
 

  

 

االختبار التحريري لشغل وظيفة معيد بكلية األمير سلطان بن  أسماء المرشحين لدخول

  )يجب إحضار أصل الهوية الوطنية( بدالعزيز للخدمات الطبية الطارئةع

 

  هـ 5/3/1440الثالثاء الموافق يوم الموعد : 

 صباحاً  9:00الساعة الوقت : 

 ( 2مبنى رقم ) كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئةالمكان : 

 

 نواف نور زايد المطيري .1

 فيصل مصطفى ذياب ابوزيد .2

 عبدالرحمن سعد راضي الظفيري .3

 محمد ابراهيم ناصر الهذيلي .4

 عبد العزيز عبد هللا مرزوق البلوي .5

 محمود سويلم عيد العطوي .6

 عبدهللا ضحيان عبدهللا الضحيان .7

 سلطان جاسم حضور قل شير .8

 محمد مشوح دغيم المرشدي .9

 دالمحسن عبدهللا العمرعبدهللا عب .10

 مصعب زايد هالل الحارثي .11

 عبدالعزيز عبدهللا محمد البرادعي .12

 سليمان بن سلطان بن سليمان األسمري .13

 احمد حجي علي البطاط .14

 عمر عجران زهيميل الراشد .15

16. Abdulrahman Ayed Dayood alfdani 

 عمر مبارك محمد المدرع .17

 ناصر سعيد علي الشهراني .18

 فهد وصفي حسين ابوسمك .19

 جاسم صالح عبدالرحمن البوعبيد .20

 محمد عبدالعزيز حسن الفقيه .21

 سلمان غازي عبدالكريم العنزي .22

 محمد بن منصور بن عبدهللا الممتن .23



 عبدالعزيز سعد نصيب المالكي .24

 علي أحمد صالح المفرح الشمراني .25

 عبدالحميد احمد صغير مدخلي .26

 تركي عذاب فدعوس الرويلي .27

 منذر زياد عبدهللا العتيبي .28

 غازي محمد الصانعنايف  .29

 عمر عهد حسين البخاري .30

 زياد ابراهيم محمد الكلثم .31

 راكان عادل يعقوب الشبيبي .32

 حسين سلمان محمد الكديسي .33

 عيسى حامد معاضه السلمي .34

 محمد ناصر محمد المطيري .35

 نايف تركي جفين القحطاني .36

 محمد علي عبدهللا الشهري .37

 مشاري هائل محيالن العنزي .38

 عادل رشيد الحميدي العنزي .39

 احمد مثقب محمد نشيلي .40

 سامي صالح حميد حميد .41

 ابراهيم عواد شطي العنزي .42

 عبدهللا بن سعد بن عبدهللا آل مفرج .43

 عبد العزيز خالد منصور البحيري .44

 علي فواز علي التميمي .45

 فهد احمد حامد اليسي .46

 وائل علي احمد الغامدي .47

 حازم محمد علي عدوس .48

 احمد علي ابراهيم عسيري .49

 الحربيبدر عبدهللا متعب  .50

 عائض جبران سلطان الغامدي .51

 عبدالكريم ناصر مريع القحطاني .52

 علي مصلوم صالح ال سوار .53

 حسام سليمان حسن النوري .54

 محمد أحمد فالح الجهني .55

56. mansour khalid abdullah almutair 

 محمد النشمي نقا الشلوي .57

 مهند محمد سعيد الزهراني .58
 فيصل بن خالد بن محمد الشثري .59

 باصويلعثمان أحمد عبدهللا  .60

 منصور دغفق رضيمان العنزي .61

 عبدالرحمن عايض عبيد العتيبي .62



 محمد سعيد عايض مرزوق .63

 ريان علي ابراهيم الخليفي .64

 ابراهيم اشرف مكرم شلش .65

 علي بن محمد بن علي الملحم .66

 محمد علي علي القحطاني .67

 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الجهني .68

 باسل عبدهللا حمدان الغامدي .69

 الوهيبيفيصل بن علي بن صالح  .70

 سامي سالم خليف العنزي .71

 علي عبدالرحمن علي سند .72

 عبدالمحسن فرحان مطلق العنزي .73

 عبدالكريم ظافر سعد القرني .74

 بدر فهيد جمعان البقمي .75

 بدر بن محمد بن صالح الشمراني .76

 مالك خالد علي صفوري .77

 فيصل عبدهللا منصور المكرمي .78

 بدر مذكر علي المطيري .79
 محمد عويض شديد العتيبي  .80

 علي عبدالرحمن علي سهل  .81
 صالح سعد عبدهللا القحطاني  .82

 عبدالمجيد أحمد حمدان الزهراني  .83
 بدر ناصر محمد الطيار  .84
 أحمد الصيدالني  .85

 عادل خالد صالح الفهد  .86
 عبدالمجيد عبدهللا محمد  .87

 فيصل عبدهللا عبدالعزيز الريس  .88
 حسن إبراهيم حسن آل احمود  .89

 مانع مهدي مانع الربيعي  .90
 مريح ناصر فرج آل .91
 اصيل عدنان صالح منصوري  .92

 عبدهللا ضحوي عواد الرويلي  .93
 عبدهللا حمد صالح اليامي  .94

 سعد ناصر سعد الغانم  .95
 فهد طرجم حمود القحطاني  .96

 علي عوض محمد الجحلي .97
 نايف سعد عبدهللا العبودي .98
 رداد خالد النامي .99

 سطام عبدل علي الجيزاني .100
 محمد عبدالرحمن عبدالعزيز بوعبيد .101



 إبراهيم عبدالعزيز الشمريعبدالعزيز  .102
 عبدالعزيز عبدهللا عبدالرحمن العنقري .103

 عبدالرحمن حسن علي كعبي .104

105. Hamad Ayed Aldossari 

 احمد عمر علي الراشدالرشيد .106
 عبدالرحمن صالح محمد النامي .107

 يوسف عيسئ عائض الحربي .108

109. Ali Mohammed Ali Al Matari 

 عبدهللا علي سالم ال سالم .110
 النعبدالعزيز محمد تركي الشع .111

 عبدهللا ظافر محمد القحطاني .112
 حسين مانع هادي ال قراد .113

 طاهر محمد يحيى مهر .114

115. Faisal Ali Abdulrahman Alasmari 

 عبدالرحمن بدر عوض الجابري .116

117. Abdullah Hussain Hamad Almansour 

 أحمد ضبيان زغير الضلعان .118
 عبدالمجيد علي سعيد بن جبعان .119

 حسن علي أحمد الهيلي .120
 نرجس عمر حسن الشعبان .121

 إبراهيم فهد إبراهيم الخضير .122
 فيصل عبدالعزيز عبدهللا السليمي .123
 فراس زياد عبدهللا العتيبي .124

 عثمان حسين علي شريف .125
 نايف عبدالرحمن صالح المحمود .126

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن الحمدان .127
 حمود محمد يحي االحمري .128

 عمر أحمد حسن البعيجان .129
 بدر يوسف ضيف هللا اليوسف .130
 مدي وائل علي أحمد الغا .131

 عبدالرحمن غالب مسلم الحربي  .132
 محمد منصور محمد العنبر  .133

 مهند علي مسلم المسلم  .134


