسري  25

 عبداهلل سعد عايد  ال سعيد 26

 ابراهيم مساح مرزوق الرشيدي 27

 عمر عبداهلل عثمان الشهري 28

 عبدالوهاب عبداهلل عبدالوهاب القشعمي 29

 علي حممد سعيد ال ناصر 30

 نواف محد حممد  الشبوي  31

 فيصل  حممد سعد القحطاني 32

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 صندوقأمني 

 (41باملرتبة )

 أمحد فهد جالل املطريي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 12:05اىل  11:40) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 ك ال متيمفيصل  علي مبار 2

 تركي فهد سليمان املسعود 3

 عناد سعود محدان املطريي 4

 عبداهلل ناصر هادي الزعيب 5

 فارس راشد سعيد الكربى 6

 حممد عبداهلل فهاد الدوسري 7

 فهاد حممد فهاد الدوسري 8

 سلمان عبداهلادي حممد ال خليف  9

 ليميعبدالرمحن  حسن ماطر الص 10

 مرزوق مجعان ناصر الدوسري 11

 موسى مسلم ناصر الدوسري 12

 عقيل يوسف عقيل العطيوي 13

 مرتك محد عرار الدوسري  14

 ماجد عايض حممد الدوسري 15

 نواف ضاوي شعيل القويفل 16

 متعب فالح ظافر الشكره 17

 سعود مطيع معيض  املطريي 18

 يد أيوب محود املظيربيول 19

 بندر سلطان علي الزهراني 20

 ماجد عبد الستار عبد الرمحن حممد 21

 حممد عبيد سعيد الدوسري 22

 ابراهيم سعيد سعود الرشيدي 23

 راكان خمضر صاحل املطريي 24

 يزيد خلف مجيل احلرييت 25

 عباس حممد عباس الدوسري 26

 هيم فهد ابراهيم السليميابرا 27

 ناصر  شتوي  حممد اجلهمي 28

 زهري ابراهيم عبداحملسن البطاط 29

 فهد  حممد  ال  اسحاق  30

 بندر حسن راشد الدوسري 31

 فهيد ظافر فهيد الدوسري 32

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 إن االالتإل وعد ادء االالتإل ن ك الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 امحد دخيل اهلل عبد اهلادي الربكاني 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالتقنية الكلية املكان: 

 مازن فهد ابراهيم  ال حرشان 2

 عبداالله  مريف مرزوق اخلزاعي 3

 امحد غازي سامل اجلهين 4

 معاذ صاحل حممد التوجيري 5

 حممد فهد عبدالعزيز احلويطان 6

 صاحل  حسني  صاحل  بودحيم  7

 نواف مجيع مسفر احلارثي 8

 ان الشهراني سلطان  عبداهلل سلط 9

 عمر بريكان عمر اللحيان 10

 عبدالعزيز سلطان حممد املواش 11

 أمحد مخيس سامل العمري 12

 عبدالكريم  مسعود  مصلح  املطريي  13

 حممد محد علي الفاهمي 14

 خالد حسن حممد القرني 15

 سعود ناصر حممد الدوسري 16

 ال محاد عبداهلل سامل حسن 17

 مهلي  سعود  عايد  احلربي  18

 عبدالسالم  صاحل عبداهلل اخلضري 19

 عبدالكريم عبداهلل  حممد  العبدي 20

 عمار فاحل عبداهلل  املرواني  21

 عائض مبارك مشرع البدور 22

 عبداهلل  علي  حممد الوايف  23

 يعبدالعزيز صاحل ابراهيم الصعنون 24

 مبارك عبدالعزيز سامل الدوسري 25

 وليد حممد احلميدي احلربي 26

 عيسي وصل وصل اهلل الرشيدي 27

 مبارك فاحل مسفر الضويان 28

 زياد فهد عبدالرمحن ابوتيلي 29

 فاحل عماش عباس آل عمار 30

 شاهر ابراهيم ملفي اجلابري 31

 مسريحممد منصور حممد اال 32

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 عبدالعزيز  سعود  عايد احلربي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 12 :40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 زايد حممد مهذل ال حممد 2

 سلطان مجعان ناصر الدوسري  3

 عبد اهلادي مطلق كربي ال غامن 4

 أمحد  ظيف اهلل سعيد الغامدي 5

 سهيل معالء محدي احلربي 6

 حمسن علي العنزي امحد 7

 انور ابراهيم علي خواجي 8

 سعد سبيل مطلق احلربي  9

 جريد عبداهلل سيف اجلريد 10

 سامل  هادي  راشد ال سليم  11

 عبداهلل رميزان راشد الدوسري 12

 عبدالرمحن خبيت علي املالكي 13

 تركي  سهل  نغميش الذيابي  14

 ك مرضي الدوسريماجد مبار 15

 سعيد عطيان عيظه احلارثي 16

 بدر عبداهلل  ابراهيم املسعود 17

 مجال صاحل صرب الوردي 18

 ماهر  دخيل ربه حممد احلسيين  19

 بدر  مطلق  عبدالرمحن  احلربي 20

 حامت إبراهيم عبداهلل الدوسري 21

 ابراهيم عثوان يوسف املنتشري 22

 فيصل علي حممد هزازي 23

 بندر سلطان ذياب  احلربي 24

 عبداهلل عبدالرمحن ناشي احلازمي 25

 عيسى رجاء نوحيي السلمي 26

 سلمان  صاحل  مفلح  املالكي  27

 صاحل امحد علي الزهراني 28

 متعب  حامد دويان  الرويلي 29

 فهد  راشد محد  الطهطام  30

 علي حممد عبداهلل  الشهري  31

 حممد سعيد حممد الزهراني 32

 

 

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 سليمان ناصر عبدالعزيز السامل 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " " جيد جداوتقدير مؤهل 

 مساًء( 12: 40اىل  12:15) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عبدالعزيز حسن حمسن املالكي 2

 عبدالعزيز حممد  كميخ  الكبريي  3

 حممد فهد حممد العضييب 4

 سعيد احلربيسامي سعد  5

 امحد هادي حسني العريف 6

 وليد امحد حسن العسريي 7

 حسني علي  عبداهلل  القالف  8

 عبدالعزيز حممد امحد عسريي 9

 حازم  محزه  أمحد  الشريف  10

 حممد عباس علي ال اجزير 11

 صاحل عبداهلل  عبدالعزيز  الرفيعي 12

 آل اسعيدعلي كاظم علي  13

 عبدالكريم صاحل ناصر احلمود 14

 ماجد عبداهلل  علي  الزهراني  15

 فهاد  سلمان  فهاد  ال العرجاء  16

 منصور سليمان سالمة الصبحي 17

 حممد  محد حممد احلطاب 18

 حممد وازي وزي اهلل اهلاللي 19

 راكان سليمان عبداهلل العتيق 20

 محد حسن علي الغامديا 21

 سامل رزيق سليم املطريي 22

 سامي عواد ناصر احلربي 23

 سامي امحد  سليمان  اخلميس  24

 إبراهيم عطيه أمحد القارزي 25

 عبداهلل  عبدالرمحن صاحل  العامر 26

 نواف مطريان فرح احلربي 27

 ابراهيم  صاحل حممد السعوي 28

 عد فهيد سعد  الدوسريس 29

 عبدالرمحن حممد عبداجلبار املالكي 30

 حممد  علي  سرحان العمري 31

 خالد عوض صاحل احلربي 32

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 ربيعبداهلل سعد مشبب الغ 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 مشعل سعود شباب املطريي 2

 حامد عابد دوس العامري 3

 سعيد  محدان  سعيد الدوسري  4

 زياد  صاحل عبدالقادر القرشي 5

 خالد اليف سامل اللهييب 6

 سلطان ناصر حمزم ال حمزم 7

 حمسن عبداهلل عبداهلل املكرمي 8

 عبداهلل علي زيد الدوسري 9

 عبدالعزيز عبد اهلل عودة العنزي 10

 ني ابراهيم حممد  سيف القحطا 11

 عبدالرمحن عبداهلل علي الشهري 12

 عبد اجمليد حممد علي اجلهين 13

 منور عبار ساير الشمري 14

 مهند بندر سعود احلربي 15

 فهد عائض ذيب املشعلي 16

 حممد حضيض فاطم املطريي 17

 فهد سعد راشد العزمة 18

 امحد رويضان سعدون الرشيدي  19

 حممد دخيل اهلل مسلم الرحيلي 20

 علي  منصور حممد  القرني 21

 عبدالعزيز فرج  منصور  العبدالعزيز 22

 هادي حمسن عبداهلل الدوسري 23

 يوسف حسن عبداهلل احلربي 24

 متعب  حممد  مشعي  الشكره 25

 مشاري عبداهلل مسلم الرشيدي 26

 مريعيسى حممد خلف الع 27

 عبدالغين علي حممد القرني 28

 مسفر منصور مسفر ال هتيلة 29

 عادل ثاري مريزيق الرشيدي 30

 مسعود عايض سعيد الدوسري 31

 فراج فاحل عبداحملسن القحطاني 32

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 ني صندوقأم

 (41باملرتبة )

 نافع فاطم عضيب الرشيدي 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 سعود املعاويريوف جوزان  2

 يزيد سامل محد الدوسري 3

 سلطان حممد سامل بن راشد 4

 مسفر صاحل على القحطانى 5

 فيصل فاحل حممد احلربي 6

 حممد مصلح عبداهلل القرني 7

 عناد مفلح علي  ال وقيان  8

 مشاري عبدالرمحن عبداهلل النويصر 9

 وسريمبارك خشمان فردوس الد 10

 مزهور  عبيد  سعيد  الوحيد  11

 سامي عبدالقادر طاهر برناوي 12

 عادل حممد علي الزبيدي 13

 معتز ابراهيم سيف القحطاني 14

 عمر حممد سامل بن راشد 15

 عبداالله محيد حممد احلربي 16

 عبدالعزيز معتوق وجران املالكي 17

 هجيين الرشيديعبد اهلل  عايض  18

 سليمان صاحل فهد القويعي 19

 عبداهلل صاحل خميمر احلربي 20

 طالل علي حممد الشهري 21

 امحد عبداهلل علي العكاسي 22

 مشعل صاحل حممد الغامدي 23

 هيف عايض محد الشهراني 24

 حمسن سلطان صاحل  العمري 25

 كسلطان حممد صاحل احلائ 26

 عبداهلل  حسن  علي  ال حييى 27

 عبداهلادي  محد عبداهلادي  احلربي  28

 عيسى سعيد مرضي الغامدي 29

 صاحل حممد صاحل املطريي 30

 حممد عون حممد الصعريي 31

 محدان سعيد ناصر آل محدان 32

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ادء االالتإل ن كإن االالتإل  وعد الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 سيف سعيد سيف الشهراني 1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 01:35اىل  01:10) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةية التقنية الكلاملكان: 

 متعب حممد متعب الدعان 2

 بدر منصور عبدالعزيز  احلسني 3

 راكان ابراهيم حممد الزعاقي 4

 سعود عبدالرمحن  محد الدعييب 5

 امحد حسن عيد املطريي 6

 عبداهلل  سعيد عبداهلل السعدي 7

 فهد  هاجد حممد احلارثي  8

 الدخالن عقيل فوزي سلمان 9

 راشد امحد عبيد احلربي 10

 ناصر  سامل  معجب  الالمعان  11

 ريان  سليمان  حممد  الراجحي  12

 تركي ضحيان فيحان السبيعي 13

 يزيد حممد عبداهلل ال محوض 14

 شاهر علي شاهر القحطاني 15

 تركي ضيف اهلل خضر الزهراني 16

 مطر  العويف بادي  سليم  17

 حممد  عبيداهلل  فريح  احلربي  18

 فاضل سامي ياسني الياسني 19

 علي سامي صاحل الدخيل 20

 ممدوح جعفر ابراهيم الرامس  21

 عبدامللك  حممد عبداهلل السهلي  22

 أمحد  حممد علي  الطيار 23

 مرزوق  عبد اجمليد  عبد القادر  علي  24

 امحد  عواد حممد احلربي 25

 مبارك عبداهلادي حممد ال خليف 26

 حممد امحد عامر البارقي 27

 عادل سعود محاد احلربي 28

 عبدالرمحن حممد مفرح املطريي 29

 عمر  جاسر فاحل احلربي 30

 مهند  علي  خلوفة  الشهري 31

 عادل نشمي  عقيل الرشيدي  32

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 الوليد  سامل سعد آل بليف  1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 02:35اىل  02:10) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

 هـ09/02/1443   ميساخليوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 عبدالسالم عايض ناصر البشري 2

 حممد بيشي خفري القرني 3

 مبخوت  حممد  مبخوت ال مرعول  4

 عبداهلل محد عامر االصقه 5

 براهيم  فهد حممد  اخلرعان 6

 رانيسامي امحد عبداهلل الزه 7

 حممد  عبداهلل  مفلح  ال عبود  8

 نايف ناصر مناحي الشهراني 9

 تركي  سعد  صاحل  الدميخ  10

 امساعيل صاحل سعد  السعد 11

 حممد  جازي  عبداهلل  احلربي  12

 عزام حممد عبداهلل الضيف 13

 خلف حممد ناصر احلارثي 14

 الشهراني وليد  مفلح  تركي   15

 عبد العزيز نايف دخيل اهلل  املطريي 16

 منري نداء منري البدراني 17

 علي ادريس علي ال رهن 18

 فهد ابراهيم فهد السلمان 19

 مسلم سعد عبداهلل اجلريد 20

 فهد نايف صقر البدراني 21

 يوسف سلمان  محد الصبحي 22

 د الدوسريعبداهلل  جازع راش 23

 حييى عالاهلل حسن سحاري 24

 ناصر  عبدالرمحن  مبارك  الدوسري  25

 مازن صاحل مسار املطريي 26

 تركي عايض تركي  القحطاني 27

 امحد  على  امحد  الشبلي  28

 مصطفى امحد مكي العبداحملسن 29

 وليد عبداهلل سليمان السويد 30

  عيسى العسرييعلي سامل 31

 عبداهلادي هباش وبري القحطاني 32

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني صندوق

 (41باملرتبة )

 حممد  مطلق  مرجي السهلي  1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 02:35اىل  02:10) الثامنة الساعةالفرتة د: املوع

 هـ09/02/1443   اخلميسيوم 

 م2021/  09/  16املوافق 

 جبدةالكلية التقنية املكان: 

 خالد علي عبدالعزيز العرفج 2

 خالد حممد عبدالرمحن آل مسعر 3

 حممد بندر امحد املعمر 4

 عبداهلل إبراهيم مبارك الدوسري 5

 حسن عبداهلل حسن السماعيل 6

 سلطان عبيد سعيد املالكي 7

 ابراهيم عبدالعزيز حممد كردي 8

 عمر عبداهلل سليمان الفديغمي 9

 سلطان  عبداهلل  حممد آل سليمان  10

 عبدالعزيز فاحل حممد الشهراني 11

 أمين سهالن حنش الشهري 12

 ال خطاب  مسفر  سعيد  مسفر  13

 حممد  سليمان  صليب احلربي 14

 معاذ عبداهلل منصور العريين 15

 عوض عبيد عوض العتييب 16

 شايخ حممد شائخ الشهري 17

 عبداهلل امحد عبداهلل البديوي 18

 يزيد عثمان ابراهيم اخلضري 19

 سعيد حممد صاحل القحطاني 20

   احلربيطالل محود عبداهلل 21

 عبداهلل  علي حممد الغامدي 22

 لؤي عبدالرمحن سامل احلربي 23

 عماد منور شويط احلربي 24

 امحد حممد صاحل الزميع 25

 عبيد حممد قبالن  احلارثي 26

 أمحد علي حممد اللقماني 27

 وليد رفاعي جهز العتييب 28

 دان الزهرانيعبدالعزيز  ابراهيم  سع 29

 عناد حمفوظ معيض املطريي 30

 طارق  عبداهلل  حممد  املوسى  31

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 فارس  حممد سليم  احلربي  1

 دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 بالرياضكلية االتصاالت واملعلومات املكان: 

 حممد ناصر  عبداهلل  اجلوهر  2

 عبداهلل  عبدالعزيز عبدالرزاق العراجه 3

 حممد ماوان حممد احلربي  4

 أمحد سعد خليل املربزي  5

 حسن عبداهلل حسن بوجباره 6

 حممد مصلح فليان املطريى 7

 امحد  حممد صاحل املهيين 8

 الرمحن السماعيلعبدالرمحن حممد عبد 9

 أمحد منصور عبداهلل ال امساعيل 10

 حممد سعيد  عبداهلل املري 11

 فهد أمحد علي  اخلريصي 12

 تركي  بندر دحيم العصيمي 13

 عبدالعزيز سعد فرج البنعلي 14

 سعود صاحل ثريان العتييب 15

 حممد سعد مزيد احلربي 16

 د  حممد  احلمد عبداهلل  امح 17

 عبدالعزيز  عبداهلل  عبود  املطريي 18

 عبدالرمحن  حجاب عبداهلل الودعاني 19

 سلطان منصور عبداهلل اخلرجيي 20

 ماجد صالح صاحل احلربي 21

 سامل سوعان محصي العنزي 22

 عبداهلل  علي  عبداهلل  الصيعري  23

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط شحن ل داوف لالالتإلاملي االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبداالله  جاسم  عبداهلل  احلمد 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ر ختصص " إدارة مستودعات " وتقدي

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل  سلمان حممد املظيربي 2

 سلطان براهيم زويد احلربي 3

 انينايف حممد عبداهلل القحط 4

 حممد  فالج مطلق الوذيناني 5

 خالد حمسن خالد السبيعي 6

 نواف علي مبرييك احلربي 7

 اديب  حممد  ناصر  احلقباني 8

 زباد عبدالعزيز ابراهيم املشيقح 9

 ناصر سعد مشخص املطريي 10

 معاذ حممد عبداهلل الصيخان 11

 خالد جريب راكان العجمي 12

 عبداحملسن  عبداهلل  عبدالرمحن  املطري 13

 عبداحلكيم محد سعود احلربي 14

 ثنيان  صاحل  سعد اللحيدان  15

 حسن مهمل عفنوش ال فهاد 16

 خالد  امحد ابراهيم  خلوي 17

 أمحد حبيب امحد الدندن 18

 عمر عبداهلل عجالن العجالن 19

 د  املسقلبأمحد  حسن  امح 20

 نايف سعد حممد العنزي 21

 إبراهيم فزع ضياع الظفريي 22

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 ابراهيم  سعد ابراهيم احلريب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 ية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "مكتب

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 ياضكلية االتصاالت واملعلومات بالراملكان: 

 فهد  زبن  محود  الشمري  2

 وليد عبداهلل زويد املطريي 3

 سعيد مسفر سعيد ال سليم 4

 خضر عبداهلل خضر الزهراني 5

 سلطان  رفاعي  عايض املطريي  6

 حممد  قليل  هليل احلارثي  7

 حممد عبداهلل حممد أبامني 8

 عمر هليل علي احلربي 9

 داهلل عبدالرمحن عبيد احلربيعب 10

 حممد عيسى صاحل احلمدان 11

 عبدالعزيز  محدان  عوض املطريي  12

 وليد حممد علي العتييب 13

 فوزان فهد فوزان الزامل 14

 حسن  علي  حسن  احملامض  15

 مالك سعد معلث الرشيدي 16

 فايز فهد جازي احلربي 17

 بداهلادي محود اجلميليمجال ع 18

 مروان صاحل سامل العمر 19

 عبدالعزيز سعد عبداهلل العتييب 20

 حممد جطلي فريح  العنزي 21

 أمحد جاسم  أمحد  العبد الرزاق  22

 فاضل عباس علي  القطان اجلبارة 23

 

  



 

 الالتإل ن كإن االالتإل وعد ادء ا الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 فهد سليمان عبد العزيز الرميان 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا8:55 اىل 8:30الساعة ) يةالثانالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 معاذ حممد فهد احلربي 2

 امين مسفر حاجي املسلم 3

 مشعل حسن علي حارثي 4

 عبداهلل  حممد  عبداهلل  الفضل 5

 صاحل  اجلميلي  حممد  عمر  6

 ابراهيم سعيد ابراهيم املشعل 7

 حممود عبدالرمحن حممود احملمود 8

 سلطان زامل سليمان العرماني 9

 خالد  سعود سعيد  املطريي  10

 عامر  مثال غامن  احلربي 11

 ناصر سعد حممد احلربي 12

 علي عبداهلل ناصر اجلديعي 13

 مناور حمسن املطريي راكان  14

 عبداهلل دغيليب مقبل احلربي 15

 حممد امحد عبدرب الرسول اخلواجه 16

 حممد  عبداللطيف عبداهلل احملارف  17

 مشاري صاحل عوض املطريي 18

 نوح علي ابراهيم الرباهيم 19

 عبدالعزيز  عمر عبدالعزيز  الصقر 20

  االربشمهند حممد عبداهلل 21

 عبدالرمحن حممد شالي الرشيدي 22

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 فيصل عبداهلل ناحي املطريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 بندر حممد هادي احلربي 2

 خالد عبدالعزيز حممد الفهاد 3

 فهد سلطان مسلط الدحياني 4

 حسني سلمان صاحل اهلودار 5

 حممد زايد شاحل العتييب 6

 عبدالكريم  حممد  عبدالكريم  الزويد  7

 علي امحد جربان هزازي 8

 عبداهلل صالح حممد احلربي 9

 عبداهلل حممد عواد العواد 10

 حممد صاحل راجح العتييب 11

 محزة عوض علي اخليربي 12

 غامن  حممد عبد اهلادي الدوسري 13

 امحد يوسف امحد الرباهيم 14

 سعود  سفاح ضيف اهلل املطريي 15

 ياسر امحد  سليمان  الصحن  16

 خالد  مذكر احويل املطريي 17

 نداء فهد نداء املطريي 18

 حممد غازي علي احلربي 19

 حممد علي  ابراهيم  املوسوي  20

 عبدالرمحن صاحل عبدالرمحن القويفل 21

 عبدالكريم  حممد عبدالكريم السليم  22

 عقيل  حسن  صاحل  الشاوي 23

 

 

  



 

 ل وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإ الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 تركي صاحل مسري  الرويلي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 صباحًا (09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 خالد حممد ملفي العبيوي 2

 عبداهلل خبيت سعود املطريي 3

 عبداهلل سليمان عايش البلوي 4

 ياسر عبداهلل هديان احلربي 5

 امحد عبداهلل  حسني احلربي 6

 مشعل صاحل عبود العصيمي 7

 عبداهلل  فهد عبدالرزاق  اجلري  8

 عباس حممد جعفر ال غريب الشمري 9

 عبداهلل  خالد عبداهلل  السلطان 10

 علي  سليمان  علي املسعود 11

 متعب رويفع دبسي ثقفي 12

 فهد سعود رحيم احلربي 13

 عرجانىعلي عبد اهلل حممد ال 14

 عبداجمليد  صقر  صايل  املطريي  15

 صاحل تركي علي الشويعي 16

 حسني عبداهلل  حسني  النويصر  17

 صاحل حممد حيياء العرف 18

 عايض  سعدون عايض العتييب 19

 علي حممد عمر الصيعري 20

 مبارك صاحل مبارك القديم 21

 الدهيشي فهد عبداهلل ابراهيم 22

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 حممد عبيد ناصر البيشي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ص " إدارة مستودعات " وتقدير ختص

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد  عبداهلل  صاحل الربيع 2

 موسى علي االملح العنزي 3

 بندر مهاوش سحلي احليسوني 4

 حممد علي سليمان البيوض 5

 امحد  عبدالعزيز  امحد  املبرييك  6

 عيسى راجح حممد السمريي 7

 سليمان محود حممد السليمان 8

 عبداللطيف خالد شاني العنزي 9

 نايف عويد سالمه العنزي 10

 مهند غازي  فالح احلربي  11

 قاسم  امحد  غامن  املهدي  12

 عبدالسالم  عبدالرمحن  حممد التوجيري  13

 منر عبداهلل  منر اهلوتة 14

 خالد مسعد جعيثن احلربي 15

 سليمان ناصر  علي الزلفاوي  16

 عبدالرمحن  حممد  عبداهلل  الدهيمي  17

 عبداهلل حممد عبداهلل السرحان 18

 صاحل حممد الدعيجانيحممد  19

 سلطان  بنيدر بدر املطريي 20

 سامل الراوي سعيد العنزي 21

 عبداهلل  خالد عبداهلل  الباهلي  22

 سعود عبداهلل علي العجمي 23

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41رتبة )بامل

 علي  إبراهيم  حممد  الشهابي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   حدااليوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 محد عبداهلل عبداللطيف الشعييب 2

 ناصر زيد عبيد صليح 3

 ماجد جواعد هالل العتييب 4

 تركي خالد  كساب  العنزي 5

 عبداهلل حسني عبداهلل  اخلميس 6

   إبراهيم  الغميزيفهد عبداهلل 7

 سلطان  حممد سامل  البديري 8

 عادل سعود عيد الرشيدي 9

 عمر مشاري عبدالعزيز العلي 10

 مهدي سعد ياسني احلماده 11

 نواف سعد محدان العتييب 12

 صقر حممد  متعب  العتييب  13

 مساعد خالد مساعد العتييب  14

 زيد املطرييفيصل فهد م 15

 فارس عيسى مهنا احلربي 16

 ياسر منصور عبداهلل املنصور 17

 عبداجمليد صاحل  زيد املنيع 18

 علي فؤاد محزة الصاخن 19

 مشعل مزعل مبارك العنزي  20

 خالد فايز حممد الشهري 21

 حممد هالل حممد الدوحيس 22

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط  ل داوف لالالتإلامليشحن

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 مهند عبدالعزيز حممد املذن  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا " جيدمؤهل 

 

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 مهدي عبداحلميد ماجد اهلاشم 2

 سعود صاحل سليمان الزويد 3

 عزام صاحل عبداهلل الغلث  4

 عبداهلل  بركوت سامل املرحيب 5

 فيصل سعود عايض الشيباني 6

 علي ابراهيم ابراهيم القاسم 7

 علي حسني حممد العبداللطيف 8

 عبدالعزيز عبداحملسن  عبداهلل املبدل 9

 ماجد خالد عجالن العجالن 10

 فيصل خالد حممد الرتكي 11

 مشاري مفلح علي احلربي  12

 ريان  عبدالرمحن سريع  العتل 13

 امحد حسن حمسن اجلهين 14

 عبدالعليم عبداهلل امحد الضوحيي 15

 بطي عبداهلل عبدالعزيز البطي 16

 ناصر منصور ناصر الرباهيم 17

 حممد سعدي نقاء احلربي 18

 فيصل  امحد حممد النداوي  19

 ليويمعاذ سليمان خلية اخل 20

 سليمان صاحل سليمان الدبيان 21

 تركي  مزعل فاحل  احلربدي  22

 ابراهيم عبداهلل فهاد الدوسري 23

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبداهلل حسني عبداهلل احلرز 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 سليمان عايض قليالن احلربي 2

 نادر  عبداهلل غازي العصيمي 3

 عياد مطلق عياد اجلميلي 4

 عبدالرمحن سليمان علي البييب 5

 ناصر عبدالرمحن عبدالعزيز النداوي 6

 عبدالعزيز حممد خلف العنزي 7

 ناصر  حممد  الوهييب عبدالرمحن   8

 عتيق حجي عتيق الشريهي 9

 عبدالعزيز رشيد عبداهلل العتييب 10

 حممد خالد تركي املربد 11

 ناصر سلمان حممد السبيعي 12

 عبداهلل نفل عبداهلل  املطريي 13

 سامي بندر فوزان اجلديعي 14

 يوسف علي ناصر املبرييك 15

 فاي قعيد العتييببدر ل 16

 سعد فالح منور املطريي 17

 عبداهلل هليلم مفلح املطريي 18

 سعد عايد عبداهلل العتييب 19

 راكان حثلني نافع احلربي  20

 سعود  سليمان سودان الشمري 21

 باسل مفرح مشحن العنزي 22

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل لشيطا امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 منري خلف جباد السبيعي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةة الفرتاملوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل غامن خليل العنزي 2

 حسني حسن علي االمحد 3

 حمسن صاحل حميسن العريين 4

 سني عبدالعزيز  سليمان  ابراهيم  احل 5

 ماجد امحد حممد بن علي 6

 فراس عبداهلل باتل الطريقي 7

 حممد  تركي عبداحملسن  العصيمي 8

 حازم جازم نافع الفريدي 9

 عبدالعزيز مانع عبداهلل املانع 10

 مانع عبدالكريم صاحل البليهي 11

 سليمان حممد عبداهلل الرثيع 12

  حممد احلنوطمنصور عبداهلل 13

 عبداهلل حممد  عبداهلل  املشيطي  14

 سعود عبداهلل حممد الشهري 15

 حممد سليمان صاحل اليحياء  16

 بدر سعيد حممد الشمري 17

 ناصر  عبداهلل  حممد  القديري  18

 امحد عبداهلل عبداللطيف السقويف 19

 عبداهلل عطااهلل عتقا احلربي 20

 عمار حممد ظاهر اجلهين 21

 عبداهلل علي عبدالعزيز الغراس 22

 حممد مبارك حممد الشهراني 23

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبداجمليد سليمان علي السمري 1

تقنية " ختصص " إدارة دبلوم كلية  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 ة االتصاالت واملعلومات بالرياضكلياملكان: 

 مصعب عبدالرمحن غازي املطريي 2

 سليمان محد سليمان العويس 3

 جعفر حممد جعفر املطاوعه 4

 حممد  عقيل  عايد الشمري  5

 حممد ليث محدان العمري 6

 مساعد عبداهلل عبدالرمحن اخلنيين 7

 حممد ابراهيم صاحل القحطاني 8

 مبارك حممد مشهور الشهراني 9

 أسامة محد اليف احلربي 10

 راكان راشد حممد الربيع 11

 صاحل عثمان  صاحل الشمري  12

 امحد  سفر سويفر املطريي 13

 نايف عبداهلل حممد النغيمشي 14

 مهند  هالل عليثه احلربي 15

 قاسم هاشم حسني املوسوي 16

 داهلل حييى حسن الفيفيعب 17

 عماد جهز قنني احلربي 18

 مهند  بدر  عبدالرمحن  الدليحان   19

 خالد بدر عبيداهلل  القنيفد 20

 سامي حممد بدر البدراني احلربي 21

 مشاري  عبداهلل سعد  الرشيدي  22

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
 ادء االالتإل ن كإن االالتإل وعد  الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 مهند قاسم ابراهيم الشايع 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) عة الساعةالسابالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل  فهد مدعج املطريي 2

 عبداهلل  عبدالكريم  حممد  املطرودي 3

 يوسف  امحد حممد العلي 4

 يقيسلمان ابراهيم حممد الطر 5

 امحد حسني حممد املزراق 6

 عبدالعزيز خالد عبداهلل املبارك 7

 نايف عبداهلل سليمان الشيباني 8

 صاحل امسري سليمان احلربي 9

 وليد حسن حمسن احلربي 10

 عثمان  باجد  جرب  املطريي 11

 عبدالكريم عبدالدائم حممد احلربي 12

 ابراهيم الدبيانابراهيم امحد  13

 عبداالله صاحل علي البدراني 14

 صاحل  فهد عيد  العنزي 15

 نايف فهيد فهد العويف  16

 فهد حممد عبداهلل الشديد 17

 راكان عبدالرمحن عيد احلنيين 18

 فهد  خبيت  علي  املالكي  19

 ابراهيم  مشاري صاحل املشاري 20

 اهلل حممد عبداهللحممد عبد 21

 هاني علي دغيمان  احلربي 22

 حازم جمري سامل احلريي 23

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبدالعزيز  عبدالرمحن براهيم  الضوحيي  1

صص " إدارة دبلوم كلية تقنية " خت " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 ت واملعلومات بالرياضكلية االتصاالاملكان: 

 رافع عبداهلل موسى الزهراني 2

 خالد عبداهلل خالد احلربي 3

 عبداجمليد بطي سبيتان الرشيدي 4

 حممد سويد باتل الطريقي 5

 خالد تركي دباش العنزي 6

 نايف  ناصر علي الشويعي 7

 عبداهلل صاحل ابراهيم  الوهيد  8

 حممد الدرييب حسام  سعد 9

 سلطان سامر غنيمان املطريي 10

 سليمان  امحد علي العمري 11

 هذال  حممد  عبداهلل اجللعود 12

 امحد  عبداهلل  امحد العمر 13

 مشاري  امحد  حسني الوعله  14

 منصور عبدالرزاق ابراهيم الشايع 15

 نايف مبارك حممد الدوسري 16

 بدالعزيز جزاء فهد الذوييبع 17

 امحد عبدرب الرسول عبداهلل اهلالل 18

 أمحد حممد حسني القطان 19

 عماد  عبداحلميد  حممد الذوبخ 20

 عبداجمليد  حممد  براهيم  احلربي  21

 عبداالله عبدالغين علي القطان 22

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل شيطال امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبداهلادي  حممد عبداهلادي  العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة وعد: امل

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 صاحل حممد علي الصاحل 2

 مشبب  حممد  سامل ال سامل  3

 عبدالرمحن  مجيل  حممد  احلمادي  4

 بداهلل احمليميدبدر صاحل ع 5

 خالد سعود عايض احلربي 6

 عبدالعزيز  حممد  مرزوق احلربي  7

 حممد سيف ضيف اهلل املطريي 8

 عبدالعزيز مسحل معتق احلريص  9

 عبداهلل  سلمان حممد العبد 10

 ماهر  ابراهيم حممد احلمد 11

 راكان تركي زاحم العصيمي 12

 حممد اسحاق بن مزيعليعقوب  13

 عبدالرمحن  محد ناصر املرزوق 14

 حممد  خالد سعد احمليسن 15

 حسن علي عبده طميحي 16

 محد حممد صاحل الصاحلي 17

 سعود  غصن عبدالعزيز اخلضراني 18

 عبدالسالم إبراهيم عبداهلل اخلضري 19

 عبدالرمحن  عبداهلل  سعد  السعيد  20

 راكان حممد عبداهلل  الشومر 21

 عبدالعزيز فاضي سامل العنزي 22

 أنس  علي محد السدراني  23

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 عبدالرحيم حممد عبدالعزيز العباد 1

لية تقنية " ختصص " إدارة دبلوم ك " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ12/02/1443   االحديوم 

 م2021/  09/  19املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 نايف  سعود نايف  الشمري 2

 حممد مساعد حممد الدغيليب 3

 راشد عبداهلل مشلح السقياني 4

 ابراهيم عبداهلل ابراهيم املعيلي 5

 وليد ماطر محد العتييب 6

 عبدالرمحن مطلق معيض العتييب 7

 عبداالله  طليع براك براك 8

 عادل عبداهلل سيف الشارخ  9

 راكان  عبداهلل  غازي العمري 10

 ناصر  عبداهلل علي احلربي 11

 عبد العزيز احلميدي سعود العلوي 12

 فهد مطلق عبداحملسن احلربي 13

 حامت فهد سعدون املطريي 14

 طالل صلف سلييم املطريي 15

 املطريعبداهلل صاحل مسعود  16

 حممد فهد حممد بن خنفور 17

 حممد راضي صنات الشيباني 18

 عايض عويد ظافر القحطاني 19

 عبداالله احلميدي نايف العنزي 20

 حممد جروان  مقبل  السلطان  21

 

 

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 حممد  ابراهيم  حسني  العبيد  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدامللك حممد عبداهلل احلسن  2

 منصور ناصر عويض احلربي 3

 امحد رشيد محدان البديري  4

 حممد منيع صاحل الروضان 5

 ي مشعل  ناصر  زيد  القحطان 6

 عاطف حميميد  علي  احلربي 7

 حممد  حسني  ابرهيم  الرتيكي 8

 حممد عبداهلل راشد الزهراني 9

 حممد فيحان عاضة البقمي 10

 حممد صاحل عبدالرمحن  العيريي 11

 علي نوار مربوك املطريي 12

 عبداهلل حممد مزعل العنزي 13

 بانيأمحد خالد إبراهيم ال 14

 وليد جزاء بريز املطريي 15

 فيصل محد ابراهيم الفيصل 16

 صاحل  امحد صاحل العمر 17

 حممد عبداهلل  عبدالعزيز  السديس 18

 ابراهيم  حممد ابراهيم القيعاني 19

 سلطان  معزي فرج العتييب  20

 عبدالرمحن عبداهلل عبدالرمحن التوجيري 21

 ود حممد صاحل املبرييكمح 22

 حممد  نايف صاحل املطريي 23

 

 

 

  



  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 بسام حممد شامان العمري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 جدا "مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد 

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا8:25اىل  8:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 ع الروقي القحطانيرياض  خالد شجا 2

 فاحل مطلق ربح السبيعي 3

 عبداجمليد عيد غصن العتييب 4

 فيصل فهد محيد اجلهين 5

 فراس  عبداهلل  عبدالرمحن  الزيد  6

 عبدالرمحن حممد طلق السقياني 7

 فيصل حممد جازع احلميدان 8

 فارس عبداهلل صاحل احلنيين 9

 حسني الصقور ناجي مسفر 10

 حسني  علي  حسني  احلسن  11

 عبداجمليد  عبدي  ماجد  احلربي  12

 حممد مشعل عبدالرمحن  اخلالدي 13

 عبداحلكيم علي سليمان الطيار  14

 مشعل سليمان ابراهيم  الضبيعي  15

 مقرن فرحان خلف املطريي 16

 يممدوح عبدالرمحن  يوسف العبيس 17

 الوليد  عبدالرمحن  حممد  عسريي  18

 علي سعد حممد الرباهيم 19

 عبدالرمحن عبداهلل  عبدالرمحن الوحيمد 20

 مهند عبدالعزيز مسفر املطريي 21

 أنس عبدالعزيز محد الشعييب 22

 

  



 

 إن االالتإل وعد ادء االالتإل ن ك الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 وليد  حممد براهيم اليعيش 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ملدة سنتني "  الثانويةدبلوم بعد  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 محد عبداهلل  حربي احلرييب 2

 تركي  خلف  حممد  املرخيي  3

 ماجد رشيد فريح العنزي 4

 سلطان سعد كايد العتييب 5

 ممجال حممد  امان هاش 6

 حممد  ذعار  سودان البيضاني  7

 محود فاضل محود الفاضل 8

 انس  عبد العزيز حممد الدواس 9

 سليمان خالد حممد اخلريف 10

 خالد مجيل ابراهيم املشعل 11

 عبداهلل حممد عبداهلل العمري 12

 جعفر حسني جعفر املوسى 13

 معاذ سليمان حممد اجلناحي 14

 عبداهلل عوض اهلل حاكم املطريي 15

 عيسى سعد خلف العنزي 16

 حممد صاحل عبداهلل الثنيان 17

 خالد زياد شحيبان  العجرمي 18

 مشاري  زيد سعود  احلربي 19

 حممد عبداهلل حممد بن نامس 20

 حامت عوض مرزوق احلنيين 21

 نحممد  محزة ياسني العبيدا 22

 ريان سليمان حممد املزروع 23

 

  



 

  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل االتإل لوظإل ر

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 ابراهيم  عليان  ابراهيم  العليان  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا8:55 اىل 8:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 ي فيصل  علي  غضيان  العنز 2

 فيصل عبد العزيز ضيف اهلل  البدراني  3

 ممدوح ملفي علي الرشيدي 4

 عبداهلل غرم اهلل صاحل ال علي 5

 خالد مطر عبداهلل العتييب 6

 مرتضي حممد خليفه اهلويشل 7

 فواز سليم شليبيط املطريي 8

 ساير  سعد  طلق  احلربي  9

 يمان احلسونعبد اجمليد محد سل 10

 نايف  عيسى عبد العزيز العيسى 11

 عمر فهد صاحل الزايدي  12

 حممد محدان بريك العتييب 13

 عبداهلل  سعد  مبارك  اجلبيل  14

 عبداهلل  عبدالعزيز سليمان  العبود 15

 أمحد أمري امحد الناجم 16

 عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل الربيش 17

 فيصل  ناجي  مذكر  املطريي  18

 عمار معوض سليم الذبياني 19

 ثامر مبارك عايض العتييب 20

 عيسى غازي مجل املطريي 21

 حممد طارق حممد الراشد 22

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41تبة )باملر

 امحد عبداهلل امحد الناصر 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالكريم كريدي كريدي احلربي 2

 فيصل فاحل ظاهر العازمي 3

 عبداجمليد إبراهيم  ساير العتييب  4

 سعد  حممد  سعد  السهلي  5

 راشد علي راشد  العنزي 6

 هيم  عبدالرمحن  احلمد محد إبرا 7

 سعد علي حممد القحطاني 8

 وحيد حممد مفوز الشمري 9

 راشد  عبداهلل  راشد  العقل  10

 علي حممد علي احمليا 11

 فهد  محود مجعان  املطريي 12

 عاصم ابراهيم علي الوهابي 13

 حممد  صاحل  خميمر  احلربي  14

 ظاهر الشمري سامل هليلم 15

 مشاري سعد سامل اخلضران 16

 صاحل  فهد  صاحل  التميمي  17

 عبدالرمحن  ساير سرور الرشيدي  18

 جهاد منصور مبارك العودة 19

 عبدالسالم احلميدي دلي العنزي 20

 مقبل مذود عيد الشمري 21

 حممد سلمان حممد العتييب 22

 سليمان الصييفيبسام حممد  23

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 أمني مستودع

 (41باملرتبة )

 تركي علي عبدالرمحن القريعان 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ة سنتني " دبلوم بعد الثانوية ملد "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 ( صباحًا09:25 اىل 9:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 ابراهيم حممد عازب الزهراني 2

 م احلازميممدوح عشوي سال 3

 حممد عبداهلل  ناصر  املفرج 4

 نايف حممد  ثواب  الوذناني 5

 مطر صاحل علي ال ساري 6

 مشاري  حممد  طالع  املقادمي  7

 عبدالعزيز عبداهلل حممد أبامني 8

 عبداالله عبداهلل سليمان العواجي  9

 جنم  فهد  عبداهلل  اهلطالني  10

 حممد ابراهيم عبدالرمحن اخلضر 11

 حممد صاحل علي ال فطيح 12

 فيصل امحد ادريس الزامل 13

 عبدع محد عبدالعزيز  الغنام 14

 فواز صاحل فهد  احلربي  15

 عبداهلل ياسر عبداهلل املطري 16

 عبدالعزيز يوسف  علي  الدباسي  17

 خالد حممد مرعي عامري 18

 تركي  حممد مبارك املطريي  19

 نايف غامن بندر الزوميل 20

 زياد عبيد شوميان احلربي 21

 حسني  عبداهلل  صاحل  الوهييب  22

 تركي علي عبدالرمحن القريعان 23

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 ستودعأمني م

 (41باملرتبة )

 عبدالسالم عبداهلل حممد املطرودي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة  " "

 مكتبية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 جدا مؤهل " جيد

 

 صباحًا (09:55اىل  09:30) الساعةالرابعة الفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداهلل سليمان عبداهلل الضحيان 2

 محود سامل اليف البقعاوي 3

 عبداهلل محد عبداهلادي احلربي 4

 حممد دخيل اهلل  عوض احلارثي  5

 د احلزمييمفرح طنف عبي 6

 خالد منصور عبيد الغبيوي 7

 سلطان غالب مريزيق احلربي 8

 مبارك بريك سائر الكرمشي 9

 حممد عوض عبداهلل العبيوي 10

 عادل  ابراهيم حمياء احلربي 11

 ناصر يوسف ناصر احلسن 12

 حممد  حسني لياليد  فرزي 13

 صاحل خليفه صاحل اخلليفه 14

 امحد  عبدالعزيز عبداهلل احلبيس 15

 حممد عبداهلل  ابراهيم اجلديعي 16

 علي امحد خميلد اجلاسر 17

 عبدالعزيز  حممد محدان املطريي 18

 عبداهلل  عبدالعزيز  عبداهلل  الصولي  19

 حممد  محود  حممد  الراشد 20

 الوليد علي عبدالرمحن  اللحيدان 21

 عبداحملسن  عبداهلل  ابراهيم  احمليفيظ 22

 عبد اهلل  فهد  عبد اهلل  املهنا  23

 حممد ابراهيم  حممد  اخلضر 24

 حممد مصلح سلطان احلارثي 25

 عمر امحد عبداهلل االمحري 26

 حممد  علي حممد كعيب 27

 تركي عبداهلل علي الدوسري  28

 جح  حممد  احلربي فيصل  را 29

 فواز خالد صاحل اجلعيدان 30

 زياد  منصور مبارك  العودة  31

 عايض سعد هميل الغامدي 32

 عبداالله سليم سلمان املظيربي 33

 حسن عبد اجلبار  علي  ال عواد  34

 مصطفى ناصر حممد  الناصر 35

 

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط لالالتإلامليشحن ل داوف 

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خالد مشعل دابس احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

نوية ملدة سنتني " دبلوم بعد الثا "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 االتصاالت واملعلومات بالرياض كليةاملكان: 

 حسن نامي حممد الدوسري 2

 محد فهاد حممد ال العرجاء 3

 فهد عبداهلل حسني العجريي 4

 عبداهلل رشيد فاحل السلمي 5

 حممد  سامل  حممد  ال بليف  6

 متعب عبداهلل حممد مسليب 7

 فيصل عبدالعزيز عبداهلل املطلق  8

 راد عبدالرمحن  حممد  الريس م 9

 ذيب  حممد ناصر  املخاريم 10

 ضوحيي عبداهلل مبارك العماري 11

 سلطان حسن حممد الشهري 12

 عبد االله  حممد سعود ال محاد  13

 عبدالرمحن عوض حبيب املطريي 14

 نايف  فهاد  فواز  الدوسري  15

 السرحانفيصل فهد عبد الرمحن  16

 علي عبداهلل علي  التميمي 17

 ناصر عبداهلل ناصر املطري 18

 صاحل  جعفر صاحل آل قنرب 19

 عبدالعزيز علي سعيد العمري 20

 علي عبداحملسن مكي ال انصيف 21

 سعد  فهد  سعد  بن زايد 22

 منصور عبداحملسن عبداهلل املقيبل 23

 

 

  



 

االتإل 

 وظإل رل
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 مبارك ناصر شليويح آل سويلم 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات  "

 جدا " " وتقدير مؤهل " جيد

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا10:55اىل  10:30) اخلامسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 ناصر  حممد  ظافر  العرجاني 2

 حممد حسن سويد الشرافاء 3

 عبدالعزيز عليان عتقه الرشيدي 4

 حممد حجاب حممد الدوسري 5

 حيدر عبداهلل حبيب بوهدلق 6

 فهد دخيل  مبارك الشمري  7

 علي اخلنيفرعلي فهد  8

 امحد عبداهلل راشد احلويطان 9

 عبداهلل  عايض ناصر  الشعالن 10

 عبدالعزيز عبداهلل بنجر ال حنيش 11

 فايز ابراهيم حممد الدوسري 12

 موسى فاحل مجعان ال عوض 13

 حممد عبدالعزيز سعد بن غرير 14

 عبد امللك  خالد مرزوق ال عنيزان  15

 بدر سامل فهد الدوسري 16

 علي جاسم حممد الناصر 17

 حممد عبداهلل راشد بن مزيعل 18

 حممد ناصر حسني خويري 19

 حممد فهد تين الدوسري 20

 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز  اهلذيلي 21

 ميثم علي حسني بن معن 22

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط التإلامليشحن ل داوف لال

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 نايف الحق حمسن العتييب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ية ملدة سنتني " دبلوم بعد الثانو "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 التصاالت واملعلومات بالرياضكلية ااملكان: 

 زياد  عبدالعزيز عبدالرمحن العامر 2

 ماجد سويري معدي  العتييب  3

 مرزوق فيصل مرزوق الدوسري 4

 خبيت  مطلق  خبيت  الدوسري  5

 فيصل مبارك عبداهلل القحطاني 6

 عبداهلل  مسفر  فاحل  العرجاني  7

 بيحممد علي مرجي احلر 8

 مشعل  سعود  عبدالعزيز  التميمي  9

 ناهض سامل ناهض العمار 10

 حممد صادق عبداهلل  اخلليفه 11

 حممد  عبيد  دهيم  الكربي  12

 علي مشبب علي  الدوسري 13

 عبداهلل  مجال  عبدالرمحن  املقاطي  14

 يزيد عبدالعزيز ناصر احلقباني 15

 مذهل مفرج الصخابره مفرج  16

 سعود عبداهلادي  ابراهيم  الدوسري 17

 علي  موسى حممد حقوي 18

 عبداهلل شواف مياح الشمالني 19

 عبدالعزيز  صاحل  ابراهيم  بن خرعان  20

 عبدالرمحن ذياب سعود الذياب 21

 نواف نايف مقعد املطريي 22

 ريسعد سلمان  لزام  الشم 23

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 ناصر عبدهللا عايد ال حزام 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا11:25اىل  11:00) السادسة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حمد راشد حمد ال سليمان 2

 سعود محمد سعود العتيبي 3

 عبدهللا  أحمد محمد الكريديس 4

 مرعي عبدهللا حسن سالمي 5

 عبدالمحسن محمد  عبدالرحمن  خثالن  6

 العزيز العنزان  صالح  سعود  عبد 7

 عبدالرحمن  عواض جمعان المالكي 8

 فهاد محمد نفل الصخابرة 9

 يحيى طاهر محمد المكي 10

 عبدهللا  سعود  ابراهيم  الصليح  11

 ميثم صالح عبدالعزيز البن ظيف 12

 محمد  صالح  منصور علقم 13

 مشعل سعود عبدالعزيز النتيفي 14

 عادل محمد خضران العماري 15

 سعد سعيد سعد ال هليه 16

 فيصل عبدهللا سعد الشهراني 17

 عبدهللا  سليمان عبدهللا النحيط 18

 مروان  عبدهللا  محمد السهلي 19

 حسين  منيف  مسفر  الدوسري 20

 عبدالعزيز ارويشد راشدان المظيبري 21

 الدوسري نايف عبدهللا منيف 22

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 حسني مبارك حسني املهدي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

ت دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكا "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 امحد  فهد  امحد  السلمه  2

 حسني  حممد  امحد  الشهاب 3

 فيصل علي  سعيد الشهري 4

 ناصر فهد ناصر الدوسري 5

 زيد  سعد  هزاع  اهلزاع  6

 تركي خلف موسى احلربي 7

 عبدالرمحن  حسني مشبب القحطاني 8

 سلطان  حممد ناصر اليحي 9

 امحد  حممدامني  عبداحملسن املوسوي 10

 عايد عبداهلل عايد ال حزام 11

 ماجد ثبيت عجري العتييب 12

 فهد ناصر علي عسريي 13

 فيصل يوسف امحد الناجم 14

 حممد شديد خضران اليابسي 15

 فهد حمسن فهد آل حليان 16

 عبدالكريم زكي امحد الرماح 17

 الوليد مفلح فاحل العبود 18

 ناصر عيسى ناصر احلربي 19

 عامر ناصر  منيف  الشكرة 20

 فواز عبداهلل سعد العقيفي 21

 انس  مبارك  سعد الفرشان 22

 فيصل عبدالرمحن عبد العزيز احلنتوش 23

 

 

  



 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 فرحان حممد فرحان العتييب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات  "

 مؤهل " جيد جدا "" وتقدير 

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا11:55اىل  11:30) السابعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالرمحن حممد  ناصر  احلزام 2

 فراج سعدون حضرم القبابنه  3

 مهدي امحد علي الرباهيم 4

 عبدامللك عبداهلل عبدالرمحن ال معدي 5

 عبداهلل سعد علي الدوسري 6

 بن ثاري علي عبد الرمحن محد 7

 حممد  ابن مبارك ابن عبداهلل القحطاني  8

 عبداهلل  سعد راشد الشرطب 9

 سعد عبداهلل حممد الشهراني 10

 صاحل ناجي فرج  ال فطيح 11

 محد حممد حيدر ال حيدر 12

 علي  حجي  امحد اجلعيدان  13

 طامي نائف فهيد الدوسري 14

 حممد الودعاني معين  منصور 15

 فهد  عبداهلل  حسني  الدوسري 16

 عبداهلل  راشد  زيدان الدوسري 17

 شايق عبداهلل طلق املقاطي 18

 خالد جاسر ناصر ال بريك 19

 حممد ظافر حممد ال سحمان 20

 رفدان  مشوط  مبارك الزمامي 21

 مازن سعد امان السعود 22

 مد فرحان العتييبفرحان حم 23

 

 

  



االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 خلف حمماس شجاع الدوسري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

ص " شبكات دبلوم كلية تقنية " ختص "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 إبراهيم فراج مثال الدوسري 2

 سلمان امحد عبدالرمحن احلاليف 3

 عبداهلل  ابراهيم  سامل  الدوسري  4

 عبداهلل حممد عبدالرمحن اليحيا 5

 مطلق  نوار مجل الزيادي 6

 حبيب عبداهلل علي الشبيب 7

 منصور  سفر ناصر  العتييب  8

 عبدالعزيز  علي  فهد الدوسري  9

 نواف  عبداهلل  ابراهيم  ال سامل  10

 عبداهلل عماش عباس آل عمار 11

 فهد سعود عبدالعزيز آل هالل 12

 سامل ناصر سامل احلربي 13

 بيزيسلطان موسى سعد اخل 14

 عبدالرمحن نفل بداح الشكري 15

 عبدالعزيز سعيد سعد آل سعيد 16

 عبداجمليد  فرحان ثاني العنزي  17

 فواز حممد غريب ال راكه 18

 حممد ناصر سامل ال قوصع 19

 سلمان بداح مهدي ال بريك 20

 شاهر  فيصل  لفى  املطريي  21

 عيجانسعد حممد سعد الب 22

 سعود حممد  ابراهيم  آل طالب  23

 مؤيد  معجب حشان  الكربا 24

 فيصل  فهد محد آل سامل 25

 امحد جالل مفضي املطريف 26

 مهند بدر عيسى احلميان 27

 دهيم خلف دهيم الدوسري 28

 ابراهيم حممد ابراهيم الدوسري 29

 سري وقيان  نايف  بادي  الدو 30

 فيصل ناصر حممد السحيباني 31

 عبداهلل فهد ضيف اهلل الرشيدي 32

 مرتضى باقر حممدعايش العوض 33

 سلمان صاحل سلمان الروميي 34

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 كاتحاسب وشب 

 (41باملرتبة )

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  " قاسم طالل حجي الصقر 1

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  دبلوم "

 " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 12:55اىل  12:30) الثامنة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبداالله بندر صنهات العتييب 2

 نايف منيف املنيف فهد 3

 ريان ناصر عبداهلل القرشي 4

 عمر صاحل موسى احلربي 5

 نهاض عوض نهاض  املغريي 6

 سعود  حمسن  قزعان  القسامي  7

 خالد عويد سعود  العنزي 8

 ريان صنهات فهد احلربي 9

 عبدالرمحن  عايش عبداهلل  املطريي 10

 زايد املطريي  أمحد عطا اهلل 11

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 معاذ حمسن حممد العتييب 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

" شبكات دبلوم كلية تقنية " ختصص  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 مساًء( 01:25اىل  01:00) التاسعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 حممد محد صالح الزيادي 2

 عالي  مطلق  نزال العتييب 3

 عبدالعزيز  خالد  حويل  احلربي  4

 عبدالرمحن حممد عويض املطريي 5

 مازن  خملد فزاع  املطريي 6

 مد سهيل  العضيانيذياب  حم 7

 عبداهلل  عطااهلل  زايد  العتييب  8

 منر مقعد عبيد العتييب  9

 فواز شنيف فرج العتييب 10

 فيصل عوض عائض الرحيلي 11

 ابراهيم جواد ابراهيم احلسن 12

 مازن شبيب صاحل العتييب 13

 عبداجمليد  باجد  عبداهلل العتييب  14

 عبدالرمحن حممد نور املطريي 15

 فيصل خليف خبيت العمري 16

 متعب فيحان راجح العتييب 17

 سيف عبداهلل غامن اجلهين 18

 عمر غازي مبارك العويف 19

 مبارك  جزاء  عبيد  العتييب  20

 نواف هادي  حممد العتييب 21

 عمر عبداهلل مريزيق احلربي 22

 ن  مقحم  دحيم  العتييبأمي 23

 

 

  



 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 حاسب وشبكات 

 (41باملرتبة )

 فهد عبدالرزاق  العتييبسلطان   1

" ختصص " دعم  دبلوم كلية تقنية "

 فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " 

 جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "

د ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جي

 " جدا

 مساًء( 01:25اىل  01:00) التاسعة الساعةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 عبدالرمحن ناصر عبداهلل العمري 2

 عوض زياد مزيد العتييب 3

 عبداهلل  حممد  سودان  الدعجاني 4

 عبداهلل  سعيد أمحد السعيد 5

 سامي  مضحي ماطر الغبيوي 6

 عبداهلل مريزيق عريج املطريي 7

 عبداهلل  منور  بريك  املطريي  8

 عامر حممد شاعي  العتييب  9

 عبدالرحيم عبداحملسن شلوي العتييب 10

 عبدالرمحن  سعد  سعيد العتييب  11

 سعود  جنر  صنت  العتييب  12

 ناصر  حوران  نغيمش املرشدي 13

 خملد غازي مرزوق العتييب 14

 ساير حاجي هجاد املطريي 15

 عيد محود بن مشاعل العتييب 16

 سلطان  سعد ضيف اهلل العصيمي  17

 حممد محدان حممد اجلهين 18

 عبداهلل عويض املطرييمحد  19

 ممدوح  مشعان  راشد  املطريي  20

 فيصل حممد قزعان العتييب 21

 فيصل بندر حباب  العتييب 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

االتإل 

 لوظإل ر
  وعد ادء االالتإل ن كإن االالتإل الشيط امليشحن ل داوف لالالتإل

 فين أجهزة

 سب وشبكاتحا 

 (41باملرتبة )

 عبداجمليد  عيد  محد  العتييب  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا " 

 او

دبلوم كلية تقنية " ختصص " شبكات "  "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص "  "

 دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

ملدة سنتني " ختصص "  دبلوم بعد الثانوية "

 " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 

 مساًء( 01:25اىل  01:00) الساعة العاشرةالفرتة املوعد: 

   هـ13/02/1443   االثننييوم 

 م2021/  09/  20املوافق 

 كلية االتصاالت واملعلومات بالرياضاملكان: 

 متعب عبداهلل صاحل العتييب 2

 حمسن  سعود  العتييب   سلطان 3

 حممد سلطان جنا العضياني 4

 حممد علي حممد الوقداني 5

 عادل حممد ضاوي العتييب 6

 علي سلطان علي العتييب 7

 أمحد علي ذويب احلربي 8

 سعد فرج سعود العتييب 9

 

 


