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كلمة  معالي   األستاذ   الدكتور

أسامة  بن  صادق  طيب
كلمة  سعادة   األستاذ   الدكتور

عبدالرحمن  بن  عبيد  اليوبي

وكيل    الجامعة  للشئون التعليميةمدير   الجامعة

يأتي احتفال جامعة امللك عبد العزيز بتخريج هذه الدفعة من أبنائها  متزامناً مع التطوير الذي تشهده 
ضخمة  مشروعات  وتتبني  وتطويرها  هيكلتها  إعادة  على  حالياً  تعكف  وهي   ، برامجها  جميع  في  اجلامعة 
طموحة بدءاً من االعتماد األكادميي العاملي لتحقيق درجة عالية من اجلودة النوعية لرفع كفاءة األداء العلمي 
للجامعة  والذي حصلت عليه بعض كليات اجلامعة ، والذي ينعكس بدوره علي تأهيل اخلريج  وتزويده باملعارف 

واملهارات،  ليتواءم مع متطلبات سوق العمل .

ولقد حرصت اجلامعة على االهتمام بأبنائها اخلريجني من خالل برنامج إعادة الهيكلة األكادميية لبعض 
األقسام العلمية والكليات اجلامعية ملواكبة التطور العاملي ، واحتياجات سوق العمل.

وهناك العديد من املشاريع األخرى التي تتبناها اجلامعة لتطوير قدرات ومهارات اخلريجني من خالل برامج 
الدراسات العليا، وبرامج خدمة اجملتمع والتعليم عن بعد،  والتعليم االلكتروني،  وغيرها ...

 
وفي هذا اليوم الذي يعد عالمة بارزة في حياة خريجينا فانه  يسعدني أن أهنئهم بانضمامهم إلي قافلة 
العمل وأدعوهم إلي بذل العطاء واجلهد في خدمة وطننا، وحتقيق طموحات وآمال والة أمرنا - حفظهم اهلل  
الذين وفروا كل سبل وسائل النجاح والتفوق ألبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا ، وبهذه املناسبة العزيزة على 
قلوبنا جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان ملقام خادم احلرمني الشريفني ولسمو ولي عهده األمني 
ولسمو النائب الثاني يحفظهم اهلل على هذا الدعم الال محدود الذي تلقاه اجلامعة خصوصاً والتعليم العالي 

عموماً من لدى حكومتنا الرشيدة .

وال ننسي في هذا اليوم أن نشيد بأساتذتنا وزمالئنا من أعضاء هيئة التدريس،  الذين سخروا علومهم 
وخبراتهم من أجل تخريج هذه الكوكبة ، فلهم منا احترامنا ومحبتنا وتقديرنا.

والي كل من وقف بجانب أبنائنا اخلريجني منذ أن وطأت أقدامهم أبواب اجلامعة ، نقدم لهم الشكر والعرفان 
والعرفان  والتقدير  بالشكر  أتقدم  الطالب، كما  بناءنا  ال  وما قدموه من عون  بذلوه من جهود مقدرة  ما  على 
للجامعة،  الدائمة  سموه  لرعاية  املكرمة   مكة  منطقة  أمير  الفيصل  خالد  األمير  امللكي  السمو  لصاحب 
ولصاحب املعالي الدكتور/ خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي على الدعم الال محدود وملعالي الدكتور/ 

أسامه بن صادق طيب مدير اجلامعة على املتابعة املستمرة والتشجيع الدائم لنا وألبنائه الطالب..

األمني صاحب  ولي عهده  اهلل( وسمة  )حفظه  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
السمو امللكي األمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الدفاع والطيران واملفتش العام , 
وصاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية )حفظهما 
اهلل( أولوا أبلغ االهتمام والعناية باالستثمار في املواطن السعودي , وال شك أن أكثر أنواع االستثمار مردوداً , هو 

االستثمار في مجال التربية , والتعليم , ومجاالت املعرفة اإلنسانية بكل ضروبها.

وأخذت جامعة امللك عبد العزيز على عاتقها اإلسهام في هذا االستثمار الوطني من خالل تأهيل وتخريج 
كوادر وطنية شاّبة في مختلف التخصصات العلمية , مما يعد دفعة قوية لتعضيد خطة التنمية , وبخاصة 

خطط تنمية املوارد البشرية.

وها هي جامعة امللك عبد العزيز تقدم عصارة خبراتها العلمية والتعليمية والتدريبية املمثلة في هذه 
الكوكبة املتميزة من خريجيها إلى آفاق العمل واإلنتاج , ليسهموا في تقدمي نتائج تخصصاتهم العلمية في 

اإلسهام في تنمية اجملتمع والوطن من خالل تطبيق املعارف والعلوم التي زودتهم بها اجلامعة.

فهذا الكتيب هو نتاج سنوات من البذل والعطاء من أجل تأهيل هؤالء اخلريجني , وهو بال شك جهد مقدر 
تستحق عليه جميع الكليات والعمادات املساندة , واملراكز اخملتلفة الشكر والتقدير , فلكل منها جهد واضح 

في هذا املسعى.

رعايته  املكرمة على  أمير منطقة مكة  الفيصل  األمير خالد  امللكي  السمو  أجزله لصاحب  فالشكر 
الكرمية حلفل التخرج , والشكر لكل من ساهم في هذا املشوار التربوي التعليمي التأهيلي , فالكل له بصمة 
واضحة في هذا التأهيل , بدءاً من اإلدارة العليا ومروراً بأعضاء هيئة التدريس ووصوالً إلى كل منسوبي اجلامعة 

من إداريني وفنيني ومشرفني . والشكر موصول لإلخوة الذين قاموا بإعداد هذا الكتيب و واإلعداد للحفل.

أطيب التهاني ألبنائي اخلريجني وألسرهم ولذويهم.. سائلني املولى املزيد من التوفيق والنجاحات بإذنه تعالى.

هـ د



كلمة سعادة   األستاذ   الدكتور

عدنان بن حمزة  زاهد
كلمة سعادة  الدكتور

عبدالفتاح  بن سليمان  مشاط

عميد  القبول  و التسجيلوكيل  الجامعة  للدراسات   العليا   والبحث   العلمي

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعني.

جامعة  تفخر   . العلمي  التحصيل  في  واملثابرة  االجتهاد  في  سنوات  جلهود  نتيجة  فإنه   ... بعد  أما 

امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بأبنائها اخلريجني من التخصصات العلمية الذين نهلوا 

من العلم وتهيئوا لدخول سوق العمل رغبة في حتقيق طموحاتهم ونيل مبتغاهم وهو خدمة وطنهم مبا 

حتصلوا عليه علمياً . 

أبنائي اخلريجني ها انتم بفضل اهلل عز وجل تقطفون ثمار جهودكم وحتملون أمانة عظيمة ومسئولية 

جسيمة جتاه دينكم وأمتكم ووطنكم, فهنيئاً لكم على اجتياز هذه املرحلة املهمة في حياتكم .

 وال يسعني في هذه املناسبة العزيزة إال أن ارفع لكم أجمل التهاني اخمللصة مقرونة بالشكر والتقدير 

والعرفان , كما أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل في السر والعلن وبذل أقصى اجلهود فيما يوكل إليكم من مهمات 

في مستقبل حياتكم العلمية فالوطن اليستغني عن دور أبنائه اخمللصني والذين هم أمله بعد اهلل .

وختاماً  يسرني بهذه املناسبة الكرمية أن ارفع لكم  تهنئتي اخلالصة لنجاحكم ومتنياتي الطيبة لكم 

مبستقبل زاهر وحياة علمية موفقة فكونوا  مثاالً رائعاً للمواطن املؤهل بسالح العلم 000 والوفي اخمللص لدينه 

ثم مليكه ووطنه في كل مايوكل إليكم من أعمال ومسئوليات ، فكونوا عند حسن ظن والة أمركم ، فآمالهم 

تعقد بعد اهلل عليكم وتطلعاتهم تتحقق فيكم . وأخيرا  أقدم لكم شكري اجلزيل ووافر التقدير وأضع بني 

أيديكم هذا الكتيب ليحمل ذكرى تخرجكم من اجلامعة .

.. والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا محمد الهادي األمني  احلمد هلل رب العاملني  

وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

ها هي مناسبة أخرى من مناسبات العطاء املعرفي والتنموي في جامعة امللك عبدالعزيز ، التي ما فتئت 

حتتفل بيوم تخريج أبنائها طالباً وطالبات، في يوم ميثل لها يوم احلصاد، ويضيف لبالدنا العزيزة منجزات طالبية 

جديدة في التطور العلمي والنماء املعرفي في شتى العلوم واملعارف.

إن جامعة امللك عبدالعزيز وهي حتتفل بهذا اليوم السعيد، إمنا مرد ذلك تتويجاً لقدرات طالبها وطالباتها 

.. وبهذه املناسبة.. ونحن نحتفي ونبارك لطالبنا هذا النجاح واإلجناز، فإنني أجدها فرصة ألهنئ فيها أسر 

طوال  وبناتهم  ألبنائهم  املستمرة  ومتابعتهم  مجهوداتهم  حصدت  ما  ثمار  يجنون  وهم  اخلريجني  وأهالي 

في حتصيل  والتفاني  باالستمرار  وأدعوهم جميعاً  اخلريجني  وبناتي  أبنائي  أهنئ   ، الدراسي  فترة حتصيلهم 

العلم ألننا وبقدر ما ننهل من بحار العلم بقدر ما نعود إلى ذاتنا وطبيعتنا وقيمنا اإلسالمية مصداقاً لقوله 

سبحانه وتعالى  » هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ».

ونؤكد هنا ألبنائنا اخلريجني على حرص اجلامعة ــ جامعة املؤسس ــ على استمرار تواصل خريجيها 

معها لإلطالع على كل ما هو جديد ومفيد من برامج ونشاطات وفعاليات، حيث حترص اجلامعة على تقدمي 

كل ما يفيد أبناءها ليعود ذلك على تطوير وتنمية اجملتمع، ونحن حريصون على استمرار هذه العالقة أيضاً ألن 

اخلريجني هم همزة الوصل بني التعليم في اجلامعة وسوق العمل، وبهذا التواصل تتمكن اجلامعة من حتقيق 

رسالتها في رقي اجملتمع وخدمته.

وأخيراً أسأل املولى تبارك وتعالى لكم مستقبالً باهراً وأن يوفقكم في مسيرتكم العلمية والعملية، 

متمنياً لكم التوفيق والنجاح والسداد.
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إدارة األعمال - نظم املعلومات االداریة
إدارة األعمال - نظم املعلومات االداریة
إدارة األعمال - نظم املعلومات االداریة
إدارة األعمال - نظم املعلومات االداریة
إدارة األعمال - إدارة مالیة واستثمار
إدارة األعمال - إدارة مالیة واستثمار
إدارة األعمال - إدارة مالیة واستثمار

انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة
انظمة

إدارة االعمال - تسویق
إدارة االعمال - تسویق

اسم اخلريج

محمد عبداهلل ضیف الزایر
محمد عبداهلل علي الراجحي
مهند محمد ساملین محفوظ
فارس عبداهلل سعید الغامدي

فیصل ابراهیم محمد الشیحة
عبداهلل مطیران لوالس الشمري

فهد حمد عبد العزیز الدایل

اسم اخلريج

ایمن ابراهیم عبداحلمید الشیخ
محمد عاید عوید احلمراني

صالح حمدان صالح الشهري
فائز نویهر دخیل اهلل احلمراني

علي محمد علي عشیري
عزیز سالم كبیش الیماني

مصلح فایز مصلح الزبیدي
حامد جمعان حسین السویحي

تركي مبارك أحمد احلربي
سامي جمعان علي الزهراني

محمد سعید بن علي ال عبدالعزیز االحمري
عبداهلل عبدالرحیم امبارك البشري

سلطان ابراهیم أحمد آل علي
أحمد ابراهیم سعید الزهراني

وائل أحمدبن فیصل آل جاراهلل املعافى
رائد محمد ناشي احلربي

عبداهلل محمد أحمد باجابر
علي خضران یحي العامري

فارس علي سعد نصار القحطاني
حماد محمد حماد القرعاني

عبد اهلل عمر عبد اهلل التمیمي 
سالم سعید راجح ال جراد

نزار عبدالوهاب عبدالهادي محمد حسین
عبداهلل عبدالرحيم مبارك البشري

حماد محمد حماد القرعاني
عبداهلل عمر عبداهلل التميمي

ریان أحمد عثمان أبوشوشة
محمد محمود محمدعلي یغمور

القسم

إدارة األعمال - نظم املعلومات االداریة
إدارة اال عمال - إدارة مالیة واستثمار
إدارة اال عمال - إدارة مالیة واستثمار
إدارة اال عمال - إدارة مالیة واستثمار

إدارة األعمال -إدارة وتنظیم املواردالبشریة
إدارة األعمال -إدارة وتنظیم املواردالبشریة

إدارة األعمال - إدارة العملیات واجلودة

القسم

علم النفس
علم النفس
علم النفس
علم النفس

اللغة العربیة وآدابها
اللغة العربیة وآدابها
اللغة العربیة وآدابها
اللغة العربیة وآدابها
اللغة العربیة وآدابها
اللغة العربیة وآدابها

لغات أوروبية - اجنلیزي )لغة(
لغات أوروبية - اجنلیزي )لغة(
لغات أوروبية - اجنلیزي )لغة(
لغات أوروبية - اجنلیزي )لغة(
لغات أوروبية - اجنلیزي )لغة(
لغات أوروبية - اجنلیزي )لغة(

الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة
الدراسات االسالمیة

اعالم - صحافة
اعالم راديو - تلفزيون
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كلية الهندسة

تصاميم البيئة

كلية  الدراسات البحرية

كلية العلوم
اسم اخلريج

وائل عبداهلل بن صدقة بیلي
رامي أحمد بن علي العمري الزهراني

صفوان محمدشفیع بن محمدنور الفتني
عبدالعزیز محمد بن عبداهلل بابطین

محمد عبداهلل بن قاري جان أوغلي
هتان حسن بن محمد ابوزید

سلطان محمد بن علي ال اسماعیل الغامدي
سلطان محمد بن عبداهلل اجلبري الشهري
منصور حسن بن هندي السعدي الزهراني

عبدالرحیم حسن بن زاید العبیدي
عماد أحمد بن عبداهلل احلریري الزهراني

عبدالعزیز محمد بن حاسن الصخري القرشي
عبداهلل صالح بن محسن بشیتان احلربي
حسن حسین بن محمد العوادي الزبیدي

یاسر مشبب بن عامر ال زارع الشهري
عاصم ماجد بن طاهر عثمان

أحمد سالم أحمد باربود
أحمد عبداهلل بن معیض العبیدي
محمد حسین بن صالح العمودي
عصام حسن بن عبداهلل باشماخ

فهد خلیل بن عبدالكریم املدني
أسامة جعفر بن علي زارع

عبداهلل عناد بن محمود الغریض
عبدالعزیز محمد بن عبداهلل القاضي

ولید خالد بن عواض الدهاسي العتیبي
عبدالعزیز سعید بن عیدان العویفي الزهراني

خالد عبداهلل بن سلیمان اخللیفي
هاشم هاني بن هاشم مقیبل

اسم اخلريج

عبداهلل علي أحمد السقاف
بالل محمدصالح أحمد احلصري

محمد علي بن محمدصالح فتیحي
محمد سمیر بن محمدصالح ملیاني

فیصل اشرف بن فهد اسالم
عبدالعزیز یوسف بن عباس أشعري

أحمد عبداهلل بن حامد مزین
فیصل عبداهلل بن محمد باصحیح

اسم اخلريج

محمد ابراهیم بن علي الرمیحي

اسم اخلريج

نایف عبد اهلل رده املالكي
فیصل عایض جمعان الزهراني

أنس محمد بن عبدالرحمن اجلهني

القسم

الهندسةالكهربائیة - إلكترونيات واتصاالت
الهندسةالكهربائیة - إلكترونيات واتصاالت
الهندسةالكهربائیة - إلكترونيات واتصاالت
الهندسةالكهربائیة - إلكترونيات واتصاالت
الهندسةالكهربائیة - إلكترونيات واتصاالت
الهندسةالكهربائیة - إلكترونيات واتصاالت

الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات
الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات
الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات
الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات
الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات
الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات
الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات
الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات
الهندسةالكهربائیة - هندسة قوى ومحركات

الهندسة الصناعیة
الهندسة الصناعیة
الهندسة الصناعیة
الهندسة الصناعیة
الهندسة الصناعیة
الهندسة الصناعیة
الهندسة الصناعیة
الهندسة الصناعیة
الهندسة الصناعیة

الهندسة املدنیة
الهندسة املدنیة

الهندسةالكهربائیة- هندسةاحلاسبات
الهندسة الكیمیائیة

القسم

العمارة
العمارة
العمارة
العمارة
العمارة
العمارة
العمارة

اجلیوماتكس

القسم

املالحة البحریة

القسم

الكیمیاء احلیویة
الكیمیاء احلیویة
الكیمیاء احلیویة





كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

كلية المعلمين

كلية المعلمين
اسم اخلريج

ابراهیم عوض شدید احلربي
طارق محمد رزین الصحفي
زیاد منصور فراج الصاعدي

سفیان محمد عبداهلل خمیس
امین اسامه بن عبدالعزیز عناني

علي مهدي عبدالعزیز أحمد جواد
علي عبده علي عبده حسن
عالء محمد عوض الیهیبي

ریان عبداملعین حسن الشیخ
بندر فیصل محمد اخللیل

عبداهلل حسن صالح الرباعي
عبدالعزیز عادل حمد محمد اجلار

سند عبداهلل بن مطر الزهراني
قاسم مصطفى قاسم باغر

علي محمد علي احلمدان
خالد طالل عبید مرسي

یاسین عبداهلل أحمد الشوخي
محمد سالم سعید باحبیل

هارون عبدالعلیم الجورد وردك

اسم اخلريج

أحمد محمد محمد علوي
علي محمد جمعان الغامدي

فهد زاید شدید اجلهني
سلطان محمد أحمد حكمي

طارق أحمد زاهر الشهري
سلمان سعد عایش البقمي
عبداهلل صالح علي اخلوالني

عبدالوهاب شایف ناجي سنان
سامي سعید عبد اهلل الغامدي

رائد خضر موسى الزهراني
یاسر علي مهدي اللواع

حسن ظافر محمد الشهري
علي محمد علي آل منامس
هاشم محمد علي القاضي

بدر سعد محجي الروقي
مصلح حسن ناصر النخلي

محمد عبد اهلل محمد القرني

القسم

علوم حاسبات - علوم
علوم حاسبات - علوم
علوم حاسبات - علوم

علوم احلاسبات
علوم احلاسبات
علوم احلاسبات
نظم املعلومات
نظم املعلومات
نظم املعلومات
نظم املعلومات
تقنیة املعلومات
تقنیة املعلومات
تقنیة املعلومات
تقنیة املعلومات
تقنیة املعلومات
تقنیة املعلومات
تقنیة املعلومات
تقنیة املعلومات
تقنیة املعلومات

القسم

الدراسات القرآنیة
الدراسات القرآنیة

الریاضیات
الریاضیات
الریاضیات

العلوم
احلاسب االلي
احلاسب االلي
احلاسب االلي
احلاسب االلي
احلاسب االلي
احلاسب االلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي

اسم اخلريج

فهد محمد صالح العمري
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزارع

سلمان عبدالرحمن دغسان القرني
رواد یوسف یعقوب ولي

عبداهلل حسني علي القرشي
عبدالرحمن علي عاطف الشهري

عماد علي ابراهیم الشمراني
عبدالرحمن عبداهلل سعیدجریس القثانین

أحمد رابح رویجح القریقري
منیر محمد عیاد اجلهني

حامت حمدي حمید القریقري
ولید طالل عبداهلل القریقري
حسن محمد حسن العمري
محمد عدنان عبداهلل بخاري

أحمد ضائم أحمد جعبور احلازمي
هادي محمد هادي عبداهلل

عبداهلل محمد عبداهلل باوهاب
ولید محمد عثمان الشائع

خالد ابراهیم عبدالقادر عسیري
عبداالله حامد سلمي احلربي

عبدالعزیز عبدالغني علي الغامدي
عبداهلل یحي سلمان الباحث

عبدالعزیز حراب علي العیسى
عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الشهري
توفیق عبداحلسن سالم املرامحي احلربي
محمد أحمد سعید ال عیسى الغامدي

القسم

تخلف عقلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي
تخلف عقلي

تخلف عقلي صعوبات تعلم
تخلف عقلي صعوبات تعلم
تخلف عقلي صعوبات تعلم
تخلف عقلي صعوبات تعلم
تخلف عقلي صعوبات تعلم
تخلف عقلي صعوبات تعلم

العوق السمعي
العوق السمعي
العوق السمعي
العوق السمعي
العوق السمعي
العوق السمعي
العوق السمعي
العوق السمعي
اللغة االجنلیزیة
اللغة االجنلیزیة

لغة عربیة
لغة عربیة
لغة عربیة
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كلية الطّب 

كلية الصيدلة  

ة العلوم الطبّية التطبيقّية   ـّ ُكلي

اسم اخلريج

علي بن حسني سعد املهري
هتان بن عبداهلل صالح  سند الغامدي

 عمر بن توفيق خالد البسام
حسني بن محمد حسني مغربل

 يحي بن زهير يحي حابس
 محمد بن يعن اهلل طلميس الغامدي

 عثمان بن عمر نعيم رضوى
 سلطان بن عثمان خنيفس الساملي

 خالد بن علي عواض الزهراني
 ماجد بن منصور احمد احلسني الزهراني

اسم اخلريج

وليد بن سلمان مرزوق احلربي
نواف بن محمد حميدان السلمي

أحمد بن جاراهلل سعيد املالكي
ماجد بن علي غرم اهلل الغامدي

ماجد بن عبداهلل علي احلربي
رامي بن محمد عيد الزهراني

اسم اخلريج

عايد بن هالل سفر الفهمي
ياسر عبدالعزيز عاطي الناصري

القسم

الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة
الطّب واجلراحة

القسم

الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة

القسم

األشعة التشخيصّية
عالج طبيعي
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كلية التربية
اسم اخلريج

فيصل علي محمد ال فايع
كمال قاسم عمر اهلل ال عبد اهلل

بدر عمر محمد علي السميري
فواز عبد اهلل عبد الرحمن الشيخ

أحمد عبداهلل يوسف الكناني الزهراني
مشعل عبد اهلل جمعان ال شتحه الزهراني 

صالح ابوسعيد مهدلي احملوري احلربي
نهار مطلق ختروش الدغيلبي العتيبي 

أحمد سعيد عطيه الكناني الزهراني
خالد عبد اهلل علي ال فضه الغامدي

ثابت محمد محمد علوي
إبراهيم علي حسن حسني صمع
امين محمد صالح سميح اليوبي

موسى علي موسى البيضاني الزهراني
عايش دسمان عبد اهلل القثامي

فواز غنيمان فاطم امليموني املطيري
فواز مانع عطيه اهلل النجاري السلمي

هشام حمد عائض رضي
محمد مران منوخ املفضلي الشمري 

أحمد عيسى أحمد السعدي الزهراني
عبد الباسط عطيه أحمد احلسني الزهراني

إبراهيم رضا أحمد جمال 
عبد العزيز تردي عبد الكرمي بخاري

محمد أحمد سفر ال ناجم الغامدي
هزاع علي هزاع ال بن زلبه الشمراني

هالل محمد سعيد ال هالل الغامدي 
عبد اهلل عمر مرزوق احلجي السفياني

صالح أحمد محمد ال جعفر الغامدي 
عبد العزيز عبد ربه مسعد اجلدعاني 

فهد محمد حامد شعيران 
محمد علي سالم ال مقنع الغامدي
سعد محمد منير الشدادي احلارثي 

محمد معيوف معجب الوعيري السلمي
مصلي غنيم ناشر العطافي السلمي 

موسى الفي سالمه األحمدي 
تركي فواد علي ابواحلمايل 

إبراهيم عجي عباس العزيزي 
عماد أحمد محمد أبوزهير

محمد أحمد أحمد صفحي
سعيد عوض سعيد ال صائم األسمري

القسم

الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
الدبلوم العام في التربية
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كلية التربية
اسم اخلريج

فيصل محمد حسني الصعيدي
حسن سافر حاسن اجلابري احلربي 

سعد عبداهلل عطيه قران الغامدي
حمد حميد بركي اجلابري احلربي

عبد احلكيم عبد الرزاق امليموني املطيري
محمد عواض إبراهيم النفيعي

ياسر محمد علي بن مساعد
خالد صالح غرم اهلل شنان الغامدي

خالد ضيف اهلل هادي ال معافى الشمراني
عاصم حمود بخيت السهلي احلربي

علي أحمد حسني مباركي
محمد شعيب أحمد العرياني الشمراني

أحمد حسن سليم الرزقني السلمي
سمير عطيه علي اخلريصي الزهراني

عبد الرحمن عبد اهلل ثواب الثعلي
خالد حسن حسني اجلابري احلربي

زيد عبد اهلل زيد الشيخي الشمراني 
حسني شيخ عبد الرحمن السقاف
حسني علي جبران الثويعي الفيفي

حسني علي عمر محمد باعشن
ضيف اهلل الحق عطيان القنبي السلمي

عبد اهلل محمد مهدلي القوزي
علي أحمد إبراهيم مخالد 

عماد درهم أحمد سيف 
خالد ضيف اهلل نافع البالدي

عتيق عتيق اهلل جبر اجلدعاني 
منصور مفرح سعيد السريحي السلمي

أحمد حبيب أحمد الهميعي السلمي
عبد العزيز علي اخلشرمي الشهري

حسن طاهر حسن الصاحلي 
نايف بركي فارس اجلابري احلربي 
عبد املنعم عوض مختار املاحي 

عاصم أحمد علي العرمطي الشريف
محمود عبده جوليت هرسي

أحمد محمد عتيق اهلل العجيفي السلمي
صالح رفيع نامي العجيفي السلمي 
عبد اهلل طلق غنام الهجله املطيري

عبد الكرمي حسني ابو سنون البركاتي 
فيصل معيض مسحل املعبدي 

عبد الوهاب سعيد عطيه الكناني الزهراني 
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المتفوقون  -  دبلوم تربوي

كلية التربية
اسم اخلريج

علي أحمد مسلم الشطيري 
ضيف اهلل صقر مناور امليموني املطيري

محمد عبد الرحيم محمد راشد القليطي
الوليد علي محمد البشيري الزهراني

موسى أحمد موسى ال موسي الشمراني
غيث عبد الرحمن عطا اهلل البالدي
نبيل عبد اجلبار عبد العزيز دهلوي 

عبدربه عبدالناصر السروي الزهراني
بدر مسعود سعد ال مسعود الغامدي 
خالد عبد اهلل أحمد ال مهدي الغامدي
صالح عطيه صالح ال العباده الغامدي

عيسى طالب حميد الصاعدي
رافع سعد غرفان اجلميري الشهري 

حامت عمر صالح الزهيري 
عبد العزيز حمود املنصوري الغامدي

عبد الرحمن قاسم محمد احلكمي الفيفي
محمد علي عبد اهلل احملوري احلربي
خالد مبارك ضبيب العوفي احلربي 

محمد سالم أحمد اجلمعان الغامدي
خالد علي عبد اهلل احملوري احلربي 
طالل عواد حماد الكشي اجلهني

يحي علي يحي معافا
إبراهيم معيوض عواض الشنيني السلمي 

سليم هزاع سليم الهزاع
علي يحي أحمد بالش جنمي

فواز قويبل مقيبل الوطيباني املطيري
محمد امبارك كبيش كبيش

محمد منصور حسني ال خرصان الوادعي
أحمد سعيد أحمد عصيدان الغامدي 

صالح محمد أحمد جنجوف 
سلمان سفر أحمد احلسني الزهراني 

صالح محمد علي الفواز الغامدي
عبد العزيز حسن ال عبد الكرمي القرشي 

عبد اهلل سعيد علي عصيدان الغامدي
محمد سعد عوض العصيمي

محمد عبده علي عقيل 
أحمد محمد بركه الغامني

حسني عبداهلل علي العمري الزهراني
أحمد حامد حاسن احملمادي

جنيب حسن عبداحملسن القريقري

اسم اخلريج
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الدبلوم التأهيلي لتعليم اللغة اإلجنليزية للمرحلة اإلبتدائية

الدبلوم التأهيلي لتعليم اللغة اإلجنليزية للمرحلة اإلبتدائية

الدبلوم التأهيلي في تعليم احلاسب اآللي وصيانتة
الدبلوم التأهيلي في تعليم احلاسب اآللي وصيانتة





كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اسم اخلريج

توفيق عباس بن أحمد اللحياني
صالح علي بن جارالنبي احلارثي

حسن سلطان بن عبداهلل بصفر
بدر مطر بن هزاع السميري

عوض عليان بن ثالب السلمي
بني فرج بن محمد السبيعي

اسم اخلريج

البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي

المتفوقون -  دبلوم تربوي

كلية المجتمع بجدة
اسم اخلريج

وائل محمد حمید املالكي
عبدالعزیز حسن عبداهلل اجلهني

عبداهلل طارق عبدالعزیز عبداجلواد
عبدالعزیز عبدالرحیم عبداهلل دربي
عبدالعزیز أحمد عبدالعزیز احلمدان

سامي علي سعید ضاوي
خالد بركه رده احلربي

عبداهلل عبداحملسن رشید العتیبي
محمد عدنان عبدالكریم جیالني

القسم

احلاسب وتقنیة املعلومات -إدارة شبكات
إدارة األعمال واملعلومات - محاسبة
إدارة األعمال واملعلومات - محاسبة

مساعد صیدلي
إدارة األعمال واملعلومات - تامین

احلاسب وتقنیة املعلومات -إدارة شبكات
مساعد صیدلي
مساعد صیدلي
مساعد صیدلي

المتفوقون -  دبلوم





المتفوقون  - دكتوراه

كلية العلوم

كلية اآلداب والعلوم االنسانية  

اسم اخلريج

طه بن محمد خليل
محمد بن علي  الفقيه
أحمد بن راشد النجادي

اسم اخلريج

تركي بن هزاع البركاتي
عبداللطيف بن محمد اجلفن

امني بن علي اجلمال   
حامد بن أحمد الغامدي

حميد بن عطااهلل القريقري 

القسم

علوم األحياء
علوم األحياء
علوم األحياء

القسم

تاريخ
اللغة العربية وآدابها

لغة إجنليزية
لغة إجنليزية
لغة إجنليزية

المتفوقون  -  ماجستير

اسم اخلريج

اسامة عبدالعزيز بن عبدالهادي زمزمي
سالم عبداهلل بن سالم بن محفوظ

تركي جميل بن علي عبدالقدمي
خالد سيف بن سعيد اليماني

عادل مبارك بن عواد املزروعي
عقاب سلطان بن سفر العتيبي 
عالء محمود بن عبداهلل يوسف

أحمد محمد بن أحمد فقيه
عبدالقادر حسني بن محمد العمودي

طارق اسحاق بن أحمد فطاني
بندر يحيى يوسف طاشكندي

صالح أحمد بن غرم اهلل الغامدي
وليد صالح بن محمد نقلي

عادل محمد بن عائض العمري
أحمد سعيد بن عبداهلل احلذيفي 

امين عبدالعزيز بن عبداحملسن ابامني
معيض علي بن حسن القحطاني

تريحيب عماش بن تريحيب الدوسري
عادل محمد بن علي محمد واال نشيرا 

موفق محمد بن أحمد حسنني
فيصل حمزة محمد خيشفاتي

عبداالله عبدالرحمن بن صالح الطويان
محمد جميل بن محمد غفوري

امين محمد بن بشير اجلبرتي
محمد عبداهلل بن محمد الغنام
عالء ضيف اهلل عبداهلل النفيعي
فيصل سعيد بن محمد باحسني

اياد محمد بن حسن حلواني
خالد محمد بن عويبد السلمي 

خالد عمر بن محمد العمودي
عبداهلل محمد بن عبداهلل السحيمان 

خالد عبدالعزيز بن إبراهيم الصنيع
عبدالرحمن عبداملعني بن محمد احلازمي 

أحمد محمد بن على الصاحلي
أحمد حسني بن صالح الهبيلي
خالد عبدالرحمن صالح احلميد

عبداهلل حمد بن عبداهلل النمير
جبران عبداهلل بن مبارك الشهراني

سعد عبداهلل بن سعد التركي
خالد عبدالرحمن بن سليمان ال الشيخ

القسم
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القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية

كلية االقتصاد واإلدارة





اسم اخلريج

حامد بكر بن دنيا فالته
عبداهلل خليفة حماد الشايع

خالد إبراهيم راشد احلديثي
انور جزاء بن حماد الشيخ

عبداهلل محمد بن ناصر دحيم
علي سعد بن ظافر القرني

حسام عبداهلل بن علي ابوحادي
ياسني خالد بن ياسني خياط

محمد حسن بن محمد العماري
حسان حسني بن حسن مشاط

سلطان عبدالعزيز على الضويحي
بندر عبدالرحمن بن ناصر املسيند

فواز عبدالرحمن بن حامد ازهر
سعيد محمد بن حمود اخملزوم

علي منصور بن حسن ال سدران
عبدالعزيز محمد بن عبداهلل البيشي

علي حسن بن عبدالرحمن الشهري
إبراهيم سلمان بن حماد احلويطي

محمد علي بن ماطر الرشيدي
محمد يحيى بن حمد ال زمانان اليامي

إبراهيم بخيت بن فريح ال السني
عادي ماجد بن عادي الرشيدي
فيصل محمد بن عواد اجلهني

حمد ابو طالب بن أحمد سليهم
مشعل عمر بن عايض العصيمي
عبداهلل أحمد بن حسن الشاعري

محمد عبدالعظيم بن مكي اخلويلدي
سمير سمران بن مبارك السلمي

أحمد سعيد بن أحمد الغامدي
سعد أحمد بن سعيد الغامدي

سالم ساملني بن سالم احلميدان 
عمر عبداحلليم بن ايشان تركستاني

طارق محمد بن سعد الظاهري
محمد علي بن عيدروس السقاف

حسان بن عبداهلل الطرازي
خالد بن أحمد الزهراني

محمد بن معيض احلارثي
أنور بن كمال البغدادي
علي بن محمد احلربي

عثمان بن عبدالرحمن العثمان

القسم

القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
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إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
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إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي

احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية

اإلدارة العامة
اإلدارة العامة
اإلدارة العامة
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
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إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة
اسم اخلريج

أمين بن عبد السميع بوقس
عبد اهلل بن محمد بافرط

محمود بن حمزة الربيع
جعفر بن عبدالعزيز خياري

بندر بن فهد آل حميد
محمد بن عثمان زومة

أحمد بن ناصر الغامدي
هاني بن حامد الشطيري

خالد بن معيوض العتيبي
عبد اهلل بن سالم الدهاسي

هشام إبراهيم بن عبداهلل اخلشان
منصور ناصر بن محمد العتيبي
أحمد عايض بن جمعان الزهراني

سعيد محمد بن عبداهلل البركي
ناصر سعيد بن أحمد الغامدي

خالد عبداهلل بن صالح السيف
ماجد إبراهيم بن عبداحملسن التويجري

خالد عبداهلل بن راشد احلديثي     
أحمد هشام بن كامل حواري

علي محمد بن إبراهيم العرف
سعد صالح بن سعد الغامدي
عادل حمد بن سليمان الربيعان

هوميل عوده بن عياد العطوي
عبدالعزيز ناصر بن سعد احمليميد

على محمد بن هواش الرويلي
مسفر محمد بن علي الزهراني
عثمان سراج بن ناصر احلصيني

فالح فهد بن سعد السبيعي
أحمد عبداهلل بن ظهران الغامدي 

فيصل عبدالعزيز بن عبداهلل الغامدي
محمود محمد بن رحيم التركستاني

سعد سعيد بن علي ال السعرة
ثامر محمد بن عوض الغبان

عالء محمود بن عبداهلل يوسف
محمد أحمد بن علي عثمان

وسام محمد بن علي حسن كناوي
خالد حمود بن أحمد ال حسن

عبد الرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكعيد
حمود أحمد بن سعد السمراني

وليد ناصر بن حامد الوافي

القسم

إدارة أعمال
إدارة أعمال

إدارة األعمال التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي

األنظمة
اإلدارة العامة

احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية

إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي

األنظمة
االقتصاد

إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي

المتفوقون  -  ماجستير





المتفوقون  -  ماجستير

كلية العلوم

كلية الهندسة

اسم اخلريج

منصور بن شوعي العوفي
رشاد محمد بن عبده صالح
خيري بن اسماعيل  هاشم

عمر عبدالرحمن بن عمر العطاس
محمد سالم بن أحمد صالح

حسن بن علي بن مسعود الطلحي
فيصل محمد بن صالح عقالن

محمد بن تيسير العثماني
خالد بن إبراهيم الغامدي

عبد احملسن بن جمعان الزهراني
هاني بن يوسف عبد اهلل

محمد بن حسن عقالن
أحمد بن سعد الزايدي

اسم اخلريج

سعيد بن إبراهيم امليناوي
عبدالرحمن بن إبراهيم البيز

أحمد بن محمد رشاد محمد
حسن أحمد بن عمر بجيلي
مازن علي بن محمد بايونس

عزت عطية بن حصاني اجلبرتي
رائد حسن بن محمد قاضي

غازي هادي بن عبداهلل ساعاتي السروجي
عمار بن أحمد هرساني

أحمد بن عبداهلل الشيخي
معتز بن حسني عماشة

سعيد علي بن سعيد باسلم 
محمد فيصل بن هالل العامري

القسم

علوم األحياء
علوم األحياء
علوم األحياء
الرياضيات
الرياضيات

الكيمياء احليوية 
الكيمياء

الكيمياء احليوية
الكيمياء احليوية

علوم األحياء
علوم األحياء
الرياضيات
الرياضيات

القسم

الهندسة الصناعية
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات

هندسة االنتاج وتصميم النظم املكانيكية
هندسة االنتاج وتصميم النظم املكانيكية
هندسة اإلنتاج وتصميم النظم امليكانيكية

الهندسة الصناعية
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة حاسبات
هندسة حاسبات

كلية االقتصاد واإلدارة
اسم اخلريج

بدر عبدالوهاب بن حسني دعجم
عبداهلل حمد بن عبداهلل الصقير

أحمد عبداهلل بن صالح قطان 
عبدالعزيز محمد بن االمني الشنقيطي

خالد عايض بن عيد العتيبي
ياسر عمر بن محمد سندي

القسم

إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي

احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية

اإلدارة العامة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اسم اخلريج

عبداخلالق عبدالرحمن بن عبداخلالق القرني
عبد اهلل بن محمد العقيلي

أحمد سعد بن عطية الزهراني
عبد الرحمن علي بن يحيى ال جابر

سعيد رداد بن سليمان املالكي

القسم

اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها 
كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافةاللغة العربية وآدابها 

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

اسم اخلريج

ثامر بن إبراهيم احلربي

اسم اخلريج

محمد بن مسفر العتيبي
عبداهلل مارش بن محمد علي     

القسم

رزاعة املناطق اجلافة

القسم

علوم حاسبات
علوم احلاسبات

اسم اخلريج

محمد راجح بن سعيد ال جراد 

اسم اخلريج

التشريح التقني واالنسجة 

كلية الطب





المتفوقون   - ماجستير

برنامج الدراسات التربوية العليا
اسم اخلريج

علي سعيد بن أحمد الزهراني
سليمان عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعدون

شالش مقبل بن شالش الضبعان
سليمان محمد بن سليمان السحيم

عبدالرحمن محمد بن على الوليعي
سلطان خصيوي بن محماس العتيبي

حسني سعيد بن علي االسمري
عبدالعزيز أحمد بن سليمان الرفاعي

خالد عبداهلل بن سفر الغامدي
هليل هالل بن سعيد احلارثي

محمود علي بن محمد عسيري
نافع عوض بن سالم الصحفي

أحمد سيار بن هليل العنزي
محمد أحمد بن معيوض العتيبي

فارس عوض بن صالح املالكي
تركي خضر بن عبيد الثبيتي

محمد بالغيث بن محمد الشهري
ناصر سعد بن خضران العتيبي
محمد عيسى بن صالح احلربي

محمد عبداالله بن محمد عسيري
عائض عويض بن منيع اهلل السلمي

محمد أحمد بن محمد العسيري
صالح فنيخر بن عواد الشمري

علي سعيد بن حسني الغامدي
عيسى نويشي بن عايش املطيري

سلطان عبيد بن ثاني العنزي
عثمان شداد بن مسلم املالكي

راشد بن مهدى بن حسني ال سالم
عبدالعزيز حمود بن عيد القريقري

علي خليل بن محمد األحمدي
مشرع عمر بن محسن البقمي

محمد عطية بن مبارك الظاهري
مطلق سالم بن مطيلق الشمري

سعد عوض بن حياء احلربي
عبداهلل دغيم جهيم الشمري

عبدالعزيز حسني بن حاسر حمدي
علي محمد بن علي اخلراز

يوسف سالم بن يحيى الشهري
علي سالم بن خلف اخللف

مهنا عبدالعزيز بن مهنا املهناء

القسم

اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية

اسم اخلريج

محمد سعيد بن محمد بارزيق
مصلح عبداهلل بن مصلح العتيبي

محمد حمود بن صالح احلربي
علي يحيى بن علي الشريف

نايف العبدي بن متعب احلربي
غالم رده بن عبيداهلل الهاللي

ياسر عبيد بن حمد احلازمي
طالل حسن بن صالح الغامدي

سعد محمد بن عبداهلل العبدان
عوض معوض بن عائض الرشيدي
صالح جوداهلل بن عواض النفيعي

حسن نوار ملحم املقاطي
أحمد نصار بن عبدالكرمي النصار

عبدالرحمن عبداهلل بن رشيد الرشيد
علي صالح بن محمد احلماد

مصلح عبيد بن هويل املقاطي
سليمان عبداهلل بن إبراهيم الهندي

عبدالعزيز محمد بن على العقيل
عبداهلل عمر بن أحمد املالكي
زياد عبدالرحمن بن عبود باوزير

أحمد عبدالغني بن سعيد الغامدي
علي بن عبدالرحمن بن أحمد بانقيب

خالد غازي بن ذعار الدلبحي
سلطان سليمان بن فالح العنزي

صابر أحمد بن سعيد بامخرمة
سعد محمد بن على الشهري

فاضل أحمد بن إبراهيم الشمراني
فيصل سعيد بن عمر بن سلمان

عبداللطيف عبداهلل بن سعيد الغامدي
فيصل ضيف اهلل بن عمير الرشيدي

محمد زياد بن محمد الزهراني
عبداهلل احلميدي بن عسكر احلربي

فهد مسلم بن عيد العازمي
ضافي دخيل اهلل بن معال الرشيدي
مسلم عبداهلل بن مريزيق رشيدي
محمد مبغور بن عبداهلل الناشري

سال مة مناور بن فرحان الشمري
منصور عبدالرحمن بن منصور املنصور

فيحان فايز بن مربح الرشيدي
حفظي عقيل بن عطاس اخليري

القسم

اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية

التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي

برنامج الدراسات التربوية العليا





اسم اخلريج

على عبداهلل بن محمد اخليري
مبروك سالم بن عيضة املالكي
فالح بن فنيخر بن عواد الشمري
وائل علي بن عبدالقادر احلبشي

صادق سعيد بن هادي ال احلارث اليامي
فهد جبر بن جبران السلمي

مبارك نصار الداموكي الرشيدي
فايز بجاد بن قبال ن احلربي

محمد صالح مرزوق احلربي
سرحان بن حويريش بن سرحان العتيبي

علي حسن بن علي االسمري
يحيى حامد بن أحمد الغامدي

حسني سالم بن إبراهيم عبيري
عتقاء هديبان حمدان الرشيدي

حميدان حامد بن حميدان املعبدي
سالم عبداهلل بن سالم باحشوان

أحمد بن محمد بن زهير املالكي
شباب زيدان بن غامن الرشيدي

سعد حمود بن خليوي التميمي
مانع محمد بن هذلول الشمري

عبداجمليد مطلق بن مفضي النومسي
سعد زيد بن محسن الشهيل

عبدالعزيز علي بن عبداهلل الكبريش 
ماجد بن أحمد بن سعد الثمالي

محمد سليمان بن فوزان املزيد
ماجد شافي بن بدر العتيبي

بندر عبيد بن منير العصيمي
خالد عبداهلل بن محمد السمنان

ماجد حامد بن صالح احلارثي
نايف عايد بن ربيع احلربي

فراج علي بن محمد الشهري
سعد أحمد بن مسفر الزهراني

امين عبود بن أحمد باشويه
أحمد علي بن أحمد احلبيشي

فهد فرج بن فرحان العتيبي
فواز عواد بن حمد األحمدي
غازي بندر بن غازي الرقاص

أحمد جده بن محمد البارقي
محمد أحمد بن سعيد املزيني
ناصر بداح بن سعد السبيعي

القسم

التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي
التوجيه واالرشادالتربوي

تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

برنامج الدراسات التربوية العليا

المتفوقون  - ماجستير

اسم اخلريج

إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم الهدلق
سعود عبدالعزيز بن عبداهلل الفالح

حسن سعد بن شار الشهري
وائل عمر بن عبداجلليل السيد

عبدالرحمن حسن بن محمد الراشدي
عبدالعزيز عثمان بن عيظه الزهراني

ملحان مفرح بن شيخان العنزي
عطية عبداهلل بن بلقاسم الشيخي

عبيداهلل علي بن صالح احلربي
علي عبداهلل بن إبراهيم الزبيدي

حسني عمر بن محمد بن دقاس الزهراني
سليمان صالح بن عبداهلل السحيباني

حمزة زكريا بن عبداهلل املولد
صالح مبروك بن مبارك املالكي
فهد عبداهلل بن شديد احلربي

أحمد سليمان بن أحمد الشهري
فهد محمد بن فهد السويح

تركي مقعد ين مطلق الروقي 
مطلق عايض بن صنيدح العصيمي

تركي أحمد بن محمد احلربي
يزيد عبداهلل بن محمد النعام

أحمد ثامر بن عياضه الرشيدي
عبدالرحمن غرم اهلل بن عطيه املالكي

محمد سالم بن مرزوق العنزي
خالد خميس بن محمد الغامدي

فريحان أحمد بن شاهر احلارثي
أحمد عواض بن ساير القرشي

غامن بدر بن شاكر احلربي
محمد عبداحلميد بن إبراهيم الشيخ

فهد زابن بن زايد ال عشبه
فهد مستور بن عبدالهادي العلياني

عبداهلل علي بن عيظه الصيعري
غازي فريح بن جريد احلربي

عبدالوهاب سعيد بن حسني احلربي
سعد محمد بن عبداهلل الدوسري

علي أحمد بن عايض القرني
خالد فهد بن هديرس احلربي

سامي مصلح بن بويخت احلربي
خالد محمد بن خلف الشمري

القسم

تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

برنامج الدراسات التربوية العليا







الفصل الدراسي األول
انتظام

1431هـ - 1432هـ



محاسبة  - عام

إدارة األعمال - تسویق

إدارة األعمال - إدارة وتنظیم الموارد البشریة

إدارة األعمال - نظم المعلومات االداریة

كلية  االقتصاد  واإلدارة

اسم اخلريج

ماجد عبداهلل رشید العبیالن
داود سلیمان داود مایت

ایوب عبداهلل صالح الیافعي
ریان خالد علي عنقاوي

محمد حسن سفر الصاعدي
فهد محمد محمد الشهري
محمد فواز بحیص اخلواجي

ماجد طالل محمد املدني
شهوان عبد الرحمن حسن القرني

ولید سعید عبداهلل آل فاضل
سالم سعید سالم باحلتر
خالد حمید حمود احلربي

سلطان سلمان جابر كعبي
عمار محمد عبدالغفور التركستاني

عبداهلل حمد حسن ال حسن
ریان أحمد اسماعیل بشاوري

عبدالوهاب محمد شوقي عبدالوهاب فلمبان
ایهاب أحمد محمد جمعه االبرص

اكرم محمد صالح محمد آخون تركستاني
سعید علي عون الغامدي

محمد عبداهلل محمد احمللبدي
اسامه صالح عوض شیخ
ولید صالح محمد اجلهني
عبده حسن أحمد الزبیدي

راشد أحمد عبد الرشید االمام
أحمد محمد مصطفي مهندس
ایهاب أحمد بن ابراهیم هوساوي

اسم اخلريج

أحمد عبدالعزیز مطیر باحمیشان
ابراهیم سعید عبداهلل الزهراني

نایف یوسف عبد الهادي املنصوري
صهیب محمد علي رضا قدس

امجد مبارك محمد زواوي
نایف عبداهلل صالح العویس

یاسر عبد اهلل ضائف الغامدي

اسم اخلريج

علي محمد عطیه ال جابر
محمد صالح عمر العمودي

هاني مروان علي قشالن
حسام ابراهیم عثمان كتبي

ایمن محمد أحمد املدني
بدر خلف أحمد العمري
تامر عاصم أحمد عزوز

ماهر فهد سلیمان األحمدي
عمر عبداهلل جبریل فالته

ابراهیم محمد عبداالله صحره
عبداهلل علي عبداهلل الغامدي

عبدالرحمن محمد عبداحلمید احلازمي
سلمان ظافر علي رافع

محمد أحمد حامد عبداجلبار
محمد عبد الرزاق حسین حوحوا

محمد فهد علي بن خمیس

اسم اخلريج

عبدالعزیز خالد محمد زمزمي
عاصم مجاهد أحمد بادریق

ایمن عطیه بن محمد الیوبي
یاسر رضوان رباح الكحیلي
غسان صالح فائز الغامدي

تركى حسان حسن صمیالن
محمد ابراهیم بشیر اسكتش
حازم عبدالرحمن جبر السلمي

فهد مسعود رضا سید مسعود
سامي سالم حامد املالكي

محمد سعید جمعان الزهراني
حسام محمد حسن العمودي

اسم اخلريج

مثنى یاسین ابراهیم العبدلي
ممدوح ابراهیم محمد العضیبي
عبداالله نافع حظاظ السلمي

محمود محمد مسعد اللحیاني
ابراهیم موسى عطیة الزهراني

باسل صالح أحمد الزهراني
خالد عبداهلل سعد القحطاني

غسان شهاب واصل ناصر
نواف علیثه نغیمش الرجبي

محمد مشهور محمد الغامدي
عمرو محمد أبواخلیر اخلیاط

فهد علي بن سعید ابوغنیمه الغامدي
محمد یوسف علي باسلم

نایف سعد بن شایق آل وسام الدوسري
محمد عطیان بن غبیش املعافي املالكي

سامر صالح درویش عركوك
عبداحملسن عبید بن عبداحملسن بن حمید

محمد حسن محمد العمودي
مهدى مانع بن مهدى الزناتي ال جمهور

اسعد سمیر بن مراد جاوا العطرجي
فیصل مجحود بن أحمد اخلزمري الزهراني

عبداحملسن ملحم بن مناحي ال مسعود
خالد سعید بن منصور عائض

محمد منیر بن عبدالرحمن خیاط
عابد أحمد بن عابد الفایدي اجلهني

ریان عصام عبدالرحمن عبدربه

اسم اخلريج

نایف علي سعد الغامدي
حمد محمد حمد الهطالني

براء معتز ثابت احلسامي
نایف سلیم سالم النهدي

حمد صالح حمد السریع
ماجد معراج الدین بن نظام الدین أمیر الدین

اسم اخلريج

ولید وازن وصل اهلل السلمي
محمد مصلح ضیف اهلل اجلدعانى
حسام عبیداهلل بن عطیه احملمدي

عبدالرحمن محمد سعید دماس الغامدي
معتصم حسین بن عبد الغني ابو احلمائل

طالل حسین عبداهلل العامودي
ریان مهنا عبدالصمد كماس

أشرف محمد عثمان الشهري
عبدالرحمن حسین محمد خیر احللفاوي

خالد ابراهیم عبداهلل القرني
أحمد عصام أحمد شطا

راشد محمد راشد اجلدعاني
سالم عبداهلل سعید بافیل

عبدالرحمن عوض بن سالم االزوري
عبداهلل عبداملعین مبارك الذروي

اسم اخلريج

أحمد محسن محمد باحسین
تركي أحمد عبداهلل الغامدي

ثامر ناصر حبیلیص املطیري
عبد املنعم رزیق مرزوق الراشدي
ماجد عبد اهلل هاشم الشریف

عبداجملید عبداجلبار جبران السلمي
طالل عبداهلل منیر البقمي

عبداهلل عبداحلكیم محمد شماخ
محمد عمر محمد باحاذق
ریان عبداهلل علي شطوان

وائل حمید حمدان الصحفي





انظمةإدارة األعمال - إدارة األعمال الدولیة

علوم سیاسیة - اقتصاد سیاسي عالمي

إدارة األعمال - إدارة مالیة واستثمار

اقتصاد - التأمین

اقتصاد - نقود ومؤسسات مالیة

اسم اخلريج

شهاب عبدالرحمن صحاب الدین املرغالني
ممدوح هبشان سعید التمیمي

محمد مبشر علي احلربي
عاصم صالح علي بدیوي الغامدي

اسم اخلريج

حسین محمد عبداحلكیم خان
رشید عبداهلل رشید العبیالن

عبدالرحمن ابراهیم عبداهلل الربدي
هاني فالح عواد البلوي

أحمد عایض سعد بن فهید
عبدالرحمن سعید كریم اجلهني

زكریا محمد عبداهلل حلواني
عامر عبداهلل محمد ال عبید

هاشم محمد عبدالقادر العمودي
عبداهلل عید محمد السبیعي

بندر بهجت كامل خجا
حسام محمد سالم اخلنبشي

حسن محمد حسن شافعي
أحمد محمد زین باجمال

مسفر علي مسفر القرني
ابراهیم مذكر صالح الدلبحي

ناصر نواف خالد العتیبي
هاشم نواف بن عبد املطلب الشریف

رائد محمد أحمد أمین
مازن أحمد عاید العوفي

عبدالكریم محمد بن مفلح آل قهیدان
فهد عبداهلل صالح املصیبیح

اسم اخلريج

فارس هاجد ضیف اهلل احلربي
أحمد حسن بن یوسف جمالي

محمد عید محمد قرنبیش
مجاهد ناصر عوض احلارثي

حسن مبارك سعید العبیدي

اسم اخلريج

عبدالعزیز أحمد عبداهلل الغامدي
محسن محمد محسن عمودي

فیصل عبدالعزیز عبداهلل آل الشیخ
ریان حسین راجح الزهراني
تركي محمد زیني مجدلي

عصام ابراهیم محمد باعقیل
هاني محسن محمد باطویل

محمد سمیر كمال خان
عبد الواحد هشام عبد الواحد حماد

محمد عادل عباس شربتلي
یاسر محمد أحمد صیادي

عبد اهلل حبیب حسین اجلیزاني

اسم اخلريج

عمار یاسر ابراهیم صبغة
ماجد سامي عبد احلمید عنبر

حمود عمر فتحي اخلولي
عوض ناصر عبداهلل الغامدي

اسم اخلريج

أحمد القاسم بن محمدعبداهلل املهدي

اسم اخلريج

شمسي علي صالح العمري
أحمد سالم ناجي صبي

محمد رضا عبداللطیف مندوره

اسم اخلريج

محمد بیطلي محمد العامري
راكان دخیل اهلل محمد ناصر القلیطي العمري

سلطان غازي أحمد آل تركي
هاشم مشبب عبداهلل الشریف

راكان حمود مصطفى الغفاري
محمد عبد احملسن مساعد اجلهني

محمد سعید علي اخلدري
عبدالعزیز عبداهلل عبدالرحمن العثیم

خالد عبدالرحمن مطر املطیري
نزار عبدالسالم محمد الكردي

عادل مرزوقي محمد عارف كتبي
فارس صالح محمد العمري

أحمد محمد مصطفى قشالن
عبدالكریم عناد محمود الغریض

خالد نامى خالد الشریف
راشد علي راشد القرني

عادل رمضان محمد الزهراني
محمد سالم عبدالرحمن بن عفیف

ثامر عبدالعزیز بن فرج احلبیشي اجلهني
االمیرعبدالرحمن محمد بن سعد ال سعود

فهاد محمد بن سعد آل وسام الدوسري
نایف عید عواد العنزي

اسم اخلريج

هاني مصطفى عبداهلل القحطاني
هاني عبد امللك معیوض السلقي

زیاد خالد بن على الطلحي ابوعلوه
محمد عبدالعزیز سعید الغامدي

هیثم محمد أحمد جبلي

اسم اخلريج

عادل عدنان أحمد بادریق
یوسف مصطفى بن یوسف بابلي

ودیع سلمان سلیم الصاعدي
سلطان محمد حسن النفیعي

مصطفى عبد العظیم بن حسن احلبیب
عبداللطیف خالد ابن عبداللطیف صالح

فوزان یحى علي دفع
مناور محمد بن منیر املورقي العتیبي

معتز عباس محمد خیاط
عبدالوهاب عصام عبدالوهاب سالمه

عبدالعزیز عبداهلل قائد اخلالدي
أحمد عبداهلل صالح العتیبي

اسم اخلريج

فهد عبدالرحمن عبداهلل الردادي
خالد محمد رامس الشهري

امنار مخلص بن محمد جعفر

كلية  االقتصاد  واإلدارة





إدارة عامة- إدارة التنظیم والتطویر االداري

إدارة عامة - إدارة الخدمات الصحیة والمستشفیات

إدارة عامة - عام
اسم اخلريج

عامر سالم عمر اخلنبشي
ناصر منصور عطااهلل اجلغثمي

ریان غازي ابراهیم صعیدي
بهاء منصور عبداملعین ناصر

فیصل عبداحلمید حمود احلربي
حسن محمد حسن الشهري

بدر عبدالعزیز عبدالرحمن املقبل
وائل مشبب عبداهلل بریق

محسن محمود محمد ینبعاوي
نایف عید عاید احلربي

هاني یوسف بن مصطفى اجلغثمي احلربي

اسم اخلريج

سعید عبد اهلل علي الغامدي
صالح علي بن محمداخلزمري الزهراني

مصطفى القاسم بن محمدعبداهلل املهدي
حسن مانع بن علي ال سالم

سعود مطلق بن سعدون املاضي التیماني
عبداهلل عیظه سعد البدیدي

مجدي ابراهیم عبد الوهاب عاشور
محمد عمر بن عبدالعزیز احلجاجي

محمد ذعار مرزوق الشمري
أسامة نضال ابراهیم غالم

أحمد حامد نهار املطیري
دواس هادي حمد ال دویس

عوض اهلل بریك وصل اهلل السلمي
فیصل سعید راشد الزهراني

فهد محمد یحیى ال دغریر
فهد عیضه بن صالح احللیسي املالكي

عبداهلل سالم بن راشد السلیمي العطوي

اسم اخلريج

عبداحلكیم محمد محسن املزمومي
مبارك راضي حماد احلربي

مهند محمد حسن عقیلي
فیصل عبداهلل سعد احلجي

محمد عمر محمد آل ابراهیم السالمي
ریان أحمد عبداهلل باجروان
امین ابراهیم مرشد احلربي
هشام محمد جمیل املدني

سلطان رجب سالم املالكي
رامي عبدالرحمن محمد علي األحمدي

عمر سلمي مسلم احلربي
مهند عبداهلل محمد محبوب

اسم اخلريج

مهند أمجد عبداحلمید خان
محمد محمود عبدالرحمن بحراوي

محمد حسین مكي آل حسن
مجاهد عدنان حسین قاروب
عواض سعود عوض السلمي

عبد الرحمن شغاث هادي الصقور
مساعد سعید منصور عائض

ناجي محمد بن عیاد الصبحي احلربي
بسام یوسف حسین مرداد
املعتز سعود سعد احلارثي

وسام محمدسالم أحمد البركاتي

اسم اخلريج

محمد عبداهلل عیضه الثقفي
فواز حمد عویض احلارثي
ناصر علي محمد الیامي

عاطف محمد عبدالعزیز رفه
ممدوح سالم أحمد الزهراني

حسن محمد مصطفى الشنقیطي
ماجد عودة سلیمان الثقفي
محمد مانع مسفر ال جریب
ربیع ابراهیم عبداهلل سنكي
مرزوق حضیض صغیر احلربي

اسالم أحمد محمد القبي
فیصل عامر بنش احلنتوشي

محمد عبداهلل محمد البسیسي
سعید مطلق بن سعیدالسمي البقمي

عبداهلل فاضل سعید املالكي
فارس أحمد عطیة الزهراني

اسم اخلريج

جمیل امبارك جمیل املسعودي
محمد سعد بن حماد العنمي اجلهني

محمد عبدالعزیز بن عوض جبریل بن ابراهیم
أحمد فواز بن مصلح العضیاني العتیبي

محمد سعید محمد الشهري
محمد سلیمان بن خماس املولد

ایاد عبد الرحمن عبد الوهاب فلمبان
انس عبداهلل بن غیث الهجاري الشریف

حامد محمد بن بلقاسم العریاني
أحمد سعید بن عبداهلل املرواني اجلهني

أحمد عبداهلل بن أحمد السعدي

كلية  االقتصاد  واإلدارة





كلية اآلداب والعلوم االنسانية

اللغة العربیة وآدابها

الدراسات االسالمیة

إعالم -رادیو/ تلفزیون

إعالم - اعالن

إعالم - صحافة

علم المعلومات

جغرافیا - نظم معلومات جغرافیة وخرائط

لغات أوروبية - انجلیزي )لغة(

لغات أوروبية - فرنسي

اسم اخلريج

أحمد حسن محمد الزبیدي
فهد علي بن عیسى حدادي

عبدالرحمن حسن موسى الفیفي
سلطان محمد بن علي آل مشعوف

فیصل محمد بن مداوي ال شعثان القحطاني
محمد علي بن سعید اخلرش الغامدي

فهد مبارك بن عبداهلل املستادي

اسم اخلريج

حسین علي سعید العریاني
منصور محمد بن حسن االهدل

مدیني ابراهیم علي الناشري
عبداهلل علي أحمد احلربي

عبدالعزیز ضفیدع عبدالعزیز الرفاعي
أحمد عبداهلل بن عطیه العریفي الناصري

أیمن فاید بن عوض اهلل السلمي
حسین راشد بن مدیني الصاحلي

اسم اخلريج

أحمد عدنان بن أحمد حسناوي النقلي
أحمد عبدالهادي بن أحمد طابعجي

اسم اخلريج

عوض مسعود بن محمد السعیدي الزهراني
نایف علي بن مطاعن قلعب

محمد عبداهلل بن سعنون الصوفي العریاني

اسم اخلريج

یحیى سعد بن عبداهلل آل أمعرجاء الشمراني

اسم اخلريج

علي سعید علي الشهري

اسم اخلريج

صالح عبد اهلل بن عبید اهلل املالكي

اسم اخلريج

زین محمد بن زین ال جابر احلربي
محمد علي مقبول راجح

محمد مذكر سالم البیشي
علي عبداهلل أحمد الغامدي

أحمد یحي بن قاسم الوادعي
أحمد فالح صالح القریقري

عیدان علي بن أحمد احلبانیه العیسي
حسام أحمد محمد احلمراني

ابراهیم فرج بن أحمد آل بن جده املرحبي
حسام معال بن مفضي األحمدي

صالح حمود محمد البقمي
فیصل حامد بن سلمي احملیاوي

أحمد مدیرس بن ادریس السني الزهراني
محمد حسن بن عائض راجحي

هاني أحمد بن عبداهلل الفضیلي الزهراني
حامت محمد بن عبداهلل اخلشرمي الشهري

یاسین أحمد بن حمد العوده الفقیه
أحمد حبیب بن علي ال برید عسیري
أحمد محمد بن أحمد حیاء الغامدي

اسم اخلريج

محمد علي محمد احلبشي

اسم اخلريج

سعد قطنان مقبل العتیبي
عبدالرحمن علي بن وصل اهلل احلازمي

منصور سعود عبیداهلل الرائقي
علیان محمد بن محمد ال عقیل الصاحلي

علي صالح بن أحمد البیضاني الزهراني
عبداهلل یوسف عقیلي الشیخي

محمد ذیب سعد القحطاني

اسم اخلريج

عبداهلل حامد موسى القرني
معاذ حسن أحمد القبي
محمد ردة بحني املزیني

ماجد ابراهیم بن علي ال حمزة احلضریتي
عبداحلمید علیثه بن عواد احملمدي احلربي

سیف عجالن بن عایض الصدیعي احلارثي
عبدالوهاب عبداجلبار بن جبر العجیفي السلمي

اسم اخلريج

فهد نویفع بن نفاع السحیمي

اسم اخلريج

سلطان علي بن عید العمیري الراشدي
سلیمان محمد حسن الزبیدي

اسم اخلريج

ماجد قمیش عاتق السفري

اسم اخلريج

عبداهلل أحمد بن عبداهلل املفضلي الزهراني
خالد عباد بن عبید اجلابري

محمد حامد بن حمد املستادي
سلیمان محمد بن موسى آل مناع الربعي
أحمد حسن بن أحمد ال محمد املهداوي

عایض أحمد یحي املزیني
رائد شراز بن أحمد العاصمي املالكي
عبدالعزیز عبدالغني حیدر املصباحي

محسن حاسن بن حسین الیوسفي الثقفي
عاصم أحمد بن ذیاب احلازمي

اسامة عبداهلل عطیة اهلل الصبحي
عطیه یوسف بن حاسن املعافى املالكي

خالد محمد بن منصور املشیخي الثمالي
عبدالرحمن أحمد بن عبدالرحمن الشمراني
عبداهلل أحمد بن حسن آل مصبح الشدوي
حامد مجیدي بن عبداهلل املقبلي الزهراني
عبداهلل حمید بن حمود ال نامي الشریف
حسین مسلم بن عتیق الذبیاني اجلهني





إعالم - عالقات عامة

علم النفس

علم االجتماع - اجتماع

علم االجتماع - خدمة اجتماعیة

االجتماع والخدمة االجتماعیة - علم اجتماع

االجتماع والخدمة االجتماعیة - خدمة اجتماعیة

اسم اخلريج

ریان ابراهیم محمد الزعاقي
عبدالعزیز سعید أحمد زهراني

عبدالرحمن سالم حسن اجملایشي
اسامه سلمي سلیمان الفارسي

عبداهلل علي عوض القرني
عبدالرحمن سالم بن هنود البالدي

عادل مصلح بن علي السفري
شاكر عویض عواض السلمي

عبداهلل زاهر بن عبداهلل العجالني
علي سالمة بن عاید الرفاعي اجلهني

سمیر عطااللة غنیم الذروي
خالد عبداهلل أحمد الزهراني

عبداهلل حامد عبداهلل املالكي
خالد شویط عائش السبیعي
جهاد حمد بن حمید البشري

اسم اخلريج

ایمن ابراهیم عبداحلمید الشیخ
بدر حسن ابراهیم الشیخي

موسى محمد بن أبكر محمد عقیلي
عبدالعزیز علي ابراهیم الغامدي

سلطان احلسین بن محمد املهداوي
خالد فرحان بن جابر اخلسافي الفیفي

یحیى رشید بن متعب احلارثي الزهراني
هیثم ابراهیم بن محمد البوشي

عبداهلل سالم بن منور الدبیسي اجلهني

اسم اخلريج

حامت صالح سلمان املقاطي
ماجد حامد محمد اجلریسي

اسم اخلريج

عبداهلل مشبب عبود القحطاني

اسم اخلريج

أحمد سعید بن بخیت الشكري السلمي

اسم اخلريج

صالح حسین بن علي املنصور الزهراني

اسم اخلريج

صالح أحمد بن صالح السعدي الزهراني
محمد ربیع مسلم القرعاني

علي حسین بن صالح هجلس
عبداهلل سعد سعید الزیداني

أحمد ثامر بن أحمد احلساني املالكي
عمر محمد بن جابر الساملي

محمد مصلح حسن املالكي
سلمان عوض حسن املالكي

عبداهلل تركي بن أحمد شویل الغامدي
عادل علي بن عبد اهلل اعفیریت

ابراهیم حسن ابراهیم مقرني
عبداجملید راضي عبدالكریم اخلضیري

سالم سعید بن عمر باصویل
عبداللة محمد بن مرزوق ال سعدان الزهراني

ریاض سعید عبداهلل الغامدي

اسم اخلريج

ابراهیم مطر أحمد الغامدي
سلطان عبد الرحمن بن یوسف الكناني الزهراني

نواف سعید بن مردد العمري الزهراني
یاسر سعید بن حسن الزهراني

عبد العزیز ابراهیم بن محمد البوشي
فواز سالم بن مبروك خلوفه

محمد عایض عید اجلابري
طارق عواض بن عبداهلل اجلعید

سلطان أحمد بن محمد احلسیني الشهري

اسم اخلريج

أحمد علي بن راشد النافعي

اسم اخلريج

عبداهلل سعید بن محمد الدغیس الغامدي

كلية اآلداب والعلوم االنسانية





كلية العلوم

الكیمیاء الحیویة

األحياء - أحیاء دقیقة

الفیزیاء

الكیمیاء

الریاضیات

اإلحصاء

األحياء - حیوان

األحياء - نبات

اسم اخلريج

عایض سعید محمد العفاري
فارس عبداهلل محمد الطوب

راكان هشام محمد یوسف
محمد جابر بن حمد مدخلي

مصعب أحمد سالم بن عمران

اسم اخلريج

خالد ابراهیم شحات اخطابي
فیصل مشعل سالم احلازمي

محیسن جمعان عودة اجلدعاني
محمد زكریا أحمد عباس

اسم اخلريج

بندر سلیمان محمد البردي
عبدالرحمن موسى محمد اللحیاني

اسم اخلريج

وائل محمد شیبان الدویري
مهند حسین محمد العبسي

معتصم منصور عبدالعزیز زللي
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن بن عفیف

رجوان ناصر یوسف احلمدان
عمر عاكف محمد عارف دهلوي

بدر علي یحیى الزهراني
سالم ابراهیم عبداهلل باجبیر

علي سالم نفاع السلمي
فهد ابراهیم بن محمد القوبع

اسم اخلريج

صالح عوض صالح احلارثي
محمد عبداهلل بكر باجابر

ضیف اهلل صالح بن محمد الزهراني
سلطان منور مرشود الصاعدي

سعود علي حمود الناشري
عبد الكریم رشید شافي اللقماني

عبداجملید عابد علیان الثقفي
عبداهلل حسین محمد الزیلعي

أحمد سالم مبارك بانخر
ولید سعید عیضه احلارثي

بندر رأفت أبراهیم بوقري
فارع قبالن نایر السلمي

مشاري منیف مطر العتیبي
ماجد سالمة رفیع البلوي

سعید علي سعید الشهراني
سعود مسعد سعید السلمي

محمد سعید حمد السلمي
هاني علي عبده الربعي

اسم اخلريج

محمد عبداهلل عبداحلمید عبدالوارث
مشاري عبداحملسن عوض البدیوي
عبدالقادر حمد عبداهلل املصعبي

محمد ضیف اهلل ابراهیم العرمان
عبداهلل فیصل عبدالرووف داود

عبداهلل مسفر محمد الغامدي
كامل خالد محمد كامل بخاري

علي محمد أحمد الغامدي

اسم اخلريج

نایف محمد محمد حكمي

اسم اخلريج

علي عائض علي آل شلیل القرني

اسم اخلريج

عبداهلل صالح عبداهلل باعظیم
أحمد عبد الرحمن سالم بن محفوظ

أحمد علي أحمد فالتة
بندر سویلم بن سالم اجلهني

اسم اخلريج

حسن عامر حسن ال عامر
راكان نزار أحمد حربي

مؤید عبدالهادي یحیى املشهدي

اسم اخلريج

جهاد عبدالفتاح أحمد مظهر
عارف عبداهلل عبدالعزیز احلامتي

اسم اخلريج

محمد هادي شوعي جیالن
أحمد نافع أحمد الصحفي

أحمد عبدالوهاب علي دمیاطي
ثامر محمد عبداهلل زارع

صالح جید مبرك املطیري
عبدالعزیز سالم محمد بالعمش

ماهر عوض ضیف اهلل املطیري
عبداهلل مسعود سعد احلارثي

بدر سعید بن سالم العمري
هشام جمال بن أحمد جمال الدین

اسم اخلريج

فهد محمد بركة الزنبقي
علي محمد عبداهلل القرني

عبد العزیز عایض زید الصاملي
وائل ابراهیم سعید العمري

أسعد نفاع بن مغلي السلمي
سلمان عمري مبارك البلوي
خالد قبالن یعن اهلل القرني

معتصم محمد مبارك اجلهني
غازي حمدان بن محمود املالكي

فارس سالم وصل الفارسي
محمد صقیر علي الزهراني

عبدالباري أحمد محمد علي الفتني
محمد مسیعد مذیخر السلمي

سامي فیصل مشیلح احلرازي الشریف
حامد علي حمدان املالكي

محمد فاروق بن عباس مفتي
یمیني علي یمیني الزبیدي

اسم اخلريج

رشاد أحمد نفاع احلربي
أیمن عبدالعزیز بن حسین املنصور الزهراني

فواز عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
ریاض محمد راجح اجلدعاني

ابرهیم فایز ابراهیم خیاط
عبداهلل حسن عبدالرحمن شیخ

عصام سعید بن كریم احملیاوي اجلهني





الهندسة الكهربائیة - إلكترونيات واتصاالتالهندسة الكیمیائیة

الهندسة الكهربائیة - هندسة قوى ومحركات

الهندسة الصناعیة

الهندسة المدنیة

الهندسة الكهربائیة )هندسةحیویة طبیة(

الهندسة الكهربائیة - هندسةالحاسبات

اسم اخلريج

عادل عبداهلل بن محمد الغامدي
خالد سلیمان بن فواز الفواز

عمر محمد بن عمر مشعب العامودي
فیصل حسین بن محمد الیماني

أحمد سعید بن عبدالعزیز ال طالع الغامدي
یاسر سالم بن عبود احلداد

سعید عبدالوالي بن حسین السلمي
سعود فیصل بن سالم الصاعدي

اسم اخلريج

وائل عبداهلل بن صدقة بیلي
رامي أحمد بن علي العمري الزهراني

خالد حمدان بن احلمیدي املطیري
علي أحمد بن محمد احلریري الزهراني

اسم اخلريج

سلطان محمد بن علي ال اسماعیل الغامدي
عبداالله محمد بن علي آل فایز الشهري

ریان أحمد بن هاشم حمصاني
أحمد محمد بن أحمدال الفیرمان العمري

معاذ خالد بن عمر خالد
طارق سلیمان بن عیسى طبیقي

باسم درویش دانعي ملحاني
محمد علي بن جمعان ال مسافر الغامدي

اسم اخلريج

عاصم ماجد بن طاهر عثمان
أحمد سالم أحمد باربود

حسام سعود بن حمزة ناصر
وائل ابراهیم بن لویفي العمري

مهند زكریا بن حسن كعكي
عمار سالم بن صالح باعبداهلل

اصیل محمدشفیق بن محمدسمیع الدهلوي
فهد احلسین بن اسماعیل قاضي

حسن علي بن مبرهم ذوي ابراهیم اجلحدلي
رائد أحمد فوزي بن عبداهلل كلننت

محمد مصطفى عبدالرحمن اجلفري

اسم اخلريج

عمر عبدالعزیز بن أحمد صالح
باسم حمید بن حضیض الصاعدي

منصور طالل بن عبدامللك رادین
أنس سعود ابن حسن قباني

زیاد ولید بن حسین أبواحلمائل
عبدالفتاح طالل بن محمدسعید عجالن

راكان زكي بن حسین الرابغي
أحمد عبدالرحمن بن عبداهلل حمدتو

سعد محمد بن سعد السمیري
سلطان مبارك بن عیاده الغیداني احلربي

اسم اخلريج

أیمن عبدالرزاق بن بكر زبرماوي
محمد حسنین بن أبوبكر أحمد

اسم اخلريج

ماجد محمد بن سعید العبدلي املالكي
محمد سراج بن عمر اجلحدلي

اسم اخلريج

اشرف أحمد بن عبدالغني اخملتار
عماد أحمد بن حمدان ذیاب

عبداهلل ساعد بن محمد املالكي
محمد عبدالرحمن بن محمد الشریف

رائد عاطف بن محمد یار
عبدالعزیز عبداهلل بن حمزه عطااهلل
أحمد فضل بن عبدالكریم املصعبي

اسم اخلريج

عبدالعزیز محمد بن علي هزاع النویهي
سلطان مشعل بن سلطان احلسیني

توفیق جمعان بن أحمد ال بقیه الزهراني
یاسر محمد مصطفى بن محمدعابد احلسني

اسم اخلريج

حسن محمد بن عمر باحمید
معین محمد أحمد عبرین

عبداهلل محمد بن أحمد ال حمید الغامدي
محمد رشاد بن حسن أزبك
علي صالح محمد باسودان

سعید عبداهلل بن سعید كدسه
بندر محمد بن عوض الغبان

رامي بخات بن حسن عسیري

اسم اخلريج

لؤي عصام بن حسین مالئكة
رائد فهد بن عثمان الطیار

محمد صالح سعید حبتور
خالد ولید بن سعید بن طالب

عوضة سلطان بن عیفه ال عیفه الشهراني
املعتز عدلي بن عبدالغني ابواحلمایل

محمد عبدالرزاق بن محمدسعید متار
عبداهلل بندر بن عبداهلل النعمان

سامي أحمد بن عبداهلل البشیري الزهراني
أحمد اسامه بن فضل البار

اسم اخلريج

طارق خالد بن حسن بانا
حسام سعید بن الرماح العاصمي املالكي

عالء عبداحللیم بن عبداهلل العشي
طالل غازي بن سنید ابوربعه السهلي

امجد طارق بن محمدمكي عبداحلكیم
حسن محمد بن مرعي ال عایض الشهري

هاشم حسین بن علي االشول
ماجد عثمان بن مسفر العدواني الزهراني

فایز سعید بن عبداهلل ال صبحي الغامدي

اسم اخلريج

ریان حمید بن حمد الصبحي احلربي
محمد ناصر بن محمد هیضه

اسم اخلريج

صخر محمد بن عبداحلمید صخیري

كلية الهندسة

الهندسة النوویة ) الوقایة من اال شعاع (
اسم اخلريج

عبدالعزیز عبداهلل بن عطیة الدهیسي املالكي
حسین أحمد بن عبداحملسن احلماد

اسم اخلريج

سلطان فایز بن حسن ال الحق الشهرى





عمارة البیئةالهندسة المیكانیكیة ) هندسة الطیران (

التخطیط الحضري واالقلیمي

الهندسة المیكانیكیة )االنتاج وتصمیم النظم(

الهندسة المیكانیكیة )حراریة وتحلیةالمیاه(

الهندسة النوویة ) الفیزیاء الطبیة (

اسم اخلريج

ادم اسماعیل بن صالح جالل
أحمد عید بن محمد احلصیني

نایف علي بن محمد السلیمان احلمدان
سعود صالح بن سالم الصیعري

أنس محمدعبدالكریم بن أحمد فؤاد یغمور

اسم اخلريج

عمر عوض بن عمر بغلف
أحمد سامي بن حسن بانا

اسم اخلريج

بكر عبداهلل بن بكر العامودي
اسم اخلريج

أیمن أدهم أنور خوجة
بدر جمیل بن حسن كردي

منصور ناصر بن سمیر الروقي
یاسر حسین بن عبداهلل بن عفیف
بدر خلف بن جابر الفقیه السلمي

عبداهلل بدر بن عطیان احلربي
یاسر محمد بن معیض ال غراب القحطاني
یوسف صالح بن وصل اهلل املریني السلمي

مهند محمد بن حسین اجلفري
محمد سمیر بن محمدجان مال

سامي ولید بن أحمد مصلي
محمد فهد بن سعد الثبیتي

اسم اخلريج

عبدالعزیز صالح بن سفر احلضیره الغامدي
خالد عتقان بن عتیق اهلل الصادري السلمي

ریان محمد بن راشد املشدق
عمر أحمدعمر ابوعمر العمودي

ممدوح سلیمان بن حمود رفاده البلوي

اسم اخلريج

عدنان عبداهلل بن ابراهیم مسعودي
ممدوح راشد بن زبن العرادي

ولید خالد بن عبدالهادي صائب
حمزه أمین بن نور مقصود

انس سعید بن جبریل یحیى

اسم اخلريج

ریان سلیمان بن انصار اكرم الدین
محمد محمود بن حسن جوهرجي

رعد علي بن حسن الكناني الزهراني
فیصل مناع بن سالم العبیدي السلمي

أحمد حمدان بن حمید السهلي

اسم اخلريج

أحمد تیسیر بن عبدالعزیز النصر

اسم اخلريج

عبداللطیف علي بن عبداهلل البشیري الزهراني
اسم اخلريج

محمد حسن بن محمدسعید باخریبه
أحمد سعید بن عبداهلل احلازمي

منصور عبداحللیم بن محمد سكران
رزاني فاضل بن أحمد القعایضه الغامدي

مازن جبر بن معتق الشالحي املطیري
عبداهلل عبدالرحمن بن محمد ال موسى الغامدي

محمد حمزه بن عوده الزهیري اجلهني
محمد مطر بن عواض الصواط

عبدالعزیز سعود بن محمدعلي أفندي
عبدالواحد عوض بن عطیه احلریري الزهراني

فهد سالم بن اسماعیل سماط

اسم اخلريج

عبدالعزیز أحمد بن عبداهلل احلمدان
أحمد معاوض بن ربیع الردادي

سعید عبدالرحمن بن سعید الكریمي العمري
بدر عبداهلل بن محمد الصاعدي احلربي

عبداهلل عمر بن یوسف بنان

اسم اخلريج

حامد مبیریك بن مسعود ال ردن اخلمیسي
خلیل خالد بن خلیل هواري

أحمد عبداهلل بن عید املطرفي احلربي
عمر عادل كمال علي بدوي

تصامیم كلية الهندسة كلية 





كلية علوم البحاركلية علوم األرض

األحياء البحریةجیولوجیا عامة - ثروة معدنیة وصخور

الجیولوجیا البحریة

الموانىء والنقل البحري

الجیولوجیا البحریة

الفیزیاء البحریة

الجیولوجیا العامة - جیولوجیا هندسیة

الجیولوجیا العامة - بترول وترسبات

جیولوجیا عامة - بنائیة واستشعارعن بعد

اسم اخلريج

حجر أحمدین بن غصاب آل متام املنتشري
أحمد علي بن أحمد اخلشرمي الشهري

اسم اخلريج

عاصم حسان بن حامد الولدي احلربي
فهد عبدالعزیز بن عبدالرحمن احلازمي

تركي فؤاد بن حسن عنبر

اسم اخلريج

ماجد مبارك بن مبروك العوفي
عبداجملید حامد بن أحمد النجار

عبدالرحمن أسامة بن محمد زعتري
مدني مكي بن محمدمدني زكري

اسم اخلريج

ثامر عبدالرحمن بن سعیدالفرنك الغامدي
نبیل عبدالرب حمود عیسى

اسم اخلريج

ماجد مبارك بن مبروك العوفي
عبداجملید حامد بن احمد النجار

عبدالرحمن أسامة بن محمد زعتري
مدني مكي بن محمد مدني زكري

اسم اخلريج

ایوب زكریابن عمر برناوي

اسم اخلريج

أحمد محمد بن أحمد الشریف
ابراهیم محمد ثناءاهلل محمد یعقوب قزدر

عبدالعزیز سعید بن عبداهلل آل محیا
نواف ضیف اهلل ین عطیة الشالحي املطیري

علي یحیى بن علي الشهواني الزبیدي
نواف ناصر بن جازي الرابغي

خالد حسن بن شیخ باقیس

اسم اخلريج

أحمد ناصر بن ساملین بالفاس
أحمد عبدالعزیز بن عمر املرغالني

عبداهلل أحمد بن عبداهلل فرج

اسم اخلريج

طاهر جمال بن نذیر محروس
جمال عوض بن محمدالدهیس املالكي

عبدالقادر عبداهلل بن محمد خبراني

اسم اخلريج

علي ضعافي بن علي حوباني

اسم اخلريج

عبدالقادر موسى بن عبدالقادراحلسني الزهراني
هاشم عبداهلل بن سالم العطاس

عالء عدنان بن محمد الهیفاني

اسم اخلريج

مروان غازي بن محمدعلي زمان السلیماني
محمد یحي بن محمد الدمیني

خالد محمدبن غرمان اخلشرمي الشهري
عبداهلل محمد بن علي العبیدي املالكي

اسم اخلريج

رائد عمر بن صدقة جان

اسم اخلريج

مروان غازي بن محمدعلي زمان السلیماني
محمد یحي بن محمد الدمیني

خالد محمدبن غرمان اخلشرمي الشهري
عبداهلل محمد بن علي العبیدي املالكي

اسم اخلريج

عبداهلل أحمد بن عبداهلل الشماع
هاشم سامي بن عبدالكریم فیومي
سلطان سعود بن عبدالعزیز القباع

فیصل خالدبن محمد باعبداهلل
مشاري صالح بن سعید القرشي الزهراني

مازن محمد بن عمر باسعد
طالل علي بن حسین مشوع القحطاني

اسم اخلريج

هارون سعد بن مسلم الشالحي املطیري
راید حسن بن جابر الیماني

اسم اخلريج

سعد عوظه بن علي آل درع االسمري
عبداهلل حسان بن خالد كردي

سامي سلیم بن عجب الذیابي العتیبي





المناطق  وزراعة  والبیئة  االرصاد  كلية الحاسبات وتقنیة المعلوماتكلية 

زراعة المناطق الجافة

العلوم البیئیة - صحیة البیئة

علوم حاسبات - علوم

االرصاد

دبلوم فني ارصاد

العلوم البیئیة - عام

اسم اخلريج

محمد نزار كمال فیصل

اسم اخلريج

زیاد عبداملهدى بن خلیف التلیعان العنزي

اسم اخلريج

ابراهیم عوض شدید احلربي
طارق محمد رزین الصحفي
زیاد منصور فراج الصاعدي

حسن محمد حسن بن ابراهیم
زكریا فاروق عبداهلل صلواتي

عبدالرحمن امحمد علي آل صیود
ریان عمر صالح أبوحشة

محمد علي بن عبداهلل سعد زربان
طالل محمد أحمد البیشي

أحمد محمد أحمد ال جعران
هشام حمید عبدالرحیم املغربي

عبداهلل محمد علیان الطلحي
زیاد طارق بن محمد مدني اجملددي

مشعل محمد صبیح الشراري
عبدالرحمن مسحل بن ثمر الروقي العتیبي

محمد عثمان صالح الوادعي
عبداالله عباس أحمد السلیماني

عبدالرحمن محمدسعید بن صالح طیب
فهد أحمد عبداملعین شاهین
محمد یحیى سلطان البخاري

اسم اخلريج

عالء مدني ابن سنوسي بغدادي

اسم اخلريج

عبدالرحمن محمد منیر الوقداني

اسم اخلريج

أحمد صالح ین محمد العالطي اجلهنيي

اسم اخلريج

سامي صالح بن سعیدآل فضاله العمري

علوم وإدارة موارد المیاه
اسم اخلريج

أحمد عبداهلل بن عبدالرحمن یازقي
تركي محمدبن موسى الصفواني الناشري

اسم اخلريج

سعید أحمد بن عاطي املعافي املالكي

اسم اخلريج

سلطان عبدالرحمن بن علي املستادي الزبیدي
أحمد حمد صالح الثقفي
محمد نبیل یوسف بابلي
راید حمید صالح املالكي

سامي سالم خضر احلربي
اسامه جمال محمد عاشور

علي مرعي محمد القرني
فهد علي بن محمد العبدلي
هشام عبداهلل سعید اخلازم

محمد أحمد محمد الغامدي
عبدالقادر هاشم عوض املالكي

خالد أحمد معدي الشهري
صالح عبداهلل بن حنش الكناني الزهراني

سلطان أحمد حسن الزهراني
عبداحملسن هاشم عوض املالكي

علي حسن فایع عسیري
أحمد عبداهلل علي ثفید

محمد حمود أحمد الغامدي
سلطان مجدي ابراهیم راجخان

اسم اخلريج

فهد فیصل شامان الرحیلي





كلية المعلمين

اللغة االنجلیزیةالدراسات القرآنیة

لغة عربیة

تخلف عقلي

الریاضیات

العلوم

الحاسب االلي

اسم اخلريج

أحمد محمد محمد علوي
عبد السالم سعود سعدي السلمي
عاصم عبد الوالي مشعان السلمي

ابراهیم حماد حمد اجلهني
أحمد عبداهلل عایض القرني

خالد اوقیتان رفیع اجلهني

اسم اخلريج

محمد جمال عمر العمودي
محمد عیسى سعید العبیدي

محمد فیتل مرشد املطردي السلمي
عبدالرحمن صالح أحمد الزهراني

مجدي حمید محمد اخلطابي
عبداهلل عیدان أحمد الزهراني

ناصر علي علي دغریري
فارس عبداهلل عبدالرحمن الغامدي

محمد ضاوي عایض املطیري
فهد بشیر عواض القرني العماري

اسم اخلريج

علي مطلق أحمد النعیري
عبدالعزیز دحیم ضیف اهلل العتیبي

عمر حمود ظافر الشهري
زید یحیى زید اخلدیدي

یوسف مطر عبداهلل احلربي
مهند خلف ربیع املطیري

اسم اخلريج

علي محمد علي آل منامس
هاشم محمد علي القاضي

بدر سعد محجي الروقي
مصلح حسن ناصر النخلي

محمد عبد اهلل محمد القرني
سعود حامد حمید السفري

محمد عبدالرحمن سعید االحمري
عبدالواحد أحمد سعید باشراحیل

یحیى سعید عبداحلمید الغامدي
عبداهلل مرعي سالم القحطاني

سالم محمد سالم آل حمده القرني
سلطان محمد محسن القرني

حسین سعید ابن علي القرنوس الغامدي

اسم اخلريج

سلطان عبداملنعم بن داخل اجلحدلي
طارق نفاع عویقل السلمي

عبدالرحمن أحمد صالح الغامدي
حمادة موفق رشاد خوج

أحمد محسن أحمد املالكي

اسم اخلريج

عبدالوهاب مسفر أحمد دماس الغامدي
عبدالهادي ظافر عبدالهادي الشهري

صالح عبداهلل صالح الغامدي

اسم اخلريج

عبداهلل صالح علي اخلوالني
عبدالوهاب شایف ناجي سنان

حسان عطیةاهلل بن عطیه الثقفي
نایف محمد مده الدریویشي

براء عبدالرحیم مساعد املغربي
عبداهلل صالح زامل احلازمي
سعد محمد سعید القرني

أحمد صالح عبداهلل املنزالوي
محمد مرزوق عبداهلل احلامتي

عبدالرحمن عطیة سعید املالكي
عبدالعزیز علي محمد القرني

واصل معیوف وصل الفقیه السلمي
سامي محمد بن سعدأألحمدي املالكي

فهد محمد ابراهیم الصبحي

اسم اخلريج

أحمد محمد زراق السلمي
منصور سعد عبداهلل القرني

أحمد عبداهلل حسن طمیحي
هاني سالم عبداهلل الغامدي

حامد حمود عید القریقري

اسم اخلريج

خالد أحمد معیض الزهراني
فهد عویضه حمید الكشي اجلهني

طالل عبید مشوح العتیبي
عاطف علي خالد علي
بدر صالح علي القرني

فهد جمعان سعید الزهراني
ناصر سعد محمد القحطاني

شادي محمد أحمد علي عبداهلل
طالل محمد عائض االسمري

اسم اخلريج

یاسر سعد أحمد القرشي
احلسین محمد عبداهلل باعظیم

منیر دخیل هلیل السلمي
محمد عمر سلمان األحمدي

عبداهلل عطیةاهلل بن عابد احمللبدي
موسى محمد سعد اجلهني

اسم اخلريج

ایمن أحمد محمد الهقاص
ایاد حمدان بن محمد صالح األحمدي

خالد أحمد محمد الزهراني
عالء عبدالعزیز محمود مریعاني
عبداهلل یحیى سعید الزهراني

عبدالوهاب صالح سعید العمري
یاسر محمد عثمان بكري

منیر عطیه حمید املرامحي احلربي
ابراهیم أحمد بن محمد الشعیبي الغامدي

طالل فهد عودة املرواني
عبدالرحمن یاسر بن عبدالرحمن العمري

ممدوح حسن عشاي السلمي
محمد یحیى مفرح الزهراني

اسم اخلريج

فهد سعداهلل ساعد السلمي
عمار حسن عید بربري

محمد عبداهلل صنیدح السلمي
ظاهر سعد محمد الهلماني
خلیل ابراهیم مزهر املنتشري

اسم اخلريج

أحمد حسان محمد الصبحي احلربي
میمون أحمد زحم الرایقي

محمد ساعد سعید احلارثي

اسم اخلريج

ابراهیم عاید عویضه السمیري
عالء سیف علي حسن

أحمد مقباس موسى الزهراني
عادل عائض فائع القحطاني

طالل علي سعید كلیب
جاسر رزقان بن معتق احلمیاني املطیري

عبداهلل سفر ظافر االحمري
محمد حسن محمد اجلاري

ایمن سعد سعید دعجم
تركي قلیل عبداهلل احلارثي

علي محمد سعد القحطاني
صالح علي بن عبداهلل الزهراني
مصطفى عبداجلبار أحمد اظفر
ماجد حسین عبداهلل العطاس





تخلف عقلي صعوبات تعلم

العوق السمعي

اضطرابات سلوكیة والتوحد

اسم اخلريج

عبدالرحمن عبداهلل سعید جریس القثانین
أحمد رابح رویجح القریقري

منیر محمد عیاد اجلهني
حامت حمدي حمید القریقري

ولید طالل عبداهلل القریقري
مازن عوض قا بل الرحیلي
مطر أحمد مطر الزهراني

علي أحمد محمد جنمي
عبدهلل محمدسعید عطیة اهلل الریضي

محمد علي ظافر الشهري
عاصم محمد علي عریجي

أحمد عرابي سالم القریقري

اسم اخلريج

محمد عدنان عبداهلل بخاري
أحمد ضائم أحمد جعبور احلازمي

هادي محمد هادي عبداهلل
عبداهلل محمد عبداهلل باوهاب

محمد عبداهلل محمد الشمراني
سراج عمر علي السویعدي

علي یحیى ابراهیم الزهراني
عبدالرحمن منصور محمد السعیدي

غالب علي عمرو البلوي
بدر عبداهلل بن محمد ال زیدان الغامدي

اسم اخلريج

صالح أحمد سعید الغامدي

اسم اخلريج

ثامر نوار عید البقمي
عبداهلل عطیةاهلل سعیداألحمدي الزهراني

سعید محمد مساعد الزهراني
أحمد عبدالرحمن عید الصبحي

ناصر سعید معیض السلمي
علي محمد معیش القرني

مشعل عبید عبداهلل اجلهني
سامي حزام غرم اهلل احلریري

أحمد معیض سعد اجلعید
حسن علي معدي الشهري

سعید عطیة سعید الزهراني

اسم اخلريج

حسن عبداهلل بن أحمد ابوسارحه الكناني
محمد حسین بن محمد ال سعران القحطاني

محمد عبدالرحمن بندر الغبیوي
فهد أحمد علي الزهراني

عبدالرحمن سعید خامت احلارثي
خالد عسیكر جابر السلمي

رامي فضل ضیف اهلل الصبیاني
شاهر مطلق محمد احلویطي

بدر عطیه قریزح السلمي

كلية المجتمع بجدةكلية المعلمين

الحاسب وتقنیة المعلومات -إدارة شبكات

إدارة األعمال والمعلومات - محاسبة

إدارة األعمال والمعلومات - تامین

إدارة األعمال والمعلومات - مبیعات

اسم اخلريج

وائل محمد حمید املالكي
سلطان أحمد سلیمان الزهراني

أنس زید محمد طبیقي
مراد منصور محمد سكران

صالح عبداللطیف عبدالرحمن الغامدي
علي سلیمان سعید الشهري

محمد سعید أحمد الزهیري الشهري
محمد أحمد نزیه قدوري
مؤید أحمد محمد علوان

اسم اخلريج

عبدالعزیز حسن عبداهلل اجلهني
عبداهلل طارق عبدالعزیز عبداجلواد

محمد حسین محمد بن عبدون
أحمد عبداهلل صالح باجبع

محمد عبداهلل محمد بالبید

اسم اخلريج

ماجد فارس مسعود الیامي
جابر سعد هادي ال عباس

علي راشد مهدي ال شیطه

اسم اخلريج

محمد عبد العزیز اسماعیل جزار
محمد عواض معیوض العتیبي

اسم اخلريج

محمد بخیت بخیت املعبدي
عبداهلل محمد بلغیث الزهراني

مازن حمدان معیض احلارثي
محمد أحمد عبد اهلل الزهراني

أحمد حسین محمد العمري
خالد سعد دلیم العامري

علي حسین محمد العمودي
ممدوح صالح عیدان العمري

سعود عواض حسین احلمراني

اسم اخلريج

محمد أحمد مقدم عبداهلل باخشوین
محمد جمعان عبداهلل الغامدي

نایف دخیل اهلل حمد اللبیني
عبد الرحمن صامل حامد القریقري

سمیر سعد بدیوي البشري

اسم اخلريج

مانع مسعود صالح الصقري
حمد حسین محمد ال مهمل

اسم اخلريج

أحمد حباب عواد السحیمي





مساعد صیدلي

إدارة أعمال ومعلومات - إدارة موارد بشریة

اسم اخلريج

عبدالعزیز عبدالرحیم عبداهلل دربي
نایف عبداهلل محمد احلربي

عساف عیسى صالح الكثیري
مسلم صالح مسلم ال سلیم
سلطان عبداهلل ابراهیم حسن

یاسر محمد أحمد جنمي
عبد العزیز محمد أحمد عیسى

ریان جوده عبداهلل أحمد
محمد علي قاسم منقري
نواف عایش فالح املقاطي

أحمد علي ضیف اهلل الغامدي

اسم اخلريج

عبداهلل مبارك عید الفیصل
محمد مساعد سعید املولد

أحمد علي أحمد زبرقي
عطیه علي عطیه العامري

محمد سعد سعود السعدان
سلمان دحیالن كاسب الشراري

اسم اخلريج

أحمد حسن أحمد مصلوف
عبداالله محمد علي الزهراني

علي أحمد حسن الزبیدي
خالد سعد علي الزهراني

راغب یوسف یاسین عبد القادر
نایف عالي علي املالكي

أحمد محمد أحمد جنمي
محمد فهد محمد الرقیب
صالح حسین حاسن احلربي
فارس سعود حسن املطیري

اسم اخلريج

سعید عوض عوض املنتشري
هشام عبداللطیف محمدصالح الشیناوي

أحمد عید فهد العتیبي
شادي هاشم یحي سحلول
فواز أحمد محمد الغامدي

كلية المجتمع بجدة

صعوبات التعلم

االضطرابات السلوكية والتوحد

العوق البصري

اسم اخلريج

إسماعيل بن صالح الزهراني
أحمد بن عبد رب الرسول ال محيميد

منصور بن علي دمدم
محمد بن سعود املالكي

جنيب بن صالح البو عويس
تركي بن شرف الثبيتي

محمد بن سعود املسعودي
وائل بن عبداهلل الغامدي
ظافر بن جمعان الزهراني

غرم اهلل بن عبد اهلل الغامدي
ماجد بن سعد الغامدي

عبد الرحمن بن عبيد اهلل احلربي

اسم اخلريج

عبد العزيز بن قمشع القحطاني
محمد بن علي القحطاني

علي بن زهير بن علي السهيمي
محمد بن علي بن محمد األسمري

اسم اخلريج

أحمد بن مبارك عشميل
مسفر بن علي الغامدي

صالح بن عتيق الشماسي
حميد بن محمد الشهري
ماهر بن عطا اهلل ااجلهني

اسم اخلريج

عبدالرحمن بن جمعان بن عواض العتيبي
أحمد بن عطية الزهراني

محمد بن شبيب املقاطي
جمعان بن محمد بن جمعان الزهراني

عبد العزيز بن عبد اهلل العمري
نايف بن ضيف اهلل العتيبي

عادل بن سعيد الشمراني
ثامر بن رجاء الثبيتي

عبد العزيز بن سعود بن عبداهلل العنزي
فيصل بن مرعي القرني
نادر بن شجاع العتيبي

اسم اخلريج

فواز بن يحيى حصحوصة
محمد بن خليفة السلمي

سلطان بن بريك احلربي

اسم اخلريج

علي بن محمد األسمري
نايف بن قليل الثبيتي
محمد بن نصوح خان

محمد بن علي القحمي

دبلوم عالي - الدبلوم التربوي





التفوق العقلي والموهبة

التخلف العقلي

العوق السمعي

اسم اخلريج

نايف بن مهنا السناني
إبراهيم بن صالح القرني

خالد بن مشبب األسمري
مازن بن عطية السلمي

هائف بن محمد السبيعي
عمرو بن سالم طيبة
ماجد بن سالم حداد

فهد بن سليمان الرفاعي
حمود بن عوض احلربي

خالد بن غيث الصبحي

اسم اخلريج

سعد بن عبداهلل ال حامد
رامي بن فيصل احلاثي

محمد بن قاسم القاسم
عبداهلل بن مسفر احلامد

علي بن أحمد الزهراني
سامي بن مرزوق فلمبان

أحمد بن محمد اجملايشي
بخيت بن سالم الغامدي
تركي بن عطيوي املالكي

عزيز بن عبدالرحمن الفدوح

اسم اخلريج

عبد اهلل بن يحيى الشواطي
محمد بن محمد صالح الشعبان

خالد بن محمد صالح الشعبان
حامد بن جازي السلمي

عبد احملسن بن يوسف العبيسي
حسن بن علي احملمادي

صالح بن مبارك الزهراني
فهد بن منصور احلارثي
يحيى بن حسن القرني

سعود بن عبد العزيز الزايدي
متعب بن مبروك الثعلبي
محمد بن سراج الثبيتي

محمد بن عبد اهلل السواط

اسم اخلريج

تركي بن وزن الشهري
زياد بن حامد الفايدي

محمد بن الفي اجلهني
علي بن عبداهلل الصميل

اسماعيل بن أحمد الغامدي
هاني بن عبد احلميد األحمدي
محمد بن مسعود الشهراني

عبدالعزيز بن عبد اهلل الغامني
هاني بن عثمان عجيمي
حمد بن فرح الشهراني

اسم اخلريج

عقيل بن أحمد الزبيدي
خالد بن عمر العامودي

سرحان بن معيض املالكي
سعيد بن عبد احليم الغامدي

محمد بن معيض املالكي
أحمد بن صالح الغامدي
عوض بن سالم العيسى

محمد بن عيضة الزهراني
فيصل بن حمدان الشريف

اسم اخلريج

حسن بن أحمد الزهراني
خالد بن صالح احلارثي
طالل بن صالح احلارثي

سامي بن محيل النفيعي
ماجد بن حمدان احلربي

رايد بن رده احلارثي
سفر بن صالح املالكي

خليل بن سعود الزهراني
بندر بن سلمينا لصبحي

بندر بن سليمان الصبحي
مشاري بن ماكن القرني

عبداهلل بن سعيد املهداوي

دبلوم عالي - الدبلوم التربوي

كلية األداب والعلوم اإلنسانية
اسم اخلريج

عبد الرحمن بن محمد الشمراني
محمد بن عيسى ال مطلق

القسم

البحث االجتماعي
البحث االجتماعي

دبلوم عالي 





الدراسات  العليا - ماجستير

كلية االقتصاد واإلدارة

كلية الهندسة

اسم اخلريج

حسان بن عبداهلل الطرازي
خالد بن أحمد الزهراني

محمد بن معيض احلارثي
أنور بن كمال البغدادي
علي بن محمد احلربي

عثمان بن عبدالرحمن العثمان
أمين بن عبد السميع بوقس

عبد اهلل بن محمد بافرط
عمر بن عبدالعزيز ريس
محمود بن حمزة الربيع

الغزالي بن محمد باخلير
جعفر بن عبدالعزيز خياري

بندر بن فهد آل حميد
محمد بن عصمت متولي

عبد الرحمن بن سليم املالكي
مهدي بن عتيق الثبيتي

محمد بن عثمان زومة
أحمد بن ناصر الغامدي

هاني بن حامد الشطيري
خالد بن معيوض العتيبي

عبد اهلل بن سالم الدهاسي
هاني بن حمزة بديري

طالل بن عبداهلل الشريف
فهد بن شرف احلساني

عمر بن سيف الدين ساعاتي
حسن بن محمود مطر

اسم اخلريج

عمار بن أحمد هرساني
رواد بن عبدالرحمن جستنيه

أحمد بن عبداهلل الشيخي
معتز بن حسني عماشة
ماجد بن أحمد الزويهري

التخصص

إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال

إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي

إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي

األنظمة
اإلدارة العامة

احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية

التخصص

الهندسة الصناعية
الهندسة الصناعية
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات

كلية العلوم

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية علوم االرض

كلية األرصاد والبيئة

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

اسم اخلريج

محمد بن تيسير العثماني
خالد بن إبراهيم الغامدي

عبد احملسن بن جمعان الزهراني
هاني بن يوسف عبد اهلل

عبدالرزاق بن حسني صنبع
محمد بن حسن عقالن
أحمد بن سعد الزايدي

اسم اخلريج

عبداللطيف بن محمد اجلفن
امني بن علي اجلمال

حامد بن أحمد الغامدي
حميد بن عطااهلل القريقري 

باسم بن محمد العمري
عبداهلل بن خالد الهمداني

اسم اخلريج

اسماعيل بن علي الصلبي 

اسم اخلريج

حسني بن عبد اهلل الغامدي

اسم اخلريج

محمد بن مسفر العتيبي

التخصص

الكيمياء احليوية
الكيمياء احليوية

علوم األحياء
علوم األحياء

علوم الفلك والفضاء
الرياضيات
الرياضيات

التخصص

لغة عربية وآدابها
لغة إجنليزية
لغة إجنليزية
لغة إجنليزية
لغة إجنليزية
لغة إجنليزية

التخصص

جيولوجيا عامة – ثروة معدنية وصخور

التخصص

علوم البيئة

التخصص

علوم حاسبات







الفصل الدراسي الثاني
انتظام

1431هـ - 1432هـ



كلية  االقتصاد واإلدارة

محاسبة - عام

إدارة االعمال - تسویق

اسم اخلريج

عبدالعزیز ابراهیم سعید امام
محمد علي یحي العزي

صالح عبدالرحمن صالح احلارثي
عبدالرحمن طارق محمد املشیقح

علي صبري علي بدیوي
عبد الرحمن مشرف محمد العمري

سلطان ابراهیم محمد عسیري
عبداهلل محمد حسین عبدالباقي
عبدالوهاب هاني عبدالوهاب زرعه

باسل عبید بركات االحیوي
بسام منصور حمید األحمدي

نایف أحمد علي قاسم
سعد خالد عبداهلل الغامدي

محمد أحمد طاهر بابكر
راید عایض عوض احلربي

أحمد یوسف حمزه النخلي
عبدالعزیز ربیعان ناصر البیشي

بدیر زیدان جهیمان الرشیدي
أحمد عبده عثمان شوك

حسان سالم أحمد باسودان
غسان ناصر عبداهلل النویصر
مبارك محمد مبارك القثمي

سعد سالم عطیه املالكي
عدنان عبدالعزیز حامد العمري

اسم اخلريج

عبدالرحمن محمد سعید العمودي
محمد بشیر عزالدین حسن
عبدالعزیز عدنان عمر شیخ

مصعب حبیب اهلل محمدرحیم التركستاني
علي سالم مبخوت النهدي

محمد سعد سالم اللحیاني
هیفي علي سلمان الهیفي

عبدالعزیز محمد علي بانافع
بدر ناصر علي الغامدي

عبداملعین سامي عبداملعین فیاض
عبدالرحمن صالح سعید حنتوش

اسم اخلريج

محمد ناصر عبداهلل الغامدي
محمد خلیل ابراهیم الثقفي

عمر محمد عبود باقیس
ناصر حسن ناصر بالبیط

عبداهلل سعود سالمه الصبحي
حسام سفر محمد ابوملحة الغامدي

مؤید فهد صالح سقطي
أدهم نواف نهري اخلطابي
أحمد خالد أحمد بافرط
عالء عمر صالح بامفلح

خالد عطیه أحمد املالكي
ماجد ناصر محمد العمري

أحمد سعید حسین العمري
عمر عبدالرشید محمد وارث الهندي

سعید عایض عبداهلل االحمري
عبد اجملید عبداهلل محمد عبدالدائم

مقرن مطلق سعیفان املطیري
خالد بشیر بن أحمد الفوتاوي

نعیم ناصر حزام ظنبور
عبدالقادر صالح عبدالقادر العامودي

نایف علي عبید باواكد
عادل أحمد سالم باعبداهلل

عامر عبدالهادي محمد مشاط

اسم اخلريج

سلطان وهیب عبدالفتاح صوفي
ثامر صالح محسن الغامدي

رعد عبدالقادر عبداهلل العمودي
هاني فهد عابد مغربي

عبدالعزیز فهد عبداهلل احلواس
ابراهیم محمد عبدالرحمن القوزي

محمد عبداحلمید عامر احلازمي
مشعل رمزي راغب الطیلوني

محمد ریاض عمر باسالمه
عبدالعزیز عبداملنان عبدالرحمن قبالن

فارس حسین داود املطرف

إدارة األعمال -إدارة وتنظیم الموارد البشریة

إدارة األعمال - نظم المعلومات االداریة

اسم اخلريج

مهند موفق محمد حریري
فیصل علي عون القحطاني
حسن سمیر حسن محمد

فهد زبیر بهنان فلمبان
عامر ابراهیم سلیمان اجلیزاني الشریف

محمد عبداهلل محمد املقبل
محمد عبد الهادي عبد الرحیم اجلبرتي

ولید رجاءاهلل راجي الصعیدي
محمد عبدالغني محمد صالح

عالء عبدامللك حامد عبداجلبار
أمجد نبیل عقیل بردیسي
حسان عیدروس فضل البار

عبداالله عمر عوض بن محفوظ
عبدالعزیز صالح مصطفى قشالن

عزام عبداهلل سعداهلل العتیبي
محمد بهاء محمد غراب

اسم اخلريج

محمد عبداهلل ضیف الزایر
سالم عمر سالم بسحم

عبداهلل صالح عبداهلل باجبع
ریان أحمد محمد نور الغامدي
رئاب أحمد محمد أمین بخاري

تركي خالد أحمد باوزیر
حسین طارق حسین بحراوي

بدر ناصر سالم البلوي
عبدالرحمن حسن سلطان ال عبده

ناصر عاصم محمد اخلضراء
ریان سعید هادي عبداهلل

محمد عبد اهلل عبد احملسن الصاعدي
وجدي یوسف بكر كناني

عبداهلل خالد محمد أبومني
محمد منیر عمر قدس
ریان خالد محمد بابقي

حمد عبداهلل حمد احلجي
محمد ابراهیم عبداهلل الدریویش

سامي سعید محمد الغامدي

اسم اخلريج

حمزة محمد جنیب أحمد كاشقري
مشاري فایح شالح املطیري
هاشم علي حسین اجلیزاني
مهند فیصل بن صالح تاجو

عبدالعزیز عبدالرحمن عتیق اهلل املولد
هتان محمود محمد اجلهني

وهیب زید حامد البركاتي
اسماعیل ابراهیم اسماعیل شباج
عبدالرحمن محمد صالح الغامدي

فهد أحمد خمیس الزهراني
سعید جمیل محمد سعید عطرجي

ایاد ابراهیم بن عوضه الشدوي
حسن علي عباس الزویلعي

لؤي طارق بن حسن باروم
محمد صادق علي القناوي

اسم اخلريج

وصل اهلل عبداله عبداهلل احلارثي
یاسر سعید سلمان الغامدي

محمد حسین سعید الشواطي
أحمد علي عوضة االسمري
منصور أحمد ناصر البدوي

فهد عبید عائش العیاضي احلربي
خالد عاید سالمه القایدي

حسن عبداهلل هاشم هدایة
أنس محمد سالم بن عفیف

محمد حامد محمد احلامد
اسماعیل عثمان اسماعیل رسمي

محمد عمر سالم باجلذم
عبدالعزیز عبید عائش العیاضي احلربي

أحمد محمدصدیق محمد سیت
سطام سعود سعد الشمري

سلمان علي سعید املربعي
رشاد محمد بن مبروك الثمالي

موسى مفرح بن عطیة اهلل العیافي





كلية  االقتصاد واإلدارة

إدارة األعمال - إدارة األعمال الدولیة

اقتصاد - التأمین

إدارة اال عمال - إدارة مالیة واستثمار

اقتصاد - نقود ومؤسسات مالیة

اسم اخلريج

عبداهلل محمد علي احلداد
علي منصور قاسم سعید
رائد أحمد عبداهلل الصباب

اسم اخلريج

حسن علي أحمد ال خواهر
محمد یحي ابوبكر احلامد

غسان مصطفى محمد خمیس

اسم اخلريج

هیثم علي محسن عبداملانع
نواف هشام فؤاد مرسي

اسم اخلريج

محمد حسن علي عابد
محمد حمد مهدي الصقور
خالد محمد مسعود عریش

اسم اخلريج

محمد عبداهلل علي الراجحي
مهند محمد ساملین محفوظ
فارس عبداهلل سعید الغامدي
ابرهیم عبداهلل ابرهیم هباش
یوسف ابراهیم عبداهلل اجلارد

محمد ابراهیم محمد الغامدي
البراء جمال أمین یوسف

عبدالعزیز فیصل اسماعیل حسین
عبداهلل عمائر عائش املطیري

محمد خالد أحمد باعیسى
عمر عبدالعزیز أحمد بغلف

ربیع عبداهلل صالح صائغ
یزن عبداهلل حسن الوعل
بدر سعید محمد املدودي

اسم اخلريج

فیصل عبداهلل سرداح اخلالدي
عمر علي عمر بایحیى

اسم اخلريج

عبدالرحمن عبداالله عبدالرحمن باعشن
بدر عبداحملسن حسین احلارثي

عاصم عبدالوهاب سیف الرحمن الدهلوي
محمد شوكت خورشید عالم

فیصل جمال اسماعیل كعكي
ماجد تركي حسن العریشي
هشام محمود عمر باعیسى

حمزة ولید هاشم شقدار
فارس عدنان عبدالرحمن حلواي

كمال محمد سعید عبدالرزاق كمال
عبداهلل محمد ابوبكر بابطین

مهند أحمد عبدالعالي السلیماني
صالح محمد صالح باسودان
ممدوح أحمد محمد الصواط

اسم اخلريج

عبداهلل محمد حمد العیسى

انظمة
اسم اخلريج

مصلح عبد الهادي مصلح املالكي
مهند سعید محمد الكندي

عبدالرحمن أحمد عبداللطیف باجوري
عبدالعزیز سعود مساعد األحمدي

محمد سلیمان محمد الشیخ االنصاري
نواف متعب محمد ال معتق القحطاني

هتان غندر ابراهیم كدسه
عبدالرحمن مزهر بن محمد ال ذروه الشهراني

خالد محمد هادي بن همام
فهد حسن بن عبدالرحمن اخملرج اخلادم

یاسر علي بن صالل املالكي
بندر عبداهلل سعد الدوسري
محمد عوض ظافر الشهري
ممدوح عبداهلل خفیر القرني
هتان أحمد صالح الغامدي

عبداالله مصطفى حسین عشماوي
عبداهلل محمد رداد القرشي

رعد عواض سعد الثبیتي
عایش سعد فالح النفیعي العتیبي

محمود سعید عبداهلل قاسم
فایز عبداهلل داموك الدلبحي

عبدالرحمن محمد عبدالعزیز اللحیدان
عبداالله براك صالح السلمي

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن سمندر
محمد عبداهلل أحمد بالبید

شادي مهدي درویش فوده
أحمد مصلي ذیاب السلمي

محمد عبداخلالق بن عبدالرحمن ال ساهرالشمراني
مهنا احلسن علي الشریف

عبداهلل خالد عبداهلل السبیعي
مازن زید صالح اجلندبي الزهراني

صافي فهد فاید السلمي
عبدالرحمن محمدفوزي فخرالرازي فلمبان

عبدالرحمن معوض سلیم البلوي
عبد اهلل مشعل فایز القثامي

رائف عبداهلل زاید احلارثي
راكان زید محمد العسكري

فارس سعید محمد الزهراني
محمد موسى محمد اخلیبري

یوسف محمد عوده اجلهني

اسم اخلريج

سعود عبیداهلل علیان املطردي السلمي
لؤي شاكر بكر مغربل

مالك سالم محمد الصالح
طارق هالل عوض السحیمي

حسام عبدالرحمن عبداهلل الشمراني
أحمد شاهر شرف الشریف
محمد عایض جاري القرني

عادل علي صالل املالكي
عبدالرحمن عبداهلل معیض العبیدى

فیصل سعد عبدالرحمن القرني
منصور جمعان أحمد الزهراني

صقر عیظه بن محمد ال سراج القاسمي
منصور بریك علي القرني
ناصر فیصل ناصر العلي

مروان حسن عبداهلل العمري
محمد فاهد هاضل السبیعي

محمد سلیمان محمد الغدیفي
ابراهیم حامد سالم احلربي
براء أسامه حسین موسى

عبداجملید متعب عبداهلل العتیبي
وسام عبداهلل مصطفى شمس
عبداهلل علي عبداهلل العبیسي
أحمد علي عطیة اللة الظاهري

عماد عبود عبید املقاطي
منیر شمس الدین أحمد عابدین

شرف هزاع شحات الشریف
مؤید سالم عبدالقادر باحویرث
فواز معدي محمد القحطاني

معتز عبد اجملید بكري نیاز
أحمد عبداهلل أحمد باجابر

فیصل حسن عبداهلل العمري الزهراني
سعد مطلق محمد احلازمي

مصعب محمد حمید املطرفي
یوسف عوض سلیمان املالكي

محمد ولید علي بخرجي
عبدالعزیز عبداهلل عبدالرحمن الدریبي

محمد فایز الصادق القایدي
ماهر علي غرمان العمري

محمد عبداهلل نور الدین أفغاني
سراج نزار سراج كمال





كلية  االقتصاد و اإلدارة

انظمة

علوم سیاسیة - اقتصاد سیاسي عالمي

إدارة عامة - إدارة التنظیم والتطویر االداري

اسم اخلريج

خالد سلیم جابر السفري
سعود نبیل بن جمیل قنق

عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن الشهري
عبداالله عبدالعزیز عبداهلل القاسم

مروان جمال محمد الرجراجي
عبدالعزیز محمد بن علي آل جابر القحطاني

عمر فالح هاضل السبیعي
ریان محمد حامد الشریف

اسم اخلريج

هتان اسامة یوسف منشي
ایاد سعید مریشید الرفاعي

خالد علي سعد القرني
منصور عمر منصور الشریف

عمر حسن عمر باجندوح
سالم حمد سالم اجلهني

محمد فیصل عبیداهلل احلیدري
یاسر عبداحلكیم علي بدیوي

محمد أسامة محمد عساس
ابراهیم طالع عبداهلل عسیري

اسم اخلريج

ماجد فوزي عباس خیراهلل
سعود محمد سعود املالكي

نواف خالد أحمد بایزید
توفیق عاید عواد الرشیدي

أحمد امین محمد باخریبه
عبدالرحمن محمد سعد العرابي

أشرف محمد ولي محمد نورسعید
سالم سعید سالم بانهیم

رائد عبداهلل سالم الصبحي
ماجد محمد علي الشهري

أحمد سعید عبدالرحمن الغامدي
عبداهلل علي عبداهلل شراحیلي

عبدالعزیز علي محمد دلیح

اسم اخلريج

عبد الرحیم أحمد سعد الغامدي
ولید أحمد عبداهلل الشهري

سامي أحمد ابراهیم اسكندراني
ماجد سبتي محمد الغامدي

فهد عبداهلل حامد اجلمال
ایمن سند بن أحمد آل جاراهلل الغامدي

مراد أحمد بن سند العوفي

اسم اخلريج

أحمد عبداهلل أحمد باهیثم
سامر عبداهلل عائض املعبدي
هشام یوسف موسى احملمدي

عبدالرحمن بخیت عبداهلل املالكي
سامي محمد فارس املطیري

عقیل عبداهلل عبدالرحمن العقیل
محمود حسین بن خضر فارسي

عاصم بریك خلف العلیان السلمي
اسامه علي عبداهلل الغامدي

اسم اخلريج

محمد جعفر حسین املناسف
مروان عید جبر العتیبي

خالد علي حباب النفیعي
حسین علي عبد اهلل احلسن

رائد ثاني ذیاب احلربي
محمد هادي عبداهلل القحطاني

رامي جمیل حمزة دخان
عبدالرحمن محمد سعید محمد

أحمد عبدالرحمن عبداهلل العطاس
غالب كامل غالب القدسي

هیثم جمعان عطیه الغامدي
احلسن علي بن دخیل اهلل الیعلوي الثقفي

عبداالله ثابت منصر الیافعي

إدارة عامة- إدارة التنظیم والتطویر االداري

إدارةعامة-إدارةالخدمات الصحیة والمستشفیات

إدارة عامة - عام

اسم اخلريج

قصي حسین علي الثقفي
تركي ناصر بن عبدالرحمن الشهري

انس محمدسعید عبدالكریم فدا

اسم اخلريج

عبد احلمید سویهر حمید السلمي
حبان فوزي سراج مال

احلسین محمد احلسین عسیري
عبدالهادي بدوي ابراهیم بدوي

محمد أحمد عید املشدق
سعید عثمان عبداهلل العمودي

صالح فاید علیان العنزي
ناصر سعید ناصر الغامدي

نایف عبداهلل یحي یحي
علي هزاع علي الشمراني

عالء عادل عبد الكریم عبد اجلواد
معتز خالد مبشر الطرازي

محمد عبداهلل حسین العامودي
عبداهلل علي عبداهلل الشهري

اسم اخلريج

عبدالرحمن مطر عمیر الطلحي
نواف سلطان عبداللطیف كلكتاوي

یوسف فیصل یوسف تركي
أحمد عبید محمد عسیري

رائد عقال حصن املزروعي
فایز وصل محمد احملیاوي

عبداهلل عبدالعزیز عبداهلل املطوع
عبداهلل عمر بن منصور لؤي الشریف

ریان واصل عیاض الغامدي

اسم اخلريج

بدر فالح حمدان الرویلي
محمد فوزي صالح دمنهوري

اسم اخلريج

نایف ماثل صلفیق الشمري
عالء یوسف بن محمد عفیف ادریس

ریان محمد أحمد البیومي
احلسن محمد علي املكرمي

ریان توفیق أحمد أبدر علي
سلمان عبدالعزیز صالح رفقي
أحمد شاهر عبدالرؤوف بترجي

عایض عبداهلل عایض القحطاني
ایاد فرید محمد السلیماني

محسن صالح محمد ال مسعد
أمنار حسن علي عرب

عبدالعزیز عبداهلل بن علي دغریري
أحمد محمد على الزایدي
محمد أبكر عمر عسوني

اسم اخلريج

نواف ضیف اهلل قزعان العتیبي
عادل أحمد محمد عطوي

محمد عبدالرحمن محمد السقاف
علي أحمد علي عریشي

أنس سعدي سعید الغامدي
محمد عبدالرحمن السید محمد

عوض حامد بن أحمد ذوي محسن اجملنوني
عبداهلل عبدالرؤوف أحمد غزال





كلية  اآلداب  والعلوم االنسانیة

اللغة العربیة وآدابها

لغات أوروبية - انجلیزي )لغة(

اسم اخلريج

حامد جمعان حسین السویحي
تركي مبارك أحمد احلربي

سامي جمعان علي الزهراني
علي محمد سالم الشمراني

منصور أحمد محمد الناشري
عمر عایض محمد احلربي

عالء معیش لویحق السلمي
عبد العزیز سعود حسین املالكي

محمد عید محمد السبیعي
عبد الرحمن عبد اهلل عاطي اجلعید

صالح عبداهلل صالح املالكي
محمد عبدالرحمن محمد الشهري

یاسر محمد ابراهیم البسیسي
أحمد حمد محمد الغامني

عبدالرحمن سعد حمدان العمري

اسم اخلريج

رائد محمد ناشي احلربي
وائل أحمدبن فیصل آل جاراهلل املعافى

أحمد ابراهیم سعید الزهراني
أحمد علي سعید العمري

عهد عبید علي العوفي
محمد عبدالعزیز محمد الغامدي

ابراهیم أحمد غرامه االحمري
محمد سالم نائش العمري

فیصل مرضي عبداهلل العیسي
خالد محمد عطیه الغامدي

علي سوید حمد اجللیمي
محمد فایع حسن البناوي

یاسر عبدالواحد محمد املعلوي
فهد موسى جابر عسیري

علي موسى یحیى حكمي
سبهان عوض محمد السمكري

محمد شمسي صالح العمري
أحمد جابر أحمد املشیخي

عبدالرحمن عوض فتیني معروف
ماجد عبداهلل مفرح سحاري

مفرح حسن أحمد الربعي

اسم اخلريج

دخیل اهلل بالقاسم أحمد احملوري
خالد أحمد رزق السلمي

ابراهیم حسن محمد الزبیدي
علي هادي صالح القحطاني

مصطفى علي سالم املزروعي
عبده عامر طامي الصاحلي

امجد محمد محمدعلي الشیخ
محمد حسن محمد حسن املغربي

عایض محمد عثمان القرني
سامي عبداهلل سریع السلمي

هاشم عتیق عطیةاهلل الشماسي
فؤاد هنیدي عید احملمدي

عبداجملید جمعان عطیه املالكي
هاشم سویهر خلف اخلضیري

عبداهلل محمد عبداهلل الزهراني

اسم اخلريج

عبداهلل حسن أحمد املالكي
مساعد عرمیط فیتل السلمي

أحمد حسن أحمد الشهري
عوض سنان موسى العمري
جعفر محمد جعفر احلربي
علي سنان موسى العمري

متعب سعید محمد الزهراني
انس محمود أحمد القیسي

نهار ابراهیم ناصر القحطاني
علي عبدالعزیز علي الزبیدي
محمد سعید علي الغامدي

حسن نغمول محمد احللیسي
خالد عبداهلل بن عبد اللطیف الیوبي

عبدالرحمن محمد أحمد بهكلي
ابراهیم عبداخلالق محمد املنتشري

سرحان أحمد سرحان املولد
أحمد عبداهلل سعد الصیعري

حسن أحمد حسن املالكي
أحمد عبداهلل حصیرد املالكي
سعید محمد سعد الغامدي

عبد اجملید محمد سعد القرني

لغات أوروبية - انجلیزي )لغة(

الدراسات االسالمیة

تاریخ 

علم المعلومات

اسم اخلريج

محمد عبد اهلل حسن البركاتي
عبد احملسن علي سعید الغامدي

ولید محمد بن محسن ال حمیدي اجلبیري
صهیب ملهي محمد الشریف

عمر سرور بن صالح العطري السلمي
باسم محمد صغیر معوضه

حسن علي بن راجح الذواكره الغامدي
محمد عبداهلل بن سلمان الرفاعي اجلهني

زید محمد ابراهیم السهیمي
فهد علي عبدالرحمن الشیخي

طالل أحمد سعید الغامدي
عبدالرحمن علي بن محمد ال مسفر الشمراني

أحمد سعید غرمان العمري
علي محمد بن ابراهیم العجالني

اسم اخلريج

عبداهلل محمد أحمد باجابر
محمد معاضة محمد الشهري

طاهر طایل سعود السلمي
یوسف محمد صالح سمیح الیوبي

عبد احلكیم دخیل اهلل مسلم السلمي
یحیى مریسل حماده اجلدعاني

على محمد صبحي القرني
سالم محمد علي الراشدي

البراء عبداهلل علي بصفر

اسم اخلريج

عبد العزیز خلیفة فرج السلمي

اسم اخلريج

محمد حسن أحمد املهداوي

اسم اخلريج

عبدالكریم سعید بن حسن آل غنیم الغامدي
زیاد عابد عالي املالكي

شامان عوض شامان السلمي
أحمد عبداهلل أحمد صمیلي

عبداخلالق عبدالعزیز بن صالح الصبحي
عبداهلل أحمد محمد القرني

عبدالرحمن سعید بن عبد الرحمن الكناني الزهراني
عبدالرحمن محمد بن أحمد طویلي

علي محمد یحیى علوي
یحي عبداهلل بن مبروك ضمدي

محمد یحیى أحمد الزهراني
محمد عمر محمد الفقیه

فواز حمدان بن سعود ال حمید الدوسري

اسم اخلريج

حضیض سعد حضیض السلمي
عبدالعزیز سعود سعید العمودي

فارس محمد فیصل الغامدي
حامد أحمد محمد الزبیدي

عبداالله لفى مطلق املطیري
سعید أحمد علي العریاني

عبدالعزیز أحمد بن محمد آل شمس الزیلعي
محمد مسعود سویعد اخلضیري

عقیل أحمد عقیل الزبیدي

اسم اخلريج

عبداهلل محمد ضیف اهلل الغامدي

اسم اخلريج

سامي محمد یحي جعفري





إعالم - صحافة

إعالم- رادیو/تلفزیون

إعالم - عالقات عامة

اسم اخلريج

أحمد سفر عوید اللقماني
عبداهلل عائض ناصر البقمي

اسم اخلريج

محمد محمود محمدعلي یغمور
سلیمان غازي سلیمان املسعودي
أحمد مشبب عایض القحطاني

عبداهلل تیمور طاهر جغتاي

اسم اخلريج

ماجد عبد اخلالق أحمد العجمه
فراس غسان غازي املدني

عبد احملسن عقیل عبداجملید اندیجاني
ماهر عبدالباقي ابراهیم اندیجاني

صالح حسن صالح الشهري
سامي محمد مزلوه السلمي

سعد فایز حسن الشمراني
مصعب فالح صالح احلربي

رامز أحمد بن موسى السفري احلربي
صالح أحمد علي املزیني

مشاري بخیت علي املعبدي
رامي عثمان جبران جبران

یاسر سعد عبداهلل ال مزهر
علي یاسین ابراهیم العجالني

أحمد صالح أحمد الغامدي
علي محمد معیل السهیمي
سلیمان علي سعید آل مارق

اسم اخلريج

عبدالعزیز محمد عبداهلل اجملایشي

اسم اخلريج

ناصر أحمد عبداهلل العلیاني
صالح رخیص محمد الشمري

حسام علي سعد الضفیان

اسم اخلريج

أحمد ابوخیر سودان الزهراني
حمد عادل بن محمد صالح عبداملالك

محمد عیضة محمد القرشي
ماجد جابر مسعود الفیفي

محمد زاهر عبداهلل العجالني
عامر علي بن ظیف اهلل آل سدران الغامدي

حسن محمد ابراهیم العقیلي
محمد سالم عوض اجلیزاني

محمد عتیق بن أحمد ال مسعود الزهراني
أحمد سلمان بلقاسم الشهري

عبد اهلل أحمد حسن الزبیدي
هاني شیمي زعام السلمي

یزید عبداهلل بن عوض اجلعید
جواد حمد حمید البشري

سلطان هشام سعید معروف
یاسر صالح عبداهلل الرداعي الغامدي

كلية  اآلداب  والعلوم االنسانیة

علم النفس

االجتماع والخدمة االجتماعیة - علم اجتماع

االجتماع والخدمة االجتماعیة - خدمة اجتماعیة

اسم اخلريج

عبدالعزیز عبدالرحمن بن مسفر القحطاني
أحمد حسن أحمد تیجاني

عبدالعزیز خالد عبداهلل الغامدي
سالم عمر سالم الهیفاني

سالم منصور حسین العلیاني
عبد اهلل عبد الرحمن راشد الشمراني

أحمد سعد عواد اجلهني
عبداهلل محمد جحني اجلوفي

محمد معیض محمد الصمداني
عبد العزیز أحمد صالح الشمراني

اسم اخلريج

دخیل اهلل ثواب سعد السبیعى
عبد اهلل هزاع هاشم العلوي
هاني محمد حمید املزمومي

اسم اخلريج

ظافر سحاب علي القرني
عبدالعزیز أحمد سعید الزهراني

ماجد بلقاسم عبده البركاتي

اسم اخلريج

ماجد ذیاب هاجد املطیري
ابراهیم حمدان بن سهل الزراقي العتیبي

نبیل صالح أحمد الزهراني
محمد عبد اهلل غزاي العارضي

عبدالرحمن حمد محمد الزنبقي
هاشم طاهر سالم تونسي

عبدالرحمن محمد صیام العمري
أحمد عواض عیاضه السلمي

علي أحمد محمد عسیري

اسم اخلريج

أحمد رویضان منور الرشیدى
راكان زیدان مذاخر الشریف

اسم اخلريج

أحمد مهدي وصل اهلل السلمي
باسم مستور عبدربه السلمي





كلية  العلوم

الكیمیاء الحیویة

األحياء - أحیاء دقیقة

الكیمیاء

األحياء - الجیونومیا والتقنیة الحیویة

اسم اخلريج

نایف عبد اهلل رده املالكي
فیصل عایض جمعان الزهراني

أنس محمد بن عبدالرحمن اجلهني
مروان سلیمان أحمد الرفاعي

عصام محمد علي الذروي
سلطان سعود سعید احلربي

عاطف جاراهلل حمدان املالكي
أسامة رشید هارولد أوكلتري

أحمد عبداهلل عبداحملسن احلماد
عبداهلل سامي عبداهلل املداح

سلطان محمد مصطفى بدري
فارس محمد خلوفة الشمراني

اسم اخلريج

أحمد محمدفوزي محمدسعید مرغالني
عنان عبداحلمید حنفي فلمبان

عبدالرحمن عثمان قطیم الغامدي
هیثم عبدالرحمن أحمد الغامدي
وائل عبدالرحمن محمد الصبحي

عبدالرحمن منیف سعود النفیعي

اسم اخلريج

عاصم عمر محمد باصره
سعود عبداهلل محمد العریفي

عماد عمر سعید البسیسي
عبد اللطیف سلیم بخیت احلربي

حازم خلیفة عیادة احلربي
محمد حسن محمد املسعري
فراس ابراهیم راضي األحمدي

ثامر علي محمد اجلهني
سلطان محمد بن ظافر العمري

خالد ظافر علي الشهري

اسم اخلريج

ماجد عبداجملید فراج الغامدي

اسم اخلريج

محمد عبداهلل محمد املالكي
سلطان محمد جالل محمد آشي

عبداجملید عبداحلمید عثمان السید
یونس عبد اخلالق محمد الشمراني

عاطف ضیف اهلل مبیریك احلربي
ریان جمیل زیني شلضوم
نایف سعد قلیل العرابي

عبدالكریم ماجد محسن العمري
حسن محمد عبداهلل الشهرى

عبداجملید حسین حسن متراز
وائل أحمد محمد الغامدي

اسم اخلريج

رزیق مهدي عزیز املعلوي
عبدالرحمن عبداهلل عبداحلفیظ خان

معتصم فیصل ناصر احلربي
هتان محمد ابراهیم سروي

أحمد عبداحلمید عبداهلل مغربي
عبداهلل محمد موسى یحي الفیفي

اسم اخلريج

محمد عبداهلل أحمد مشاط
أحمد سلمان سمري الیزیدي
احسان حمید محمد بخیت

محمد عایض سمري الیزیدي
صقر عبدالوهاب محمد الغامدي

بندر عبداهلل قواس املطیري
مؤید خالد محمد الغامدي

عبدالرحمن مساعد موسى الزهراني
باقر قاسم یوسف غداف

أحمد حسین بن درویش االسطى

الریاضیات

ریاضیات / فلك

الفیزیاء

اإلحصاء

اسم اخلريج

مسفر حمد فهاد العجمي
ماجد حسین عبداهلل زیلعي

خالد سعید أحمد ضاوي
محمد علي محمد آل مجدوع

علي غصین علي سهیلي
علي غازي عطیه الزهراني

ناصر حمید عویش السلمي
فارع هلیل فارع احلربي

محمد حمید حامد احلربي
محمد راشد عبد اهلل الزهراني

عبدالرحمن صالح عبدالعالي السلمي
محمد سعید محمد الغامدي

فهد حامد أحمد املالكي
مشعل نفاع نافع السلمي

مشعل حسن صالح العجمي
تركي راجح سهیل العتیبي
خالد أحمد محمد اجملایشي

عبدالعزیز محسن مرعي القرنى

اسم اخلريج

أحمد علي حسن بامانع

اسم اخلريج

نایف طلعت محمد العیاد

اسم اخلريج

ناصر فهد جساس اخلماش
محمد سعید محمد العمودي
عمرو محمد مشعب العمودي

اسم اخلريج

یوسف احلسن محمد العامري
أحمد محمد حسن الزبیدي

عبد العزیز عبدالرزاق غازي السلمي
عاصم مبارك محمد احلرشني

عبداهلل شاهر عبداهلل اجلدعاني
عاید معیض عایض البقمي

جمیل عوض دخیل اهلل العتیبي
سعید أحمد سالم الشهري
زهیر محمد صدیق جستنیه

ماجد عبداهلل محمد املطیري
عبد اهلل محمد عواد اجلدعاني

تركي مشبب خلف البقمي
فارس عطیة محمد البشري

عبداالله سامي عبداالله بخاري
عبداهلل غالم باتع العمري

محمد الفي بن عشیش احلمدي
سعید علي حسین الزهراني

اسم اخلريج

عمرو محمد سالم القرشي

اسم اخلريج

عبدالعزیز حسن بن علي ال دودم القحطاني
نادر طالل عبدالرحمن خاطر
ایمن صالح محمد حنتوش





كلية   الهندسة

الهندسة الكیمیائیة

الهندسة المدنیة

الهندسة المدنیة

اسم اخلريج

خالد عطیه بن غرم اهلل العبدلي الغامدي
نادر عبداملطلوب بن محمدعاتق القلیطي

حسام علي بن حسن البرقاوي
أمنار هشام بن عمر مخلص

منصور محمد رمضان بن أحمد تیجاني
ابراهیم موسى بن عبدالرحمن الطاسان

وسام فواز بن أحمد صبان
صالح محمد بن أحمد ال عیاض الغامدي

هیثم محمد بن سعید الیحیوي احلربي

اسم اخلريج

عبدالعزیز سعید بن عیدان العویفي الزهراني
غسان حسن بن محمد سطیح

ریاض عبدالرحمن بن محمد اخلزمري الزهراني
أحمد محمد قائد البعداني

مؤید محسن بن أبوبكر باعبداهلل
سلطان سالم بن عبداهلل الصاعدي

عثمان خالد بن عثمان العنقري
خالد زید بن حمد اخلثالن

عبداحملسن خالد بن عبدالرحمن احلصین
محمد عبدالرحمن بن محمد السیاري

یس طه بن محمد السقاف
فواز منیر بن مناور العزیزي املطیري

أحمد عبداهلل بن حمد حكمي
عائض صالح بن عائض الشاطري املطیري

یوسف طارق بن سعید حبیب
عبدالرحمن عمر بن محمد بافقیه

اسم اخلريج

ریان رشاد بن حسن القشقري
ابراهیم سامي بن ابراهیم شیبه
یاسین محمد بن عبداهلل عطیة

اسم اخلريج

صالح شباب بن صالح ال هادي الغامدي
یوسف عوض بن نخیالن احلربي

غسان ماهر عبد احلمید السلیماني
محمد سرور بن غصاب املتیهي العتیبي

سعید مسفر بن سعید العاصمي املالكي
مسفر سفر بن صابر ال صالح اخلثعمي

صابر صالح بن محمدحسن صواف
فارس راشد بن خرمان الكناني الزهراني

اسم اخلريج

عبداهلل سالم بن عبداهلل یماني
فهد علي بن أحمد اخلزمري الزهراني

أحمد خضربن غرم اهلل ال مسفر الغامدي
عبدالعزیز عبداهلل بن خضر القرشي
عبداهلل عبدالرحمن سلیم الشهري

خالد ناصر بن ظافر ال دهمان الشهري
هاني وهب اهلل بن حیدر حسن

رائف محمد بن أسعد غالب
عبدالقادر عبدالرشید فقیر أحمد

معاذ جمیل بن معاذ دفتردار
فارس طارق بن حسن متوكل

تركي طالل بن عبدالقادر بدري
بسام صالح بن بویخیت احلربي

رامي علي بن حسن نوح
سمیر نایر بن منور الیوبي

عبداهلل فهد بن عنیزان السهلي

اسم اخلريج

عبداحلمید أحمد بن عبداحلمید نشاشقي
عمار محمد بن محمدعلي نصیر

الهندسة الكهربائیة- هندسةالحاسبات

الهندسة الكهربائیة - إلكترونيات واتصاالت

الهندسة الكهربائیة - هندسة قوى ومحركات

الهندسة الصناعیة

اسم اخلريج

خالد عبداهلل بن سلیمان اخللیفي
فواز أحمد بن معیض العاصمي املالكي

رشید عادل ین محمد صالح أبوالعال
سلطان عطیة بن خضر احلربي املالكي

یزید عبداهلل بن عصام الدین بخاري

اسم اخلريج

صفوان محمد شفیع بن محمد نور الفتني
عبدالعزیز محمد بن عبداهلل بابطین

محمد عبداهلل بن قاري جان أوغلي
هتان حسن بن محمد ابوزید

داود توفیق بن داود البریكان
عبداهلل محمد بن أحمد العامودي

سلطان ناصر بن سرور القثامي

اسم اخلريج

سلطان محمد بن عبداهلل اجلبري الشهري
منصور حسن بن هندي السعدي الزهراني

عبدالرحیم حسن بن زاید العبیدي
عماد أحمد بن عبداهلل احلریري الزهراني

عبدالعزیز محمد بن حاسن الصخري القرشي
عبداهلل صالح بن محسن بشیتان احلربي
حسن حسین بن محمد العوادي الزبیدي

یاسر مشبب بن عامر ال زارع الشهري
عبداهلل حامد بن حسن عبید

اسم اخلريج

أحمد عبداهلل بن معیض العبیدي
محمد حسین بن صالح العمودي
عصام حسن بن عبداهلل باشماخ

فهد خلیل بن عبدالكریم املدني
أسامة جعفر بن علي زارع

عبداهلل عناد بن محمود الغریض
عبدالعزیز محمد بن عبداهلل القاضي

اسم اخلريج

لؤي غازي بن حامد البرادعي
فهد علي بن محمد احللیس

نایف ناجي بن محمدسالم الرفاعي اجلهني
فراس محمد بن بكر طوله

اسم اخلريج

ملبس علي بن حسین الفقیه القوزي
عمر محمد بن عمر عماري

عبداهلل محمد بن أحمد ال أحمد الشمراني
أحمد خضر بن خالد فرج

سلطان أحمد بن علي قاسم
ولید فضل عبدالعزیز ثابت

اسم اخلريج

محمد سلیمان بن عبداحللیم مطلق
بدر عادل بن عبداحلمید اجلهني

فارس ناصر بن عوض احلسیكي احلارثي
خالد عطیة اهلل بن عطیان البشري

عبدالعزیز سنید بن عقال الرزیني املطیري
حسام سالم بن ابراهیم الناجم

عبدالرحمن عمار بن عامرالعزیزي املطیري
معتز مدني بن محمد امین

اسم اخلريج

أحمد فیصل بن مراد رضا
عبداهلل أحمد بن صالح ال حمیدان القرشي

عبداللطیف صدقة بن محمد كركشان
طالل محمد بن سلطان باهبري
محمد أحمد بن محمد اجلفري

یزید حسن بن سلیمان ناجي
أنس أحمد بن سعید بالعمش





الهندسة الصناعیة

الهندسة المیكانیكیة ) هندسة الطیران (

الهندسة المیكانیكیة ) االنتاج وتصمیم النظم(

اسم اخلريج

علي یوسف بن علي ملیباري
أبي باسم بن عبدالكریم عینوسه

خالد عبدالرشید بن عبدالعزیز حافظ
زیاد غازي بن محمد صالح الغامني

خالد وحید بن فواز كیال
فیصل عبداهلل بن أبوبكر بادحمان

عبداحللیم عصام بن عبداحللیم املیمني
علي سالم علي بن محفوظ

اسم اخلريج

محمد حسام الدین بن عبدالرحمن البهكلي
محمد علي بن حامد الشنبري

زامل عیسى بن محمد زامل

اسم اخلريج

أحمد عبداهلل بن عتیق احلربي
أحمد ابراهیم بن أحمد ابوسمیحان الفریدي

نائف حسین بن عبداهلل العبدلي الشریف
ماجد محمد بن بنجاالت ملیباري
محمد وهیب بن أحمد منصوري

عبد اجملید علي بن محمود حماص
محمد عبدالوالي بن حسین السلمي

محمد عید بن عویض احلازمي
حسام عابد بن سحیم الزیداني الهذلي

سلطان طالل بن أحمد عقیل
سیف حجیج بن فطیس الهوامله الذبیاني

محمد عبدالرحیم بن عبداخلالق حولدار
أحمد عبداهلل بن أحمد زیدان

ناصر غازي بن بكر حریري
حامت عبداهلل بن محمد الضبیب

أحمد سلیمان بن نازح السناني اجلهني

اسم اخلريج

محمد ابراهیم بن میربابا قاسم
حامد محمد بن عمر باعبداهلل

اسامه اقبال بن محمد اسماعیل
عبدالعزیز طالل مصطفى أبوسیدو الغول

حسام خلف بن عویض احلارثي
هتان عادل بن حسن فقیها

أحمد هاشم بن عبداجللیل الصافي

اسم اخلريج

هیثم محي الدین بن رامز خجا
انس عبدالرحمن بن حسن نشار

اسم اخلريج

تركي سمیر بن عبداحلمید باخریبه
فهد محمد بن أحمد الزبیدي

محمد صالح بن محمد احلسني الزهراني
هیثم عدنان بن عبدالغفور قاري

عبداهلل سعد بن الذویبي القعیاني املطیري
سلطان صالح بن حمید السفري

أسامة حسین بن علي ال محي القحطاني
عمار عبدالستار بن عبدالغفار االندیجاني

سعود صالح بن عبداهلل ال شداد الغامدي
محمد زكي بن محمد الغامدي

عبدالرحمن عدنان بن عبدالرحمن باوارث
فراس عدنان بن علي عناني

محمد عوض بن محمد آل مخلص
عیسى علي بن عبداهلل السعدي الزهراني

ریان غازي بن عبدالرحمن أحمد

كلية   الهندسة

الهندسة المیكانیكیة )حراریة وتحلیةالمیاه(

الهندسة النوویة ) الفیزیاء الطبیة (

الهندسة النوویة ) الوقایة من اال شعاع (

هندسة التعدین

اسم اخلريج

حسن محمد بن أحمدال االعمى املرحبي
عبدالرحمن ماجد بن منیر معراج الدین

اسامة عمر بن محمد العمودي
سامي محمدصالح بن زیني كلننت

اسم اخلريج

أحمد محمد بن أحمد مشاط

اسم اخلريج

یوسف أحمد بن حسین الشغب

اسم اخلريج

باسم حسن بن محمد مختار خوجندي

اسم اخلريج

معتوق سلیمان بن معتوق مناع
یونس محمد بن أحمد الكناني الزهراني

صالح مبرهم بن ابراهیم اجلدعاني

اسم اخلريج

أحمد نزار بن ابراهیم توفیق

اسم اخلريج

امین عطیه بن عواض الساملي





كلية   تصامیم البیئة

العمارة

عمارة البیئة

اسم اخلريج

عبداهلل علي أحمد السقاف
بالل محمدصالح أحمد احلصري

محمد علي بن محمدصالح فتیحي
محمد سمیر بن محمدصالح ملیاني

فیصل اشرف بن فهد اسالم
عبدالعزیز یوسف بن عباس أشعري

أحمد عبداهلل بن حامد مزین
بهاء رملي سعد قدح

محمد سراج بن عمر عاشور
طالل عبداهلل بن سعید بن جحالن

عبدالكریم محمد بن أحمدفال الشنقیطي
أحمد محمد بن حسن كعكي

عالء محمدعلي بن حسن ذوي عبداهلل البركاتي
الشریف

فیصل فوزي یوسف باشمیل
عبداجملیب سعد بن ناصر النویصر

عبداجملید عبداالله بن حسین ابوالعینین
محمد كمال بن ابراهیم جمال
معن أسامة بن عبدالرزاق بلیلة

عاصم ابراهیم بن محمد صالح مكي
عیدروس عبداهلل بن عیدروس العیدروس

عبدالعزیز عدنان بن عباس عدس
تركي محمد ابن أحمد شرورو

عاصم عوض بن علي العدواني الزهراني
صالح علي بن دخیل اهلل املزمومي

محمد حسین بن عمر بن سهل
محمد سلیمان بن سعید كردي

اسم اخلريج

عبدالرحمن أحمد بن عبده الیماني
محمدعلي حمید فیروز باغجةسرائي

اسم اخلريج

عبدالرحمن طالل بن عبدالقادر بدري
نایف مجدي بن محمدحسن جفاره

أحمد أسامة بن عبید ظفر
هشام منصور بن محمد خفاجي

حسام مساعد بن ابراهیم السلیمان
حسام عادل بن عبدالعزیز القاضي
مصطفى صبري بن أحمد شحاته

محمد غالب بن محمد أحمد
حسن سعود بن حسن خریص

مشاري نواف بن عبدالصمد اخلضري
عمر أحمد بن محمد احلبشي

عالء محمدبن أحمد اجلفري
رامي خالد بن حسین عشماوي

بندر خالد بن حسن سویدان
رائد عصام بن أحمد حلواني

عمرو محمدعلي بن أحمد مرزا
املعتزباهلل انس بن حسن زارع

عبداجملید سمیر بن عبداللطیف سندي
عصام طارق بن حسین عید
هیثم أحمد بن محمد حیدر

یاسر محمدعلي بن حسین عبده
رامي أحمد بن محمد شمس الدین

یحیى عزام بن یحیى حابس
علي ابراهیم بن علي بحیري
أحمد سعد بن أحمد حناوي

محمد وهب بن محمد آل سبیت

اسم اخلريج

عمر عصام بن نصراهلل فداء
حسام محمد بن ثابت ال سالم الشهري

التخطیط الحضري واالقلیمي

الجیوماتكس

اسم اخلريج

عبداهلل عاید بن عوید الصاعدي احلربي
محمد جمیل بن أحمد حلبه

یاسر أحمد بن معیوض الثرماني العتیبي
أحمد جنم بن مضاء الوبیري السلمي

تركي عبداهلل بن أبوبكر باعبداهلل
ابراهیم عبداللطیف بن أحمد خیاط

عبد اهلل أحمد بن مرزوق كرسوم
أحمد محمد قاسم بن ذالنون التركستاني

رعد غیث بن علي الراجحي
مازن علي بن عبداهلل كنساره

سلیمان یحي بن محمد عسیري
عبداحملسن عائض بن ثائب الشاطري املطیري

اسم اخلريج

فیصل عبداهلل بن محمد باصحیح
عمر عبدالرؤوف بن مختارخان مخدوم

عبدامللك عبدالوهاب بن حسین بن دعجم
هاشم محمد بن حسن حافظ

الفاروق املطعم بن فاروق طرابزوني
عبدالعزیز طارق بن عبدالعزیز مغربي

لقمان زكریا بن عمر برناوي
حسام جابر بن رجاءاهلل األحمدي

محمد ابراهیم بن مصطفى العلوي

اسم اخلريج

عبداهلل بدر بن مبارك ال منیف النهدي
طارق فواز بن مصطفى جافو

مهند عبدالعزیز بن حسن یاسین
مصلح ساحب بن محمد حسین ال عباس
ماجد محمد بن حسن اخلشرمي الشهري

مازن علي بن سعید آل شعیر الغامدي
عبداهلل محمد بن ممتازعلي بخش

عالء محمد بن عمر بافرج
وسام عزت عثمان مصطفى

هاشم ابراهیم بن أحمد بابقي
هاني ضیف اهلل بن عزیز الساطي

اسم اخلريج

خالد محمد بن عبداهلل بالبید
ایاد حمزة بن مختار الهوساوي

عبداهلل عبده بن عكران شبیلي
عمرو سراج بن عبداهلل عقاد

عبدالعزیز عبداالله بن علي عطیوي
أحمد طالب بن عوض العامري
عبداهلل عمر بن محمد جروان

محمد عبدالرحمن بن محمد قطب
حمد عبدالعزیز بن عبداهلل اخلرجي





كلية  علوم االرض

جیولوجیا عامة - ثروة معدنیة وصخور

الجیولوجیا العامة - جیولوجیا هندسیة

الجیولوجیا العامة -جیوفیزیاء

الجیولوجیا العامة - بترول وترسبات

جیولوجیا عامة - بنائیة واستشعار عن بعد

اسم اخلريج

یاسر سعید بن علي الشهري
خالد عبداهلل بن عوض العمیري الشهري

اسم اخلريج

محمد طالل بن علي زارع
ماجد عبده حسن حكمي

فهد خالد بن فهد العساف

اسم اخلريج

عادل أحمد بن محمد حمدان الغامدي
أحمد عدنان أحمد صائغ

اسم اخلريج

ولید عبد العزیز بن عبد احلمید قستي
بشار یاسر بن عبدالرزاق بلیلة

مختار علي بن یوسف عبده
عبداهلل أحمد بن محمد الغامدي
مؤید حسن بن عبدالهادي هویدي

راكان یوسف بن صالح الغامدي

اسم اخلريج

عمر عبدامللك بن عقیل منشي
ابراهیم محمد بن صالح املفضلي الزهراني

اسم اخلريج

محمد یاسین بن سلیمان أحمد الرفاعي
سامي أحمد بن یحیى دراج

اسم اخلريج

سباء فوزي بن محمد العمودي
عامر مصلح بن عبدالهادي الرابغي

اسم اخلريج

مشعل ابراهیم ابن عبده محمد

اسم اخلريج

عمر حسن بن عمر باسفر
ایمن موسى بن أحمد السهیمي القرني

ثامر محمد بن مصطفى لبان
مؤید عباس بن حامد التمراوي

مهند حسین محمد جنار
خالد منیر بن عبداهلل مهرجى

اسم اخلريج

سالم صالح بن سالم باخدلقي
عبدالرحمن غازي بن عبدالكریم الصویغ

كلية  علوم البحار

األحياء البحریة

دراسات بحریة 

الموانىء والنقل البحري

اسم اخلريج

وعد محمد حامد مسعود
محمد أحمد بن عبداهلل بن عثمان

اسم اخلريج

حامت عبداهلل بن حمدان ال عوضه الغامدي

اسم اخلريج

اشرف كمال بن صدیق أحمد كمال
حمزة عبد اهلل بن حسن أحمد

عماد محمد بن علي مبارك

اسم اخلريج

هاني حمود بن محمد القناعي

اسم اخلريج

تركي سالم علي الغامدي

اسم اخلريج

ثابت طلعت أحمد زعتري
ظافر علي بن ظافر بن آل مسعود الشهري

محمود عدنان بن محمود حافظ





كلية االرصاد والبیئة وزراعة المناطق الجافة

زراعة المناطق الجافة

العلوم البیئیة - عام

العلوم البیئیة - صحیة البیئة

علوم وإدارة موارد المیاه

االرصاد

اسم اخلريج

نزار سعود بن غازي الرویس العتیبي
رعد علي بن عایض آل مشني القرني

اسم اخلريج

محمد خالدبن محمد آل صغیر الغامدي
سعد محسن بن سعد العتیبي القثامي

اسم اخلريج

ممدوح حامدبن محمدالرباحي املالكي

اسم اخلريج

بدر رشاد بن وحدت قبالوي
فارس أحمدبن سالم بسحم

اسم اخلريج

صالح راشد بن حسن بن راشد ال فهید
ارجان عمر بن عثمان زمریق

اسم اخلريج

بدر علي بن محمد املرعشي احلربي

اسم اخلريج

فیصل سعود بن خامت الشكري السلمي

اسم اخلريج

عبداهلل عبدالعظیم بن محمد عبداهلل

اسم اخلريج

محمد عبداهلل بن محمد السهیمي القرني

اسم اخلريج

أحمد منصور بن محمد بصراوي
حسین طارق محمد سقطي

كلية الحاسبات وتقنیة المعلومات

علوم حاسبات - علوم

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

اسم اخلريج

تركي عائض بن ثابت ال الصعدي الشهري
أحمد محمد بن حسن األحمدي

رائد سعید بن یحیى الدهیسي املالكي
محمد علي محمد باطرفي

طالل حمید حامد احلربي
فهد سلطان مطلق املالكي

رائد خالد محمد باكلكا
عبداهلل محمد رجاءاهلل الظاهري

تركي فهد أحمد املالكي
ماهر فوزي بن سلیمان متار

اسم اخلريج

سفیان محمد عبداهلل خمیس
امین اسامه بن عبدالعزیز عناني

علي مهدي عبدالعزیز أحمد جواد
محمد حمد خنیفس البالدي

أحمد غرم اهلل بن محمد الزهراني
عماد محمد أحمد باقادر العمودي

محمد طلعت أبواملعاطي عرفه
حمد محمد بن سلیم الفائدي
محمد شالح بن خزام العتیبي

متیم علي بن عالي املعبدي
أحمد سعید سلمان األحمدي

اسم اخلريج

علي عبده علي عبده حسن
عالء محمد عوض الیهیبي

ریان عبداملعین حسن الشیخ
بندر فیصل محمد اخللیل
ماجد عبداهلل بكر كناني

مازن یحي عزي حلواني
یاسر عدنان عبد اللطیف الهندي

أنس عمر محمد بادویس
رائد عبد الباسط ابراهیم الصیني

مروان محمد طه خالوي
سعود سعد مساعد الثبیتي

اسم اخلريج

علي عوض بن محمد الشمراني
علوي هاني علوي غزولي

محمد سعید عبداخلالق الغامدي
محمد سعید مسفر الغامدي

نواف عیضه ردة الدهیسي
عبداالله زیاد محمد تللي

سلطان علي مبارك البلوي
رشید محسن عشاي السلمي
حسین حسن حسین البغولي

اسم اخلريج

یزید أحمد مبارك البشري
معیض حسین محمد القرني

أحمد عمر أحمد العفیف
فهد علي عبداهلل الشمراني

عایض عبد اهلل عائض القرني
عبداملنعم حمزة فیصل الشریف

ابراهیم مسعود سعد العرابي احلارثي
عبدالعزیز عمر علي العكبري

یسلم حسن بن عبداهلل باصریح
عبدالعزیز سعود رابح احلربي

اسم اخلريج

ملهم امین محمد فلمبان
صالح مبارك مساعد البلوي

منصور أحمد منصور ال زید الشریف
أحمد غازي فالح احلربي

حسام عبد الرحمن حسین الغامدي
محمد نبیل محمد الریس

عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل الغامدي
مؤید عبداهلل سعید باحمید
مهاب محمد خمیس مطهر

صدیق یعقوب محمد املیمني
عبدالقادر أحمد محمد املصعبي





كلية الحاسبات وتقنیة المعلومات

نظم المعلومات

تقنیة المعلومات

اسم اخلريج

نعیم نافع رشید املرامحي
عبداهلل طالل عایض املالكي
ریان عبداهلل محمد الرفاعي
محمد صالح عباس أبوالنجا

نواف محمد عبداهلل برمه
وسام ولید ابراهیم مننقاني

حسن عبدالرحمن حسن باصره
عمر صالح عمر الغشیري

عمر محمد عمر بصفر
راضي أحمد علي الزهراني

عمر عبداهلل سالم باعشن
نضال عصام جمیل ربوعي

اسم اخلريج

عبداهلل حسن صالح الرباعي
عبدالعزیز عادل حمد محمد اجلار

سند عبداهلل بن مطر الزهراني
قاسم مصطفى قاسم باغر

علي محمد علي احلمدان
خالد طالل عبید مرسي

محمد صدقه هاشم اسكندر
عمر أحمد عوضه الزهراني

بدرالدین عدنان بدرالدین التركي
عبداهلل محمد هادي هاشم

رامي حسن أحمد بهكلي
ایاد أحمد غزالي عبد اخلالق فیرق

سهیل محمد محمد سعید احلازمي
صالح عبد احلمید صالح عطیه

فارس عایض سفر املرزوقي
رائد علي أحمد النهاري

اسماعیل محمد صالح الشاعر
سلطان حمود محمد احلارثي

فارس عبداهلل عقیل دادا
توفیق رضا محمدصفي الدین السنوسي

عبدالعزیز محمد عیفان املطیري
سمیر ولید عبداهلل مال

عبدالعزیز محمد مقعد العتیبي

اسم اخلريج

عبداهلل حسین عبدالعزیز غراب
عبداهلل منیر عبداهلل نصرالدین

سلطان محمد مساعد الطویرقي
صخر عبدالرحمن علي املسعود

فهد محمد سالمه شحاته
عبداالله جوداهلل جابر العشیني

مقرن محمد جبران القحطاني
نواف عبدالرحمن محمد الزمعي
سعید محمد سعید القحطاني

فیصل اسامه یوسف أحمد
أحمد خضران علي العمري الزهراني

عبداهلل علي خرصان الغامدي

اسم اخلريج

سلمان نعیم محمد سنبل
باسل فائز محمد مكناتي

ناصر عبداهلل سلمان اجلهني
تركي علي أحمد النهاري

عبدالرحمن أحمد صالح باصرة
هاني عطیة بن علي الكثیري

سعود یاسر عبدالعزیز النهاري
حسین سامي حسین حسین

ماجد طه محمد علي
سلمان أحمد عبدالفتاح درویش

رائد جمال أحمد نبهان
فیصل خالد أحمد باوزیر
ریان نبیل ادریس فلمبان

عبداهلل علي محمد الغامدي
أیمن عباس محمد كومو

عامر خالد الطاف حسین أحمد حسین
أحمد صالح عبود بامبیقل

عبد العزیز محمد سیف الشهراني
براء یحیى محمد سباك

یحي محمد محمد شبیلي
حمزه عیدروس حامد احملضار

باسم جابر نازح السلمي
مهند زهیر محمد التركي

تقنیة المعلومات
اسم اخلريج

محمد مرعي بن فرج اهلل املسعودي
یوسف حسین بن محمد احملضار
عبدالعزیز علي بن عالي املالكي

ماجد غازي علیثة األحمدي
عبد اهلل صالح بن غضیان العصباني البلوي

محمد ابراهیم عبداهلل الرحمه
هاني یوسف بكر السمان
عماد عثمان عمر خواجه

محمد ابراهیم هاشم اجلفري
محمد عبد احلمید هاشم جابر

ابراهیم یوسف حمد التویم
عبدالعزیز أحمد بن محمد الكثیري

فیصل فهد عوض احلدیدي
خالد سالم بن عمر باعبداهلل

أحمد ابراهیم أحمد كداف

اسم اخلريج

حسام كامل محمد بخیت
حامت جبارة حماد اجلهني

عبدالرحمن بسام صالح الصعیدي
أحمد معتوق سلطان النمري

محمد أحمد عبده مكین
ساري طارق یوسف هاشم

عبداهلل سالم أبوبكر باجنید
علي حمد علي خواجي

ماجد خالد خدابخش بني بخش
هتان عدنان أحمد اجلفري

سعید زهیر سعید حسنین
أحمد محمد علي السحیباني

أحمد سعید حسن العمري الزهراني
یوسف عبداهلل یوسف عبید





كلیة المعلمین بجدة

الدراسات القرآنیة

الریاضیات

العلوم

اللغة االنجلیزیة

الحاسب االلي
اسم اخلريج

علي محمد جمعان الغامدي
محمد حسن جابر الربعي

یوسف سالم عودة الرفاعي
سلیمان داود أحمد العلواني

عبدالعزیز مرزوق حمیدان املطیري
سامر سعد صالح السلمي

ناصر نوار هداف السبیعي
عبدالرحمن محمد علي الشیخي

محمد مرشود داخل احملمادي

اسم اخلريج

فهد زاید شدید اجلهني
سلطان محمد احمد حكمي

طارق احمد زاهر الشهري
مهدي علي محمد ال یعقوب

أحمد مهدي حسین احلمد
ابراهیم سعید عایض القرني
صالح دخیل اهلل عائد املالكي

هاني عوض مهجي املالكي
فهد سلیم حمید الشیخ

سعید معیض سعید الزهراني
عید عاید عید احملمدي

عبداهلل مشعل طفیشان الزبالي
محمد عویش مرزوق املقاطي

عاطف حمدان مسعود الفارسي

اسم اخلريج

سلمان سعد عایش البقمي
عامر علي صالح القرني

محمد مبارك عفنان املطیري
صالح حسین عبداهلل العمري

اسم اخلريج

عبداهلل یحي سلمان الباحث
عبدالعزیز حراب علي العیسى

صالح حمد عبداهلل اخلرجي
حامت عبداهلل حمد االحمدي

عبد الكریم سعید محمد الغامدي
عبداهلل ناصر بن سعد ال ملفي الدوسري

احمد عبده علي عقیل
راشد نور حسن املالكي

ابراهیم عطیة اهلل ناعم املولد

اسم اخلريج

سامي سعید عبد اهلل الغامدي
رائد خضر موسى الزهراني

یاسر علي مهدي اللواع
حسن ظافر محمد الشهري
ادیب علي محمد ابو عالمة
مشاري مستور جابر احلارثي

عوض عطیه بن عوض اجلدعاني
بندر حمود غالب احلارثي

حسام جاراهلل جمعان الغامدي
محمد سعید سعد الزهراني

عبدالعزیز محمد عبداهلل القرني
محمد یحیى صالح السودي

تركي سلطان عجب القحطاني
سامي محمد هنیدي اجلدعاني

أحمد عبداهلل احمد باوجیه
فارس مرشود بن سعد الصاعدي
منصور غرم اهلل محمد الغامدي

فایز حامد حمدي اللقماني احلربي
محمد عبداخلالق عبدالرحمن الشمراني

جمعان علي جمعان الزهراني
محمد عبداهلل سالم القرني

أحمد یوسف أحمد عتودي
نایف علي بن سودان الزهراني

اسم اخلريج

سعید عبداهلل سعید الزهراني
خالد عبدالقادر حسین الشیخي

عبدالعزیز رزیق مرزوق املزمومي
عبدالعزیز حامد معیوف السلمي

مراد احمد بن محمد باجنید
بدر محمد بن علي ال یاسر القرني
مروان عبدالرحیم مهنا الصحفي

محمد احمد خلوفه العمري

اسم اخلريج

فارس عوض محمد احلرازي
عبدالرحمن محمد حدجان العتیبي

سالم سلمان سالم احلربي
نایف دسم عبدالغالي السلمي

فارس طلق عادي العتیبي
محمد احمد محمد العامري الزهراني

عبدالرحمن عبیداهلل عباد املطیري
مجهل عبدالعزیز سعید السلمي

سعد سعید عبداهلل القرني
سلطان عبداهلل رشید الدوسري

اسامة حمد غامن اخلطابي
احمد صلیح غامن احلازمي

بندر مبارك عبید اجلدعاني

اسم اخلريج

حبیب عوض سالمه العمري
عدنان عبدالرحمن سلیمان املالكي

طالل مستور جار اهلل احلارثي

اسم اخلريج

یوسف سلیم عاید السمیري
فارس ناعم صقیر السلمي

صالح سالم أحمد العجمي
حمد صالح بن حمد احملیمل

ولید هادي محمد سهلي
محمد خضر غیث الشطیري

ایهاب عبیداهلل عبداهلل املصباحي
هاشم یاسین عبداحملسن السقاف

عبداجملیدبن محمد بن علي ال دعیر الشهري

اسم اخلريج

حسن دسمان شداد القثامي
محمد عبدالكریم محمد الزهراني

عبدالرحمن عبداخلالق عبدالرحمن الشمراني
وائل محمد عامر البشري

احمد هدوین صالح املالكي
عبداهلل عبدالرحمن دخیل اهلل املالكي

عبداللطیف غزاي نافع السلمي
فهد جمعان سعید الزهراني

عبداحلكیم علي بن محمد ابوعمرو الغامدي
صالح صبري صالح الصائغ الدوسري

ایهاب جناد نیف املطیري
موسى أحمد علي فلقي

نعیم عبداهلل ضیف اهلل البالدي
محمد علي محمد الشهري

عماد سعد عبداهلل احلربي
سعید عبدالرحمن احمد البصیلي

حسام علي بن محمد الفرساني
محمد جمعان صالح الزهراني

عبداالله عسكر سعدي السلمي
عبداهلل عائض سعید الشهراني
طالل عبداحلمید مهنا الشعیبي

ولید محمد عبداهلل الطویق
طالل عبدالرحمن بن عبداهلل العطاس





كلیة المعلمین بجدة

تخلف عقلي صعوبات تعلم

العوق السمعي

اضطرابات سلوكیة والتوحد

تخلف عقلي

اسم اخلريج

حسن محمد حسن العمري
عالء محمد عبدالرحمن الغامدي

ابو بكر محمد علي الشیخي
عبد الرحمن ناصي خامت السلمي
عبدالرحمن سالم سعد القرني

عبداهلل محمد احمد العمري
خالد حسین أحمد الفقیه
احمد عبده محمد حمادي

هاشم سلیمان محمد الزریري
زید احسان احلق محمد كاظم بن محمد

عبد اهلل معتوق عبداهلل القرشى
ابراهیم صالح علي اجلمیري

اسم اخلريج

ولید محمد عثمان الشائع
خالد ابراهیم عبدالقادر عسیري

عبداالله حامد سلمي احلربي
عبدالعزیز عبدالغني علي الغامدي
رائد عبداهلل عبدالرحمن الغامدي

اسم اخلريج

احمد خلف عابد املعبدي

اسم اخلريج

فهد محمد صالح العمري
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزارع

سلمان عبدالرحمن دغسان القرني
رواد یوسف یعقوب ولي

عبداهلل حسني علي القرشي
عبدالرحمن علي عاطف الشهري

عماد علي ابراهیم الشمراني
عبداهلل صالح محمد الغامدي

عبداهلل علي فهد ال مقبل
ولید جمعان فهاد الدوسري

عیسى عبداخلالق مبروك السلمي
عبدامللك سلیمان محمد احلجي

محمد صالح عبدالرحمن البدراني
حسن عبد اهلل محمد العمري
فیصل صالح محمد الغامدي

سلیمان عبداهلل ابراهیم غبین
عبداهلل عبداحملسن سعید الزهراني

اسم اخلريج

خالد عبدالرحمن شویل االسمري
باسم جابر حسین اخلرمي

عبداالله غرم سعید العمري
احمد عید هالل املرعشي

سعود عبید سعود السلمي
سلطان عبدالعزیز علي الصبحي
عبد املالك عواض مصلح اجلعید

عثمان جبر هادي السلمي
عبداهلل امبارك مبروك البالدي احلربي

رائد زید محمد احلارثي
ثامر صالح محمد اجلریسي

اسم اخلريج

عبیداهلل سالم علي العلیاني
رشید ابراهیم سعید الثبیتي

سعد فایز عایش العتیبي
سعید جار اهلل بن عائض مشبب

احمد ابراهیم محمد قحم

اسم اخلريج

احمد حسن احمد دغریري
طاهر سعد محمد الهلماني

فارس ابراهیم محمد ال مشافى عسیري
مجاهد ظافر عبد الرحمن العمري
محمد عبداهلل محمد الشمراني

فواز محمد فایز العلیاني
بندر سلطان مهل الروقي

یزید عبد الرحمن سفر احلارثي
عبدالرحمن عبداهلل صالح الشمراني

محمد علي محمد القحطاني
یحیى احمد فحیمان البلوي

عبدالوهاب مسلم سلیمان اجلابري
سالم فرج بن سلیم اجلوهري احلویطي

علي عبداخلالق علي الغامدي
ایمن سعید عبداهلل الزهراني

شاكر عبدالرحمن بن بخیت الزهراني

لغة عربیة
اسم اخلريج

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الشهري
توفیق عبداحلسن سالم املرامحي احلربي
محمد احمد سعید ال عیسى الغامدي

حسن سلمان مسلم املالكي
حسن عبداهلل أحمد الغامدي

اسم اخلريج

عبداهلل عبید هلیل السلمي
محمد وازن عمر السلمي

خالد عبدالهادي علي الغامدي
أحمد سعید علي الغامدي

حامد سعید احمد الغامدي





كلیة التربية

الدبلوم العام في التربية
اسم اخلريج

فيصل علي محمد ال فايع
كمال قاسم عمر اهلل ال عبد اهلل

بدر عمر محمد علي السميري
فواز عبد اهلل عبد الرحمن الشيخ

أحمد عبداهلل يوسف الكناني الزهراني
مشعل عبد اهلل جمعان ال شتحه الزهراني 

صالح ابوسعيد مهدلي احملوري احلربي
نهار مطلق ختروش الدغيلبي العتيبي 

أحمد سعيد عطيه الكناني الزهراني
خالد عبد اهلل علي ال فضه الغامدي

ثابت محمد محمد علوي
إبراهيم علي حسن حسني صمع
امين محمد صالح سميح اليوبي

موسى علي موسى البيضاني الزهراني
عايش دسمان عبد اهلل القثامي

فواز غنيمان فاطم امليموني املطيري
فواز مانع عطيه اهلل النجاري السلمي

هشام حمد عائض رضي
محمد مران منوخ املفضلي الشمري 

أحمد عيسى أحمد السعدي الزهراني
عبد الباسط عطيه أحمد احلسني الزهراني

إبراهيم رضا أحمد جمال 
عبد العزيز تردي عبد الكرمي بخاري

محمد أحمد سفر ال ناجم الغامدي
هزاع علي هزاع ال بن زلبه الشمراني

هالل محمد سعيد ال هالل الغامدي 
عبد اهلل عمر مرزوق احلجي السفياني

صالح أحمد محمد ال جعفر الغامدي 
عبد العزيز عبد ربه مسعد اجلدعاني 

فهد محمد حامد شعيران 
محمد علي سالم ال مقنع الغامدي
سعد محمد منير الشدادي احلارثي 

محمد معيوف معجب الوعيري السلمي
مصلي غنيم ناشر العطافي السلمي 

موسى الفي سالمه األحمدي 
تركي فواد علي ابواحلمايل 

إبراهيم عجي عباس العزيزي 
عماد أحمد محمد أبوزهير

محمد أحمد أحمد صفحي
سعيد عوض سعيد ال صائم األسمري

اسم اخلريج

فيصل محمد حسني الصعيدي
حسن سافر حاسن اجلابري احلربي 

سعد عبداهلل عطيه قران الغامدي
حمد حميد بركي اجلابري احلربي

عبد احلكيم عبد الرزاق امليموني املطيري
محمد عواض إبراهيم النفيعي

ياسر محمد علي بن مساعد
خالد صالح غرم اهلل شنان الغامدي

خالد ضيف اهلل هادي ال معافى الشمراني
عاصم حمود بخيت السهلي احلربي

علي أحمد حسني مباركي
محمد شعيب أحمد العرياني الشمراني

أحمد حسن سليم الرزقني السلمي
سمير عطيه علي اخلريصي الزهراني

عبد الرحمن عبد اهلل ثواب الثعلي
خالد حسن حسني اجلابري احلربي

زيد عبد اهلل زيد الشيخي الشمراني 
حسني شيخ عبد الرحمن السقاف
حسني علي جبران الثويعي الفيفي

حسني علي عمر محمد باعشن
ضيف اهلل الحق عطيان القنبي السلمي

عبد اهلل محمد مهدلي القوزي
علي أحمد إبراهيم مخالد 

عماد درهم أحمد سيف 
خالد ضيف اهلل نافع البالدي

عتيق عتيق اهلل جبر اجلدعاني 
منصور مفرح سعيد السريحي السلمي

أحمد حبيب أحمد الهميعي السلمي
عبد العزيز علي اخلشرمي الشهري

حسن طاهر حسن الصاحلي 
نايف بركي فارس اجلابري احلربي 
عبد املنعم عوض مختار املاحي 

عاصم أحمد علي العرمطي الشريف
محمود عبده جوليت هرسي

أحمد محمد عتيق اهلل العجيفي السلمي
صالح رفيع نامي العجيفي السلمي 
عبد اهلل طلق غنام الهجله املطيري

عبد الكرمي حسني ابو سنون البركاتي 
فيصل معيض مسحل املعبدي 

عبد الوهاب سعيد عطيه الكناني الزهراني 

كلیة المجتمع بجدة

الحاسب وتقنیة المعلومات - إدارة شبكات

إدارة األعمال والمعلومات - محاسبة

إدارة األعمال والمعلومات - مبیعات

إدارة األعمال والمعلومات - تامین

مساعد صیدلي

اسم اخلريج

محمد عمر سالم الرضي
محمد سوقان عبداهلل الزهراني

عبید مسفر عامر العتیبي
علي حسن محمد البحیري

اسم اخلريج

فیصل محمد صالح باعجاجة
حامد حمدان عبداللطیف احلربي

نواف محمد عایض احلربي
أحمد عبداملعین أحمد املالكي

اسم اخلريج

معاذ عبداهلل محمد مختار املهدي
أحمد مسعود سعید الثبیتي
وهیب سعید مطلق الهذلي

عبد العزیز شایف محمد الدباني

اسم اخلريج

عبدالعزیز أحمد عبدالعزیز احلمدان
أحمد حسین محمد احلداد

عبداهلل محمد حسین ال عباس
صالح علي صالح ال حوكاش
حسین مانع حسین ال زمانان

ریان ضیف اهلل محسن الثمالي

اسم اخلريج

محمد منصور عبداهلل احلربي
حسن أحمد محمد فلقي

اسم اخلريج

عبداهلل علي ابراهیم الزهراني
محمد عبد العزیز محمد حبحب

حسام جوده عبداهلل أحمد

اسم اخلريج

أنور عالي سیف السلمي
یزید محمد مطلق العتیبي

عبدالرحمن عبداهلل معیض املالكي
حسن حماد حسن العبدلي

اسم اخلريج

تركي أحمد محمد املولد
محمد عیضه عبید املالكي

وائل عارف نیاف املطیري
أحمد علي أحمد باحطاب

اسم اخلريج

ریان عمر أحمد بایعشوت
فهد ناصر حسین ال هتیلة

مسفر علي مسفر ال خمسان
عبداهلل مستور بالقاسم القرني

منر حسن محمد ال صعب
هادي فیصل أحمد ال حیدر

اسم اخلريج

ابراهیم علي دخیل السمراني
علي صالح علي القرني





اسم اخلريج

حسن إبراهيم عقيل القادري الزيلعي
ياسني سليم بخيت الصاعدي

فيصل عبد الرحمن صويلح الصواط
محمد بطاح مسعود احلساني املالكي

عبد اهلل صالح محمد الراجح الغامدي 
محمد أحمد عيد العلي الزهراني
عبد اهلل صالح عبد اهلل صنعان

عبد الرحمن هندي دوفل احلرشني
منير بدري شداد املريني السلمي

عبد الرحمن ضيف اهلل العمري احلربي
محمد فراج صالح ال شعبان العمري 

ماجد عبد اهلل أحمد ال حسني الغامدي 
سعيد جمعان محمد العماري القرني

اسم اخلريج

بدر حامد بخيت العيدي السلمي
علي محمد معيض الزهيري الشهري

ياسر عوض اهلل ساطي الفقيه السلمي
سيف عبد العالي صالح املغيظي السلمي

إبراهيم وصل بنيه املغامسي
فائز الفي سرحان اخلصيفي احلربي 

علي هزاع عبد اهلل ال بن زلبه الشمراني
عبد اهلل أحمد ظافر احلسيني الشهري 

أحمد حماد محمد اليحيوي
سعد مجيديع حضاض اجلامعي السلمي

سمير محمد بريك العصالني 
عبد العزيز عبد ربه املريعي  السلمي

كلیة التربية

الدبلوم العام في التربية

اسم اخلريج

أحمد محمد بركه الغامني
حسني عبداهلل علي العمري الزهراني
مازن محمد علي آل حامد البسيسي

عامر سعد عبيد املطرفي
إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم النفيسي

أحمد محمد راشد آل يعال الشهري

اسم اخلريج

أحمد حامد حاسن احملمادي
جنيب حسن عبداحملسن القريقري

سعود محمد مصطفى برناوي ) نيجيري (
عبدالرحمن غرسان العدواني الزهراني

حماد سمار دخيل الطويرشي

اسم اخلريج

حسن محمد علي آل حامد البسيسي
نايف خميس عبد اهلل نحاس

نايف منيف صنيدح الضبيطي املطيري
خالد إبراهيم راجح آل مساعد العبدلي
مستور سعيد شافي الصالخي احلارثي

اسم اخلريج

بدر جنم عبدالهادي الروقي العتيبي
محمد إسماعيل محمد كلنت

حمد إبراهيم حمد احلواشي الهيلي
راشد مانع راشد البيضاني الزهراني

محمد علي عيدان آل سالم العيسى

الدبلوم التأهيلي لتعليم اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية

الدبلوم التأهيلي في تعليم الحاسب اآللي وصيانته

الدبلوم العام في التربية
اسم اخلريج

علي أحمد مسلم الشطيري 
ضيف اهلل صقر مناور امليموني املطيري

محمد عبد الرحيم محمد راشد القليطي
الوليد علي محمد البشيري الزهراني

موسى أحمد موسى ال موسي الشمراني
غيث عبد الرحمن عطا اهلل البالدي
نبيل عبد اجلبار عبد العزيز دهلوي 

عبدربه عبدالناصر السروي الزهراني
بدر مسعود سعد ال مسعود الغامدي 
خالد عبد اهلل أحمد ال مهدي الغامدي
صالح عطيه صالح ال العباده الغامدي

عيسى طالب حميد الصاعدي
رافع سعد غرفان اجلميري الشهري 

حامت عمر صالح الزهيري 
عبد العزيز حمود املنصوري الغامدي

عبد الرحمن قاسم محمد احلكمي الفيفي
محمد علي عبد اهلل احملوري احلربي
خالد مبارك ضبيب العوفي احلربي 

محمد سالم أحمد اجلمعان الغامدي
خالد علي عبد اهلل احملوري احلربي 
طالل عواد حماد الكشي اجلهني

يحي علي يحي معافا
إبراهيم معيوض عواض الشنيني السلمي 

سليم هزاع سليم الهزاع
علي يحي أحمد بالش جنمي

فواز قويبل مقيبل الوطيباني املطيري
محمد امبارك كبيش كبيش

محمد منصور حسني ال خرصان الوادعي
أحمد سعيد أحمد عصيدان الغامدي 

صالح محمد أحمد جنجوف 
سلمان سفر أحمد احلسني الزهراني 

صالح محمد علي الفواز الغامدي
عبد العزيز حسن ال عبد الكرمي القرشي 

عبد اهلل سعيد علي عصيدان الغامدي
محمد سعد عوض العصيمي

محمد عبده علي عقيل 
عبد اهلل منصور سعيد آل ظافر القرني

علي حسني محمد ابوسنون البركاتي
ناصر عبد اهلل محمد ال عبد اهلل الكثيري 

رضا سعد علي الكناني

اسم اخلريج

سليم مسلم جمعان النعثلي املالكي
عبد الرحمن عبود سالم باحداد

عبد اهلل عبد الغني جعفر عابد الثقفي
عبد اهلل عطية اهلل احلجيري السلمي

نائف عبد اهلل قزعان الروقي العتيبي
محمد غازي منصور الفار النخلي 

خالد معتاد صالح اخلالدي األحمدي
عبده محمد سوادي علي 

رياض جمعان عليان الساملي السلمي
علي ضيف اهلل علي ال مروح الشهري

حامد عبد اهلل علي احلامد العامري
عبد اخلالق محمد علي املبعوث الغامدي 
أحمد عبد اهلل بلخي العصماني املالكي

جعفر عبد الغني جعفر عابد الثقفي 
حمود محمد كرمي احملياوي اجلهني

عبد الرحمن عبد اهلل ال مهراس العرياني 
طالل سعيد نافع العميشي السلمي

محمد يحيى سليمان ال حسني الشهري 
أحمد حسن عطيه ابوخماس

أحمد مسفر أحمد ال خلوفه امليموني
احلسني علي محمد الصارم الغامدي
تركي حامد محمد الكرميي القرشي

علي أحمد محمد االعرج
علي عباس عمر ال هادي الغامني 

حضيض خليفه حضيض القويعي السلمي
عبد اهلل قاسم محمد احلكمي الفيفي 

محمد علي معيض احلارثي الزهراني
أحمد محمد موسى حبيب غروي

سعد سعود جويبر املعبدي 
سلطان علي أحمد ال جاهم الغامدي 
جميل حامد جميل الشاطري املطيري

مطلق محبوب مطيلق احلنتوشي العتيبي 
رائد حسن عمر عبد اجلبار 

محمد عالي محمد ال مهراس العرياني
أحمد إبراهيم عبده ال مسفر عسيري
حسن يحي مبارك الغمالسه العمري

محمد طلق غنام الهجله املطيري 
محمد صالح محمد ال حسني الزيلعي 

علي أحمد ناصر العاصمي املالكي
متعب حمد عيد السفري احلربي 





كلية طب األسنان 

اسم اخلريج

عمار بن عبدالباسط عبداحلليم املرغالني
محمد بن سمير بن حسن عقل

راشد بن عبداملطلوب  راشد الصحفي
محمد بن عبدالوهاب محمود الكيال

أحمد بن محمد أحمد كابلي
خالد بن غازي بن حسن عابد الثقفي

خالد أحمد بن رفقي مشوقي إبراهيم
باسل بن محمد علي أحمد أندجاني
ريان بن عبداهلل عبدالعزيز هوساوي

عاصم بن عبدالرحمن بن طه املرحومي
احلسن بن أحمد عبداهلل حميدالدين

ثامر بن عيضة حنش الزهراني
محمد بن محمود عبدالغني سرحان

حسان بن طلعت أحمد شاولي
جميل بن عبدالسالم جميل أبو اجلدايل

محمد بن فريد هاشم فلمبان
ريان بن بهجت محمد يغمور

هشام بن عبداهلل أحمد احلازمي
هذال بن حمود شّباب البقمي

أحمد بن عبدالرحيم بن أمني أكبر مرغالني

اسم اخلريج

عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز غنام
إيهاب بن عبداهلل قاسم موصلي

ماهر بن أحمد صالح ميره
عبداإلله بن ياسني عبدالرحمن اجلفري

نزار بن فوزي جميل مجلد
فراس بن إبراهيم عبداهلل مرداد
راجح بن محمد راجح الشريف

أحمد بن جمعان عايض الزهراني
لؤي بن إسماعيل محمد اجليزاني

وليد بن محمد أحمد بقشان
أمين بن ظفر محمد ظفير بخش
منصور بن مشعل حمد احلارثي

ياسر بن مرضي عبداهلل الغامدي
فريد بن ناصر عبداهلل آشي
محمد بن منصور أحمد رزق

عبدالعزيز بن خالد عبداهلل العيسى
سلطان بن حسن حمزة البارقي

محمد بن عبدالرحمن محمد بافقيه
فيصل بن ناصر حسن غنيم

هشام بن صالح عبداهلل الرفيدان

طب وجراحة األسنان    

كلية الطّب 

اسم اخلريج

علي بن حسني سعد املهري
هتان بن عبداهلل صالح  سند الغامدي

 عمر بن توفيق خالد البسام
حسني بن محمد حسني مغربل

 يحي بن زهير يحي حابس
 محمد بن يعن اهلل طلميس الغامدي

 عثمان بن عمر نعيم رضوى
 سلطان بن عثمان خنيفس الساملي

 خالد بن علي عواض الزهراني
 ماجد بن منصور احمد احلسني الزهراني

جميل بن عبداطلكرمي جميل عداس
 أحمد بن محمد احمد االحمدي احلربي

احمد بن صالح عبده زقيل
 عمر بن مساعد زيد الهجاري الشريف

حامت بن طارق عبداهلل لنجاوي
 أسامة بن عبداهلل قاري سمرقندي

 عمر بن محمدسعيد محمود شلهوب
 مهند بن خالد عبداحلليم امليمني

 صالح بن عائض علي آل صنعاء القرني
 صديق بن بدر احمد حبيب اهلل

عبدالرحمن بن بهاء عبدالرحمن ابااخليل
ابراهيم بن حسام الدين اسماعيل روزي

 صهيب بن وائل احمد خياط
عمار بن عدنان احمد باخليور

 زياد بن عابد عبداهلل بلوشى
عبداهلل بن حسن عبداهلل بادحمان

 احمد بن أمين عبداهلل حابس
 يوسف بن عبدالكرمي محمد صندقجي

 ماهر بن عدنان عمرون بنجري
 محمد بن خالد ابراهيم النوري

عمرو بن فؤاد احمد بنان
 اسامة بن طارق حسن بغدادي

 عبداهلل بن هشام عبداهلل باغفار
اسعد بن محمد عبداهلل األعظمي
فؤاد بن أسعد محمدطالب بخاري

 ريان بن ابوبكر عمر قطب
عبداهلل بن فيصل ناجي زارع

 محمد بن عبدالعزيز عبدالرحيم وزان
 عمر بن عبدالعزيز سالم احلارثي

 يحي بن عبدالغني عباس جار
 عمر بن طالل عمر عاشور

اسم اخلريج

 محمد بن احمد عابد ابوراس الطويرقي
عبدالهادي بن طالل هاشم جليدان

عبداهلل بن سمير احمد منصوري
 احمد بن حامد حماد اجلدعاني
 يحي بن علي محمد املتحمي

عبدالرحمن بن محمد صبيان اجلهني
 وليد بن صالح فرج املهلكي املطيري

 أحمد بن رمزي أحمد اللبان
عبداهلل بن حسني محسن السقاف

عادل بن فهد مسعود حاسن املرزوقي
 مؤيد بن صالح سالم باعثمان

عبدالرحمن بن نور عبدالقادر بتوا
فيصل بن عوض عطيه الزهراني

 محمد بن محي الدين عبدالقادر بخاري
عبدالرحمن بن عبداهلل اسعد سندي

عبداهلل بن سليمان عبداهلل املطوع
احمد بن اسماعيـل حمزة سليم

علي بن فهد علي عطوه
 مهند بن عبداهلل حسني عوض
 طارق بن منصور كامل ابوالفرج

 مراد بن امني سليمان مراد قرملي
حمد بن عبداهلل عبدالرحمن ا ملرزوقي ابوحسني

 محمد بن طاهر عاشور العلي
 اسامة بن طلعت حسني خوج

خالد بن محمد احمد باميني
 عبداهلل بن عبدالرحمن محمود النعمان

 عمر بن سعيد محمدزنبيل الزهراني
 احمد بن سمير جميل راضي

 محمد بن عبداخلالق عمر آل صالح
أحمد بن عبداالله زامل مهنا العبدلي

فيصل بن حسن امني خداوردي
ابراهيم بن فائق محمود خياط

 اكرم بن عبداحلفيظ محمداكرم بخاري
 نزار بن محمد بشير عبداهلل قرقوري

عبداهلل بن حسني علي الرمضان
 اياد بن محمد ابراهيم خليفه

عمار بن محمد علي احلداد
اياد بن محمدفوزي علي خليفه

حسام بن رضا حبيب معمر
 نايف بن محمد حمدان البلوي

 راكان بن عبداهلل سليمان املهناء

الطّب والجراحة





اسم اخلريج

هاني بن سعيد عبداهلل باسلم
 رامي بن أبوبكر محمد ال شاكر الشمراني

 محمد بن فهد سعود عاشور
عادل بن علوي حسني البيتي

 صالح الدين بن حامت صالح ابواجلدايل
عبداهلل بن طارق محسن البغدادي

 خالد بن وصل عبدالرحيم القبساني
 همام بن محمود سراج مندوره
 محمد بن يعرب عثمان حافظ

 محمد بن عفنان عبدالهادي اللبدي
 وهيب بن سامي محمد عقاد

أمين بن أحمد شعبان الدهشان
همام بن عدنان ابراهيم غالم

 سلطان بن عبداهلل محمد الفواز
الوهاج بن سراج عبدالرحمن خوقير

عمار بن عبدالهادي احمد فطاني
عبدالرحمن بن علي عبدالرحمن الشريف

حسام بن عبداللطيف عبدالقادر كردي
 محمد بن يوسف عبدالغنى ميره

 محمد بن عباس احمد ال حسن العجالني
 طارق بن نايف حمزة سحلي

فيصل بن يوسف ابراهيم ال غالب الشريف
 صالح بن احمد عبده زقيل

فواد بن ابراهيم سعيد العبدلي املالكي
 معتز بن عماد جميل زقزوق

احمد بن بكر احمد عبدالكرمي
 ثامر بن محمد عبداهلل الصاعدي

علي بن يحي علي كابلي
 رائد بن ابراهيم محمدربحي جنم

 عمر بن عبداهلل نفيع املطرفي
 ثامر بن عادل عمر باسودان
عادل بن عدنان حمزة زاهد

 منصور بن محمد ابراهيم عسيري
 محمد بن عدنان محمدصالح ابوزنادة

 نايف بن محمد عمر بافرط
فيصل بن خالد احمد الفوزان
 مهند بن سعود حمزه ناصر

 امجد بن احلسن ابوبكر العطاس
 طارق بن زياد حمزه ابوغراره

عبدالرحمن بن انيس خليل الرحمن عبدالرحمن خان
 سامر بن محمود احمد فراج

اسم اخلريج

احمد بن عبدالباسط احمد باحارث
 ياسر بن عيد احمد الطقيقي
 محمد بن احمد محمد ادريس

 مهند بن محمد شاهني االحول
احمد بن الفي ثمر العتيبي

 مهند بن حمزه احمد السيسي
احمد بن عايض زبن السلمي

 خالد بن عبدالكرمي صالح خطيب
 محمد بن احمد محمد االبيض

 ياسر بن يوسف احمد خوقير
مجدي بن محمدزكي عبداجمليد دمنهوري

 وسام بن رشاد عبدالرحمن داعوس
عمرو بن فيصل محمد الباز

 محمد بن عصام جميل عبدالسالم
 محمد بن محمود محمد ال حامد الغامدي

فارس بن عثمان عبده هاشم
حامد بن مساعد زيد الهجاري الشريف

 ماجد بن محسن شبر الصناع
احمد بن طارق احمد مالئكه

 فطيس بن سعيد فطيس كدسه
 حسن بن محمدولي آل سارح حدادي
 بندر بن مرزن سعيد آل حافظ القرني

عبداللطيف بن توفيق عبدامللك فردوس
 عبدالرؤف بن ثامر صالح القرشي

خالد بن هاشم ابوبكر احلبشي
 محمد بن اسامه محمد ريس

 أسامة بن محمد أحمد سنبل
 محمد بن بدر دبيان العتيبي

 صالح بن علي صالح البوسرور
 مشاري بن خالد عبداحملسن العويس

 عبداهلل بن خالد عبداهلل عطيوي
 فواز بن طارق هدايه اهلل الصمداني

حسام بن زامل جميل صباحي
حسام بن سراج محمد متولي

احمد بن عبداهلل ابوطالب بخاري
 فهد بن عايد سعد املرواني
 ريان بن احمد جميل عارف

 سلمان بن فضل الدين كرمي جان
 سلطان بنذ عبداحلميد محمد تقي بخاري

 ياسر بن علي ابوبكر بالبيد
 مهند بن محسن جدوع اخلفاجي

الطّب والجراحة

كلية الطّب 

اسم اخلريج

وليد بن سلمان مرزوق احلربي
نواف بن محمد حميدان السلمي

أحمد بن جاراهلل سعيد املالكي
ماجد بن علي غرم اهلل الغامدي

ماجد بن عبداهلل علي احلربي
رامي بن محمد عيد الزهراني
سمير بن عامر علي الشهري

لؤي بن سلمان محمد مليباري
هاني بن أحمد  شاووش

فيصل بن عبداجلليل عبدالغني أبواحلمائل
محمد بن ماهر نظمي الدردجني

محمد بن جمال أكبر أكبر
محمد بن علي علي مجرشي

نادر بن فيصل إسحاق ديوان
أحمد بن ضيف اهلل سالمة العطوي

عايض بن أحمد عبداهلل الشمراني
محمد بن حمدان حميد الصبحي

اسم اخلريج

محمد بن حامد محمد املغربي
ماجد بن محمد عبداهلل النفيعي
هيثم بن عبدالعزيز محمد نورولي

ماجد بن غالب صالح محروس
عبدالعزيز بن حسني شتيان العلوني

فيصل بن يوسف سليمان شاهني
عادل بن محمد فوزي شاهني

عادل بن مديس مقنع املالكي
أحمد بن سليمان صالح الصيدالني

محمد بن طالل محمد سليماني
أمجد بن أحمد محمد الغامدي

أمير بن حماد محمد الزنبقي
محمد بن عبدالرحمن صقر العتيبي

حامد بن خلف حامد الغامدي
هشام بن محمد أحمدمنور مظفر
ماجد بن محمد عبداحلميد محبت

أنس بن حمدون محمد القاري

الصيدلة

كلية الصيدلة 





كلية العلوم الطبّية التطبيقّية  

اسم اخلريج

عايد بن هالل سفر الفهمي
صالح بن الدين رضا سلطان

احمد بن عيد مبارك السواط

اسم اخلريج

سعد بن فايز عوض العيسي
حمزة بن منصور حمزة أفندي

نايف بن ضيف اهلل عبداهلل احلربي
ماجد بن سعيد معجب الزهراني

هتان بن محمد حاسن العبادي
ريان بن فهد حسني األحمدي

اسم اخلريج

ياسر عبدالعزيز عاطي الناصري
زكي عزيز عبداهلل الصحفي
عادل نويفع بخيت الصاعدي

ياسر يوسف عبداهلل السمداني
محمد عبدالفتاح محمد احلسيني عمرو

محمد مشعل حماد املطرفي

اسم اخلريج

فيصل بن صالح زهير الشمراني
خالد بن علي محسن املالكي

اسم اخلريج

رامي بن حامت محمد طيب
هاشم بن حمد بريك املولد

جعفر بن علي احمد الشاردي
علي بن محمد أحمد دحيقي

محمد بن علي مصلح العمري
محمد بن عبداهلل صالح باقالقل

اسم اخلريج

أحمد محمد أحمد أحمد
عبداجمليد عايد محمد املطرفي

محمد زيني محمد عيد
عبدالرحمن محمد ناصر عسيري
عبداجمليد ياسمني صالح التهامي
عبدالعزيز زهير محمد السنوسي

األشعة التشخيصّية

تقنية المختبرات الطبية 

عالج طبيعي

دبلوم عالي

اسم اخلريج

توفيق عباس بن أحمد اللحياني
صالح علي بن جارالنبي احلارثي

حسن سلطان بن عبداهلل بصفر
بدر مطر بن هزاع السميري

عوض عليان بن ثالب السلمي
بني فرج بن محمد السبيعي

فيصل محمد بن عبداجمليد علوي السيد
بدر عبيداهلل بن ناشي احلربي

فواز عبداهلل بن عطيه القثامي
مرضي محمد بن عبدالرحمن الساعدي

نور طشتان بن قليل الزهراني
عيد عايد بن بريك اجلابري احلربي
خالد جاراللة بن صالح ال بالبل

احمد جار اهلل بن مبارك املالكي
ابوطالب عمر بن نوري السيد

القسم

البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي
البحث االجتماعي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية





الدراسات العليا - الدكتوراه

كلية العلوم

كلية اآلداب والعلوم االنسانية  

اسم اخلريج

طه بن محمد خليل
محمد بن علي  الفقيه
أحمد بن راشد النجادي

اسم اخلريج

تركي بن هزاع البركاتي

التخصص

علوم األحياء
علوم األحياء
علوم األحياء

التخصص

تاريخ

الدراسات العليا - الماجستير

كلية العلوم

كلية الهندسة

كلية علوم األرض

كلية اآلداب والعوم اإلنسانية

اسم اخلريج

منصور بن شوعي العوفي
رشاد محمد بن عبده صالح
خيري بن اسماعيل  هاشم

عبدالغفور كيان شاه بن أحمد بيج   
عمر عبدالرحمن بن عمر العطاس

محمد سالم بن أحمد صالح
حسن بن علي بن مسعود الطلحي

عاطف بن سعدي عدس
فيصل محمد بن صالح عقالن

مفوز بن عبداهلل املزعل

اسم اخلريج

سعيد بن إبراهيم امليناوي
عبدالرحمن بن إبراهيم البيز

أحمد بن محمد رشاد محمد
حسن أحمد بن عمر بجيلي
مازن علي بن محمد بايونس

خالد محمد بن محفوظ النفيعي
خالد بن محمد الشمراني

إياد بن طالل عطار
محمد بن موسى العرياني

عزت عطية بن حصاني اجلبرتي
رائد حسن بن محمد قاضي

اسم اخلريج

وحيد بن محمد باعامر
محمد بن محسن الكثيري

غازي علي بن حسن كتو

اسم اخلريج

عبداخلالق عبدالرحمن بن عبداخلالق القرني
عبد اهلل بن محمد العقيلي

أحمد سعد بن عطية الزهراني

التخصص

علوم األحياء
علوم األحياء
علوم األحياء
علوم األحياء
الرياضيات
الرياضيات

الكيمياء احليوية 
الكيمياء احليوية 

الكيمياء
علوم الفلك والفضاء

التخصص

الهندسة الصناعية
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات
هندسة احلاسبات

هندسة االنتاج وتصميم النظم املكانيكية
هندسة االنتاج وتصميم النظم املكانيكية

التخصص

اجليولوجيا الهندسية
اجليولوجيا الهندسية

جيولوجيا بنائية واستشعار عن بعد

التخصص

اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها





كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

كلية علوم البحار

برنامج الدراسات التربوية العليا

اسم اخلريج

ثامر بن إبراهيم احلربي

اسم اخلريج

رائد بن عبد الرحمن ياسني

اسم اخلريج

علي سعيد بن أحمد الزهراني
سليمان عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعدون

شالش مقبل بن شالش الضبعان
سليمان محمد بن سليمان السحيم 

عبدالرحمن محمد بن على الوليعي
سلطان خصيوي بن محماس العتيبي

حسني سعيد بن علي االسمري
عبدالعزيز أحمد بن سليمان الرفاعي

خالد عبداهلل بن سفر الغامدي
هليل هالل بن سعيد احلارثي

محمود علي بن محمد عسيري
نافع عوض بن سالم الصحفي

أحمد سيار بن هليل العنزي
محمد أحمد بن معيوض العتيبي

فارس عوض بن صالح املالكي
تركي خضر بن عبيد الثبيتي

محمد بالغيث بن محمد الشهري
ناصر سعد بن خضران العتيبي
محمد عيسى بن صالح احلربي

محمد عبداالله بن محمد عسيري
عائض عويض بن منيع اهلل السلمي

محمد أحمد بن محمد العسيري
صالح فنيخر بن عواد الشمري

علي سعيد بن حسني الغامدي
عيسى نويشي بن عايش املطيري

سلطان عبيد بن ثاني العنزي
عثمان شداد بن مسلم املالكي

راشد بن مهدى بن حسني ال سالم
عبدالعزيز حمود بن عيد القريقري

التخصص

رزاعة املناطق اجلافة

التخصص

األحياء البحرية

التخصص

اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية

الدراسات العليا - الماجستير

برنامج الدراسات التربوية العليا
اسم اخلريج

علي خليل بن محمد األحمدي
مشرع عمر بن محسن البقمي

محمد عطية بن مبارك الظاهري
مطلق سالم بن مطيلق الشمري

سعد عوض بن حياء احلربي
عبداهلل دغيم جهيم الشمري

عبدالعزيز حسني بن حاسر حمدي
علي محمد بن علي اخلراز

يوسف سالم بن يحيى الشهري
علي سالم بن خلف اخللف

مهنا عبدالعزيز بن مهنا املهناء
محمد سعيد بن محمد بارزيق

مصلح عبداهلل بن مصلح العتيبي
محمد حمود بن صالح احلربي
علي يحيى بن علي الشريف

نايف العبدي بن متعب احلربي
غالم رده بن عبيداهلل الهاللي

ياسر عبيد بن حمد احلازمي
طالل حسن بن صالح الغامدي

سعد محمد بن عبداهلل العبدان
عوض معوض بن عائض الرشيدي
صالح جوداهلل بن عواض النفيعي

حسن نوار ملحم املقاطي
أحمد نصار بن عبدالكرمي النصار

عبدالرحمن عبداهلل بن رشيد الرشيد
علي صالح بن محمد احلماد

مصلح عبيد بن هويل املقاطي
سليمان عبداهلل بن إبراهيم الهندي

هشام عبدالكرمي بن عبداهلل املشيقح
عبدالعزيز محمد بن على العقيل

عبداهلل عمر بن أحمد املالكي
زياد عبدالرحمن بن عبود باوزير

أحمد عبدالغني بن سعيد الغامدي
علي بن عبدالرحمن بن أحمد بانقيب

خالد غازي بن ذعار الدلبحي
سلطان سليمان بن فالح العنزي

صابر أحمد بن سعيد بامخرمة
سعد محمد بن على الشهري

فاضل أحمد بن إبراهيم الشمراني
فيصل سعيد بن عمر بن سلمان

التخصص

اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية
اإلدارة التربية

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي





الدراسات العليا - الماجستير

برنامج الدراسات التربوية العليا
اسم اخلريج

عبداللطيف عبداهلل بن سعيد الغامدي
فيصل ضيف اهلل بن عمير الرشيدي

محمد زياد بن محمد الزهراني
عبداهلل احلميدي بن عسكر احلربي

فهد مسلم بن عيد العازمي
ضافي دخيل اهلل بن معال الرشيدي
مسلم عبداهلل بن مريزيق رشيدي
محمد مبغور بن عبداهلل الناشري

سال مة مناور بن فرحان الشمري
منصور عبدالرحمن بن منصور املنصور

فيحان فايز بن مربح الرشيدي
حفظي عقيل بن عطاس اخليري

على عبداهلل بن محمد اخليري
مبروك سالم بن عيضة املالكي
فالح بن فنيخر بن عواد الشمري
وائل علي بن عبدالقادر احلبشي

صادق سعيد بن هادي ال احلارث اليامي
فهد جبر بن جبران السلمي

مبارك نصار الداموكي الرشيدي
فايز بجاد بن قبال ن احلربي

محمد صالح مرزوق احلربي
سرحان بن حويريش بن سرحان العتيبي

علي حسن بن علي االسمري
يحيى حامد بن أحمد الغامدي

حسني سالم بن إبراهيم عبيري
عتقاء هديبان حمدان الرشيدي

حميدان حامد بن حميدان املعبدي
سالم عبداهلل بن سالم باحشوان

أحمد بن محمد بن زهير املالكي
شباب زيدان بن غامن الرشيدي

سعد حمود بن خليوي التميمي
مانع محمد بن هذلول الشمري

عبداجمليد مطلق بن مفضي النومسي
سعد زيد بن محسن الشهيل

عبدالعزيز علي بن عبداهلل الكبريش
ماجد بن أحمد بن سعد الثمالي

عبدالعزيز سليمان بن صالح النصيان
ناصر سعيد بن علي القحطاني

صالح ظافر بن محمد العمري
عبيد عبداهلل بن أحمد الشمري

التخصص

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي

برنامج الدراسات التربوية العليا
اسم اخلريج

محمد سليمان بن فوزان املزيد
ماجد شافي بن بدر العتيبي

بندر عبيد بن منير العصيمي
خالد عبداهلل بن محمد السمنان

ماجد حامد بن صالح احلارثي
نايف عايد بن ربيع احلربي

فراج علي بن محمد الشهري
سعد أحمد بن مسفر الزهراني

امين عبود بن أحمد باشويه
أحمد علي بن أحمد احلبيشي

فهد فرج بن فرحان العتيبي
فواز عواد بن حمد األحمدي
غازي بندر بن غازي الرقاص

أحمد جده بن محمد البارقي
محمد أحمد بن سعيد املزيني
ناصر بداح بن سعد السبيعي

إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم الهدلق
سعود عبدالعزيز بن عبداهلل الفالح

حسن سعد بن شار الشهري
وائل عمر بن عبداجلليل السيد

عبدالرحمن حسن بن محمد الراشدي
عبدالعزيز عثمان بن عيظه الزهراني

ملحان مفرح بن شيخان العنزي
عطية عبداهلل بن بلقاسم الشيخي

عبيداهلل علي بن صالح احلربي
علي عبداهلل بن إبراهيم الزبيدي

حسني عمر بن محمد بن دقاس الزهراني
سليمان صالح بن عبداهلل السحيباني

حمزة زكريا بن عبداهلل املولد
صالح مبروك بن مبارك املالكي
فهد عبداهلل بن شديد احلربي

أحمد سليمان بن أحمد الشهري
فهد محمد بن فهد السويح

تركي مقعد ين مطلق الروقي
مطلق عايض بن صنيدح العصيمي

تركي أحمد بن محمد احلربي
يزيد عبداهلل بن محمد النعام

أحمد ثامر بن عياضه الرشيدي
عبدالرحمن غرم اهلل بن عطيه املالكي

محمد سالم بن مرزوق العنزي

التخصص

تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم





برنامج الدراسات التربوية العليا

كلية االقتصاد واإلدارة

اسم اخلريج

خالد خميس بن محمد الغامدي
فريحان أحمد بن شاهر احلارثي
أحمد عواض بن ساير القرشي

غامن بدر بن شاكر احلربي
محمد عبداحلميد بن إبراهيم الشيخ

فهد زابن بن زايد ال عشبه
فهد مستور بن عبدالهادي العلياني

عبداهلل علي بن عيظه الصيعري
غازي فريح بن جريد احلربي

عبدالوهاب سعيد بن حسني احلربي
سعد محمد بن عبداهلل الدوسري

علي أحمد بن عايض القرني
خالد فهد بن هديرس احلربي

سامي مصلح بن بويخت احلربي
خالد محمد بن خلف الشمري

عايد خلف بن ساير الشمري
نايف سعود بن عبداهلل العنزي

فهد عوض بن دبيان العنزي
عبدالعزيز عبدالرحمن بن ضيف اهلل الثبيتي

اسم اخلريج

اسامة عبدالعزيز بن عبدالهادي زمزمي
سالم عبداهلل بن سالم بن محفوظ

تركي جميل بن علي عبدالقدمي
خالد سيف بن سعيد اليماني

عادل مبارك بن عواد املزروعي
عقاب سلطان بن سفر العتيبي
عالء محمود بن عبداهلل يوسف

أحمد محمد بن أحمد فقيه
عبدالقادر حسني بن محمد العمودي

طارق اسحاق بن أحمد فطاني
بندر يحيى يوسف طاشكندي

صالح أحمد بن غرم اهلل الغامدي
وليد صالح بن محمد نقلي

عادل محمد بن عائض العمري
أحمد سعيد بن عبداهلل احلذيفي 

امين عبدالعزيز بن عبداحملسن ابامني

التخصص

تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التخصص

إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي

الدراسات العليا - الماجستير

كلية االقتصاد واإلدارة
اسم اخلريج

معيض علي بن حسن القحطاني
تريحيب عماش بن تريحيب الدوسري

عادل محمد بن علي محمد واال نشيرا 
موفق محمد بن أحمد حسنني
فيصل حمزة محمد خيشفاتي

عبداالله عبدالرحمن بن صالح الطويان  
محمد جميل بن محمد غفوري

امين محمد بن بشير اجلبرتي
محمد عبداهلل بن محمد الغنام
عالء ضيف اهلل عبداهلل النفيعي
فيصل سعيد بن محمد باحسني

اياد محمد بن حسن حلواني
خالد محمد بن عويبد السلمي

خالد عمر بن محمد العمودي
عبداهلل محمد بن عبداهلل السحيمان 

خالد عبدالعزيز بن إبراهيم الصنيع
عبدالرحمن عبداملعني بن محمد احلازمي

أحمد محمد بن على الصاحلي 
عالء خالد بن عبداهلل صديق

محمد مبارك بن عبداهلل القحطاني
امين اسماعيل بن محمد نور بتاوي

زهير عبدالعزيز بن سليمان الزهيري
علي ناصر بن عبدالعزيز الزيد

فراس أحمد بن عبدالعزيز احلميدي
محمد سعود بن عبدالرحمن التمامي
عبداهلل عبدالعزيز بن عبداهلل العمرو
محمد عبداحملسن بن محمد الراجحي

علي محمد بن سعد احلازمي
محمد سراج عمر بن عبداملؤمن لشكر

عبداهلل حمد بن عبدالعزيز الرميح
أحمد حسني بن صالح الهبيلي 
خالد عبدالرحمن صالح احلميد

عبداهلل حمد بن عبداهلل النمير
جبران عبداهلل بن مبارك الشهراني

سعد عبداهلل بن سعد التركي
خالد عبدالرحمن بن سليمان ال الشيخ

حامد بكر بن دنيا فالته
عبداهلل خليفة حماد الشايع

خالد إبراهيم راشد احلديثي
انور جزاء بن حماد الشيخ

التخصص

إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
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إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي

القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية





اسم اخلريج

عبداهلل محمد بن ناصر دحيم
علي سعد بن ظافر القرني

حسام عبداهلل بن علي ابوحادي
ياسني خالد بن ياسني خياط

محمد حسن بن محمد العماري
حسان حسني بن حسن مشاط

سلطان عبدالعزيز على الضويحي
بندر عبدالرحمن بن ناصر املسيند

فواز عبدالرحمن بن حامد ازهر
سعيد محمد بن حمود اخملزوم

عبداحلميد عبداهلل بن محمد العطوي
أحمد محمد بن عبداهلل العطاس

فايز محمد بن سعيد احلارثي
بندر عيد بن محمد العتيبي

امين عبدالغفار بن عبدالرحمن حولدار
فيصل سعد بن علي الشثري

عبداهلل سعد بن أحمد الباحوث الغامدي
ضيف اهلل عيد بن وهف الدهاسي

عبداهلل فؤاد بن حمزه عاشور
خالد واصل بن دغيليب احلربي

سعيد سالم بن عبداهلل الغامدي
سامي عمر بن يحيى جعماني

جالل عبدالفتاح بن سليمان الغفاري
حكم محمد بن عبداهلل احلكمي

مروان حسن بن محمد قنوي
خالد إبراهيم بن علي الدوسري

علي منصور بن حسن ال سدران
عبدالعزيز محمد بن عبداهلل البيشي

علي حسن بن عبدالرحمن الشهري
إبراهيم سلمان بن حماد احلويطي

محمد علي بن ماطر الرشيدي
محمد يحيى بن حمد ال زمانان اليامي

إبراهيم بخيت بن فريح ال السني
عادي ماجد بن عادي الرشيدي
فيصل محمد بن عواد اجلهني

حمد ابو طالب بن أحمد سليهم
مشعل عمر بن عايض العصيمي

محمد فهد محمد الهذيلي
خالد مهدي بن عبداهلل الراحجي

محمد عايض بن فيصل القحطاني
فواز طلق بن مسحل الزايدي
محمد مصلح بن زيد االمير
أحمد هارون بن داود ترنقانو

أحمد علي بن أحمد سليمان

 التخصص

القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
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القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية

إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
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إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي

كلية االقتصاد واإلدارة

الدراسات العليا - الماجستير

اسم اخلريج

عبداهلل أحمد بن حسن الشاعري
محمد عبدالعظيم بن مكي اخلويلدي

بندر إبراهيم بن عبدالعزيز عاشور
محمد أحمد بن عبداهلل الغامدي

فهد علي بن محمد العسيري
أحمد إبراهيم بن داود مايت

مهند محمد بن حميدي احلميدي
عادل إبراهيم بن علي العسيري

محمد ذاكر بن محمد خوج
هاني سعيد بن إبراهيم الغامدي

بسام عبد اهلل بن عبدالرحمن البسام
سمير سمران بن مبارك السلمي

أحمد سعيد بن أحمد الغامدي
سعد أحمد بن سعيد الغامدي

أمين أبكر بن حسن بخاش
سالم ساملني بن سالم احلميدان 

عمر عبداحلليم بن ايشان تركستاني
طارق محمد بن سعد الظاهري

محمد علي بن عيدروس السقاف
خالد عبدالرزافق بن عبدالنبي رقبان

رائد عباهلل بن جاراهلل احلارثي 
انس منصور بن عمر عبادي

التخصص

احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية

األنظمة
اإلدارة العامة
اإلدارة العامة
اإلدارة العامة

االقتصاد
إدارة األعمال
إدارة األعمال
إدارة األعمال
إدارة األعمال
إدارة األعمال
إدارة األعمال
إدارة األعمال

كلية االقتصاد واإلدارة

كلية الطب
اسم اخلريج

محمد راجح بن سعيد ال جراد 
متعب بقية بن محمد املطيري

هاني عبدالفتاح بن محمد نور التركستاني
علي أحمد بن علي الزهراني

أحمد عبداهلل بن محمد يتيم
عبدالعزيز عوده بن حمود احلويطي

عامر حمزة بن عبيد عسيري
محمد عليوي بن عواد الرشيدي

ماجد حمد بن حميد احلربي
محمد إبراهيم بن أحمد العسيري

عبدالعزيز بكر بن محمود برناوي
سعيد علي بن سعيد الزهراني

محمد عبداهلل بن حسن اجلمعان
ناصر دخيل اهلل بن رشيد اجلهني 

التخصص

التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 
التشريح التقني واالنسجة 







الفصل الدراسي الصيفي
انتظام

1431هـ - 1432هـ



كلیة االقتصاد واإلدارة

محاسبة - عام

إدارة األعمال - تسویق

إدارة األعمال -  إدارة وتنظیم المواردالبشریة

اسم اخلريج

عبدالعزیز صالح منصور احملیمید
عبداهلل نایف درویش العتیبي

محمد عبداهلل دخیل اهلل املطرفي
عبداجملید سعد محمد فاضل

عبدالوهاب عبداخلالق جمعان الغامدي
محمد مشبب علي ال حسین االحمري

مؤید مصطفى محمود حسین
عدنان صالح علي العمودي

فیصل محمد عبدالوكیل اجلبرتي
أحمد اسامة اسعد صادق

اسم اخلريج

عبداهلل محمد صالح عطیه
كریم أحمد عفیف شهاب الدین

فارس منصور قاسم سعید
فیصل سعد علي الغامدي

عبدالهادي محمد أحمد وهاس

اسم اخلريج

صالح یاسین صالح سندي
یوسف حسن عوض األحمدي

عبدالعزیز محمد طاهر صمیلي
حامت سعد سفر الغامدي

عبداهلل عبدالرحمن محمد الشهري
فهد سعید عثمان صقر

زید خالد عبدالرحمن احلمودي
خالد عبداهلل محمد املالكي

اسم اخلريج

زیاد شهاب عبداحلمید جاها
محمد علي سالم القثمي

عبد العزیز غالب سعید البناي
زیاد طارق عبدالرحمن منشي

أحمد عمر سالم باخشوین
عبداهلل علي أحمد الغامدي

رائد ساعد هلیل السلمي
غسان غازي صدیق نبراوي

محمد مصطفى محمد الشنقیطي
محمد ابراهیم عویض اجلعید

اسم اخلريج

عبدالعزیز محمد عبده الصعدي
معاذ عبدالعالي محمد االنصاري

ریان أحمد مطهر العامودي
طارق علي محمد علي العوفي

اسم اخلريج

عبداللطیف علي سلیم السلمي
معتز غالب بن أحمد العمري

عبدالرحمن محسن عبدالقادر احلارثي
سالم یوسف سالم القرشي

أحمد مقبول أحمد أزیبي
اسامه حافظ ناصر النعمي

محمد مبارك محمد النهدي

إدارة األعمال - نظم المعلومات االداریة

إدارة اال عمال - إدارة مالیة واستثمار

اقتصاد - نقود ومؤسسات مالیة

اقتصاد - التأمین

إدارة األعمال - إدارة األعمال الدولیة

اسم اخلريج

خالد حنیف جاري القرني
عبدالكریم ابراهیم عمر طیب

رافت عبد اجملید أحمد قمري
هاشم یحي محمد شرف الدین

محمد یحیى عبد الستار دنه
محمد حمود علي الیحیى

هاني عاطي عطیةاهلل الصحفي
ظافر محمد ظافر القرني

هتان جهاد حسن كردي
رائد ناصر محمد السیف

اسم اخلريج

هشام أحمد سالم بابلغوم
عبدالعزیز ناصر عبدالرحمن اجلابر

عبدالقادر محمد عبداهلل باقعر
طراد كامل عبداهلل رضا

ابراهیم عبداللطیف عبدالقادر االندیجاني

اسم اخلريج

مشعل عبداهلل عواض املطیري
رائد سامي سالم غندوره

اسم اخلريج

أیمن بكر فرج فالته

اسم اخلريج

خالد حسین مت صالح السیامي
ابراهیم عبداهلل ابراهیم الغامدي

اسم اخلريج

محي الدین خالد محي الدین الصواف
أسامة مرعي صقر العمري

عبداهلل عبداجملید أحمد قشقري
نواف عبداهلل عبدالرحمن املقبل

عاصم یحیى فخري طرزان
عامر أحمد غالب سعید

صالح أحمد محمد الغامدي
ثامر محمد منجي البقمي

أحمد محمد عبده الصعدي

اسم اخلريج

محمد عبدالكریم عبدالوهاب حسین
عبدالعزیز عدنان حسین اجلراش

محمد أحمد سعید بسحم
محسن محمد محسن باصره

عبدالوهاب طه محمد السنوسي

اسم اخلريج

أیمن عبداهلل سالم احلمیاني
بدر عادل خلیل طالقي

اسم اخلريج

عبداجملید یحي عبداهلل قاضي

اسم اخلريج

مشعل محمد صالح البویدي
عبداهلل قناعي علي صبحي





كلیة االقتصاد واإلدارة

انظمة

علوم سیاسیة - اقتصاد سیاسي عالمي

اسم اخلريج

عمر ضیف اهلل سالمه العطوي
هاشم حسین مراد رضا

مشهور أحمد عبید بافیل
عبدالباقي موسى فزاع السلمي

أحمد محمد أحمد الغامدي
عبدالرحمن زیاد خلیل أبوظهیر

فهد محمد عواض العتیبي
محمد صبحي محمد البلوي

سعود عبدالعزیز محمد ابوراس
عبداهلل سید سالمة مهدي
أنس محمود أحمد الشنطي

عبدالرحمن عبداحلمید عبدالرحیم مفرج
سعود عبداهلل عبدالعزیز محمد

ساهر طالل محمود معوض
مشاري عبداهلل أحمد الغامدي

اسم اخلريج

نادر عبداهلل علي القحم
فراس فائز محمد بدیع االعمى
فیصل سعد عبد اهلل اجلودي

اسم اخلريج

أحمد عبدالرحیم جعفر أبوعیفه
سلیمان علي هادي علي هادي
یوسف سعد یوسف اجلدیبي

عبدالعزیز فهد عبدالعزیز كتبي
رغدان رأفت عبدالعزیز عبدالقادر

سعید صالح عثمان الغامدي
نایف عبداهلل اجریذي العتیبي

عبدالعزیز عمر علي فكهاني
نواف أحمد علي الغامدي

أحمد محمد عثمان الشائع
عبدالرؤوف خالد عبدالرحیم بخش

انور نور حماد املالكي
عبدالعزیز محمد عبداهلل الغامدي

الیاس اسماعیل محمد كمال
عمر حامت أحمد العباسي

اسم اخلريج

عاكف مبارك عبد القادر مغربي
وائل خلیل عامر احملیاوى

عماد أحمد محمود عقاد

إدارة عامة- إدارة التنظیم والتطویراالداري

إدارةعامة-إدارةالخدمات الصحیةوالمستشفیات

إدارة عامة عام

اسم اخلريج

مؤید محمد سعید هارون
صالح ماضي بن سلطان اللفیاني السبیعي

هاشم أحمد عمر العطاس
سلطان محمد زیني جمل اللیل

عثمان عبدالرحمن عثمان الغامدى
همام غالب أحمد علي

أحمد فهد محمد الغریر
أحمد عبداهلل أحمد غیالن

اسم اخلريج

محمد جبر حبیب السلمي
مسعود محمد أحمد ال سنان

یعقوب یوسف عمر باكریم
مهند عایض عوض احلربي

عبدالرحمن أحمد سعد الغامدي
عید هلیل بن مسلم العضیدي العطوي

اسم اخلريج

زیاد دخیل ربه علي السلمي
عبداهلل علي راشد القرني

أحمد محمد سلمي احملمادي
عبدالرحمن خالد مبارك بن محفوظ

سعود عمر منصور الشریف
عبداحملسن عبدالكریم حسن شهاب

اسم اخلريج

حسن علي هاشم عقیل
سعود محمد صالح دشیشه

محمد فؤاد زكي سقا
محمد ودیع سعید أزهر

یحیى هاشم محسن باصرة
عالء أنور أحمد محبوب

فهد عطااهلل رداد القرشي
ماهر محب اهلل أحمد مرزا

اسم اخلريج

ایهاب یحي أمین كردي
عبداهلل مبارك ظافر ال راكه
رعد مضحي محمد القرني

عبداهلل سالمه سلیمان العطوي
أحمد محمد أحمد ال داهش
عصام محمد محمد سهیل

اسم اخلريج

عبداهلل طالل عبداملنعم قاضي
حسن حسین علي القباع

عمر صالح عمر قندوان
ریان عمر عبداهلل باقبص

سعود عبدالعزیز عتیق اخلشرم
محمد خلف جبر القرشي





كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

اللغة العربیة وآدابها

لغات أوروبية-فرنسي

لغات أوروبية-إنجليزي

اسم اخلريج

عماد عبده محمد ابراهیم
مصطفى أحمد معدي آل منیع
محمد مستور محمد املعبدي

محمد سعید بن مصبح آل مصبح الغامدي
خضر محمد حسن العمري

أحمد محمد عبداملعین الشیخي
أحمد صالح سلیمان الغمیري

اسم اخلريج

هيثم مجدي أحمد اجلداوي

اسم اخلريج

سلطان ابراهیم أحمد آل علي
عبدالعزیز عدنان عمر العوني

فیصل نافع نایف احلربي
محمد عبداهلل محمد احلامتي

أحمد علي محمد العطوي
ریان عبدالرحمن عالي الردادي

عبد الرحمن غامن بن عبد اهلل اجلابري
عاطف محمد صالح محمد علي مال

عبداهلل محمد أحمد صیقل
محمد عوض فاهد احلربي

عبداهلل محمد حمادي السفري
تركي صالح والم الزهراني

عبداالله ضیف اهلل جبر السفري
أحمد ابراهیم أحمد جاد

عالء بكر امین الفالته
یوسف ابوبكر حسین صبیاني

تركي محمد عباس البقمي
محمد سالم بن صالح النشیري الزبیدي

راجح علي عبد العزیز العیافي
أشرف عمر عون الصحفي

علي هندي عبد اهلل الزهراني
سلطان محمد حسن القوزي

اسم اخلريج

عبداهلل أحمد عبداهلل الصبحي
سعید ناصر سعید الغیالني

نایف نفاع عویقل السلمي
حامد صالح حمید الصحفي
فاضل ابراهیم بریهم املالكي

مسعود ساعد هلیل السلمي
عبداجملید عوض حمد العوفي

اسم اخلريج

تركي فالح بن سعید آل عرفان القحطاني
طارق علي حسن بایحیى

محمد ابراهیم عبد الرحمن الشیخي
عماد حمدي حمد اللقماني

أدیب ناهر جبر السلمي
یوسف ابراهیم محمد الشیخي

محمد عامر خیران الشهري
عادل عیضه فواز املالكي

علي عبداهلل بن أحمد داهش
عامر علي عامر الشهري

یاسر ضیف اهلل عبد اهلل العمري
سعود سالمه نویجع العطوي

یاسر حامد عید اجلهني
محمد أحمد سنوسي اجلزار

سلیمان عواض بن معیض العزیزي املطیري
أحمد محمد راجي الصعیدي

أحمد سلیمان بن فهد الشحیتان
أحمد سعید بن أحمد احملمدي املالكي

عاصم أحمد مسفر الغامدي
ولید خضیر بن عطیان العدواني

صالح علي بن راجح البركات الزبیدي

الدراسات االسالمیة

اعالم - عالقات عامة

علم المعلومات

إعالم-رادیو/تلفزیون

إعالم - صحافة

إعالم - اعالن

تاریخ

اسم اخلريج

عبدالكریم زكي محمد علي اسماعیل
طاهر علي عبداهلل مروان

مصطفى یوسف عمر مقبول

اسم اخلريج

عبدالرحمن زید بلغیث الزهراني
مراد جاراهلل محمد الغامدي
علي صالح حسین العولقي

سعود ربیع موسى القحطاني
عبداهلل محمد الیاس عیسى

سلیمان ابراهیم زین العجالني
فیصل عمر خمیس با سالم
محمد صالح أحمد الزهراني

اسم اخلريج

محمد تركي شاكر العسبلي
رائد حسین حسن ابراهیم

اسم اخلريج

أحمد حسین علي السحاري

اسم اخلريج

ریان أحمد عثمان أبوشوشة

اسم اخلريج

محمد بلقاسم محمد نقیص

اسم اخلريج

جنیب فاهد مساعد العرفي

اسم اخلريج

محمد عایش دلیشان املرعشي
أحمد علي أحمد املسعودي

ضیف اهلل عساف بن ضیف اهلل آل حسن السهیمي

اسم اخلريج

عبد الكریم یحیى جابر احملوري
حمدان حسن حمدان احملوري

مساعد عبد العزیز ابراهیم الراشدي
أحمد سارى سعید السلمى

أحمد سعود حامد الشمراني
زاهر أحمد حسن العیافي

فهد عواض وصل اهلل الثبیتي
أحمد عبداهلل بن طائع بن عوض العوفي

اسم اخلريج

عوض عبدالقادر محمد الزهراني

اسم اخلريج

عبداهلل علي یحي الزهري





كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

علم النفس

االجتماع والخدمة االجتماعیة - خدمة اجتماعیة

اسم اخلريج

رامي عبداهلل عواض النفیعي
حسین دهشوم حسین الزهراني
عبد اهلل زاید عبد اهلل املنتشري

نایف مهمل عتیق السلمي
عبدالعزیز ساعد مزید املالكي
محمد عبداهلل علي اجلمیلي

محمد عتیق فرج العتیبي

اسم اخلريج

خلیل برهي أحمد الزهراني
عبد اهلل صافي مخرب الزهراني

راكان حسین رزین اخلماش

اسم اخلريج

محمد سالم ابراهیم الراشدي
أیمن عطیة عاطي الصحفي

محمد علي بن عوضه القشیري الشهري
فؤاد عطیه اهلل خنیفس الصبحي

أحمد صالح خمیس اجلبیري
محمد خالد عبداملعین الزبیدي

اسم اخلريج

ناصر صالح مصلح املعبدي
عبداهلل عطیة أحمد القارزي

كلیة العلوم

الكیمیاء الحیویة

األحياء - نبات

األحياء - أحیاء دقیقة

األحياء - الجیونومیا والتقنیة الحیویة

اسم اخلريج

ماجد سعید محمد الغامدي
طالل سالم سلیم الفارسي
بهاء عالءالدین فتحي جناتي

فواز محمد فارس احلربي
متعب مهدي مطلق السلمي

یوسف عبدالهادي عبدالرحمن محمد
هتان منیر صدقه جمال حریري

موسى علي أحمد البارقي
محمد أحمد عبدالقادر الكریدمي

عبداهلل عبدالعزیز عبداهلل الغامدي
فهد غازي ابراهیم احلازمي

اسم اخلريج

عبداهلل عثمان بن حاجي أحمد مالیو
محمد زاهد بن محمد سعید سندي

اسم اخلريج

رامي عاید بن عیاد األحمدي
علي عوض بن علي الشهري

أكرم أنور بن حسن سمارن
أیمن سعید أحمد ال صویلح

اسم اخلريج

طالل محمد علي الغامدي
محمد سعود هالل النفیعي

اسم اخلريج

زهیر أحمد محمد الشهري
ولید حمود محمد أبوراسین

عالء عبید عبیداهلل اجلدعاني
فیصل عبدالعزیز محمد القلیطي

أحمد حسن ناصر شوالن
محمد عمار الفي اجلدعاني

سعید محمد عبداهلل الغامدي
عبد العزیز عادل جمال الدین كلننت

بسام فیصل محمد الشهري
عبداملنعم یوسف هارون كلننت

أحمد سالم بن عبداهلل التمیمي

اسم اخلريج

محمد أبكر یوسف مباركي

اسم اخلريج

محمد سعید بن محمد القحطاني
محمد بشیر سعید الشوا

علي محسن سمحان القرني

اسم اخلريج

عمر خلیل عثمان حامد
ریان غازي محمد سعید مرغالني





كلیة العلوم

الكیمیاء

الریاضیات

ریاضیات / فلك

الفیزیاء

االحصاء

اسم اخلريج

سیف سفر حمد البقمي
سامي سعد محمد سعید احلارثي

محمد عبدالرحمن بن محمد عبداهلل العریفي
عبداهلل ماجد عبداهلل حادي

سلطان مسعود مساعد الصبحي
احمد شعیل بن احمد الثبیتي

اسم اخلريج

محمد فهد صالح باخریبة
سلطان مبارك عواض الیوبي

سلطان سعید سلیمان اجلریسي
عساف مناع ناصر الشمراني

محمد عیسى محمد الزهراني
أحمد محمد عبداحلمید مرزوق

فهد عایض بن عوض السفري احلربي
ماجد علي عبداهلل شراحیلي
عدنان عبدالعالي علي احملمدي
علي حسن بن عبید الغامدي

یاسر عوید حامد السلمي
حامد محمد حامد حلواني

طارق عبداحملسن عمري املعبدي
عبید غمیض عبید اللقماني

عبدالعزیز موسى علي الناشري

اسم اخلريج

عبدالرحمن عمر محمد آل عمر

اسم اخلريج

أحمد سالم یحى السلیماني
محمد علي بن باشا املالكي

اسم اخلريج

علي عبداخلالق بن عبدالرحمن ناصر
عبدالرحمن احمد بن ساعد السفیاني

اسم اخلريج

ابراهیم محمد عامر البارقي
فهد محمد سلمان الذبیاني

علي محمد علي الشهري
رشاد عبدالواحد رشاد طیب
علي محمد بن علي مدخلي

یوسف عوض اهلل شعبان السهلي

اسم اخلريج

عبد اجملید علي طاهر الزهراني
یوسف سعید محمد الغامدي

محمد احمد علي الصحفي
سعود ساعد محمد اجلبرتي

فهد مساعد بن دخیل اهلل املالكي
بسام وصل اهلل واصل املرامحي

عماد فهد محمد السلمي
حامت محمد راجح زهرانى

مازن محمد فوزان الثقفي
عبداهلل عواض أحمد السفري

جابر علي مفلح الشمراني
یحیى أدم عبده العمري

فیصل علي سالم الساملي
محمد علي حسین املالكي

عبدالعزیز سعید مسفر السلمي

اسم اخلريج

عبد العزیز محمد محمد حدادي

اسم اخلريج

انور محمد بن علي بادریق
محمد عبده عكران شبیلي

اسم اخلريج

أحمد عبداهلل محمد العوفي





كلیة الهندسة

الهندسة الكیمیائیة

الهندسة المدنیة

الهندسةالكهربائیة)هندسةحیویة طبیة(

اسم اخلريج

هاشم هاني بن هاشم مقیبل
عبدالعزیز عبداهلل بن أحمد ال شرحه الغامدي

محمود عبداللطیف بن جمیل غندورة
أسامة محمد بن علي الربیاوي اجلهني

أحمد محمد عوض باذیب
عمر محمد بن عمر باطویل

عبدالرحمن عمر بن محمد ملیباري
محمد سلمان بن حسن الشریف

ریان اسماعیل بن یحي نهاري

اسم اخلريج

ولید خالد بن عواض الدهاسي العتیبي
یاسر سعید بن ساملین بانصر
هشام جمال بن سالم بافرج

خالد محمد بن سعید الغبیشي الغامدي
علي سعد بن فهد ال عطیف القحطاني

منذر عبداهلل بن علي الدغیم
فارس طالل بن ناصر العمري

محمد هشام بن خلیل أبوالنجا

اسم اخلريج

ریان جمال بن عادل عارف

اسم اخلريج

أحمد دخیل اهلل بن نفاع الرحیلي
جمیل عبدالغفار بن عبداحلمید فلفالن

سعود عبدالعزیز بن سعید ذهبه
اشرف عابد بن عطیةاهلل اجلبرتي

عبدالعزیز سلیمان بن عبداهلل القعوس
سعید صالح بن عیظه ال كباس الغامدي

خالد محمد بن محمد زین العابدین
محمد علي بن محمد طرمبي

اسم اخلريج

محمد سعود بن فیصل جساس الشریف
أحمد ظیف اهلل بن أحمد القرني

محمد جبران بن حسن عنوصي
عبدالرحمن عبداجملید بن عبیداهلل الشعیبي

ریان سعید بن أحمد احلریري الزهراني
أحمد حسن بن أحمد قیسي

حسن عطیه بن مبارك السعدي الزهراني

اسم اخلريج

فوزي حمد بن معیض الشدادي احلارثي

الهندسةالكهربائیة- هندسةالحاسبات

الهندسةالكهربائیة - إلكترونيات واتصاالت

اسم اخلريج

علي محمد بن سعد ال حطاش العمري
أحمد مشعل بن سلطان احلسینى

اسم اخلريج

محمد فهد بن محمد عثمان العامودي
فؤاد محمد بن حسین جنمي

اسم اخلريج

طالل فیصل بن نهري اخلطابي
ایاد محمد بن أحمد باصبرین

اسم اخلريج

عبدالرحمن عمر بن سالم عیدید

الهندسة الصناعیة 

الهندسة المیكانیكیة ) هندسة الطیران (

اسم اخلريج

هتان محمد فاضل القاضي
فیصل برهان عبدالغني املیداني

وجیه محمد بن حسن منشي
فهد ابراهیم بن علي مطهر منري

أحمد سعید بن صالح ال مقند العمري
أحمد سعود بن أحمد الصبحي احلربي

اسم اخلريج

محمد عیسى بن محمد ردیعان

اسم اخلريج

سعید جمعان بن سعید القرشي الزهراني
ریان مصطفى بن أحمد سمان

أحمد قبالن بن یعن اهلل القرني
مهند أحمد بن حسین مدیر

عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن باوارث
مهند محمد بن سعید ال سعید الغامدي

اسم اخلريج

فیصل عید بن فالح العصباني البلوي





الهندسة المیكانیكیة)االنتاج وتصمیم النظم(

الهندسة المیكانیكیة)حراریة وتحلیةالمیاه(

هندسة التعدین

الهندسة النووية ) الوقاية من االشعاع (

الهندسة النووية ) الفيزياء الطبية (

اسم اخلريج

راضي عبداملنعم بن صقیر السلمي
أحمد طالل بن محمد حامد الفقیه

یحي أحمد بن فضل كریم الهيبخش
محمد اسماعیل بن یوسف متدارس

محمد عبداهلل بن محمد املصموم
مصطفى مشرف بن سعید املالكي

حسام محمد بن علي شاكر

اسم اخلريج

أیمن صالح بن محمد ال جمعان الغامدي
أحمد محمدعلي أسلم یوسف

ولید خالد بن صالح محجوب
محمد عبدالوهاب عبده الصومالي

عابد عبداهلل بن مسیفر العمري

اسم اخلريج

راكان هالل بن یعقوب باتي
ممدوح مهاوش بن سقمي الكویكبي الرویلي

اسم اخلريج

جمال نبيل بن جمال شاه

اسم اخلريج

مختار محمد بن سالم مختار االنصاري

اسم اخلريج

عمرو حامد بن عبدالرحمن بلو
عبدالرحمن جمال بن محمد مطر

عبداحلمید أحمد بن عبداحلمید جستنیه
أحمد محمد بن هاشم فلمبان

نزار ولید بن حمزة فلمبان
هاني أحمد بن عبداهلل بحلس

اسم اخلريج

عمر حسین بن محمد الربعه القحطاني
ریان عبداهلل بن سراج مندورة

عادل علي بن محمد الساملي احلربي
جالل سعد بن نغیمش األحمدي

حسام محمد بن أحمد عبداجلواد

اسم اخلريج

مشاري ملیحان بن علي الذیابي احلارثي
عبدالرزاق عبداهلل بن علي احلبابي

اسم اخلريج

عبدالرحمن سعود بن سعد اخلرش الغامدي

كلیة تصامیم البیئةكلیة الهندسة

العمارة

التخطیط الحضري واالقلیمي

الجیوماتكس

عمارة البیئة
اسم اخلريج

رامي عبداملعین بن حسن الشیخ

اسم اخلريج

عمر عبداهلل بن مصطفى احلداد
فراس موفق بن محمد فتیاني

اسم اخلريج

عمر عبد اهلل عمر بانقیطة
محمد سعید بن محمد بغلف

فهد علي بن أحمد احلازمي
حسن سعید بن عودة الردادي

نضال سامي بن عبدالصمد قستي
عبداهلل محمود محمد درویش

أحمد خالد بن بكر العامودي
مروان سعد بن صالح السناني اجلهني

اسم اخلريج

مهند ولید بن محمد علي ملص

اسم اخلريج

أحمد حسن بن محمد احملمودي

اسم اخلريج

نزار نبیل بن علوي مدهر
أحمد صالح بن أحمد سماره
عاصم علي بن حسن الشیخ

مهند علي بن قناص املاربي القحطاني
ظاهر عید بن محمد الضیوفي العطوي

مدني یحي بن محمد زكري
حسین جابر بن محمد عقال لسلوم





كلیة علوم االرض

الجیولوجیا العامة - جیولوجیا هندسیة

جیولوجیا عامة - بنائیة واستشعارعن بعد

الجیولوجیا العامة-جیوفیزیاء

جیولوجیا عامة - جیولوجیا المیاه

جیولوجیا عامة - ثروة معدنیة وصخور

اسم اخلريج

علي عبداهلل بن معیض املفضلي الزهراني
أحمد محمد بن امین یوسف

اسم اخلريج

رائد زهیر بن عمر شامي
عبداهلل نوار مطلق اجلعید

اسم اخلريج

عبداهلل سلیمان بن موسى الهلي

اسم اخلريج

یحیى عبده بن یحیى الفردي

اسم اخلريج

ریان أحمد بن حسن حلواني

اسم اخلريج

طارق سعید بن غرسان العدواني الزهراني
هاني عابد بن عبداهلل العدواني

اسم اخلريج

رمزي سعود بن هاشم الشریف

كلیة علوم البحار

األحياء البحریة

الجیولوجیا البحریة

الكیمیاء البحریة

اسم اخلريج

البراء كمال بن مطر واكد
عبدالرحمن سعود بن علي شاكر

اسم اخلريج

یاسر هالل بن علي آل هال ل الغامدي
رضاء فیصل بن امین محمد سندى

اسم اخلريج

سامي حامد بن حمدان الرفاعي اجلهني

اسم اخلريج

سلطان سعید بن شایق آل سلمان العمري
محمد فیصل زكریا مندیلي

اسم اخلريج

مهدي ابراهیم بن عید العرجان العمراني





كلية الدراسات البحرية

المالحة البحریة

الموانىء والنقل البحري

اسم اخلريج

محمد ابراهیم بن علي الرمیحي
هشام أحمد بن حمزة عبدالشكور

صالح محمد صالح غنیم
محمد سامي بن عبداهلل حته

مهند عبداهلل بن حسین ابواجلدایل
محمد عماد بن یوسف قمصاني

اسم اخلريج

سلطان محمد ابراهیم سروي
فیصل عادل بن جمیل خوجه

اسم اخلريج

مجدي عیضه بن جابر احلربي
هادي فاضل بن محمد بننت

صالح صدیق بن صالح سندي
عبدالرؤوف جمال بن یحیى ملفون

ابراهیم عبداهلل بن عتیق السریحي
مسري حویمد بن حمیدان املعبدي

اسم اخلريج

عبدالعزیز علي بن عبدالعزیز احلصیني

المناطق  وزراعة  والبیئة  االرصاد  كلیة 

العلوم البیئیة - صحیة البیئة

االرصاد

علوم وإدارة موارد المیاه

العلوم البیئیة - علوم وتقنیات البیئة

زراعة المناطق الجافة    

اسم اخلريج

عماد حمدي بن هاشم أبو خشبة

اسم اخلريج

محمد عبدالعزیز بن ظافر اجلهظمي الشهري
أحمد طالل بن أحمد صبان

اسم اخلريج

باسم محمد بن سالم بنیه األحمدي احلربي

اسم اخلريج

أحمد محمد علي الصحفي

اسم اخلريج

حازم محمد بن سالم آل زین القرشي

اسم اخلريج

سلطان عبدالرحمن بن علي مشرقه الغامدي

اسم اخلريج

علي محمدبن موسيآل مكشح االحمري





كلية الحاسبات وتقنیة المعلومات

علوم حاسبات - علوم

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

تقنیة المعلومات

اسم اخلريج

حسین علي خمیس باسباع
عبداجملید مراد بن أحمد عطااهلل

نایف حسین علي هزازي
حسن أحمد حسن القرني

متیم سالم حسن عیوني
فهد حسین جبیر الغامدي

علي عامر أحمد عبداهلل
عبدالعزیز محمد بن یسلم باواكد

اسم اخلريج

عبدالرحمن حسن أحمد الغامدي
خالد معتوق أحمد القصیري

سلطان محمد عبدالرحمن اجلفري
مازن یوسف بن سعید الرفاعي

اسم اخلريج

محمد جمیل أحمد ملیباري
عبداالله عبدالقادر بن عمر اجلفري

أحمد عیظه حامد املالكي
رائد عبد اهلل بن عبد اهلل الطویرقي

سلطان أحمد حامد املالكي
یوسف عامر یوسف الغریبي

راكان عبداحملسن سعد البواب
مشهور سالم مطر املطیري

اسم اخلريج

یاسین عبداهلل أحمد الشوخي
محمد سالم سعید باحبیل

هارون عبدالعلیم الجورد وردك
رامي ابراهیم أحمد بوقري

محمد عبداحلمید عمر كتبي
علي حسن بن حسین املكرمي

اسم اخلريج

عبداهلل علي بن صالح املالكي
مهند هزاع بن ماطر العتیبي

بدر عمر سالم باداود
عبداهلل محمد عبداهلل املالكي

أحمد عبدالرحیم أحمد الزهراني
هشام ابراهیم محمد عسیري
أحمد محمد أحمد العجالني

اسم اخلريج

عبدالعزیز محمد أحمد بأحمدین
تركي علي مرعي القرني

عبداهلل حمود بن عبداهلل املزیني

اسم اخلريج

محمد سعید بن سعدي الغامدي
ایمن امین أحمد محمد

اسامة مساعد علي الثقفي
حسن سامي حسن حكمي

عبدالرحمن حبیب اهلل بن رزق السلمي
عبد الرحمن محمد جان نعمة اهلل أندجاني

سفیان عبدالهادي أحمد عثمان

اسم اخلريج

طارق عمار علیان املعبدي
غالي عبد الفتاح اسماعیل حنیف

معاذ ولید محمد احلمدان
عالء صالح محمد اجلهني

محمد سعود سعد املعبدي

كلیة المعلمین بجدة

الریاضیات

العلوم

الحاسب االلي

اللغة االنجلیزیة

لغة عربیة

اسم اخلريج

باسل عبدالواحد حمدي احلسني

اسم اخلريج

محمد سعدي بن بركة الشنیني السلمي

اسم اخلريج

حسان ثابت عائض آل علي
فیصل عبداهلل أحمد الغامدي

اسم اخلريج

صالح محمد أحمد القرني
یوسف محمد بریكان املولد

اسم اخلريج

صالح سعید صالح العمري

اسم اخلريج

أحمد عتیق أحمد أبو شیقه

اسم اخلريج

عبدالرحیم عبود زاحم الرایقي

اسم اخلريج

محمد عایض جعفر القحطاني
سلمان محمد سلمان القحطاني

اسم اخلريج

سلیمان محمد أحمد الزهراني





كلیة المجتمع بجدة

الحاسب وتقنیة المعلومات -إدارة شبكات

إدارة األعمال والمعلومات - محاسبة

مساعد صیدلي

إدارة األعمال والمعلومات - مبیعات

إدارة األعمال والمعلومات - تامین

اسم اخلريج

سامي علي سعید ضاوي
تركي علي صالح مندل

راكان محمد هاشم النهاري
راكان ناصربن عبدالعزیز الغامدي

منصور غازي سعید مسواك
ثامر متعب عبدالرحمن الكفاء

مهند حسن صالح املالكي

اسم اخلريج

ساعد ابراهیم محمد صالح
خالد علي عیاد الصیدالني

یوسف عباس محمد علي الرابغي
سامح صالح علي الشیخ
علي عبداالله علي احلازمي

اسم اخلريج

خالد بركه رده احلربي
عبداهلل عبداحملسن رشید العتیبي

محمد عدنان عبدالكریم جیالني
محمد أحمد علي ربیع

عبدالرحمن محمد سعید االسمري
حسن عبدالعزیز حسن غراب
حمد مبارك جمعان السراجي

اسم اخلريج

وسام خالد زاكي الغامني
أحمد عبد اهلل أحمد بایونس
منصور حسین علي الغامني

فهد سعید ناصر النجار

اسم اخلريج

حسین صالح مسعود ال خریم

اسم اخلريج

محمد سعیدان عبد اهلل الزهراني
سلطان عمر عطیه الزنبقي

یاسر أحمد عبداهلل احلربي
عبداهلل یحي بن سهام خزیقه

حسن علي محمد القرني
حسن علي عون الكثیري

اسم اخلريج

عبدامللك عادل حامد فوده
أحمد سعد محمد العمري

راكان صالح سلیمان االنصاري
حسام عبدالعزیز محمد حداد

خالد صالح سعید الغامدي

اسم اخلريج

محمد أحمد علي مسودي
هاني علي محمد القرني

سلمان محمد عوظه الشهري
محمد أحمد محمد فلقي

ابراهیم محمد حسین ال عباس
بسام علي سالم األحمدي

اسم اخلريج

رائد اسماعیل سعد حضري
عبدالرحمن أحمد معیض الزهراني

حمود عبداهلل عید الرشیدي

الرسم بالحاسب

التجارة االلكترونیة

اسم اخلريج

جمیل طالل جمیل عزوز
طالل عمر سراج عرب

هتان عدنان علي بابیضان
هاني علي محمد الیماني

اسم اخلريج

عمر محمد عاتق البالدي
زاهد یوسف سعد اجلحدلي

حامت أحمد علي حكمي
عبدالرحمن أحمد صالح باحشوان

اسم اخلريج

صالح علي محمد احلارثي
فهیم فاتن عید البشري

خالد صالح ظافر الشهري
خالد عبد اهلل عید الرشیدي

اسم اخلريج

جنیب منصور یحیى ابوطالب
أحمد محمد أحمد باطرفي

محمد حسین علي آل جامش
حسین علي حسن آل جماهر





الدراسات العليا - ماجستير

اسم اخلريج

هشام إبراهيم بن عبداهلل اخلشان
منصور ناصر بن محمد العتيبي
أحمد عايض بن جمعان الزهراني

سعيد محمد بن عبداهلل البركي
ناصر سعيد بن أحمد الغامدي

خالد عبداهلل بن صالح السيف
ماجد إبراهيم بن عبداحملسن التويجري

خالد عبداهلل بن راشد احلديثي
أحمد هشام بن كامل حواري

علي محمد بن إبراهيم العرف
سعد صالح بن سعد الغامدي
عادل حمد بن سليمان الربيعان

هوميل عوده بن عياد العطوي
عبدالعزيز ناصر بن سعد احمليميد

على محمد بن هواش الرويلي
مسفر محمد بن علي الزهراني

سليمان محمد بن سليمان السكيت
عبداهلل غرمان عبداهلل الشهري

خالد على بن صالح  النجيدي
مشعل محمد بن زياد العتيبي

زويد عبداهلل بن عبدالكرمي الزويد
سعود عيد بن غتار العتيبي 

سليمان علي بن صالح السحيباني
مسعود عوض بن مسفر القحطاني

عبداهلل محمد عبداهلل الغامدي
مروان صالح بن سراج طيب

فهد حسن بن مبارك اجلريسي
رياض عبداهلل بن حمد الرميح

أحمد محمد بن صالح بن خليفة
أحمد هارون بن داود ترنقانو

أحمد محمد بن حسن العولقي
عبداهلل مصطفي بن عبدالقادر فضل 

عبدالعزيز سعود بن صالح الداود
خالد جميل بن صالح نايته

عثمان سراج بن ناصر احلصيني
فالح فهد بن سعد السبيعي

أحمد عبداهلل بن ظهران الغامدي 
فيصل عبدالعزيز بن عبداهلل الغامدي
محمود محمد بن رحيم التركستاني

سعد سعيد بن علي ال السعرة
ثامر محمد بن عوض الغبان

عالء محمود بن عبداهلل يوسف
محمد أحمد بن علي عثمان

وسام محمد بن علي حسن كناوي

 التخصص

إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات التنفيذي

القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية
القانون واملمارسة املهنية

األنظمة
االقتصاد

إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

كلية علوم البحار

كلية الحاسبات وتفنيه المعلومات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

كلية الهندسة

اسم اخلريج

خالد حمود بن أحمد ال حسن
عبد الرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكعيد

حمود أحمد بن سعد السمراني
وليد ناصر بن حامد الوافي

بدر عبدالوهاب بن حسني دعجم
عبداهلل حمد بن عبداهلل الصقير

أحمد عبداهلل بن صالح قطان 
فهد علي بن شطوان العسيري

امين اسماعيل بن محمد نور بتاوي
حمد هاني بن فؤاد ابو غزاله 

محمد عبداحملسن بن محمد الراجحي
عبداهلل حمد بن عبدالعزيز الرميح 

عبدالعزيز محمد بن االمني الشنقيطي
خالد عايض بن عيد العتيبي

حسان عبد احملسن بن محمد البشري
سعود جزا بن ناصر الدوسري

غسان محمد بن عبدالعزيز بخش
خالد زامل بن حمزة البركاتي
ياسر عمر بن محمد سندي

اسم اخلريج

فواز عدنان الياس فالوده 

اسم اخلريج

عبداهلل مارش بن محمد علي

اسم اخلريج

عبد الرحمن علي بن يحيى ال جابر
سعيد رداد بن سليمان املالكي

اسم اخلريج

غازي هادي بن عبداهلل ساعاتي السروجي
سعيد علي بن سعيد باسلم 

محمد فيصل بن هالل العامري
ايهاب عبدا لرحيم بن محمد اجلديبي 

عصام يحيى بن حمادي الشريف

التخصص

إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي
إدارة األعمال التنفيذي

احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية
احملاسبة املهنية

اإلدارة العامة

التخصص

األحياء البحرية

التخصص

علوم احلاسبات

التخصص

اللغة العربية وآدابها 
اللغة العربية وآدابها

التخصص

هندسة اإلنتاج وتصميم النظم امليكانيكية
هندسة حاسبات
هندسة حاسبات
هندسة حاسبات

الهندسة الكيميائية 







الفصل الدراسي األول
1431هـ - 1432هـانتساب



كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة اال عمال - تسویق
اسم اخلريج

خالد یوسف محمد أبوزید
عادل حسن أحمد باحیدره

محمد سالم سعید بایعشوت
أبوطالب علي حافظ البارقي

محمد سالم محمد سعید الصعیدي
نبیل عامر علي الشهراني
كفاح محمد عمر مخارش

أحمد سالم سعید خلیفي
تركي محمد مغشي فقیهي

عبدالعزیز سلیمان علي الزهراني
أیمن حسن محمد بالبید

سند خلیف دابج احلربي
أحمد عزیز عنیزان العنزي

شاكر بدر سلیمان العتیبي
علي محمد حسین العباس

محمد حمد یوسف ال سلیمان
ولید راشد مریشید احلربي

عبدالعزیز جلبان سعد الشهراني
عمر یاسین عمر شعبان

محمد على محمد البجادي
أحمد حسن علي جمل اللیل

نزار عبدالرحمن عبداهلل الدخیل
عبدالرحمن صفوت محمود أحمد
عبداهلل حسن عبداهلل العجیري

خالد بندر الطرقي العنزي
سعود عبدالرحمن تراحیب العتیبي

ماجد عبدالهادي عبدالرحمن الصاعدي
بسام عبداهلل ابراهیم الصویغ
منیف مضحي برجس العنزي

ریاض محمد هیثم عیدو
سعود خالد سعد القریني

عبد احملسن محمد فهد القاسم
سعود محمد عبداهلل القمیزي

أحمد محمد علي العربي
محمود صفوت محمود أحمد
عبداهلل فیصل سعید حسین
عبد اهلل محمد أحمد مغربي

محمد حامد محمد الطویرقي
محمد عبدالرحمن محمد البرجس

منصور محمد سعود البلیهي

اسم اخلريج

مازن غازي تاري احلرتاني
عمر سعید عبید عالوه

فیصل محمد ممتاز علي بخش
فراس عبدالعزیز بن عبداهلل العویفیر

عمر زهیر عمر عبدربه
عبداهلل فهد محمد بن دخیل
زكریا ابراهیم صالح التویجري

سامر منیب عمر اخلطیب
وائل عبدالعزیز سعد املبارك

صالح علي حماد البطاح
عادل خلیف عواد العنزي

محمد علي محمد الغریر
سامي زید هلیل العنزي

عدنان سعید عبداللة باریان
هشام محمد یوسف الثقفي

سعود محمد مفلح الشهراني
محمد عبدالرحمن محمد التمیمي

عبداهلل محمد عبداهلل اجلبیله
عبداهلل صقر هزاع العریفي
حسن خالد أحمد الغامدي

فهد عبدالعزیز سلیمان السكیت
محمد ابراهیم أحمد الشهراني

ولید عبداهلل محمد املصلح
سامي محمد عبد الرحمن املفدى

عبداهلل محمد عبداهلل القرني
امین نایف امین قطان

بدر عبداهلل علي اللحیدان
بدر مبارك ناصر الدوسري

أحمد محمد عبدالعزیز السلوم
فهد محمد عبدالعزیز الدكان

حسن علي مثنى النور
صالح أحمد یسلم الدیني

محمد مشبب ناصر القحطاني
ابراهیم محمد سلطان خوج

فهد محمد حمد املزید
مهند فائز محمد مكناتي
فایز حسن محمد العمري

بندر عطااهلل ثواب العتیبي
عیسى بركةاهلل حمید الصاعدي

محمد السید مصطفي العطافي

إدارة اال عمال - تسویق

إدارة األعمال -إدارة وتنظیم الموارد البشریة

اسم اخلريج

ماجد علي محمد الغامدي
محمد اخلالوي قلیل الرویلي

یوسف عبداهلل فهد الشمري
محمد عكرمة اسعد قندیل

عبدالعزیز عبدالرحمن محمد املطلق
هاني منصور أحمد ابولنب

عبداهلل محمد سفر آل شبر
أحمد عثمان علي الركبان

اسم اخلريج

نواف سلیمان محمد النزهه الزغیبي
ابراهیم عبداهلل محمد املزیني

سعید علي علي العلي
االمیر/خالد بن سلطان بن محمد آل سعود

سلطان راجح عاضه البقمي
سلطان عبداهلل عبدالهادي ال مرزوق

مجدي مصلح محمد احملمدي
ایمن سلیمان مصلح الرفاعي اجلهني

هادي الفریم مغیر العنزي
رشید بركات حیاء العنزي

نائل علي محمد ال موسى
یوسف سلمان عبدالعزیز البریدي

عادل فایز سعید االسمري
علي حسن أحمد ابو زیدان

محمد حزام زیاد الیامي
عبداهلل سعید محمد العمري

فارس فؤاد عبد الفتاح خیاط
فهد مهنا ذیاب الشریف

طالل عبدالرحمن ابراهیم الرافعي
باسم عبداهلل محمد البعسي

عبداهلل سعدون عبداهلل النماصي
رائد محمد حمزة التجار

أحمد محمد سعید االرناؤوط
حسین حسن حسین احلربي
مؤید محمد أسعد شربیني

خالد حمد أحمد البوعلي
فهد شداد حبیلیص العصیمي

أحمد ناصر حبیش اخلرجي

اسم اخلريج

عبداهلل محمد جبران الغامدي
علي محمد علي حكمي

سلطان فایز محمد السوید
بندر ولید حسن بكة

ممدوح توفیق نزار یوسف جمال
فیصل عبداهلل مطهر العمودي

علي یحي أحمد حدادي

اسم اخلريج

بدر سالم صالح دوحان آل سالم
عدنان سعید بن علي العسبلي

عوض عبداهلل أحمد الشهري
عابد محمد اسلم شیر بخش
محمد عبداهلل ظافر الشهري

عمر ماجد عبدالعزیز ماجد
هادي حسین صالح عطوة

ابراهیم محمد عبداهلل الشنیفي
نایف محمد راشد بن جساس

عبد اهلل حامد عبد اهلل احلبیشي
ریان أحمد سعید الزهراني

حامد جبر حسو الرویلي
حسن سعید حمیدي ال محمد
أحمد عبداهلل ابراهیم بن طالب

انیس منصور عبداهلل صباغ
لؤي محمد عمر العباس

عرفان محمدافضال جالل الدین شفتاي
عبداهلل ناصر موسى بن عفیصان

فائز محمد منصور آل رفیدة
علي احلمیدي حمود املطیري

راكان حسن راكان الیامي
سامي علي عائض احلربي

محمد هادي محمد مكین
نایف حمد محمد الطاسان

خالد عبدالعزیز علي الشاطر
علي عبداهلل محمد االسمري

ماجد عبداحلمید حمید احلویطي
هادي عراك مندیل الشمري





إدارة األعمال -إدارة وتنظیم المواردالبشریة

إدارة األعمال - إدارة األعمال الدولیة

اسم اخلريج

سعد بدیع محمد القریني
سلطان عبداحملسن محمد الدایل
عبید عبداحملسن برجس الشمري

خالد محي الدین عبد القادر بخاري
وائل خالد أحمد باخشوین

ظفران سعید مبارك ال ظفران
سلطان حبیب الرحمن محمد مختوم

محمد عبداهلل عبدالرحمن احملفوظ
فاضل موسى حسن القریني

خالد أحمد محمد باطوق
ناصر هیاف محمد الشهراني
ایاد أنور عبدالقادر نقشبندي

فهد علي خلیوي السهلي
عمر عبداهلل عمر النهاري

أسامة أحمد علي الغامدي
علي عبداهلل علي اللحیدان

عبدالعزیز عبداهلل مظفر التركي
عبدالعزیز عبدالوهاب عبدالعزیز خیاري

مازن محمد ابراهیم العثمان
سفر مشبب حمد القحطاني

تركي محمد فهد عبدالقادر
عمر سعود غالب العتیبي

عبداهلل محمد محسن البكري
محمد شرید سالم املطیري
سلمان عوض معتق العمري

عبدالغفار حسن عبدالغفار مرزا
ماهر حسن علي آل العبیدي

مازن یحي سالمه الیحیوي احلربي
مسفر مریع علي القحطاني

غیث عمر أحمد الزیادي
أحمد عبداحملسن سالم الهاجري

اسم اخلريج

أحمد عید جروان العطوي
زارع محمد زارع قرنبیش

محمد عبداهلل خلف العتیبي
عبدالهادي محمد مشرف الشهري

علي سعید حسن العمري
عبداهلل محمد وادي العنزي

اسم اخلريج

عبدالعظیم محمد عبداهلل املوسى
أحمد حسن سالم سویدان

عبداهلل فهاد حمدان الرشیدي
مشعان محمد مشعان املطیري

عمر صالح علي املسند
عبد اهلل سعد عبد اهلل العقیل

مصلح ذوقان غدیر الرویلى
براء محمد عدنان محمد توفیق الزعیم

محمد عمر محمد باواكد
سلطان حمد محمد الطاسان

سلیمان عبداهلل سلیمان العثیم
ثامر أحمد علي الغامدي

ماجد صالح محمود البلبیسي
محمد حسن مهدي احلبیب

حسن محمد أحمد حجي
مازن عبدالرزاق قاسم القناص
سالم علي سالم عبدالستار

محمد عبداهلل عبدالرحمن السلیم
عبداهلل بندر فراج السبیعي

عمرو عادل خلیل طه
راكان عصام صالح بخش

محمد فالح عقیل الشمري
أحمد طالل عبید مرسى

خالد محمد یحیى منشي
ابراهیم أحمد عبدالرحمن العیاف

محمد رشید أحمد العمري
سمیر سعید غرم اهلل الغامدي

عبدالرحمن حمود محمد الشهري
عبداهلل حمید محمد بخیت

محمد فؤاد أحمد صّباحي

اسم اخلريج

محمد مبارك عبداهلل بن مزروع
عبداهلل غالب حمود املطیري

علي محمد عبداهلل الكریدیس
الهیثم علي محمد الغذامي

حمود عایض مبارك القحطاني
ماهر عبداهلل محمد غزاوي

كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة األعمال - إدارة األعمال الدولیة
اسم اخلريج

هلیل محمد یحیى فقیري
فریحان سعود فریحان الشمري

أحمد مساعد سعد احلازمي
علي صالح ناصر فقیه

أحمد محمد هادي العولقي
بندر حمد سلیمان السویل

خالد عبدرب النبي فریج األحمدي
عبدالرحمن موسى علي عسیري

سلطان حسن حامد محمد
سطام صالح مسلم احلربي

عمار محمدأسامة توفیق كاتبي
لؤي عبداهلل محمد احلمیدي

هاني عبدالعزیز محسن احملجوب
عبداهلل یتیم حمدان احلبیشي

سعد حمد سعد بن خثالن
صالح فارس حمد آل منصور
ماجد عبداهلل محمد ریاني

یعرب سلیمان جاسم املشوح
سلیمان ابراهیم حمد اجلمعة

ایهاب عمر محفوظ باطرفي
یاسر عبدالعزیز عبداهلل السلطان

لبیب محمد أحمد شمسان
أحمد عبداهلل عمر العطاس

ناصر علي مسعود القحطاني
سالم أحمد مغرم الشهري

عبدالرحمن حسن عبداهلل احلبشي
سالم راشد سیف القحطاني
ممدوح أحمد عبداله اللحیاني

عبداهلل مرعي عبداهلل الشریف القحطاني
كامل محمد كامل الصبحي
فهد محمد عبداهلل العنزي

أحمد عبدامللك محمد محسن
عرنان خالد سعد القحطاني

عبدالعزیز راشد عبدالعزیز العتیق
مشعل مناع عجاج السبیعي العنزي
محمد عبدالهادي عبدالهادي موسى

ماجد عبدالرحمن نیاز تركستاني
ایمن طارق عبد اهلل شرف
نافع قمیز نویدیس الهذال

یوسف عبداهلل محمد العمري
عبداهلل سعید سعید الغامدي

اسم اخلريج

رائد أحمد سعید السارحي
معن عبدالرحمن سعید الشهري

عمر عبدالعزیز حمد الرشید
بندر یحیى عبد اهلل حمدي

فیصل عبدالعزیز سعد اجلربوع
خالد علي مطلق املالكي

معاذ صالح عبد اهلل احملیسن
فؤاد مدني أحمد اجلهني

هشام ابراهیم محمد الولیعي
سلطان محمدبن براهیم بن باز
طاهر عبدالعزیز طاهر احلبشي

حمد عثمان منصور اجلبیر
طالل عبداهلل محمد عوض

نایف عبدالعزیز عبداهلل الثابت
ایهاب عبدالوهاب ابراهیم مظفر

ماجد خالد علي حفني
أحمد عبدالرحمن یحى اجلدیعي

صالح أحمد حسن الیحیاوي
فهد عبدالرحمن فهد املساعد

صائب غیاث عبدالرحمن شاهین
أحمد عبداهلل سلطان بن محفوظ

سلمان محمد أحمد االحمري
محمد محفوظ سالم صابر

عبدالرحمن عواض خلیفة املطیري
محمد ظافر محمد الشهري

عبداهلل مزنان ضیف اهلل العتیبي
عماد محمدصبري محمدطیب رهبیني

فهد سعد فهد الدوسري
زاهر محمد زاهر الشهري

مانع مهدي مانع دوحان
عبداهلل خالد ابراهیم الدویش
محمد صالح سلیمان العنزي

عبداهلل اسامه منصور سالمه
أحمد سعید سعد آل زبین الشهراني

فراج مطلق فراج السبیعي
خالد ابراهیم محمد عسیري

مراد أحمد محمد الریاني
محمد حمد عبداهلل التركي

یاسر أحمد صادق صوان
ایمن عبدالرحیم علي القرشي





كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة األعمال - إدارة العملیات والجودة
اسم اخلريج

طارق سعید جمعان الغامدي
عبدالرحمن یوسف أدیب البرازي

أمجد ابراهیم سعید باداود
عبد الوهاب عبد اللطیف محمد الزمیلي

شاكر محمد علي الغامني
عبداهلل فهد عبدالرحمن سفیان

هادي محمد حسین ال منصور
ایسر عز الدین محمد مجاهد

خالد صالح أحمد الزهراني
حامت حسن حامد البكري

عبد الرحمن عبداخلالق جابر الشهري
عبداهلل خلیف محمد العنزي

خالد سعید صالح الغامدى
محمد یسلم عمر باسالمه

مجدي سلیمان سالم االنصاري
عبداهلل محمد صالح اسحاق

أحمد غرم اهلل غرسان الغامدي
جمیل حسن جمیل عبدالسالم

عبداهلل حسین محمود باحمیشان
عبدالعزیز خالد عبداهلل جحالن
فیصل أحمد غرم اهلل الغامدي

عمر محمد شحته رشدي
تركي عبداحملسن عبدالعزیز آل الشیخ

خالد سعد مبارك العقیل
عادل عبداهلل سالم العزي

مهناء محمد فهد العتیبي
عبداحملسن محمد عبدالرحمن بن عودان

محمد عمر محمد بامشموس
محمد یوسف موسى مزاحم

حمد فهد حمد الدوسري
ولید ناصر محمد بن دوخي
محمد نبیل سعید النجار

اسم اخلريج

نهار بجاد نهار القحطاني
مشعان نائف مشعان العجمي
عبداهلل صالح محمد الغامدي

بدر عبدالوهاب عبداحلمید الدبیكل
سعید محمد سعید العسیري

عواض أحمد محمد الثقفي
محمد عبداهلل محمد الدوسري

علي حسن أحمد الشهري
سامر صالح أحمد شرقاوي

حسن صالح عبداهلل العمري
عبد االله ایاد ربیع القرشي

صالح عبدالواحد محمد اخلان
عبداهلل هدیب مفوز الرحیلى
خالد مرشود شامان الشمري
عامر سعید حسین الزهراني
هتان عبداهلل محمد الغربي
محمد فالح محمد سلیمان
محمد مصطفى أحمد رزق
ناصر غازي مهوس الشمري

رامي سعید عبداهلل الغامدي
ولید خالد ضیف اهلل الضعیان

سعد محمد سعد املهیزع
موفق عبداهلل احرار خوجه

محمد اسحاق عبدامللك خیاط
ماجد سلیمان حسن معاجیني

سلطان مساعد هداج الهادي
سامر عودة عید اجلهني

ناصر محمد سلیمان النصبان
محمد حماد محمد اخلویطر
عماد حسین حسن الشامي

محمد عواض محمد الثبیتي
محمد جمعان حسن الزهراني

إدارة عامة- إدارة التنظیم والتطویراالداري
اسم اخلريج

ناصر مبارك صالح الهمامي
عبدالعزیز محمد عبدالعزیز الصبیح

سعود سالم حمدان املفّرح
محمد عمر محمد باطرفي

ثامر شالح ثامر العتیبي
عبد اهلل سلمان مساعد املرواني اجلهني

سعد عبداهلل سایر الشمري
عادل ابراهیم أحمد الثمیري
حسن علي حسن الهّمامي

حسین یحي هادي عامري
نایف محمد حمد املطیري

هاني عبداهلل عبدالعزیز املقحم
معن علي عبدالرحمن العنقري
مساعد حسن صالح الهمامي

محمد مصلح محمدصالح احملمدي
عبداحملسن محمد حسین اجلهني

شایع حسن مبخوت الصیعري
سعد حاضر سعید احلارثي

عبدالرحمن حسن مریع أحمد
صالح محمد صالح باحلارث

عبداهلل عبدالعزیز عبدالرحمن هویمل
خالد عید خضر العطوي

سعد متعب صنهات الشطیر
ولید عبد الرحمن عبد اهلل السعید

عبدالعزیز ناصر سعد آل سلیمان
عبدالعزیز أحمد عزیز العمري

أیمن عمر صالح باعیسى
عبداهلل أحمد محمد البلوي

عبداهلل محمد عبداهلل القحطاني
منصور عبید محمد العتیبي

محمد حسین جابر الدهمشي
متعب نایف عاید العنزي

وائل عبدالرحمن ابراهیم احلقیل
سلطان أحمد عالي املالكي

سلطان یحیى سلطان الزبیدي
تركي عبداهلل عویض املطیري

نایف عبید مبرد الشمري
محمد ابراهیم عمر العبداللطیف

سعود محمد معطش الغامدي
عامر محمد عامر املالكي

اسم اخلريج

فواز حیاء مرزوق احلربي
ماجد عاید مبروك اجلهني
خالد أحمد محمد البلوي

سعد عائض علي الشهراني
محمد عضیب محمد العنزي

عبداهلل ابراهیم عبداهلل الدخیل
ابراهیم محمد یحیى عسیري

سطام فایز حمدان املغیري
فیصل عبداهلل محمدغشام البارقي

نوح غرمان مغرم الشهري
نصار محمد أحمد النصار

أیمن عبداهلل حمود السویلمي
سامي نهار حمدان الشمري

ولید هدایة اهلل محمد الصمداني
تركي عبدالرحمن سعید الشهراني

عبد الرحمن منصور سلیمان الشریدة
فیصل حمود مسلط العصیمي

خالد سند سلیمان احلصیني
موفق مقبل عبداهلل الغامدي

سعد غازي احلمیدي املطیري
محمد عبدالعزیز سعد السبیعي

عماد علي خلیفة احلصنان
محمود عبد الستار محمود بخاري
عبداجملید عبداهلل فیحان العتیبي

سامي متعب منیر العتیبي
بندر منصور عید العبداهلل
ماجد أمین ناصر الشبركة
محمد علي حسن عبندي

فرحان شلویط كنعان الشمري
خالد ناصر عبداهلل الوتید

سالمة عاید عواد املشعلي
جراح بندر سلطان املطیري

ولید حمید أحمد السید
ثاني منصور عبد الرحمن األحمد
جمال عبدالعزیز عبداهلل الثابت

فارس ابراهیم عبدالعزیز البعیجاني
مشبب محمد سعد القحطاني

غازي حسن ضاوي اخلواري
جابر محمد حمدان ال مخلص

نایف فیصل فیحان بن لبده





إدارة عامة- إدارة التنظیم والتطویراالداري

إدارة عامة-إدارة الخدمات الصحیة  والمستشفیات

اسم اخلريج

راشد سالم راشد املري
عبداحلكیم عبداهلل عائض ابودرمان

سعید محمد علي الزبیدي
سالم جویراهلل سعید ال مالح

نایف سالمة خلف الرغیالن
نایف عمر عوض الزهراني

سعد سالم أحمد الغامدي
محمد یاسین حسین سمكري

غامن عبید راشد العنزي
صالح عبداهلل محمد القرني

ربیع فالح فهاد الدهالوي
سعود سلطان عبداهلل املناحي

عید عبید عبداهلل احلربي
فادي عبدالعزیز یعقوب تركستاني

اسم اخلريج

محمد محسن عائش الغشمري
سالم سیف سالم ال زبران

عوضة مشعل غصاب العلیاني
خالد محمد عوض الثبیتي

بندر مسعود محمد الثبیتي
ضیف اهلل حمود حامد السفیاني

أحمد غیث براك احلربي
خالد سالم محمد الغامدى

محمد حمد محمد آل بو زبدة
محمد دحام فیاض العنزي

سعید عبدالرحمن مرعي ال قرعان
خالد محمد حباب املطیري

عبداهلل مرزوق سعد الغوازي
عمر معیوف عنایة اهلل احلربي

عبداهلل حبنى على الشهرى
حمد سعد دغش القحطاني

فواز ذیاب علي الزهراني
عبداهلل ظافر عبداهلل الشهري
عبدالرحمن ثابت محمد علوي

تركي مرس مسیر بن طوالة
علي حمد علي قمیر

طارق حمد عواض السیالي
عذبي علي جلیل احلربي

فهد مناور اجلضعي احلربي

اسم اخلريج

محمد أحمد قلیان الزهراني
یوسف علي عبدالعزیز املالكي

علي شرید حامد املطیري
حسین جاراهلل علي آل قضام

أحمد عبداهلل سعید ال غرامه
بندر فرحان براك البقمي

سلطان عبداهلل ناصر البدیع
ابراهیم علي ابراهیم آل راشد

بندر علي عیظة الشروي
احلمزه محمد فردان الصقور

عبدالرحمن عبدالعزیز محمد البراك
هشام جمعان غرم اهلل الزهراني

محمد جروان بخیت البركاتي
ماجد عبداهلل ابراهیم الشثري

اسم اخلريج

ماجد نفاع مبارك السفري
بندر عبداهلل عتیق الردادي

ناصر عبداهلل عید الذبیاني
زید أحمد محمد الشریف

فیصل جمیل علي السلیماني
محمد رمضان بابور الرویلي

فارس عبدالهادي عامر العتیبي
عبدالرحمن محمد سعود ال مغیرة

الفي فهد عوض احلربي
محمد بیان خلیف الشمري

عیاده فالح نافع الرشیدي
یحیى محمد یحیى العمري

فالح ضیدان خالد السبیعي
فیصل عواض مسیفر االشلوي
محمد سالم سلمان الرشیدي
طاهر حجي عبد اهلل العویشیر

أحمد جزاء قلیل احلربي
سویلم محمد فلیجان العنزي

عبداهلل عید نافع الرشیدي
محمد عوض فواز احلربي

محمد علي حمد القریشة
صالح غایب صالح احلربي

عبدالعزیز مجول حمد الشمري
حسین علي عبداهلل القحطاني

كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة عامة - إدارة الخدمات الصحیة والمستشفیات
اسم اخلريج

منصور سعید عبداهلل الشهراني
عبدالكریم حضیض مدهیس املطیري

بدر غریمیل علي احلربي
تركي مرعي أحمد االسمري

قائل ظیف اهلل قایل العتیبي
خالد بدر صنیتان احلربي

ماجد عبدالعزیز حمود السدیري
عائض عوض عایض احلارثي

عبداحملسن حنیف محسن الرویس
عبداهلل ربیع عفنان الشمري
ناصر عوضه أحمد االسمري

مشعل حمود فهد العنزي
عبداهلل الفي ضیف اهلل احلربي

محمد سلمي راضي املطیري

اسم اخلريج

عبداهلل سالم سالم الزعبي
ضیف اهلل عبدالرحمن مرزوق العتیبي

أحمد حسن عطیة الزهراني
عبید صالح سمران املطیري
علي أحمد سعید الزهراني

حمود شامان مبارك اللهیبي
فهد عبدالعزیز علي املنیف
فارس سایر ماجد العتیبي

ناصر محمد عبداهلل اخللیل
زاید مزید سعود املطیري

فهد كریم غثي الرشیدي
بندر غازي بندر التوم

سلطان أحمد حمدي صعیدي





إدارة عامة عام
اسم اخلريج

غویزي بركه غویزي املطیري
خالد عبداهلل عبدالرحمن الصقر

عصام سعود عبدالعزیز الباحسین
حمد محمد مناحي القحطاني

سلطان علي علي عبدلي
فهد یحیى مزید املطیري

مبارك فهید سند البقمي
عبدالعزیز عوض حویجر البدراني
عبدالعزیز سعید محمد بن طراد
فرحان عبدالرحمن عائش العنزي

محمد عبدالعزیز محمد اخلمیس
حسام عبد الوهاب محمد یماني

ابراهیم عبداهلل ابراهیم الدوسري
فاید فراج خلف العنزي

علي فهد علي الرشودي
حمد سالم صالح الصیعري
قاسم محمد سلمان البلوي
ابراهیم محمد عبده احلربي

علي عمر علي سالمي
سعد بركي نفاع املطیري

علي محمد عبداهلل القحطاني
ماجد سعود مطلق العتیبي

محمد عبدالرحمن حمد الهویدي
عبدالسالم عیسى خلف العنزي

اسم اخلريج

أحمد حسین صالح الوادعي
نویشي حمود شنار الشیباني
ولید سلیمان عبداهلل احلنطي

عبد اهلل مصطفى محمد أعبود
بدر عبد اهلل محمد آل معلوي

مشاري عبد الرحمن فرج القحطاني
منور ظاهر علیان البلوي

خالد عایش العرو العنزي
وائل عبداهلل علي عرب

خالد مقبل عائض العتیبي
نایف سعود نافع البراك

عبداالله باتل رشید العنزي
عبداهلل محمد حسین غوجة

صالح علي صالح القرني
علي أحمد سلمان احلسن

محمد سلمان عبدالسالم البراهیمي
هشام أحمد عبدالرحمن باجودة

هادي سالم غثوان الودعاني
طالل أحمد یوسف نشار

محمد سلیمان فهد الرشید
محمد هادي سالم ال رشید

عبدالرحمن فالح مدلج الغریري الشمري
حسین علي كاظم اخللف

كلیة االقتصاد واإلدارة

اللغة العربیة وآدابها

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

اسم اخلريج

حذیفة فتحي حسن علي
ظاهر عودة ظاهر البلوي

علي محمد أحمد القیسي
مروان محمد سعید فراج السید
ماجد صویمل جوداهلل الرحیلي
عبداهلل فهد محسن السهلي
محمد أحمد عبداهلل عسیري
فایز عبد الواحد سعد املتیهى

حسن علي محمد ال قنفذ
سلطان حمیدي محمد العماري

سالم سعید محمد الشهري
موسى عایض زید الصاملي

عبداهلل سعید معیض الوادعي
سمیر علي عبدالرحمن املالكي

متعب حسن سلیمي احلربي
حزام فالح ناصر القحطاني

براء حسن عبدالكریم الوراكلي
یوسف حامد محمد اخلوانكي
سویلم معیض فهد الرشیدي

سلطان سعد فرج البلوي
محمد معیض محمد الثبیتي

عبدالكریم علي منصور العیافي
نایف متعب معاشي الشمري

عبدالرحیم عالوي سالم السلمي
اسید خضر ابراهیم محمود

محمد مشعل عبداهلل الشریف
فهد تركي مشعان العطاوي
حسین محمد حسن احلربي

اسم اخلريج

عبداهلل سعید أحمد الزهراني
عطیه علي عبداهلل البركاتي

طلب عطیةاهلل سالم احملمدي
عادل محمد علي خواجي

بدر عائض زائد احلارثي
على رزق اهلل على النا شرى

یحي محمد علي عسیري
عبدالرحمن یحیى علي الذیبي

عایض عبداهلل مبارك احلارثي
عبداالله عبدالعالي معیض السلمي

بندر محمد علي الزهراني
مارق فایح زراق العتیبي

متعب نوار بجاد العتیبي
حسین مشبب هادي ال احلارث

فهد عیفان عبداهلل املطیري
عبد العزیز محمد عبدان الغامدي

عبداهلل حمد سالم العلوني
ابراهیم سالم عوده البلوي

فواز عویض صنهات العتیبي
نادر سعود سلیمان العتیبي
سعود محمد صالح املالكي

خالد فیحان عوید العتیبي
ابراهیم سالم موسى الزهراني

بندر هالل محمود اللقماني
یاسر محمد علي مشبب

مسفر جرمان مهدي القحطاني
نویجم عبید عابد العتیبي

علي محمد أحمد آل شریف





لغات أوروبية - انجلیزي )لغة(
اسم اخلريج

علي خضران یحي العامري
فارس علي سعد نصار القحطاني

فهد لویفي أحمد احلمدي
عبدالعزیز محمد سالم آل هیاش القحطاني

علي محمد حمد ال صالح
سعید ناصر محمد العمري

عبدالهادي علي محمد ابوجلبه
یوسف خلیف زیاد الرشیدي

عادل عبدالرحمن عواض الثبیتي
مناحي غائب مناحي القثامي

محمد عبداجلبار صالح املالكي
ماجد عوضة عبداهلل االسمري

سعد حسن علي سحماء
جابر عبد اهلل علي العامري

احلسین سعید مصطفى النعمي
رامي عبداهلل جابر فران

مناحي سالم تومان الشهراني
یحیى مغرم غرامه العسیري

محمد صالح محمد الشیخي
عبداهلل محمد سعید ال سرار

سلیمان ابراهیم محمد آل منصور
شمسي حمد زاهر احلسني

محمد مهدي عبداهلل البقمي
محمد راشد سعد الزهراني

عبداهلل علي معیوف الطلحي
عبدالعزیز شایع عبداهلل الشهراني

محمد عودة علي العطوي
أحمد محمد أحمد الشهري

عبداجللیل عواد مفوز الذبیاني
مبارك محمد حامد القحطاني

سعید شداد فرحان احلارثي
مصلح محمد مراضى املطیرى

صالح ابراهیم محمد مناخة
سلطان محمد حسن سله
خالد عبداهلل علي السبعي

أحمد محمد أحمد العسیري
وائل محمد علیثه األحمدى

ظافر سعد محمد الشهراني
الفي عواض حمید اخمللفي

محمد غرم اهلل صالح الغامدي

اسم اخلريج

محمد عبداهلل عبدالعزیز الغامدي
سالم حضیض عواض السلمي

عبدالرحمن سعد دعار القحطاني
علي محمد عیسى قیراط

محمد یحیى علي االحمري
مرزوق عطیوي وصیوص العصالني

عایض محمد مساعد ال مسفر
سعد عبد اهلل علي الشهري

مزید احلمیدي زید البقمي
اسامه ابراهیم عبدالعزیز التركي

عبدالوهاب علي مرعي القحطاني
صالح مسعود ناصر ال حیدر

فیصل عبداهلل أحمد الشهري
سعید سعد یحي آل حامت
محمد ثابت محمد علوي

بدر عاتق بدر احلربي
صالح محمد سعید الغامدي

محفوظ سالم محمد الشهري
ثامر محمد صالح حمدان الشیخ

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهري
محمد بكري محمد الزبیدي

سالم ملهي مفلح احلربي
ودیع علي علي ابوحیزه

رائد ساعد یعن اهلل الغامدي
حسن عبداهلل علي الشهري

عبده أحمد ابوزید مباركي
عبدالوهاب عبداهلل عبداهلل القحطاني

شایع ا سعید ابن حسین ال عاطف القحطاني
عادل محمد عایض القحطاني

عدنان محمد علي الشهري
عبداهلل خلف محمد الشهراني

سعید محمد أحمد الزهراني
مسفر حامد أحمد املالكي
خالد محمد أحمد الزهراني

خالد یحي محمد عسیري
مناحي مدرا زیاد البقمي
بندر محمد رزیق العمرى

حمد محمد أحمد الغامني
محمد علي محمد القحطاني

تركي محمد ظافر القرني

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

لغات أوروبية - انجلیزي )لغة(

تاریخ

اسم اخلريج

سعد فردان محمد الهاجري
محمد علي محمد الشهري

حمد سمیر راضي املقاطي
فرحه عبد الكریم محمد الزهراني

معلوي سعد سعید آل الذیب
فیصل صالح أحمد الغامدي

معیلي خمیس ابراهیم العمري
نایف بركة طلیع املطیري

مبخوت محمد صالح الصیعري
فواز مسعد سعد السلمي

عبده بن جده ابراهیم حكمي
بندر عیاد عبدالواحد العنزي

عبداهلل علي عبداهلل الشهراني
نوفل عبد الرحمن محمد احلمید

عوضة سعید محمد عسیري
أحمد سلیمان مجیدل اجملیدل

عبدالعزیز تیسیر محمد املهوس
عبد االله محمد عور العتیبي
انس حمود عبدالكریم اخلیبري

أحمد سالم صالح الرفاعى
عبد العزیز عید مرزوق السلمي

اسم اخلريج

مازن داخل حسین العلوني
نایف خلف رجا الشمري

طارق عبداهلل عبدالرحمن البسام
أحمد محمد سالم الشریف

حمد شلیویح شالح الشریف
عبداهلل جمعان عوضه الزهراني
فهد محمد عبداهلل السمراني

عبداهلل بدر محمد البدر
محمد سعد محمد القحطاني

اسم اخلريج

یحیى علي محمد هزازي
تركي عایض عبد اهلل الربیعي

شافي عبداهلل شویمي البقمي
فهد شویمي مرزوق العتیبي

حسن أحمد علي االسمري
أحمد سعود عید الرشیدي

حسین حامد فهد احلربي
حسین عبد اهلل حسین ال مفلح

سعد علي أحمد ال عامر
محمد دحمان محمد الشهري

حامد أحمد حامد الزهراني
عایض عضوان صواب عسیري

ابراهیم أحمد عقیلي الشیخي
هزاع محمد علي الشمراني

عبداحلمید محمد عبداحلمید املعمار
السعید أحمد اسحاق نقلي
عیسى سعد محمد احلافظ
ولید حسن سالم الضویلع

محسن أحمد محمد العامودي
تركي یحى بن محمد السهل

اسم اخلريج

محمد علي ابراهیم السفري
بندر خالد سعید املدابغي

سعید ناصر محمد القحطاني
محمد سالم حمد الصبحى

عبدالعزیز صالح جزى األحمدي
خلف ظاهر خلف العنزي

عبداهلل سلطان مثیب البقمي
أحمد فواز بحیص اخلواجي

سامي محمد سعید السعدوي الزهراني





الدراسات االسالمیة
اسم اخلريج

عبداهلل عبدالرحیم امبارك البشري
حماد محمد حماد القرعاني

عبد اهلل عمر عبد اهلل التمیمي
محمد علي مرشد احلذیفي

عبدالعزیز عبداهلل محمد الیوسف
محمد علي ضیف اهلل العماري

عبداهلل فایز رداد املقاطي 
محمد عبید اهلل عطاء االفغاني

علي محمد علي آل نحیلة
أحمد محمد سهل الثبیتي

رشاد منیع اهلل خلیوي السلمي
فهد حمد سلیمان احملیسني

أحمدشایف أحمد جمعان احلاملي
علي سالم مطر العماري

عامر عمار عید العتیبي
صالح أحمد سالم القحطاني
مبارك همام عبداهلل املنعمي

أحمد حسن أحمد البارقي
فهید زاید محمد البیشي

فهد عبد اهلل حجاج الثنیان
عبداهلل سعید صالح الهمامي

أحمد محمد عبد احلفیظ الطیاري
عطااهلل عبید عبداهلل الطیار العتیبي

حامت عبدربه محمد الیاسي
عبداهلل سعود مبارك العوفي
فتحي عوض محمد الشهري

جابر حسین جبران الفیفي
مشعل صالح سایف املسعودي

ماجد تركي غازي العتیبي
محمد علي دخیل العرجاني

محمد خلف مسیب التیماني
محمد یحي محمد العسیري

موسى عبدالهادي أحمد املالكي
محمد یحیى عبداهلل محلوي
ماجد ابراهیم محمد العباس
سطام االسود هایس الشمري

عبداهلل محسن عبداهلل الغامدي
هادي حسین هادي القحطاني

أحمد ابراهیم عبداهلل الغامدي
علي عبداهلل علي التیهاني

سمیر مردد حمدان السرواني
بندر عوض عابد الرویتعي

یاسر حمد صالح القرعاوي
بدر فهد عیسي احلربي

اسم اخلريج

نایف أحمد دغیم الغامدي
صالح محمد مرزوق الشیخ

ابراهیم محمد جابر التوم
فارس مثبت حسین البیضاني

طالل ناهض عایض الشلوي
أحمد عبدالرحمن علي العمري

منصور محمد سلیمان الشویعر
محفوظ مبروك محمد البركاتي

مسفر عایض مسفر احلارثي
فیصل محمد عبدالرحمن بن نقیدان

عایض فالح عایض القعیط
عوض سعید عوض اهلل الذیابي

فوزي محمد رده الثقفي
ماجد عاتق عتیق اجلدعاني

مریشد عوض عایض املظیبري
ابراهیم محمد غازي الفریح
خالد یحیى موسى الزهراني

فهد عبدالرحمن ابراهیم ال مبارك
فالح فرج فالح آل سویدان

محمد حمزة حسین املشائخ
نایف عایض محمد الدوسري
علي محمد سعید املیموني
جمعان عواض سالم احلارثي

ولي عثمان صدیق حكمي
خالد حمد أحمد احلربي

سامي محمد رزیق العمیري
أحمد ابراهیم جابر عسیري
عادل مرزوق كریدم السهلي

سعید محمد شایع القحطانى
عوضه یحیى أحمد الرفیدي

متعب مطیلق سلمان البقمي
سعید فهد معیض القحطاني

عبداجملید االسود هایس الشمري
محمد ناصر مهدي املنیعي

أمین غنیم غامن الردادي
صالح نغیمش سعید األحمدي

فهد علي حسن مقري
عبداهلل سلیمان فهد الرشید
ضیدان عناد سعدي الشمري
محمد سلیمان حمد الفواز

فایز معدي فایز السعدي
هاني سلیمان عبداحلق صفدرعلي

عبد اهلل حمدان حمود الدلبحي
سعد محمد عجیم القحطاني

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

الدراسات االسالمیة

علم النفس

اسم اخلريج

صالح مبارك محمد الزهراني
فواز نداء منور الشمري

هاجد مسلم عبداهلل السبیعي
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن احملسن

محسن محمد ابراهیم طوهري
شریف فاضي عید املطیري
محمد مرشود ناجم احلربي

اسم اخلريج

منصور سلیمان محمد كریري
یاسر خضران عبداهلل الزهراني

مساعد بن نواف بن مساعد آل سعود
سلطان عقل علي السرهید
صالح سالم صالح العمري

أحمد ضیف اهلل جویبر السلمي
عبداهلل ضیف اهلل محسن الغامدي

فهد على عطااهلل احلربي
عبداهلل یحیي أحمد الفیفي
محمد صالح محمد شویل

بندر عبدالرحمن حمزه دمنهوري
شباب سالم شباب القثامي

فهد صنات عیاد احلربي
خالد عشوي محمد الشمري

بدر عبدالقادر محمد قدیر
محمد مشني علي الزهراني

سلطان مناحي عائض الزهیري الغامدي
ماجد نائف حبیب العتیبي

سعید مطلق جمل الغامدي
أحمد عید فالح الصبحي

عبدالعزیز عوض محمد الشهري
نایف حمود حامد العصیمي
مانع محمد سعد السهلي

عبداهلل علي موشي الشهري
محمد علي محمد الزهراني

سعد علي سعد اخلثعمي
سعید هادي معیض القحطاني
أحمد عبید عبداهلل العدیساني

اسم اخلريج

عبداهلل سعید محمد البرقاني
سلطان علي محمد سلمان
سعید سعد عویف احلارثي

محمد فیحان عشوي العنزي
محمد ناصر مفرح ال زبنه
عتیق أحمد علي الغامدي

ابراهیم محمد أحمد الغامدي

اسم اخلريج

اسامه ابراهیم عبداهلل السلیمان
عبدالقادر حامد ابراهیم الساملي

خالد حمید محمد احلمیدي
ماجد بدر ثواب السلمي

فایز منسي محمد الغامدي
سعید سعد مریح الشهراني

خالد محمد سعد املساعد
محمد حمید أحمد الصحفي

قاعد شنان حلیس العنزي
علي محمد راجح العمري

مرزوق معال جهز الذیابي
منیر حامد عفون احملمادي

متعب جعیران صنهات العتیبي
ضیف اهلل ردة مصلح الغریبي

نبیه علي علي ابو حیزه
خالد عوض سعد احلارثي

عبدالقادر عبداهلل عبدالقادر بارجاء
ناجي عطیه اهلل عبداملطلوب اجلهني

حسن علي صالح اجلتره
فهد حماد محمد القرشي

محمد مسفر سالم الوادعي
نایف خلیف معاشي الرویلي

سلطان سعود مخلف العنزي
محمد عتیق مبلج السلمي

هذلول خلف علي الفریدي
بندر معیوف مثعي املقاطي
خالد محمد عبید املطیري

عبداهلل عوضه عبداهلل عسیري





علم النفس

علم االجتماع 

االجتماع والخدمة االجتماعیة - علم اجتماع

اسم اخلريج

عاطف عطیة حویمد السلمي
جبران مداوي جبران الظالفیع

علي أحمد محمد حكمي
محمد شارخ فراج العتیبي

عبداهلل أحمد محسن الطلحي
ناصر ناصر ابراهیم األحمد

عبدالهادي عبید سالم باخیضر
جلوي عبداهلل جابر اجلیزاني

یاسر أحمد فتیني زین
فهاد عبداهلل حمود احلازمي

هزاع خلف رحیل العنزي
خلف ضحوي سحیب العجمي

حمد عبید عبدالهادي الشیباني
یوسف سمار سمیر احلربي

فیصل حسین حصوصه القحطاني
محمد سعید محمد الزهراني
أحمد عویضه جاري الشمراني

عبداهلل صالح عید البلوي

اسم اخلريج

مشبب جاراهلل سعید ال بو عید

اسم اخلريج

ماجد صالح حمدم قاري
یزید سلیمان ابراهیم املیمان

عبدالكریم منصور عبداهلل الصعیدي
سعد علي سعد االحمري
مناور عبید صالح العنزي

مساعد بردان عبید العنزي
مبارك بداح فرج الشهراني

عبد احملسن سعد ابراهیم الناصر
نادر علي محمد البلوي

خالد تركي سلیم احلارثي
أحمد على أحمد الشهرى

عبداهلل محمد عبداهلل اجلرعي

اسم اخلريج

ماجد عبداهلل حمد الرشید
عادل عبداهلل سعید السناني

صالح علي ظافر الشهري
محمد أحمد یزید الفیفي
ضحوي نزال عواد احلازمي

محمد تركي عبداهلل اجللوي
ناصر مناحي محمد الشهراني

خالد فارس عواض العصیمي
محمد علي محمد ال درع

سعد غامن بدر العنزي
مذكر عائض كعدان الشهراني
ابراهیم عبداهلل حامد الزبیدي

سمیر محمد خلیل محمد یوسف قاضي
عیضة عوض عیضة احلجي السفیاني

فهد حامد حمید السلمي
علي شتاق أحمد االسمري
سعود قاعد مطر العتیبي

اسم اخلريج

نایف رجاء هالل العتیبي

اسم اخلريج

سعود عبداحملسن عبداهلل احملیسن
صالح محمد عائض الهذباني
سلیمان حسین اسعد لغبي

منصور بریك شاهر املزیني
سلطان سعید منیر القربي
حسن غنیم فریح الشمري

سعید محمد شارع ال مزهر
عبداهلل محمد علي الشهري

محمد ذیاب عقیل الرویلي
رشاد محمد علي عارف

علي جبران محمد القحطاني
منصور حمد محمد الرفاعي

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

االجتماع والخدمة االجتماعیة - علم اجتماع
اسم اخلريج

بندر عبد اهلل محمد آل احلوط
عبدالرحمن ابراهیم عبده آل مطوع

حمد محمد علي الصفراني
مقبول علي مقبول العلیاني

خالد ناصر سعود ال زید
سعد سعود سعد القحطاني

ماجد حسن فتح الدین عسیري
عمر مطر مرزوق الصاعدي

متعب أحمد عثمان الكلیب
سلمان محمد سعود السمیر

حسن مسفر علي املشیخي البقمي
طالل محمد علي الزبیدي
أحمد سعد عتیق الثبیتي

علي سالم تومان الشهراني
فیصل نغیمش خریفش األحمدي

سلمان عبداهلل محمد الوداعة الیابس
صالح عبداهلل محمد العزام

ثامر فهد محمد البراهیم
خالد عبدالرحمن محمد املنصور

محمد فرحان حمیدان الشمري
معزي حمدان معزي العنزي

عبداهلل محمد عطیه الزهراني
عبداجملید فهد محمد البراهیم
حسین حسن محمد الوادعي

محمد عزیز خلف العمري
أحمد علي معیض الشهري

عبدالقادر حامد مرزوق الشمالني
نشمي دلیم فیحان احلربي
فالح فالح فالح السبیعي

سعید موسى خلف اهلل الزهراني
محمد جزاء كمیخ املطیري

مفرح یحي علي غزواني
عبدالرحمن مبارك معوض اجلهني

ناهس صالح طماء احلربي
علي عبداهلل حبیان السلولي

سعد عایض مرعي ال مطر القرني
سعد زید عبدالرحمن املشاري

ابراهیم مهدي محسن الظیریان
مصلح محمد مصلح العرجاني

مناحي سعود سعد السبیعي

اسم اخلريج

حمد عوض اهلل محمد املطیري
فالح مشرف عید العنزي

عبداللطیف علي صالح بن خطاف
سالم أحمد ابراهیم الزبیدي
عبداهلل فهد ناصر السبیعي

محمد فایز ردة اهلل املطیري
عبداهلل محمد عبداهلل الباحوث

محمد علي محمد الوادعي
علي محمد غرم اهلل العمري

توفیق عطیه اهلل عطااهلل البالدي
رمزي سلیمان سلیمان القرشي
احلمیدي مسعد ساري املطیري

حمود رشدان عابد العمري احلربي
حسن عوض سالم العمري

مشعل عویض بجاد املطیري
خالد حسن أحمد ال ابراهیم

عبداجملید سلمان منیع اهلل املطیري
عبداهلل حامد أحمد املالكي

حمدان مفرج شافي السبیعي
فؤاد محمد أحمد الزهرانى

عطیه عبداهلل عطیه الغامدي
مسعود مقیت محمد الشبوي

عبداحلمید حسین صالح املسعود
مساعد عاید خلیف الشمري

علي ناصر علي الزریر
خالد حسین محمد القحطاني
محمد ضیف اهلل العنه الرویلي

ریاض محمد أبراهیم املسند
سلمان تركي عبداهلل احلربي

نایف عبداهلل صنیتان املطیري
مساعد محمد حرمل احلارثي

أحمد مسلم عید العمراني
عبید سالم عبید القحطاني

سعید أحمد عبد اهلل ال بن عطره
عمر مشني محمد احلربي

محمد عبدالعزیز محمد العلي
خالد غالب عایش الساعدي

عبد اهلل عبد العزیز عبد اهلل املانع
ناصر عبداهلل عبدالعزیز اخلالدي

رویبح جمیل عویضة السلمي





االجتماع والخدمة االجتماعیة - علم اجتماع
اسم اخلريج

عبدالرحمن علي عبداهلل الطویلعي
تركى محمد على مخزوم
فیصل مجهز مناء احلربي
متعب بركه عوض مدلج

متعب مهدي عوض القرني
عبداهلل فراج یحیى احلربي
بدر محمد حامد اللهیبي

علي سلیمان مسفر البدیع
محمد عیاد عید احلربي

هاني ابراهیم حمید الصبحي
حماد محمد ابراهیم الباهلي

فارس نداء عاذي العتیبي
عبدالغني ذیاب علي اللحیاني

عبد العزیز محمد عبدالعزیز اجلعوان
مانع فرج حسین العجمي

فواز متعب مخالف املتعاني
عبداهلل ناصر حمدان السبیعي

محمد عبداهلل عبدالعزیز اخلالدي
ابراهیم سعود عید التمیمي

عبداهلل شالح ابراهیم العازمي
عمر مال قاري بخاري

منذر ناصر خدیش الیامي
عبدالعزیز محمد ابراهیم العجاجي

فایع أحمد حسن عسیري
ذعار عائض معیض السبیعي

عبداهلل ملفي الفي البالدي
حسین مهدي محمد آل معمر

فهد عبداهلل دلیم احلربي
فهد صالح علي الزهراني

طویلع صالح علیان السلمي
عمار طارق حسن بصراوي

عایض مسعود رمیح الشبوي
مسلم حمود سالم الشمري

حسین یحیى حسین أبو ساق
ماجد عبدالرحمن مرشد العیباني

سعید عبداهلل عبداهلل القحطاني
سامي عوض جبر السهلي
ابراهیم سفر علي الزهراني

علي محمد عبداهلل أبوعزام
رده مسفر صنیدح السلمي

اسم اخلريج

عبداهلل حسن خامت املالكي
سامي مرشود مصطفى احلربي

حمود فراج محمد الفریدي احلربي
أحمد محمد عبداهلل الزهراني

عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن االسمري
عوید محمد حامد املطرفي

أنور طالل ابراهیم أبو طقیقة
عماد على محسن القزالن
خالد محمد نقى القرزوح
عید غزاي سعود العتیبي
فهد صالح أحمد العمري

دخیل اهلل مرضي بشیر السمیري
یاسر عبداهلل فرحان احملره

سعید عبداهلل جمعان الزهراني
نواف فرج بن صنیتان احلربي
ماجد صالح عایض اخلدیدي
فالح احلمیدي سابل العنزي
أحمد خضیر فالح املطیري

مطلق سجدي سعید العتیبي
عبد اهلل محمد هندي الغامدي

سامي سفر سفر الثبیتي
أحمد عبداهلل جبارة السریحى

غنیم مهجع سالم السلمي
عبدالكریم حویضر دبیك اجلهني

ماجد سعد عبید الشریف
خالد عبداهلل محمد العمار

مصلح عبداهلل محمد الشهري
وقیت محمد عبد اهلل الوقیت

نهار عایض طریسان احلربي
منصور تركي سهیل العتیبي

یاسین عبدربه حمد العلي
عادل سعود مسعد األحمدي

یاسر صالح علي الزهراني
ماهر فهد نامي االزوري

محمد فواز هیاف الهاجري
سالم عبداهلل دخیل اهلل احملیاوي اجلهني

توفیق محمد عتیق املیلبي
مداهلل غنب مدشر العنزي
فالح مسلم سعد العنزي

حمید رمثان عبداهلل احلربى

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

االجتماع والخدمة االجتماعیة - علم اجتماع
اسم اخلريج

سالم جاراهلل سلیم املالكي
ماجد سعود دغیمان البلوي
عبید فایز صیاف السحیمي

خضران علي عید الغامدي
خالد شامان جارد الشراري
أحمد عبید نامش احلارثي

حامد احلبیب علي الفهیقي
تركي حشر تراحیب املرشدي

عبدالعزیز أحمد جابر مجهلي
مشعل سعود نامي املطیري

عبداهلل علي محمد القحطاني
عبداهلل محسن سالم الشوقبي

فهد صالح فازع املطیري
عبدالعزیز حسین عوید اجلهنى

عبداهلل صالح فریح الشمري
طالل بدر صالح النجار

ماجد فضي خلوي السحیمي
عیسى فالح حویریش العتیبي

علي محمد علي االحمري

اسم اخلريج

خالد معیض عوض اهلل العصیمي
عثمان جبار محمد الشهراني
عبدالعزیز علي ابراهیم احلنایا

فهد سلیم سالم الصاعدي
سلطان شبنان محمد القحطاني

سعد حمد سعد املاضي
عبداهلل مناور صلبي املطیري
عبداهلل ضحیان نافل احلربي

سعود اخلریصي محمد اخلریصي
محمد طلیحان مرزوق احلربي

یاسر عایض عوض احلارثي
منصور ناصر عتیق اجلابري

رائد صالح عبداهلل الشمري
محمد ابراهیم بهار العتیبي

محمد عبداهلل ماجد الدوسري
محمد عبداهلل وصل اهلل الثبیتي

حمدان نباء حمدان العتیبي
عوض خلف جعیالن احلربي

غرم اهلل سعید مطر الزهراني







الفصل الدراسي الثاني
انتساب

1431هـ - 1432هـ



إدارة اال عمال - تسویق
اسم اخلريج

هادي علي منیر ال رشید
فهد حقیق اهلل عباس على

فهد محمد ابراهیم السوید
بندر مبارك علي الدوسري
فهد محمد أحمد اخلیري

حارثه عبدالكافي جنم الدین االبرش
احلسن حسن حمد ال همام

عون عبدالرحمن عایض الشهرانى
كفاح محمد صالح ادریس

محمد ضاوي سعود العتیبي
بلقاسم محمد قاسم الشاردي

طارق عبداهلل محمد املطیري
محمد صالح سعید القحطاني

یوسف محمدحسن صالح ابو اجلدایل
عمر أحمد عبید بفلح

فهد عبدالرحمن عبداهلل الشمسان
مصطفى صالح بادي املعیرفي

صهیب محمد عجم بدرالدین السباعي
عبداالله محمد عبداهلل الیوسف

منصور عبد اهلل محمد قضابي
عبداهلل علي أحمد باوزیر

حسن خضر سعید الزهراني
سلوم علي سلیمان الشدوخي

ولید محمد عبدالهادي الغامدي
مطلق عبید زبار الرویس

مصطفى محمود محمد سعید
محمد عامر فضي احلربي

بدر عبداهلل احلمیدي العتیبي
علي عبدالكریم حسن احللیلي

فادي عادل حسن القرمة
نبیل محمد حمد الصقعبي

ادیب سلیمان حمد الروق
ابراهیم حامد عوض الظاهري

عبدالرحمن مصطفى محسن جابر
عبدالرحمن سمیر سلیم الفتیاني

محمد عوض حسن احلازمي
حسین نیاف عایش املطیري
عبداهلل علي ظافر الشهري

سلطان عبدالرحمن سراج جمل
بندر علي مطاعن قعلب

اسم اخلريج

عبدالرحمن رمضان أحمد الغامدي
محمد صالح عثمان الصولي

رأفت سعید صالح یماني
فوزي جعفر محمد ملیباري

غالب عبداهلل احلجیفي الرویلي
متعب ملیح محمد احلمیداني

ملحم محمد عبدالعزیز الدخیل
فالح ظاهر جفران الشمري

مازن عبد اهلل عوض اهلل الطویرقي
أحمد زید راشد احلوتان

محمد ابراهیم عبداهلل بن سعید
راضى رافع شهاب العنزي

مهدي كرحان راشد ال احلارث
طالل جمیل حسین عبدالغني

بدر عناد خلف السویلم
ولید عبداهلل بادي احلربي

عوض عبداهلل عوض الرحماني
محمد عبدالرحمن محمد الریس

ولید صالح سلیمان الربیش
بندر مقبل موسى احلربي

عمر عبدالعزیز ابراهیم احلقیل
ماجد فالح عبد الرحمن املطیري

نایف عبداهلل راشد البلوي
عبدالرحمن ابراهیم محمد احلجي

عبداهلل أسامة عبداهلل السلیماني
صالح عبداهلل بلقاسم الشمراني

سعد عبد اهلل فهد بن جمعان
أحمد بكر أحمد شیخ عمر

عبدالرحمن محمد ابراهیم الشبنان
عبداهلل مطلق خلف الدغیلبي

سلطان عطیه صالح الثقفي
علي محمد علي الهندي

عقیش حمود فالح العتیبي
عمار محمد اسامه راضي
هاني محمود جابر اجلهني

نزار بندر ناصر اجلودي
عارف مبارك عبداهلل ال حسین
ماجد حسن محمد الهاشمي

محمد فیحان محمد احلمیداني
أحمد عبداحلمید سالم النعیمي

كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة اال عمال - تسویق
اسم اخلريج

زاهر علي مبشر االسمري
ماجد عبداهلل سلیم الصیدالني

محمد على محمد القصیر
سالم عمر سالم بن ماضي

سعود مطني هباس الشمري
مشعل خالد شبیب احلقباني

هتان سمیر یحي العیدروس
عبدالرحمن عبداهلل عمر الزغیبي

محمد عجالن علي الغییثي
فیصل مهیب عبدالقادر العایش

ظافر حسن ظافر الكعبي
أحمد ضیف اهلل ضیف اهلل الشرجي

عبداهلل أحمد حسین الغامدي
محمد سمیر عبداحلمید باخریبة

ایمن سالم أحمد بابطین
بدر فهد صالح الشارخ

فالح محمد علي السبیعي
عبدالعزیز محمد عبداهلل املصبح

أحمد سعید أحمد الصیعري
علي محمد سعید الغامدي

سالم ناهي خلف العنزي
عبداهلل عیدروس محمد باروم

انور خالد هالل الرویلي
زامل امین طاهر فادن

عباس طارق عباس ابوزناده
هشام علي شوعي الدواري

سلطان اشویش سلطان اخلالدي

اسم اخلريج

یوسف یعقوب ابراهیم العلیمي
عبداهلل عبدالعزیز محمد جمال

علي عوض محمد الشهري
عمرو عبدالرحمن صالح الراجحي

محمد هیازع سلیمان البارقي
عبدالغني محمد رجب قواس

طارق علي محمد املدني
هاني صالح براهیم امللق

نایف عبدالرحمن عبداهلل اخللیوي
عبداهلل محمد عبداهلل اخلزیم

حمد عواد حمود العنزي
عبداجملید فهد عبدالرحمن الرشید

خالد عبداهلل جنید باوزیر
ادهم محمد أحمد الدعیس

مصعب محمد ابراهیم زقزوق
بدر أحمد عبداهلل العامودي

محمد سعید مشبب االحمري
خالد عثمان علي الركبان

عبدالعزیز محمد عبدالرحیم نافع
معاذ عبداهلل محمد االحمري

حامت سعید سعید الزهراني
نواف عبدالعزیز عبداهلل بن جویان

فهد صالح سعید الغامدي
بندر عبدالرحمن الغفیلي العتیبي

بندر عادل سالم شلبي
عیسى حمیدان خلف الصحفي

جمیل فرید جمیل متولي





إدارة األعمال - إدارة وتنظیم المواردالبشریة
اسم اخلريج

فیصل ابراهیم محمد الشیحة
عبداهلل مطیران لوالس الشمري

نواف سعید محمد العمري
ناصر مشهور عوض آل مسلمه

عبدالعزیز عبدالرحمن جابر الثبیتي
سعید عطااهلل عطیه البالدي
عبداهلل عوض مبروك املطیري

بدر محمد ابراهیم الهویش
أنس صالح عبدالرحمن عبدالوهاب

أحمد معال محمد علي الشریف
عبداهلل محمد حامد الكریثي

علي زید عالن القرني
یحیى معیوض عوضه املالكي
بندر معال محمدعلى الشریف
منصور سعید مسفر ال جعرة

محمد سطان ناصر الیعیش
مهند طریریش علي اجلهني

مطني خلف حویطان الشمري
ممدوح معیض عایض القثامي

سعد مسفر مفرح القحطاني
خالد معال عایض األحمدي
فواز ابراهیم محمد املرزوق

امین عبداهلل االسود الهاجري
عبداملنعم عبداهلل محمد آل بوخضاعة

عادل عطیه حمادي البالدي
یحي علي شوعي فقیهي

محمد سعد محمد أبوحیمد
سعد ناصر بن سعد الغمیطي

محمد ناهض سیف العتیبي
سعد ناصر سعد احلمیدي

صالح علي مهدي ال هتیلة
سلطان سویري قنیفذ العنزي
محمد سالم صالح الصیعري

محمد عمر عبدالرحمن العبدالقادر
مرتضى حسن علي بوخمسین

هتان أحمد سعید الزهراني
صالح سعد غریب شاهین

خلف سعید عائض العلیاني
تركي صالح مشاري الضحیان

زامل جمیل معتوق كیكي

اسم اخلريج

علي محمد عبداهلل الشهري
فهد محمد براك احلبردي

محمد عوض محمد القحطاني
جمال أحمد علي الغامدي

ابراهیم عبدالعزیز عبداهلل الشمیمري
فیصل شارع بجاد احلربي

مصلح محمد عایض القرني
عبدالعزیز عیسى عبدالعزیز اجمللي

محمد بن حسن بن محمد آل مناع الربعي
عبداهلل أحمد منصور الوادعي

عبدالرحمن سلیمان عبدالرحمن الدایل
عسكر صالح محمد ال عامر

علي حسن رجب الزهراني
محمد صالح حسن العمودي

عبداهلل فهد ابراهیم الشویعر
محمد خلف دغیلیب العتیبي

فهد محمد ابراهیم بن جساس
ثامر مبارك عوض باقازي

ربیع یاسین ابراهیم العبدلي
ابراهیم عواض فتنان احلسیني

محمد عبداهلل ناصر بن جمعان
عادل مساعد سعد احلربي

علي حسن علي حزیمي
أحمد عاید شداد العنزي

رامي حسن أحمد حتحوت
عایض عواض عتقان السلمي

عادل عواض عبداهلل املالكي
سعود محمد سعد املقبل
عالء ابراهیم علي الدغیثر
بندر محمد حسن باكداده

مهند محمد سراج أسعد جنار
سعد علي غصاب الشمراني
عبداهلل مبرك فهران املطیري

عبداهلل حمود عبید احلربي
یوسف فاران عبید العنزي

فهد ابراهیم علي الدوسري
خالد موصل وصال املالكي

سعید محمد حسن الزهراني
عمار محمد عبداجملید یوسف
منصور حسن ساعد املالكي

كلیة االقتصاد واإلدارة
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اسم اخلريج

خالد عبید عبید اهلل الشعیبي
أحمد عبد اجللیل أحمد ابواحلمائل

باسم عبداللطیف ضیف اهلل األحمدي
عبد العزیز هزاع محمد املطیري

سعد فهد سعد بن محیذیف
عبداهلل مطلق ختروش العتیبي

حمد ناصر حمد ال ذیبان
علي محمد سلیمان الهویش

عبدالسالم مرعي عبدالرحمن القحطاني
أحمد عبداهلل أبكر حكمي

نایف علي دبیان احلربي
عبداهلل فهد عبداهلل العثیمین

محمد عمر عبداهلل باجابر
سلطان سعد سعید احملیاوي اجلهني

سعد محمد سعد الزغیبي
سلطان مشبب سعید الشهراني

تركي حمد ناصر الرتیق
ماهر عودة عواد األحمدي

عبدالرحمن علي حسین اجلفري
محمد عبداجملید سلمان النصیر

لؤي خالد محمد جمبي
عبدالرحمن محمد فرحان وجیه

صالح أحمد صالح الشهري
محمد علي محمد القرني

وائل طلعت محمد غراب
فهد سعد سعید القحطاني

عمر أحمد محمد مجرشي
عبدالرحمن أحمد محمد الكثیري

ابراهیم محمد ابراهیم السعود
محمد عمر عبداهلل بلجون

أحمد الحق محمد احلربي
خالد قینان جمعان الزهراني

عبد اهلل محمد عبد اهلل الشهري
مسلط محمد بن مسلط املشعبي السبیعي

تركي صالح شامان العنزي
فواز حسین محمد قیسي

خلیف حمیدي دویان العنزي
ربیع محمد سلیمان بن حریب

عبداهلل خضر غرم اهلل الغامدي
فارس عبدالعزیز محمد الشریف

اسم اخلريج

عبد اهلل سعد موسى اجلهني
ماهر دخیل اهلل محمد الظاهري

عبد املنعم مسعد ساعد الصحفي
قاسم محمد صیاد اجلابري
زیاد علي سلیمان الصوینع

عبداهلل غامن سعید اجلهني
ریاض سالم سعید السبالي

عمر ناحي سافر احلربي
محمد غیثان سعد القرني

محمد سعود مبارك احلارثي
نواف محمد عدالن العنزي

عواد رجا نزال الشمرى
محمد عبدالكریم بن سعید ال حافظ الغامدي

فهد مبارك عبدالهادي القحطاني
صالح حمدان خلیوي املطیري

بدر عبداهلل فرحان الشهري
ناصر جزاع جریس العنزي

ماجد عبداهلل محمد الشهراني
حسام عبداهلل علي اللحیده

خالد عبدالكریم محفوظ باغشیر
سلطان حمد محمد الشویعر

خالد سعد عبدالعزیز بن سلمة
نابف هزیم صفوق الرویلي

نایف علي عبداهلل السكران
ساري سلطان عبداللطیف كلكتاوي

أحمد ایمن محي الدین نعماني
مقبل خلیف مفلح العنزي

عبدالعزیز خلیفة عبدالعزیز الدریس
سعد عبد الرحمن سلیمان احلراش

عبد العزیز عمر سالم باوزیر
أحمد عجیل مطیر الشمري

فهد عمر مناحي العتیبي
محمد سعید عوضه آل عارم

عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن بن صویلح
عقیل بن محمد بن حسن ال رمضان

عبدالعزیز شبیب جمعة العساف
عبدالعزیز عبدالرحمن عامر آل مسعر

عبدالوهاب محمدنور عبدالقادر حبیب اهلل
خالد محمد عثمان احللیله

عبداهلل مجدي عبداهلل السبیع





إدارة  األعمال -إدارة وتنظیم الموارد البشریة

إدارة األعمال - إدارة األعمال الدولیة

اسم اخلريج

ابراهیم محمد عبدالعزیز بن جالجل
وحید صالح ابراهیم عاشور

ماهر مبارك شلیویح البشري
یاسر عزام حمید املطیري

عادل خضیر رحیل الرشیدي
سلطان حسین أحمد العمراني

خلیل عبداهلل یحیى الزهراني
عمار فیصل علي ابواخلیر

سالم منصور أحمد طیب
حسین حیدر عیسى شعث
فهد محمد سعید كدسة
محمد أحمد علي الغامدي
محمد سمیر حسین لبان

فهد صالح عیاد اجلهني
مساعد عبداهلل عیسى الراجح

سالم أحمد سالم باجبع
رامي علي عبدالرحمن الغامدي

اسم اخلريج

عبداخلالق عبداهلل مسفر القحطاني
عبداجملید عبدالعزیز حسن القرني

عبدالرحمن أبوبكر صدیق تاج الدین
وائل محمد بداح النوفل

عمر عبداهلل عمر السحیباني
فؤاد اسماعیل أحمد البوق

أحمد عبداهلل محمد بشهر
علي عبداهلل سعد القرني

عمر شریم عمیر احلربي
ماجد مبارك ثواب الشمراني

فالح عبداهلل ثعیل احلارثي
صالح عبداهلل سالم العمیري

یحیى شریف سلمان غزواني
ثامر عبدالرحمن سالم الوابل

نبیل محمد حسن النعمي
احلسن منصور مانع یاسین

محمد حسن دخیل العماري
فهد عبدالرحمن عبدالعزیز العتیق

حسن مشرف حسن الغامدي

اسم اخلريج

محمد مریشید عبداهلل اجلدعانى
ناصر مشرع شارع السبیعي

هانى سعود جابر القثامي
عبداهلل حسن عبداهلل املصعبى

عبداحملسن أحمد عبداحملسن املعمر
باسم أحمد عنایةاهلل الصبحي

بندر فهد عبداهلل البریدي
علي عبداهلل علي الغامدي

هانى یحیى سعید الغامدى
صالح عبدالرحمن صالح الدوسرى

حسام حسن أحمد زقزوق
محمد ابراهیم محمد حسین

عبداجملید طالل عبداجملید مالنیازي
وائل أحمد محمود كاشقري

محمد سالم راشد املري
محمد خالد محمد بدیوي

اسم اخلريج

مشاري عبدالكریم معوض اجلهني
حسان عبد الهادي أحمد عثمان
بسام محمد عبدالرحمن الدیري

سالم كویس معاشي العنزي
مصطفي عمر سالم بازمول

عبدامللك خالد محمد الرازحي
رشید محسن عیسى فقیهي

أحمد ادریس بكر برناوى
عبداهلل سلیمان صالح الیحیاء

خلف خالد خلف العنزي
محمد عبد اهلل ناصر السبیعي

أحمد عیسى حسین الشریط
عبد العاطى صالح رشاد الكومى اخلولى

عبد الرحمن علي عبد الرحمن احملیمید
محمد یحي حمزه عمر صواف

محمد عبد اهلل سعید العمري
محمد عبد اهلل سعید العمري

أیمن أحمد عثمان حكمي
عبداجملید مسفر سالم املالكي

كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة األعمال - إدارة األعمال الدولیة

إدارة األعمال - إدارة العملیات والجودة

اسم اخلريج

الهیثم حسن محمد نصیر
أدهم شكري جمیل شاولي
فیصل صالح محمد العامر

مروان فاروق صابر صابر
محمود مصطفي محمود حسین

محمد عمر حسن املالكي
محمد عبداملطلوب محمد حمدان

نواف عبداهلل وصل الرفاعي
عبدالرحمن صالح ثواب اجلعید

صالح أحمد صالح العمودي
طارق ابراهیم صقر الصقیر

عبداهلل محمد دخیل الدخیل
جمیل صالح حامد ایاز

أیمن أحمد خلیل عبدالشكور الساعاتي
صالح عبداهلل محمد السویلمي

هاني مطلق عید العنزي
فیصل عبدالعزیز محمد الدخیل

عبداهلل صالح محمد النغیمشي
خالد سعید یوسف شعالن
سلیمان سعید على عفتان

عبید اهلل علي صالح الغامدي
أحمد عبداهلل أحمد رجب

عبداحلمید عبدالعزیز محمد العسكر
زیاد محمد عبداهلل احلمدان

بدر مزید عشبان احلربي
عبداهلل محمد عوده اجلریسي

ابراهیم محمد غالي احلربي
محمد فهد تركي العتیبي

سعد عبدالرحمن صالح خشیل

اسم اخلريج

فهد حمد عبد العزیز الدایل
عبدالوهاب سعید حسین القحطاني

زیاد محمد أحمد ربعین
خالد عبداهلل ظافر القرني
محمد خلف علي الغامدي

عبدالرحمن مصلح مهل الردادي
مفرح هادي محمد العسیري

اسم اخلريج

فیصل عطیه هندي الغامدي
تركي محمد ناجم العروان
فهد عبداهلل خضر حمدان

عبداهلل سالمه عوده البلوي
بدر ابراهیم محمد احلسیني
أیمن علي عبداهلل باشماخ

حسین أحمد مرشد املكارمه
عبدالعزیز یوسف عبدالعزیز الشنیفي

عبداهلل حمدي علي احلامد
خالد حمد محمد الربیعه

مشعل مبارك عبدربه احلارثي
خالد ابراهیم زید بن زید

عادل علي غالي الینبعاوي
محمد أحمد سعید املالكي
نبیل محمد سبعان الیامي

عبدالرحمن ابوبكر عبدالهادي ابراهیم
عوض شیبان محمد العیسي

سعید سلطان سعید ال مغرم
هاني جمیل حسب اهلل اسماعیل

خمیس علي أحمد الزهراني
حسن سعید حسن آل وذیح

ماجد ابراهیم عبداهلل الزهراني
یاسر محمد السید هاشم

علي حسن بن محمدعلي بصیر
ماهر ابراهیم محمد الصبي

نواف عبدالكریم محمد الشودري
ریان زهیر عبدالرحمن كتبي

یوسف مصطفى شكري الشهري
غازي محمد عبده االسمري

اسم اخلريج

عمر عبد اهلل فرحه الغامدي
شایع عامر محمد الودعاني
نواف محمد ابراهیم احلربي

عبدالرؤوف باقر أحمد الطویل
شادي محمد عثمان رمبو

مشعل محمد عبداهلل احلربي
ناصر محمد یحي القحطاني





إدارة األعمال - إدارة العملیات والجودة
اسم اخلريج

فیصل وصل اهلل ردة اهلل الصاعدي
منیر عبداجملید علي محمد
زید عبدالعزیز زید الرافعي

جمعان حسین علي القحطاني
ناصر محمد عبداهلل السالمه

خالد فهد عبدالكریم السنیدي
عماد عبداهلل سعد الهزاني
فرحان فارس مسلط اجلرباء
علي رمضان لویزان العنزي

عبد اجملید عبده ملكدي خرمي
محمد عبداالله محمد زیدان

یاسر حمید محمد اجلبرتي
أحمد طاهر ادریس میقا

خالد یحیى عبد اهلل احلازمي
حسن مهدي حسن الیامي
بندر عبداهلل حمد احلسین

هاني حسن عبداهلل الزهراني
طالل محمد أحمد الغامدي
خالد بكر عبدالرحمن فاضل

علي محمد مهدي القحطاني
طارق محمد حجاج العریني

سعید غرم اهلل علي الغامدي
عبد اهلل سعید محمد الغامدي

خاطر مجحود عطیة الزهراني
علي محمد علي الیزیدي

علي عبدالرحمن علي ال فرحان الشهري
سعید سعد مرعي الوادعي

الطیب أمین محمداالمین ابراهیم
سالم صالح سالم القحطاني

ابراهیم علي أحمد الزبیدي
مساعد أحمد فرحان الدرعان

عمر مرزوق راضي الهجله

اسم اخلريج

بدر زاهر أحمد الشهري
صالح عایض عودة العنزي

عبداهلل محمد حسن البكري
سعید صالح عبد ربه الغامدي

فهد طالب ناجي اجلدعاني
علي عبد اهلل محمد جابر
ناصر حسین سید عثمان

علي سالم علي بامنقا
حمود فالح منصور الشمري
انور معیض سعید الغامدي

عبدالعزیز مزید علي العصیمي
أمین عبدالوهاب محمد أمین كركدان

عبداهلل حزام عامر العجمي
أحمد جمعان أحمد الغامدي

عبد اهلل سلیمان رشید الصاحلي
یاسر عبداهلل محمد فران

محمد سعد سعید الشهراني
عایض یحي عایض املازني

عبدالرزاق سلمان محمد الرشید
حمد مقعد عجب الدوسري

عالء فهد عبداهلل فیزو
سعود عبداهلل محمد القحطاني

عبداهلل علي عبداهلل الغامدي
ناصر فهد ناصر ابودجین

محمد علي حسن االفندي
عبدالرحمن عباس نعمان االندیجاني
ابراهیم محمد السید محمد أحمد

خالد عبدالرحمن محمد الرویشد
عبدالرحمن علي محمد الفائز

موسى محمد یحیى فقیهي
یاسر علي حسین بن حمران

كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة عامة- إدارة  التنظیم والتطویر االداري
اسم اخلريج

سعد حسین سعد متعبة
بدر أحمد محمد الزهراني

صالح علي صالح السدیس
علي عبید عید آل علیط

غازي عبدالوهاب عبداخلالق محمد
محمد علي سعید االحمري
محمد فهد سعد السماري
علي عایض علي القحطاني

عبداهلل سعود وریور الرشیدي
خمیس محمد عیدان الزهراني
عائض دخیل محمد الشهراني

ثامر أحمد ابراهیم الیحیاء
فیصل محمد على اجلبل

فاضل صالح مزعل العنزي
رائد سعد محمد املطیري

تركي فالح سعدون العتیبي
حسن علي عامر ال شقیح

حمد صالح علي آل دویس
تركي عبداهلل براهیم البشري

یاسر عوض نخیالن احلربي
فهد سلیمان دخیل اجلهني
طالل شائم سعدون العنزي
عاید شریده سمیران العنزي

محمد سعید محمد الزهراني
مبارك جبران سویلم الشهراني

عبدالقادر عبداهلل محمد باعثمان
عبدالرحمن یحیى محمد الیحیا

سلیم سلیمان حمید اجلهني
محمد عبید بندر العنزي

أحمد عوض عبداهلل الهمامي
نائف نائل خلف العنزي

سلمان محمد باجد احلربي
حسن خلیف علي العنزي

جمعان جابر عواض الزهراني
متیم محمد عوظه الزهراني

فایز علي فایز الشهراني
ناصر معیض دلیم القحطاني

سعید سالم بتال الدوسري
عبداهلل أحمد عبداهلل احلربي

شار عبداهلل علي البكري

اسم اخلريج

علي محمد عبداهلل الشتوي
فهد محمد أحمد الینبعاوي

خالد عبدالعزیز عمهوج اخلالد
نایف نزال بشیر العنزي

محمد سعد أحمد الزهراني
عبدالرحمن حسین عدالن الشهراني

حاسن عبدالرحمن حاسن املالكي
ماجد فهد عاید البلوي

محمد یوسف سلمان العیسى
ناصر عبدالرحمن عبداهلل السهلي

فراس سالم حمدان املفّرح
ماجد عبدالعالي محمد الكنیدري

رشید عبداهلل رشید العنزي
مشهور سعد ابراهیم املیمون

انور محمد أحمد الزهراني
صالح صالح محمد البادي

عادل عبد اهلل ابراهیم احلجیالن
مطلق محمد مطلق العنزي
سالم محمد مترك الهاجري
علي قینان عبداهلل الصقور

یاسر سعد عواد اجلهني
سراج عمر أحمد النفیعي
رشید ملهوي علي جعفري

بدر فارس محمد الصقور
متعب سفر رجاهلل الذیابي العتیبي

نایف عایض بدر القحطاني
فهد مزید ثامر العتیبي

سعید ظافر علي القحطاني
علي حسن محمد مهنا

احلسن محمد ابراهیم ال حزیمي
فهد علي عبداهلل ال علي

فیصل فهد عبدالعزیز بن شهیوین
أحمد راقي وارد العتیبي

ولید عبداهلل ابراهم البصیص
فهد عبداهلل مطر الرویلي

سلیمان عبداهلل سلیمان احلماد
محمد ناصر حمدان السبیعي

طالل محمد مطلق املسلم
محمد سعد محمد الزهراني

ضحوي مصیلیت سبتي العنزي





إدارة عامة - إدارة التنظیم والتطویر االداري
اسم اخلريج

فهد سلطان فراج السهلي
عبدالعزیز محمد علي اجلبالي

سعد نصار منصور احلرازي الشریف
سامي زرع اهلل جمیل السلمي

عبداهلل فهاد بهلول احلربي
فواز عواد حسین العنزي

عبداهلل هادي محمد حریصي
سالم مانع سالم القحطاني
محمد سعد محمد االسمري

أحمد سلیمان مهل احملمدي
سعود راشد باني السبیعي

علي سلمان علي الصلیح
محمد عبداحملسن محمد احملسن

فیصل محمد طلق القثامي
طارق عبدالرحمن حماد احلماد

عبدالرحمن خلیل یحي الثقفي
ناصر عبداهلل محمد العقیل

ابراهیم عبداهلل سلیمان الهوساوي
علي عبداهلل صالح املعیدي

سلطان محمد عامر املالكي
محمد مساعد سعید الشهراني

ثامر حمدان حمد السناني
سلطان علي ناصر بن میمون

مروان حویمد حمید الصاعدي
منصور عبداخلالق سعید الغامدي

ماهر جاراهلل خلف الزهراني
أحمد ناصر محمد احلامدي

عبداهلل محمد عبدالرحمن القاسم
اسماعیل عبدالعزیز عبداهلل الكلثمي

رضا سعید جاسم احملاسنه
سعود ابراهیم عبدالرحمن االحیدب

سلطان شقران ابراهیم العتیبي
كمال محسن محمد الغامدي
عطااهلل محمد ماجد العنزي
عبداجملید محمد سعد آل دبل
سعد عبد اهلل سعد الرعیني

قاید على سالم الهمامي
محمد عبید حامد الثمالي

عثمان سعید عبید الدعرمي
ولید علي عبداهلل العطاوي

اسم اخلريج

عبدالرحیم فایز محمد البكري
خالد الولید عابد مغربي

یزید عبداهلل حمود العذل
سعد غازي عواض اجلعید

عبداهلل عائش بنیان احلربي
محمد فهد عبدالعزیز عبدالواحد

محمد سالم راشد القحطاني
عبدالعزیز محمد عبداهلل آل مغامر

فیصل خالد عبداهلل الوثیالن
بندر ضیف اهلل غازي احلربي
مبارك غامن مبارك الهاجري

متعب عبداحملسن عوض البدیوي
حسن علي محمد ال فرحان

رائد عایض سعد البقمي
صالح عبداللة ظافر الشهري
مرضي عبید مرضي السبیعي

محمد حمود علي الشمراني
فادي غازي سعد املالكي

سلطان عبدالعزیز عاید األحمدي
عمر عبداهلل عبدالرحمن الشایع

متعب محیا حسن احلربي
یاسر عبد العزیز علي الزیر
فهد محمد فهد العجالن

محمد عوض محمد احلارثي
فهد محمد زعل العنزي

سعد عبداهلل سعد بن سیف
مرسل فالح سند الدوسري

عثمان محمد سرحان االسمري
عبد العزیز ابراهیم عبد العزیز الشهري

فهد محمد شارع القحطاني
محسن علي سعد الشهري
ابراهیم جبران طاهر خردلي
أحمد محمد ظامي العنزي

ابراهیم عیاده غطاي العنزي
ابراهیم سعد عبدالرحمن القرني

خالد ابراهیم حمد الزوید
منیر اسعد صدیق الطائفي

هشام عطیة سالم الصبحي احلربي
محمد دخیل اهلل محمد الزهراني

فاید عبداهلل فاید الشمري

كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة عامة - إدارة التنظیم والتطویراالداري

إدارة عامة -إدارة الخدمات الصحیة والمستشفیات

اسم اخلريج

ابراهیم علیوي ناصر الزعبي
سعید منصور عبداهلل الدوسرى

باسم عبداالله حسن أجاوي
سعد دویم سعد السبیعي

خالد سلیمان عبداهلل اجلاراهلل
محمد ابراهیم محمد ادریس

أحمد علي عیاد الصیدالني
مشهور مطلع رجاء املطیري

اسم اخلريج

فهد نیاف مبارك احلربي
نادر ملیح مقحم احلربي

مغبش حسین قاسم معشي
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن الرعوجي

محمد وادي دلیمي العنزي
جابر فارس عبیان الیامي

عاید عوض عائض الرشیدي
صالح سلیمان حسین بخاري

صبار علي بشیر العنزي
علي صالح خرصان الیامي

زید فنطول هلیل العنزي
بدر أحمد محمد أحمد

حسن محمد حسن قریشه
نواف علي مطر املطیري

عمر حامد سلیمان السلیماني
عبدالرحمن حسین هریس الزهراني

عبداهلل محمد یاسین مباركي
أحمد معدي محمد ال غنیة

سالم حسن راشد ال منصور
عبداهلل سالم عفیش ال دغریر الیامي

عبداهلل قایم مهیرب الرویلي
سامي هالل خلف العنزي

عبداهلل محمد مبارك البلوي
حسن محسن أحمد الشریف

محمد عبداللة عوض الصخیري
حسین سعید مبارك ال احلارث

عادل ساعد عبداهلل املالكي

اسم اخلريج

جهز ذعار شلیویح العتیبي
تركي حمود سعد القحطاني
علي عبداهلل محمد الدویرج
نایف نویفع مبرك اللقماني

فهد علي سالم ال طراد
مبارك ظافر سعید الشهراني

أحمد مصلح سعید اجلباري

اسم اخلريج

حسن محمد حسن صمیلي
مبارك سعید مبارك ال احلارث
محمد ریحان علي ال مسعد
سالم محمد نعیس العتیبي

سعد عاید سعد العنزي
علي باشان رشید الرویلي

حسن أحمد سعید الشهري
حمد عبداهلل مریبد العنزي
محمد حسن الطیب شیخ
فوزي محمد عثمان الراشد

مسلط هویدي دلیل العتیبي
خالد جریبیع صنت احلربي
محمد دریزي خلف الرویلي

محمد مهدي حمران الزهراني
سلیمان ابراهیم سلیمان الصغیر

عبداهلل سعید عبداهلل بن عبداهلل
سعید مفلح محمد الشهراني

عبداهلل ابراهیم عبداهلل آل موته
حمید محمد خضر القرشي

مازن عبدالقادر محمد باقیس
فائز محمد علي الثمالي

عادل محمد علي الشهري
خالد عامر عبداهلل املسیب
مناور الدشي عجم الرویلي

بندر حمد برغش احلامد
ثامر صالح عید العقبي اجلهني

خالد سالم زابن اجلعید





إدارة عامة- إدارة الخدمات الصحیة والمستشفیات

إدارة عامة - عام

كلیة االقتصاد واإلدارة

اسم اخلريج

عبداهلل محمد أحمد اجلزیري
حمد سالم حمد ال زمانان
محمد علي عید العضیدي

مسلط فنیطل دغیلیب الوجعان الشمري
صالح مانع هادي ال زمانان
مروي مزهر عوید الشمري

علي أحمد محمد ال جمیع
مصلح عواض رده احلارثي

یحیى سعد سعود ال مردف
عبداهلل سلیمان عتیق الذبیاني

باسم ابراهیم علي اخللف
محمد عثمان محمد الشهراني

مشعل عبید مطر العصیمي
معجب عیاد شوكان الظفیري

ناصر محسن على الوهبي
صالح حسن حمد آل مردف

مساعد أحمد جار اهلل الزهراني
یوسف حمید حضیض احلربي

أحمد یحیى مفرح الفیفي
علي محمد علي أل فلكه
عواض مزید بریكان احلارثي

فیصل محمدعاتق بن یحي الصبحي
سامي سلیمان علي الذكري
محمد هادي سعید الوادعي

اسم اخلريج

عبداهلل سعید سعد القحطاني
مانع فهد مبارك ال فاران

اسامة أحمد نبیه محمد عید
محمد مسفر سلطان الدوسري

صالح علي سعد اهلل الزهراني
شایع مفلح صالح الدوسري
نوفل محمد عبداهلل النوفل

باسل ابراهیم یوسف القوفي
عبداحملسن عوض قبیل احلائطي
محمد عبیداهلل غالي املطیري

حسین محسن علوي آل هاشم

اسم اخلريج

حمدان زاید علي اخمللص
فواز عوض محمد القحطاني

عبداجملید عبداهلل عبدالرحمن السابح
ناصر عبداهلل علي الشقحاء

عبدالرحمن صلیح رویعي احلربي
مهیدي مرضي جدعان املطرفي

خالد مالح طویق الرشیدي
مساعد بشیر عوض الرویلي
حسن معیض علي الشهري

عبد السالم عائض عیضة الثقفي
خالد أحمد علي النشیري

مشعل عید مدحمل الشمري
حمد محمد مهدى ال زمانان

بندر مشعان برام املطیري
مازن جمیل یحیى صوفي

نایف رجااهلل خلف احلبسي
عماد ابراهیم محمد النعمان

عبدالكریم ملفي لویحق املطیري
فیصل اسماعیل عبداهلل أحمد

فهد عبدالعزیز علي الصاعدي
محمد سلیمان محمد اجلربوع

دخیل اهلل مسفر عائض اخلثعمي
ولید محمد أحمد الشعالن
سعد سالم سعد الدوسري

اسم اخلريج

عادل خالد ابراهیم العتیبي
غازي بجاد مسلم العتیبي
رمزي أحمد موسى احلربي

محمد عبداهلل ناصر بن سلمه
عبدالرحمن عایض عوض اهلل الربیعي

محمد عید عواض الشلوي
فهد سعید محمد القشانین

حسن محمد عطیة املالكي
ناصر علي ناصر الصلیهم

أحمد مهدي علي السالمي
سعد محمد معیش القرني

إدارة عامة - عام
اسم اخلريج

سعد سالم بتیع السلمي
أحمد ابراهیم ناصر الربیق

حمد عبدالعزیز مناور املطیري
رائد عبداهلل ابراهیم العائد

عبداهلل سلیمان ابراهیم السلمان
فهد سحبان علوان القرني

عبداهلل عبدالرحمن أحمد النعیم
محمود حسن محمد ملیباري

یاسر عبدالرحمن سمیر احلجیلي
عائض سالم عائض الشهراني

ناصر مقعد رثوان العاطفي القحطاني
عبداهلل سعید خضیر الزهراني

بین عبید بین البقمي
ماجد محمد عبدالعزیز الرشیدان

بندر رافد عوید الصبحي
فیصل فریهد حمدان العنزي

طالل راجح نافع احلربي
عایض محمد صالح الیامي

سعید أحمد مساعد الغامدي
باسم أحمد سنوسي اجلزار

عبداهلل مسلم حمدان البلوي
خالد عبدالرحمن عبداهلل الوعیل

محمد جمعان رمضان الزهراني
عمر محمد سعید الزهراني
محمد مهدي علي ال حیدر

فهد سعود عتیق احلربي
محیا عبداهلل حسین القحطاني

ماجد مهدي خلف العنزي
یوسف حسین محمد باحلارث

سعید فارس سعید القحطاني
عشوان مرضي بخیت الدوسري
مفلح سویلم علي القحطاني

بندر أحمد یحیى الزهراني
علي عثمان علي النزاوي

ناصر ابراهیم مبارك املبارك

اسم اخلريج

بدر عبد اهلل عبد الرحمن القبالن
خالد ناصر حمد الولیعي

حمد جابر محسني النمر
عصام اسماعیل محمد كعكي

فواز فارس قمیش ال دغریر
صالح مساعد علیثه اجلهني

عبد العزیز عبد اهلل صالح النمر
محمد خالد محمد احلمالي
سطام حمد محمد الفراوي

بدر ناصر عبدالعزیز الداود
بندر متعب سلطان العتیبي

محمد سرحان فهید القحطاني
ثامر اللوزي مطلق الشمري

مساعد دخیل اهلل عبداهلل اجلهني
سعد فالح سعود العازمي

وائل ابراهیم محمد الفضل
بداح حبیب بداح العازمي

سلیمان علي محمد الدویرج
یحي أحمد ابراهیم املازني

فیصل صالح أبراهیم الزغیبي
زكي أحمد محمد حسین

خالد محمد حماد القحطاني
عمر عبیداهلل سالم احلربي

الولید عبدامللك عبدالرحمن آل الشیخ
عبداهلل أسامة عبداهلل باجنید

فواز حمد شارع العتیبي
فهد عبدالكریم رداد املالكي

بندر أحمد عبداهلل العسیري
فایع علي ابراهیم عسیري

محمد سویري سالم العبیواني
فهد عبداهلل فهد الدمیخي

سلیمان محمد سلطان السلطان
فهد محمد عبدالرحمن الثنیان
متعب خالد عبدالعزیز السبیت
سعود شعیل مشعل العتیبي





كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

اللغة العربیة وآدابها
اسم اخلريج

نایف مشعل حسن الشریف
فهد عبداهلل مفلح الغامدي
بدر محمد غرم اهلل الزهراني
صواب صالح سعید الزهراني

سلمان عالي سلیمان الرشیدي
أحمد حسن أحمد الشوكاني

ابراهیم حسن نافع الزیلعي
علي عشق مطلق العتیبي

فیصل سلیمان عبد الرحمن الواصل
هزاع ناصر عماش احلربي

محمد عوض محمد الشهري
محمد عبدالرحمن عبداهلل الزهراني

علي محمد أحمد ثابت
شرف محمد شرف الشریف

عبد الرحمن بن عبد اهلل صنیدح السلمي
سمار جزاء عوض احلربي

الفي جربوع عوض العنزي
صادق أحمد كاظم البحراني

عمران علي محمد املالكي
عبداهلل نافع سعید املعیدي
همیل عایض سعد الغامدي
عبداهلل محمد رغیان احلربي

مشعل عریج جدوع الشاماني
حسین مهل فنت املطیري

اسم اخلريج

رامي محسن عید السروري
خالد حامد ناصر القثامي

نواف حارب عواض العتیبي
محمد مسعد ساري املطیري

سمیر عبداهلل عبدالرحمن العمري
علي محسن سالم املدني

نایف سعد عبداهلل الزهراني
نواف سعد محمد الذیابي

عبداهلل ظافر ناصر االسمري
صطام نایف هالل العتیبي

طماح ناهض عائض الشلوي
صالح عبداهلل مرشد الفوزان

یحیى حسن محمد جبران
منصور رجاء فریج العوفي

منصور مطر ناشي الشمري
عوض خلیف على العنزي
علي حجیج عید اجلهني

عیضه معتوق بن حمود العوفي
غربي علي غربي الشمري

سلیمان حسن مدیني الصاحلي
عبداللطیف محمد أحمد الشباني

فالح سعید فالح الشهراني
محمد أحمد عاطي املالكي
علي طعیمیس راضي احلربي

لغات أوروبية - انجلیزي )لغة(
اسم اخلريج

سالم سعید راجح ال جراد
صالح ناصر طعیمیس املرشدي

عبد الرحمن ناصر مبارك الشهراني
نبیل حسن بن سعد الزهراني

ابراهیم محمد علي حكمي
أنس سلیم ماطر الصبحي

محمد حسین محمد ابوداهش
محمد عبداهلل محمد الزهراني

عبدالعزیز غرم اهلل سعید الزهراني
عبداهلل محمد علي ابومغائض

محمد عبداهلل مقبول الطلحي
عامر عبیداهلل عبداهلل السهلي

حسین محمد عبدالوهاب احلاجي
سلطان عبدون عبیداهلل احلذیفي

سالم محمد سالم الشمراني
مساعد محمد سعید آل شایع

عابد عبیداهلل عبداهلل القریقري
سلطان راجح محمد الشهري
أشرف أحمد عبداهلل الغامدي

فایز عامر محمد الشهري
محمد حسن صالح القرني

عمر علي یحي اخلیري
حسن یحیى قاسم بعیطي

بندر علي محمد العطوي
سعد سلمان سعید الشهراني

عبداهلل عبدالرحمن عمیر الزهراني
عایض مفلح البوصي أل اجلرو
حسین رجب موسى الزهراني
سعید ناصر سعید احلبشي

طالل عبدالرحمن صویدر اجلهني
عبدالرحمن محمد ظافر القحطاني

حسن محمد أحمد مجرشي
علي طریخم علي البقمي

فیصل فهید مسند الطویلعي
علي عبید عطیة الزهراني
مخلد دایود غضیان العنزي

سعید عبد اهلل حسن الزهراني
ایمن عبداهلل حامد الغامدي
عبداهلل علي قذان الغامدي

اسم اخلريج

ماجد حنش شار الشهري
محمد عزاب علي الثمالي

سعید سعد علي القحطاني
فهد محمد فهد العساف

سعید عبدالرحمن علي نغموش
حكیم عبداهلل علي ال یوسف

زاید عبده هاشم القرني
سعید علي یحیى آل محي

علي مسفر علي املشیخي البقمي
امیر أحمد حسن باخشوین

تركي سعد شمسي العمري
نواف عبداهلل ناجي البقمي

فیصل سعود محمد سعد املغربي
عبداهلل مهل هالل السحیمي
سلطان حمید حمادي املطیري

عاطف حمود عبدالكریم اخلیبري
عادل مطلق بلیعیس احلربي

فیصل شافي ظافر القحطاني
محمد مطر علي الزهراني

سلطان سعد عویض اجلعید
عبداهلل حمید أحمد الیوبي

عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الهویمل
علي حسن علي الغامدي

حسین سعود سعد العمري احلربي
خالد سعید عبداهلل آل سعد
سعید مساعد محمد القرني

احلمیدي راجح احلمیدي السبیعي
هیف فیصل مثیب السبیعي

مسفر حسین عبدالرحمن ال دریم
طالل تركي عبداهلل السهلي

اسماعیل عبدالعاطي مطیع اهلل اللحیاني
زامل عایش زامل الروقي العتیبي
عبدالرحمن یحي محمد املرحبي

محمد زاید عیسى عسیري
علي منصور مغلي السلمي

زیدان خلف راضي العنزي
طالل عیاد ضحوي العنزي

خالد سعد سعید القحطاني





تاریخ

الدراسات االسالمیة

اسم اخلريج

فیصل محمد مساعد التمامي
حسن خامت حسن زهراني

عبداهلل عبدالهادي مذكر البقمي
حسین صالح أحمد املبیوق

فواز فنت عطیة احلساني
محمد دغیم عواد العنزي

سعد مشعان زید البقمي
خالد عبداهلل فهید احلمود
عادل حسن سالم القرشي

حامد صالح سلمان احملمادي

اسم اخلريج

محمد عاید عوید احلمراني
صالح حمدان صالح الشهري
فائز نویهر دخیل اهلل احلمراني

عبدالرحمن شتیان ناهر السلمي
ماجد صالح وصل اهلل السعیدي

أحمد سعد سعید الغامدي
أحمد علي غرم اهلل الغامدي

محمد سلیمان خضر احللیفي
عویمر عمیر یحي السفیاني

سعید حسن عبد الرحیم قصاص
عبداهلل سارح عبداهلل عسیري

تركي مشعان فالح العتیبي
فیصل عبدالعزیز عبداهلل الثبیتي

علي محمد یحي السماوي
عبداللطیف حامد جرادان الزهراني

علي مبارك جبر اجلدعاني
تركي سلطان شخبوط ال سلطان

عبداهلل مرزوق شحاذ الوهبي
أحمد محمد سلمان هروبي

عدنان عاتق عبد اهلل احملمادي
عبدالرحمن حسین حسین الثوري

حسن محمد مسلم اجلهني
طالل منصور صالح املطوع
محمد علي أحمد عسیري

كمال حسین عایض العتیبي
ماجد سلیمان صالح احلسین

اسم اخلريج

فیحان محمد صالل البقمي
عبد احملسن محمد صالح الغامدي

مصلح صالح سعد الصاعدي
حافظ احلسن عیسى ابومرعي

شاكر خالد سعد لؤي
بدر سعد محمد اجلثالن

أحمد راشد مریشید احلربي
عبد الرحمن ناصر سلیم احلبیشي

بدر عاید ردین الرشیدي
حامد محمد یحیى الشهراني

اسم اخلريج

شرف رده ردة اهلل اخلالدي
أحمد علي مشقي عسیري

یوسف أحمد سعد الزهراني
عبد اهلل محمد ابراهیم بن خمیس

یوسف أحمد عثمان حكمي
ماجد جردان عثمان احلارثي

عبداهلل محمد عبدالفتاح االخضر
زبن خالد سعد العتیبي

ابراهیم علي مسفر القحطاني
عیسى حسین علي شماخي

أحمد رده ردود الیزیدي
سعد سعید یحیى آل محي

مفلح فایز مفلح القحطاني
خالد دخیل اهلل حمید الثمالي

عمر صالح ابراهیم الصالل
حسن أحمد حسن الزیادي
درزي محمد حمود الشمري

مهدي سلطان مصلح البقمي
علي عبداهلل محمد اجلریدي

عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل بن حوتان
بندر جبیر جابر العتیبي

معیضد حسن محسن املالكي
محمد هادي علي القحطاني
ماجد محمد أحمد شراحیلي

عثمان أحمد علي الناشري
جمعه عبدربه فراج احلربي

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

الدراسات االسالمیة
اسم اخلريج

صالح مانع بن علیوي ال العرجاء
محمد نایف علي احلربي

نایف خلیفه هذلول العنزي
ماجد سهیل مشرع العتیبي

عید حمد شارع بني علي
عبدالسالم سالم سعد احلربي

محمد حسن علي املسعودي
ناجي محمد حسن الزبیدي

نور مریزیق بخیت السحیمي
محمد عبداهلل محمد العریفي

عبد اهلل حسن مسفر العرجاني
علي فایز عامر الشهري
علي عواد حماد البلوي

مرضي زائد محمد الزهراني
محمد موسى دخیل الدریمیح

فهد عوض علي احلارثي
فهد عبداهلل فهد احملیسن

عبد اهلل علي سعد الزهراني
محمد عبد اهلل محمدال سداح الشهراني

نافع عاید جعیدان الصبیحي
خالد زاید صالح البدراني احلربي
فهد سلیمان عبد اهلل الفرهود

وافي علي محمد ال وافي
عبداهلل نافع نفاع السلمي

عید حبیب دخیل اهلل احلارثي
بندر عیضه رده احلارثي

محمد مسواك یحي قیسي
خلف عبداجملید أحمد ابو مراد

ذیب محمد فالح الدوسري
نایف فوزي حسن احملمدي

خالد علي عبداهلل جابر
عبداالله ادریس عیسى فالته

فواز فیصل حمیدان الصعیدي
عبداهلل عبدالرحمن أحمد حبیب اهلل

صالح جریبه صالح الصیعري
أحمد علي محمد الغامدي

سعود مشخص محمد البقمي
عبداهلل علي طالس الكنعان

صالح عقال صالح الذویب

اسم اخلريج

عبد الرحیم محمد سالمة الشریف
محمد سعید محمد الزهراني
صالح ابراهیم علي الشیخي

عبدالعزیز بن حمد ناصر آل عبداهلل
قاسم عبدالعزیز محمد بن قاسم

سعد ابراهیم صالح املالكي
أحمد خنین أحمد الشهري

علي عبدالقادر ابراهیم احلفظي
نایف علي سعید االحمري

عبداهلل عبیدل عبداهلل الذبیاني
هاني عبداهلل خلیفه العقیل
أحمد عبداهلل سعید املطوع

محمد نایف عالي احلربي
محمد سعید موسى الزهراني

بسام هایس مثقال الشمري
فهد علي حمزة الصوفي

جالل سعید علي قحطاني
هادي یحي معیض الوادعي
متعب لزام سیف الشمري
راجح عایض مذعف الهزري

عبداهلل رشید زبار احلربي
أحمد حسین أحمد الزبیدي
فیصل حمد جبرین اجلبرین

سعیید علي غرمان العمري
ناصر سابر ناصر الشهراني
مروان حامد سعد احملمدي

حسین سلمان حسین الشمري
محمد خالد عبدالعزیز السریبي

حماد مظهور رحیل الطرفاوي
سلمان أمبارك عبداهلل الزهراني

عامر أحمد غرامه عسیري
عبداهلل فهد سعود العنزي

هنیدى محمد سالم الشهري
محمد مسفر بشیر القحطاني
عبدالناصر سعد علوان املالكي

ناصر عبداهلل عقیل السرور
فارس عواض رشید احلربي

فالح عبداهلل زامل الشهراني





إعالم - عالقات عامة

علم النفس

اسم اخلريج

جمعان محزي شاووش العماري
علي أحمد محمد الزهراني

اسم اخلريج

علي محمد علي عشیري
عزیز سالم كبیش الیماني

مصلح فایز مصلح الزبیدي
محمد موسى أحمد خبراني

عبد الهادي نویصر هدمل املظیبري
رافت سلیمان سلیم األحمدي

راشد صالح محمد العماري
فرحان ضفیدع نغیمش العنزي

عبداهلل حسن أحمد الزبیدي
سامي سلیم عطا اهلل الرحیلي

جمعان سعد محمد الزهراني
سعید سعد عیسى املالكي

عادل زید عبداهلل العیسى
منصور یحیى مبارك عقیلي

صالح عبداهلل صالح احملاسن
عبدالكریم عبدالعزیز مرشود احلربي

أحمد محمد عبداهلل الزهراني
أحمد عبداهلل صالح العضاض

سالم عبد اللطیف سالم الشهري
أحمد عوض راضي الصبحي
سلمان أحمد سلمان طالب
خالد حامد أحمد األحمدي
بندر علي عضوان عسیري
عماد أحمد جمیل كشي

أحمد سلمان سعود العازمي
سعید محمد دشن القحطاني
عبداهلل محمد سایر الشمري

فارس عطااهلل دخیل اهلل املسعودي
تركي مزید محمد العتیبي
فهد محمد حسن املنیف

محمد سامي اسعد طاهر
حامد مصطفى حامد ندیم

ماجد محمد علوي سالم

اسم اخلريج

مزید عائد مزید املطیري

اسم اخلريج

منصور محمد صالح اجلدعاني
عبداهلل أحمد علي الزهراني

علي عبداهلل علي الداوود
خالد عایض عبده االسمري

أسامة محمد محمد سلیماني
خالد عبداهلل حمید الغامدي

عبدالكریم غرم اهلل عتیق العطاوي
شریف أحمد صدقة احلازمي

عبداالله حسین محمد ال الشیخ
عبدالعزیز على مبارك احلجیلي

مفرح براهیم عبید العنزي
مانع حمد عبداهلل ال حیدر

فالح محمد سعد العسیري
علي محمد أحمد عسیري

حباب ذعار شباب العصیمي
مضواح معیض مداوي القحطاني
عایض مسند احلمیدي القحطاني

بندر ضیف اهلل طویلع اجلابري
فیصل عبدالرحمن محمد الیوسف

عبداهلل شاكر عویض السلمي
بدر عبد اهلل عبد الرحمن السحیم

عبید صبحي عطیة العلوني
راشد منیر سالم العتیبي

مشرف مرضي عامر العنزي
متعب فهد بن فیصل آل سعود

فهد مستور صالح القرشي
سعود متعب مطر احلربي

خلیل ابراهیم حسن املالكي
عبداهلل ناصر أحمد ال حیدر

جمال یحي حسن عطوي
محمد ابراهیم زاید آل زاید

طاهر سعید عطیه املالكي
ذاكر هادي ذاكر الغامدي

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

علم النفس
اسم اخلريج

خضر مسفر خضر القرشي
تركي بویتع عطیه املطیري

ماجد صالح یحیى الغامدي
سلیمان محمد بخیت اجلهني

صبر شرید عثمان الرویلي
عفات هاجد مشعان الشمري

مفرح علي حسن مدین
محمد علي محمد ضایحي

محمد سحمي حمد القحطاني
ماجد محمد عبداهلل العوین
سلطان وادي ربیعان الشمري

ساجر سالم ماضي العنزي
عبداهلل طالل محمود خضري

عبد اهلل بن بریك مبارك الردادي
ناصر سعید سفر اجلهني

مناحي هجاج مناحي السهلي
محمد حنش علي العمري
حامت أحمد مسفر الزهراني

علي سلیم سلیمان اجلبیري
عبدالعزیز سعد عبدالعزیز العروان

صالح محمد علي احلسین
نایف نور مبطي الشاماني

ماجد فرحان محمد اجلعفري العنزي
علي سالم أحمد الزهراني

علي عبداهلل صالح الثویني
عبداهلل جبران علي یتیمي

خالد محمد مرضي احلمیاني
فهد عواد عاید العلوني

منصور مشخص رجاءاهلل العتیبي
تركي محمد عبداهلل عسیري

نواف مشرع حمد العتیبي
جمیل سیدكریم عمر دراز

سلطان محمد فهد الهویمل
عبداهلل سعود مساعد الكدیوي
عبداهلل مشلش سعد املظیبري

محمد نوبان حمد املطیري
هاني محمد حامد اجللسي
ماجد نویش سعود العتیبي

عالء أحمد حسن سلیم
حمد محمد حمد القحطاني

اسم اخلريج

بدر أحمد سحیم االسمري
عمر علي عجالن اخلالدي
أنس سالم عبود باطیب

سلطان ثواب هذال السبیعي
عبدالرحمن موسى علي الغامدي

محمد عیسى موسى مسودي
ولید علي محمد الشمراني

فهد عبداهلل سالم الشهراني
فایز فالح دامس الشهري

أحمد ابراهیم محمد عمار
فهد محمد حماد بن حماد

علي سالم سلمان احلجوري
محمد جابر أحمد عسیري

ماجد عطااهلل محمد الرفاعي
دامس فالح دامس الشهري

فهد عیفان بركي اجلعید
فایز محمد سعید الرفاعي

محمد رزق اهلل علي الناشري
ابراهیم علوي هاشم بابیضان
فهد محمد عبداهلل االسمري
محمد سعد عائض السهلي
نواف سلیم مسعد العنمي

فایز عبداهلل تویم الثقفي
أیمن صالح عایض القرشي

محمد عیسى عیسى خرمي
حسن مشبب محمد ال جعال

محمد سلطان معتق القحطاني
یوسف سعد صالح العمري
أحمد عبداهلل أحمد بالبید

حسین عبداهلل ابراهیم البركاتي
راشد صالح عثمان احلر

فرید رمضان حسن الزهراني
أحمد مسلم مریخان العنزي

سعید عطیه محمد الزهراني
علي ابراهیم علي عسیري
عدنان عبداهلل رده النمري
فهد حمید حمود الثمالي

عبداهلل سعود نحاي اجلعید
موسى علي محمد حبیب

صالح یحیى محمد قحاط





اسم اخلريج

عاید سعد عائد العتیبي
مشعوف حامد حمود آل محاضي

مشعل زقم طراد الشمري
متعب فالح دغیلیب املطیري
عائض حسن علي االسمري

محمد سعید محمد بن قوت
محمد سعید جابر الكریدمي

علي محمد محسن العمري
عبداهلل عایض سایر العنزي

عبدالرحمن هالل زاید العتیبي
فهد علي ناصر زبرقي

اسم اخلريج

فیصل صالح ابراهیم الطاسان

اسم اخلريج

علي أحمد علي السعدي املالكي
عبدالعزیز ثویبت عامر السلمي

موسى علي محمد الشیخي
عمر رجیان دسم العتیبي

ابراهیم عبدالرحمن عبداهلل العیافي
سلطان عبدالعزیز ناصر بن حسین

سعد علي سعد آل رفیع
سلطان حسین علي الوادعي

عبداهلل محمد سعید محمد باناجة
عمر سعود محسن احلربي

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

علم النفس

علم االجتماع - اجتماع

اسم اخلريج

ماجد محمد عایض العمري
عبدالرحمن عویض معنز احلربي

ابراهیم مناور مرشود السحیمي
عبدالعزیز سعد ابراهیم بن جروان

محمد عائض محمد الوادعي
محمد مسفر سعد البحیري
محمد عواض صالح املطیري

سعد عبداهلل صنهات الرشیدي
محمد جواد علي العلي

محمد فهد محمد البراهیم
خالد محسن غامن الشمري

محمد عموش شمیالن الصاعدي
محمد مفلح هویدي الشیباني

عادل عامر خضران الرشیدي
بندر ناصر حالص القحطاني
عقیل حسین عطاس اخلیري
عثمان محمد أحمد املرحبي

محمد عبدالرحمن عبداحلق اجلهني
عبداهلل صالح رشاش املطیري

خمیس مریح منزل العنزي
محمد عائض ملهي القحطاني

عبدالرحمن عبداهلل علي الشعیبي
دخیل اهلل جخیدب طریخم ال مشعل

علي ابراهیم علي الطراحي
ماجد عوض مرزوق الزهراني

فایز سریان مجول العنزي
منیف مناحي شارع العضیاني

توفیق عیسى علي بوصالح
جاسر سالم فاضل البقمي

هاني باني مرشد الكثیري
حامد مفلح سلیم احلارثي
ابراهیم عید عودة اجلهني

بطي عایض محمد القحطاني
عبداجملید عبدالدایم محمد احلربي

أحمد سعید أحمد ال حنیش
بندر عبدالعزیز ابراهیم الزهیري

عبد العزیز محمد سعود بن عمران
سعید حمد عائض اجلروي
عید مشحن علي البلوي

عقاب مرزوق سویلم العتیبي

اسم اخلريج

عایش محسن زوید العمري
صالح علي مهدي الیامي

بندر غالب مفرح احلربي
محمد خضر محمد الراشدي

مطلق كهاف زبار البقمي
محمد رزق اهلل خلف املعبدي

صالح نائف عبید العتیبي
نبیل رفیع عبداملطلوب األحمدي

محمد علي محمد ال مردف
سهل عبداهلل غرم اهلل الغامدي

علي حسن عبدهلل الزهراني
بتال محمد سلیم العتیبي

صباح حبیان شامان الشمري
فارس محمد فارس القحطاني

عودة سلیم سلمان اجلرفاني
مشعل محمد سفر احلارثي

رائد عبدالكریم عمایر الزبالي
فهد عوید عواد الرشیدي

محمد نفاع زید احلربي
ناصر سعید عبداهلل الزهراني

أحمد ابراهیم عوض ال عیشى البارقى
یحیى علي محمد الشهراني
فهید محمد فهید الشریف
بدر عبداهلل محمد الدوسري

عبدالعزیز عواض مزید املطیري
سلیمان أحمد رداد اخلدیدى
صالح عبداهلل ركا العنزي

محایل علي جابر آل مصبح
تركي حامد محمد العامري

عبدالرحمن أحمد عبداهلل حجره
فیحان فهد محمد العتیبي

أحمد زبن جالب الروقي
حسین سعید مداوي القحطاني

محمد قنیفذ خلف العنزي
عبدالعزیز عواض عمایر املرعشي
عبداهلل سعید حمدان الشهري

سعد محمد ابراهیم اجلمعة
عبداجللیل سلیمان محمد التویم

بدر سالم محمد الشهري
علي سلمان علي الغاوي
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اسم اخلريج

عبداهلل الفي سمران احلربي
عابد عبداهلل مطلق املظیبري

رائد یحي خضران الزهراني
بخیت طالع بخیت احلارثي
أحمد محمد زائد االسمري
غازي عایض مرزوق املطیري
طالل كرمان نشاء احلازمي

عبد اهلل صالح غامن األحمدي
طراد سعید شماط العنزي

نهار محمد مبارك اجلبلي
یحیى ابراهیم یحیى آل عامر
عیسى عبداهلل نشاء الروقي

محمد مشبب محمد ال حاضر
رفعان حمد هادي القحطاني

سلطان عبداهلل مهنا الهاملي
سعود محمد علي الزهراني

عبدالرحمن فؤاد علي محروس
عبدالرحمن مساعد سعید احلربي

 سعود عبداهلل سعود احلمید
حمدان جدیع حزاب الشمري

رویضان الدهري رویضان الشمري
سعد مغرم حسن الشهري

علي سالم اجلوتر آل سلیمان
عبداهلل مسعف خضر السلمي

محمد عبداهلل ماطر اجلابري
سلطان محمد عبداهلل ابوقیان

فیصل مقبول علي اجملنوني
نا صر سمیر مطر العتیبي

فیصل عایض ثنیان االكلبي
نواف مطلق جالي العتیبي

مهدى محمد حسن الصویتى
عادل عمر محمد احلازمي

مسلط فهد محمد العتیبي
زاهد سعد سعید الغامدي

یحیى علي یحیى الغالبي
خلف متعب ملیح الشمري

محمد زاید هالل املهلكي
سلمان سلیم سالم العازمي

علي جابر محمد النجادي
محمد ناصر علیان العنزي

اسم اخلريج

عائض بویرید عایض الشهراني
مقبل حمود ضاحي الشمري

حامد سابر رائز الشمراني
فالح محمد مناور احلربي

محمد ظافر علي الشهري
عارف حامد علي الشهري

محمد أحمد محمد السحامي
مشعل غنیمان غنایم احلجیلي
موسى سعد سلیمان القمیزي

عبداهلل سلیمان محمد االحمري
محمد سمیر مهدي احلربي

محمد علي مسیب محنشي
عارف نواف خلیف الشمري

عبدهلل سعد كدیمیس العتیبي
جازي محمد جازي السبیعي حمدان جدیع حزاب 

الشمري
رویضان الدهري رویضان الشمري

سعد مغرم حسن الشهري
علي سالم اجلوتر آل سلیمان

عبداهلل مسعف خضر السلمي
محمد عبداهلل ماطر اجلابري

سلطان محمد عبداهلل ابوقیان
فیصل مقبول علي اجملنوني
نا صر سمیر مطر العتیبي

فیصل عایض ثنیان االكلبي
نواف مطلق جالي العتیبي

مهدى محمد حسن الصویتى
عادل عمر محمد احلازمي

مسلط فهد محمد العتیبي
زاهد سعد سعید الغامدي

یحیى علي یحیى الغالبي
خلف متعب ملیح الشمري

محمد زاید هالل املهلكي
سلمان سلیم سالم العازمي

علي جابر محمد النجادي
محمد ناصر علیان العنزي

عائض بویرید عایض الشهراني
مقبل حمود ضاحي الشمري

حامد سابر رائز الشمراني
فالح محمد مناور احلربي

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

اسم اخلريج

محمد ظافر علي الشهري
عارف حامد علي الشهري

محمد أحمد محمد السحامي
مشعل غنیمان غنایم احلجیلي
موسى سعد سلیمان القمیزي

عبداهلل سلیمان محمد االحمري
محمد سمیر مهدي احلربي

محمد علي مسیب محنشي
عارف نواف خلیف الشمري

عبدهلل سعد كدیمیس العتیبي
جازي محمد جازي السبیعي

عبدالعزیز علي سعید الشهراني
بدر عبداحملسن محمد الدایل

عبدالعزیز مبارك خلیوي اخللیوي
سعد سعود باني احلربي

سلیم صالح عبداهلل البلوي
ناصر براهیم محمد العمیره
أحمد سلیمان محمد رفاده

الیاس عبدالعزیز عبداهلل احلامد
محمد عایض محمد الشهري

عبدالوهاب عبداهلل محمد القرني
بندر علي مزید العمري

محمد مسفر فهد العصیمي
محمد أحمد محمد آل حمدان

مطلق محمد عبداهلل العجالین
موسى أحمد جابر دوشي

عبداهلل محمد سعید الشهراني
محمد سعد محمد الربیعي احلارثي

خلف مسند خلف الشمري
سلطان بندر محیا العتیبي
أحمد حامد شدید اخلماش

محمد خضیر رثعان البدراني
هیف ماجد محمد جلیغم

صالح حمد محمد العصفور
مبارك ناصر هادي الشهراني
محمد مناحي سالم احلربي
عامر حمود مرزوق األحمدي

عبد الرحمن عبید عتیق اجلابري
خالد مبارك صالح القرشي

محمد عبدالرحمن عبداهلل السویلم

اسم اخلريج

محمد سعید علي القرني
سعد عبدالرحمن سعد املقبل

عمیش عیاش بن مرزوق الرشیدي
محمد سمیح سفر الدلبحي

مانع حسین محمد ال دغریر
سلطان ناصر فهد القحطاني

عبداهلل سالم زید املظیبري
سعید محمد بخیت الزهراني

عبداهلل محمد فائز القحطاني
غرم اهلل راشد أحمد الزهراني

ناصر سعود عید احلربي
عبداهلل ظافر عبداهلل القحطاني
تركي ذیاب راشد الصقري العنزي

سلمان هالل هلیل املطیري
محمد ظافر غندف الشهرانى

أیمن صالح سیف اجلعید
مبروك سعدي طلیحان الشمري
ابراهیم عبداهلل ابراهیم بن عنبر

حسین علي صالح الزبیدي
عوض عیضه محمد املالكي

عبدالرحیم علي عبداهلل العبیدي
عبدالرحمن علي عبود احلارثي

عیسى أحمد محمد نولي
عطاهلل علي شباط العمراني
عوض سعید حزام ال الشیخ
محمد محمد مفرح ال عامر

عواض سفر حمود احلارثي
فهد علیثه علي القاضي

فهد سعد كهف الشمري
عایض سعد عایض ال عیاش
غامن راشد عبد اهلل الصاعدي

محمد بخیت هویدي الرشیدي
فهد ضحوي صالح احلربي

عبداهلل ناشي ماطر العتیبي
علي محمد علي القحطاني

عبداجملید حسن محمد الزهراني
خالد هادي سعود العنزي

فریح مسهوج املطرفي العنزي
عطاء تركي حواس الشمري
عوض أحمد ناجي القاسمي
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اسم اخلريج

عوض ضیف اهلل مسفر املالكي
عبد الرحمن سلیمان ابراهیم الشریوفي

خالد صالح عبداهلل الصعنوني
احلمیدي راشد سعود املطیري

فرحان االدهم عوض العنزي
علیان عبید محمد احلربي

متعب مویس منیع املطیري
ناجي غیث بن موسى الهجاري الشریف

الفي دخیل مدخل املطیري
أحمد مشعان عبداهلل العتیبي

أحمد معیلي عبدالهادي الزنبقي
علي عوض عامر الشهري

حسن رزن وصل القحطاني
بدر محمد أحمد املنصور

محمد عیضه أحمد الثبیتي
سعید صالح قواش املالكي

عویض عوض اهلل عایض احلسیني
شاكر علي حسن ال مسود

فارس معجب عبداهلل الزهراني
خالد محمد خلیفه الباتع

عوید ملیح شیحان الشمري
نبیل مستور عازب احلارثي

عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالعزیز العرفج
هاني علي هادي ال ریشان

عبدالعزیز محمد ابراهیم املقیطیب
مبارك سعد محمد الشهراني

حسن سعید عبد اللة الزهراني
زاید سعید عائض الشهراني

سلطان مسلط ضیف اهلل احلارثي
متعب زید عوده السهلي

فهید فهد عواض املطیري
عبد اهلل حمد حماد العوفان

حامد خلف معیض املنتشري
سعد عبدالرحمن سعد تویم

سعد مطلق فریحان احلارثي
حمود ضیف اللة طویلع احلربي

حمد سعد فهد النتیفات
موسى محمد عبداهلل البارقي

عبدالكریم محمد معجب احلربي
نادر صنهات مطلق العتیبي

اسم اخلريج

محمد عبداهلل عوض اهلل النفیعي العتیبي
سلطان دخیل غزالن اجلابري

سعید حمد علي القحطاني
محمد عبدالعزیز محمد العریفي

خلوفه علي محمد آل غا زي
محمد یحیى صالح آل یحیى

ناصر عبدالرحمن محمد العتیبي
عبداهلل حسن حمدان آل عوضه

صالح ناصر صالح العقیلي
مساعد عبداهلل سعود السحیمي

عبداهلل سالم مریزیق العوفي
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن بن شبرین

محمد مساعد عبداهلل الرویثي
بندر محمد فهید الشیخ

صالح حسین صالح ال شرمه
محمد عبداهلل عبدالرحمن السبیهین

راضي جبر رداد املقاطي
عبداهلل محمد صالح الغامدي

عبدالعزیز حمد سعود السعدان
حسین علي یحیى الهمالني

زیاد محمد بشیر الفهیقي
عبداهلل أحمد غرم اهلل العمري

سلمان صنت ضیف اهلل العتیبي
علي سعید محمد الشهراني
عبداهلل سعد عبداهلل احلربي

یاسر یحیى أحمد النجیمي
منیف سعود فویران احلربي

حمد زبن حامد الصبحى احلربى
عطیة عبداهلل أحمد الزهراني

عبداهلل مسلط مطلق السبیعي
هاني غازي هدي النفیعي
أحمد سلیم جزاء املیلبي

حسن علي حسین ال صبحان
ناصر عبداهلل سلطان احلارثي

علي رشید راشد الزهراني
حسن علي أحمد حكمي

عبداهلل حسن محمد احلرازي
یوسف عبید سلمان احملمادي

صالح جابر غامن اجلهني
سالم صالح زوبین اخمللفي

االجتماع والخدمة االجتماعیة - علم اجتماع

كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

االجتماع والخدمة االجتماعیة - علم اجتماع
اسم اخلريج

نایف محیا رضیان العتیبي
عبداهلل حمد صقر القحطاني

جزاء جزاع بن الشنیع البدراني احلربي
یوسف فارس فیحان احلربي

أحمد سعد سلیمان السویلم
صقر محمد حمید الروقي

یحي أحمد یحي شوك
نیاف ذایر صالح املطیري

یوسف غربي حماد الشمري
عبداهلل سعد مانع الشهراني
دخیل اهلل نوار سودان املطیرى

اسامه عبدالعزیز محمدسعید عولقي
مشعل محمد عبید املالكي

سعد فهد سعد ال سیف اخلامسي

اسم اخلريج

منیف هالل سویفر القمیش
أحمد وهق سیف القحطاني

بدر سعید علي القرني
عبد اهلل عمر محمد البردي

صالح موسى صالح املوسى
علي سعد منیشیر العازمي

مسفر معیض محمد الوادعي
حمود احلبیب علي الفهیقي

حمدان سلیمان صیاح البلوي
منصور سعد ناصر السعد

فیصل محمد عبد الوهاب عبده
نایف لفا فیصل الروقي

فوزي محمد فاید السلمي
عصام صالح عبدالعزیز املزروع







الفصل الدراسي  الصيفي
انتساب

1431هـ - 1432هـ



كلیة االقتصاد واإلدارة

اسم اخلريج

سعید أحمد شحات البشري
عقیل مصلح جابر العریاني

عائض عبدالسالم أحمد العصیماتي
عبد العزیز هاجد غزاي احلربي

تركي سعود عبد العزیز العنزان
ماجد محمد سالم باوزیر

نایل عبدالعزیز عوید الرویلي
بندر علي سالم الشهري

عمر سلطان عمر املطیري
عماد سلطان حسین املزیني

محمد مسلم عبدالباقي اجلهني
سلیمان حمد محمد اخللیفي

ماجد مناحي علوم الشمري
فراس عبداهلل عبداهلل املدني

محمد حمدي علي املالكي
مسلط قاعد مسلط العتیبي

محمد ساكت عشوي الشمري
تركي عبد اهلل عبد الرحمن الفارس

مصعب ممدوح صالح بنجر
محمد عادل خلیل كویتى

محمد محسن وهیب املشهدي
عمرو الطیب طاهر هزازي

محمد مبارك فارس الشمري
لؤي محمد عصام عوده

سامي عبداهلل سلیمان بن دایل
لؤي نزیه مصطفى جافو

رضا أحمد علي العباد
سعد جابر حامد العنزي

عبداحلمید محمد علي محمد مؤمن خان

اسم اخلريج

فهد حامد مسعود الصحفي
عصام سعدون محمد العبداملنعم

بدر سالم عبداهلل الشمري
مازن محمد ربیع مباركي
فهد نیاف عایش املطیري

عبداهلل شعبان أحمد آل مریح
هاني محمد زین القرني

بدر خالد فیحان السبیعي
أحمد محمد حسن املعلمي

اسم اخلريج

محمد عبد اهلل محمد العتیق
مبارك فهد محمد املتعب

نواف معیوف مسعود العلیاني
فهد احلسن عیسى ابومرعي

هشام محمد عبدالرحمن العضیبي
فهد محمود یوسف فطاني

سلطان عبداهلل محمد احلیدري
محمد باقر أحمد الطویل

منصور مبارك بركة املطیري
محمد عبداهلل صالح احلمد

عبد العزیز عبد اهلل فرحان بن نادر
نایف محمد نصیر الشریف
سعود ناصر محمد العریفي

فالح فراج العضب السبیعي
بدر عبداهلل محمد العجمي

ماجد هادي علي آل سلیم
ابراهیم عتیق ابراهیم آل سبیت

متعب نغیمش بادي احلقباني
یاسر أحمد علي الزهراني

عبدالعزیز حسن عبدالغني كابلي
بندر راجح سعود البیشي

ناجي محمد حسین ال مطلق
ایاد محمدجمیل جمال بدوي

فیصل بن فهد علي احلربي
خالد عبدالرحمن سلیمان السالم

محمد السید السید ابراهیم
یوسف محمد منصور الزامل

معاذ عبداهلل عبدالعزیز القاضي

اسم اخلريج

مهدي مرعي االسود القرني
ابراهیم علي عائض آل هماس

بندر سلیمان سعید احلربي
سعید محمد سعید الشهراني

ابراهیم أحمد حاسر املباركي
ناصر فرید علي باهدى

محمد خلف رفاعي العنزي
هیثم صالح اسعد حدیدي
فهد صالح محمد الفوزان

إدارة اال عمال - تسویق

إدارة األعمال -إدارة وتنظیم الموارد البشریة 

اسم اخلريج

زامل عبداهلل هلیل احلربي
ماضي بركي عامر املطیري

خالد حمد ابراهیم العریني
حامت مسعود محمد الرفاعي

أحمد حمیدان حامد الصبحي
فرحان مرزوق غالي العنزي

حسین علي محمد آل قماش
فهد عائض صالح القرني

عبدالرحمن سعود فالح احلربي
صالح محمد سالم بادیان
أحمد فؤاد عباس خیراهلل

عبدالرحمن أحمد محمد احلمید
محمد حمد عبدالكریم النجیدي

عبداهلل سعید عون بهلول
عصام محمد صالح عثمان البخاري

أسامة أحمد محمد مهدي
أنور عبدالرحمن محمد النعیم

خالد شعبان أحمد أل مریح
سلطان سعد ابراهیم بن میمون

مهند ابراهیم أحمد جاد
عبداهلل صالح عطیة العمري

طارق عبدالرحمن ابراهیم احلازمي
سالم أحمد محمد باحسن
موسى عمر محمد املشایخ

مجدي سعید ابراهیم الشیخي
ماجد علي عبداهلل احلسین

مقبل محمد عبدالعزیز السریع
محسن صالح سعید بن صدیق
عبدالعزیز حمد صالح السویلم

حمد بنجر حمد الدوسري
ماجد عثمان عبداهلل الغامدي
عبداهلل سعید عبداهلل بالبید

محمد فهد زعل العنزي
ماجد علي محمد املطیري

عبدالقادر محمد رجاء الزنبقي
یاسر مسعد محمد اجلهني

سعید عبداهلل سعید باحكیم
داحن حزام زیاد الیامي

حامد علي معتوق لبان
عبداهلل سعد عبداهلل الزبیدي

وائل عبدالواحد محمد عید

اسم اخلريج

حسان محمد عارف محمد حسن عزالدین
عبدالرحمن فالح نافع الذروي

عبدالعزیز عبداهلل عبید العجیري
عبدالرحمن أحمد ابراهیم اجلعفري

فیصل عبداهلل حمد املشدق
ابراهیم عبد اهلل عواض العمري

عمرو علي فرحان جمیل
ساري ایمن محمد جمیل سنان

علي أحمد أحمد سحاري
سالم هادي محمد الدوسري

أحمد عبدالعزیز سعید الغامدي
حمد محمد حمد الزناتي

عبدالعزیز ابراهیم عبدالعزیز املعمر
أنس عبد اهلل محمد عشري

بندر أحمد محمد الصواط
عایض سعید عوض القحطاني

تركي أحمد عبداهلل كاتب
عبدالرحمن عبداهلل ناصر بن میمون

فهد سعید عیسى جمالي
نافع منیر صعیقر املطیري

تركي عبداهلل محمد البداح
محسن غالب محسن الكثیري
حمدان سلمان محمد الذبیاني

أحمد سعید مبارك بادغیش
عبداهلل حسن محسن العطاس

أحمد حسین بن عمر عفیف
عبداهلل فهد عقیل اخلطیب

رشید فهد رشید الشمري
مشاري عبداالله محمد العبسي

نواف هزاع عبید املطیري
صالح عایض عوض السلمي

تركي محمد ابراهیم الشقاوي
مازن حسن صالح القحطاني

فوزان عبداهلل فوزان الدامغ
سعید ناصر علي آل جاراهلل

عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل حلبي
یحي عبده یحي عشیري

سلطان محمد علي الغامدي
منصور محمد سلیمان الفوزان
عطیه عتیق مسعد السمیري

عبداهلل عاید مسند العنزي

إدارة األعمال - إدارة وتنظیم الموارد البشریة 





اسم اخلريج

سلمان محمد علي بامطرف
مشعل هالل محمد احلارثي
حسن علي محمد حلواني

عادل عبداهلل سعد املوسى
عبداهلل مفرح علي الشهري

مازن أحمد یحیى أجلویعدي
زیاد عبدالعزیز سعد السلیم

عبدالعزیز سلیمان عبدالعزیز العریني
عبداجملید فهد عبدالرحمن الزكري

صهیب عبد اللطیف محمد الزایدي
نواف سالم محمد الربیعان
مشعل عوید جدوع العنزي

ابراهیم محمد ابراهیم حكمي
عمرو محمد أحمد القحطاني
نایف مهاوش عبداهلل املهاوش

حمدان عبد اهلل محسن املالكي
علي ناصر علي دباء

مشعل سعد حمیدان القرشي
نائف فالح معیض القثامي

معتز أحمد عبدالعزیز التویجري
أحمد عمر حمدان الغامدي

عبداللطیف عبداهلل عبداللطیف الشعیبي
محمد حمد صالح السویلم

خالد محمد عبداحملسن الزكري
ناجى أحمد عطیه الغامدى

سلمان سیف الدین اكرام الدین اظ خان
أحمد سعید فائز العنزي

بندر عبداللطیف عبدالرحمن ال فارس
هاشم حسن سالم العطاس

غامن راشد عبداهلل الهاجري

اسم اخلريج

راشد محمد راشد احلبردي
ناصر خالد بدر آل سعود

علي عبداهلل علي الولیدي الشهري
عدي سامي حمدان االنصاري

نایف جبر سیف العتیبي
عبدالرحیم محمد شهاب أحمد قاضي

رائد محمد طارق كستیرو
عبد اهلل محمد عبد اهلل عنتر

بندر عبدالكریم ابراهیم العبودي
عبد الناصر سعید محمد القحطاني

عدنان كامل عبداجملید سمندر
طارق زید حلوان احلربي
خالد هادي سالم املري

محمود رضا محمد ال محمد حسین
أمین جاسم محمد الباللي
محمود عادل حسن محمد

حامت محمد سعید الغامدي
سلطان مطر هالل املطیري

عبداللطیف خلف عبدالرحمن ابن الشیخ
یوسف علي غرم اهلل الزهراني

صالح عبدالرحمن مرزوق احلارثي
حسان غازي صدیق نبراوي

أحمد ابراهیم محمد العضیبي
عبداهلل محروس محمد بن الدن

فهد صالح سلیمان الهزاع
یاسر أحمد محمد سعید

عبدالرحمن ناصر عبداهلل الدوسري
محمد أحمد علي القحطاني

فارس فایز محمد خوج
مهند نبیل محمد البصراوي

إدارة األعمال - إدارة األعمال الدولیة

كلیة االقتصاد واإلدارة

اسم اخلريج

محمد شجاع سحمي اخملاریم
عبدالعزیز بالل مرزوق ال شعبان

ماهر یوسف سعود احلربي
محمد مسعود سلمان الفیفي

مشعل ماجد محمد التریكي
راكان عبدالعزیز یوسف العویس

فارس محمد سائر البقمي
فواز رزقان طلق املطیري

ماجد سمیر محمود أبواجملد
ناصر عیاد شحاذة العنزي

علي عثمان محمد الشهري

اسم اخلريج

احلسین مهدي ابراهیم عبادي
طارق مشعل حسین الغامدي

محمد عبدالرحمن محمد العكرش
سعود عویضه ضبعان العنزي

نایف سعد صالح العمیر
خالد سعید سعید ال شبلحه

عبداهلل عبداعزیز عبداهلل أبوبطین
اخملتار محمد محمد الناجم

محمد أحمد عیدان الشمراني
منیر خلیل محمد فهمي

ولید ظافر سلیمان الشهري
فیصل سعود خلیوي اللقماني

حسن عبدالعزیز عبدالرحمن سلیماني
عبداهلل كساب عید العنزي
سعد سعید مهدي العمري

مؤید محمد عبدالرحمن الربیعان
جمعان عبد اهلل أحمد الزهراني

ناصر محمد صالح املستنیر
نادر عویض جري املطیري

عمر سعد عمر عرفه
فایز عجاج عیاط العنزي

عبداهلل مطر الفي احلربي
محمد عثمان محمد الشهري

ربیعان عبد اهلل سلطان الربیعان
عبدالكریم صالح عبدالكریم التركي

مشعل ظافر سمران السلمى
سلطان عبداهلل علي الزهیري

أدیهم محمد فالح الرشیدي
سلطان خلف بن محسن املطیري

فواز محمد علي احلربي
عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن العیدروس

طالل عقیل سلمان العطوي
أحمد صالح أحمد الغامدي

تركي ابراهیم عبدالعزیز العیسى
عبد احملسن عبد العزیز عبد اهلل بن عثمان

محمد عقله حسین احملمدي
حامت مترك حامد العتیبي

عبدالسالم عبدالعزیز محمد الشریم
عمر ابراهیم عمر اخلطاف

فیصل فراج فهید السبیعي
عوض اهلل حامد سلیم الرفاعى

عبدالرحمن اسعد عبدالقادر اجلویسر
بدر حمود سریسح العنزي

ولید ابراهیم حمد الغضفان

اسم اخلريج

فهد صالح عبداهلل العرج
طالل محمد عبداهلل االحمري

أحمد عبدالرحیم أحمد العامودي
عاصم عامر حامد عارف
ایاد محمد عمر باخضیر

حسام عبد الكریم ابراهیم اللحیدان
غفران علي بن هاشم حمصاني
فیصل عبداهلل أحمد العجمي

نایف سعد حمد الدوسري
محمد مراد محمد مراد

سعید محمد سعید القرني

اسم اخلريج

أحمد جابر حسن اخلالدي
عبداهلل فرحان علي العنزي
سالم على سالم الهمامي
مشعل محمد فالح العنزي

بجاد ثواب محمد العتیبي
محمد عوده أحمد اخلالدي األحمدي

علي محسن یحي ال جعرة
عبداالله خضر عبداهلل الزهراني

سعود جمعان عبید السهلي
موسى عبداهلل موسى العمران

طالل ناصر براهیم السعدي
انور علي محمد احلداوي

سلطان عواد محمد العنزي
عبداهلل هالل عبداهلل العتیبي
عمار عادل عبدالوهاب متبولي

سعود عبدالعزیز حسین ابوساق
عبدالرحمن الحم محمد الالحم

سعود عبدالعزیز عثمان أباحسین
سلطان حمد سلیمان بن سلیم

سعید جابر علي املري
مفضي عوض عناد العنزي
یاسر مسعود بجاش احلداد

عبداهلل عابد عیضه السفیاني
رشید حمد محمد اجلبرین
یحي جابر مسعود الفیفي

فاضل محمد علي العمراني
ولید أحمد ابراهیم القرعاوي

علي عزي أحمد معشي
خالد أحمد محمد طاهر

محمد عبداهلل صالح الغفیلي
رامي بخیت عوض احلجیلي
أحمد سالم عید العطوي

عبد الرحمن صالح عبد الرحمن احلرابي
حمزه عبده أحمد كاملي

عمر أحمد عمر فالته
عبد اهلل ناصر محمد الرصیص
محمد ابراهیم محمد الشایع

فیصل محمدنور عبدالرحیم بخاري
سلیم سالم ناشر اخلمیسي

محمد معیض فالح ال سلیم
عبداهلل علي عبداهلل ال غرامه

محمد عبداهلل محمد العبدالقادر
منصور غازي معیض احلارثي
ناصر عوض اهلل راجح احلربي

إدارة األعمال - إدارة العملیات والجودة

إدارة عامة - إدارة التنظیم والتطویر االداري





كلیة االقتصاد واإلدارة

إدارة عامة- إدارة التنظیم والتطویر االداري

اسم اخلريج

علي حمد اجلهني
عویضه حمد علي حمزان

سلیمان سعید شعالن احلربي
عبدالعزیز حسین الفي العنزي

أحمد ابراهیم محمد قمیري
ثامر صالح علي ال ذیبة

محمد عبدالرحمن محمد الشهري
عادل عبدالرحمن محمد املطلقه

جبر هویدي دلیل العتیبي
علي أحمد طاهري زاعبي

عبدالعزیز ناصر عنیة اهلل املطیري
مؤید خالد خیرالدین الیاس

مروان عبدالرحمن محمد الیحیى
سعود محسن نهار املعیلي

موفق علوي محمدصالح عقیل
مرشد قایم مهیرب الرویلي

انس أحمد حسن غندورة
مهدي علي مهدي ال حطاب

مشبب سعید محمد ال حبتر
ماجد محمد قاسم آل قاسم

علي محمد مدیني البارقي
رائد حامد صالح احملمدي

عبدالعزیز عبدالوهاب عبدالعزیز البریدي
أحمد عوض مطني العنزي

تركي محمد احلمیدي العفتان
ظاهر عبید رحیل الهرفي

زیاد محمد آدم هوسه

اسم اخلريج

عبداللطیف صالح حسن الیامي
شاكر سلیمان محمود الشكوري

محمد عبداهلل مناور الرشیدي
مساعد عواض مناحي املطیري

عبدالعزیز صالح محمد آل محمد
حسام سعید سالم الغامدي

أیمن محمد عبداهلل املرشد
نایف صالح مسفر العتیبي

امین علي حسین الدبیني
سعد محمد علي الغامدي

سعد علي عوض احلارثي
عاصم محمد عبدالرحمن الرقیعي

صقر غازي منیع اهلل املطیري
فیصل حزام عامر العجمي

فیصل عیسى عبداهلل العیسى
عباس عایض مضحي العتیبي

أحمد صالح فیاض الرویلي
عماد محمد یحى عاید احلربي
علي عیسى حسن الراجحي

حمدي حجاج سلمان الرشیدي
مستور محمد حامد السواط

أحمد محمد علي القرني
فهد ظاهر جبهان العنزي

هاني مضحي خمیس الرویلي
سامي عوده حسین الطویرقي

سامي سالم حماد العوفي
عبداهلل فرحان سلمان الشمري

إدارة عامة -إدارة الخدمات الصحیة والمستشفیات

إدارة عامة -إدارة الخدمات الصحیة والمستشفیات
اسم اخلريج

عبد الرحمن ابراهیم عبد الرحمن البریدي
تركي عبدالعزیز عبدالرحمن الثنیان

یوسف عبداجملید یوسف عفان
محمد غرامة عوض االسمري

سعود سعد عبدالرحمن املالكي
عبدالعزیز ناصر عبدالعزیز الناجم

غامن محمد تركي االیداء
یوسف سلیم محمد احلربي

عبدالعزیز عبدالرحمن جویبر الثبیتي
حمدان نامى أحمد الرفاعى

عبداحملسن مرزوق شاهر العمري

اسم اخلريج

محمد صالح محمد الضیف
عبداهلل محمد یحیى آل عسكر

عثمان عازب مطر الزهراني
عبداهلل جمعان عبداهلل الزهراني

محمد حسن عوض السفیاني
أحمد عبداهلل ناصر اجلفان
مروان طالل قاسم سجادة

شباب مفرح ماجد السبیعي
ابراهیم سعید محمد حلواني
حسن محمد یحیى قحطاني
محمد علي عبداهلل الصقیر

اسم اخلريج

بدر شایح مطلق العتیبي
یوسف سعید عبداهلل النهاري

علي عبداهلل هادي آل قراد
أحمد محمد بن سعید الشهراني

محمد ناصر حصین ال رشید
سامي أحمد محمد املالكي
أكرم أحمد منصور الصعدي

مسلط هندي دبیس العتیبي
حسن أحمد خضر الزهراني

منیف عواد منور الشمري
أحمد عبداهلل محمد املسعود

ماجد عایض سعید العتیبي
عمر أحمد علي الصغیر

زیاد محمد عبداهلل العفیصان
سامي مسعود قاسم السریحي

حسن مشبب محمد آل غبار
بندر فهد ناصر بن سلمه

محمد عبدالوهاب سعید الشهراني
أحمد عبداهلل سعیید ال الشیخ

فهد محسن غازي التویجري
ادریس محمد ادریس خضیر

عماد محمد ابراهیم التمیمي
خالد محمد صالح ال منصور

محمد سعد محمد آل شفلوت
یوسف عطیة محمد الزهراني
عبداهلل محمد علي آل عباس

صالح محمد سعید عمر عیوني

اسم اخلريج

محسن فارس حمد ال منجم
محمود جندب مسفر املالكي
عبدالعزیز صالح عودة احلربي

صالح سعید عبداهلل العسیري
سلطان عطااهلل فریح العنزي

خالد یسلم علي بالعبید
نایف جابر علي الساملي

حمد مسعود حمد الیامي
عبدالعزیز عبداهلل مشبب القحطاني

مقبول أحمد عبدة عكام
یوسف حمید حامد اجلدعاني
أحمد حمدي هابس العتیبي

فهد عبدالرحمن معیكل املعیكل
راجي سعد راجي الشمري

عبدالكریم علي سعید ال عبداملغني
عبداهلل شویمي حلیس الدوسري

محمد دبیان جعیثن الشمري
نایف سعود مسهوج الشمري

منر عایض عوض العتیبي
نواف ملوح الزاهد الشمري
مانع هادي محمد ال زمانان
حمود عوض نهاض املغیري

ابراهیم علي مصلح املطیري
فهد سعید عایض العمري
علي موسى سعید مرشان

سامي دخیل اهلل جبار املطیري

إدارة عامة  - عام

اسم اخلريج

محمد مطر محمد الثمالي
سامي مبارك شخیر الشمري

ریاض ابراهیم عبد العزیز العریفي
أحمد محمد سعید الزهراني
أحمد عیضة عبداهلل املالكي

اسم اخلريج

صالح حریمیس نفاع السلمي
سلیمان راشد سلیمان العطوي

علي غرامه سعید الغامدي
سعید سعد سعید القحطاني





اسم اخلريج

زین صالح حامد الشیخي
محمد جبار سعید الغامدي

علي عویض فهد العمري
خالد غالب ثواب العتیبي

خالد ثابت سعید القحطاني
محمد فرحان یحي احلریصي

سعید مسعود سعید الغامدي
فیصل فریعان سالمة الفایدي
ابراهیم حسن عقیل الصاحلي

اسم اخلريج

محمد سعید بن علي ال عبدالعزیز االحمري
عوض محماس زوید العتیبي

فهد محمد مبارك القحطاني
محمد بلقاسم محمد الصحبي

حامد مرسي مفرج الصاعدي
ولید عبیداهلل حسان احملمدي

علي عثمان حسین عیاشي
بندر أحمد عبدالرحمن رشوان

عبداهلل مبارك عبداهلل العمري
مشعل مرود راید املطیري

یاسر منصور محمد الدوخي
عبداهلل منیف یحیى الشهراني

عبدالرحمن سعید مفرح الشهراني
مشعل محمد سراج عصلوب
ناصر مفرج عبداهلل السبیعي
عبداهلل عایض أحمد عسیري

خلیل جنر مسعف العتیبي
حسین مهدي سعد القشانین

طالل حامد عید الصبحي
فهد محمد علي الغامدي

عبدالعزیز سعود ناصر كردي
محمد یحي سلیمان املالكي
محمد على عبداهلل القرني

هلیل سلیم سویري الزمهري
أحمد النشمي بن عبید الشمري

اسم اخلريج

حامت علي محمد احلربي
فواز سلیمان عاتق املعبدي

مخلد بریك رجاء املعبدي
بدر فیصل سالم ظافر الشهراني

أحمد علي هادي عسیري
مطلق راشد حسن العتیبي
مسفر محمد سلیم احلارثي

أحمد هادي صالح احلربي
سعود محمد شایع القرني

اسم اخلريج

رائد مصلح حسن عیوني
عوض علي أحمد املالكي

محمد ناصر سعید الدوسرى
فیصل ضیف اهلل مذكر العتیبي

عطااللة سعد خمیس العنزي
حسین محمد علي شاهین

محمد فایز ضیف اهلل الصعب
محمد أحمد محمد القرني

عبید علي عبید احلربي
علي عدنان عائد السیوفي

راشد عبداهلل عواض اخلماش
فهد سعید فرج السلمي

بدر النشمي عبید الشمري
دخیل أحمد محمد البحیري

عبداهلل سالم محماس العصیمي
عبداهلل ابراهیم حمزة العیافي

فالح حمدان حمد املطیري
عادل فایز محمد الزهراني
ماجد سعد غالى املطیري

وافي عبدالصمد عبداحللیم عطرجي
عوض أحمد سعید الغامدي

عبداهلل جاراهلل فایز الشمري
خالد عوید خلف العنزي

عبداجملید علي یحي الزهراني

اللغة العربیة وآدابها

لغات أوروبية - انجلیزي )لغة(

كلیة ااآلداب والعلوم االنسانیة

اسم اخلريج

ناصر محمد حسن خلبان
محمد حمد ابوعمرین مباركي

بندر عائض زائد احلارثي
هاني عبدالرحمن محمد االنصاري

بندر عواض عوض اهلل احلارثي
محمد فهد محمد ال داود
عمیر ممدوح بندر السبهان

سرحان مبارك مجري القحطاني

اسم اخلريج

نزار عبدالوهاب عبدالهادي محمد حسین
حامد محمد قلیل الثبیتي

مشعل معاطي بركي احلربي
فیصل سالم أحمد املالكي

یحیى محمد عبدالرحمن آل دحمان
سامي عواد واهس السریحي

حمدي نخیالن مریشید السهلي
محمد علي محمد الشهري
سعید عطیة نعمي احلدري
حمود فرج سلیم العطوي
عوض مبارك هادي املطیري

علي حسن فرج اجلهني
فائز مطار سعد الرویلي

عبداهلل شاكر عبداهلل الفعر
عبدالعزیز أحمد سفر الغامدي

عبداللطیف عبداحملسن محمد املطلق
جاوید أحمد خان جمالي

عبداهلل عثمان فاضل الزهراني
محمد عبدالرحمن محمد الشهري

سعید عایض علي عسیري
أحمد هالل هالل الزهراني

عمر عبداهلل زید الشمراني
عبدالرحمن أحمد محمد نازح

سعید عبدالرحمن صالح العامري
محمد محمد حسن عتودي
ابراهیم علي محمد ال فایع

أحمد بریك دخیل اهلل العوفي
معتز أحمد علي الغامدي

اسم اخلريج

عبداهلل سعود دغیلیب احلارثي
بدر محمد صعب الصعب

طارق بخیت عبداحملسن السفري
عبداهلل عبید محمد السویرحي

طالل أحمد محمد احلرازي
سلیمان عبدالرحمن سلیمان العقاب

فهد سعد حمدان احلربي
مشعل عوض عالي املطیري

اسم اخلريج

عبداهلل مشلوي جابر املشیفي
عبیداهلل عبداهلل مطر املطیري

سعد عبداجملید هزاع الشریف
محمد طه محمد الشیخي

سعید عبدالرحمن سعید الرفاعي
عید عبید ناشي احلرازي

خبتي علي صالح الزهراني
فالح محمد فالح الدوسري

عبداهلل سلیمان حمد العلیان
محمد حسن أحمد رضوان

ماجد محمد حامد الصبحي
خالد هادي عابد العمري

عبداهلل علي صالح املنسلح
سعید فرحان سعید الدوسري

محمد حمیدان وازن املطرفي
محمد طلق مطلق الروقي
ماهر حمید عتیق اجلهني

محمد سالم أحمد الغامدي
فوزان محسن عوض القثامي
فواز فهید سلیمان الشمري
معیوض أحمد خلف احلارثي

محمد منیر عبد احلفیظ اخمللفي
سمیر سعید محمد الزهراني
سامي محمد حسن الشهري
سلطان محمد عبداهلل املازني

مشاري ابراهیم عبداهلل املشیطي
خالد یحیى عبداهلل عبدلي

حدیب محمد ناصر السعدي

تاریخ

الدراسات االسالمیة





الدراسات االسالمیة

علم النفس

إعالم - عالقات عامة

اسم اخلريج

زیلعي محمد راجح ملیسي
عبدامللك سعد محمد الهویمل

ابراهیم زید سعید بن صلیح
مختار محمد محمود خلیفة الشنقیطي

سلیمان محمد حمود الربعي
موسى محمد زاهر الفیفي

محمد بكر علي الفقیه
طامي محمد بزاع السبیعي

محمد عبد اهلل بن راجح الغامدي
عبدالرحمن محمد یحیى عطیف

علي یاسین محمد البركاتي
یاسر عبداهلل فریح الناصر

جباره منور جباره الصعیدي
حسین عائض هادي القحطاني

سعد حامد سعد الشمراني
بندر محمد عبداهلل القرني

اسم اخلريج

یحیى أحمد سعید الغامدي
ناصر ضاوي عواض العصیمي

نایف عبداهلل باخت احلربي
حمدان علي أحمد الشمراني

مسفر سفر مطر الغنامي
علي محمد عبد القادر الشهري

مسفر عبدالعزیز عابد املالكي
سعد كامل محیا الفهمي

تركي زاید زید املاكي
فهد حیاء مرزوق احلربي

خالد مشیر راضي املالكي
حسن سالم حسن الشهري

طالل أحمد سعید قحطان
بندر محمد عبدالعزیز احملمود

اسم اخلريج

تیسیر سلیم حضیض الیوبي

اسم اخلريج

كمال عباس عویض البقمي
سامر خلف سلیمان احلساني

عبدالكریم شرهان سعداهلل البجالي
خالد ابراهیم صالح الشقاوي

تركي علي ناصر اخلتالن
عبدالرحمن سلمي سالمه السناني

زهیر مشبب علي آل ماطر
آدم سلمان سلیمان احلمدي

عون عبداهلل سعد ال مسعر
عابد هادي عابد احلربي
هارون بكر هارون برناوي

جابر قاسم سالم احلكمي الفیفي
سعود سعد قعید العتیبي

خمیس مخلف غصاب العنزي
علوان شهوان محمد الغامدي

اسم اخلريج

ابراهیم سعد ابراهیم الشنیفي
سامي مصلح بكر اجلمیعي

یزید حسن عبد الرحمن آل الشیخ
نافع فهد عوض املطیري

صالح مصلح سعد القرني
خالد صنت نوار املقاطي العتیبي

محمد عبداهلل محمد خواجه
محمد ماضي علي القرني
خاطر عائض فایز الغامدي

ماهر سالم دخیل اهلل األحمدي
محمد عوض جویبر الثبیتي
سلطان عید رابح القرشي
سلمان عطیة ردة الثقفي
ثابت حسین هادي قعوان
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علم النفس
اسم اخلريج

اسامه عبدالرحمن بشیر ال عبداهلل
حسن عایض سعید القحطاني

حجاب جنر ضیف اهلل العتیبي
سمیر محمد سلیمان الفوزان

سعد محمد مرشد املثنى
مصلح علي صالح القرني

هاضل حزام هاضل السبیعي
محمد علي محمد مدخلي
رامي مناحي سعد البقمي

ماجد عبدالكریم رداد املالكي
ابراهیم محمد سعید القحطانى

محمد عیسى حسن عازب
محمد عبدالكریم علي الزهراني

محمد مرشد عطیة البناقي
نزال مسفر مرزوق الغنامي
علي سعد علي ال حجالء

فیصل عبداهلل دریویش احلارثي
عبداهلل محمد أحمد الزهراني

عبدالعزیز عبداهلل درویش احلارثي
نایف مشعان سیف العنزي

فیصل محمد حمد الطبیشي
علي هنود عاتق البالدي

أحمد سالم قعیط الشمري
عبداحلكیم مسیر ذعار الشمري

عبداهلل محمد عبداهلل الشهري
سعید فاهد مبارك العمري
طالل سعد محمد املطوع

جمال صالح منصور احلربي
عبداهلل حسن عبده الزبیدي

فهد جلوي خالد العتیبي
علي سكات موسى الزبیدي
علي یحیى ابراهیم مجممي

سطام ماطر قینان العصیمي
خالد مرضي أحمد املالكي

ابراهیم أحمد عبده القیسي
یحیى حسین یحیى قاسم

اسم اخلريج

سامي عایض عویمر القرشي
أدیب عبدالعزیز عبداهلل الصغیر

محمد هندي مشدد املطیري
عبداهلل علي یحیى الزهراني

ابراهیم سعد عبداهلل الشهري
محمد علي عقیل العازمي

عبدالعزیز سعد ناصر الدواس
بشیر حمود مزید الشمري
علي مریع محمد آل مریع

علي قاسم محمد الشمري
مفرج نایف ولید بن شویه

عبد اهلل محمد فهد العنزي
حمدان مطیر شامان املطیري

بدر أحمد عبداهلل احملوري
عبدالرحمن فهید بتال احلربي

حامد جبر شیمي السلمي
بدر سعد معیوض احلارثي

بدر وزان سعد اهلل السلمي
عبدالرحمن مبارك علي الزهراني

عبداهلل عبدالعزیز محمد العجالني
سلطان عطاهلل خالد القحطاني

ذعار عبدالعزیز سبیل احلربي
مجدي عبد اهلل مرزوق الرحیلي

غزاي صائل غازي احلربي
تركي عبداهلل ابراهیم الشبیب

یحي أحمد عیسى الغامن
علي عبد السالم علي الصادق

علي یحیى أحمد الفیفي
عبد الرحمن عمري خلیفه البردي

محمد مرزوق سالم وبران
حسین سعد عبداهلل آل زهیر

خالد احلسین عمر املا لكي
سالم صالح عطیة السفیاني

عبداهلل محمد ابراهیم القایدي
اسامه حسن بن محمد حسن املغربي

أحمد ضیف اهلل رمیح السفیاني
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اسم اخلريج

عبدالرحمن علیان عطااهلل السلمي
عبدالعزیز یحى علي ال قعیص

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن القحطاني
عبداهلل صعفق حاكم الدویش

فالح مرزوق جابر آل صلیع
ذیب عزیز نوار املطیري

ذیبان ظافر ذیبان اخلضرة
هادي علي هادي القحطاني

محمد سعود عبدالرحمن الرشید
ثابت منصور محمد مسكتي

سلطان جبیر عطیه البالدي
عبدالرحمن علي احلسن عسیري
محمد سمیح مسفر النفیعي

سعود عایض ضعیان احلربي
بدر محمد عواض العصیمي

عید عواد مطر الشمري
حماد علي عید العنزي

فهد فالح مساعد السبیعي
ماجد حمید فضیان احملمدي

جاسر غازي بن حسین العوني املطیري
محمد عامر هیازع عسیري

أحمد عبداهلل محمد الغامدي
زاید سعد هندي الزهراني

عبدالرحمن مساعد ناهر الصبحي
مسفر مسلي محمد آل معمر

خالد علي عبدالعزیز السوید
بدر أحمد عثمان احلصان

عبداهلل محمد عبدالعزیز السعدان
محمد صالح منصور الشقحاء

أحمد علي صالح اخلریصي
شعیل برجس جزاء احلارثي

سعید عبدالوهاب سعید سبار
محمد مهدي ناصر القحطاني
مساعد ثویمر شعوي املطیري

محمد عبدالعزیز أبراهیم العسكر
سطام وصل اهلل باتل احلارثي

مسعود محمد حسن الصویتى
عادل حمد مطلق العوفي

یوسف حمید فضیان احملمدي
مشعل حمید ظاهر احلربي

اسم اخلريج

عبداهلل مبارك عبید القحطاني
محمد مضحي بطحي احلربي

حمود محمد جبر احلربي
ماجد صیفي غنایم البالدي

نواف عادل أحمد خلیل
محمد صالح املناور املندیل

باسم فهید عبدالعالي السلمي
نائف فریح سند الشمري

منصور عبداهلل صالح احلربي
عبداحملسن دهش عبداهلل الدهش

أحمد عبد اهلل هتاش العامري
خالد سعید طعیمس املطیري

عبد العزیز صعفق حاكم الدویش
حمد عبدالعزیز حمد السناني

بدر فایز سدحان السمیري
صلحان مصیلح معیوف الرشیدي

صالح سعود قثرد العتیبي
نایف فریج بن موسى السویلمیین العمراني

حمید محمد حمید احلربي
بندر بدر مرزوق العتیبي
ماجد مناور عاید احلربي

نائف ناهر عطیةاهلل األحمدي
محمد سعید راشد العجمي

سعدي صالح سعید الزهراني
خالد فالح عایض البقمي
عادل عیضه عوض املالكي

تركي جهز سایر العتیبي
ناصر محمد خلف املطیري

ماجد مسعود سعد البقمي
ماجد مسلط سلطان العتیبي

راكان الفي طلیحان العنزي
منصور بخیت هویدي الرشیدي
سلطان عبداهلل محمد احلربي

ولید صالح محمد الغامدي
عبداهلل مصطفى مهدي الصحبي

ذیب صقر راجح العتیبي
صالح مساعد بنیان احلربي

فایز هایل خلف العنزي
سعود محارب نافع املطیري

فارس سعید عوض الشمري

اسم اخلريج

محمد عبداهلل محمد احلربي
یاسر سالم حمد العویصي
أحمد عوض أحمد الزهراني
غامن مهجع سالم السلمي

عبدالرحمن عبداهلل علي االسمري
علي عبداهلل عبدالرحمن اجللعود

سعود نیاف عوض اهلل املطیري
فواز عبدالرحمن صالح الدریویش

فهد محمد علي الهندي
فهد مطني دلیم الرشیدي

محمد رشود عاید احلربي
یوسف أحمد صالح العید
حمود بریك حمود اجلمیلي

عبدالعزیز فاضل حامد املتعاني
نایف عواض عوض اهلل الكرشمي العتیبي

حمد معبرد محمد السید
فهد سعد سفر احلارثي

علي نافع علي احلربي
عزالدین محمد عزالدین الراجحي

علي محمد سالم البلوي
بندر حماد حثالن القریني

سلطان صنت صنیتان البدراني
عید عقیل عبداهلل احلربي

ناصر جویعد عایض الشهراني
قابل تركي بداي الشمري

سعید علي راشد االسمري
أحمد محمد ابراهیم الصالح

حامد محمد أحمد العامري
یاسر مرزوق مبیریك احلربي

ابراهیم محمد یحى العسیري
عبدالعزیز عبداهلل عبدالعزیز احلسین

نایف عبد اهلل مشحن املطیري
سالم حمود سالم املنیع

طالل ابراهیم حامد عجوه
خالد فیحان عیاد العتیبي

نواف مقحم عوض اهلل املطیري

اسم اخلريج

عادل عبدالرحمن عبداهلل املنیع
راكد مقیدح عیاط الفهیقى

حسني محمد عبداهلل الزهراني
عبید نور بخیت العتیبي

حمود سعید ملفي العتیبي
حسن راشد صالح احلربى
حسن یحي أحمد حكمي

عبدالرحیم هلیل معتق الرشیدي
محمد ناصر علي القنور
محمد نایف نافع العنزي

سعود دخیل اهلل حسن املرواني اجلهني
ابراهیم ناصر ابراهیم اجملحدي

سعید موسى سعید ال حافظ
محمد سعد سمیر احلربي

نایف سالمه وصل اهلل احملیاوي
خالد علي بن غرم اهلل آل داغش الغامدي

بجاد محسن االسود العنزي
خالد علي مشبب القحطاني

عبدالعزیز عبدالرحمن محمد العیسى
أحمد موسى حمزه مویس
محمد علي سعد القرني

عید عیاد یحى احلربي
مسري ناجي هاضل السبیعي
فراج منیف حطاب القحطاني

ناصر حمد شدید العتیق
خالد مضحي خمیس الرویلي

عبدالرحمن عبداهلل محمد أبومعطي
محمد حمد حمدي احلربي

سلطان طلعت معتوق الرافعي
خا لد اجلالسي حنیظل الشمري
ابراهیم سلیمان محمد احلصان

فائز محمد سعید االسمري
خالد عبداهلل علي البلیهي

عید حامد جمعان البلوي
ابراهیم دخیل اهلل أحمد السبعي

یاسین ابراهیم محمد العیافي
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