أسماء الطالب والشركات المرشحين لها
للتدريب الصيفي التعاوني 39102
اسم الشركة

آرامكو

الشركة السعودية للكهرباء
(جازان)
م /عبداإلله القحطاني
AAQahtane2@se.com.sa

تحليه المياه
(الشقيق)
م /محمد القاضي
MGadi@swcc.gov.sa
بلدية خميس مشيط
الرقيب /محمد األسمري
9695366359
moha46503@gmail.com
بلدية العيدابي
م /فهد علي 9663513316
nr.898@hotmail.com
شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات
الكهربائية (الرياض)
م /فهد عبدالرحيم الخان
fahd.alkhan@gcclab.com

م

اسم الطالب

الرقم
الجامعي

تليفون

بريد إلكتروني

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1

ابراهيم محمد غرم الشهري
أحمد محمد موسى دقدقي
عادل عبد اهلل محمد الحازمي
باسم ابن الزين محمد دريسي
عبدالرحمن عمير محمد مدخلي
عبدالعزيز علي جعدار مدخلي
محمد بخيت محمد الغامدي
محمد محسن عبداهلل بحري
عبدالهادي احمد عبداهلل العمري
محمد سليمان جابر الفيفي
سعود علي محسن شبيلي
خالد حسين صغير عتين
منصور محمد منصور صميلي
حسن عبداهلل عبده طوهري
خالد يعقوب علي الهجري
احمد كمال الدين حسين حكمي
مشعل ناصر محمد زكري
احمد علي سالم عتودي
عبداهلل عرار محمد حفظي
ماجد محمد علي بشيري
مهند فتح الدين جبريل بكماني

201813485
201714564
201813634
201714680
201714562
201714563
201714676
201714522
201814717
201813682
201814718
201814715
201814740
201814774
201814736
201813305
201813283
201813306
201714565
201714554
201813273

0598878867
0501682339
0553650557
0557090258
0559664805
0508580302
0544244490
0536626759
0553462790
0505390201
0507763570
0554497172
0531138769
0508569941
0506391646
0569662802
0559812967
0538667526
0502284836
0533657566
0543550332

ibra.m.shehri@gmail.com
gtr00771@gmail.com
adelsesp@gmail.com
Besso1383@hotmail.com
fear1138@gmail.com
adeel.00100@gmail.com
Rkoon7077@gmail.com
Bahri.med23@icloud.com
aakk.79064@gmail.com
Hapl22008@gmail.com
saod1415-1996@hotmail.com
Khalid1994hussein@gmail.com
m.m.m.s1414@gmail.com
hassan.to1413@gmail.com
kaldhjre@icloud.com
hmadhkmal@gmail.com
meshai1600@hotmail.com
44uuuppp44@gmail.com
hifdya@gmail.com
Majedcanvas66@gmai.com
muhannad0543@gmail.com

علي احمد علي غزواني

201814712

0533278860

alighazwani700@gmail.com

2

حسن احمد مفرح غزواني

201714401

0599785068

hassan2013jack@gmail.com

3

معاذ علي حسن خشوري

201714559

0538960667

memo.m3m3@gmail.com

التخصص

ت هـ كهربائية

ت هـ ميكانيكية

ت هـ كهربائية

ت هـ ميكانيكية

ت هـ ميكانيكية
ت هـ كيميائية

المعدل
4.92
4.12
4.24
4.64
4.79
4.90
4.57
3.75
4.49
4.42
4.35
4.01
4.54
4.06
2.74
3.59
3.73
3.50
3.26
3.60
2.44
4.04

ت هـ ميكانيكية

3.70
3.05

(تابع)
أسماء الطالب والشركات المرشحين لها
للتدريب الصيفي التعاوني 39102
الرقم
الجامعي

تليفون

حميد احمد صالح العديني

201813983

0582559715

احمد خالد احمد حواس

201714568

5584491040

201614557

0596702066
539011411

اسم الشركة

م

إيمانتيت (الخبر)
م /عبدالمجيد حسن القحطاني
ahqahtani@amiantit.com

1
2

بلدية الريث

1

اسماعيل علي محمد الريثي

1

ياسر عبده حسن االمير

201814700

2

عبدالمجيد علي عبداهلل شوك

201702850

3
4

زاهر احمد حسن شاجري
منصور محمد علي العمري

201803098
201713089

5

ايمن محمد احمد الذروي

201814672

0563533564

201814750

533963890
0533368295
0598893122
0597670084
0596091567
553500429
534049765
0597571507
0550304776
0531590711
0532177631

صلب ستيل
)المدينة الصناعية(
م /رشاد هتان
9653502959
rashad.hattan@solbsteel.com

مصنع مياه مزن (صبيا)
9102300000
أ /محمد ملش
9650113699
malash@moznwater.com

م /احمد الحازمي
9650212220
aalhazmi23942@gmail.com

6

اسم الطالب

مؤيد عبداهلل بن حيدر الحازمي

0501271276
0581877387
0552318765
0599744733

7

علي حسن علي شعبي اليماني

201614572

8
9
11
11
12
13
1
2

عصام حسن محمد ابوكافته
محمد عمر بن يحي ال سالم
نايف حسين موسى فيفي
مراد احمد يحي خواجي
عمر جابر عيسى الحقوي
عبده يحي علي دهل
وسيم احمد حسن رفاعي
مكي احمد جابر مرعي

201714648
201813383
201714403
201714678
201714561
201714393
201813282
201712680

3

علي عيسى عبداهلل ابوحسيله

201614553

0556532257

4
5
6

اسامه سعيد حسن المالكي
ايمن يحي عبداهلل شراحيلي
حسن علي حسن االبح

201714558
201813680
201711177

596867784
0550404449
0538243461

7

أيمن ابراهيم عبده نامس

201714555

0568890478

بريد إلكتروني
hamiid7799@gmail.com
jled2311@gmail.com
ahmedhawas904@gmail.com
Smailismail12345@gmail.com
Yassr39996@hotmail.com
xaxxax1994@gmail.com

التخصص

3.07

ت هـ ميكانيكية
4.22

ت هـ كهربائية

Abdh-1418@hotmail.com
Zaher.Good1418@gmail.com
Aham-1-2010@hotmail.com
Ayma07n@hotmail.com
xiix.1957@gmail.com
Moayadalhazmy@gmail.com

ت هـ ميكانيكية

3.31
2.8
2.45
3.54

Alishabi14572@gmail.com

3.44
1.89

esam0084@gmail.com
mohammed1236122@gmail.com

a0568890478@gmail.com

2.10
3.32

ت هـ كهربائية

Nioofi1419@gmail.com
kingmemo1417@gmail.com
omarjaberalhaqwi@gmail.com
Abady.1001@hotmail.com
alrhub_2011@hotmail.com
abofessl88@gmail.com
Y0501312998@hotmail.com
gmual2018@gmail.com
al3lili20002@gmail.com
ayman113387@gmail.com
Abady.1001@hotmail.com

المعدل

ت هـ كيميائية

ت هـ كهربائية

ت هـ كيميائية

3.44
2.04
2.62
2.37
2.65
2.74
3.07
2.22
1.96
3.53
3.35
2.17
2.04

