
االتجسيیرر برراامج في االثانيیة للمررحلة االمررشحيینن أأسماء تعلنن االددمامم جامعة  

 

االشخصيیة ضمن مرااحل االمنافسة للقبولل في براامج االتجسيیر في  للمقابالتت االمرشحيین متقدميینأأسماء اال تعلن جامعة االدمامم عن

.شعة (ذذكورر)علومم ااألوو (ذذكورر) كليینيیكيیةووعلومم االمختبرااتت ااإلاالتخصصاتت االتاليیة: تمريیض (ذذكورر ووإإناثث)٬،    

ووتودد االجامعة أأنن تهھيیب بضرووررةة حضورر االمرشحيین للمقابالتت االشخصيیة في االوقت وواالمكانن االمحددد أأددناهه مع إإحضارر ما يیثبت 

شخصيیتهھم ررسميیاً باإلضافة إإلى صوررةة شخصيیة حديیثة٬، ووسيیتم ااعتبارر كل من يیتخلف عن االحضورر للمقابلة االشخصيیة منسحباً 

من االمنافسة.  

معة االدمامم أأنن تنوهه إإلى ضرووررةة ااجتيیازز االمرشحيین لفحوصص االليیاقة االصحيیة بعد إإجرااء االمقابلة االشخصيیة على أأنن يیتم كما تودد جا

هھھھـ٬،  ووسيیتم بإذذنن هللا إإعالنن أأسماء  1436رربيیع أأوولل  10تزوويید االكليیة االمعنيیة بنتائج االفحص في موعد أأقصاهه يیومم االخميیس 

هھھھـ. 1436لل رربيیع أأوو 15االمقبوليین بالبرنامج يیومم االثالثاء   
 

: االشخصيیة االمقابالتت أأماكنن وو مووااعيیدد  
 

االتخصصص االززمانن  االمكانن   
)ذذكوورر( االتمرريیضض هھھھـ 1436 صفرر 25 ااألرربعاء   

  صباحا 8 االساعة
االذذكوورر شططرر االتمرريیضض كليیة  

)إإناثث( االتمرريیضض   هھھھـ 1436 صفرر 25 ااألرربعاء 
صباحا 8 االساعة  

  ااإلناثث شططرر االتمرريیضض كليیة

)ذذكوورر( ااألشعة علوومم   هھھھـ 1436 صفرر 25 ااألرربعاء 
صباحا 8 االساعة  

  االتططبيیقيیة االططبيیة االعلوومم كليیة

)ذذكوورر( ااإلكليینيیكيیة االمختبررااتت علوومم   هھھھـ 1436 صفرر 26 االخميیسس 
صباحا 8 االساعة  

  االتططبيیقيیة االططبيیة االعلوومم كليیة

 
 

)ذذكوورر( تمرريیضضاال لتخصصص االمررشحيینن أأسماء  
 

اابرااهھھھيیم حمد علي االمحامض  

ااحمد عبداالمجيید علي االسلطانن  

ااحمد عبداالمحسن محمد االحمودد  

أأحمد عبدهللا عبدهللا االرشيید  

إإبرااهھھھيیم حسن محمد االشهھريي  

تركي ااحمد محمد االقحطاني  

حامد حسن سعيید االمنتشريي  

حسن جعفر علي االل خلف  

حسن محمد حسن االمبشر  

ززكي علي حسن االبن سعد  

سامي مناضر ووددااسس االروويیلي  

االقرنيسرااجج سعيید محمد   

سلطانن ااحمد مفرحح االل سعيید  

سلطانن محمد ططاهھھھر صميیلي  

ططاللل جابر سعيید االزهھھھرااني  

ططهھ علي عبداالمحسن االسعد  



ظظيیف هللا محمد عبدهللا االقحطاني  

عاررفف ررفيیع صويیع االجابريي  

عبد هللا حسيین محمد عولقي  

عبداااللهھ محمد فهھد االثنيیانن  

عبداالعزيیز حامد عبدهللا االطويیرقي  

لغامدييعبدهللا جراادد محمد اا  

عبدهللا حسن عبدهللا آآلل محرووسس  

عبدهللا محمد علي االعمريي  

عبدهللا مفرحح علي االل االقطب  

عبدهللا ناصر عبدهللا غلبانن  

عبداالهھادديي عبدهللا علي االشوااكر  

علي اابرااهھھھيیم ااحمد نشيیلي  

علي ااحمد صالح االزهھھھرااني  

علي ااحمد محمد االحمودد  

عمارر ااحمد حويیمد االصاعديي  

غاززيي علي أأحمد االعبيید  

اضل حسيین ااحمد بوشاجعف  

فاضل علويي سلمانن آآلل سيید كاظظم  

قاسم محمد عبدهللا االبصريي  

كاظظم حبيیب كاظظم االكاظظم  

ماجد مبارركك محمد االل محبوبب  

ماجد محمد هھھھادديي إإبرااهھھھيیم  

محمد جواادد أأحمد االعبداالوهھھھابب  

محمد حجي جاسم االقديیحي  

محمد حسيین علي االناظظريي  

محمد ررااشد بخيیت االجهھني  

محمد سني عبدهللا االغبيیشي  

االدرريیعمحمد علي محمد   

محمد يیحيیى محمد عسيیريي  

مهھند جواادد عبدهللا االشهھابب  

مهھند كامل معيیوفف االظفيیريي  

ناصر عايیض مهھمل آآلل شنانن  

نايیف شليیويیح مشعانن االشيیباني  

هھھھاجد محسن نويیفع االجابريي االحربي  

هھھھاشم عبدهللا هھھھاشم االهھاشم  

هھھھاني عدنانن عبدهللا االحميیديي  

يیوسف غانم عوضض االمزيیني  

 

 

 

)إإناثث( تمرريیضضاال لتخصصص االمررشحيینن أأسماء  

 
اابتسامم شطي ماشي االعنزيي  

ااسماء عبدهللا يیوسف االسليیمانن  

ااالء عبد االهھادديي علي االمؤمن  

االبندرريي ااحمد محمد االجمعانن  

االجاززيي ناصر مبارركك االعجمي  

ااماني علي ااحمد االمصطفى  

اامل حسن ضيیف آآلل يیاسيین  

كاظظم اابرااهھھھيیم االحالللاامل   

ااميینهھ عطيیويي عبدهللا االسناني  

اانواارر ااحمد علي االخلف  

اايیمانن ااحمد علي االخلف  

اايیمانن فهھد ااحمد االمطوعع  

آآيیاتت ززهھھھيیر حسن االحبيیب  

آآيیاتت عبداالهھادديي علي االعبدهللا  

آآيیاتت ميیرززاا اابرااهھھھيیم ااجزيیر  

أأماني حسيین علي االعبد االكريیم  



أأمجادد ررااشد عامر االصاعديي  

االقصاببأأمل سعيید عبدهللا   

أأمل محمد ططاهھھھر االكتبي  

أأمنيیاتت حسن عبدهللا آآلل سليیس  

أأميینة عبداالوهھھھابب أأحمد االحسن  

أأميینة موسى مكي آآلل عباسس  

أأنواارر محمد حسن االعواامي  

إإبتهھالل يیحي محمد برناوويي  

إإيیمانن أأميین جواادد االعلي  

تاضي سعد فهھد االشمريي  

جميیلة عثمانن سليیمانن ززكريیا  

جنانن موسى عبداالهھادديي بوخمسيین  

عجالنن االخالديي جوااهھھھر معال  

حميیدةة علي أأحمد االعيید  

حوررااء مهھديي علي آآلل مشيیربب  

حيیاةة عبدهللا بخيیت االعتيیبي  

خديیجة أأحمد علي االخلف  

خديیجة علي صالح االل عبد االلطيیف  

خديیجة علي عبداالوهھھھابب االسعيید  

خلودد سعد علي االقحطاني  

ررؤؤىى حسن أأررشد بصريي  

ررحمهھ سعد محمد االشمرااني  

ررشا علي يیحيیى عسيیريي  

لي اابوززيیدررقيیة ااحمد ع  

ررقيیة عبدهللا حمزهه االل غانم  

رريیم خالد اابرااهھھھيیم االسويیلم  

ززهھھھرااء اابرااهھھھيیم عبدهللا االل صويیلح  

ززهھھھرااء باسم علي االجاررووفف  

ززهھھھرااء تيیسيیر حسن آآلل سيیف  

ززهھھھرااء ثابت حسن االكاظظم  

ززهھھھرااء حسن مهھديي االل ناسس  

ززهھھھرااء ططاهھھھر محمد االغديیر  

ززهھھھرااء علي أأحمد بوصالح  

ززهھھھرااء علي محمد االمزررعع  

ااخضيیر علي آآلل ناصرززهھھھرهه   

ززهھھھرهه فيیصل حسن بن صالح  

ززيینب أأحمد عبد االعزيیز ززيین االديین  

ززيینب حبيیب محمد االعبدهللا  

ززيینب حسن محمد االشخص  

ززيینب عبد االرززااقق محمد االقطريي  

ززيینب عدنانن محمد االيیوسف  

ززيینب علي سعودد شويیخاتت  

ززيینب علي عبدهللا االحمادد  

ززيینب محمد مكي االل شلي  

ساجدةة محمد حسن االعواامي  

ساجدةة يیوسف حسيین االدرروويیش  

ساجدهه فوززيي عبدهللا االصاددقق  

ساررةة عبدهللا ررضي االغراابب  

ساررهه ااحمد سالم االدووسريي  

ساررهه يیحيیى ااحمد االحايیك  

سكيینة مكي اابرااهھھھيیم اابن االشيیخ  

سكيینهھ حبيیب اابرااهھھھيیم االناصر  

سكيینهھ محمد مهھديي االسبيیتي  

سلمى ططاللل سالم االنفيیعي  

سمانة محمد صالح االقطانن  

ااءبرااهھھھيیم االل سالمسميیة حسيین   

شريیفة اابرااهھھھيیم محمد االناشريي  

شريیفة مبارركك عبداالمحسن االسعدوونن  

شريیفهھ سعيید ااحمد االزهھھھرااني  

شيیماء محمد عبدهللا االبرااهھھھيیم  

صالحهھ سالم علي مالكي  

صبا حسيین حمزةة االماجد  



صديیقة عيیسى علي االقالفف  

صفيیهھ محمد علي عسيیريي  

عائشة عبدهه ااحمد حداادديي  

عقيیلهھ مكى حسن االسالم  

عال علي حسن االصفارر  

عليیاء معتوقق عبد االكريیم االجنبي  

عوااططف خميیس حمد االجمعانن  

فاططمة صالح مهھديي االجشي  

فاططمة مشبب محمد ااألحمريي  

فاططمهھ اابرااهھھھيیم حسن االحمادديي  

فاططمهھ حسيین عبد هللا آآلل رربح  

فاططمهھ عدنانن صاددقق االموسى  

فاططمهھ محمد سلمانن االحسيین  

فاططمهھ مهھديي علي االعيیاشي  

ع خبراانيفاططمهھ يیحيیى مريی  

فرددووسس حسيین جاسم االعلواانن  

فهھيیمهھ االسيید حميید االصائع  

كميیلة أأحمد محمد االمنسف  

لطيیفهھ ططاللل عيیسى االعيیسى  

ليیلى ررااشد ااحمد االشويیخاتت  

ماجدهه عبدهللا علي ااالميیر  

مرووةة حمد علي االمغنم  

مرووهه محسن هھھھاشم االشعلهھ  

مريیم محمد سلمانن االل قصابب  

مريیم محمد علي باللي  

عباسسمريیم ناجي علي االل   

مالكك ططاهھھھر أأحمد االمحفوظظ  

منالل اابرااهھھھيیم محمد هھھھوسهھ  

منالل عبدهللا محمد حقويي  

منتهھا علي شطي االشمريي  

منى صالح مرعي االوااددعي  

منى محسن محسن االعبيیلي  

مهھا علي عبداالوهھھھابب االسعيید  

مي سالم صالح االنجرااني  

ناظظهھ منيیر ددليیم االقحطاني  

نواارر عقيیل ررااكب االرشيیديي  

عيیاشينواالل ذذيیابب حسيین ددووددااني   

نواالل سليیمانن ملهھي ددااحشي  

نوررهه ااحمد حسيین االصومالي  

نوررهه سعيید سالم االعمارريي  

نوفف عبداالعزيیز حمودد االسعد  

هھھھاجر علي حسيین االمكايیيیل  

هھھھاجر محمد محمد االبقشي  

هھھھدىى صالح االشامي االروويیلي  

هھھھيیا عبداالرحمن عبداالعزيیز االطويیرشش  

هھھھيیفاء عبداالوهھھھابب موسى االرمل  

ووجداانن ززكي علويي االمشقابب  

علي محمد تحيیفهھ ووررددهه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



)ذذكوورر( ااإلكليینيیكيیة االمختبررااتت علوومم لتخصصص االمررشحيینن أأسماء  
 
 

ااحمد حمديي مرااضي االمطيیريي  

ااحمد سلمانن عبداالكريیم االعنكي  

ااحمد عاددلل ااحمد سحلولل  

ااحمد محمد ططاهھھھر االناصر  

ااحمد هھھھادديي بلقاسم حكمي  

االغمغاممأأحمد حسيین علي   

أأحمد ررشيید علي قصادديي  

أأحمد علي حسن ددغريیريي  

أأحمد محمد يیحي أأبوحيیهھ  

أأمجد سعيید ااحمد محزرريي  

بندرر محمد عبدهه ااالسمريي  

تركي عبدهللا سعيید مبشر  

جبريیل علي أأحمد حكمي  

جعفر علي حسن االرااهھھھب  

حسن علي عبدهللا االمطاووعهھ  

حسيین علي منصورر ضاحي  

خالد محمد حسن االزوويیلعي  

جلعودد االعنزييسامي محمد   

سعيید سويیعد عبدهللا االقرني  

سعيید عبادديي مساعد االزهھھھرااني  

سلمانن ااحمد عبداالرحمن االشهھرااني  

سلمانن منسي أأحمد االعليیو  

شكريي علي حسن االصاددقق  

صالح جعفر صالح آآلل شبيیب  

صالح مهھديي ططهھ االل ناسس  

ططاررقق بكر عطيیة هللا االحربي  

عائض محمد محمد االشهھريي  

عاددلل عمر شوعي ططوهھھھريي  

من ااحمد موسى االمسعوددييعبداالرح  

عبداالرحمن سعيید عبداالرحمن ااالسمريي  

عبداالعزيیز أأحمد حسن عسيیريي  

عبداالعزيیز جمعانن حاضر االزهھھھرااني  

عبدهللا شويیمانن عبدهللا االشويیمانن  

عبدهللا فريیح محمد االحربي  

عبدهللا ناصر صالح االطريیف  

عبداالمحسن عبداالعزيیز عبداالمحسن االسناوويي  

عالعثمانن عبداالمحسن حسيین اابواال  

علويي هھھھاشم علويي آآلل علي  

علي جبراانن علي االتيیمي  

علي سلمانن علي بوططيیبانن  

علي محمد عيیسى آآلل ططالقق  

فادديي برااهھھھيیم عبدهللا االعوااجي  

فتحي أأحمد ضيیف هللا فتحي  

فهھد مساووىى عثمانن ااززيیبي  

محمد اابرااهھھھيیم ططاهھھھر جوهھھھريي  

محمد خليیفهھ محمد االعلي  

محمد سلطانن أأحمد ااألحمد  

االشهھرييمحمد عبدهللا محمد   

محمد علي يیحي عسيیريي  

مرتضى عبدهللا خليیفة االسلمانن  

مرتضى يیوسف ططاهھھھر االموسى  

مسلم محمد أأحمد االعبداالكريیم  

منيیر حسن علي االل يیوسف  

موسى ااحمد عيیسى االغانم  

يیحيیى محمد يیحيیى ددااوودد  

 



)ذذكوورر( ااألشعة علومم أأسماء االمرشحيین لتخصص  
 

حسيین محمد فقيیهھي اابرااهھھھيیم  

اابرااهھھھيیم محمد ااحمد االحزمي  

ااحمد بحيیص حسيین جربب  

ااحمد شوقي علي االمسلم  

ااحمد محمد يیحيیى حنتولل  

أأحمد جبراانن يیحى غزووااني  

أأحمد علي عبدهه عتيیني  

أأدديیب عقيیل أأحمد االجلوااحح  

أأنورر أأحمد علي االغامديي  

حسن ااسماعيیل حسن االجميیعهھ  

حسن عبد هللا ااحمد حيیانن  

حسن علي حسن االزبيیديي  

حسن مكي حسن آآلل خميیس  

حسيین علويي هھھھاشم االخضابب  

حسيین علي أأحمد مسقلب  

حسيین نصر عيیسى ااألصيیل  

حمداانن حشارر مسفر االشمرااني  

خالد سالم يیوسف االزيیادديي  

خالد عطيیة عبداالمعطي االجحدلي  

رراائد محمد مقبولل االغامديي  

رردديیف ااحمد رردديیف االغامديي  

ررمزيي محمد علي االعليیاني  

ززكريیا حسن مهھديي االل ططالقق  

م عبداالهھادديي ضيیف هللا االحربيسال  

سالم على سالم االل بطنيین  

سامي حرصص جارراالنبي االزاايیديي  

سعيید هھھھنديي محمد االشهھريي  

شكريي يیوسف عبدهللا االل مطر  

صابر حمودد كديیميیس االعتيیبي  

صالح حسن صالح آآلل شيیف  

ططاهھھھر محمد ططاهھھھر بوعريیش  

ططاللل مخلف سعد االمطيیريي  

عامر ااحمد فائع االل سحمانن  

االسلطاننعباسس علي عيیسى   

عبدهللا صالح حمد آآلل سليیمانن  

عبدهللا عطيیهھ ررااشد االزهھھھرااني  

عبدهللا فيیصل عبداالرحمن االخانن  

عبيیيید خلف شعيیب االحاررثي  

علي ااحمد حسن االعلي  

علي أأحمد علي االقحطاني  

علي جعفر ااحمد حيیانن  

علي حسن سالم االصقورر  

علي حسيین عبدهللا آآلل عاشورر  

علي عبدهللا مدنن االمرززووقق  

منصورر االمنصوررعلي محمد   

علي ناصر عبدهللا االشهھابلهھ  

علي هھھھادديي علي االعاززمي  

علي محمد هھھھادديي حنتولل  

عيیسى موسى عيیسى ددغاسي  

فاررسس أأحمد حسن االشعالنن  

قاددرريي ررمضانن صالح االزهھھھرااني  

ماهھھھر حمودد حجي االروويیلي  

محمد أأررشيید عايید االمطيیريي  

محمد جبراانن جابر خبرااني  

محمد سعيید منصورر االمرهھھھونن  

محمد ططايیل محمد االحافي  

عبدهللا ذذباببمحمد علي   

محمد فاخر منصورر االسهھيیمي  



محمد مصطفى محمد االل ززيید  

محمد ناجي سعد االمطيیريي  

مشرفف محمد حسيین االفقيیهھ  

مشعل عبداالرحيیم بنجاالتت محمد  

مطر علي مطر االزهھھھرااني  

مقبولل حمزهه عيیسى االعمريي  

ميیثم ططاهھھھر حسيین االحباررةة  

ناصر حسيین مقبل قيیمانن  

نايیف عوااضض عوضض االحاررثي  

مد االرجعاننهھھھشامم عبدهللا ح  

يیاسر سعد عونن االقرني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


