
 م26/10/2021لالختبار التحريري المنعقد في متقدمين الالكويتيين  نتائج

 :)إمام وخطيب( لوظيفة المتقدمين أسماء .1

 االسم م

 عبدالعزيز عبدالرحمن عيد المجيبل  .1

 وليد سعد عبدهللا الحربي  .2

 محمد سلمان هزيم الهزيم  .3

 عبدالرحمن فاضل عبدالرحمن البصيري  .4

 الكندريفايز محمد أحمد   .5

 سامي تركي حاكم عفيصان  .6

 فهد خضير سعدون المطيري  .7

 يرطلق حمود بخيت المطي  .8

 عبداللطيف ابراهيم عبدهللا الشاهين  .9

 عبدهللا خالد حمود المطيري  .10

 يوسف علي الماطر  .11

 عبدالوهاب عبدالرزاق سعود العبدالرزاق  .12

 محمد فهد محمد فيلكاوي  .13

 الحداد عبدالرحمن عادل أحمد  .14

 حمود محمد حمود القحطاني  .15

 محمد راضي حسين العنزي  .16

 سليمان محمد يحيى الغديان  .17

 نواف عبد هللا المطيري  .18
 

 :أسماء المتقدمين لوظيفة )خطيب( .2

 االسم م

 محمد عبدالحميد خالد الشرقاوي  .1

 

 

 

 (:من مؤذن إلى إمام) الوظيفي المسمىالمتقدمين لتعديل  أسماء .3



 االسم م

 عبدالرحمن علي أحمد الكندريمعاذ   .1

 احمد سعود سعيد العازمي  .2

 خالد مزيد العازمي  .3

 الكندريمحمد عبدالرحمن إبراهيم   .4

 يعبيد محمد منيف العجم  .5

 عواد صالح مبارك البذالي  .6

 محمد عبدالمحسن زبن المطيري  .7

 عثمان عبدالعزيز السلطان  .8

 مشعل محمد العويهان  .9

 مشعل مناور الرشيدي  .10

 فهد ناصر فهد العجمي  .11

 إبراهيم سعد اسماعيل الكندري  .12

 محمد نبيل الزواوي  .13

 فواز يوسف الغربللي  .14

 مبارك حاتم يونس الحاتم  .15

 الراجحي مفلح عبدهللا عيد  .16

 خليفة يوسف الصقر  .17

 فيصل محمد حمود العدواني  .18

 

  



 :أسماء المتقدمين لوظيفة )إمام( .4

 االسم م

 عبدالوهاب أسامة عبدالرحمن الحسينان  .1
 مشعل بلوي ياسين مزعل  .2
 عاتق صالح مرزوق  .3
 سعد مبارك سعد العازمي  .4
 هادي عايض الشالحي  .5
 عبدالرحمن عيد عبدهللا راعي الملحه  .6
 محمد حمود غازي العتيبي  .7
 محمد سعد رجعان العازمي  .8
 سعود دهمان عواد البرازي  .9
 الظفيري ماطر مزعل سعد  .10
 فهد فالح رجعان الصواغ  .11
 سعد راشد أحمد القطان  .12
 عبدهللا ابراهيم عبدهللا القبندي  .13
 سلطان عنيزان ناصر العجمي  .14
 أحمد دخيل عبدهللا الشمري  .15
 محمد بدر عبد هللا البدر  .16

 أحمد خالد أحمد الخراز  .17
 عبدهللا عيسى علي الكندري  .18
 حسن محمد قعم العازمي  .19
 خالد واصل المطيري  .20
 عبدهللا حمد عبدهللا العجمي  .21
 فهد ماجد شداد العازمي  .22
 عبدالرحمن صالح عبدالرحمن السويلم  .23

 
  



 أسماء المتقدمين لوظيفة )مؤذن( .5

 االسم م
 معاذ محمد عطاهللا شحاده  .1
 فواز أحمد هالل  .2
 القبنديأحمد ناصر علي   .3
 يوسف عبدهللا محمد العجمي  .4
 يعقوب سالم العوضي  .5
 مسفر مانع العجميعبدالهادي   .6
 عمر عبدهللا احمد الشيباني  .7
 حجرف عبدهللا حجرف العتيبي  .8
 محمد هاني منصور المزيدي  .9
 راهيم أحمد سليمان عبدهللا صالح الذويخاب  .10
 عبدهللا جاسم الفرحان  .11
 فالح مسفر العجمي  .12
 مبارك نايف سالم الهاجري  .13
 يعقوب محمد يوسف علي  .14
 العصيمييوسف عبدهللا شرار   .15

 خالد عدنان ماجد بورسلي  .16
 سلطان مطلق راجح المطيري  .17
 عوض مطيع العازمي نواف  .18
 خالد عبدهللا الحريتي  .19
 مطر عبدهللا هزاع الجنفاوي  .20
 ناصر مبارك ناصر العنزي  .21

 محمد عدنان خلف العنزي  .22
 حمود عبداللطيف مصطفى الدرباس  .23
 صالح مسفر مانع دواس  .24
 عبدهللا فهدعبدالرحمن محمد   .25
 عبدالعزيز توفيق العوضي  .26

 عبدهللا سعود محمد حسن  .27

 االسم م

 عبدهللا فهد هادي العجمي  .28

 فهد مفلح عوض المطيري  .29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فهد يوسف العتيبي  .30
 خليفة الحميدي خلف العنزي  .31
 سامي فهد خلف المطيري  .32
 فالح محمد بدر الحميدي السبيعي  .33
 براك أحمد براك الهيفي  .34
 عبدالرحمن علي الحسينان  .35
 عبدالعزيز جابر حمود المطيري  .36
 محمود سالم محمد التناك  .37
 راشد محمد ماطر العازمي  .38
 عبدهللا خالد شبيكان عزيران  .39
 عبدهللا صالح عبدهللا العجمي  .40
 أحمد عيسى العنزي  .41
 عبدالرحمن منصور دمشق العجمي  .42
 عويد فرحان عياده الظفيري  .43
 العجمي حسين محمد هادي  .44



 أسماء المتقدمين لوظيفة )مؤذن( من المتقاعدين: .6

 االسم م

 خالد علي فاروس العازمي  .1
 محمد سالم الدوسري  .2
 حمد عبدهللا محمد على الكندريأ  .3
 فهد عبدالرحمن حسين الخلف  .4
 خالد هليل نهار العنزي  .5
 مبارك دهش الرشيدي  .6

 مبارك دخيل هللا الهاجري  .7
 جمعه نصيب مرزوق الدرعي  .8
 زايد عيد مخيلف فارس  .9
 محمد غانم مفرح سعد الدخيل  .10

 

 

 مدير إدارة الشؤون الفنية


