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يأتي احتفال جامعة )املؤسس( جامعة امللك عبد العزيز بتخريج هذه الدفعة من أبنائها  متزامناً 
بأبنائها  االهتمام  اجلامعة على  ، قد حرصت  برامجها  اجلامعة في جميع  الذي تشهده  التطور  مع 
اخلريجني من خالل برنامج إعادة الهيكلة األكادميية لبعض األقسام العلمية والكليات اجلامعية ملواكبة 
التطور العاملي ،حيث أنهت اجلامعة إعادة هيكلة البرامج الدراسية ودعمها باملقررات املهارية مثل 
برامج االتصال ، والتعليم التفاعلي، ومهارات احلاسب اآللي ، والتركيز على اللغة اإلجنليزية، واملقررات 
التدريسية امليدانية، كما تتبني اجلامعة مشروعات ضخمة طموحة بدءاً من االعتماد األكادميي العاملي 
لتحقيق درجة علمية عالية من اجلودة النوعية لرفع كفاءة األداء العلمي للجامعة والذي حصلت عليه 
بعض كليات اجلامعة بتميز ، مما ينعكس إيجاباً  علي تأهيل اخلريج  وتزويده باملعارف واملهارات التي 

تعينه على التحصيل العلمي واملعرفي لتلبية متطلبات 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 

من البرامج ذات اجلودة العلمية والعملية العالية.
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 احلبيب.
وبهذه املناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان ملقام خادم 
احلرمني الشريفني ولسمو ولي عهده األمني ولسمو ولي ولي العهد يحفظهم اهلل - على هذا الدعم 

الالمحدود الذي تلقاه اجلامعة خصوصاً والتعليم العالي عموماً من قبل حكومتنا الرشيدة .
الذين  التدريس  أعضاء هيئة  وزمالئنا من  بأساتذتنا  أن نشيد  األغر  اليوم  يفوتنا في هذا  وال 
سخروا علومهم وخبراتهم من أجل تخريج هذه الكوكبة ، فلهم منا احترامنا ومحبتنا وتقديرنا، 
أتقدم  ، كما  باجلامعة  التحاقهم  أن  منذ  اخلريجني  أبنائنا  بجانب  وقف  من  لكل  والشكر موصول 
بالشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو امللكي األمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
مستشار خادم احلرمني الشريفني وأمير منطقة مكة املكرمة لرعايته الكرمية لهذا احلفل الكبير 
ولصاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ مدينة جدة على 
تشريفه حلفل أبنائه اخلريجني، ولصاحب املعالي الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم على 
دعمه جلامعة املؤسس، وترّجل من قريب فارس من فرسان هذه اجلامعة العريقة، من الذين قدموا 
لها عصارة اجلهد وطيب العطاء معالي مدير اجلامعة السابق األستاذ الدكتور / أسامه بن صادق 
إدارته إجنازات  البذل والعطاء والعمل قدم فيه الكثير وحققت اجلامعة في  طيب بعد سنوات من 
تذكر فتشكر وتبقى على مر الوقت دليالً على الهمة الصادقة والعطاء الغير محدود فله الشكر 
على ما قدم ونسأل اهلل له التوفيق واألجر، والشكر موصول لضيوفنا الكرام على تشريفهم هذا 

احلفل الكبير .

سعادة  األستاذ  الدكتور

عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

مدير الجامعة المكلف

سعادة  األستاذ  الدكتور

عدنان بن حمزة زاهد

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

األمني وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

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

التي ما فتئت حتتفل بيوم تخرج 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 اآلباء واألمهات وجميع أسر وأهالي اخلريجني الذين يشعرون بالفرحة والسعادة الغامرة 

فترة  طوال  وبناتهم  ألبنائهم  املستمرة  ومتابعتهم  مجهوداتهم  حصدت  ما  ثمار  يجنون  وهم 

حتصيلهم الدراسي ، أهنئ أبنائي وبناتي اخلريجني الذين يقطفون ثمار سنوات من العمل اجلاد على 

مقاعد الدراسة، وأدعوهم جميعاً باالستمرار والتفاني في حتصيل 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 (.

وجندها فرصة ونحن نبارك لطالبنا هذا اليوم وهذا النجاح واإلجناز لنؤكد ألبنائنا اخلريجني على 

حرص اجلامعة 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 بالنجاح الدائمة 

لكم في حياتكم العملية املستقبلية وعلى تطوير وتنمية اجملتمع، 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.

وكيل  الجامعة  للدراسات   العليا   والبحث   العلمي

و هـ



سعادة  الدكتور

أمين بن يوسف نعمان
سعادة  الدكتور

د.عدنان بن سالم الحميدان

عليه  اهلل  صلى  محمد  سيدنا  األمني,  الهادي  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

وسلم... أما بعد .....

األولى  العتبة  قدماه  وطأت  أن  منذ  طالب  كل  ينتظرها  وغاية  عظيمة  مناسبة  التخرج  أن 

في سلم العلم في اجلامعة لفترة تزيد على أربع سنوات قضاها في التحصيل العلمي قطف من 

عبد  امللك  »املؤسس«  جامعة  تفتخر  املناسبة  وبهذه  بالنجاح,  تكللت  والتي  جهوده  ثمار  خاللها 

يلتحقون  اخلير.  بلد  في  والعطاء  البناء  في  يشاركون  طالبها  من  جديدة  كوكبة  بتخريج   العزيز 

مواصلة  على  الطموح  لديه  الزال  اآلخر  والبعض  واملعرفة.  العلم  بسالح  مسلحني  العمل  بسوق 

ألبائهم   وأبارك  املباركة.  البالد  هذه  في  التعليمية  مسيرته  مواصلة  في  مبتغاة  ليحقق  دراسٌته 

العلمي  التحصيل  في سبيل  لهم  وعون  من جهد  بذلوه  ما  على  وأساتذتهم  وذويهم,  وأمهاتهم 

أن تعبر عن عمق فرحتي  ابلغ كلمة ميكن  للوطن, وهي  أيضاً  ونبارك  اجلامعة.  دراستهم في  طيلة 

بتخريج هذه الكوكبة من  طالب جامعة امللك عبد العزيز العريقة, هذا الصرح العلمي الذي نهل 

وبنات  أبناء  القادمة من  العزيز, وسيظل لألبد نهر علم  ال ينضب لألجيال  الوطن  وبنات  أبناء  منه 

هذا الوطن الغالي.

إليكم من  يوكل  فيما  اجلهود  أقصى  وبذل  والعلن   السر  بتقوى اهلل في  ونفسي  وأوصيكم 

مهمات كبيرة في مستقبل حياتكم العلمية والعملية, فالوطن ال يستغني عن دور أبنائه اخمللصني 

والذي هم أمله بعد اهلل عز وجل في رفع مسيرته العلمية والعملية لألجيال القادمة.

القبول  عمادة  أسرة  عن   وبالنيابة  نفسي   عن  باألصالة  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  اخلتام  وفي 

وبدء حياة  تخرجكم   مبناسبة  وأساتذتكم   ولذويكم   لكم   والتقدير  التهاني  بأطيب  والتسجيل 

العزيز في كل  لتساهموا في خدمة وطننا  والتفوق  النجاح  املزيد من  لكم  عملية جديدة متمنياً 

اجملاالت داعياً املولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه اخلير لوطننا الغالي. 

بجامعة  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  أبنائنا  من  جديدة  دفعة  بتخريج  ونفخر  نعتز  ونحن  اليوم 

مع  إلى جنب  العليا( جنباً  الدراسات  )عمادة  وبإمكان   .. لإلجناز  آليات حقيقية  إنتاج  ذلك  ليمثل   .. املؤسس 

وكيل  سعادة  وتوجيه  اجلامعة  مدير  معالي  قبل  من  كبير  وبدعم  اخملتلفة  اجلامعة  كليات  العمل  شركاء 

اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تطوير املستوى والعمل بجد واجتهاد لرفع األداء وتثمني العطاء 

تنمية  في  اخلريج  واالهتمام بشخصية  التطوير  وتعزيز  وإنساناً(  )منهاجاً  العلمية  التنمية  الغزير ملعطيات 

املعرفة  أنواع  بأحدث  متسلحني  اجملاالت  كافة  في  متخصصة  كوادر  إلفراز  األداء  مستوى  وحتسني  املهارات 

والتقنيات ..

على  وتؤكد  طالبها  تطلعات  تنمية  إلى  ترمي  برامج  لتقدمي  دائماً  العليا  الدراسات  عمادة  وتسعى 

اإلسهام في بيئة أكادميية جديدة لتحقيق التفاعل العلمي واملعرفي والثقافي والوفاء باحتياجات ومتطلبات 

اجملتمع، ساعيًة إلى إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها، مع التطلع إلى اجلودة والريادة في حتقيق األهداف 

اإلجناز  إلى  الرامية  اجلامعة  رسالة  من  منبثقة  رسالة  وهي  ودعمها  اإلبداع  آفاق  وفتح  لها،  االستراتيجية 

وإثرائية اإلبداع والنبوغ ..

وفي هذه املناسبة .. نشعر بالفخر لهذا اإلجناز الذي حتقق بذل فيها اخلريجون الكثير من اجلهد واملثابرة 

والتفاني من خالل اطالعهم على فيض من املعارف والنظريات واالجتاهات احلديثة في كافة التخصصات، مع 

تعرفهم على خبرات وجتارب منظمات األعمال املتميزة محليا ًوعاملياً مع استخالص الدروس املستفادة منها، 

هذا إلى جانب اكتساب مهارات البحث العلمي، وعلى مدار الوقت كرست اجلامعة كافة كوادرها العلمية 

العلمي  والبحث  والتعلم  الدراسة  على  تشّجع  بيئة  لتهيئة  الطالب  من  الكوكبة  هذه  خلدمة  وإمكاناتها 

مبستويات عالية من اجلودة والتميز.

رغبات  كل  يلبي  متنوعاً  أكادميياً  علمياً  نتاجاً  تقدمي  في  نستمر  أن  العليا  الدراسات  بعمادة  نتمنى 

مهتمي الدراسات العليا ونسعى بجهود فكرية من طالبنا النابغني إلى االجتاه نحو العاملية في نشر برامجنا 

مبا  املؤسس  برسالة جامعة  وتستنير  وتقتدي  تقاس  التي  وحيويتهم  بحماس طالبنا  وأطروحاتنا مشفوعة 

والتقصي  والبحث  العلمية  الطاقات  أفق  فيها من  مبا  البحثية  للقدرات  وتلمسها  املعارف  تدفق  حازته من 

تتبارى  وجتعلها  احلبيبة  مملكتنا  مبناطق مختلفة من  للمجتمع  املشرق  إشعاعها  تعطي  أن  في  التي جتتهد 

لتجاري املكانة التي تعكس آمالها ورؤيتها العلمية األكادميية وتسعى بوعي  جملابهة العاملية ..

مبارك لنا هذا التخّرج، وهذه النجاحات، ونسأل اهلل للخريجني املزيد من حتقيق األهداف ..

عميد  القبول  و التسجيل عميد  الدراسات العليا

حز
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المتفوقون



المتفوقون المتفوقون 

دكتوراه
كلية االقتصاد واإلدارةكلية األداب والعلوم اإلنسانية

كلية العلوم

ماجستير

التخصصاالسم

علم االجتماعمصطفى احمد مصطفى بن صديق

علم االجتماعمحمد نويفع ضيف اهلل الشاماني

علم املعلوماتعلي ذيب اجلنيبي االكلبي

التاريخامين حسن عبداهلل زامل

اللغة العربية وآدابهاياسر أحمد حامد مرزوق

اللغة العربية وآدابهاناصر سليم محمد احلميدي

علم االجتماععبداهلل علي سعيد النهدي

علم االجتماععطية رويبح فالح السلمي

علم املعلوماتبدر عبدالرحمن عبيد اليوبي

علم املعلوماتمحمد حسن صالح بن شلهوب

علم املعلوماتمحمد مطلق ختروش العتيبي

علم املعلوماتعثمان عاطي عطية السلمي

اللغة العربية وآدابهاعوض ابراهيم خليف العنزي

علم املعلوماتفهد عبداهلل عبدالعزيز الضويحي

التخصصاالسم

األحياءهاشم احمد محمود ابوهريرة

األحياءحبيب منصور عزاز السلمي

األحياءمحمد احمد سالم الفايدي

األحياءيحيى محمد حنش الزهراني

األحياءمحمد صالح عبداهلل باناجه

التخصصاالسم

اإلدارة العامةوليد دخيل اهلل مبرك املطيري

اإلدارة العامة التنفيذيةسلطان عبداملغني حماد الشيخ

اإلقتصادسلمان عوض بن سالم الوذناني

احملاسبة املهنيةرامي عابد عبيد العطوي

إدارة األعمالعدنان عبداهلل شرف الدين اخلطيب

إدارة األعمالعبدالفتاح محمد حسني محمد

إدارة األعمال التنفيذيةصالح حامد صالح الرايقي

إدارة خدمات صحية ومستشفيات تنفيذيعبداهلل محمد عبدالرحمن اجلهني

إدارة خدمات صحية ومستشفيات تنفيذيعبداملنعم عبدالسالم محمد احلياني

اإلدارة العامةعبداحلفيظ احمد حسن غروي

اإلدارة العامة التنفيذيةعلي عبداهلل محمد الفهيد

اإلقتصادخالد سعد ساعد السلمي

السياسة العامة التنفيذيةماضي خضير مبارك الظفيري

احملاسبةعلي صالح حمد الوهيبي

احملاسبة املهنيةتركي محمد زامل الشريف

إدارة األعمال التنفيذيةوائل سيد أحمد أحمد كرام

إدارة األعمال التنفيذيةفهد عبداهلل محمد ابوحيمد

إدارة األعمال التنفيذيةعبدالكرمي ابراهيم علي الصغير

إدارة خدمات صحية ومستشفياتراشد عايض ردة العتيبي

إدارة األعمالناصر مشهور عوض آل مسلمه

إدارة األعمال التنفيذيةعلي محمد علي العسيري

إدارة خدمات صحية ومستشفياتفيصل احمد عبدالكرمي بانه

اإلدارة العامةشبيب هاجد عبداهلل السبيعي

اإلدارة العامة التنفيذيةماجد عوض اهلل عبيد احملياوي

السياسة العامة التنفيذيةفهد جبار مزيد املطيري

احملاسبة املهنيةأحمد هشام صالح قفه
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ماجسيترماجسيتر

المتفوقون  المتفوقون 

كلية العلومكلية األداب والعلوم اإلنسانية

كلية علوم األرض

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

كلية الطب

كلية علوم األرض

كلية تصاميم البيئة

كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة

كلية احلقوق

التخصصاالسم

اجلغرافياعلي معيض احمد القرني

الدراسات اإلسالميةعبدالرحمن سعد سالم اجلهني

اللغة اإلجنليزيةعبداهلل سليمان عبداهلل نور الدين

اللغة العربية وآدابهابكيل علي محمود املراني

علم االجتماععوض عليان ثالب السلمي

علم املعلوماتسلطان عيد معيض السلمي

علم النفسفهد سالم علي الهويريني

التاريخمحمد احمد صهبان القرني

الدراسات اإلسالميةسليمان عوض حسن قيمان

اللغة اإلجنليزيةهشام عافت مزعل الرويلي

اللغة العربية وآدابهاعمر احمد سعيد بقشان

علم االجتماعحسني ناصر سعيد الغامدي

علم املعلوماتضيف اهلل وصل اهلل عجب العتيبي

علم النفسصالح صالح محمد برجني

الدراسات اإلسالميةعبدالرحمن عمير عبدالرحمن القرني

التخصصاالسم

زراعة املناطق اجلافةواكيد موتوال بانباجن سيسيو

العلوم البيئيةفهد محمد محمد جنمي

التخصصاالسم

األنظمة)القانون(سلطان عبداهلل نزال العنزي

أنظمة-القانون واملمارسةاملهنيةماجد صالح مشعان املوقد

األنظمة)القانون(نزيه عبداهلل حسني موسى

األنظمةعبداهلل محمد علي العمري

أنظمة-القانون واملمارسةاملهنيةنواف علي صالح البطي

أنظمة-القانون واملمارسةاملهنيةمحمد علي صالح احلسني

التخصصاالسم

الكيمياء احليويةمحمد أحمد عبدالقادر الكريدمي

اإلحصاءمعيض عبداهلل علي القرني

األحياءهاني غيالن عبدالقادر الشرجبي

الكيمياءفواز صالح محمد ال سلطان

الكيمياء احليويةفهد عايد فهد اجلهني

علوم الفلك والفضاءاحمد عودة عبد اهلل احلربي

األحياءعبداهلل عابد عبداهلل باز

الكيمياء احليويةمحمد عباس صادق بغدادي
  

التخصصاالسم

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسيةمروان محمد عبداهلل الصيخان

التخصصاالسم

علوم احلاسباتهادي محمد علي الشمراني

التخصصاالسم

التشريح التقني واالنسجةمحمد علي محمد الغامدي

علم األدويةحمدان سالم جنيدب املالكي

التخصصاالسم

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسيةمشرف عائض محمد الشهري

التخصصاالسم

التخطيط احلضري واإلقليميبندر فؤاد عبداجلليل خاشقجي
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ماجسيتر

المتفوقون 

برامج الدبلوم العالي

المتفوقون 

الدراسات العليا التربوية
الدراسات العليا التربوية الدراسات العليا التربوية

كلية اإلقتصاد واإلدارة

كلية التربية

كلية األعمال - رابغ

كلية الهندسة

التخصصاالسم

التوجيه واالرشاد التربويراضي حماد عطية اهلل احلربي

تقنيات التعليمخالد أحمد محمد السبت

اإلدارة التربويةحسني سليمان عبداهلل اجلربوع

اإلدارة التربويةصابر معيوض عبداهلل العصيمي

التوجيه واالرشاد التربويسعيد علي سعيد العمري

التوجيه واالرشاد التربويمحمد أحمد ابراهيم املرحبي

التوجيه واالرشاد التربويماجد وصل وصل اهلل الردادي

تقنيات التعليممحمد عطيه حمد البشري

تقنيات التعليمفارس علي شجاع احلربي

تقنيات التعليمعبدالعزيز عبدالكرمي بنية احلربي

التخصصاالسم

اإلدارة الهندسيةبدر محمد علي السفياني

الهندسة الصناعيةسامي مقبل سعيد االحمدي احلربي

الهندسة املدنيةسعيد سالم عثمان الغامدي

الهندسة النوويةعارف ايسنيني نور كاالي

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسباتمحمد عبداهلل  حسيني

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسباتعابد عباسي محمد بشير

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسباتعبدالرحمن حمزه فيصل الشريف

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسباتنبراس محمد كمال سبحي

اإلدارة الهندسيةتركي علي عبدالرحمن القحطاني

الهندسة الصناعيةبسام عبداملنعم عبدالقادر عرب

الهندسة الكيميائيةتردي  محمد عبداهلل

الهندسة الصناعيةأنس عبدالرحمن عباس شرقاوي

الهندسة املدنيةعون حماد محمد الشريف

التخصصاالسم

اإلدارة الرياضيةرامي عبده علي بلعوص

اإلدارة الرياضيةمازن شعبان محمد بهكلي

التخصصاالسم

التربية اخلاصةنواف عبداهلل زيد السلمي

التربية اخلاصةمحمد علي محمد املتحمي

الدبلوم التربوي العامحسني علي عون اهلل السلمي

التربية اخلاصةحسن عطيه حسن الزهراني

الدبلوم التربوي العامحميدان غرامه سعد الزهراني

الدبلوم التربوي العامعبداهلل سبيع بن احمد الشهري

التخصصاالسم

إدارة املوارد البشريةمحمود موحد محمد الصواف

التخصصاالسم

الدبلوم التربوي العامحمد حامد احلميدي املطيري

الدبلوم التربوي العامرياض عبداهلل سالم املالكي
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المتفوقونالمتفوقون 
بكالوريوس

اآلداب و العلوم اإلنسانية

العلوم الطبية التطبيقية

االتصال واإلعالم

طب األسنان

االقتصاد واالدارة

أسامة رافع خزيم الشهري
حسن عباس علي ال حسين
حسن علي سويد الزهراني

عبدالرحمن عبدالله جارالله الحارثي
أمجد عبدالعزيز محمد مشيع الغامدي

علي محمد أحمد عسيري
محمد فيصل حسن احمد

سعيد أحمد عبد الله الغامدي
مازن حمادي عوض اليوبي

عبدالعزيز محمد صالح المرجان
ريان محمد حامد عنبر

علي عبدالله ابن جمعان الغامدي

عبدالعزيز محمد سليمان خماش
نادر فهد بن علي آل عباس

رائد علي رشيد الدوسري
أحمد سعيد مطر الجعيد

مازن يحيى محمد مجيردي

اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية

الدراسات اإلسالمية
اللغة اإلنجليزية

االجتماع والخدمة االجتماعية
علم النفس

اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية

األشعة التشخيصية
األشعة التشخيصية
األشعة التشخيصية

اإلعالم
اإلعالم

طب وجراحة األسنان
طب وجراحة األسنان
طب وجراحة األسنان

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

التربية

الهندسة

فهد راجح حضيرم الجنيبي
أيمن يوسف هاشم الشوا

مكي محمد سعيد عبدالحميد خان
محمد عبدالله محمد بالعمش
طارق تيسير محمد الغصين

محمد جارالله حمد المحامض
عمار سالم عمر باعبدالله

عبداللطيف طالل ثابت السده
عبدالعزيز محمد سويد الشهراني

خالد محمد سالم الكثيري
احمد سليمان علي االسود

عبيد علي أحمد عبدالرحمن حافظ
معاذ كامل مصطفى موريا

عاصم محمد جمال أحمد بتوه

موسى محمد عيسي معيطي
خالد صالح غرمان الشهري

علي عيسى على صنبع
رامي رجاالله سعيد المحمادي

متعب سلطان عبيد الحارثي
عبدالله معتق بن عتيق الله السلمي

احمد فالح بن خويتم السلمى
سلطان عايش احمد القريقري

معاذ صالح رجاء العتيبى
سامي مسلم بن جمعان المالكي
يوسف صالح معيض العماري

محمد موسى محمد عبدلي
عيد الفي شليان المخلفي

عبدالقادر عمار عبدالقادر ثالب
حسن أحمد سعيد العامودي

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة

علوم سياسية
المحاسبة
التسويق
التمويل

علوم سياسية
اإلدارة العامة

المحاسبة
نظم المعلومات اإلدارية

التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الهندسة الصناعية
الهندسة الصناعية

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

البكالوريوسالبكالوريوس
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المتفوقونالمتفوقون المتفوقون  المتفوقون

الهندسة

علوم االرض

مهند احمد مسلم االحمدي
عبدالرحمن محمد علي محمد نورولي

محمد عثمان محمد صالح نصيف
فيصل خالد حسين مرفق

مصعب عبداللطيف محمد ولي خان
حسن محمد اسماعيل اليامي

سعد نبيل عبدالله زيتوني
عبدالعزيز سليم حميد الحسني

عمرو محمد علي عيد
هشام سليم حميد الحسني

سعود شاهين محمد ابراهيم قبيل
عدنان نبيل عبد الحميد مرشد

عبدالله عبدالرحمن محمد الحجيالن
أحمد سليمان رزق الجهني

ثامر محمدمجيب عبدالرزاق حيدراباد
وسيم عادل محمد ملياني

فيصل عبد الله محمد المحلبدي
طالل محمد حسن المالكي

فيصل جمعان سعيد الزهراني
صالح مبارك عامر النهدي
أويس حسن بكر بالخيور

سلطان عبدالرحمن فهاد الشمري
عمار عبدالله احمد بتوه

عبد العزيز صابر حمدي حموده
صهيب عبدالله احمد بتوه
فيصل علوي حسين باروم

عبدالرحمن محمد صابر محمد عكاشه التركي
فهد محمد جبير الجدعاني

ياسر سعيد محمد الزهراني
اسامة محمد ناصر الشوكاني

مازن مرزق حديد المقاطي
عبدالله تركي ناصر التركي
صهيب بدر أحمد حبيب الله

احمد ابراهيم احمد فقي اليماني
بندر جمال صالح باشماخ

الهندسة الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الصناعية
الهندسة الصناعية
الهندسة الصناعية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الصناعية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الصناعية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية

الهندسة المدنية
الهندسة الصناعية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الصناعية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكيميائية

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

علوم االرض

تصاميم البيئة

الحاسبات وتقنية المعلومات

الحاسبات وتقنية المعلومات-خليص

 العلوم و اآلداب - خليص

محمد عبيد حمد الحربي
محمد عبدالرزاق سلطان أحمد

البراء السيد شبل زمزم
محمد عمر غالم الله خليفه

عمر محمد ابراهيم صالح
محمود عبدالكريم نبيه القيشاوي
محمد خالد صالح الدين عبدالله

يوسف مبارك سالم باعوم
عبدالله سالم ابوبكر خرد

عمار خالد عبدالله العماري
محمد ابراهيم محمد الشمالي

عبدالقادر احمد ابراهيم السقاف
اياد عبدالله سعيد القحطاني

براء محمد وارد البشري

بدر فرج صويلح الجلسي
صالح حبيب بن حماد الشابحي

جيولوجيا عامة-جيولوجيا المياه
جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

العمارة
العمارة

تقنية المعلومات
تقنية المعلومات
علوم الحاسبات
نظم المعلومات
علوم الحاسبات
علوم الحاسبات
تقنية المعلومات
تقنية المعلومات
نظم المعلومات

تقنية المعلومات

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

البكالوريوسالبكالوريوس
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المتفوقون المتفوقون  المتفوقون المتفوقون 

الحقوق

العلوم و اآلداب - الكامل

الطب

البراء محمد عبدالرحمن المحضار
عبدالمجيد محمد احمد باطرفي

محمد يوسف عبد القادر عبدالباري
سلمان عبدالرحمن حسن زهدى
محمد حسين عبد الملك خطاب

فارس فواز يحي المالكي
احمد محمود محمد الشنقيطي

يوسف علي احمد حكمي
مازن صالح عبدالله الغامدي
عبدالله علي سفر الزهراني

معاذ صالح علي النجار
ناصر دويم سعد السبيعي

سالم غازي خماش الشمراني
احمد سليمان سلمان الفيفي

طايل عايض عريمط السلمي

محمد عبدالفتاح سليمان مشاط
محمد غالب محمد باخيضر

حسام عبدالحميد عمر بخاري
سلطان محمد سليمان المعلم

عبدالمجيد تميم سعد آل زعير
اسماعيل أحمد محمد نمري

لؤي زهير محمد حامد المرزوقي
نواف طارق غالب ابوالفرج

عالء عدنان حسن شبكة
علي هياس علي الزهراني
محمد خلف حامد الغامدي

ابراهيم محمد عبدالحميد الرويتي
عبدالرحمن احسان خيرالله الرفاعي

عالء محمد طاهر محمد مير

األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة

اللغة اإلنجليزية

طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الطب

الهندسة- شمال جدة

 االعمال - رابغ

الهندسة - رابغ

الطب- رابغ

عبدالله مساعد عبدالله المقرن
وائل حمود علي المغذوي

ريان مشبب عامر الشهري
أحمد سمير ابراهيم الشاعر

عبدالله خالد عبدالله عقباوي
حسام محمد أحمد داغستاني

عبدالرحمن غازي عبيدالله الحمراني
هشام ابراهيم علي الغامدي

محمد منصور عبد الواحد طاشكندي
محمد عمران طالب العسمي
علي عبدالله عيضه باوزير

خالد عبدالله سالم الصاعدى
عبدالله احمد يحيى مرزوقي

سعد عطية محمد اليوبي

ظافر علي صالح الشهري
عمار عدنان حامد نوره

مصطفى احمد عبد المحسن الحماد

طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات
هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

القانون
المحاسبة

إدارة الموارد البشرية
المحاسبة
المحاسبة

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

البكالوريوسالبكالوريوس

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات
الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات
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المتفوقون المتفوقون  المتفوقون المتفوقون 

الطب- رابغ

العلوم و اآلداب - رابغ

العلوم

المعلمين

سعد عوضه دخيل الله الحارثي
عبدالرحمن ساعد عيضه المالكي

مجتبى احمد حسن الياسين
يحيى المحب حسن آل حمره

عبداالله عوض مقبول السحيمي
محمد عبد المحسن عبد المحسن الحماد

عبد العزيز سالم محمد المالكي
باسم طارق علي الغامدي

محمد عمر عطيه الزنبقي
سيف معوض عيفان المطيري

عاصم احمد سالم السناني
سعود عبدالصمد محمد عبدالصمد

عبدالعزيز ابكر عبدالله الحارثي
عامر سعيد بن عامر الجدعاني
محمد يوسف مزهود العامري

عبدالغني عبدالله عبدالغني نعيم
عبدالقادر علي عبدالله باحاذق
عبدالرحمن خالد صالح عيفان

عبدالرحمن سلطان صالح العمري
محمد موسى يحي الشمراني

عبدالعزيز عبدالرحيم عبدالله دربي
علي حسين عبدالله زيلعي
ايمن خالد محمدعلى كردى
فهد طالل عيضه الكثيرى

موفق مصطفى ابراهيم مهدي

طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة

الفيزياء
الكيمياء

األحياء
األحياء

الرياضيات
الرياضيات

الكيمياء الحيوية
األحياء

الرياضيات
الكيمياء الحيوية

الرياضيات
الرياضيات

األحياء
الرياضيات

الكيمياء الحيوية
الكيمياء الحيوية
الكيمياء الحيوية

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

المعلمين

ابراهيم عبد الرحيم كمال خان
مصلح احمد عمر معيلي
الحارث طه محمود سيت

الدراسات القرآنية
الحاسب اآللي

الدراسات القرآنية

التخصص اسم الخريج

دبلوم

المجتمع

االتصال واإلعالم

 االعمال - رابغ

فواز محمد عبدالرحمن العمري
تيمور خالد جاويد عالم

محمدسلمان حميدالدين   االنصاري
عبدالله مفرح احمد الفيفي

محمد عثمان محمد بايعشوت
محمد جواد صادق علي
علي منظور مالك حسين

احمد محمد فرازي شاه جهان
يوسف محمد عبدالرحمن

احمد  علي سعيد علي خاتك
محمد ابراهيم عبدالعزيز طاسجي

عماد محمد هارون الهوساوي
سلطان محيل صغير المطيري
مناجي خليل مناجي الزيلعي

صالح معيض سعيد الشهري
سامي محمد امين فخر الدين
سالم مساعد مبروك االحمدي

التأمين
مساعد صيدلي

التسويق
إدارة الشبكات
إدارة الشبكات

المحاسبة
التسويق
التأمين

إدارة الشبكات
المحاسبة

إدارة الشبكات

العالقات العامة
العالقات العامة
العالقات العامة

اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الدبلوم

البكالوريوسالبكالوريوس
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الفصل الدراسي األول
انتظام
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الدكتوراه

اإلقتصاد واإلدارةاآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم

ماجستير

اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم االجتماع

علم المعلومات

محمد نويفع ضيف الله الشامانيمصطفى احمد مصطفى بن صديق

علي ذيب الجنيبي االكلبي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

العلوم

األحياء

هاشم احمد محمود ابوهريرة

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة األعمال التنفيذية

إدارةخ.صحية ومستشفيات تنفيذي

اإلدارة العامة

اإلدارة العامة التنفيذية

عزيز سعد عياش القرشينادر محمد محي الدين كرنشي

سيف فالح سيف الخضرانمحمد رده زايد الحارثيصالح حامد صالح الرايقي
عبدالله حسن سالم النهديأنور أمين عبدالغفور قشقريسالمة ضيف الله ضافر الجحدلي

عالء عبدالعزيز عبدالغني فلمبانعمر عبدالله عمر تالبعلي هادي شوعي جيالن
سامي عائض مقحص الحارثيمحمد عبدالعليم عبدالرحيم رضوي

عبدالله ناصر عبدالله الفهيدعبدالله محمد عبدالرحمن الجهنيعبدالمنعم عبدالسالم محمد الحياني
محمد احمد عبدالعزيز اسالم نيازخالد مجري قاعد العتيبيبندر يوسف فرج الحربي

سامي سعيد على العمريعبدالعزيز راشد بركه الصاعديايمن خالد عبدالرحمن السويلم
فالح عواض عبدالواحد العتيبيوليد ولي علي حكميصالح غالي سافر الحربي

عبدالمجيد فيحان كتاب العتيبيمحمد سعد عبدالله القحطانيعبدالعزيز ناصر يوسف العتيق
محمد محسن عائش الغشمريجالل ابراهيم حسين بيمافهد عمر عثمان زمريق

علي عبد الله محمد الصعبفهد عوده سالم البلويمشبب محمد مشبب الشهري
فيحان دحيم عبيان الدوسري

فازع فارع عبدان المطيريمحمد محمد باشل العباسيوليد دخيل الله مبرك المطيري

سلطان عبدالمغني حماد الشيخ

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

إدارة خدمات صحية ومستشفيات تنفيذي
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االقتصاد واالدارة

اإلقتصاد

المحاسبة المهنية

سلمان عوض بن سالم الوذناني

خليل راشد ابراهيم الشبرميعبدالله أبوبكر عبدالله باحميدرامي عابد عبيد العطوي
عبدالله علوى فضل البارعالء عبدالكريم عبدالله الدعيجيمحمد علي حسين باروم

سعيد محمد منصور ال معتق

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

الجغرافيا

الدراسات اإلسالمية

اللغة العربية وآدابها

علم االجتماع

علم النفس

ماجد احمد محمد باوزيرعبدالله معيض مصحوب القحطانيعلي معيض احمد القرني
سلطان سالم محمد الزهراني

عبدالرحمن سعد سالم الجهني

احمد علي احمد المكرفحبكيل علي محمود المراني

عبدالرحمن عمر يحيى جعمانيعبدالله جابر بركات الشمرانيعوض عليان ثالب السلمي
عايد عيد عواد المحمديتركي محمد نامي المالكي

حمدان احمد عطاء قاضيفهد سالم علي الهويريني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

الجغرافيا

الدراسات اإلسالمية

اللغة العربية وآدابها

علم االجتماع

علم النفس

ماجد احمد محمد باوزيرعبدالله معيض مصحوب القحطانيعلي معيض احمد القرني
سلطان سالم محمد الزهراني

عبدالرحمن سعد سالم الجهني

احمد علي احمد المكرفحبكيل علي محمود المراني

عبدالرحمن عمر يحيى جعمانيعبدالله جابر بركات الشمرانيعوض عليان ثالب السلمي
عايد عيد عواد المحمديتركي محمد نامي المالكي

حمدان احمد عطاء قاضيفهد سالم علي الهويريني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

ماجستير ماجستير

اإلقتصاد واإلدارة

اآلداب والعلوم اإلنسانية

اآلداب والعلوم اإلنسانية
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ماجستير ماجستير

الهندسة
الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

عبدالرحمن غرم الله محمد حسيكيعطا سامي محمد الياسأنس عبدالرحمن عباس شرقاوي
عمران بن أحمد محمدابراهيم بن عبدالرحمن احمد بتوا

ياسر محمد جابر بكر جاد الحق

عبدالملك هشام عبدالعزيز غنيمعون حماد محمد الشريف

احمد بن محسن علي الصياء

محمد سامي امين خوجمحمد سعود مسفر الدهاسينبراس محمد كمال سبحي
عدنان احمد عبدالرحمن السقطيسعيد عمر سعيد بامشموسحسين مبارك عبدالله البركاتي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

العلوم

اإلحصاء

األحياء

الفيزياء

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

علوم الفلك والفضاء

معيض عبدالله علي القرني

هاني غيالن عبدالقادر الشرجبي

عبده سعيد محمد عبدالله

خلف حسن محمد الفاهميفواز صالح محمد ال سلطان

نايف عبدالله رده المالكيباسل فوزي عباس تميمفهد عايد فهد الجهني

احمد عودة عبد الله الحربي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

العلوم
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الحاسبات وتقنية المعلومات

علوم الحاسبات

احمد حمدي عزيزالدين رضوان

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الحقوق

األنظمة

األنظمة(القانون)

مساعد عبدالرحمن حمزه سحليحاتم ابراهيم عوضه الشدوي

سلطان عبدالله نزال العنزي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

ماجستير ماجستير

الحاسبات وتقنية المعلومات

الحقوق

علوم االرض

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

جيولوجيا عامة-ثروة معدنيةوصخور

عبدالرحمن صالح احمد القحطانيمشرف عائض محمد الشهري

يوسف منيرالدين امين الهندي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

علوم األرض

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

زراعة المناطق الجافة

واكيد موتوال بانبانج سيسيو

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
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االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

عدنان صالح علي العبديمجاهد محمد حمد السريععبد الله احمد عبدالله العامودي
عبدالرحمن عدنان عمر باسالمهريان جميل احمد عنانيفراس حمود سعد الغامدي

محمد حسن علي بالبيدهيثم عبدالرؤوف محمد باسودانفيصل عصام سليمان فياض
عبدالله صالح أحمد الميرسلطان فايز محمد العابدينتركى خالد علي العجروش
منتصر نبيل حامد فطانيهيثم محمد سعيد بافيلسالم محمد صالح العامري

فيصل ابراهيم محمد الطاسانسامي ضحيان ناجم المطيريسلمان عبد الله عبد العزيز لبان
أحمد يوسف أحمد باجبيرمحمد عمر احمد عبدالهاديسعيد سعد سعد الشمراني

محمد فاروق عثمان ابوشوشةعمر محمد أحمد االسديمحمد احمد حاسن الغامدي
فيصل عمر ابوبكر بابطيناسماعيل محمد محمد البخاريريان احمد عبدالله باعقيل
مازن محمد سفر المحمدي

محمد غسان محمد العنقريفواز غازي محمد صالح الغانميعبدالعزيز عمر محمد بالعمش
خالد عبدالغني محمد العليميعبدالعزيز أحمد عبدالله الزهرانيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن شيخ عمر

فارس فؤاد محمد سعيد مالكيريان فوزي عبد الغني مقليةمحمد سمير عبد الجليل المرزوق
ابراهيم الحسن حمد السفريسعيد سمير سعيد باعامررائد احمد سعيد الزهراني

ابراهيم سعد محمد القرنيحسين مهدي سعيد جمهورقاسم حسن احمد الشماسي

محمد طاهر محمد شوكسامي علي سعيد الشهرانيفهد راجح حضيرم الجنيبي
ممدوح عليان محمد البلويصالح سليمان صالح الغامديحسين عبدالله حسين المكرمي
محمد فيصل محمد عبيدعبدالمحسن بخيت سعيد الزهرانياحمد مقبل عبدالحميد الزهراني

احمد محمد حسن الحارثيفارس فيصل محمد الشيخيوسف أحمد خنيفس الثبيتي
هتان محمد عبدالله مكاويفراس أحمد بكري عليانمحمد ابراهيم أحمد الناشري
عبدالله رجب أحمد الزهرانيأحمد عبدالستار فرج زغونعبدالله حامد عبدالله الثقفي

مهند علي عبداللطيف سيتعبدالله أحمد عبدالله الغامديعبدالرحمن علي حسن االحمد
فيصل سعد فيحان العتيبيمحمد امصير سالم العماريحسين علي مهدي ال دخيل

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

التسويق

مصطفى علي بن صالح تحيفهمبخوت هويشل حمد المنهاليمهند سليمان علي الفريح
سلطان احمد محمد البارقيموسى عبدالله زغلول عسيريابراهيم هادي صالح المحامض

ريان عايش عيد االحمديعبدالله متعب بن عايش البقميادريس محمد قاسم دربشي
الحسين علي محمد البيضعبدالرحمن علي حمود مساويسعيد عبدالله علي الشهري

عبدالله محمد سليمان الحصينيمازن محمد أحمد صياديعواد محمد عواد الجهني
عبدالله عبدالعزيز عبدالله السويحموفق محمد محمود نورسعود خالد ابراهيم الغامدي
صالح جمال حبيب صالحاحمد هود عبد الكريم نيازيحسين محمد صالح الخاطر

أحمد محمد اسلم باحبيشيتركي محمد سالم قنطاحعمر عبدالله محمد بن ناجي
خالد منصور أحمد الرواسعبدالكريم فؤاد محمد غزاليدليم محمد عبدالوهاب دعجم

سيف احمد محمد علي حموهاحمد محمد احمد اليمانيمحمد عمر أحمد العامودي
نايف خالد سالم اليافعيأحمد فيصل أحمد الحربيعبدالمحسن طالل عبدالمحسن بن حميد العتيبي

رامي احمد محمد الغامديسلطان علي أحمد آل غرامهعبدالله صالح سعيد الغامدي
سعود محمد سعود الحارثيعبدالرحمن عبدالله احمد الخريميحسام فؤاد احمد حريري

محمد مغرم عبدالله العمريفهد محمد عبدالله الطائفيخالد محمد حمدان الصحفي
رياض حمود سفر العتيبيحامد دخيل الله حامد الغامديفهد عبدالعزيز محمد البخاري

خالد كمال محمود الجهنيمحمد فريد صالح النهديعبد السالم عبد الله محمد الشهري
فهد مساعد سعد السريحيفراس عبد الجليل عبد القادر رضواناحمد عوض عوض المنتشري

احمد محمد احمد كدسةأيمن فيصل عثمان الزهرانيعلوي خالد حامد عيدروس
عبدالعزيز فهد عمر باسهلبندر عبدالله سعيد الشهريرياض عامر محمد القرني

محمد هانى عابد سمباوهحامد حازم اسماعيل الحرتانيأحمد محمد سليمان باطويل

جبريل صالح علي الخثعميسعيد محمد سعيد الغامديفهد ظافر علي رافع
مشعل هشام عبدالله جليدانعلي أحمد مفرح الشهرياحمد محمد جمعه النزاوي

عبدالله علي عبدالله الحارثيهتان حسن صديق نبراويايهاب حسن حمزة الهوساوي
ياسر محمد علي حضاء

أحمد عبدالعزيز عبدالله الزهرانيعبدالله محمد مصطفى شحرورعبدالعزيز محمد سويد الشهراني
ريان شنان ادم الزهرانيمحمد احمد حسن سجينيعبدالرحيم يوسف محمد شفيع

عبدالله محمد عبدالله بادحدحعبدالله اسامة محمد عمروحسين حسن حسين عبده
خالد يوسف عبدالرحمن المانعسلطان مبشر مظفر خانلؤي عبد اللطيف عابد عبد الرحمن
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االقتصاد واالدارة

التسويق

التمويل

المحاسبة

علوم سياسية

لقمان أبوريحان عبد البصير منشيجابر ابراهيم عبدالله الشهرياحمد محمد عبد الله الحطامي
راكان منصور سعد الحربيقاسم أحمد قاسم هجلس

عمر يوسف سعيد بادكوكيزن مازن محمد عبد اللطيف ملكرشيد ماجد رشيد الرشيد
عدنان كمال أحمد بخارياسماعيل محمد عبدالله الحسونأحمد محمد حاسن القرشي

انس هاني علي حلوانيتركي خلف حامد البشريعبدالعزيز عمر أحمد المطري
عبدالله سعيد عبدالله العموديمحمد علي فايز االسمريحسان عبد الرحيم حسين عبد الصمد

سهيل ابراهيم نور ويانيوسام ابوبكر عثمان عقيلمجاهد احمد جمعان الزهراني
محمد هشام عمر شطامحمد تركي احمد العسيريمعتز محمد صابر عبدالرحمن

محمد عبدالله محمد بالعمشمكي محمد سعيد عبدالحميد خانأيمن يوسف هاشم الشوا
عبداللطيف طالل ثابت السدهمحمد جارالله حمد المحامضطارق تيسير محمد الغصين
محمد خالد محمد بقشانعبدالوهاب فهد عبدالحميد متلقيتومحمد سالم علي بن عفيف
مازن سالم احمد باسيفمحمود علي محمد العطويزياد حميد سليم الصاعدي

اسامه محمد احمد الشريفعبدالله عبدالعزيز عبدالله بشاوريمحمد توفيق حمد الشرهان
فيصل فهد عبدالقادر نورسعيدماهر عبدالرزاق سلطان أحمدوائل سعيد محمد عسيري

محمد سعود محمد الترجميسعيد امين محمد العمريعبدالعزيز عمر محمد جروان
راكان يحي محمد بن صالحسعيد حسين سعيد العموديعالء عبد الله صالح السقاف
أحمد مرزوقي محمد عارف كتبيسعود محمد عبدالعزيز الصفارناصر سليمان عمر الدميجي
ماهر محمد فارس االحمديعبدالله خالد سعيد الصبانعبدالله خالد خليل ساعاتي
عبدالعزيز صالح علي الغامديابراهيم محمد عوض باذيبمحمد صبري عبدالله حسن
عادل عبدالعزيز عمر بارقبهعبدالرحمن محمد ابراهيم الحازميمحمد عصام سعيد بادكوك

نايف يوسف صالح الهويريعمار مساعد سعد المزينيعماد عبدالرحمن عبدالله العمودي
خالد حامد خيرات االنصاريعبدالله احمد عبد الرحمن االسمريطارق نبيل سمير الخزان

محمود حسن محمد المحمودي
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االقتصاد واالدارة

علوم سياسية

نظم المعلومات اإلدارية

يوسف طارق وهيب مقلدسعد علي مسرع القحطانيعمار سالم عمر باعبدالله
فيصل خالد عبدالله السليمانيعلي محمد عبدالله الغامديمشاري خالد منير البقمي

عبدالوهاب أحمد موسى الزهرانيفهد عبدالله محمد السديريمحمد علي حسن باحميد
ياسر عبدالحميد محمد شحاتماجد عبدالحميد هاشم جابرتركي أحمد سعيد الزهراني

أيمن محمد احمد حكميأحمد محمد عبدالله المعلمعبدالرحمن سمير محمد بانافع
زياد طارق احمد المنصوريهشام عبدالحي عبدالكريم سيدعبدالله سعد محمد وقاص
عادل عبدالله موسى الشهريتركي علي ابراهيم السالميلطفي فهمي لطفي كليبي

عبدالله سعيد عبدالعزيز الغامديراكان حاسن سالم الطلحيسلطان حسن احمد الزهراني
ثامر عبدالحميد عويض الجهني
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

التاريخ

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

عبدالله محمد علي عويض الخرمانيعبدالرحمن حمدان علي الشهريغازي ابراهيم حنش عسيري
مشعل ناصر سعد الغامديعمير محمد رافع الشهريفهد سالم ابراهيم السميري

عبدالله مجحود محمد الزهرانيعبدالباري مبارك جويبر السلمي

قاسم هاشم محمد الجيزاني

نايف محمد عبد الله مهدليحسين سالم سعيد بن غفرهحسن علي سويد الزهراني
عبدالله عوض صالح البشرياالمين عوض الله محمد السلميتركي سلييم سالم الصبحي

عبد القادر محمد عايض القرنيسعيد موسى أحمد الزهراني

داؤد محمدامين داؤد فلمبانحسن عباس علي ال حسينأسامة رافع خزيم الشهري
احمد محمد احمد الكثيريعمر عايد فالح الحربيمحمد ابراهيم حيدر الحربي

سعد علي عبدالله الشهريعبدالعزيز حامد احمد المالكيمهند هندي علي الجهني
سلمان علي ابراهيم فودهسالم عايد خليف الخالدياحمد علي سعيد جماح الغامدي

نائل عبدالرحمن محمد الجهنيعبدالله علي حمدان الشمرانيحسين حسن جابر لغبي
احمد سعود محمد الشقيفيمهند عبداللطيف مرزوق السلميفهد حمدان علي القرني

خالد مصبح علي الغامديتركي سعود بن علي ال ذيبان الشيخيعبدالرحيم عبدالرحمن عطية الله الزهراني

احمد مزهود حسني الغامدييحيى فايع احمد عسيريخالد محمد ثواب العتيبي
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اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة الفرنسية

علم النفس

احمد شريم محمد الزهراني

محمد دعيج سعيد العتيبيسامر نافع مرزوق الجابريممدوح هالل عائض الغامدي
عبد الله زايد علي الحارثيعمر عبدالقادر عثمان يمانياحمد سلطان احمد كرشمي

احمد عبدالله ابراهيم الزهرانيعبد اللطيف راشد ابراهيم الحزنويعبدالله محمد عبدالله الحذيفي
عبدالله عبدالرحمن حمزة المليباريعمر علي عمر الغشيريمحمد امين محمد ياتي

عون ضيف الله سالم الشمرانيمحمد سفير سعد االحمريحمد غازي عوده االحمدي
محمد محمود ابراهيم الدوعانعادل عبدالعزيز صالح الكثيريعلي صالح محمد الزهراني

عبدالله مشهور عبدالغني الروقيرايد محمد حسن ضعيفمحمد عبدالعزيز علي البركاتي
صويلح صالح احمد المنتشريمنير نوار صنيدح المطيري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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العلوم

اإلحصاء

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

أحمد علي محمد الحبيعبدالرحمن علي سعيد الغامديفيصل ظافر غارم العمري

عبدالغني عبدالله عبدالغني نعيمسعود عبدالصمد محمد عبدالصمدعاصم احمد سالم السناني
احمد محمد احمد القرنياحمد عوض صافي الحارثياشرف شباب عطيه الزهراني

ناصر احمد عبدالله الغامديرمزي عطية ربيع االحمديهشام سعود متعب العتيبي
رياض عبد الله محمد سالم الجهنيلقمان محمد عبدالله بارضوانمحمد سعيد عبدالله الغامدي

نايف عوض عويض السلميفؤاد خلف امبارك الزهرانيمحمد سعد محمد الحارثي
عبدالعزيز حسن عبدالله عوضمحمد احمد صالح ال هيالفارس جمعان خلف الغامدي
محمد حسن سعيد الطبجيعبدالرحمن محمد ربيع الجهنيحسين سعود محمد الشهري

احمد مبروك ناهس اللهيبيمحمد حمود محمد البقميهيثم حاسن محسن الهيج
عبدالعزيز طالل احمد بن عفيفاياد سعيد علي ال روزهأنمار تركي معتوق مجلد

معاذ عيد بن معافى الجدعانيعامر سعيد بن عامر الجدعانيعبدالعزيز ابكر عبدالله الحارثي
عبدالرحمن عويضه عواض السلميمروان عبدالعزيز سليمان الحميدعبدالسالم عبدالله فايز القرني

حسن محمد حسن الزبيديحسن محمد علي العيافيعبدالعزيز سعيد محمد الجدعاني
مجدى سعدي سعيد الجدعانياحمد خضران علي الزهرانيعبدالرحيم احمد مريع آل مريع

عبدالحكيم فيصل صبحي السلميعالء محمد عبيد الزبيديمحمد سالم جبر البلوي
عبدالله مطر سالم الزهرانيعبدالله حمدان محمد الفارسيفيصل عبدالله عبيد المالكي

صالح ظافر بن صالح العمريصالح حمود علي فاهميفايز هالل محمد المطيري
محمد علي راشد الشهريحسن فائع حسن ال عامر

عبدالعزيز سعد علي الزهراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

العلوم

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

محمد بن سعيد بن خلوفه الزهرانيسعد علي سعد القحطانيمحمد شافي معيوض الجعيد
عبدالرحمن علي ابراهيم الغامديخالد فيصل عوض الحارثيأحمد خالد ابراهيم الحربي
مقبل حميد حمدان المعبديسامي عبدالله عباس الصاعديفاضل حسن احمد الغامدي

زكريا عبد الخالق تاج تاج محمدعلوي محمد علوي الحبشيعبدالرحمن بخيت رجاءالله الظاهري
مبارك محمد سالم ال مخلصعصام أحمد علي العمريعبداالله بندر معتوق مناع
مشاري مقبول رده الثبيتينايف سالم محمد القرني العماريعلي مديني جهاش البارقي

مبارك عتيق الله جبر الجدعانيعبداللة شعالن عبداللة الشمرانيأنس علي مسفر الغامدي
حاتم ابراهيم معيض الزهرانيمحمد مسعد سعيد الحربيخالد عبدالعزيز احمد الوقداني

حسام غرم الله حسن الغامديمحمد وليد احمد زبيديمحمد طالب محمد السيد

علي محمد علي ال خماشاحمد بكر سليمان ابراهيممحمد يوسف مزهود العامري
خالد عبدالعزيز مهدي زاكيفهد ابراهيم علي الحربيهشام محمد احمد العيسي

علي عمر علي باحاويمشعل طارق سليمان عبداللهيوسف مصلح عطيه اللحياني
حسن فوزي زكريا بيالعبدالعزيز حامد ابراهيم الجحدليعبدالرحمن سعيد عبده حسني

نواف محمد عالي العريانيعبدالله محمد عطيه الجابريأحمد صالح علي الغامدي
محمد بركات احمد الزبيديعبداالله عايش زراق السهليسعد رشود عمير الجدعاني

محمد حمدان عوض المطيرياحمد عبدالرحمن محمد صياحماجد عبدالله احمد باضريس
علي حسن حمود خريزيمكي عماد مكي سالمة

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية العلوم كلية العلوم
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الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

محمد عثمان محمد صالح نصيفحسن أحمد سعيد العاموديعبدالقادر عمار عبدالقادر ثالب
عبدالرحمن عدنان عبدالرحمن العقلمصعب عبداللطيف محمد ولي خانفيصل خالد حسين مرفق

احمد باسم احمد زامكهبسام راضى تركي احمدهيثم محمد عبدالله الغامدي
فهد عبد الله غرم الله دليحهتان حامد محمد العميريفهد رشيد ضافي الدوسري

مؤيد ابراهيم عثمان سنديمحمد سلطان محمد اباالعالمعاذ نجيب محمد باوزير
عبدالله حاتم يوسف جمبيماجد حمد عوض االحمديعمار سعود محمد سعيد االحمدي

سطام محمد عايد الحربيالحسن عبدالوهاب عبدالرحمن نوروليوليد عبدالله محمد الشهري
مساعد سليمان  بن جارد الجاردمحمد ابراهيم محمد جمعهخالد عبدالرحيم سليم الردادي

محمود جمال محمد سلوم

ابراهيم حسين حمدان الياميسلطان سالم هزاع الغامديجهاد محمد سليم الحربي
عناد حسن عبد الوهاب حدايديريان صديق حمزة غندورةأسامه محمد رضا جعفر

محمد عبد الرحمن عتق الجهنيعبدالله علي سالم القحطانياحمد عمر عبدالله بالحمر
راكان حسين ركن ركن

أحمد صالح محمد الدوسريأحمد سليمان عبدالله الخريجيهزاع موسى علي الشيخي
عبدالرحمن عمر محمد باهذيلهأحمد مروان صالح خطيبأحمد ناجي سعيد الجحدلي

محمد محمدعلي عادل عبدالعزيز عزامابكر احمد ابكر مباركيغسان محمد فوزي عبدالعزيز بنجر
عبدالملك حسين موسى هوساويعبدالملك طالل ثابت السده

عالء يوسف علي النجارعبدالرحمن محمد علي محمد نوروليمهند احمد مسلم االحمدي
محمد عبدالرحمن معتوق الجهنيمحمد عبدالوهاب عبدالكريم بخاريعبدالله صالح عبدالله االيوب
عبدالله فهد احمد بريكمهند عبد العزيز محمدنور وليمازن محمد محمد داود كلنتن

سامي احمد حامد الغامديمهند حسن حميدي باسودانمحمد علي محمد الحارثي
فراس حامد محمد الرويثيأحمد أنس أحمد زامكهعبد المجيد محمد حسن الشهري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الهندسةكلية الهندسة
الهندسة

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

هندسة التعدين

عمر محمد عمر باسلمنواف وحيد عبدالله بازرعةعبدالرحمن أحمد عبدالله بايونس
عبدالله محمد محمد نور نظمييوسف توفيق يوسف دانشعبدالروؤف جميل محمد سناري

عماد الدين فهد منصور بديرياحمد عبد الله احمد بانبيلةمحمد مطر غانم األحمدي
تركي محمدبشير شفيق السراجمحمد عبدالعزيز ابراهيم باليهشام امين صالح حسين

عبدالرحمن عادل احمد ميمشمعاذ محمد عبد القادر صبرصهيب محمد مختار محمد كمال الصفح
أحمد محمد عبدالله محيهشام اسماعيل عيسى حسناوييزيد عبدالله مطر الجعيد

محمد علي محمد علويأحمد عبدالكريم رداد المالكيفهد خضر محمد الجدعاني
عبدالمجيد مثيب حامد العتيبيأيمن محمد عبود عفيفحسام عمر محمد علي زرين
احمد عبدالرحيم على الخوتانىعمرو محمد عباس سمانممدوح صالح مسفر السيالي

عادل حسن احمد العماريتركي فالح علي العتيبيعبدالله ابراهيم عبدالله العيدي
ابراهيم عبداللطيف بن محمد حميدمحمد عنيت الله معوض المطيري

احمد كمال برهان فلمبانمحمد صالح محمد بالعمشعمار طارق مختار فلمبان
عبدالرحمن سعيد سعد الروقي

حسن خالد حسن بغلفمحمد عثمان نافع السفري الحربيزامل جميل عبدالله مليباري
عبدالله عوض صافي الحارثياحمد بخيت علىالله الجدعانيعباس يوسف أبوزيد أبوزيد

عبدالرحمن محمود احمد شجينهعالء عبداالله بن يوسف باخريبهاحمد مروان احمد حكمي
علي أحمد علي باقبصعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالصبورفيصل علي أحمد عسيري

سمير حمد عبدالرحيم السلميالبراء احمد مصطفى قواصبدر علي منيف محي الدين
هاني احمد سالم الغامديعادل عويبد بن سفر  النوالي السلميمنصور عبدالعزيز محمد الشهري
ماجد فايز غالب خوجهريان احمد سعيد الزهرانيعبدالهادي عبدالله يوسف االقصم

خالد وليد صالح الشميمريعبدالرحمن علي عبدالمنعم حنبظاظةخالد احمد عوض المالكي
رغيد عبد الرحمن صالح محروس

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

هندسة التعدين

طارق صالح أحمد باداود

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات
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تصاميم البيئة

العمارة

عمارة البيئة

رامي فاروق جميل خوقيرمهند عادل عبد المهدي ابو غوري

انور أحمد حسين العقبي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية تصاميم البيئة
علوم االرض

جيولوجياعامة- بنائية واستشعار

محمد عبدالقادر يوسف ضاحيعمر عياف عمر الزهرانيابراهيم علي عبدالرحيم الهاللي
سامر ضيف الله علي القرني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية علوم األرض
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علوم البحار

األحياء البحرية

الجيولوجيا البحرية

الفيزياء البحرية

الكيمياء البحرية

محمد أحمد امبارك الزهرانيمحمد احمد محمد ابوزهير

تركي محمد سالم بن حسينمتعب مصهد مخاضر العتيبيصبري عبيدالله عبدالله الجدعاني

محمد مهدي فنيس البقميخالد محمد حسين القاضي

هيثم خالد عويد الجهنيمحمد انور علي البازمهند سعيد حامد الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية علوم البحار
األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

األرصاد

العلوم البيئية

زراعة المناطق الجافة

خالد عمر سعيد العفاري

علي عبدالعزيز عبدالله الخريميعبد الله عادل عبد الله العباسيمشاري خالد حمد الغرير

يوسف سمير عبداللطيف سندي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
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الطب

طب وجراحة

محمد حسين محمد هشالنمصطفى محمد محمود رواسماجد ضياء محمد موصلي
محمد طالل عبد الوهاب مغربي فتيحابراهيم عبد الحفيظ شودري حسين

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الطب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
الحاسبات وتقنية المعلومات

الحوسبة

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

محمد ناجي سعد أحمدعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن السريعبدالرحمن محمد اسماعيل بخش
اسامة احمد عبدالله مثنىأحمد فهد عمر بن ماضيمحمد عماد عبد السالم السباعي

األمين عثمان األمين محمدمحمد جمال محمد الزينيأحمد محمد أحمد الغزالي
انس موسى اسماعيل الهبيلعز الدين محمد مدني عز الدين كنعانعبدالله بيان محمد طحان

أسعد حسن صالح الحربيأنس محمد زاهد عبد اللطيف الباشاعبدالرحمن محمد العبد عبدالعال
علي سالم عوض بن قبوسفهد عبيدالله عبدالله الصاعديعبدالله نبيل علي الهليس

صالح حسن صالح الحربيمحمد عبدالله محفوظ الكثيري

عمر سالم مسفر الغامديمحمود عبدالكريم نبيه القيشاويعمر محمد ابراهيم صالح
عمر مبطي فيصل السلمياحمد عوض عمران السلميمازن محمود ثابت عثمان

ممدوح سعود عيد الدهاسىعبد الله بن محمد بن علي ابو راصين

بالل أنور عبد السالم داغستانيعلي سالم علي الشهريمحمد خالد صالح الدين عبدالله

شباب عبد الرحمن سليم البلويعبدالرحمن سمير محمود زهر الليالييوسف مبارك سالم باعوم
الياس عبدالعالي عبدالحكيم المصباحيسعود علي احمد الزهرانيعبدالرحمن محمد مسعد المعبدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الحقوق

األنظمة

محمد يوسف عبد القادر عبدالباريعبدالمجيد محمد احمد باطرفيالبراء محمد عبدالرحمن المحضار
نواف محمد ماطر البشريمحمد حسين عبد الملك خطابسلمان عبدالرحمن حسن زهدى

عبدالرحمن عبدالكريم صالح عجالنسلطان نشوان سلطان العمريثياب سعد حميد اللقماني
أحمد سالمين عيظه النهديمحمد زكي عبدالتواب حسنيننايف معيض مسلط الحارثي

سالم عبدالله سالم الشهريطالل فيصل صالح ألفيعبدالعزيز عبدالرحمن احمد الزهراني
خالد طالل سلطان آل رشيديزيد رحيمي احمد رحيميشامل عبدالحميد بن جعفر داغستاني

عائض محمد سعد المرزوقياياد يوسف عمر الحصينعبدالله عبدالمحي حامد الحازمي
عطيه مسفر محمد الزهرانيناصر حسن محمد آل فائعهاشم بكر علي الشيخ

عبد الله عبد الحليم دخيل الله الكبيريعبدالله عبدالعزيز عثمان الصوليعبدالعزيز سالم أحمد باشراحيل
عبد الله محمد عبدالله الحازميماجد ملهي عبدالله العريفيعبدالله سعود عبدالعزيز القدير

مؤيد عبد الحليم حافظ العويضيصهيب محمد ممتازاحمد حبيب  اللهصالح عدنان صالح الحبشي
عبدالله أحمد عبدالله باعثمانمحمد عبدالله احمد باشيخنواف سعود عبدالعزيز القدير
محمد عايض دهيس القحطانينواف سلطان عبدالعزيز الغامديعبدالعزيز فهد محمد الدهاس

هيثم سعيد مبارك القثميالحمزة عبدالله أحمد الشريففهد غانم محمدصالح الجغثمي
محمد فوزي حسن المحمديفيصل سمير سعيد الزهرانيمعاذ محمد سعيد المحمادي

عبدالمجيد اسماعيل عمر سليمانزياد طه ناصر عبدالجبارعبدالرحمن يوسف ابراهيم العويس
زياد احمد عليان الكودريعبدالله مرزوق حسن النفيعيمهند احمد محمد محسن

وليد نايف صالح ملحانتركي حسين محمد الشريفعبدالرحمن ابو بكر محمد صديق قطب
عبدالله علي عبدالله الزهرانيسعد صالح عواض الحربيمحمد سلمان محمد حلواني
عبدالله صالح عبدالله آل عبداللهتركي محمد مطلق الراجحيعبدالله مسفر علي الغامدي
فارس مبارك هاشم القاسميمحمد طارق محمد عزايةعبدالله علي أحمد الحازمي
فراس طالل حسين لمفونياسر احمد عبده العواجيعلي سليمان علي عسيري
عبدالله أحمد عبدالله بن عثمانمحمد مهدي يعقوب سقطيمحمد سعيد محمد البكيري

عايض خالد حمدي العتيبيفايز معزم خلف السلميأحمد عبدالرحمن عبدالله الغشام
هيثم محمد احمد الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحقوق
التربية

التربية الخاصة

فهد حسن سعيد الزهرانينادر صالح محمد الغامديموسى محمد عيسي معيطي
عبداالله عبدالله هالل الغامديمحمد سعد فايز الجدعانيماجد صالح مساعد غرسان

احمد صالح محمد الغامديعبدالرحمن علي ابراهيم آل المعالسثامر غرم الله سعيد الغامدي
عادل امبارك ابراهيم الدوسرىفراس عبدالعزيز جمعان الغامديصالح حسن ناصر الهمامي

خالد محمد فائز العليانيحسام عمر علي مجاورطالل فهد محمد العتيبى
معاذ غرمان سعيد العمريسلطان علي عمر الثقفيمحمد عبدالله محمد باهيثم

احمد محمد بن حسين الرزقيعبدالرحمن عبدالعزيز صالح فتنيمحمد بن تركي بن عبدالله عسيري
محمد عيد نافع الجدعانيمصعب هادي علي عسيريمحمد يوسف محمد تركي

عبد العزيز أبو بكر عمر الحيدريفارس صالح سعيد الغامديتركي دخيل مناحي القحطاني
محمد ظافر عايض القرنيعبدالله علي حامد الزهرانيفيصل مسعد ساعد السلمي

معاذ أحمد محمد زيلعيعلي محمد سعيد القرنيعبدالله عبدالعزيز موسى الحاتمي
هاني قليل عايض الحارثيبدر سعيد ناصر االكلبيوليد عويض سعيد المعبدي

محمد ناصر محمد القرنيتركي عبد العزيز صالح الصبحي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية التربية
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الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

المعلمين

التربية الخاصة

الحاسب اآللي

الدراسات القرآنية

اللغة اإلنجليزية

علوم

بسام بشير عقل العنزي

احمد علوي عبدالله الطليمحمد عبده محمد الغربانيمصلح احمد عمر معيلي
عبدالرحمن محمد سلمان العمريمحمد خالد محمد الشريف

محمد صالح احمد الزهرانيعبد الله عثمان عطيه الزهرانيابراهيم عبد الرحيم كمال خان
عبد العزيز حامد عابد الشيخ

محمد عوض احمد المالكيرعد عطيه محمد سواديوليد عطية مصلح الحربي
عصام فهد عبدالرحمن الحربي

فهمي احمد ناصر حوطان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية المعلمين
الدراسات البحرية

المساحة البحرية

المالحة البحرية

الموانىء والنقل البحري

معاذ مناحي محمد البقمي

مالك احمد محمد الشلحمحمد جهاد محمود الحمويعمر ابراهيم ثابت حكمي

حسام عبدالرحيم عبدالحليم بخاريعبدالله محمد صالح الياميمحمد حبيب يوسف العيد
احمد علي احمد الشمرانيسلطان شعبان حسين منقاحعبدالرحمن عمر محمد بن عفيف

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الدراسات البحرية
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 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

التسويق

التمويل

القانون

المحاسبة

عبدالرحمن جهاد ابراهيم ارحيمزيد مبارك عبدالله عمرعلوان يحي محمد مهدلي
ابراهيم جبريل محمد موسىمحسن محمد عبدالله ال زيد الشريف

أنس احمد ابن محمد الغامدي

باسل ايمن خليل رفيعهاني ربيع حامد المطيري

عبدالله عبدالعاطي عطية الحربيفهد سليمان سعيد الحربيعبدالله منسي محمد البالدي

عبدالعزيز احمد بن عبدالقادر العموديعمر عبدالرحيم احمد السلميمحمد منصور عبد الواحد طاشكندي
بدر ياسين بكر مطرفيصل راضي مبروك القثاميعبدالرزاق حسين عبدالرزاق البكري

صالح مطهر صالح العموديأحمدو بالل علي أحمدعبدالرحمن محمد حسين الغازي
عبدالرحمن صالح عبدالله الجفريمحمد عمر عبيد باحميشانعلي صالح علي الحريبي

اسماعيل فهد ابراهيم حزامنجيب حزام صالح الحذرابراهيم علي عبدالله محمد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

 االعمال - رابغ

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

عبدالمجيد سعود معيوف الجعيدعبدالله محسن حسين العموديعبدالله يسلم سعيد العي
عبدالله عمر يحي بن عراشمحمد عمران طالب العسميماجد حسن محمد األحمري

سلطان عادل علي زعيمخالد محمد مبارك البشريمهند عبدالعزيز ابراهيم علي
منصور ابراهيم عبدالله السريعسالم سعيد سالم الدينيمحمد الياس عبدالقادر الزبيدي

محمد محسن محمد عيسىعبدالعزيز سالم عبدالعزيز الذيبانيعبدالرحمن علي كردي فايز
فيصل علي حسين العباديسامي خليل سعيد عبدالحفيظسامي سعيد زين الزبيدي

عبدالرحمن رياض عبدالرحمن البعسيصالح علي شرهان بن رباععادل خالد عواض المالكي
ابراهيم عبدالهادي سالم العولقيمثنى محمد احمد محبوبهتان محمد يوسف حندوقة
محمد على سعيد العصيميفادي محمد سعيد باحمدانأنس عبدالقادر حاج صالح

عبدالله عبدالعزيز عبدالله العولقيصالح الدين ابراهيم محمد طويليوسف خميس مسيبت الجبيري
علي جدوى هويان الحميدعبدالقادر عبدالله محسن فريدعمر سعدالدين الجزولي احمد
أحمد عبدالله ظفير الرحيليماجد مارش عبدالرحمن دبواننادر ابراهيم عطيه الجحدلي

امين عدنان سليمان جابر دمنهوري

يحيى ابراهيم يحيى سويدابراهيم يحيى ابراهيم الكنانيأيمن أحمد علي بن محفوظ
ساعد مساعد حسين المالكيانس عمر محمد المشهوروليد محمد ابوبكر فريد

أحمد يحي محمد باجنيدباسل محمود عصام عودهعبدالعزيز خالد عبود باحاج
محمد عبدالله محمد الزهرانيمروان يوسف عبدالرحمن النجارخليل ابراهيم احمد آل عمار

احمد عبدالله علوي العطاسرعد طالل عبدالعزيز الجحدليمعاذ عبدالسالم علي الزبيدي
عبدالله محمد عبدالرحمن مباركعلي صالح محمد الحامدمحمد أحمد قاسم بن نقيب

انس عبدالباسط عمر عويضه

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ
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الحاسبات وتقنية المعلومات-رابغ

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

عبدالله حميد صالح المالكي

علي ظافر محمد الشهريمنير حامد عبدالمطلوب عبد العال

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغكلية األعمال - رابغ
الهندسة - رابغ

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

ابراهيم سمير عثمان ابراهيملؤي فوزي داود فلمبان

ريان فؤاد اسماعيل قطب الدينياسر نجيب محمد حجيبدر سالم عوظه العمري
نايف حمادي مصلح الجدعاني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات
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العلوم و اآلداب - رابغ

الرياضيات

حسين حمدان بن رجاءالله الحربياحمد عبد الله بن رده المحمديعبدالله الحسين فائز الصحفي
توفيق عبدالعالي مسلم البشري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االعمال- خليص

نظم المعلومات اإلدارية

خالد فيصل حميد المزروعيعبدالله محمد رثعان المطيريرمزي عتيق دخيل الله الحرشني
مهند ابراهيم دخيل الله المطرفيبدر رضوان علي صنقورةصقر خليفة ثابت السلمي

منصور موسم صالح البالديسلطان فريج احمد الصبحيمحمد عزيز حجاج السلمي
طارق سعيد أحمد االسمري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - خليصكلية العلوم واآلداب - رابغ
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الحاسبات وتقنية المعلومات-خليص

تقنية المعلومات

طارق عبدالعزيز عبدالحميد أكبرباشر حمدي محمد السلميعبدالرحمن نفيع احمد الصبحي
عبدالله حمود عيد القريقرينواف ناجي محمد الجهنيعبدالكريم رازن محمد العتيبي

احمد عبدالعالي محمد الشابحي الحربيمحمد مبيريك محمد الصنعانيطارق حامد عطية الصبحي
منصور حميد محمد القريقريمحمد عوض رابح الحربيماهر صالح مصلح الشيخ
طارق محمد حميد المزروعيصالح طالل صالح كسار

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 العلوم و اآلداب - خليص

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

عبدالرحمن مبيريك بن محمدسليم الصنعانىخالد حامد محمد الحربيعلي عطيةالله علي الطياري
محمد مبارك الحسن الهنديعبدالرحمن عمار عامر المرامحي

عاطي عطية الله عاطي الصحفي ابوزيدمروان فرج عبدالله الصبحيصالح حبيب بن حماد الشابحي
عبدالواحد صالح محمد العسميمهنى سالم هندى البشرىعماد طالل أحمد العسمي
فواز محيسن سليم السلميخالد حميد حمود الصعيديتركي سند حميد البشري

مروان علي مبيريك الفارسيوازن حسين مشعان المولدنايف سعد عبيدالله المعبدي

أنس دخيل الله حامد المغربي الحربيسامي رزيقان رزق الله المولدبدر فرج صويلح الجلسي
ايمن عبدالله عواض الساطيعادل عبدالقادر عثمان الصحفيعاصم محمود عبدالعالي الطياري
حامد موسى حامد المزروعيسعود ناصر حصن المزروعيعبدالرحمن محمد مصلح البشري

شاكر محمد عتيق السلمياسامه هليل شرف البشريمحمد عطيةالله عابد المحلبدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية العلوم واآلداب - خليصكلية الحاسبات وتقنية المعلومات - خليص
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االعمال - الكامل

نظم المعلومات اإلدارية

سمير محمد مرزوق السلمينايف عمر مبرك السلميرابع عطية مبروك السلمي
عبدالرحمن شجاع عبدالرحمن السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الحاسبات وتقنية المعلومات- ك.

الحاسبات وتقنية المعلومات

عبدالله دريميح نفيع السلميعبد الله طالع مبروك السلميعبدالعزيز صالح سعد السلمي
محبوب مطلق محبوب السلميتركي عرابي بريك السلميخالد رابح بخيت السلمي

رضى نوار زعل السلميمشعل سعيد حشيم السلميمحمد سعيد محمد القاسم المالكي
ناصر خليفة مجيديع السلميخالد ابراهيم خلف السلميعبدالرحمن عبدالرحيم عبدالعزيز السلمي

بسام عوض الله محمد السلميسلمان عوض الله رجاءالله السلميأحمد محمد حمد السلمي
انور خليفة مجيديع السلميسلطان فايز عايض الثبيتيمضحي ساعد بنيه السلمي
بدر مسعود رزين السلميأحمد مبارك محمد السيدطارق طليق ملفي السلمي
تركي سعد وصل الله السلميعايض ساري عريمط السلميمجدي عيد عواد السلمي

صقر ناعم صقير السلميعبد الرحيم عبد الله دخيل الله الحازميعبدالعالي ضيف الله مسفر السلمي
ابراهيم عبدالله زيد السلمياحمد حريميس نفاع السلميعبد الرحمن سراج مطر السلمي
تركي جابر رجاء السلميبندر راجي منيع السلميعيسى طلق ضيف الله السلمي

ماجد حسين يحيى المالكيأحمد جودالله جبر السلميحماد عبدالله يحيى المالكي
عبد السالم جريف عواض السلميمهند خالد رده السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - الكاملكلية الحاسبات وتقنية المعلومات - الكامل
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العلوم و اآلداب - الكامل

اللغة اإلنجليزية

مصعب عبد ربه عزاز السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدبلوم التربوي العاليكلية العلوم واآلداب - الكامل

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اإلصالح االسري

البحث االجتماعي

صالح راجح عبدالله المالكي

بخيت مرزوق حامد الميلبيبندر عريمط طايل السلمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب والعلوم اإلنسانية
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الدراسات العليا التربوية

التربية الخاصة

سعيد محمد عبدالله الغامديمحمد علي محمد المتحمينواف عبدالله زيد السلمي
محمد سعيد محمد الحزنويمحمود محمد سالم الشمرانيفيصل محمد صالح جابر البشري

عادل سعد غنايم الميلبياحمد علي احمد الزهرانيعلي محمد علي القرني
خضر عطية محمد الزهرانيغازي عبدالله علي الشمرانيلطفي حماد عبدالله الصعيدي

الحسين إسماعيل محمد السيدفهد صالح محمد الزهرانيحامد هاشم محمد الضبي الراشدي
نافع عبدالرزاق السلميفيصل حمدي الجهنيتركي سويد عطية الله الزهراني

بندر عبدالقادر وارد المرامحيماجد عويض معيوض العصيميعلي حسن محمد المسعودي
عبدالمجيد فهيد علي المطيريعبدالعزيز ظافر محمد الخديديعادل عبدالخالق محمد الخليل الغامدي

نايف بركي فارس  الحربييحيى عبدالله غيثان العمريفهد مرزوق مشيلح البالدي
ماجد فرج عبد المعطي البشريعوض الله سعيد هتيمي السلميعبدالله علي سعيد الغامدي
ماجد حميد عاقل الحربيعلي محمد عبدالله الغامديمحمد عيد محمد الصيدالني

زويد زايد عسيري الزهرانياحمد ابراهيم عسيريمنصور صديق حسن مسرحي
وليد علي صالح الزهرانيظافر عبدالله علي الشمرانيعبدالله علي أحمد  الغامدي

عبدالعزيز سعيد سواعد السلمييحيى عبدالعزيز عبيد الحضريتيعوض عطيه محمد السحاري
فهد علي محمد سويديسراج عمر حمدان الخميسيثروت عبداللطيف عباس سندي
نايف عايض الحارثيمحمد طلق عبدالله السلميمحمد عواض معيض المطيري

فهد محمد علي الغامديماجد خميس شافي السبيعيفايز ناشي مطر الذيابي
محمد عابد خبتي القرشيسلمان محمد حسن موسىبدر عواض سعد الثبيتي

فواز يحيى حسن حصوصةباسم علي غرم الله الغامديعبدالعزيز محمد محسن القرني
عواض عوض المزينياحمد ضيف الله الزهرانيحسن صالح محمد راشد الظاهري

عبدالكريم غرم الله عتيق الزهرانيوليد محمد يحيى حميدسعود ابراهيم وافي الزهراني
ماجد بلقاسم عبده البركاتيصالح حسين علي الزهرانيسعد كامل محيا الفهمي

محمد رزق الله علي الناشريمحمد سعد سعيد آل حطابمحمد علي حسن أبو طويل
فيصل عبدالله صالح العبيديعبداللطيف الحصين حصني المعلويعصام محمد دخيل الله االنصاري

عبدالله محمد علي الغامديأحمد مسفر بخيت الزهرانيمبروك بركة شويش الزبالي
عبدالرحمن  محمد ثناء الله  قزدرمحمد ابراهيم عيسى جعفريحامد محمد عبدالله الزهراني

عبدالله ابراهبم محمد الفقبهمحمد عبدالله محمد أحمدعبدالله علي غرم الله الغامدي
علي محمد غرم الله العمريعثمان مبارك محمد الزهرانيخالد حسن حسين الحربي

راشد علي محمد الزهرانيابراهيم حسين ابراهيم ادمسامي سلطان عبدالله الصبحي
شاهر محمد البشري الحربيحسن علي محمد القرنيياسر علي حمد وجيه

محمد منصور حامد الحربيعلي حسين محمد علويطالل عبدالعزيز احمد الغامدي
أحمد جابر نمى السلميمشعل حمود مساعد القرشيخالد جمعان داهش المالكي
سعود عليان زحم السلميأحمد مبطي حلبوب الزهرانيسالم محسن طشيت الفهمي
عبدالله علي سعيد ال جحنيعماد غزالي احمد الجفريرعد سلطان مطلق المصري
علي مبارك محمد الزهرانيمحمد حمدي حمدان السلمانيتركي محمد عبدالله عسيري

عبدالله محمد ضيف الله الغامديحاتم محمد عواض الثبيتيعطية عطية الله الهميعي السلمي
جمال سلمان مسلم اللهيبيمحمد عبدالله سفر الزهرانيفهد مسيعد مذيخر السلمي

فهد سعد محمد الحربيعبدالرحيم معيفن زبن السلميسليمان منصور صالح القويعي
الياس طه احمد حسوبه

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

الدراسات العليا التربوية

الدبلوم التربوي العام

حسين علي عون الله السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدراسات العليا التربويةالدراسات العليا التربوية

الدبلوم التربوي العاليالدبلوم التربوي العالي
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المجتمع

إدارة الشبكات

التأمين

التسويق

المحاسبة

مبيعات

مساعد صيدلي

عبدالرحمن احمد محمد الغامديعابد خان اختر حسينمحمد ابراهيم عبدالعزيز طاسجي
محمد وهاج صغيرالدين منيرالدينعبدالله شودري محمد حسينعمر محمد  نديم

أحمد فاضل عبدالله المالكيهشام صالح سليمان االنصاريفيصل منصور سالم العوفي
عبدالرحمن يسلم عبدالله بن هالبيحسين ملفي حسين ال عباسمحمد حمدان محمد السفري
شادي ابراهيم يحيى كاسبمروان طالل حسن ابوالخيرعادل احمد حميد الجدعاني

محمد علي عبدالله الشمراني

عبدالمحسن عبدالرحيم عبدالوهابفيضان وقار حميد  محمدمحمدسلمان حميدالدين   االنصاري
احمد قطب عليشهباز احمد شيراز  احمد

يوسف خالد حسن غرابفهد محمد سعيد خضر العوفياحمد  علي سعيد علي خاتك
هتان عاطف عبدالله كرديمحمد فرحان سالبادور سويبرعبدالله عوض علي باشراحيل

فؤاد محمد اعظم جادونتركي عبدالرحمن معتوق لبانياسر اسامه عبدالله حريري
ايهاب ايمن عبداللطيف كلكتاويسمير عبدالله محمد الهيج

عبدالمجيد محمد سعيد الشهرانيفواز محمد المرضي المهدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

المجتمع

مساعد صيدلي

حمزة عواض بخيت العماريتيمور خالد جاويد عالم

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

السكرتارية الطبية

احمد عطيه بن حسين الزهرانيمحمد عبدالله بن دليل الحربيحامد جاري علي الشمراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الحاسبات وتقنية المعلومات

شبكات الحاسب اآللي

محمد خالد محمد مباركي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدبلوماتالدبلومات

كلية المجتمعكلية المجتمع

كلية اإلقتصاد واإلدارة

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
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الفصل الدراسي الثاني
انتظام
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

التاريخ

اللغة العربية وآدابها

علم االجتماع

علم المعلومات

ايمن حسن عبدالله زامل

ناصر سليم محمد الحميديياسر أحمد حامد مرزوق

عطية رويبح فالح السلميعبدالله علي سعيد النهدي

محمد مطلق ختروش العتيبيمحمد حسن صالح بن شلهوببدر عبدالرحمن عبيد اليوبي
عثمان عاطي عطية السلمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

العلوم

األحياء

يحيى محمد حنش الزهرانيمحمد احمد سالم الفايديحبيب منصور عزاز السلمي
محمد صالح عبدالله باناجه

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدكتوراه

العلوماآلداب والعلوم اإلنسانية

الدكتوراه
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

التاريخ

الخدمة االجتماعية

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم االجتماع

علم المعلومات

محمد احمد صهبان القرني

خالد عبدالله محمد الخثعمي

سليمان عوض حسن قيمان

هشام عافت مزعل الرويلي

ضيف الله صالح حسن الزهرانيعمر احمد سعيد بقشان

حسين ناصر سعيد الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم المعلومات

علم النفس

اسماعيل علي اسماعيل هوساويغسان علوي ابوبكر الحبشيضيف الله وصل الله عجب العتيبي

صالح صالح محمد برنجي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

ماجستيرماجستير

اآلداب والعلوم اإلنسانيةاآلداب والعلوم اإلنسانية
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

اإلدارة العامة التنفيذية

اإلقتصاد

السياسة العامة التنفيذية

سلطان محمد بن منجي البقميناصر مبارك صالح الهماميعبدالحفيظ احمد حسن غروي
حسن محمد علي القحطانيأحمد عبدالرحمن مسعود الثقفيمسلم عايد جديع العصيمي
سفر سعيد سفر الشهرانينواف سعود رشيد الحربي

عبدالله احمد سعيد بن محفوظمحمد عطيه بركات الجهنيعلي عبدالله محمد الفهيد
مهند مصطفى عباس جادكريممحمد عيد غيثان القرنيابراهيم سالم عبيدربه الصاعدي

رامي أشرف عبدالكريم العيتانيرائد محمد حامد الغامديماجد محمد بن عمر آل حميدان القرشي
عطية الله هندي عطية الله البشريحمد علي حمد الغباريحسام محمد زكي عبد الرزاق سالغور

صالح علي يحي عسيريخالد عبدالله ظافر القرنيماجد صالح فهد الشعالن
بندر ثويب ثواب الروقيأحمد صغير محمد الشهريسعود سالم حمدان المفرح

أحمد حجاج حاجي العتيبيمازن محمد عبده الحربيمعاذ علي سالم بقشان
نواف مسلم عوض العنزيمحمد صالح حمادى الفقيهابراهيم ناهض عبيد الثقفي
محمد عبيدالله مسعد العنزييوسف محمد عبدالله الدريجاناحمد حمدان محمد البشري

خالد ساير خلف الجعيدعبدالعليم مبارك بريك السلميخالد عبدالعزيز علي باحيدره
باسل ماضي باسل النصيريمحمد ناشي حميدان العتيبيموسى محمد موسى الزهراني
عبدالله محمد علي كيالنيخالد سعد محمد الحربيعبدالله سعيد علي الشمراني
غالب عبدالغني صويدر الصاعديبراء حسن محمد أمين التركستانيعويد محمد عويد القحطاني

ابراهيم اسامه ابراهيم فالليسامي سالم حربي الحازميسعيد خالد سعيد باغزال
محمد زاهد محمدسعيد سندي

خالد سعد ساعد السلمي

محمد سالم غازي العنزيحامد صالح حامد العمريماضي خضير مبارك الظفيري
فيصل عائض محمد الشهريمشعل محمد عبيد غوجة آل زمانانفواز دخيل الله عبدالله بن فتن

محمد مفلح محمد الشهرانيعلي مقبول فضي الرشيديخالد علي أحمد العليان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

ماجستيرماجستير

كلية اإلقتصاد واإلدارةكلية اإلقتصاد واإلدارة
االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال التنفيذية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارةخ.صحية ومستشفيات تنفيذي

اإلدارة العامة

عبدالكريم ابراهيم علي الصغيرفهد عبدالله محمد ابوحيمدوائل سيد أحمد أحمد كرام
حمد محمد عبدالعزيز الفريحفالح هادي صالح القحطانيعبدالله مطيران لوالس الشمري

مبارك محمد ناصر البقميخالد عمر أحمد العفيففيصل عايض جربوع الرويلي
عماد عوده مبارك البالديسعد محمد مبارك الدوسريسليمان محمد سليمان المرواني

وائل محمد بداح النوفلعبدالله عبدالرحمن عويض العنزيالحرير راشد شبيب الدوسري
فهاد فرحان مقبل الشمريسليمان عتيق سليمان الفائديمشعل محمد يوسف سيف الدين الجاوي

محمد حمد عثمان السنتليفالح عبدالله ثعيل الحارثيحاتم عياده فالج المصيول
خالد فالج عيادة الكويكبيأبوبكر فؤاد عبد الحميد الخطيبعبدالله محمد راشد العسكر

جميل مونس حمدان الرويليجفال فهد عاشق العاشقعبدالله ناصر سعود العمران
فهد عبدالرحمن عبدالله الشمسانفراس محمد حمد الفريححسام عزت عبدالغفار أمبون
نايف محمد عبد الله السبهانأحمد عبدالله أحمد الطويربابراهيم عبداألحد هاشم خان

عيسى جارالله حويط الرشيديدخيل فهد عبدالكريم الدخيلخميس مذود فرحان  الجنفاوي
عبدالعزيز ميس عشوان العنزيعبدالله عبدالرحمن عقالء الواكدفهد محمد ابراهيم التميمي

عامر علي خليف العنزيخالد عمر عوض مرضاحياسر عبد الرحمن محمد القرشي
عبدالله فهد عبدالله الرميانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز العبيدعبدالرحمن فيصل مشعل الجربا

عماد علي ناصر الزمام

علي يحي هادي غرويسعيد عبدالرحمن سعيد القحطانيراشد عايض ردة العتيبي
محمد سعد ابراهيم آل هطيلعبدالله احمد مهدي الشهرانيناصر عبدالله عائض القحطاني

حزام عبدالله سعيد الشهرانيعبده محمد محمد الفودمحمد يحي موسى غروي
ياسر داخل سمار المطيرينايف ابراهيم عيد العتيبيعوضه مشعل غصاب العلياني

مهدي محمد محمد آل بالطحينتركي عايض عبدالله السواطعبدالعزيز عبدالله حمود الزومان
عبدالعزيز محمد منصور الوهيبيفهد مطلق طالع  المطيري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

إدارة خدمات صحية ومستشفيات تنفيذي
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االقتصاد واالدارة

السياسة العامة التنفيذية

المحاسبة

المحاسبة المهنية

عابد حمدان محمد الثبيتيأسعد فرحان شريف الفيفيعبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ
ايمن طالل حسين الجفريأحمد عامر عبدالله الشهريعوده عايد معيد الفهمي

فهد محمد احمد المزموميامير عبيد عابد الهنديسلطان جميل عبدالله الثبيتي
حسن منصور غازي  العبدلي  الشريفزابن عمر زابن البقميهشام عبدالله عبدالرحمن التويم
عبدالله علي بن  حسين بن حمراننشمي أديكم مساعد الرشيديعادل عطاالله حصاني الجبرتي

نايف سعود عبدالله العنزيمحمد علي محمد عريشيسعد فهد سعد األفجح المري
عماد علي سعيد البريكي باطوقحسين عبدالرحمن فياض الشمري

خالد حسن بن احمد الشبان المالكيعلي صالح حمد الوهيبي

عاصم احمد جريبيع الرداديمطلق راضي عبدالكريم الخضيريتركي محمد زامل الشريف
حسن عبدالله عمر رفاعيأيمن سالم أحمد باشويه

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الهندسةكلية اإلقتصاد واإلدارة

ماجستيرماجستير

الهندسة

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة المدنية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

رامي احمد محمد الغامديمحمد احمد صبح عليانبدر محمد علي السفياني
سعيد فهد مفلح الشهرانيلؤي عبدالعزيز بهاءالدين بهاءالدينمحمد عبدالمنعم حسن مكاوي

مجدل جارالله مسفر القحطانيخالد جمال بكر حريريغسان جميل حسن صفطه
عبدالوهاب واصل سعد البشريعبدالله دخيل الله مصلح الحارثيهشام سعيد سالم بادحدح

أحمد عبدالرحيم أبوعوف السودانيعالء عبدالله عمر عالءالدينعبدالعزيز عبدالرحمن مريشيد الحربي
ابراهيم عيد سعيد األغاحامد محمد حامد الرعوجي  المغربيأحمد محمد علي يوسف

عبدالله محمد عليان الحربيعمر عبدالله قربان التركستانيعبدالرحمن انس عبدالرحيم مرزا
سعود صالح سالم الصيعريمبشر عبده مبشر األسمريأمجد محمد حامد الحربي

شادي طارق سراج دمنهوريمحمد احمد محمد قاسمبندر عبدالرحمن سعيد الحازمي
نايف طالل راجح المغامسيعاصم مسفر صالح وافيهريان محمد عيد الزين

عبدالمجيد سعيد بريك القرنيريان عبدالعزيز عبدالله قربانعادل محسن عمر باسبعين

سامي مقبل سعيد االحمدي الحربي

أحمد عدنان حامد االنصاريسعيد سالم عثمان الغامدي

فائق فاروق حسن فطانيكمال محمدسعيد طلق األحمديعارف ايسنيني نور كاالي

محمد عبدالله  حسينيعبدالرحمن حمزه فيصل الشريفعابد عباسي محمد بشير

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات
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علوم االرض

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

تهامي جميل علي عبدالقديممحمد علي عبدالله العيدروسمروان محمد عبدالله الصيخان
سمير مصطفى سليمان الحلواني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدراسات العليا التربوية

اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي

موسى سالم فرحان العبدلي الفيفيصابر معيوض عبدالله العصيميحسين سليمان عبدالله الجربوع
احمد سعد عبدالله القرنيفيصل أحمد علي العنايامنيف مثيل شداد المطيري

محمد جمعان أحمد الغامديفهد عبيد عبدالله الحربيأحمد علي موسى الزهراني
خميس بسيس مسعود البجاليعلي ناصر يحيى جدهحميد جمعه غثيث العنزي

سعد عبدالله عطيه الغامديعبدالمحسن محمد صالح الحواسمنيف خضير حسبان الشمري
خالد حمد عبدالله الطريفسالم حماد سلمان الطويرقيصالح محمد فرحة الغامدي

ياسر محمد علي بن مساعدسراج رجا سليم الزنبقيسعد سند محمد السبيعي
عويض مطر وني الهزيميصالح عبدالعزيز سعود الحماديعبدالحكيم عامر محمد الغامدي
سعد زبن مثيب السبيعيحاتم حسن علي الزهرانيغرم الله علي سعيد الزهراني

سليمان علي حمد الراجحيعبيد عبد الله صويلح المالكيبدر عطاالله خلف الغيثي الشمري
ياسر احمد سرحان المحمديعبدالله ضافي محمد آل محمدعصام محمد احمد الغامدي
خالد حديد مصلح البقميسليم سعد سليم الحارثيعلي عامر علي آل شلوان

يحيى عابد عبيد أبوالكوع  العيافيسليمان حماد مطلق الشائعشعالن حميد عبدالله الكثيري
سلمان يوسف عايض العنزيسعد ذيب علي األكلبيسالم عبدالله مفلح الحربي
ابراهيم علي صالح الحسنيمشعل ناصر عبدالله المرشدي العتيبيعادل عبدالله عمر باعشن
عقيل مهنا عقيل الشمريسامي محسن حسن الحازميعابد عبدالله سعيد الوقدان
زبن مفرح دخيل الشمريأحمد محمد منور الكرساويأحمد دحيم عوض الرشيدي
فواز مشعان وادي الشمري

ماجد وصل وصل الله الرداديمحمد أحمد ابراهيم المرحبيسعيد علي سعيد العمري
فواز احمد عبدالرحمن الغامدياحمد ناصر محمدصالحجزاء مرزوق جزاء المطيري

وريد حوسان سالم الرويليمحمد عبدالله ال الفي الغامديمحمد عبد الوهاب فضل الهي فضل الهي
سعود شافي مهناء الشمريفواز عبدالله عمران الثماليعيسى سالمه صبيان الحجوري

محمد علي محمد النصارراشد عقالء راشد العتيبيخالد عبدالله صالح الهذلول
سعيد عبدالرحمن سعيد المليحيخالد سليم عايد السميريحمد رمثان نجفان الحربي
محمد عبدالله محمد عبدالواحدعلي محمد علي القرنيعصام معال حسن الحازمي

علي عبدالله مخاسر السهيميمحمد صالح عبدالله القرنيعلي أحمد زائد الزهراني
فهد نداء غثوان العنزيعبدالله محمد عبدالله بادابودسطام محمد خلف الروقي

عبدالله حمود محمد الرويشدزهير صالح حسن الغامديمستور يحيى مستور المالكي
نافع هالل عبدالرحمن الحربيفهد معيوض عبد الله الثبيتيفهد محمد محسن العماش

طراد الشاوي مزلوه الرويليعبدالعزيز ربيع ممدوح الشمريعبده محمد حمزة الشطيري
عزيز عقاب دويحان الدلبحيمتعب محمد علي العنزيرشيد صالح رشيد التميمي

هادي يحيى علي عسيريمحمد علي محمد آل فائعسلطان عصويد جريان العنزي
عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الزهرانيمرعي سعد سالم الشريفقاسم عيسى أحمد خساف

عبدالرحمن منيف عبدالرحمن الخالديمرضي علي مرضي الشمرانيعبدالله يحيى محمدقحم علواني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الدراسات العليا التربوية

اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي

موسى سالم فرحان العبدلي الفيفيصابر معيوض عبدالله العصيميحسين سليمان عبدالله الجربوع
احمد سعد عبدالله القرنيفيصل أحمد علي العنايامنيف مثيل شداد المطيري

محمد جمعان أحمد الغامديفهد عبيد عبدالله الحربيأحمد علي موسى الزهراني
خميس بسيس مسعود البجاليعلي ناصر يحيى جدهحميد جمعه غثيث العنزي

سعد عبدالله عطيه الغامديعبدالمحسن محمد صالح الحواسمنيف خضير حسبان الشمري
خالد حمد عبدالله الطريفسالم حماد سلمان الطويرقيصالح محمد فرحة الغامدي

ياسر محمد علي بن مساعدسراج رجا سليم الزنبقيسعد سند محمد السبيعي
عويض مطر وني الهزيميصالح عبدالعزيز سعود الحماديعبدالحكيم عامر محمد الغامدي
سعد زبن مثيب السبيعيحاتم حسن علي الزهرانيغرم الله علي سعيد الزهراني

سليمان علي حمد الراجحيعبيد عبد الله صويلح المالكيبدر عطاالله خلف الغيثي الشمري
ياسر احمد سرحان المحمديعبدالله ضافي محمد آل محمدعصام محمد احمد الغامدي
خالد حديد مصلح البقميسليم سعد سليم الحارثيعلي عامر علي آل شلوان

يحيى عابد عبيد أبوالكوع  العيافيسليمان حماد مطلق الشائعشعالن حميد عبدالله الكثيري
سلمان يوسف عايض العنزيسعد ذيب علي األكلبيسالم عبدالله مفلح الحربي
ابراهيم علي صالح الحسنيمشعل ناصر عبدالله المرشدي العتيبيعادل عبدالله عمر باعشن
عقيل مهنا عقيل الشمريسامي محسن حسن الحازميعابد عبدالله سعيد الوقدان
زبن مفرح دخيل الشمريأحمد محمد منور الكرساويأحمد دحيم عوض الرشيدي
فواز مشعان وادي الشمري

ماجد وصل وصل الله الرداديمحمد أحمد ابراهيم المرحبيسعيد علي سعيد العمري
فواز احمد عبدالرحمن الغامدياحمد ناصر محمدصالحجزاء مرزوق جزاء المطيري

وريد حوسان سالم الرويليمحمد عبدالله ال الفي الغامديمحمد عبد الوهاب فضل الهي فضل الهي
سعود شافي مهناء الشمريفواز عبدالله عمران الثماليعيسى سالمه صبيان الحجوري

محمد علي محمد النصارراشد عقالء راشد العتيبيخالد عبدالله صالح الهذلول
سعيد عبدالرحمن سعيد المليحيخالد سليم عايد السميريحمد رمثان نجفان الحربي
محمد عبدالله محمد عبدالواحدعلي محمد علي القرنيعصام معال حسن الحازمي

علي عبدالله مخاسر السهيميمحمد صالح عبدالله القرنيعلي أحمد زائد الزهراني
فهد نداء غثوان العنزيعبدالله محمد عبدالله بادابودسطام محمد خلف الروقي

عبدالله حمود محمد الرويشدزهير صالح حسن الغامديمستور يحيى مستور المالكي
نافع هالل عبدالرحمن الحربيفهد معيوض عبد الله الثبيتيفهد محمد محسن العماش

طراد الشاوي مزلوه الرويليعبدالعزيز ربيع ممدوح الشمريعبده محمد حمزة الشطيري
عزيز عقاب دويحان الدلبحيمتعب محمد علي العنزيرشيد صالح رشيد التميمي

هادي يحيى علي عسيريمحمد علي محمد آل فائعسلطان عصويد جريان العنزي
عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الزهرانيمرعي سعد سالم الشريفقاسم عيسى أحمد خساف

عبدالرحمن منيف عبدالرحمن الخالديمرضي علي مرضي الشمرانيعبدالله يحيى محمدقحم علواني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

ماجستيرماجستير

علوم األرض

الدراسات العليا التربوية

الدراسات العليا والتربوية
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الدراسات العليا التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي

تقنيات التعليم

فهد خرمان طليل العنزيعلي سعد محمد آل مانععبدالله سيف علي السهلي
طارق عطيه خويتم السلميمحمد جزاء عاتق الحربيياسر فهد عبدالعزيز الفريح

سعيد سفر محمد الشهرانيعياد سفر براك الحارثيابراهيم صالح ابراهيم الزهراني
أحمد عبدالله أحمد باهاملعبدالله حميد معيض الصاعديياسين حسين محمد الدرهمي

حامد حمدان علي الحربيعابد عبد الله محمد الحميريمحمد عاتق ضاوي العتيبي
أحمد باتل منيف الصخيلعتيق عتيق الله جبر الجدعانيبدر مطلق عائض الحري

ناصر هادي حامد العتيبيعبد العزيز عبد الرحمن حسن الصعبعبدالعزيز سليمان تركي القويفلي
مفلح محمد مفلح غالطيماجد أحمد سالم الغامديمرزوق علي عبدالله المهداوي

عياد عبدالمحسن محمد المطيريابراهيم محمد احمد الشيخيمحمد ابراهيم عبدالعزيز المكتوم
احمد محمد احمد المالكيخالد حلو حامد الظفيريمسفر سعيد عبدالله الشهراني

خلف فهيد محمد الشمريمشعل مفضي محمد العنزيعلي خليف طوقان العنزي
ناصر سعيد احمد الغامديعويض جمعان عيضه المالكيابراهيم سعد علي الطخيس

محمد عبدالله حسين المالكي

محمد عطيه حمد البشريفارس علي شجاع الحربيعبدالعزيز عبدالكريم بنية الحربي
فهد عبدالله احمد الشمرانيعيسى محمد عيسى التميميسعيد صالح سعيد العماري

قاسم محمد علي عميشطارق عويض عوض السواطعبدالله سعيد محمد الشهراني
خالد بن صالح بن عبداللطيف السفري الحربياحمد سعد فرج الصاعدي الحربيعبدالعزيز تردي عبدالكريم بخاري

محايل معيش محايل الشهريعاطف اسماعيل محمد السليمانيرمضان مرجي محمد الكويكبي
فواز مانع عطية الله السلميمحمد شافي عبيد العنزيعبد الله محمد محمد االشموري

عصام عبدالله سليمان اللزامتركي مرشد سليمان الشرطانمحمد ابراهيم محمد البطي
عاصم حمود بخيت السهليخالد عميش عياد الحربيماجد حسن سوره القرني

عبدالعزيز عبدربه مسعد الجدعانيمحمد عمر شامي اليحياويطالل عالي خويتم المطيري
فارس مهل ناصر الحربيسليمان صالح سليمان العمريسمير سلمان مسلم الردادي

عبدالسالم عبدالله فهد الهمزانيعيسى بن يحيى بن مريع مطاعنموسى عبدالله موسى الكثيري
عبدالعزيز سليمان عبدالله الجربوععبداللطيف عطية الله عطيان السلميمنصور عويد هديهد الرفاعي

عبدالله صالح عبدالعزيز الصقعبيزيد سعود مطلق السبيعيسعود ناصر عقيل الحريد
سعود محمد مفلح العنزيفهد صالح عبدالله الصييفيعادل صالح مخضور السلمي

غازي ناصر غازي الحربياحمد علي مصلح الرشيديفرج صعفق فرج المنصوري الشمري
سعد عطية بالخير المالكيناجي خلف مفوز الشمريحمدان فاضل رشيد الشمري
فارس محمد خلف الله المالكيناصر بن مقعد بن خالد الربيعانيحيى محمد أحمد الناشري

جابر علي محمد الحضريتيأحمد متعب عبد الله المطيرياحمد علي رداد الغامدي
هشام عايد دخيل الله الحربي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

تصاميم البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي

بندر فؤاد عبدالجليل خاشقجي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

ماجستيرماجستير

كلية تصاميم البيئةالدراسات العليا التربوية

الحاسبات وتقنية المعلومات

علوم الحاسبات

محمد عمران عاشق  عليأسامه حمدي يونس عبدالحميدهادي محمد علي الشمراني
فواز حميد هزاع مهيوبهادي محسن محمد عقيبيفهد محمد باحاذق

بندر محمد مبارك البركاتيبدر عبدالله عمر باطرفي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

الحقوق

األنظمة

أنظمة-القانون والممارسةالمهنية

عبدالله محمد علي العمري

سلمان محسن جرادان الخشينواف علي صالح البطيمحمد علي صالح الحسني
جمال عطيه احمد الفقيهعادل عبدالله علي الغامديحمد سلطان أحمد الثقفي
خالد جارالله علي الزهرانييوسف سعود عويد المطيريعامر خلف مطلق الشيخ

عبدالله بخيت احمد الزهرانينايف عبدالله أحمد العمريمشيعل عبدالله محمد الشراري
احمد عواض عبيد الدهاسمازن عبد الوهاب أحمد كرديمازن عبدالله موسى عبدالرحمن

علي حسين ربيع الله الشريفمهند عادل حامد ماردينيحامد سعيد أحمد الزهراني
سلطان علي عليان الرحيليعبدالله مساعد عبدالله الرويثي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الحقوق
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الطب

التشريح التقني واالنسجة

علم األدوية

علم األنسجة التشخيصي التقني

زايد محمد زايد النفيعيخالد مشبب محمد االسمريمحمد علي محمد الغامدي
ملهي دغيليب غزاي العتيبيفيصل حسن عطيه الله الغرامي العمريعبدالهادي صالح عبدالله العمري

محمد صالح عبدالملك الزغيبيسليمان عبدالقادر محمد قديرمنصور محمد عبدالله عداوي
عبدالله يحيى امام محمودعبيدالله حمدان علي الجقثميخالد سفر عبدالله العوفي

احمد محمد عبدرب النبي شاطرابراهيم علي مهدي آل ناجيسعود عمر امرالله االفغاني
ساعد عايض محمد الثبيتيحمد محمد عايض القحطانيتركي مقبول علي الطلحي

فهد نوار عبدالرحمن المنصوريحسين احمد عبدالله الزهرانيتركي عوده سليمان الثقفي
عبدالرحمن محمود محمد الحمديمحمد عبدالله محمد حريرييوسف شكري يوسف قستي
تركي غائب غالب الحارثيمحمد عبدالرحمن محمد الزبيدينايف جبران رشيد الرفيعي

عبد الهادي محمد احمد عشيري

يحيى عبدالله عطية الزهرانيحمدان سالم جنيدب المالكي

عبدالله علي حسين الفيفي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

علوم البحار

الكيمياء البحرية

موسى ابراهيم علي الزبيدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

ماجستيرماجستير

كلية الطب

كلية علوم البحار

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

العلوم البيئية

فهد محمد محمد نجمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

العلوم

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

ماجد محمد خورشيد حولدارابراهيم عبدالرحمن سالم العتيبيعبدالله عابد عبدالله باز
احمد محمد احمد قمري

طارق عامر عبدالله الصيعري

فوزان عواد معوض البلوي

تركي يوسف حمزه جوهريمحمد عباس صادق بغداديمحمد أحمد عبدالقادر الكريدمي
محمد وصل عبد الرحيم القبساني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

العلوم
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 االعمال - رابغ

اإلدارة الرياضية

ابراهيم احمد محمد خلوفةمازن شعبان محمد بهكليرامي عبده علي بلعوص
مشهور سعد سليم الحارثيجمعان محمد علي الزهرانيعبداالله سعيد احمد باكدم
فيصل صديق حسين لبانصالح عبدالواحد محمد الشيخيسعود خلف سالم الشمري
حمد سليمان حمد الصنيعفيصل عبد الله عيسى عقيليفائز سعيد محمد الغامدي
علي زهير علي السهيمياحمد صالح احمد الغامديبدر بداوي سعيد السلمي

مبارك عقل ضيف الله السلميخالد يحي محمد عسيريمخضور بريك مخضور الحربي
سليمان يحيى علي عسيريعادل علي راشد الغامديسالم محمد سالم الشمراني

عبدالله حمود مساوى صميليمحمد خليفة بن ثابت السلميأحمد طاهر ادريس ميقا
بندر معتق عواد السنانيماهر عبيد وصيص السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - رابغ

ماجستير
االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

أحمد سالم محمد باسعيدعلي محمد سالم الخردمروان عبدالله سعيد باحميد
عبدالله محمود عبدالعالم الساعاتيعبدالله طارق زامل العبدليأحمد عبدالله أحمد الفوزان

مهند صبحي محمد البلويخالد غزاي شارع المطيريمصعب بكر على المربعي
حسان علي صالح عليعبدالله علي عبدالعزيز الرشيدوائل عبد المجيد سعيد حبيب الله

معتصم عمر أحمد بالبيدعمر اسماعيل محمد مير مال

صفوان مهدي عايض المسعوديزياد ابراهيم بن محمدزكريا مولوييوسف ممدوح يوسف كردي
أحمد عاطف أحمد بوشهمروان علي محمد اللبانوائل علي مفرح الغامدي
احمد سعيد انور ناصرملهم فهد بكر السليمانيمحمد حسين سعد القرني

فارس محمود حمد غريبحسام غسان خيرالدين الياسعبدالرحمن محمد نور عبدالله كردي

نضال حسين منصور الدارسالم سعيد سالم بازهيرانور محمد منيع الله الثبيتي

عبدالمجيد محمد بن عبدالله الخميسىعبد الرحمن أحمد بخش علي بخشعبيد علي أحمد عبدالرحمن حافظ
باسل فهد عبدالله العرابياحمد محمد فوزي ديابأصيل صالح عبيد العفيف
اسامه سعد رده الجدعانيماجد احمد عبدالله المزينيزياد عبده يحي الجهمي

منصور محمدعبدالحي احمد الشريفنادر ظافر محمد الشهريهيثم سعيد عوضه الغامدي
محمد خليل ابراهيم مكاويأيمن عادل بن علي آل نهابراشد حسن سلطان آل عبده
محمد احمد صديق كنسارهعمر جعفر عمر السقاففيصل محمد سعيد الزهراني

عبدالله خالد محمد الخريجيعيسى صالح لويفي البلويمشاري محمد عبدالله الزهراني
محمد عبدالعزيز محمد جمالفواز محمد أحمد بن سلماناحمد يوسف بن درويش بوبه

وليد محمد حسن الزهرانيعمر محمد سعيد علي الجهنيمحمد عبدالقادر بن محمد ابوالخير
معاذ عبدالرحمن عواض المالكيرائد جمعان أحمد الهمالنسلطان محمد قطيم العتيبي

هشام احمد سعيد باسالمريان محمد سليمان الخليويعبدالرحيم حميد محمد الغامدي
محمد أحمد حسن بالبيدعبدالرحمن عبداالله عبدالوهاب ساعاتيفهد عادل محمد زغبي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية اإلقتصاد واإلدارة
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

التسويق

التمويل

المحاسبة

متعب نايف حسن المريبضمثنى حسن عطاالله المروانيمحمد عتيق ردة الله السفري
محمد أبوريحان عبد البصير منشيابراهيم عصام ابراهيم أزهرأحمد خالد أحمد باشميل
تركي عبدالمحسن عمر المرزوقي البقميأحمد محمد أحمد المهناعبدالله خالد وهيب مقلد

عالء عبدالحاسن حسن الجحدليعبدالمجيد صالح محمد الحارثيمحمد عبد الله علي الثعلبي
فارس عيد عيضة البالديبندر علي عبدالله جابرصالح حسين صالح حفني
عبدالله عبدالمحسن محمود عبدالرحمنعبدالله سعيد محمد سعيد الصبحيبلقاسم علي زين السميري

رياض عبدالخالق سعيد الغامديوسام محمد عبداللطيف محمدحسين

عمار عثمان هارون موسىمروان علي عمران الحربيعبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن الثقفي
محمد عزام محمدشريف علىعبدالرحيم محمد رشاد عبدالله باجنيدعبدالرحمن عبدالله حسن القحطاني

طارق محمدهيثم أحمد موسىخالد حمد مهدي ال دويس

اياد منصور جمال الزمزميأبي محمد حامد مندورةمحمد عبدالله محمد باوجيه
أسامة علي أحمد الزهرانيحسين أحمد محمد وزيرةعبدالله محمد صالح العلي

محمد ياسر بن محمد صدقه باحيدرهعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الشريفحسين يوسف حسين مرداد
عبدالله محمد سعيد مساعد الجدعاني

سلطان غسان نعيم الشريففواز محمد علي صالح نشارخالد محمد سالم الكثيري
فارس عماد عبدالعزيز راجحماجد محمد حسين الجفريابراهيم سعد سعيد االحمري
عبدالله محمد عويض الجهنيعبد المهيمن احمد مختار عمر بنجرابراهيم نزار ابراهيم زهران

احمد اسامة علي ابوعلوهأكرم صالح عبدالله باقبصعبدالله جمعان محمد الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية اإلقتصاد واإلدارةكلية اإلقتصاد واإلدارة
االقتصاد واالدارة

المحاسبة

علوم سياسية

نظم المعلومات اإلدارية

سامح محمود ابراهيم سليمانعصام سمير أحمد الخطيبمعاذ كامل مصطفى موريا
عبدالمجيد صالح محمد بن عفيفأحمد عبدالله علي الغامديهتان عبدالرزاق عبدالعزيز مليباري

حسين محمد حميد الطلحيعبدالرحمن يعقوب يوسف المغامسمحمد عبدالفتاح عثمان الحاشدي
صابر طائع مصبح المنهاليعبدالرحمن خالد محمد الهمزانيعمر محمد عبدالقادر جان

وائل عبدالله محمد الزهرانيعبدالمحسن سعيد هادي دحباشمنصور حسن غيثان القرني
عبدالرحمن محمد عبدالله عبدالوهاببراء عبدالحميد محمدطه زينيعبدالله محمد علي العمري

يوسف عبدالحكيم صالح الشيخأحمد خالد مبارك الفوزانبندر محمد أحمد بافرج
احمد محمد احمد الشيخيمعاذ يوسف عبدالعزيز الحميديفايز سعد فرج السلمي

علي حسن محمد الشريمياحمد محمود حسن تمرازسليمان عبدالخالق صالح المذرع
محمد أحمد علي باخذلقيعبدالله خالد زين باجمالحسام خالد محمد الغامدي

ابراهيم أحمدطاهر عبدالحفيظ غانم

فيصل مقباس موسى الزهرانيزين ابراهيم عبدالله خواجياحمد سليمان علي االسود
احمد صالح حامد الوادعيعبدالله عصام صالح كتوعهصالح علي محمد علي غالب
سلطان عبدالله عبدالخالق الغامديخالد خلف عويض الجعيدعبدالله عوض علي المالكي

نزار محمد احمد مطاعنمحمد علي محمد البارقي

فيصل ظافر جارالله الذبيانيريان سالم اسماعيل سماطعبدالله عمر سعيد البسيسي
حازم سعيد عبدالله الغامديعبدالعزيز عبدالله محمد الغامديأبراهيم زياد حسن حماد
مهند صالح مصلح المزروعيمحمد سعيد مسفر الزهرانيبالل أنس أحمد كرزون

خالد سليمان نازح الجهنيعبدالرحمن اسامه عبدالمجيد راجخانجمال عبدالله صديق الفتني
فيصل محمد سرور الحبشيمحمد عبد الله عبد العزيز لبانحسام محمد حسين الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

التاريخ

الجغرافيا

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

ياسر هادي محمد قيسيفايز سحاب علي القرنيأمجد عبدالعزيز محمد مشيع الغامدي
ابراهيم عزالدين حسن منصوررائد سعد أحمد جلمودناصر سعد ناصر الغامدي

اسامه بن عبدالخالق بن عبدالمؤمن حسنخالد غرم الله سعيد الزهرانيسعيد عايض سعيد االحمدي
عبدالله نايف عبدالله السبيعيخالد محمد هاشم مهدياحمد محمد راشد المطيري

فيصل جالل عبدالرحمن خطيبعبد الرحمن سلمان عبد الرحمن الجدعانعبدالرحمن مشهور ستر اللحياني

فهد عبداالله بن عبدالله اللحيانييونس عبدالرحمن شعف الثقفي

محمد صالح محمد الزهرانيأحمد حسن عمر القثمي

احمد سليمان محمد البسيسيصالح عبدالعالي صالح السلميمحمد منصور علي محمد
نواف علي عائد عرفانعبدالملك حسين محسن المزمومي الحربيمحمد ولي موسى حكمي
أحمد نواف عيد المطيري

سعيد أحمد عبد الله الغامديمحمد فيصل حسن احمدعبدالرحمن عبدالله جارالله الحارثي
معتز امين بن محي الدين مقادميعبدالله ناصر عبدالله القحطانيخالد خلف محمدنور الحسني
عبدالرحمن قريش ابن صالح الكثيريفيصل عايد خليف الخالديعيسى أحمد عيسى عسوني

مزنان عويض مزنان المطيريمحمد موسى علي الراشديفراس عبدالله محمد القحطاني
عادل حسين محمد الزهرانيمحمد شاكر عبدالله المالكيسعيد عبدالرحمن بن حسن الزهراني

عبدالله صالح عبدالله المالكيمحمد احمد يحى المسعوديوائل على جميل ليمونيه

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

علم النفس

ريان فوزي داود فلمبانعلي عثمان علي العتيبييزيد علي ظافر القرني
بكر محمد بكر حمديوليد عبدالله مشبب بن رايزهبندر زكريا عبدالله سلطان

محمد علي محمد الشارديجمال عبد الناصر عبد الرحمن المالكيخالد عيسى محمد العسيري
مهنا زايد معال الحربيعلي حسن موسى الزهرانيعبدالله حزام بن عبدالله القحطاني

صالح محمد حسين الراشديوليد سعيد علي العماريمحمد عبدالله محمد العمري
محمد ناصر محمد القحطانيرياض جودالله عتيق السلميطالل محمد عيسى أبوصوله
ربيع حمدي حميد السلميرعد محمد سعيد اسعد حبالناصر عبدالله عمر عبدالله

خالد عبدالله منادي الحارثيأيمن علي ابوبكر باماخشالحميدي محمد فهيد السبيعي
أنس عبد الرحمن علي مالويمحمد صالح مبارك العوفيعبدالعزيز عمر عبدالعزيز الحربي

حسن عبدالله حسن سروجيالحسين يحيى ابراهيم العجالنيخالد محمد أحمد الجهني
مشعل مردد سعيد الزهراني

عيسى محمد علي عسيري

وليد خالد سعود المالكيمحمد صالح بلقاسم الزهرانيرائد عبداللطيف كمال الدين بخاري

محمود علي جبريل عتوديفهد محمد سالم القرنيعلي محمد أحمد عسيري
زاهر عبد الله سعيد المالكيفيصل عبدالمحسن مساعد الزهرانيمحمد سليم منصور العميري

احمد محمد حسين صفطهمازن فيصل شاكر جمالمحمد عوض عبد رب الرسول الصحفي
غارم محمد غارم الشهرياحمد محمد علي مباركيعبدالعزيز طارق ابراهيم الشاوي

تركي عبدالله محمد الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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العلوم

اإلحصاء

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

راكان فواز بن علي فاضلعبدالرحمن حميد مختار الحربيعبدالله صالح فارس الشهري
احمد فيصل احمد المالكيعبدالله محمد صالح بفلحمحمد عايض سعد العبدلي

أيمن محمد علي أحمد صبان

جهاد أحمد محمد ديننبيل سعيد بن مردد الزهرانيعبدالعزيز عبدالرحيم عبدالله دربي
احمد اشرف عبداللطيف خليلسعيد عبداالله بن صالح عجيمىعبدالله عبدالرحمن محمد الشهري

محمد عيسى ابكر عليعبدالله فهد بن حبيب الصبحيحاتم حسين محمداحمد الجبل
احمد عمير ظافر العمريريان عبدالهادى عبدالجبار منشىعبدالرحمن وجيه احمد الشعيبي
نواف مصلي عبدالجبار السلميعبد السالم محمد عبدالله القرنيحاتم بن احمد بن علي الغامدي
راكان محمد أمين قاري عبدالله قشقريمازن عبود ريس الكثيريحماده مريسل حماده الجدعاني
محمد عبد الله على الزهرانياسامه يحيى محمد الهنيديعبدالعزيز فواز محمد الغامدي

محمد موسى يحي الشمرانيعبدالرحمن سلطان صالح العمريعبدالقادر علي عبدالله باحاذق
نواف ياحي يحي الزهرانيعبدالرحيم وصل عويضه السلمىعلي حسين عبدالله زيلعي

محمد هدي سمير المطيريموسى مبارك هنيدي البالديعبدالعزيز سحلي عياد المطيري
محمد مازن محمد القبورىعاطف عمار فليحان العتيبيعادل منيور نوار المطيري

محمد احمد بن مطر السهيميحسين علي بن محمد علويماجد عبدالله محمد العمودي
عبدالله ابراهيم عبدالله الشهريعبدالعزيز رافع حسن القرنيعبدالرحمن سعيد عبدالله المزيني
محمد عبد الرحيم موسى الهليعبدالله موسى احمد عسيريعبدالرحمن محمد عبدالمعين الفعر

فهد علي يحي نجميأسامة محمد عبدالله بافرحان

عبدالمجيد حماد حامد المالكيعيسى جنيد احمد شبليحسام موسى مدخل العمري
عبدالله جمعان عبدالرحمن الزهرانيأبراهيم مساعد ابراهيم برقوشعبدالله حسن سليمي الحربي
محمد مرضي علي القرنيمذكر محمد مذكر العتيبيعواض هالل عواض الحارثي

فهد عبدالله عيضه المالكي
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كلية العلومكلية العلوم
العلوم

الفيزياء الطبية

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

رياضيات/فلك

محمد بكر عبدالله بنانيحسام سعيد علي الغامديحسان عبدالفتاح علي مليباري

محمد عبدالرحمن محمد باخشوينعادل حمزه فيصل الشريفعبدالكريم خلف عبدالحميد البشري
مجدي حامد محمد الشرابيتركي مشعل بن سعد السبيعياحمد ابوبكر محمد بلخير
حازم عبدالرحمن بن ادم احمدحسين صالح يسلم الحضرميعيسى شار شار محائلي
صالح سعد سالم الغامديهاني عبدالرحمن بن نعام السلمىهاشم محمد علي الزيلعي

ابراهيم حسن ابراهيم أحمديحي عبدالعزيز بن يحى الزهرانيمبارك سعد ضيف  الله الجدعاني
أسامة عبدالله محمد الغامديعبدالوهاب هشام عبدالوهاب صباحيعبدالقادر مصطفى مهدي الصحبي

سعيد عبيدي سعيد الزهرانيابراهيم حسين بن ابراهيم هزازيمحمد عادل عبدالحميد ساعاتي
بجاد جمعان عاصم الحربيالمقداد عبد الله علي بوبشيتعلي سالم علي بن يوسف
احمد محمد صالح الحايطيعبدالرحمن سعيد أحمد الغامديمحمد علي عمر العالوي

احمد سعد سليمان المطيريعبدالله حسن خضر العيسيمشاري عبدالله علي الشهري
محمد معدي محمد الشهريعصام حامد خضر الظاهري

فهد طالل عيضه الكثيرىايمن خالد محمدعلى كردىعبدالرحمن خالد صالح عيفان
ماجد عبدالله بن عبدالخالق الغامديأسامه محمد صدقه بخاريموفق مصطفى ابراهيم مهدي

رشاد محمد هاجس الغامدياحمد سعيد بن عوظه الزهرانيمحمد حسين سعيد العمودي
ياسين احمد محمد باعشنمساعد سلطان احمد الغبانخالد مسفر مخفور العلياني

هاني احمد حمدان المالكيعبدالرزاق حزام ظافر العمريعبدالكريم محمد حمد الحربي
عبدالله عمر عباس الجيالنيحمزه عبداللطيف هاجس الغامدياحمد ياسين علي الصومالي

عبدالرحمن حامد بن حجر النافعيعبداالله احمد سعيد الخثعميباسم جهز ثبات المطيري
فهد مصلح حسين الثقفيعلي حسن مبارك الزهرانيخالد محمد ابراهيم مرفت

عبدالله عليان عزيز الشالليعلي محمد علي العمريأحمد عبدالوهاب اسماعيل شيحة
ماجد عبدالصمد عبدالله قوقنديعبدالله سمير محمدعلي حبيبماجد محمد شوعي فود

مسفر حامد محمد المالكيمحمد عبدالله سلمان الحربيأنس عبدالكريم محمد ال تهامي
ناصر حمد علي ال منصورعبدالله سعيد عبدالله القحطاني
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العلوم

رياضيات/فلك

عبدالعزيز عبدالله عايد الرفاعي
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85 84



الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

أويس حسن بكر بالخيورأحمد سليمان رزق الجهنيسعد نبيل عبدالله زيتوني
صهيب زاهد اقبال حبيب الله وارثيعمار محمد عبدالله بن سلمانأسامة حمزة محمد صديق

مهند طارق بن علي المدنيمحمد حسن صالح البنقاليعماد فيصل محمد جوهرجي
فيصل عبيد سفر السلميراكان نايف تاج قطبأحمد بكر مشهور باعشن

ابراهيم شجاع حسن حدادعدنان عبدالوحيد عبدالحامد تركستانيسلطان احمد محمد باداوود
عبدالله عبداالحد عمر بخاري

هشام سليم حميد الحسنيعمرو محمد علي عيدعبدالعزيز سليم حميد الحسني
فيصل عبد الله محمد المحلبديوسيم عادل محمد مليانيعبدالله عبدالرحمن محمد الحجيالن

لؤي سعيد عمر باطرفيسلطان عبدالرحمن فهاد الشمريطالل محمد حسن المالكي
ضيف الله حجيل سفر العتيبيماهر عبدالرحمن عباس نادر شاهانس عمر محمد حسين

عامر جميل عويض الحازميعبدالله مقضب عوده الظفيريوسام عصام حمزة بصنوي
عبدالرحمن سعود محمد الحازميمحمد صالح علوي الحبشييزيد سعيد مرزوق المطيري

محمد علي الفي الغامديشادي محمد أحمد الصعيديعبدالرحمن محمد صالح السفري
بالل غنام عرفات الخطيببحني عبده محمد الزبيديفؤاد شامان عبد المعطي البشري

عبداالله عوض بطاء الجعيد

ماهر محمود ثابت عثمانسعود شاهين محمد ابراهيم قبيلحسن محمد اسماعيل اليامي
علي عبدالله ظافر االسمريمحمد زين محمد باعقيلعاصم عبدالله أحمد طاهر
مجدي حمييد مثيب الغانميمحمد سعود عثمان البارودينواف احمد محمد البصام

خالد عبدالله حمد الطريف

حسين علي حسن علي احمدمستور حامد مستور المعبديصالح مبارك عامر النهدي
مصطفى ابراهيم اكرم مندورهسلطان مفلح زامل الشهرانيالمقدام علي محمد عطيف
سلطان مصلح حامد الغامديعبدالعزيز ابراهيم محمد بكريناحمد سمير صدقه عطيه
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كلية الهندسةكلية الهندسة
الهندسة

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

هندسة التعدين

أحمد محمد أحمد باقضوضسليمان أحمد سليمان  العبدليعصام علي سعيد الغيالني
مازن محمد أحمد عبدالرحيممحمد عبدالرزاق محمد سرحانصالح الدين يوسف ايوب طبل

سعود فيصل ابراهيم القوفي

فيصل جمعان سعيد الزهرانيثامر محمدمجيب عبدالرزاق حيدرابادعدنان نبيل عبد الحميد مرشد
أمين محمد أحمد الغامديمحمد عايد غويلب الشيبانيثامر احمد محمد الزهراني

عبدالله موسى علي العكاسيفؤاد ياسين أمين آخنعبداللطيف عبدالعزيز احمد الباروت
عبدالله داحش احمد العمريالحسين عبدالوهاب عبدالرحمن نوروليمصعب سمير حسين أحمد
خالد وليد محمد الدحالنماجد أحمد عبده زقيلفارس ماجد محمد بصنوي

محمد رياض عبدالخالق عطارعبداالله عبدالرحيم عبدالقادر باشيخخالد عبدالرحمن عبدالخالق القرني
عبدالرحمن أحمد عبود باريان

ثامر غايب سفران الحارثيأحمد عبدالدائم ناحي السلمي

عصام محمد عبده المسرحينادر محمد شريف قاسمعباد عبدالهادي احمد فطاني
محمد عمر محمد رفاعيخضر سعيد علي الغامدي
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تصاميم البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي

الجيوماتكس

العمارة

معاذ محمد صديق نيازي قشقريوسام وديع عبد الرحمن تلمسانيمحمد ابراهيم عبدالله شاطر
وديع احمد خادم الشعبيأحمد محمد علي البلويانمار عبدالرحمن علي شبانه
تركي طالل علي عسيريعمار عابد داود باخدلقمصعب أحمد محمد أبوالهنود

وليد عثمان عيد الجحدليعدنان عطية عبيد الزهرانيبندر عمر محمد باحطاب
فارس الفي عايد الفايديمحمود غازي محمود عشيأحمد عبدالله عمر باعقيل
علي حسين عائض السلميوليد محمد صالح الغامديصالح اسامة محمد ريس

حسام محمد اسماعيل شيخأسامه شخص عبدالله الغامديفيصل سامي سعد الكريدمي
سالم معيض  بن سالم آل ناجيمحمد يوسف سعد الجهنيحامد محمد شرف بكر الحلواني

ربيع محمدهاني محمود عويضةفراس حمزة عبدالله عتيقاحمد فيصل منصور البركاتي
حاتم فريد محمد علي السليمانيحسن عبدالعزيز حسن الشيخاياد أحمد محمد ساب

ريان محمد جميل علي نوحعيسى ابراهيم سليمان الجهنيخالد عايش سعود المطيري
حازم عبدالرحمن حامد المسعودخالد وليد علي عبد الفتاحمهند عمر محمد حنتوش

وليد أحمد محمد جاللعطية صالح علي الزهرانيخالد مفرح سعيد القحطاني
عبدالقادر محمد عبدالله البساميراشد عمر أحمد باجبععبدالعزيز محمد احمد باقبص
احمد عبدالله محمد ال مرعيسمير عبيد الله عيضه السالميراكان احمد عبد السالم عقيل
علي سعد محمد ال هذال القحطانيمهند خليل الياس قاسمأحمد محمد حسين عشماوي

رايد محمد مرزن الزهرانيضيف الله وصل الله الحسن العبيديأحمد بسام أحمد الطيب
حسن عبدالله حسن حنفيعبدالرحمن حمود صويلح الجدعانييوسف رشاد حسن زيدان

سلطان محمد سعود الشمريفهد عبدالله سليمان اللهيبمحمد عبدالحليم حافظ العويضي
يزيد جابر ظافر الشهريأحمد طه علوي البارخالد مساعد سعيد مانع الغامدي

عبدالله محمد يوسف الخطيبأحمد عبد العزيز عبد الملك رادين

عبدالله سعيد سالم باشراحيلمحمد عمر غالم الله خليفهالبراء السيد شبل زمزم
عالء عصام جميل حجازيمحمد عصام عبدالحميد مصباححمدان عمر مبارك بن حمدان

محمد سعود عبدالله الزهرانيرأفت منصور محمد الدحالنبراء أحمد مصطفى زغبي
براء خالد عبدالله عقيلعبدالرحمن محمد عمر صيقلعبدالله عبدالعزيز جمعان الغامدي

البراء أيمن محمد ريسراكان محمد علي الغامديحامد حامد قيران العنزي
احمد يوسف ابراهيم الحجيريهتان ياسين محمد نايتهالصالح طارق محمد مكي سقطي
محمد أحمد محسن مليحمحمد علي أحمد حمقعبدالرحمن يحي سعيد الزهراني
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كلية تصاميم البيئةكلية تصاميم البيئة
تصاميم البيئة

العمارة

عمارة البيئة

فيصل شعشوع عبدالله الشمرانيعبدالله علي عبدالله الغامديساجي جمال أزدي بنتن
هتان احمد عبدالله الشماعأنمار عبد الرحمن محمد المغربيرائد أحمد عبداللطيف تمار

حسام حسن عبود باشويهخالد محمد عمر فالتهعبد العزيز زامل جميل نحاس
البراء خالد أحمد فلمبانعبدالرحمن ابراهيم حامد الحربيعبدالرحمن حسن عباس عالم

أنس فايز شاهين االحولمحمد عباس أحمد الشدوي الزهرانيمحمد ياسين حامد معال
عبدالرحمن منير حسن شقيرمنصور نايف صالح غمريريان ابراهيم محمد قطب
محمد صالح محمد الدوسريتوفيق ضيف الله احمد الغامديأحمد سعيد أحمد باهمام

عبدالله مبارك عامر النهديعامر زبير محمد طيب عبد اللطيفربيع محمد سعيد مليباري
محمد احمد علي الشاطريريان علي سالم بارشيدمازن محمد قاسم كابوس

محمد عوض صالح مقلممحمد علي منصور مرشدمعاذ محمد عبدالعزيز باوارث
عبدالرحمن صدقة محمد كركشانعبدالله علي محمد باخشوينأحمد فيصل محمد حسن نور الهي

أمير عودة عبدالله النزاويمحمد سمير علي مرتضىيزيد محمد البدر عبدالحميد الحسامي
مشهور بهجت هاشم شقرونمحمد مصلح مرزوق الخديدي

عبدالرحمن عبدالله صادق ذاكرأنس كمال عبدالغني الجاويعبدالرحمن سعود محمد الشامي
عبد الرحمن سعود حمزة قبوريفيصل مروان محمود سنيمهند درويش محمد عاشور

بالل احمد رفيق صهيون
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كلية علوم األرض
علوم االرض

الجيولوجيا العامة-جيوفيزياء

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

جيولوجيا عامة-ثروة معدنيةوصخور

جيولوجيا عامة-جيولوجيا المياه

جيولوجياعامة- بنائية واستشعار

مصطفى سلمان عبدالمحسن العبدالمحسن

سلطان عبدالعزيز حمدان المالكيعبدالقادر عبدالله عبدالقادر الجيشمحمد عبدالرزاق سلطان أحمد
محمد لطفي امير حكيم الفادانيعمر فايز الصادق القايديفيصل سعود محمد النجار

سالم حسن عبدالله القمزيلؤي محمد حمدان الشهري

نايف سعود عمر الجهنيعبدالعزيز عصام صديق حافظعلي ياسين علي الجفري
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز آل فهيدراجح ثواب فراج السبيعيأحمد الحسن أحمد مجرشي

محمد عبد الحليم محمد فلمبانمعاذ حسان محمد حسين فلمبانعبدالله راضي سالم السميري

عمرو فائق احمد ابوشال

وائل محمد سالم العمريحسن محمود السعيد احمد االهدل

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية علوم البحار
علوم البحار

الفيزياء البحرية

الكيمياء البحرية

أحمد حسن يحيى الزهرانيعمار عدنان صالح جاوهعلي سعد علي الغامدي

وسام هشام محمد علي بنتن

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

األرصاد

العلوم البيئية

ماجد محيل محمد السهلي

زيد زعل عايد الرويليماجد عبدالله مبارك عباسراكان عبدالرحمن نور محمد وياني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
الدراسات البحرية

الموانىء والنقل البحري

الهندسة البحرية

مهند خالد علي عظيم الدينعبدالكريم وهيب عبدالله باوارثمحمد حسين محمد الغامدي
ايمن اسامه عبدالله حريري

علي محمد عبدالرحمن القحطاني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الدراسات البحرية
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الحاسبات وتقنية المعلومات

نظم المعلومات

محمد عمر علوي باعقيلحمزه عبد االله حمزه كردياياد عبدالله سعيد القحطاني
عبدالله طالل علي عسيريوليد عبدالله ضيف الله الرداديمحمد خالد عبدالحبيب باحسن
محمد عبدالله عبدالرحمن العمرينزار حسن يحيى االحمديأسامه وجيه عبدالله العماري
الحسن علي مسفر الميمونيعدنان عبدالله سالم باوزيرمحمد مشعل غزاي المطيري
أسامة عبدالمعين عبدالغني الحربيثامر سليمان رهيدن الجهنيسلطان معال عبيان االحمدي

مشاري مشعل معتوق المطرفيفارس حمدي عاتق السميريعبد الله ظافر عبد الله القرني
عبدالرحمن سعيد سالم الغامديعبدالعزيز علي شبرين الكثيريعبدالله عبدالرحمن محمد الغامدي

عبدالله جابر محمد الفيفيمجاهد عبيدالله منور الحربيابراهيم صالح حمد ال دغرير
أحمد عبد الله أحمد الغامديفارس عباس فراج معافامأمون يوسف مأمون بنتن

حسين محمد عبدالرحمن القحطانيعبدالعزيز تركي عمر قبوريأحمد سعيد أحمد بافيل
محمد عبدالله عوضه االسمريعبدالرحمن سعيد عوض القحطانيمحمد سعد محمد الغامدي

أيمن حامد أحمد الغامديفيصل طارق فيصل كلكتاويمحمد عبدالرحمن محمد الخثعمي
سعود سعد سعيد الحارثي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
الحاسبات وتقنية المعلومات

الحوسبة

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

عمر علي عمر السقافاويس محمد يوسف احمد مشى الغزالتمحمد مسعد محمد زياد
محمد رافت طالل مداحمصطفى أحمد عز الدين كنعانفهد عبدالله محفوظ الكثيري

ياسر خالد محمد نوحهيثم عوض سالم الدينيخالد حسين أحمد باوجيه العمودي
محمد سعيد احمد طمبشبدر علي سعيد العفيفاحمد خالد احمد الغامدي

عبدالله فيصل ابراهيم الحازميسلمان محمد رجب السوادي

أحمد محمد سعيد الغامديعبدالقادر احمد ابراهيم السقافمحمد ابراهيم محمد الشمالي
ابراهيم ربيع ابراهيم فطايرجيسلطان ابراهيم محمد التويجريسعيد سالم سعيد زيدان

خالد محسن محمد العموديعبدالله حسن حماد الحمادنايف احمد علي الغامدي
صالح علي حسين جبرانمحمد عبدالله عبدالقادر الزعبيعبدالله حميد محمدخضر الحسني

احمد ابوبكر احمد باقازياحمد مخضور عايض الساطيطلعت محمد زكريا محمد علي جدع
أبي محمد عمر عبدالكريم بخاريأحمد محمد علي باحشوانعبدالعزيز عبدالرحمن مطر المطيري

أنس عبيد الله أحمد الغامديأحمد محمد محسن العطاسعمار محسن محمد طه السقاف
محمد عمر سالم المرشديخالد عبيد سليمان الشمريزياد عبدالله حمود اليوبي

سعيد يحيى سعيد الزهرانيمحمد غانم مبارك الجعيدغرم الله عبدالله غرم الله الغامدي
عبدالعزيز سالم مبارك بن جبيرمحمد بن علي بن يحي أبو سبعهمحمد منصور عبد الستار كتبي

عبدالعزيز عثمان حامد الغامديعبد الرحمن محمد عمر العماريأنس اسماعيل محمد روزي
عبدالله عبدالرحمن حامد أبوالجدائلمحمد باسم يوسف شبليعبدالرحمن عثمان صالح باجحالن

المعتصم بالله حمزة ياسين العبد القادرصقر عاطف احمد الصيعرياسامه عبدالرحمن سلمان القحطاني
خالد محمد علي السحيبانييوسف صالح عبدالله منصورمحمد عيسى محمد هتان

فراس محمد احمد باكدمابراهيم سعيد احمد الغامديمعتصم محمدجميل صديق مؤمن خان
عبدالله محمد حمد المضيانمشعل عبدالرحمن يحيى ال عمامهسعود غازي عباس شتيوي

سلطان عبيد محمد السلميعبدالعزيز ستر عياضة السلميماجد مصطفى صديق جستنيه

محمد طالل نايف سرحانعمار خالد عبدالله العماريعبدالله سالم ابوبكر خرد
محمد يحيى علي العريانيمحمد سعد فواز الزهرانياحمد جمعان احمد الزهراني

فهد محمد عيسى الشاعريمحمد فؤاد عدنان الحسينمهند محمد عبدالمطلوب االبيح
عبدالله مقبول رده الثبيتينواف محمد سعيد القحطانيفهد حميد حميد اللبدي

عبدالرحمن علي محمد الغامديمحمد علي عيسى سليسعبدالله يوسف عبيد سويد
حسين عبد الله عبد المحسن البدرمجدي أحمد محمدسعيد سمندرمحمد علي أحمد القرني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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كلية الطب
الطب

طب وجراحة

حسام عبدالحميد عمر بخاريمحمد غالب محمد باخيضرمحمد عبدالفتاح سليمان مشاط
اسماعيل أحمد محمد نمريعبدالمجيد تميم سعد آل زعيرسلطان محمد سليمان المعلم

عالء عدنان حسن شبكةنواف طارق غالب ابوالفرجلؤي زهير محمد حامد المرزوقي
ابراهيم محمد عبدالحميد الرويتيمحمد خلف حامد الغامديعلي هياس علي الزهراني

عبدالله مساعد عبدالله المقرنعالء محمد طاهر محمد ميرعبدالرحمن احسان خيرالله الرفاعي
أحمد سمير ابراهيم الشاعرريان مشبب عامر الشهريوائل حمود علي المغذوي

مالك محمد امين عبدالمعطي مردادحسام محمد أحمد داغستانيعبدالله خالد عبدالله عقباوي
وليد فيصل محمد سعيد بخاريأحمد محمد سعيد الغامديعصام احمد احمد باعامر

عثمان أحمد عثمان العموديخالد عبدالله احمد الغامديأحمد عبدالرحمن أحمد أبوراس
فيصل فهد حسين العباسحسان سعد مصطفى كرديصخر متعب سلطان العتيبي

أحمد سالم محمد بن عفيفمحمد عبدالغني صديق نجومياسر احمد محمد موسى بخاري
محمود محمد عيسى ابوسعدةوسيم عصام محمد يغمورسلطان اسامه رامز خجا

خالد محمد شوعي هزازيمحمد وهيب محمد غرابفراس خالد محسن الجابري
سعد محمد سعيد الحاتميأحمد صالح أحمد سندعبدالرحمن عبدالرؤوف عبدالله ميمني

بندر عبدالمعتني حسن الشيخغيث كمال محمد شكريفيصل أحمد هادي الشهري
مطر أحمد مطر السهيميعبدالرحمن مسفر سعد العتيبيتركي فيصل محمود تالب

ماجد حسان وصفى شمسي باشاحسام عاطف بكر درويشزياد محمد عمر باسهل
أحمد محمدنور صديق نورالهيفراس محمد عبدالكريم مدنيأحمد عائض مقحص الحارثي

غيث عبدالله محمد المالكييوسف سعيد يوسف باوزيرهشام أحمد عمر باسمح
سعيد عبدالستار سعيد محمدزياد حسن عبدالرحمن سيامتامر أسامة عبدالله أوان

خالد عبد الرؤوف طسن قاروتفارس محمد فالح الضليطاهر طارق عبدالسالم القطب
عبدالله فيصل رجاء المشدقالبراء فؤاد طاهر أسرىعبد الله محمد عبد الله الغامدي
أحمد عبدالله أحمد بافرجمحمد أحمد حسن بناعبدالعزيز بخيت سعد الصاعدي

ياسر عاطي محمد الصحفيمصعب عبدالباسط عبدالسالم بخاريمحمد عبيد محسن السقاف
عبدالله فيصل عيد االحمديمحمد أسعد محمد طالب بخاريمشعل سمير حسن عقل

براء أحمد حسن كليمقسورة بن محمد سعيد بن علي مدرسعبدالرحمن سعود محمود مندورة
عمر عبدالعزيز يماني الزهرانيحسام عادل حسن منورعبدالرحمن هاشم عبدالرحمن شلي
عبدالعزيز محمد عبداللطيف قاريصهيب آصف أحمد جي مانعبدالرحمن أبوالبركات محمد طاهر

مشعل علي سالم بن حسينعبدالله محمود محمد الغامديابراهيم عواد عبد القادر الهبلي
عمر عصام محمد خير عبدالبديعتركي خالد أحمد العصيميعمرو ابراهيم حسين سراج

وسام خالد اسماعيل خانعبد العزيز حسين علي باطرفيخالد رمزي أحمد الخطيب
طاهر عبدالله عبيد القرشييزيد نوح عيسى الموسىمراد بن سعيد بن محمد باعباد

ثامر حمدان عتيق الحمدانمهند مبارك عمر بادغيشمعتز خالد بكر باعامر
محمد ياسين عبد العزيز أزهروليد صالح ظافر الشهريريان سمير منير حلبي

محمد حماد محمد السواطصالح أسعد صالح الغامديسهل خالد عمر أبوالنجا
ياسر منصور عبداللطيف كلكتاويفارس عبدالرحمن محمد عبدالكريممشاري حمد علي الحربي

عمرو محمد حسين البيروتيبراء عماد مصطفى أبوزنادةهشام محمد عبدالله علي محمد الهندي
جعفر أيمن جعفر آشيصالح فرحان صالح الفرحانريان حسن محمد الشريف

عبداللطيف عدنان عبداللطيف زعترسعود محمد سعيد الزهرانيفارس محمد جميل سليمان رضوان
هاشم علوي عمر مولى الدويلةعبدالله حكيم خان ياقوت شاه دقيقعصام عمر عبدالحميد مرداد

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

العلوم الطبية التطبيقية

األشعة التشخيصية

العالج الطبيعي

تقنية المختبرات الطبية

علي عبدالله ابن جمعان الغامديريان محمد حامد عنبرعبدالعزيز محمد صالح المرجان
عبدالله فيصل ابن محمد الحضرمىعبدالرحمن محمد مصلح الجهنيانس فريد محمدعلي السليماني

بدر جميل بن عبدالله الرفاعيعبدالرحمن عيضه سالم حمدانطارق فيصل بجاد الحارثي
سلطان عبدالله علي المقبل

رشاد بكر محمد مليبارىعبدالرحمن حسنى بن يعقوب التركيأسيد منصور جبران المولد
محمد فؤاد احمد باسالمهمحمد سالم موسى الزهرانيموسى محمد عطيه جبلي

ماهر احمد عبدالله الغامديبلغيث حسن زين العجالنيهاشم حسن محسن العطاس
محمد فيصل محمد مالفيصل نشمي عليان الرشيدينايف طارق نايف الجوفي
مازن عبدالمجيد بكري نيازمروان المنذر علي مدني

عبدالمحسن احمد بن سالم الخنبشيرضى عادل احمد السليمانعبداالله متعب احمد الزهراني
عامر عبدالقادر احمد ابراهيمفيصل حميد عبدالحميد القريقريعبدالله ابوبكر سالم باوزير
علي عوض علي المشحكيمحمد عبدالله محمد الغامديسلطان سلمان بتاع الحربي

سلطان حسن بن يوسف هوساويسعود ناصر أحمد الكنانيامير احمد مسلم االحمدي
أحمد موسى غرم الله الزهرانيهشام محمد طالل عبد الحي مخدومعمار محمد حسين المرزوق

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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كلية طب األسنان
طب األسنان

طب وجراحة األسنان

مازن يحيى محمد مجيرديأحمد سعيد مطر الجعيدرائد علي رشيد الدوسري
محمد محسن محمدراضي فيرقمبارك عبدالله مبارك القثميعبدالله خالد فتحي رضوان

فيصل تركي عبدالله الغامديعمر أحمد صالح العميمعمر محمد عمر ابوزينه
عبدالملك عبدالله احمد الجعفريمحمد منصور محمد العتيبينهار عبدالله ناصر العبيكان

محمد علي عبدالله القحطانيعبدالله سمير عبدالله كعكيأمجد محمد هاشم نواوي
حسن شفيق حسن بريسعود عبدالرحمن عياش جابيمعاذ الياس عبدالرحمن بخش

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الطب

طب وجراحة

عبدالرحمن عبدالله محمد دباعياسامة عبد الله صالح ال سعدانوائل محمد فيصل تفاحه
عاطف محمد علي حكميعبدالله عباس محمد تايبدر حسن فايز الصحفي

جهاد علي محمد أل طفيفنايف مسفر جابر الزهرانيعثمان محمد علي آل محسن السهيمي
أحمد سمير علي جمالعبدالحميد عبدالنعيم عبدالباري الصائغ

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الطب
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كلية االتصال واإلعالم
االتصال واإلعالم

اإلعالم

أحمد عبدالرحمن احمد حبيب اللهسيف سعد صقر العتيبيعبدالعزيز محمد سليمان خماش
بسام علي عواض الحارثيراكان عبدالله علي الدريبيعصام منصور عبدالعزيز زللي

عالء محمد يحيى عصفورصالح حمزة صالح القرنيوائل سفر سريحان العتيبي
عبدالله هادي علي بني هميم الياميعالي محمد علي القرنيمهند سراج عبدالله الزهراني
محمد عبدالرحمن عبدالله الشهريفيصل بندر سالم قطانوسيم عبدالواحد رشاد طيب

سلطان محمد زيني مجدلييوسف فوزي يوسف باشميلحسن محمد حسن الحبيب
فهد شحات أحمد مفتيزكريا يحي عبيد الزبيديبادي ثواب سلطان البقمي

عدنان عبدالله عمر باشراحيلحسام علي غرم الله مودان

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الصيدلة

الصيدلة

محمد أحمد بختيار خياطعمرو يحيى عبد المجيد عطامحمد علي مطاعن قشيش
حسام سالم عبد الله الطويرقيعبيدالله عبدالله سعيد المزينيفيصل عبدالله عطا سليمان
عمر علي سالم بلخيرسعيد جمعان احمد الزهرانيعلي عبدالله حسن الشهري

سمير أحمد نور  محمد بيفاري الخياططالل حمد عبدالرحمن المغيوليسالمة دخيل الله عبدرب النبي المخيلدي
سالم صالح هادي ال قرادمحمد مطاعن ابراهيم قصاديخالد عبدالرحمن محمد مصيري
ياسر عبدالرحمن قربان بخاريحمد محمد نجم المطيريطالل عبدالباسط محمد اليماني

محمد عبد الغني بكر مليباريانس محمدامين حسن اندرقيريعلي شمسي علي العمري
بندر عبد الله يوسف المانعمهند أحمد حامد الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الصيدلة
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كلية التربية
التربية

التربية الخاصة

طارق عبدالرحمن أحمد المالكياسماعيل ابراهيم اسماعيل السليمانييزيد صالح حامد الحازمي
عبدالعزيز محمد عبدالله الفقيهعبدالعزيز فايع حسن البناوينايف سعود الفى الحربى

ذياب محمد عبدالرحمن الشهرييحيى عبدالله يحيى موسىماجد سعيد سعد القحطاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

التربية

التربية الخاصة

رامي رجاالله سعيد المحماديعلي عيسى على صنبعخالد صالح غرمان الشهري
احمد فالح بن خويتم السلمىعبدالله معتق بن عتيق الله السلميمتعب سلطان عبيد الحارثي

سامي مسلم بن جمعان المالكيمعاذ صالح رجاء العتيبىسلطان عايش احمد القريقري
عيد الفي شليان المخلفيمحمد موسى محمد عبدلييوسف صالح معيض العماري

محمد سعيد مقطوف االسمريخالد محمد ثابت مباركيعبدالله خالد بن احمد باسلم
عبدالله خالد احمد الجريانحازم عبدالعزيز محمد عاتق القليطيفيصل محمد أحمد الشهري

يوسف عبدالرحمن بن سليم االحمديبدر عبدالعزيز عاطي السلمياحمد متعب عبدالله الشهري
طالل احمد مساعد الزهرانيمنير محمدعلي بن راضي الفارسيأحمد غازي محمد البارقي

وائل خالد فرج اسالموسام غرم الله علي الغامديعبدالله معتوق حسنى الحيمي
عدنان خالد نشاط السلميوليد جابر حامد الشهرياحمد عبدالله سعيد الثبيتي
محمد غرسان محمد الزهرانيعبدالعزيز تركي بن عبدالله عسيرينايف عمر عيسى المعافي

وسيم محمد حسن حكميعبدالله عبدان خاتم الزهرانيعبدالرحمن سعيد مسفر المالكي
احمد مرعي بن مريع ال مساعد القرنيتركي عوض زهير الشهريالوليد احمد داود العلواني

عبدالعزيز احمد سعيد الزهرانيهاشم فؤاد بن عياش هاشمرداد احمد بن مشخص الزهراني
عبدالرحمن محمد ناصر مريحفهد عوضه عبدالله الزهرانيعلي احمد علي الغامدي

عبدالعزيز علي مناع العمريسعيد عبدالله مليح الدعرمياسماعيل محمد عبدالعزيز الميمني
عبدالعزيز حسين زيدي المنتشرياحمد منصور ابن احمد الغامديصالح  مشبب  صالح القحطاني
صهيب صالح عبدالعزيز السديسعامر محمد عامر الشهريصالح هاشم ابن مكتوب المالكي

محمد سعد فتن الجوديعبدالله سفر عبدالله المالكيسلطان عبدالله علي الغامدي
عبدالرحمن محمد عائض القحطانيسلطان محمد علي الشهريعبدالله عتيق عبدالله المالكي
يوسف مذيكر همالن المطيرينايف ذيب عشق شفلوتعبدالرحمن عدنان محمد عابد

عبدالله علي سعيد الزهرانيسامي سعيد محمد العمريعبدالعزيز عبدالله هياس الشيخي
محمد مهدي وصل الله السلميعبدالله مبارك صالح المنهاليخالد حسن يحي حريصى

علي أحمد عبدالرحمن الشهريتركي عايش حمادي الجحدليعبدالعزيز عالي علي العصماني
ريان سعد سعيد دعجممؤيد صويلح نفاع السهليتركي حسين حمد القحطاني
عبداالله خالد محمد الشهريحسن محمد حسن مشافيمتعب احمد علي الزهراني

راكان مشبب نوار العتيبيحاتم محمد احمد العسكريعبدالله سعيد عبدالله الشهري
علي عبدالله محمد الغامديحسن محمد عبدالله الشمرانيمحمد علي بن محمد الغامدي
تركي خضران علي الزهرانيعبدالله حسين محمد القحطانيعبد الله حميد عمر السلمي

مسفر خظران مسفر الزهرانيسعد خلوفه سعد الشهريسلطان عوض مسلم المطيري
احمد عبدالله احمد الغامديمشاري خاتم بن مشعل العتيبيأحمد علي محمد القحطاني

مقبل محمد عايض القحطانيعبدالله محمد عيد الخميسيفيصل حربان محمد المطيري
صاطي عائش بن سفر البقميياسر عبدالله عطاالله الفارسينايف محمد هياس الزهراني
انس احمد محمد الغامديسعود صالح مصلح الوذينانىسعيد عبدالله سعيد الغامدي

عبد العزيز ظيف الله سعد العمريبندر مشرف احمد الزهرانيعبدالله حماد محمد المنقاشي
مساعد حسن بن محمد القرنيمهند ناصر بن محمد حميديسعيد ابراهيم بن سعدي الغامدي

عيسى محمد عيسى آل مظلمظافر ناصر ظافر الشهرانيابراهيم محمد ابراهيم الشيخي
سعود ابراهيم موبص الحارثيريان صالح محمد العموديفهد ابراهيم احمد الزهراني
مشرف عبدالله محمد الشهريمحمد عبدالعزيز جمعان الغامدينايف سعدي علي الزهراني
الفي عبدالعزيز الفي الصبيحعلي ابكر حسن الزبيدياحمد سحاب ردود المالكي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية التربية
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الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

المعلمين

التربية الخاصة

الدراسات القرآنية

اللغة اإلنجليزية

علي عبدالله غباش الزهرانيعمار علي مرزوق الرفاعيعبدالعزيز سعود راجى الشيخ
سامر صقر عويض السلمي

رفيع هاشم عبدالحبيب الشيخيحيى علي يحيى العبدليالحارث طه محمود سيت

علي محمد علي الزهراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية المعلمين
الحقوق

األنظمة

يوسف علي احمد حكمياحمد محمود محمد الشنقيطيفارس فواز يحي المالكي
معاذ صالح علي النجارعبدالله علي سفر الزهرانيمازن صالح عبدالله الغامدي

احمد سليمان سلمان الفيفيسالم غازي خماش الشمرانيناصر دويم سعد السبيعي
سعود سعد صالح السلمياحمد محمد بن عبدالله المهناءعمران احمد ابوبكر موسى

عامر محمد مرعي البارقيعمار عبدالرحمن صدقه ابوزيدعبدالرحمن سالمه رفيع البلوي
فيصل حسين سعود البقميسمير سالم احمد الزهرانيحشمت فريد سعيد عبدات
فيصل عبدالله محمد االسمريعبدالعزيز احمد محمد القليصيعبدالله أحمد ناصر فائع

عتيق رباح عتيق السلمييوسف سحبان بن علوان القرنيمعاذ بن محمد بن علي حوباني
انس محمد سعد الفراناحمد محمد احمد الغامدياسماعيل أحمد علي الغامدي
عبدالعزيز علي عبدالله الغامدييزيد ابراهيم سعيد الجهنيريان عبدالعزيز عمر بامويه

سلطان محمد سعيد القرنيخالد عبدالرحمن بن كريم المطلقأحمد صالح علي أبالخيل
عبدالرحمن هاني عبدالوهاب زرعهعلي احمد محمد ابوبكرفهد عبدالعزيز هاشم المالكي

محمد عبدالله قبل الحربيسيف سعيد فراج الجهنيعبدالرحمن نايف عبدالله حدايدي
فهد سعيد عوض آل كيرعانمحمد عادل عبدالرحمن الجهنيمحمد سعود عبدالرحمن دنه
أحمد ابراهيم بن علي المغيوليعبدالرحمن حمزه خليل مالكيعامر صالح عقيل الصيعري
سالم محمد محبوب الشمرانيمحمد صالح عائض المطيريظافر عبدالله أحمد االحمري

عبداالله محمد قاسم العمرييوسف غازي صالح حسنينتركي عبدالرحمن عبده صميلي
ناصر خالد قليل العتيبيفهد أحمد بن علي المسلمانيمحمد نزار محمد مغربي

عبدالعزيز على قمشع آل معيضعبدالرحمن عايد هاشم الحربيعمر عبدالله مبارك بانخر
بشير عبدالله صديق كنسارهعثمان محمد علي الشهريعبدالرحمن رفيع علي العمري

محمد صالح محمد الغامديأدهم يوسف بن محمد التركستانيفيصل محمد علي القحطاني
محمد يحيى فرج الناصرحذيفه محمد مهدي الصبحيعادل هاشم عبدالرحمن الزهراني

مهند عبدالرحمن سعد آل زيادأيمن محمد أحمد الزهرانيمحمد نايف بن عبدالمحسن بن حميد
يزيد  أحمد بن علي العموديمروان شجاع سراج السلميمشعل عبدالواسع العزي اسماعيل

ابراهيم محمد ابراهيم الجاهليعبدالله علي عبدالله المعدي الشهريطالل حسين عبدالكريم جمال الحريري
عبدالعزيز خلف  الله عبدالله الثماليمحمد خالد سعيد المطيريمحمد عبدالباسط احمد غزال
سليمان خالد سليمان العجالنفيصل تركي محمد غربيفيصل عايض حسين النفيعي

عبدالرحيم عبدالله بن شيخ باعبادصالح احمد بن عوضه الغامديعبدالرحمن مفرح خميس الزهراني
منصور ناصر برغوث العنزيراجح حسين معيوض الشريفمحمد منصور ناصر الثنيان

هاني فهد أحمد الميرسعود محمد فهد آل سعودعبدالرحمن سعد سمران العوفي
أسامة سامي عادل شرقاوينواف حامد رافد الحربيعبد الله مبارك عبدالله الزهراني

فهد سلطان سراج الحارثيالعالء أيمن أحمد خياطعلي صالح محمد القحطاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحقوق
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 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

التمويل

القانون

يوسف لطفي علي المرفديعبدالله عبدالعزيز معال السهلي

فراس موسى بن عبدالحميد خانمشاري خليفه بن سحيب الشمريعلي عبدالله عيضه باوزير

عبدالله طارق عبدالواحد طاشكندي

أحمد زكي بن سلمان الفرج

معاذ محسن بن قاري محمد ذاكراحمد ممدوح بن احمد سحرتيممدوح نجيب بوسنام الدوسري
أحمد عبدالهادي مرشود الحربي

فيصل مساعد محمد الشريمناصر حمد بن ناصر المشعلي القحطانياسامه سهيل عبدالقادر ميمني
سعيد محمد سعيد المالكيعدنان عبيدالله نغيمش السفيانيخالد غازي معيض الحارثي
صالح سالم صالح الحمرانيسعد فيصل ابن غرم الله الزهرانيعالء محمد عليوي الشريف
احمد عطيةالله رحيم البالديعبدالعزيز عائض مشخص المطيريخالد جبران سعيد القحطاني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - رابغ كلية الهندسة - شمال جدة
الهندسة- شمال جدة

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

محمد فهد حسين العموديرائد محمد أحمد باسالمنواف محمد سعيد محمود سني
نايف عيظة سلطان الحارثيمحمد سامي شحات خليل بن قاسمأسامه جابر عبدالله السفري

مشعل سلطان عبيد الحارثيعبدالعزيز عبدالرحمن عوظة الشمرانيعبدالرحمن غازي عبيدالله الحمراني
أيمن علي ابراهيم الغامديخالد خضر سعد الجدعانيعلي محمد علي هزاع النويهي

مهنا عبدالله حسين الحارثينادر حسن علي عليسعيد غيثان سعيد الزهراني
فهد معدي محمد القرنيعبدالله حامد زبران العامريمحمد علي احمد الشمراني

سامر عبدالله نائف المسروحي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات
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الهندسة - رابغ

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

سعود محمد عبدالله عسيريمحمد رجاء راجي الحربيايهاب رضا مصطفى قاروت

سليمان أكرم سليمان النعيزيماهر عبدالرحمن عطالله البالديشادي عبدالباسط عبدالصمد بخاري
نبيل حميد محمد الفارسيمؤيد زهير عباس شكريسليمان عبدالعزيز سليمان البطي

محمد عوض عويض الجعيدموسى علي صالح البلويماجد عبدالله أحمد السالمي
ياسر عبدالرحمن محمد اللحياني

صديق طلعت محمدصديق عبدالشكورتركي حمد حامد الرفاعي

راكان عبدالقادر مبروك المزموميخالد علي محمد الزبيديسعد عطية محمد اليوبي
عبدالله حسن علي العيسىصالح كامل عليثه الحربيمحمد فيصل حميد المزروعي

سعيد عطيه صالح الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الهندسة - رابغ كلية األعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

القانون

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

راكان عبدالله معتق الجهنيسلطان عبدالله حماد القرشيعمر أمبارك بن علي الغامدي
بدر عوض عبدالله العنزينايف محمد جمعان الغامديعبدالله عون الله مرزوق المطيري

محمد عمر حسن سايسخالد عبدالله سالم الصاعدىعبدالعزيز محمد حسن عباس
محمد موسى باطر خوجهعبدالرحمن هشام محي الدين الكولكاحمد عبدالحفيظ محمد اكرم بخاري

ممدوح مساعد نشاط المقاطياحمد محمد احمد باهيثمبالل سليمان ابراهيم عبدالوهاب
عاصم حسن سيد عبداللهعمار محمد صالح الشاوشفيصل محمد علي عبدالمجيد

علي محمد علي الزهرانينضال محي الدين  عبداللطيف احمدمحمد علي سالم باحكيم
أحمد سعيد عبدالله عقااليوسف فؤاد ياسر شاهينمحمد أحمد سحيمي فلمبان
عبداالله حسن محمد الكويحيفارس سلمان سعود الهباد

عمير عبدالله عمير الشهرانيعطاء جميل احمد نوفلمدحت يوسف جودت ساقالله
عبدالعزيز حسن محمد النهميطارق مطلق عبدالرحمن األنصاريعمار ابراهيم عبدالحافظ الزبيدي
محمد غازي احمد المحمديوائل حميد دخيل الله الجهنيطالل منصور عبداللطيف الشرفا

ابوبكر محمد ابوبكر محسنمحمد عوض محفوظ مباركأسامة أحمد سعيد باوهاب
محمد عمر محفوظ باضاويعبدالرحمن غرم الله حمود الميمونينايف سعيد كرامة حماد

سياف خالد فريد العولقياحمد عبد اللطيف عبدالهادي توفيقوائل طالل ساعد المالكي
فهد زهير محمدكمال عبدالبديعجابر علي محمد عسيرييوسف عبدالرزاق احمد الهادي

اسامة عبد الرزاق احمد الهادينهر ايهاب محمد الحبيشيطارق محمد زارع النجار
احمد محمد سالم باوارث

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الطب- رابغ

طب وجراحة

مصطفى احمد عبد المحسن الحمادعمار عدنان حامد نورهظافر علي صالح الشهري
مجتبى احمد حسن الياسينعبدالرحمن ساعد عيضه المالكيسعد عوضه دخيل الله الحارثي

محمد عبد المحسن عبد المحسن الحمادعبداالله عوض مقبول السحيمييحيى المحب حسن آل حمره
مازن عادل عبدالله السراجباسم طارق علي الغامديعبد العزيز سالم محمد المالكي
حسام مسلم عبدالمعتني الفارسيعشيمه سالم مانع ال الهنديعبدالرحيم محمد أحمد العمري

عبد العزيز علي محمد عوادمحمد سعيد عمر بالبيدعبدالرزاق مرشود غليث الرويتعي
يا سر عبدالكريم منور العمريعلي هادي يحيى مدخليعبداالله عبدالشكور عبدالغفار ساعاتي

احمد عبدالرزاق موسى العبدالعزيزحمد عبدالله حمد الطريفريان دخيل الله مرشد الظاهري
عمار جميل عبدرب الرسول البقشيفارس مفرح سعيد السلميأحمد صالح محمد رضوان

فيصل عبدالعزيز هاشم المجايشي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الطب - رابغ كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ
الحاسبات وتقنية المعلومات-رابغ

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

طالل سلطان صالح الحارثيبندر صالح غوينم الذروي

عبدالله حنش عبدالله القرنيمازن فهد نوار الجعيد العتيبيمحمد عبدالكريم عبدالله زارع

أحمد محمد صويلح الحساويعبدالعزيز محمد مسلم العمراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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كلية األعمال - خليص
االعمال- خليص

نظم المعلومات اإلدارية

ماجد سعيد مشبب االحمريفائز محمد احمد الزهرانيصالح عطيةالله ابراهيم الشعيبي
نايف عبدالله ابن مرزوق القرشيمالك صقر عسير المطيريفواز فهد رشدان المطيري

صالح مصلح بن ثويلب الحربيعبدالرحمن حمد ابن محمد المحلبديأحمد حمدان نافع المرامحي
راشد محمد بن ابراهيم الراشديهشام حميد سعيد الصحفيعبدالله عطيه بن احمد الزهراني

علي محض علي الجابرىابراهيم عبد الرحمن عبيد الله الحربيحامد علي احمد المزمومي
فيصل حسن حامد الصبحيعبدالعزيز خالد علي القرنيفيصل عبدالرحمن حامد الحربي
محمد عوض دخيل الله الخرمانيسليمان صالح سليمان الشايععبدالله حمدان محمد الصحفي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية العلوم واآلداب - رابغ
العلوم و اآلداب - رابغ

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

عبدالعزيز زيدان جبير الزباليمحمد عطيه بن داحم الزبالي

فهد مقبول بن مسعود السلميفيصل عيضه عوض الثقفيمحمد عمر عطيه الزنبقي
سرور جزى بن غازي العتيبيحمد عطيه دخيل الثقفي

حمود مساعد بن حمود العليانيمحمد عبدالمطلوب عبدالرحمن الصاعديسيف معوض عيفان المطيري
عمر عبدالله ابن سعيد الغامديعبدالرحمن ابراهيم بن سمران اللهيبىعلي محمد علي القميقم

عايش عطيه عبدالمنعم البالديحسام حسين عبدالله الرزقويمشاري حميد حطيحط الحربي
عبدالعزيز علي يميني الزبيديخالد منيع بن عبدالرحيم السلميأحمد بخيت حمد المطيري

فيصل سعد حامد النافعيعبدالعزيز عبدالرحيم عوض اليوبيرياض محمد عبيد الحربي
عمار عبدالرزاق بن سالم الصاعديسلطان بيشي سريان القرنيعمار رويعي مصلح البالدي
عبدالله خميس بن خمييس الزهرانيمازن صالح فايز الشهريمحمد عبدالله ابراهيم حسن

بدر وازن مبروك الزباليأسامه علي نصار الزباليعبدالله ابراهيم عقيل الشيخي
سلطان مطر  عوض السهليخالد محمد عائض االسمريالحسن علي فالح المنقاشي
يحي سعيد يحى الزهرانيفهد دريميح وازن الزبالي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

113 112



كلية العلوم واآلداب - خليص
 العلوم و اآلداب - خليص

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

عادل محمد حسن حداديرائد حامد حميدان الحربىمحمد علي معيلي الجحدلي
محمد سليمان بن معيض البشرىتوفيق حدييد عنيت  الله السلميخالد سعود بن مستور الحربي

محمد عبدالعزيز عثمان الصحفيراكان ناصر أحمد شبيليعبدالحميد عبيدالله بن عبدالحميد المصباحي
سلطان نوار حضيض المعمريعبدالعزيز فيصل ناصر المعبديعبداالله موصل بن معال اللبدي

زياد محيسن سافر الجابرينايف غازي بن معيوف الحربيتوفيق على زياد المطيري
جابر بركات جابر جعفريعبدالرحيم عويش بن جليل السلميفارس عيسى بن بريك السلمي

مهند سعد احمد القرشيمحمد حمدان معيض الحارثيعمرو عبدالعزيز محمد أبوشيقة
حاتم عوض  الله ابن مفرح الحربيعبدالعزيز عمران عون الصحفيضيف الله مسري بن نور العتيبي

اسامه محمد بن راضي الصبحيمحمد حاسن عبدالمحسن العصالنيسامي سعد شتيوي السلمي
عبدالرحمن سعود بن شحات الحربيعبدالرحمن نافع راجي الطياري

عبدالله احمد عبدالله الغامديعلي عائض عوض العمريممدوح مجيديع عتيق السلمى
محمد عاطي عطاالله الطياريخالد حميد عبدالحميد الحرشنيسعود خلف عواض السلمي

محمد احمد بن محمد الفارسي

سلطان عبدالله عبدالرحمن السيدطارق معيض عوض الله السلمىمحمد ساعد بن سعيد الحربي
رامى مطلق حميد المحلبدينواف مريزيق الفى المعبدىمحسن حميد فائز الجدعاني

زاهر محمد عويض السلميعالء عبدالعزيز محمد أبوشيقه

أيمن مستور سهل المعبدييزيد عطاالله عبد المجيد الصحفيأحمد محمد سعيد ذياب الغامدي
انور سعيد عبدالرحمن الشيخسعود فيصل وصل البشريعبدالعزيز عواض راضي البالدي

يوسف عياد شليويح العتيبيرياض احمد حامد المحلبدينواف حامد مسحل البشري
خالد عبدالرحيم محمد الرائقيخالد حميد حميد القريقريعبدالله حضيض عبدالمجيد الحربي

مهنا محمد بريك العصالنيرشاد عمران عطيه الصحفي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الحاسبات وتقنية المعلومات-خليص

تقنية المعلومات

عدوان محمد علي الروقيرائد أحمد محسن الشريفبراء محمد وارد البشري
محمد عبدالهادي حسين المالكيعبدالرحمن عبدالله سعيد الزهرانيحسن أحمد حسن الخيري

مالك عبدالله حماد المعبديالوليد خالد طالل الجهنيعبدالله فيصل مرزوق الجهني
انس سالم عبد الله باسندوهحماد عبدالله عبدالمولى الجدعاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - خليص
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كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - الكامل
الحاسبات وتقنية المعلومات- ك.

الحاسبات وتقنية المعلومات

احمد عبدالله سعيد الغامديسيف خلف ماطر السلميعبدالرحمن غالي حمدان المولد
هاني محمد عون الله السلميعبدالرحمن محمد ابراهيم الشيخيمحمد غالب صالح الحربي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االعمال - الكامل

نظم المعلومات اإلدارية

معيض وصل الله فريج السلميفارس غالي مضحي السلميعبد الكريم ضيف الله مهالن السلمي
بدر عبدالمعطي عبدالله السلميفارس عبدالمولى عبيدالله السلميمشاري رحيم بن عبدالرحمن القريقري

عبد الرحمن زبن الله عتيق الله السلميعبدالمجيد بريك عفنان السلميرائد عبدالجبار قايد السلمي
عاصم عبدالعالي طاهر الطياريمحمد نفاع نويفع السلميعبدالمجيد فرحان سعيد السلمي

صافي عرابي بريك السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - الكامل
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العلوم و اآلداب - الكامل

اللغة اإلنجليزية

عبدالكريم ضيف الله ابن خليفه السلمىعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز السلميطايل عايض عريمط السلمي
عايز خليفه ضيف  الله السلميسلمان محمد عبدالله السلميمنصور عاطي عبدالمعطي القرشي

سعيد عبداللة سعيد الغامدينواف نويجي شوق السلميمحمد جريف عواض السلمي
منير علي عالي السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدبلوم التربوي العاليكلية العلوم واآلداب - الكامل

كلية التربية
التربية

الدبلوم التربوي العام

طالل محمد احمد القرنيرياض عبدالله سالم المالكيحمد حامد الحميدي المطيري
علي سعيد علي القحطانيماجد عبدالله جارالنبي المالكيسعيد محمد سعيد الغامدي

موسى خضران علي الزهرانيصالح علي محمد القرنيوسام أحمد عابد السليماني
فهد علي فايز الشهريعبدالمحسن حسين عطيةالله الرايقيعلي محمد صالح باعامر

ناصر الشمري هنيدي البالديعبدالرحمن محمدحامد عوض الظاهريفارس خليف خليفة البالدي
عوضه احمد محمد الغامديسعيد علي سعيد الشهريعبدالله علي محمد القرني

محمد مطير محمد الزهرانييحيى موسى علي الراشديجمال جمعان معيض العمري
علي سالم حمدان الشمرانيصالح حزام منصور االسمريأحمد زايد عيضه الجعيد

رياض احمد محمد المالكيمحمد حامد صالح المطيريطالل عبدالله عتيق الثبيتي
هيثم سالم أحمد السيودبدر عبد الرحمن محمد الجبرتيعلي سكات موسى الزبيدي
فؤاد عبدالهادي صيفي الخيبريعبدالله ظاهر عبدالله الشهريماجد سفر عوضة المالكي

عمر عبدالوهاب عمر حكميمحمد مبارك قطنان العتيبيمنصور علي محمد الشهراني
غازي محمد شالح الحربيمحمود أحمد مسلم المحماديصالح فايز عبدالله العمري
علي ضيف الله عبدالله القرنيبندر علي محمد الغانميسعيد دغش سعيد القحطاني

احمد عبدالعزيز عوده الرفاعيعبدالله حسين محمد الزهرانيرياض سعيد عبد الله الغامدي
فيصل محمد فيصل الغامديعبد الرحمن مبروك محمد الصبحيصالح محمد مرزوق الشيخ

وليد منسي عيد الغانميابوبكر مصلح راشد الشمرانيأحمد محمد معيوض الربيعي
خالد علي دعيش شعبيهشام هاشم حسن خيراللهمحمد حمزة صالح القرني

عبدالرحمن غدران مطر السهيميزارع على صغير الشهرىعبدالله علي عبدالله الزهراني
ناصر لفاء نافع السلميسليمان صالح علي الزهرانيسامي يحي عبده حكمي

يامن عبده يحيى الشريفرامي عبدالله محمد الحازميعماد عتيق سعد المحمدي
سعد سعيد خليوي الغامديطارق عوضه سعيد المالكيسعود عوده سعد الفدعاني

سلمان سعود علي الشيخيطارق ظافر علي العليانيابراهيم علي ابراهيم الفالحي
تركي ضيف الله مسنع الحربيابراهيم عمر جمعان باشراحيلمحمد مريع يحي زبرقي

عيد ثالب عمر الجهنيمحمد علي محمد مدخليمسفر عبدالله محمد الغامدي
خلف خضر أبوخير المالكيتركي سعود راشد الحربياحمد مرشد راشد المزمومي
محمد معيوض خضير السلميأحمد فهد حسني األحمديحسن عبدالله ابراهيم منيع

عاطف مطلق صويلح الجدعانيعبدالعزيز أحمد محمد الغامديأحمد صالح مطلق الثقفي
كرم محمد كرم الله البلوشيحسين على حسين الصفصافىماجد سلمان صويلح الزايدي
محمد سالم واصل الحجيليتركي نافع جبر الغيدانيسليمان دخيل علي العرياني
احمد عبدالرحمن عتيق الزهرانيسالم حامد سالم الجهنيعلي مسفر عوضة المالكي
شادي حميد مريزيق السلميعيسى صالح معيض القرنيعلي صالح صالح األحمدي

ماهر مشهور أحمد الغامديبندر معضد مسلم السلميعبدالله عبدالرحمن عمير الزهراني
سلطان بطي حميدي الشهرياحمد محمد قاسم الشارديعبدالمجيد عبدالحميد عثمان السيد

محمد علي محمد العيافيعاطف حسن علي المحمديعبدالله وصل الله ردة الله الصاعدي
عبدالغني فيض الله محمد صادقأحمد سالم عبدالله التميميمحمد سعد عبدالله الشمراني

محمد احمد طاهر حمديعطيان عطية سالم المحماديماجد حامد محمد الجهني
حمد الحسن حمد السفريسلطان طلق مطلق العويمريمحمد خالد عبدالمعين الزبيدي

عمر مخضور فتاء السلميياسر محمد يحي الشريفرامي براك مبارك الحربي
عبدالوهاب يحي عبدالوهاب الغامديمحمد فايع علي العسيرياحمد علي احمد الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

التربية

الدبلوم التربوي العام

ابراهيم سليمان حميد الجهنيأحمد صالح فرج الجهنيابراهيم محمد عبدالله العمودي
سالم أحمد يوسف الزهرانيأحمد محمد صالح الصحفي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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االقتصاد واالدارة

إدارة الموارد البشرية

محمد معيلي علي السفري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدبلوماتالدبلوم التربوي العالي

معهد السياحةكلية االقتصاد واإلدارة

كلية المجتمع

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

الدراسات العليا التربوية

التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام

وليد سعد ساعد البلوياحمد محمد علي عسيريحسن عطيه حسن الزهراني
حمدان عبدالله محمد القرنيعلي ابراهيم عبدالله زكريالفي أحمد ابراهيم االقبالي

خالد علي علي جباري

احمد محمد احمد الحارثيعبدالله سبيع بن احمد الشهريحميدان غرامه سعد الزهراني
منصور موسى عبدالله الزهرانيعبدالله عويد عون الله السلميهشام صالح عمر باراس

احمد شاقي علي السهيميسامي مبارك حمدان الحربيأحمد حمدان عفنان السلمي
عادل نافع عويضه السلميتركي علي محمد القرنيعبدالجواد حسن محمد الشريف

فهد مطر خيشان المطيريعبدالمنعم معوض عطية الله الصبحيحسن سبيع احمد الشهري
عبدالرحمن علي سعد الصاعديعبدالرحمن حجري عبدالرحمن العمريحامد صالح عطية الثقفي

صالح عالي مقيبل الشمرانيمحمد عبدالله صالح العمريعبدالله عطيةالله عبدالله العيافي
عبدالرحمن عبدالعزيز رده الخزاعيحسن عون شايق العريانيعبدالله قناع محمد الزهراني

بندر صاحي رضوان السلميخالد موسى احمد الشهريسعد محمد معيش القرني
حسن ابراهيم حسن عسيريمحمد موسى يحيى حكميمنير سعد منير الدعجاني

ابراهيم عبدالرحمن حسن الزهرانيبندر بن مسحل بن جابر السلميابراهيم صالح عبدالرحيم عشي
محمد زيدان مزيد  العطري السلميفواز سعيد أحمد المالكيابراهيم علي ابراهيم النعمي
سلمان لويحق شيمي السلميمحمد عبدالله احمد الشهريمشعل احمد محمد الحرازي
ابراهيم محمد صالح الغامديمران عطيه جويبر الجدعانيناجي  سعد نصار المحمادي

حزام عبدالله حزام المالكيخضر مسفر خضر القرشيالحسين محمد قاسم كبش
عمر مسعد محمد الشريفأحمد عطية الله عاطي السلميحامد محمد علي آل زاهر

فهد حميدان معيكل البقميمسفر سياف سعد القحطانيعلي عبدالله عبدالكريم الفقيه
عبدالرحمن عايش معيض الثبيتيرامي بكر عقال السلميمحمد عزالدين محمد البارقي
عثمان بلغيث عثمان الناشري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الدراسات العليا التربوية
الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

معهد السياحة

الفندقة والضيافة

طارق عبد الكريم محمد تركستانيعبدالله قاسم سلمان الفيفيصهيب عبدالرحمن أحمد فالته
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن ناضرين

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

المجتمع

إدارة الشبكات

التأمين

التسويق

المحاسبة

مبيعات

يوسف محمد عبدالرحمنمحمد عثمان محمد بايعشوتعبدالله مفرح احمد الفيفي
خليل ابراهيم رشاد فارسيمحمد عمر سالم باسنانمحمد علي محمد الشيخي
عبدالله عامر حمد بن يمينبشير شريف موسى احمد الشنقيطيسليم سميع احمد فاروقي

وسام اشرف عبدالوهاب حلوانيناهل احمد البشير الطريقيعمار عبد الرحمن سعيد باوزير

سلطان محمد عامر بارباعمحمد جمع احمد العمريفواز محمد عبدالرحمن العمري
اسماعيل رجب عبدالله ال رجب

محمد ايمن محمد الحبابعبدالرحيم عبدالرشيد اول جانعلي منظور مالك حسين
محمد اسامه عاصف الطاف جل

اسعد عبدالعزيز اسعد ريسابراهيم محمد ابراهيم قاسممحمد جواد صادق علي
عمار عبدالهادي  محمد مشاطمحمد عبدالله سالم العطاسوحيد معافا عياش حسن

ريان سالم عمر باجبعمشعل عزيز هامل الجدعانيسلطان عبدالله محمد باحكيم
امير خالد محمد شوبكمهند منصور محمد الغامديمحمد عبدالرحمن عبدالله بالعرج

عمر عصام عادل سمباواخالد عبد الرحمن محمد ابو الهنودعبدالكريم محمد عيسى حمد
عبدالرحمن مبارك دهيكل السلمي

محمد عوض معتوق المالكي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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معهد السياحةكلية المجتمع

كلية األعمال - رابغ

كلية االتصال واإلعالم

كلية العلوم الصحية

المجتمع

إدارة الشبكات

التأمين

التسويق

المحاسبة

مبيعات

يوسف محمد عبدالرحمنمحمد عثمان محمد بايعشوتعبدالله مفرح احمد الفيفي
خليل ابراهيم رشاد فارسيمحمد عمر سالم باسنانمحمد علي محمد الشيخي
عبدالله عامر حمد بن يمينبشير شريف موسى احمد الشنقيطيسليم سميع احمد فاروقي

وسام اشرف عبدالوهاب حلوانيناهل احمد البشير الطريقيعمار عبد الرحمن سعيد باوزير

سلطان محمد عامر بارباعمحمد جمع احمد العمريفواز محمد عبدالرحمن العمري
اسماعيل رجب عبدالله ال رجب

محمد ايمن محمد الحبابعبدالرحيم عبدالرشيد اول جانعلي منظور مالك حسين
محمد اسامه عاصف الطاف جل

اسعد عبدالعزيز اسعد ريسابراهيم محمد ابراهيم قاسممحمد جواد صادق علي
عمار عبدالهادي  محمد مشاطمحمد عبدالله سالم العطاسوحيد معافا عياش حسن

ريان سالم عمر باجبعمشعل عزيز هامل الجدعانيسلطان عبدالله محمد باحكيم
امير خالد محمد شوبكمهند منصور محمد الغامديمحمد عبدالرحمن عبدالله بالعرج

عمر عصام عادل سمباواخالد عبد الرحمن محمد ابو الهنودعبدالكريم محمد عيسى حمد
عبدالرحمن مبارك دهيكل السلمي

محمد عوض معتوق المالكي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الدبلوماتالدبلومات

االتصال واإلعالم

العالقات العامة

مناجي خليل مناجي الزيلعيسلطان محيل صغير المطيريعماد محمد هارون الهوساوي
عبدالله حسين محمد الثقبينبيل محمد رحيم الشيخ ذوي قاسمزاهر علي محمد الشهري

عبدالرحمن محمد محمد الصحبياحمد سعود احمد المالكيعمر زكريا محمد مجلي
زياد شكري عبدالله صعيديفارس خالد مطلق الشيخ الحربيمحمود سالم محمد باسعيد

سامي صالح حسن الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

العلوم الصحية

الصيدلة

ابراهيم علي ابراهيم الشهري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

معهد السياحة

الفندقة والضيافة

أحمد فيصل محمد صالح سالوي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 االعمال - رابغ

اإلدارة الرياضية

زيد عبدالله سالمين باصهيبسالم مساعد مبروك االحمديسامي محمد امين فخر الدين

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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الفصل الدراسي الصيفي
انتظام

125 124



اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

علم المعلومات

عوض ابراهيم خليف العنزي

فهد عبدالله عبدالعزيز الضويحي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

ماجستيرالدكتوراه

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة األعمال التنفيذية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارةخ.صحية ومستشفيات تنفيذي

اإلدارة العامة

ابراهيم سعيد علي الزهرانيخالد محمد عبدالله الحضرميناصر مشهور عوض آل مسلمه

عبدالكريم احمد ابراهيم الزهرانيأحمد محمد محمود الطيب االخضريعلي محمد علي العسيري
احمد جمال احمد بغلفعبدالله صالح محمد الهاللسلطان فريحان صلف الشمري

سعد سالم مسعود آل سهله  القحطانيصالح محمد صالح فودةعبدالله احمد غرمان ال بشير الشهري
ماجد محمد عوض الظاهريبدر محمد منسي الغامديحسين عدنان محمد وجيه الحباب

فهد علي احمد الزهرانيسالم علي محمد ال عبود الشهرانيسعيد فيصل عمر الغامدي
صالح فائز عبدالله الحسيكيبندر نبيل زكريا منديليابراهيم عبدالله احمد بن سلمان

صالح سالم سالم المالكيسميحان عقال بن سميحان الشراري

نادر مليح مقحم الحربيزكريا ابراهيم محمد عسيريفيصل احمد عبدالكريم بانه
هادي محمد حسين ال منصورمحمد سلمان محمد الخلفصالح سليمان حسين بخاري

فيصل عواد راشد الجهنيسلطان ابراهيم محمد فائعجابر مسفر هادي اليامي
مغبش حسين قاسم معشي وليد  هداية الله محمد الصمدانيفارس مخيلف عباس الرويلي
خالد سالم محمد الغامديثامر عبدالله ابراهيم المقبلمنصور سالم سلمان الرشيدي

محمد ناصر علي بالعبيدعبدالعزيز عبدالهادي مشرف المالكيهشام عبدالوهاب احمد ظفر
عبدالمحسن عايد رمضان الجهنيعبدالعزيز سالم منيع الله العبيديعبد الله علي خلف الزهراني

سعد قاسم عايد العنزيمحمد سعيد عبدالله القحطانيمحمد علي مرعي ال جابر

عبدالله قايم مهيرب الرويلي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية اإلقتصاد واإلدارة

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة األعمال التنفيذية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارةخ.صحية ومستشفيات تنفيذي

اإلدارة العامة

ابراهيم سعيد علي الزهرانيخالد محمد عبدالله الحضرميناصر مشهور عوض آل مسلمه

عبدالكريم احمد ابراهيم الزهرانيأحمد محمد محمود الطيب االخضريعلي محمد علي العسيري
احمد جمال احمد بغلفعبدالله صالح محمد الهاللسلطان فريحان صلف الشمري

سعد سالم مسعود آل سهله  القحطانيصالح محمد صالح فودةعبدالله احمد غرمان ال بشير الشهري
ماجد محمد عوض الظاهريبدر محمد منسي الغامديحسين عدنان محمد وجيه الحباب

فهد علي احمد الزهرانيسالم علي محمد ال عبود الشهرانيسعيد فيصل عمر الغامدي
صالح فائز عبدالله الحسيكيبندر نبيل زكريا منديليابراهيم عبدالله احمد بن سلمان

صالح سالم سالم المالكيسميحان عقال بن سميحان الشراري

نادر مليح مقحم الحربيزكريا ابراهيم محمد عسيريفيصل احمد عبدالكريم بانه
هادي محمد حسين ال منصورمحمد سلمان محمد الخلفصالح سليمان حسين بخاري

فيصل عواد راشد الجهنيسلطان ابراهيم محمد فائعجابر مسفر هادي اليامي
مغبش حسين قاسم معشي وليد  هداية الله محمد الصمدانيفارس مخيلف عباس الرويلي
خالد سالم محمد الغامديثامر عبدالله ابراهيم المقبلمنصور سالم سلمان الرشيدي

محمد ناصر علي بالعبيدعبدالعزيز عبدالهادي مشرف المالكيهشام عبدالوهاب احمد ظفر
عبدالمحسن عايد رمضان الجهنيعبدالعزيز سالم منيع الله العبيديعبد الله علي خلف الزهراني

سعد قاسم عايد العنزيمحمد سعيد عبدالله القحطانيمحمد علي مرعي ال جابر

عبدالله قايم مهيرب الرويلي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

إدارة خدمات صحية ومستشفيات تنفيذي
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

اإلدارة العامة التنفيذية

السياسة العامة التنفيذية

المحاسبة

المحاسبة المهنية

شبيب هاجد عبدالله السبيعي

خالد مداري عبدالله الحربيمسفر حمدان سعد العليانيماجد عوض الله عبيد المحياوي

سيف مطر بركةالله المطيريفهد جبار مزيد المطيري

المهند علي جابر شامي

نبيل محمد محمود صبحممدوح عايد عويد الحربيأحمد هشام صالح قفه
عصام عويش احمد الحربيمحمد سعيد ثاني القحطانيعمار حسين محمد مدني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية اإلقتصاد واإلدارة

ماجستير ماجستير

كلية الهندسة

الحقوق

األنظمة(القانون)

وائل عبدالمجيد عجالن الحارثيعبدالمجيد محمد صالح دهامنزيه عبدالله حسين موسى
أنور صالح حمود المطلق

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحقوق

الهندسة

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

تركي علي عبدالرحمن القحطاني

نصر منصور علي هبهسلطان مصطفى سليمان الحلواني

حاتم محمد عبدالله الغانميمحمد عمر فاروقيتردي  محمد عبدالله

ريزا اينول حكيم سوندو

محمد يوسف سوندي براجينو

افظل  خان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

تركي علي عبدالرحمن القحطاني

نصر منصور علي هبهسلطان مصطفى سليمان الحلواني

حاتم محمد عبدالله الغانميمحمد عمر فاروقيتردي  محمد عبدالله

ريزا اينول حكيم سوندو

محمد يوسف سوندي براجينو

افظل  خان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

تركي علي عبدالرحمن القحطاني

نصر منصور علي هبهسلطان مصطفى سليمان الحلواني

حاتم محمد عبدالله الغانميمحمد عمر فاروقيتردي  محمد عبدالله

ريزا اينول حكيم سوندو

محمد يوسف سوندي براجينو

افظل  خان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

تركي علي عبدالرحمن القحطاني

نصر منصور علي هبهسلطان مصطفى سليمان الحلواني

حاتم محمد عبدالله الغانميمحمد عمر فاروقيتردي  محمد عبدالله

ريزا اينول حكيم سوندو

محمد يوسف سوندي براجينو

افظل  خان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

تركي علي عبدالرحمن القحطاني

نصر منصور علي هبهسلطان مصطفى سليمان الحلواني

حاتم محمد عبدالله الغانميمحمد عمر فاروقيتردي  محمد عبدالله

ريزا اينول حكيم سوندو

محمد يوسف سوندي براجينو

افظل  خان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة النووية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

تركي علي عبدالرحمن القحطاني

نصر منصور علي هبهسلطان مصطفى سليمان الحلواني

حاتم محمد عبدالله الغانميمحمد عمر فاروقيتردي  محمد عبدالله

ريزا اينول حكيم سوندو

محمد يوسف سوندي براجينو

افظل  خان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات

اآلداب و العلوم اإلنسانية

الدراسات اإلسالمية

عبدالرحمن عمير عبدالرحمن القرني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

احمد سعيد احمد الزهرانيعبدالرحمن جمال صديق احمد كمالحسين زهير عبدالسالم الشريف
بدر عمر علي العاموديمنصور هتاش محمد الشمرانيسعود عبدالعزيز حسن بغلف

احمد محمد ابراهيم المرحبيفيصل معضد سليمان المطيرياحمد قاسم احمد عبدربه
مازن عمر احمد قزازعبدالرحمن عادل عيظه النهديفيصل عبدالرحمن سعيد الغامدي

احمد سالم حسين الياميعبدالرحمن بدر محمد الحريبيمحمد علي علوي نحاس
فراس وليد أحمد قشقريمحمد علي محمد التويم

ثامر اسماعيل ابن اللومرده مردهعبدالرحمن عبدالله يحي الغامدي

حارث عبدالوهاب عبدالمجيد شيهونحمود حمد بن حمود االحمديفهد خالد فهد ال سعود
عبدالكريم خالد عبدالكريم عبدالباريسعيد ناصر حسين العتيبياحمد عبدالكريم احمد كعبي

سيف مساعد عيد االحمدي الحربياكرم معوضه عبدالله حكميعبدالعزيز اشرف رسمي عبده
عبدالله خالد عبدالله الصيعريحازم مطلق بن عليثه الحربيمحمد عبيدالله بن عبدالله االحمدي

محمد احمد محمد الحمرانيعبدالعزيز محمد مرعي القحطانيراكان حامد احمد القحطاني
محمد رفيق مصطفى كمال باتوبارهسامر سمير محمد علي بسرانةسعد صالح سعد القحطاني

أحمد هشام محمد حامد تميركرعد عوض سيف القحطانيكمال عبدالوهاب عبدالحميد منديلي
محمد عبد الرحمن محسن حسنفرج محسن محمد ال منصورحاتم محمد احمد عبدالجواد

عبدالله ياسين عبدالله الجفريايهاب ابراهيم بن هاشم بخاريالمعتزبالله احمد صالح الصيعري
فارس سالم مسفر القحطانيفراس منصور عبد الله ازمرلينايف احمد بن عوضه الغامدي

محمد عبد العزيز احمد بكاريعبدالعزيز علي حباس القرنيمحمد عباس احمد اليماني
عبدالله حمد موسى الكناني

معاذ مدحت محمود منصوريعاصم هاشم علوي جفريعبدالغني محمد عبدالله عطية
معاذ محمد مطر الجعيد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

التسويق

التمويل

المحاسبة

علوم سياسية

نظم المعلومات اإلدارية

مروان أنور ماجد كرديسالم محمد سالم باجعفرخالد عبد الحكيم عبد القادر اسماعيل
عبدالرحمن محمد نوراحمد قاري

رضوان خالد سالم بقشان

عبدالله بالقاسم علي المحوريمهند عماد عبدالله فصيح الدينمحمد مبارك بن عامر النهدى
عبدالرحمن بكر محمد نايتهمحمد انور محمد الريشانيمعاذ صالح عمر الغشيري
محمد حسين محمد رضواننواف سعيد صالح بفلحسعيد محمد سعيد باعامر

محمد أحمد مساعد الصبحيمتعب سعود سعيد السلميموسى حمود موسى الخيبري
عبداالله محمد منصور القحطاني

عمار طارق مصطفى الماسعبد الرحمن احمد حمود المشوحانس يوسف صالح زهراني
أحمد محمد سعيد العليانيعبدالعزيز صالح عمر الكوماناحمد عبداللطيف محمد غانم
هشام محمد سعيد مجيدياحمد مقبول غرمان العمريعبدالله خالد محمد الزهراني

عبدالعزيز محمد عبدالله باشيخعبدالرحمن خالد بن جزاء المغامسيعاصم محمد جمال أحمد بتوه
راكان عدنان عبدالله جوهرجيعبدالعزيز عايض علي حصوصه

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

علم النفس

عبدالمجيد أمين علي عسيريابراهيم حسن علي السميريمحمد احمد سالم خرد السيد

حسن علي سالم العماريبندر محمد علي مجرشيعبداالله سعود عبدالله العنزي
محمد السيد أحمد القرني

عبدالله زيد محمد العتيبيمصلح حسن جماح الحارثيمازن حمادي عوض اليوبي
عمرو ناصر عبدالله االنصاريمحمد عبدالهادي عبدالله الشهريمحمد عبيدالله فهد الزويكي

عبدالرحمن محمد حجي محمد فالتهخليل رأفت أحمد مرزا السيدحسان حامد عطيةالله السلمي
حمود دخيل الله حمود القارزيناصر ممدوح عبدالله السهليطالل سعيد صالح الغامدي

هالل غازي هالل المالكيابراهيم ابكر ابراهيم شحارنواف عويض مصلح المطيري
سالم عبد الله علي القرنيهشام بن محمد عايش بن سالم القريقريمحمد علي محمد العبدلي

سامي فازع سنان الزراقياحمد عبدالرحمن سالم الزهراني

جمعان حمدان حامد الزهرانياقبال غنيم حميد الحربي

محمد على محمد باعيسىالحسين ابراهيم محمد الفلقيفايز دخيل الله عوض الله الحربي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

محمد حماد مسيعيد الحربيسامي عبدالله رهيدل المطيريمازن علي سعيد الغامدي
ابراهيم حسن احمد راجحعبدالرحمن جمعان عبدالله المالكيحازب محمد حازب الدوسري

هاشم سعيد ناصر الشريفمحمد مدحت محمد عيسىفهد سعيد محمد باشميل
اصيل سامي حسن كوثر

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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كلية العلوم كلية العلوم
العلوم

اإلحصاء

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

الفيزياء الطبية

الكيمياء

راكان محمد ضيف الله القرشيعبدالله يوسف أحمد الشربيني

منذر عبدالله صالح العوفيعبدالله علي سليمان المسعودعبدالرحيم حماد سالم الصبحي
عايض محمد عائض الحارثيمحمد سليمان عبدالرحمن هوساويفيصل عبد العزيز عبد الله الزهراني

علي سعيد حامد الزهرانيمحمد عوض محمد القرنيمعن سامي عبدالله المداح
عبدالملك عبدالرحيم مشيوط المعبديصالح محمد صالح الغامديعبدالرحمن عبدالله ابن صويلح المنتشري

علي مساعد علي الزهرانيوليد احمد سعيد بافيلعمار ابراهيم احمد عجيلي
احمد رمزي محمدعلي حسنينعبدالله زيدي عبدالله السهيميأحمد محمد عطية الله الجحدلي

يحى فرج هويمل العمرانيجابر عوض عطيه المالكي

ماهر زياد موسى حكميعبداالله محمد سعد القرنيعلي حسين بن محمد الخميس
رياض ابراهيم محمد الصبحيرائد محمد صالح الشريف

ناصر حامد حميد الحربيعبدالرحمن خلف ابن أحمد الغامديعيسى احمد خبتي الحرتومي
نايف عبداالله صالح الحربيخالد محمد صامل الصبحي

فواز حسن بن مناع االسمريمصعب عبدالرحمن ابراهيم الجريد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

العلوم

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

فيزياء/فلك

أحمد محمد أحمد أبورةمحمد حسن عبدالقادر العيدروسحمدان عبدالله عوض العصماني
احمد عبدالله نهار العتيبيعبدالرحمن محمد بن عبدالله يمانيحسن راشد صالح الشهري

أمجد عبدالله عبدالغفور اسماعيلهشام خالد محمد الحارثيعبدالهادي بخيت عبدالله المالكي
باسم عبدالمعين بن جباره القايدي الحربيعبدالرحمن صالح عبدالله الغامديخالد وليد حميد الحربي

عبدالله حسن محمد االسلميأنس عبدالعالي عبدالحكيم المصباحي

انس حامد جابر السلمىعبدالعزيز حسن حسين العموديمحمد أحمد حسن الحمدان
عبدالرحمن خليل علي عسيريسفر هادي عبدالله القحطانيتركي عبدالعزيز بن عيد الصبحي
محمد علي نوح الشهريأنس خالد حمزه سنبلموسى محمد بن عوض الغامدي

عبدالرحمن سعيدان عبدالله الزهرانيبدر عابد سعيد السلميعبدالرحمن حمدي حميد الظاهري
محمد سفر فهد الشهراني

عبدالله معجب سعيد الزهرانياحمد يحى محمد الزهراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

برهان محمد سعد الدين نحوليفارس محمود فؤاد رمزياسامة محمد ناصر الشوكاني
محمد انور يوسف تركيمحمد عبد العليم ناجي الجحدليعمر عبدالله محمد العطاس

حسين غازي قاسم بخيتسهيل خالد أحمد بديويعبدالله أحمد محسن العمري
ناصر محمد صالح الفهيدأحمد سامي عبدالقادر حنبظاظهلؤي هشام محمد كتبي

فهد محمد جبير الجدعانيفيصل علوي حسين بارومعبد العزيز صابر حمدي حموده
مشعل فهد تركي البانميعبدالله تركي ناصر التركيمازن مرزق حديد المقاطي

علي عبدالله عمر باحمرانمحمد عثمان أحمد العموديعبدالرحمن علي احمد عبدالرحمن حافظ
عدي حسن يوسف شربتليعدنان أيمن محمد ريسسعد سعيد أحمد الظاهري

مصطفى احمد محمد العلويرعد ناهر دخيل الله الصحفيعبدالعزيز عبدالله حامد العمري
يزيد مسعود عليثه الحربيصالح رفيع مسيب السلميمحمد فوزي محمود موار

أحمد علي حمد القوزيمعيض عايض عوض القحطانيايهاب عمر احمد باجنيد
شادي خالد محمد الوكيلصهيب افضل حسين محمد حسين اكرم حسين

بندر جمال صالح باشماخصهيب بدر أحمد حبيب اللهعبدالرحمن محمد صابر محمد عكاشه التركي
سلطان محمد عبدالله الوقدانييزيد عبدالله حمود السبيعياحمد سامي احمد الحبيب
حسام محمدنور ناهر المغربياحمد محمد حسين زارع

احمد اسامة محمد علي جمبيأحمد سعد عواد الشطيريمحمد خالد محمد خفير الشهري
سعود محمد سعد ناهس اللهيبيعبدالله بجاد عبدالله البقميأحمد عبده أحمد شطاري

محمد صالح ابراهيم الجاردعبدالعليم محمد احمد الصنعانيعبدالرحمن محمد سعد ناهس اللهيبي
الحسن محمد حسين العباسيعبدالعزيز سعيد علي القحطانيمحمد مشبب ظافر الشهري

رائد حامد خيشان الجغثميثامر علي علي باجوده

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

هندسة التعدين

ياسر سعيد محمد الزهرانيصهيب عبدالله احمد بتوهعمار عبدالله احمد بتوه
باسم عبدالرحمن سعيد الغامديأيمن فوزي علي الغامدياحمد ابراهيم احمد فقي اليماني

سلمان محمد حبيب عبد الكريم سليمانعبدالباري عبدالله حميد السفريفيصل غالب سلمان االحمدي
احمد سمير عصام مسعودمحمد عبدالله عبدالرحمن الغامديعبدالله صالح أحمد سند

أحمد عامر عبدالله الشهريمهند طه ماجد عسيالنأحمد عبدالرحمن أحمد باوزير
عبدالكريم عبدالله عبده الشهرياحمد عبدالله احمد مرفقعاصم عبدالله حميد الغامدي
المهند محمود العييد مناحرعزام محمد حامد الغامديعدي سلمان محمد العالطي

احمد سمير عبدالمجيد جمالمحمد مكي محمود شمسالعطاء حسان عبد الحكيم
محمد علي ابراهيم آل سعيدعبدالله عمر علي موالخيلهأحمد زكي احمد الصليمي

نايف سمير حسين حنبظاظهعبدالله محمد عبدالله العبوديمحمد علي معيض القحطاني
محمد راشد محمد الزهرانيأحمد غيث مسعود العقيبيمشاري علي يحي آل سالم
معتز فاروق صابر صابرمطيع محمد احمد الشنقيطيمحمد انيس ابراهيم جمبي

أمجد حمزة موسى مليباريياسر طارق احمد باحمدانعبد الرحمن جمال جميل مؤمنه
عبدالله محمود شربيني منديليعبدالرحمن محمد عبدالرحمن خانمحمد سليمان محمد الشيخ

سامي عطيه سعيد الغامديعبد الله سعيد رمضان الزهرانيعبدالله صالح عبدالله الشارخ

صالح عبد العزيز صالح السيفعبد الرحمن أحمد عمر مخضري

معتز حسان مصطفى قاروتعبدالله محمد أحمد السقاف

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الهندسة كلية الهندسة
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تصاميم البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي

الجيوماتكس

العمارة

عمارة البيئة

سعيد معجب محمد الزهرانيمحمد فهد سعيد ال ناصرعمر عبد العزيز محمد باز
بدر عايض سعيد المطيريعبدالرحمن ابراهيم محمد الحربي

أنس سعود شبيلي الشبيليعدي فواد حمزه العاموديسلطان احمد محمد سمسم
علي عوض محمد الشهراني

محمد حسين محمد السيالني

حاتم كمال حسني القبليعبدالماجد أدهم محمد العموديسعيد سعد فايز الحسيكي
راكان سلطان محمد االنصاري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية علوم األرضكلية تصاميم البيئة
علوم االرض

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

جيولوجيا عامة-جيولوجيا المياه

محمد حسين محمد باروم

عبدالكريم سعود عبدالرحمن محجوب

بدر محمد سليمان الشهريعبد الرحمن احمد مالك مسعودى

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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علوم البحار

الفيزياء البحرية

راكان معتصم حسين عبدالجوادهشام حسان علي بامية

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية علوم البحار
الدراسات البحرية

المساحة البحرية

المالحة البحرية

الموانىء والنقل البحري

ادهم محمد احمد رفيق

فهد عبدالمطلوب حمادي الجدعانيعبداالله سعود اسماعيل صديق

مهند صالح عمر باحفيتركي مصطفى عبد الرحيم عماشهوائل عبدالوهاب سيف الرحمن الدهلوي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الدراسات البحرية
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كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
الحاسبات وتقنية المعلومات

الحوسبة

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

مالك محمود نورالدين عطرجيحامد عبدالله سعيد حمدانرياض سالم عبدالغني الغامدي

وسام عمري مبارك البلويريان جمعان عبدالله الزهرانيعبدالعزيز عبدالله محمد الزهراني
عمر عبد الحكيم عمر العاموديفراس صالح محمد العمريحاتم موفق حسن ناظر

سعود محمد علي العبدلي

عادل يحي أسعد ثويعيعبدالرحمن سعد محمد سعيد الحارثيأحمد غسان فائق جمال حريري

احمد محمد ناصر آل ابوراميعلي عبد الله محمد االسمريصالح عبدالله جارالله الفواز
فهد رجاء دخيل الحارثيخالد محمد نامش الغامديعلي موسى علي الشمراني
فهد يحي جابر الفيفييحيى زايد ذعار العتيبيمتعب حيدر عيسى بزاري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

األرصاد

العلوم البيئية

علوم وإدارة موارد المياه

سعود سلطان حمود العطويعبدالمحسن مازن ماطر الجابري الحربي

محمد خضر محمد الغامديخالد بندر بن حمدان الزهرانى

بدر عبدالعزيز محمد قصاديعامر سامي يوسف الخالوي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
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الهندسة- شمال جدة

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

عبدالرحمن أحمد محمد الطويرقيعبدالله عمر علي حسينعبدالله عبداالله عبدالله مغربي
عايض علي حامد الشمرانيمحمد عبدالله محمد الغامدياكرم احمد حسن بالل

حسن عبد العزيز حسن القرنيعبدالعزيز يوسف علي الدمياطيعمر سراج عمر قاروت
محمد طالل حسين جالل

عبدالله عدنان خليل اليمانيعمار ياسر محمد غنيمهشام ابراهيم علي الغامدي
سعيد علي محمد القرنيعلي صالح مناع العمريعبد الرحمن عيسى مبطي المرواني

لؤي عبدالعزيز راشد القبسنواف فهد محمد الكحيليمهند عدنان احمد الخطيب
حسن محمد علي هزاع النويهي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الهندسة - شمال جدة
الحقوق

األنظمة

خالد حسن يحي مديفنعبدالرحمن عبدالله علي المقوشيعمر خالد احمد الرحيلي
فيصل مفرح علي الزهرانيمحمد عبدالله محمد رصدانسعد عبدالرحمن عبدالعزيز آل فهيد

عثمان ابراهيم عثمان العموديماب النور محجوب الماحىعبدالله عوضه محمد الشمراني
خالد حمدان مبارك الحربييوسف ضيف  الله بخيت العتيبيعبد الرحمن احمد شوعي حجوري

محمد فؤاد محمدنور خياطمحمد سعيد مسفر الغامديعبدالرحمن عبدالعزيز أحمد الزهراني
احمد عباس عصمت  الله شاكرعبدالله نافع عتيق السلميمحمد عبدالله بن محمد باحمدين

خالد عبدالله غرم الله الغامديعبدالعزيز أحمد حسن الزهرانيمحمد مدني حسين صبان
فيصل محمد أحمد الغامديمحمد مصطفى مهدي الصحبيعلي بكر علي البار

مشعل علي عوض القحطانيحمد علي عبدالرحمن القرنيعلي محمد مشعل الحارثي
بدر فيصل محمد حبحب

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحقوق
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التربية

التربية الخاصة

الدراسات القرآنية

الوليد مسفر غرم ال يحي الخثعميعبدالرحمن علي عبدالله الغامديعبدالمجيد مبارك ناصر القحطاني
تركي عبدالله بن عبيدالله السفيانيعبدالعزيز عائض ابن محمد الخثعميعلي عبدالله علي االسمري

خالد محمد هادي القحطانيعامر فائد غيث الشريف

مهند صالح سالم باعثمان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

العلوم الطبية التطبيقية

تقنية المختبرات الطبية

حاسن عبدالله حاسن الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية العلوم الطبية التطبيقيةكلية التربية
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االتصال واإلعالم

اإلعالم

احمد عبدالله صالح الصيعريعبدالله مفضي سليمان السميرينادر فهد بن علي آل عباس
تركي سليمان جامع الصوماليعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الميمانعبدالرحمن معروف عبدالله المالكي

حسن عبدالله حسن القحطانيمحمد طه صالح الحربيعبدالله زاكي أسيمر الجهني
محفوظ صالح مبارك بن يمينعبدالرحمن عبدالله موسى االحمدهتان سالم اسماعيل سماط

صالح عبدالرحمن مسفر الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

المعلمين

الرياضيات

عبدالعزيز منير سالم العتيبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية المعلمينكلية االتصال واإلعالم
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 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

حمد وهيب حسن عابد الثقفيعابد محمد عابد عبدالرزاقجمال محمد عباس احمد

محمد عبدالعزيز احمد الشريفمعاذ عبدالله عبدالخالق حمدطارق محمدنور عبدالشكور بخاري

سعد عبدالله سعد آل عشقانمسفر جمعان مسفر العمري

عبداالله حامد بداح السفريمحمد عبدالحفيظ محمد أبوعوفماجد عبيد سرحان الوذيناني

عقيل شجاع نزار الشريفخالد عبدالله زايد السبيعيعبدالله احمد يحيى مرزوقي
احمد عادل احمد غروي

عبادة ابراهيم محمد عبيدمحمد يوسف عبدالفتاح عطايافهد خالد سعيد باجعفر
عامر عثمان فهمي الهليسفضل علي فضل دفع اللهعيسى محمد سعيد عبدالعزيز السليماني

عبدالرحمن يحي عثمان كحيلعامر جمال حسين بنون

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة - رابغ

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

عبدالعزيز فيصل سليمان حبترحسن السيد احمد القرنيمسعود عبدلله مسعود االحمدي
طارق محمد حمادي الجدعانيحسام الدين طاهر يحيى اليحياوي

أحمد عبدالرحمن صدقه مرزوقيخالد عوض الله عواد الحربيسعيد عبدالله احمد الكحيلي
أحمد محمد عوض اليوبيالسيد محمد السيد القرني

محمد معدي محمد الشهري

عبدالعزيز شراز معيض الزهرانيفارس عتيق أحمد الزهرانيبندر فيصل حسن بالبيد
عبدالرحمن عبدالحميد حمدان الفارسيعبد الله عايض عبد الله الدرعانيطالل منصور حمود بدوي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الهندسة - رابغكلية األعمال - رابغ
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العلوم و اآلداب - رابغ

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

ياسر علي ظافر الشهرانيمازن احمد بن عطيةالله اليوبيعمر عطيه بن زحم اليوبي
عبدالرحمن محمد صالح وصل العوفينواف نايف بن حمدان اللهيبي

محمد دخيل الله مساعد الجهنيمسلم ميزان عطيه الزبالي

عبد المجيد علي سالمه الشريفياسر محمد خليف السلمياحمد سالم علي قحران

عبدالله حضييض بن حضيض الغانمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الحاسبات وتقنية المعلومات-رابغ

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

محمد سعيد عثمان الزهراني

محمد سالم محمدصدقه باحيدرةناصر جارالله عبدالخالق الغامديمحمد مروان يعقوب كتبي
كنان عبدالرحمن محمد ناصرهيثم عبدالله عبدالرحمن خسيفان

عبدالرحمن عبدالله محمد الطويلعيعبدالله محمد حسن البركاتي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية العلوم واآلداب - رابغكلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ
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الحاسبات وتقنية المعلومات-خليص

تقنية المعلومات

وليد محمد عبدالله الغامديفهد فائع حسن آل عامرمحمد علي احمد الصحفي
مخلد موسم عبدالله المطيريصالح الدين عبدالله محمد الشمرانيمحمد مصلح حمدان الصحفي

مقرن عبدربه سعيد السلميخالد عبدالله حميد المزموميفيصل محمد علي الزهراني
عبدالله علي عبدالله الزهرانيعلي عايد حمدي العتيبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االعمال- خليص

نظم المعلومات اإلدارية

ابراهيم محمد بن نجم السلميمصطفى عبدالهادي بن وازن العسميعبدالمجيد مرفد رافد المولد
عمير ماجد علي بالغيثأيمن حمدان عوض الذرويعبدالله محمد بن عبدالله البارقي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - خليصكلية الحاسبات وتقنية المعلومات - خليص
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االعمال - الكامل

نظم المعلومات اإلدارية

احمد رجاالله صالح الزباليعايز عون الله ابن عايز السلميعيسى هويمل سعد السلمي
منصور حميد بن عويش السلميابراهيم مفرح سعيد السلمييحي سعيد بن مشخص السلمي

عبدالرحيم فارع رشيد السلمىنايف مويس نور العتيبىيوسف  حمدان بن محمد الفارسي
سعود فالح عتيق الله السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 العلوم و اآلداب - خليص

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

فوزي مبارك عبدالله الحربيعمار عتيق الله دخيل الله الحرشنىسلطان محمد علوش عاتي
عبدالله محمد سهل المعبديبسام عياده عوده المحماديطارق حبيب مبارك الحربي

يعقوب حسن محمد اليوبيعبدالرحمن حميد عبيدالله المحلبديفهد ابراهيم بن قطيم العتيبي
متعب ملفي الفي اليوبيمنيف نايف منيف العتيبي

فيصل سافر رده العتيبيعبدالله فيصل مصلح الصحفيعبد الرحيم موسم فالح البشري
محمد باخت سويلم الحربي

عبدالكريم خالف سرور المطيريحمدان حامد حمدان المزروعيمعاذ عابد عبيدالله السلمي
ماهر عيسى بن بريك السلميمحمد مديرس ادريس الزهراني

عادل محمد بن عطيه الزهرانىفيصل محمد سعيد القحطانيحمزه فيصل حامد المزروعي
عبدالرحمن عيسى مساعد المغربيوائل عبدالله حمادي الحمرانيعبدالعزيز سعود سعد الحافي

محمد علي عبدالله االسمريفؤاد حمد حميد الحرشنينايف بن سعد بن عايض آل مقبل
عبدالمحسن رزق الله سعيد المعبديحسن عمر عباس المهداوياحمد حميد حميد اللبدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - الكاملكلية العلوم واآلداب - خليص
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العلوم و اآلداب - الكامل

اللغة اإلنجليزية

رائد سليم نما السلميصالح أحمد صالح الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الحاسبات وتقنية المعلومات- ك.

الحاسبات وتقنية المعلومات

ثامر حميد عبدالله السلميخضر خاتم مجول السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية العلوم واآلداب - الكاملكلية الحاسبات وتقنية المعلومات - الكامل
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الدراسات العليا التربوية

التربية الخاصة

عبدالله محمد عبدالله الحارثي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدبلوماتالدبلوم التربوي العالي

كلية اآلداب والعلوم األنسانيةالدراسات العليا التربوية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

حمد علي عبدالرحمن التويمعبدالله أحمد عواجي كليبيعبدالله علي عبدالله بحراوي
سلطان عبدالله علي بحراويعبدالرحمن محمد عبده حوبانيعبدالعزيز علي عبدالله بحراوي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

المجتمع

إدارة الشبكات

التأمين

التسويق

المحاسبة

مبيعات

مساعد صيدلي

صالح سالم صالح باقالقلعبدالرحمن احمد عبدالرحمن القبوريحمزه احمد يسلم باتياه
احمد اديب احمد بايمينمحمد غازي سعيد مسواكنواف محمود انس حسان

همام ايوب محمود احمدعبدالرحمن احمد محمد شعبيعبدالعزيز مروان علي باكراع
صالح عبدالله احمد الزبيديسعيد هاني سعيد السيوداحمد عبدالله شامي المسعري
محمد عجالن دخيل الله الجوديعبدالكريم عبدالله علي الغامديعبدالله ابراهيم عبدالله نقادي
انمار ممدوح احمد فلمبانعبدالهادي حضيض محضي الجابريعبدالله خاطر جابر الزهراني

سعد ابراهيم سعد السعيدياحمد محمد فرازي شاه جهان

عبدالمنعم امجد  ممتاز

عبدالله عبدالرحمن عبدالرحمن زبادعبدالله عثمان عبود العمودياحمد رمضان صالح باعكابه
أياد ايمن عبداللطيف كلكتاويمحمد طارق محمد شوبك

عبدالوهاب ناجـــي خلـــف الشيــــخاحمد سعيد علي حاوي الغامدينايف عبدالله عمر باعشن
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همام ايوب محمود احمدعبدالرحمن احمد محمد شعبيعبدالعزيز مروان علي باكراع
صالح عبدالله احمد الزبيديسعيد هاني سعيد السيوداحمد عبدالله شامي المسعري
محمد عجالن دخيل الله الجوديعبدالكريم عبدالله علي الغامديعبدالله ابراهيم عبدالله نقادي
انمار ممدوح احمد فلمبانعبدالهادي حضيض محضي الجابريعبدالله خاطر جابر الزهراني

سعد ابراهيم سعد السعيدياحمد محمد فرازي شاه جهان

عبدالمنعم امجد  ممتاز

عبدالله عبدالرحمن عبدالرحمن زبادعبدالله عثمان عبود العمودياحمد رمضان صالح باعكابه
أياد ايمن عبداللطيف كلكتاويمحمد طارق محمد شوبك
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احمد اديب احمد بايمينمحمد غازي سعيد مسواكنواف محمود انس حسان

همام ايوب محمود احمدعبدالرحمن احمد محمد شعبيعبدالعزيز مروان علي باكراع
صالح عبدالله احمد الزبيديسعيد هاني سعيد السيوداحمد عبدالله شامي المسعري
محمد عجالن دخيل الله الجوديعبدالكريم عبدالله علي الغامديعبدالله ابراهيم عبدالله نقادي
انمار ممدوح احمد فلمبانعبدالهادي حضيض محضي الجابريعبدالله خاطر جابر الزهراني

سعد ابراهيم سعد السعيدياحمد محمد فرازي شاه جهان

عبدالمنعم امجد  ممتاز
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سعد ابراهيم سعد السعيدياحمد محمد فرازي شاه جهان

عبدالمنعم امجد  ممتاز
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الدبلوماتالدبلومات

كلية األعمال - رابغكلية المجتمع

معهد السياحة

المجتمع

مساعد صيدلي

ذياب راشد ذياب الزهرانيعبدالله ضيف الله علي المطيريجارالله محمد أبو طالب العلوي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االتصال واإلعالم

العالقات العامة

هاني مستور حسين الحارثيفهد علي احمد الزبيديابراهيم حمد هادي ال مطيف

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االتصال واإلعالم

كلية اإلقتصاد واإلدارة

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

االقتصاد واالدارة

السكرتارية الطبية

مصعب خالد عبد الغفار خانخالد امحمد مصطفى حبكورعلي حمد هادي ال مطيف
عبدالله علي مفضي الجهنيخالد عطيه صالح الزهرانيعبدالعزيز محمد مفلح الشمراني

فاضل عبدالله الفي الزهرانيعلي عبد الله احمد الزبيدييوسف سعيد مسعد العوفي
عاصم محمد دخيل الحربيعبدالله محمد عايض المطيريعصام حسين سعد الجهني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الحاسبات وتقنية المعلومات

شبكات الحاسب اآللي

امجد محمد يحيى أحمداكرم احمد صدرالدين بخاريعماد تركي بريكان العبود
خالد علي احمد الغامديعبدالله فهد نفاع اليوبيتركي فهيد عويض العمري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 االعمال - رابغ

اإلدارة الرياضية

خالد عصمت مجاهد فلمبانمصطفى محمد عبدرب الرسول اليوسفصالح معيض سعيد الشهري
عبدالرحمن حسن عبدالحميد هوساويعبدالهادي حمدان عبدالهادي المساوىهتان سراج الدين عبدالرحيم حسن

عمر عبداالله عمر هوساويمشاري حمدان شايز العنزيابراهيم علي علي سهلي
محمد احمد بكر ابكرعلي محمد صالح الجدعانيمتعب منصور ابن دويد معوضه

فيصل منسي عطية الله السلميرياض عدنان مصطفى البصاصصالح مصلح عويض الجعيد
علي سعيد سالم الشمرانيمحمد عدنان مصطفى البصاصعبدالعزيز علي العمري
عالء احمد حسن ناظرمحمد أحمد سبيع العمريرامي محمد بكر برناوي
عثمان عبده عيسى هوساويموسى عبده عيسى هوساويماجد مجدي عثمان حكيم

أحمد محمد عزيز الشمرانيفيصل يوسف محمد الدرويشتركي موسى صالح الثقفي
هاني هليل رجاءالله المطرفيعبدالرحمن مروان مصطفى البصاصبكر محمد بكر فالته

هتان صالح محمد زغبيياسر عبدالعزيز مساعد الطوريطالل حمود رجاالله المطرفي
عائض عبدالله هادي حوبانيعماد هليل رجاءالله المطرفيمنصور محمد صديق نمازي

مشعل سعد بريعيس المطرفيسعيد احمد طاهر سروجي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

معهد السياحة

الفندقة والضيافة

عبدالباسط راضي مطلق السلميرامي حسن بن علي الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

بندر علي عايض الحارثينبيل خالد صادق شاوليمحمد حسن محمد االسمري
خالد سعيد أحمد العموديأنس عبدالله حسن صرصار بخشفهد قطب عبدالله الفتني

فيصل مساعد فهاد الشريفمنصور علي عبد الله شراحيليعبدالله مغرم عبدالله الشهري
زكي عبدالله سعيد الغامدياحمد علي محمد الغامديايهاب منصور محمد مويس

احمد عبدالله احمد الغامديناصر مرزوق محمد الفضليدخيل الله دخيل دخيل الله الفارسي
فيصل صالح محمد الشمريالمعتز بالله ابراهيم مصطفى العلويمحمد مذكر علي القحطاني

علي صالح عبدالله الهماميفواز محمد ناصر القحطانيسامي بطاح زايد العنزي
فهد عيد عبدالعزيز العيدسليمان حمد عوض شمالنعبدالله حمود محمد السالمي

احمد صاهود غضبان الرويليصالح محمد صالح المقرناحمد سعيد جبريل يحيى
عبدالرحمن جمعان صالح الزهرانيوليد خالد سليمان الضبيعيمحمد علي علوي العوامي

حمزة محمد احمد العلويحميدي مجدوع حسن القرنيحميدي عبدالرحمن حميدي باسودان
حمادي حمد سلمان المحلبديخالد عبدالرحمن صالح العمريخالد عبدالعزيز عبدالله أباالخيل

أكرم محمد شكور أكرم االندجانيمتعب خالد محمد الحرابيمهناء ابراهيم مهناء المهنا
عايض مناحي فالح القحطانيعبدالله محمد علي النوحفايز عمر سعيد القثمي

علوي علي علوي العواميعبدالمجيد فتيني عبدالله عركوكيحيى سعد عبدالله العمري
ريان علي محمد نور بابنجيتركي محمد سليم الفوازعلي احمد محمد الغامدي

اسامه احمد احمد الضبعانرعد حمزة عبدالله نجارمبارك مسفر عبدالمحسن القحطاني
سعد عبدالله سعد آل يعن اللهعايض سفر عايض العتيبيمحمد عبدالله يحيى الشهري

ممدوح ختيم خويتم المطيريعبد الرحمن محمد سليمان الزبنمحمد حسين عوني قرملي
عائض محمد عايض الشهرانىعبدالله مكي سليمان االخضرهيثم محمد عبدالرحمن الحزامي
فواز محمد سليم الفوازيوسف صالح ابراهيم الراجحيأحمد عبدالرحمن محمد باصره

عبدالله حمود رحيل العنزيفيصل فهد عبداللطيف السهيلمحمد علي خضر الغامدي
عبداللة احمد علي االسمريخالد سالم سعيد خليفيماجد عيضة دبيل العتيبي

الحسن علي عبدالرحمن الزهرانيتركي محمد عبدالعزيز العنقريامين سراج محمدعلي غبره
سعود محمد عبدالله الشنيفيعبدالرحمن أحمد سالم بااسماعيلعبيد جارد عبيد الجارد

فيصل فهد حسني االحمديطالل حسين غرم العمريرضا سيد عبدالقادر أحمد مشهور
مترك محمد عبدالله الوادعيعادل حامد وصل الفارسيعلي سبيع محمد القرني

طالل دخيل الله فرحان الجهنيرائد محمد بهاء الدين حمدو الجسومةمحمد خالد محمد السلمي
باسم حسين محمد باجنيدعلي رشيد عبده شعبكمحمد صالح احمد ال خنجف

خالد محمد راشد الرويسعبدالرحمن رياض داود حمداحمد فيصل احمد بغلف
احمد عاتق حسين الصبحيفواز حامد معيض الزهرانيعامر موسى عبدالله ال مشفلت

مهند أحمد يسلم باجهمومعبدالله عبدالرحيم موسى مليباريوائل عويبد عبدوه الجدعاني
يحي عبدالعزيز يحي فوزيعيد عبدالله عشوي العنزيحذيفه رمضان حلمي مكي
محمد قاسم يحيى غانمعادل عبدالله حامد الشيخمحمد عوض سعد العمري

أسامه عبدالرحيم سليمان بكرعبدالله جعفر محمد الشهريطالل عبدالعزيز صالح الونيس
راكان حمزة عياد الحربيناصر سعيد ناصر الشريفعبدالعزيز محمد عبدالله جابر

امين فاضل صالح قزازمنصور منور عبدالحفيظ الحربيعلي عاطف شاهر الشهري
عادل مبارك مشيط آل مشيطمازن عبدالرزاق أحمد عبدالجوادسعود ناوي سالم العنزي
سعد عوض حمود االحمريأسامة حميدان حامد الصبحيمحمد سعد مذكر الشمري
حسين عمر علي العاموديمهند حمود مرزوق الحارثيوليد محمد عبدالله كعبان
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ذيب حسين مانع الياميلؤي أمين طاهر فادنبدر احمد محمد ابوشراره
تركي سلطان فهد الرويشدعادل سعد عبدلله البوريأسامه عبدالعزيز خالد الفاضل

ضويحي هجرس محمد الصخابرةناصر مصطفى تركي العباديبسام خلف مصلح القر شي
أحمد سمير محمد بستانيمحمد عبدالرحمن ابراهيم التميميسالم علي عبدالله بقشان
مؤيد طالل بكر عبد الشكورسلطان أحمد عبدالله رمضانيمازن سعيد نصار الحربي
نبيل فايز عبدالسالم عبدالقادرعالء احمد هاشم خليفهعماد طالل عبدالله كبوها

محمد سعد ابراهيم المهينيمحمد عبدالله سالمين باقالقلفهد محمد عبد العزيز البريدي
حسام فتحي حسن رشيديمناع احمد مناع القرنيسامر أسعد أمين منشي

أحمد محمد أحمد القحطانيفارس علي عايد العويضيمحمد سعيد راجح آل جراد
محمد مفلح راشد المطيريأحمد حسن أحمد الزبيديأيمن عمر حسين العمودي

منصور مثقال محمد عنزيمحمد عبدالله شيبان العيسيبندر فيصل هنود البالدي الحربي
بندر محمد علي الحضرميناصر ابراهيم عبدالرحمن المباركراكان ابراهيم أحمد سيف
فهد نواف صالح الزيرمحمد شوعي حسن فقيهيفهد محسن احمد العمودي

مهند مرزوق حميدان الصبحيمحمد غسان حمزة غزاويمشعل خالد متعب الهذال
رامي علي سعيد محضرسالم عبدالله سالم شبيليفهد محيل مسفر الزايدي
عمر علي ثابت حكمينايف محمد أسعد باصمدبراء مروان حسن عنبر

يوسف محمد يحي عسيريمحمد عبدالله خضران الغامديخالد عبدالله احمد الحربي
حسن صالح حسن الوسيةسمير محمد حسن صائغ اليحياويسعيد محمد علي القحطاني

عبدالله فيصل عبدالرحمن العتيبيعبدالله عمر محمد بلحمرعبدالباسط عمر عبدالله بلخير
محمد فيحان محجي الذيابي العتيبييعقوب يوسف يعقوب بخارياسامة منصور عبد المحسن الموسى

حسام نبيل خليل الزيرمحمد عبدالعزيز عيسى الرحيمانسعد حسين صديق شعبط
احمد ظافر محمد البكريالمثنى عناد محمد ميوسحسن ابراهيم امبارك الزهراني

عبدالرحمن سعيد علي ال العضباءمشاري ابراهيم احمد بوبشيتعلي محمد علي القحطاني
محسن ناصر علي الهماميمزهور سالم محمد المزهورخالد صالح عبدالله النمير
تركي عبدالله عمر بالعمشمحمد عمر موسي ابراهيمانس سالم محمد السلمي

سعيد عبدالله سعيد باوشخةأحمد محمد صالح المرهونصخر ناصر راشد القحطاني
عدنان مشعل اسعد سالمةحسان صالح حسين قديرعبدالعزيز محمد علي الشهري
حسن علي علي عواجياحمد ابراهيم محمد الصعبمحمد دخيل الله براك الحصيني

عدنان مجلي مسفر العمريموسى علي موسى عسيريتركي عبدالله محمد العتيبي
سعود جمعان ظافر الروقيسعيد سفران مسفر الشمرانيسلطان صبحي نوار الدعدي

خالد محمد أحمد العلينايف مسفر عفنان المطيرييوسف سامي يوسف سمكري
عبدالله يعقوب يوسف االحمدسامر سليمان مقبول مقبلفواز احمد حسن الزهراني

محمود عبدالمنعم مصطفي البنامتعب علي عبدالله اباالخيلماجد عبدالله عمر العمودي
مشاري سعيد معيض الزهرانيعثمان محمد عبدالله الخميسغازي حشر غازي السهلي
عثمان علي رافع العمري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

167 166



االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

علي حمد علي الحبيشيسالم حمد علي الحبيشياحمد حسين سفر ال طلحان
ابراهيم احمد حسن المرحبياحمد عوض عبدالرحمن العمريعبدالله عبدالرحمن عبدالله ال عجيان

محسن عائض سعد القرنيفهد محمد عبدالعزيز الغريرياحمد محمد قاسم كبش
علي احمد سليمان الذبيانيعبدالله عمر محمد باطرفيفهد زيد ابراهيم الغنام

سعد مبارك فهد القحطانيبدر سعيد علي ال شعالنغانم فيحان غانم الحربي
ماجد عبدالله علي فارس آل عليوسام محمدسعيد مصطفي باعشنمحمد علي عباس المحمادي

عبدالله محمد سعيد الزهرانيسعد عبدالله سعد الغامديفيصل ابراهيم عبدالله القبيعي
محمد احمد جاب الله عبدهابوالقاسم يحيى عبدالله عزيمسفر محمد سلمان القحطاني
علي محسن عويضه ال منصورفهد محمد حماد الجحدليابراهيم ناجي سعيد الغامدي

عبدالله محمد احمد سيتعبدالمولى علي عتيق الحربيفيصل عيسى عطيه الزهراني
جميع مسعود حمزه ابوعوفصالح محسن سالم الزهرانيصالح هيف جبران القحطاني

جابر محمد جابر مدخليخالد أبكر عثمان شوكحازم عطيه حسن الحربي
خالد سفر شديد العتيبيعبدالمجيد علي عبدالله المرشدمحمد هالل عبد العزيز الثبيتي

محمد عوض عنيزان الجهنيسعد محمد منشط القحطانيفهاد سلطان فهاد السبيعي
أحمد ذياب شامان الحربيجابر سلمان علي القحطانيحسين محمود سالم العيسى
سلمان عبدالله سالم الغامديشبيب ربيع شبيب القحطانياحمد علي محمد االحمري

تركي عتيق محمد المالكيفهد عبدالرحيم علي القرشيسعد عبدالله ابراهيم اللحيدان
غانم عبدالله مستور القرنيفيصل حسن صالح الشهريعبدالهادي نايف خراص العتيبي

احمد شليويح شالح القثاميفواز عابد بدر العتيبيأحمد محمد أحمد الشهري
أحمد فائز مساعد الزهرانيحجاج ثنيان حجاج الثنيانعبداالله شتوي عبدالله الشتوي

محمد ولي علي حكميسالم عبدالله يحي الحارثيسعدي عقال مطلق الحازمي
أحمد علي محمد العرفجيسلمان خيرالله سليمان الشريدهعبدالرحمن نايف خراص العتيبي

أحمد سالم مسلم الجهنيابراهيم عبدالله حميد الجهنيمحمد سعيد محمد عامر
محمد عبدالكريم حسن البركاتيمحمد عمر محمد العفيفمحمد عبدالله محمد صارم
زيد عاضه مسلط المرزوقي البقميعادل زاهي مرزوق الحربيمحمد سالم صويع آل طوق
عبدالرحمن علي سعيد الجهنيمحمد شالح مبارك الشهرانيياسين حسين علي البراهيم
عماد عبدالله محمد الحاجيمصلح بريك خلف الشمرانىانمار صالح مهدي السهيلي
عطيه محمد منديل الزهرانيعبدالعزيز عبدالله علي الغامديعلي خصيف سعيد القرني

خالد محمد عضيب العنزيحسن محمد حسن الناشريمحمد احمد صالح حمود
عبدالمجيد محمد عبدالله الخثعميابراهيم عطية أحمد جبليعلي سالم صالح الشهري

وليد عتيق نويحي المطرفيعادل عمر محمد عسيالنفهد مرزوق جزاء المطيري
عبدالله أحمد عباس بطيشأيمن عصام عباس عبدالعالفيصل حمدان عوض المالكي
هزاع عبدالله احمد الشمرانيمحمد راشد مطيران الحويطيمحمد عبدالله علي القحطاني
منير مراد أحمد مرادوافي علي حنش الشهريماجد حمود موزان الشمري

عبدالحكيم قاسم علي آل طوقعبدالمحسن شتوي عبدالله الشتويمبارك سفر سعد القثانين
مصطفى عودة ابراهيم الجردهمحمد سعيد عيد الغامديابراهيم مهدي وصل الله السلمي

وائل عثمان ابراهيم عثمانبخيت حسن دخيل الله المروانيسفيان عرفان ادو بنجر
مشعل مرزوق محمد المطيرينواف عايض شافي العصيميمهند فرحه سفر الغامدي

عبدالعزيز صالح سلمان العلونيعبداللة معتوق عبداللة القثاميأحمد حسن محمد أبوزيد المعبدي
عبد الرحمن ابراهيم محمد الحنوشياسر صالح سعد الغامديناصر شارع محمد القحطاني
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سلطان عابد جبير المطيريعبدالعزيز احمد عبدالرحمن اليوسفماجد صالح عبداللة الحربي
عبدالعزيز مصافق عشيان الرويليعبدالله ناهر محمد علي الحربيعبدالله محمد عبدالله القحطاني

عبدالله محمد جابر الشهريأمين محمد حنيف عبد القادرسامي وازع جويبر الحمياني
علي احمد علي ابوطالبوليد عبيدالله عطيةالله الثقفيثامر محمد علي علوان

عبداالله صالح عضيب العنزيأسامة محمد يوسف حمزة فلمبانناصر حسن محماس القحطاني
عادل عبدالله سالم باوزيراحمد العيط عناد العنزيصالح عيظه فرج النهدي

فهد محمد سعد العتيبيطارق عبدالعزيز عبدالله العقيليعبدالله مطر أحمد الزهراني
مجدي مسلم سعيد الميلبيعلي عبدالله ناصر الشريفابراهيم خليل احمد ناصر

عوض مشبب علي االحمريعبدالعزيز رجاء مسفر االحمريمفرح محمد مفرح االسمري
عبدالله علي محمد عواجيسامي علي أحمد الساحلي العسيريعلي أبوبكر أحمد بازرعه

ياسر سمير احمد الحدادتركي ظافر عبدالهادي القحطانيعبدالعزيز صالح محمد الغيالني
خالد حسن علي اسماعيلسعود سليمان قطنان العتيبيسعد فاهد مبارك العمري

خالد حمندي حميد الحربيمحمد حمد عبدالكريم ال منصورابراهيم سليمان عائض الشهراني
فهد سعيد ابوملحه ال سوارعبدالله عواده عوده الفزي الجهنيبدر محمد عبدالله الفالح

يوسف حجي محمد العلوينواف عودة حميد اللهيبيعبدالله سعد عبدالله الخيبري
مخلد معيض شباب الشيبانيمحمد ضيف الله يعن الله العمريأنس محمد حنيف عبد القادر ترنك واال

أحمد محمد أحمد صينيسعيد ظافر عبدالله الشهريشبيب محمد شبيب القحطاني
أحمد محمد أحمد القطريعبدالله علي سعيد دومانفيصل سليمان صالح السليمان
عبدالمجيد سعود ناجي الحربيعلي جمعان محمد الشمرانيعبدالله سعد شافي الدوسري

محمد شايع محمد مغيديمحمد عبدالله براك العتيبيابراهيم جارالله عواض الزهراني
خالد يوسف سليمان الشنيفيمانع حمد صالح ال شرمهعبدالله فهد راشد النتيفات
الحسن ناصر حمد ال قريشةماجد عيد نافع السلميفهد الحسن حسين حكمي

خالد عبدالرحمن عمر خياطيوسف راشد سفر الذبيانيتركي خلوفة محمد الغامدي
خالد عبدالوهاب ظافر الشهريعلي يحي حمد حنانيعلي سلمان يامي حريصي

محمد النور مأمون عليعبدالله شامي احمد اليحياويابراهيم يحي ابراهيم الحسني
طارق سعد محمد القحطانيوديع حسن عبدالله باشماخمحمد أحمد سحمان العلياني

نواف محمد علي السفريعمر صالح بخيت الجهنيمحمد حمدان عبدالرحيم الجهني
فهد حسن عاقل المالكيمحمد سعيد أحمد لطف اللهمشعل عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد

محمد أحمد مشبب عطيفعماد يحيي حمد مضايقحمد مفرح عايض القحطاني
رياض سعيد عبدالله الشهرانيهاني منصور أحمد العباسعبدالله علي ناصر الفريجي

محمد أنور حسن ضليميمناحي عبدالمحسن شافي القحطانيشاهر سعود دالل العوفي
علي عبدالله سالم الغامديسياف نافل ناصر القحطانيعبدالعزيز سعيد علي االحمري

سعد صالح عايض الحربيموسى يحيى موسى الفيفيمحمد عبدالرحمن محمد شويكان
غالب أحمد حسن الصوماليجمعان سعيد عطيه الزهرانيعبدالعزيز بساط احمد الزهراني

محمد مسفر محمد الزهرانيزياد حمد عثمان المناعسعود رجاءالله رجاء الجهني
ضيف الله الحميدي محمد الحربيمحمد مبارك محمد القرمطيحامد صالح سالم الغامدي

أحمد خميس خضر الحرتانيناصر علي ناصر ال حوكاشصالح ناصر زيد الزيد
يسار محمد فالح الجدعانيسلطان عمودي درويش الزهرانيغازي برغش نداء العنزي

راشد جميعان معيفن المولدسهل أحمد حسين العريشيحسن عبدالرحمن مشرف العمري
عايض سعد عوض الله الحارثييحيى محمد يحيى كاسبعبد الله محمد مليحان العقيدي
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مشبب يحيى ناصر آل شويلابراهيم سليمان هادي الزبيديبدر ناشي غالي الحربي
محمد سالم يحيى الهروبيعريج حسين ظافر الياميعبدالله خالد عبدالله علي محسن

ياسر صالح عبدالله باوزيرمحمد عبدالله علي القربييحيى علي احمد الزيادي
محمد عبدالله حسين مشيلحعلي محمد حسن الزهرانيسمير عبيد الله عبد الله اللحياني

عبدالله مبارك سراج الحارثيعلي عبدالله علي المالكينبيل علي سعيد الغامدي
نايف محمد احمد الحربيعبدالسالم عبدالرحمن قاسم بن شيهونثنيان عبيد عبدالله الثنيان
زياد يوسف عبدالله فتيحيعبدالله سعيد محمد باحطابياسر محمد عبد الله مناع
مشهور احمد متعب البلويرائد فهد عبدالله القعيدسامي سعيد عوض حاتم
خالد صقر علي الهاللمبارك محمد حسن ال فرجمتعب نداء مياح الرقاص

جاسم جبريل بركه المطيريعبدالله عاطف رمضان عبدالقويوليد محمدعمر ادم البكري
عقاب ناصر عفاس المحياءياسر علي يسلم بابطيناحمد بركة محمد الغانمي

محمد سليم نصار الرويثينواف عبدالله خلف الشمريعبدالرحيم محمد عبدالقادر الدباغ
صالح حمد حثالن آل شرمهعبدالرحمن ملفي الفي الحربيحسن ابراهيم حسن العمري

حمد حسين حمد البحيريخالد حمود الفي الحربياحمد عبدالرحمن احمد الثميري
عبدالعزيز عبدالله احمد العسيريمعدي متعب خلف آل قويد الدوسريعبدالله علي عبدالله الشهري

عبدالكريم عبدالرحمن غرمان العمريحسام ابراهيم شيبان عسيريشريم علي مهدي االكلبي
محمد علي محمد الخيريجارالله أحمد عبدالله آل سالم السهيميوائل عبدالحفيظ يوسف مسعودي

اسامة محمد علي مرتجىعبدالله حمزه عبدالله الشمرانيسعد عادل سعد الجهني
محمد علي محمد الشهريجميل سعد دخيل الله المطيريفارس رويعي متعب العتيبي
غازي عبدالله علوي الهبيليعبدالعزيز فايز عايض القحطانيمحمد صالح محمد الشعيبي
عبدالله عبدالرحمن عبدالله المطلقعبداللة فؤاد أحمد خياطماهر يحى عبدالله الحازمي
محمد سامي منير حلبيعدنان حسين سعيد الزباليماهر غيالن حمدي العتيبي
خالد قاعد رخيص العنزيمحمد عبدالعزيز حمدان الشهريأيمن محمد صالح الغريبي
بحني علي عبدالله الشيخييوسف درويش عبدالله الخميسيسفر سعد علي الشهراني

عبيد عواض جالي المطيريممدوح سعود عبدالعزيز النشميسعد يحيى محمد آل سعييد
حسن محمد حسن ذباليمحمد غالي جعيثن المريخي المطيريعيسى علي محمد المعجم

محمد مهدي مانع ال زمانانتركي سعود عبد الله الحوطيصومان علي سالم ال سالم
علي مصلح ناصر آل حوكاشمحمد سليمان محمد اليوسفنادر سعود عابد الصاعدي الحربي

أحمد محمد ساري الخثعميخالد فهد عمر المحسناحمد عتيق الله حامد الصريحي
عثمان حضيض حامد القثارديغسان حسين عيضه الثقفيهاني عبدالله علي المحيا

انور اسماعيل صديق جار اللهماضي سعيد نوار الذيابيسلطان محمد يحي أبوحسن
ماجد محمد عبدالوهاب الدباغفيصل هاشم راغب ميالدحسين يحيى مظيم كعبي

احمد جارالله سعيد الغامديخالد فهد رباح الحربيعبدالله محمد سعيد اليزيدي
مؤيد أحمد محمدسعيد سمندرفهد محمد عبدالله الخضيريبندر أحمد عبود بايعشوت
احمد محمد عثمان مجمميأنور محمد سالم الكربيفهد عبدالله عباس سحلي

عبدالله محمد عبدالله حمومانسلمان سليم عبدالكريم الثقفيعلي غالب علي يوسف
تركي عبدالعزيز سليمان المكيرشفهد خالد جفين العتيبيوجدي عبدالله وجيه باحميد
عبدالوهاب مريع سعد القحطانيصالح عبد الله عمر الهيجسامي سعود سويعد السلمي

سعد عبدالرحمن علي الشمرانيأنس محمد صديق نيازي قشقرياحمد فاضل حامد العامري
مازن حميدان عبدالله الحميداناحمد صعفق ناشي الحربيأحمد محمد نفاع المزمومي
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موسى حميدي موسى حدادنايف عواد قريطان العنزيفواز احمد علي الغامدي
عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الواصلظافر محمد مهدي العمريصالح علي محمد الزهراني
طالل محمد ضيف الله الثماليعبدالله مسعود محمد الغامديسعود سعدون جبر الجهني

عبد العزيز ابراهيم عبدالله السدحانمحمد علي عايض القحطانيعبدالله عوض عبدالله الشهراني
فهد مسيب أحمد العماريعبد الله فيصل عمر العموديحمد وصل الله عواض الجردحي

سعيد عائض سعيد الشهرانيعبدالمجيد مسفر سفر العتيبيسعيد محمد سعيد الشهراني
فهد ناصر فهد العجميتركي علي محمد مزهرأحمد ماجد أحمد عباره

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الطرباقمشاري سعد رده الحارثيأحمد عبدالرحمن سعد بن جمعان
فهد دريع فهد العتيبياحمد غياض محمد العنزيناصر سلطان حامد المجنوني

ناصر فالح غازي المطيريابراهيم فهد ابراهيم الزاملصالح موسى علي الغامدي
ماجد مبارك حيا العنزيوافي صالح عطيه المحوريفهد محمد عبدالعزيز ابن يابس

عبدالرحمن يوسف الهيلم المعجلعبدالله يحيى محمد شراحيليتركي مفلح معتق ال جرمان
سعد عبدالله مليح الدعرميحمد عواد بقار الرويليسعيد علي سعيد القرني

خالد سعيد سعد الصبحيسعود فارس سعيد القحطانيريان يوسف عبد الستار الميمني
بندر سعيد عبدالخير الرميحسعيد علي سعيد عسيرياحمد محمد حماد القثامي
عبدالرحمن جمال عبدالعزيز البحيريباسل محمد خليل بركاتماجد دخيل جريد الجهني

جويمل حميد جويمل الولديعيسى علي عامر الحنيشيعبدالحكيم راشد محمد الدباس
مشاري أحمد ناصر الفريحمحمد شفاي محمد العنزيفيصل عايد عناد العنزي

حسين علي صالح الفوزراشد مسفر تركي العجميخالد صالح عايض الخديدي
عبدالرحمن مرعي موسى القرنيفهد حسين خلف العنزيمحسن احمد محسن زيلع
احمد عبدالله احمد القرنيفيصل ناصر صالح القاضيماجد عيضه جابر الحربي

عبدالله نيمان عبدالرحمن القرنيمحمد عبدالله محمد شيبةبهاء الدين طارق اسعد نجدي
نادر شتيان مانع الجهنيعبدالرحمن عبدالله مخبط المهيزعصالح متروك حامد العصيمي

سعود مستور حميدان الحربيعبدالله ناصر عبدالله القحطانيحمد محمد ظافر العجمي
فؤاد محمد مسعود االحمديراشد علي راشد البوعينينعبدالله محمد راشد المسعود
بدر غيثان عبدالله القرنيفواز بريك مبارك العوفيعبدالله فليح فريس العتيبي
عبدالمجيد محمد ابراهيم أبانميأحمد سعيد أحمد الزهرانيماجد أحمد سعيد الزهراني

مفرح جابر مسفر التليديمحمد ابراهيم أحمد الزهرانيعبدالمحسن فهد حمود الغميز
حواس النوري حواس الشمريمحمود عبد الحفيظ عبد الهادي حمزةسالم فهد شافي المنصوري

ثامر عبدالله محمد باقادرسعيد سعد علي القرنيعبدالله جعفر محمد الصيعري
عبدالله محمد دهيش القرشيعبدالله عتيق ردة الله السفريعبدالله عويضه عائض الحربي

عبدلله سعد عمير الغامديفهد سعود عبدالعزيز الفراجسامي عبدالله احمد الزهراني
عبدالله صعب محمد الشمريمشبب حمود مشبب آل السريحهسامي حميد سليم الرفاعي
سلطان عايض رزن القحطانيعبدالمجيد جبران شريف الخالديمحمد احمد سعيد قحطان
تركي محسن جعيثن الشلويوائل صالح حميد العوفيياسر دخيل خزام النزاوي
عجب ضويحي عجب السهليسعد عطاالله مسعد المطيريخالد عدنان محمد الغرابي

احمد عدنان عمر السقافاحمد جمال احمد الحربيعبد الله سعيد عبد الله الشهراني
صقر بركات احمد القرنينايف عبدالله عبيد العبيدياسر سليمان مسفر العديني

بدر عبدالرحمن سعد الحقبانيابراهيم عايض جليد القحطانيعماد صالح علي الميمان
نادر حمدان محفوظ الشريفخالد محمد عبدالله المجحدعبدالعزيز بين خلف العتيبي
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محمد سعيد احمد العمريعبدالرحمن عبدالرحيم عويضة الشالليفيصل سعد عبدالرحمن اللحيدان
طارق عبدالله صالح دعباسمحمد عبدالرحيم محسن العمريحسين مناجي علي جعفري

نايف سعود عبدالعزيز الرميحعايد الفي عالي الجدعانيباسم أحمد ناصر الفالح
حسين محمد عبدالله شراحيليتركي عثمان عبدالرحمن الرقيعيفواز مضحي مطلق العنزي
سلطان شبيب نائف العتيبيمفرح سعد حاضر السبيعيمحمد سعد رافد المحمادي
فهد شجاع فهيد االصلبي الحربيهادي زايد منصور ال رزقفيصل هالل فيصل الحارثي

سلطان عبدالرحمن عبدالحق نذيرابراهيم محمد عامر ال المعيدمشهور عبدالله سعيد قحطاني
عبدالعزيز سعيد يحي القحطانيخالد عبدالرحمن عبدالعزيز العتيقعبدالله سالم محمد المري
طارق أحمد محمود أبوعنقسامر رشيد رجا السلميبندر حمود خلف الحربي

عبود محمد مقطوف االسمريحمد سعيد حمد صليحمحمد عبدالعزيز غالب الزبيدي
حسام عبدالرحمن عبدالله الجهنيفيصل محمد بيان العتيبيمنصور سعود بندر السبيعي
ماجد عبدالله عبدالعزيز اليوسففيصل فالح غازي المطيريخليل ابراهيم خلف السلمي
ضاوي عمرو ابراهيم الشريفسلطان ذعار مسلط الربيعانسلمان فيصل احمد بادخن

سامي علي صالح الغامديمحمد خويتم عبدالله المالكينواف مبارك محمد السهلي
أحمد حاجي عبدالوهاب الحاجيظافر عوض علي ال مداويياسر خميس عبدالله السفري
منصور قاعد سعد الشيبانيهشام فؤاد حسن حويتمحمد محيا راضي المطيري
فهد محمد حسن حمزة سنديونيمحمد عايض محمد القرنيمحمد رفاعي بندر المطيري

مشعل نوار ضحيان العتيبينايف فيصل محمد المطيريسعود بن يزيد بن  سعود ال سعود
عبدالله ناصر عبدالله البخيتموسى معبد عبدالله الفهميعلي سعود علي الشمراني

فهد سعود شبيب الحربيسالم عبيد عبود العنزيفهد عبيد حسن الحربي
سلطان يحيى علي الشهريمحمد جهز جايز الحربيبندر سعد علي القرني

فهد نامي نويمي السهليساهر عبدالحميد عيد قاضيعبدالعزيز حسن يحيى الشريف
عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الغامديمحمد يوسف عبده النهاريزيد محمد حرسون الخالدي

فهد سعد عفتان السهليصالح محمد قريع الشمرانيعلي محمد علي الهاللي
عبدالله محمد عبدالعزيز العسكرنواف عوض الله سعدي السلميسعود مرزوق عبدالله السعيدي

محمد طه عبدالرحمن خوقيرمناحي عبدالله مقحص الشهرانيعلي ابراهيم محمد الناشري
محمد هجهوج مهدي الشمريصالح تركي صالح المصلوخسلمان عبيد سعود آل جمعان

مفلح احمد محمد القحطانيزياده شعيان زياده المطيريمعن عدنان عبدالرحمن الجفري
عبدالعزيز عمر سالم باوزيرمنيف نايف عيد الشمريبدر مبارك محسن المطيري

حمود داخل دخيل الله الحازمينايف صالح احمد العتيبيمحمد الدوم محمد الدوم
يوسف حمزة محمد بصنويسامي مبيريك مبارك القثاميفرحان حامد مهاوش العنزي
عبدالعزيز نجم مسعود الثبيتيعبدالله علي أحمد ناحيفيصل مهناء حمود الشمري

عبدالعزيز مسفر حميدي آل عبودبندر محمد ابراهيم العتيقعبدالله مشبب احمد لجهر
سعيد عبيد سعد الدوسريفادي عمر عبدالعزيز بادكوكعلي حسن محمد االسمري
عبدالله مبارك علي القحطانيمعن عايد غويلب الشيبانيهيثم عادل عثمان ابوحيمد

هاني سعيد محمد الحارثيعمر احمد صالح العمرينايل سطام فضي العنزي
احمد عياده عيد الجهنيعبدالله عبدالرحمن علي الشهريعلي مهدي علي اليامي
صالح راكان حمد ال جعفررائد محمد حاضر العجميمحمد تلهي فرج العنزي

اسامة عبدالله حامد الغامديعبدالله علي ابراهيم الجاراللهعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الحساوي
عصمت محمد عبدالرحمن بخشتركي يحيى سالم حميدخالد محمد حامد الوقداني
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سفر ناصر سعيد آل ثوابصالح حمدان دهيلس العنزيصالح حامد حمدان الحربي
احمد مدهش ناجي سعيدمحمد عبدالله مبارك المروانمحمد صالح جميل لبان

فهد ناصر سويد الحكيممحمد عبدالجليل سليمان التويمعبدالله مقبل عبدالله العنزي
منصور محمد منصور منصورمصعب ممدوح محمد باعشناحمد موسى محمد دغريري

يوسف عبدالله رشيد المزموميعلي محمد عبده عواجيعبدالله حسن علي الشهراني
ماجد احمد محمد سهليفؤاد ناجي علي الحلوانيمنصور زيد عبدالله بن موينع
خالد معتز خالد الطحانعبدالله ظافر عوضه االحمريعبدالله محمد حسن باعمودي

هاني فرحت مسعود عالمعلي مسفر دشن ال مهريمساعد احمد مريع ال خضر
على مانع على ال فطيحهادي مهدي سعيد آل معمرخالد ظافر علي منيعه

يزيد عبدالرحمن صالح المرشدابراهيم احمد بشير البشيرماهر حامد جريبيع الردادي
فايز بداح مروي الحربيشاكر محمد فرحه الغامديفهد هباش مترك القحطاني

حسن أحمد حسن الشمرانيسلطان سالم علوي العولقيناصر الحميدي منصور البقمي
عبدالرحمن عبدالرزاق حسن النمريعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المباركخالد سعيد ابوبكر بارويح

عيسى أبكر ابراهيم مكرميسالم محمد سالم الغامديسلطان هادي محمد الهاجري
عادي عيد ضويحي العتيبيياسر على سعيد الشهريفراس رشيد سعد بن خثالن

عبدالله صالح أحمد الحمدانمحمد حمزة اسماعيل سنيورممدوح سعيد علي الشمراني
حمد مسفر محمد القحطانيسلمان احمد يحي جساسعادل احمد على الزنبقي

شفق دبيس عيادة العنزيمتعب مرزوق شافي العصيميتركي محمد محماس الشلوي
ناشي علوي بادي الغبيويعبد الله سالم سعيد الغامدياحمد محمد علي الكريمي

ابراهيم محمد ابراهيم الجهنيمهند عصام عبدالله العباسعبدالواحد عايض عبدالمحسن الحربي
انمار علي ياسين عبدالمجيداحمد حسن سهل مدخليفايز محمد سعيد الثعلبي

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز غايببلقاسم عبده عبد الله العمشانيابراهيم عبدالعزيز ابراهيم القويز
هاني عقيل عطالله العنزيبشر راجح عبدالله الجبيريغسان موسى وعظ الدين فيده

ماجد عايض محمد الحربيمحمد رجب حسن الزهرانيعلي سعيد محمد القرني
عبدالرحمن احمد نبيه طويلةموسى علي حسن زغبيخالد ابراهيم علي المحمود

عبدالرحمن احمد علي المالكيصالح حمد عبود الحميدفؤاد مصطفى عبد الجليل جاري
محمد سليمان ناصر الحامديوسف محمد سليمان االنصاريعادل سعيد رايد علي

منصور عبيد صنيتان السبيعيابراهيم عبدالله محمد االسمريفيصل عمير محمد الشهراني
سابر مشعل سابر العليانيعبدالكريم عايض سعيد المحاميديوسف محمد يوسف فريد
محمود محمد السيد عوضسعد سالمه عبدالهادي ال دعلهسليم فويلح سعد الجهني

عبدالله صالح محمد ابوخليلاحمد فهد عثمان الغامديعبدالرحمن سعد عبدالرحمن االسمري
ياسر زايد عيد المطيريخالد زيد عبدالكريم الزيدموسى محمد على محمد صالح نصرالدين

معتصم عبدالرحمن سعد الحقبانيخالد سعيد حسن الشهرانيصالح عطية راشد الزهراني
مازن محمد مبروك عليانسعد حامد رايز الشمرانيابراهيم عبدالله محمد القحطاني
أشرف شاكر محمد أمين راديننايف ناصر مشبب االحمريعلي عبدالعزيز عبدالله العيافي

مشاري رزق الله عمران السلميحسن علي معيض ال حمامةنواف محمد حمد العجمي
فهد سعيد صالح سلومعلي عيسى حسين الفرحانعيسى مغثي حاسر معيني
أحمد بخيت معيض المالكيلبنان ماجد حسن الدوسرييحيى علي عامر ال شقيح

ابراهيم عبدالله محمد السويلصالح خليفه صالح آل بوعينينحسين احمد محمد الزهراني
حسن عطية بركات الجهنيهاشم ابو بكر محمد الجندانحامد حمدان هادي الرزقي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

173 172



االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

علي دحيم محمد الحارثيطارق سعيد سعيد الزهرانيملفي ضيدان عايض الحربي
عبدالله خالد عبدالله الدوسرياحمد محمد عبدالله ال سواريوسف أحمد سليمان دويرعات

ياسر حمد مخضور السلميعبداالله أحمد فالج الشريفاحمد علي محمد الفاحمي
خالد ناهس دعيبل العنزيعادل محمد حويمد الرحيليأحمد محمد علي آل قايد
عبدالعزيز محمد سعيد الشهرانيايمن عبد السالم احسان العمريأحمد نبيل محمد العرفج

ناصر سعيد عبدالله الشهرانيالحسن علي صالح عليأحمد محمد أحمد البارقي
محمد احمد محمد السعديعالي معال محمد الحربيالحسين يحيى الحسين النعمي قريني

فيصل محمد مسعود القحطانيعبداالله أحمد علي القحطانيعبدالجليل جواد عيسى الحداد
فرج عايض مسفر ال رشيدفهد صالح محمد الغامديصالح مشهور عبدالله الغامدي

محمد عبدالله نخيالن البشريفيصل ابراهيم عبدالرحمن الشبيبيعلي عائض محمد القرني
صالح مبارك صالح الدوسريمرزوق فضل مرزوق الشمريأيمن سالمه حمد الحربي
تركي سعد غنام العنزييحيى محمد احمد الزهرانينايف علي عبدالله القرين
محمد سعود محمد الودعانيعصام علي سعيد الزهرانيماجد فهد محمد المخلفي

محمد سلطان محمد مجرشيمدحت عبدالرحمن محمدارشد لمفونفيصل معيض عبدالله الشهري
يحيى ابراهيم يحيى المحجانياحمد رمضان محمد الزهرانيشايم دحيم شايم النومسي

خالد احمد محمد الغامديفهد عبداللطيف حمد الكريمروان محمد سالم باجعيفر
هشام سعيد عوضه الزهرانيتركي عبدالله عثمان البجاديناصر نصار مهنا الظاهري

محمد حمد داوود ال مطاردفهد عبدالصمد محمد ترابهايوب محمد عبدالله الوهيبي
ثامر ابراهيم حسين سراجمحمد عوضه سعيد ال بلدمعبدالعزيز عبدالله عجران الدوسري

وسام فائق صالح صعيديشاكر عابد محمد رمضانينايف فهيد هالل المطيري
عبد الله عثمان عبد الله العبد الجبارعبدالله يحي محمد الشهرانيماجد أحمد أمان فلمبان

سعيد محمد سعيد األسمريفهد عبيدالله عواض الرشيديعبدالله عبدالمحسن احمد المسند
عقيل عبدالله حسين التمارمسفر علي مسفر ال عيسىعايد هزاع فنيطل العنزي
مازن عبدالرحمن عبدالعزيز المقبلعبدالكريم عوض الفي الحربيزياد عوض سليم الحربي

سلمان بن عوض بن هزاع الحارثيعبدالله عثمان سعيد الزهرانيمشعان حميص مشعان السبيعي
علي مجيديع علي الشريفسليمان عمر سليمان شكريأيمن ابراهيم مريع شريم

عبدالله مانع جابر ال سالمموسى محمد أحمد معيديمحمد عبدالله ناصر العجمي
عبدالعزيز عايض ماطر الحربياحمد سليم عبدالعزيز الجابريعلي عواد عبدالله الحربي

منصور حمد محمد الصائغناجم عبدالله عبدالعزيز الناجمسمير عبدالله مبارك الخميس
يوسف محمد حسن الزبيديلؤي عبدالرحمن عبدالله باوارثمرزوق صياح كالب العازمي
عطاالله خضر نصار العمرانيمرزوق ضيف الله عايد المطيريعابد رجاء الله منيع السلمي

عادل محمد احمد الحارثيعبدالهادي ظافر عبدالهادي القحطانيسعد محمد سحيم الحريري الزهراني
محمد على سالم القحطانيناصر علي ناصر الهاشلحمد عبدالله عايض البارقي
سالم مبارك دبسان القحطانيعلي زيد احمد الزهرانيمهدي علي عوض االكلبي
ابراهيم صالح محمد المفرجصالح حماد مدهثم الزهرانيعبدالله غانم محمد صباح
زايد محمد علي المشرفعبدالله عبده علي شيخبندر كاتب نايف اللحيدان

علي عبدالرحمن علي القحطانيعبدالعزيز عثمان عبدالله النصارعلي مرزوق سعد الغوازي
وليد ظافر عبدالله حالبعبدالرحمن صالح احمد البريديعبدالله محمد عبدالله النفيسة

عالء أبو الفرج عثمان سفرعبدالرحمن علي هياس الزهرانيعبدالرحمن معيجل طالع المطيري
بدر محمد عبدالعزيز الحسينياحمد سعيد علي ال شليلمحمد عبدالوهاب محمد المتحمي
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سلمان محمد عبدالله السويداءحمدان محمد حمدان االحمديمحمد احمد عبد الغني القرني
صقر عادي محمد العنزيسليمان علي سليمان الرضيانوائل جميل خلف الزايدي
فواز كامل عبدالله ابراهيمماجد احمد حمد الصالحيطالل رابح رباح الحربي

احمد سعود مالعب العنزيجميل سالم سليمان العلونيعلي عايض سعيد القحطاني
عادل عبود مناور الظفيريعبدالعزيز عبدالرحمن مزهر الشهريناصر عوض عبدالرازق اسماعيل

نادر صالح عبدالرحمن القفاريعمران علي سعيد الزهرانيابراهيم سعود عايد الشراري
مانع صالح سعيد الوهابيسعود عيد خضر العمرانيعمر فرحان مريقب الرويلي
موسى محسن عثمان سواديحمدان مسعود حمدان عيسىأحمد محمد اسماعيل قازنلي

سلمان محمد سعد العيبانهاني فرج علي العطويعبدالله حسن عوض الشيخي
مصطفى يوسف محمد الشريفمحمد غازي باتل القحطانيخالد عوض علي الراشدي

مؤيد حمد سعد بن خثالنحسين عوض حسين المالكيعائض عبدالله عبدالرحمن العواشز
فؤاد خاطر سعيد الزهرانيسامي فهد فالح الحربيسهل موسى علي حكمي

سعد فهد سعد السبيعيسعد ناصر نوره الحرقيامبارك محمد عوض الزهراني
محمد عبدالعزيز ابراهيم الصوينعماجد علي سعيد الشهرانيحامد محمد سعيد الغامدي

ابراهيم منصور ابراهيم عبد العاطيمشعل صباح غالب الخمعليمحمد عقال شريم الزهراني
عادل حاسن محمد الغامديحمدان حمد حمدان الدوسريعبدالعزيز موسى أحمد العنزي

محمد علي محمد البسيسيخالد محمد حسن طاهرحمد مشعل مناحي المطيري
ناصر علي مسفر ال رشيد الوادعيوليد صالح عويد الرشيديعبدالعزيز عبدالله حمد العيوني

محمد سعيد احمد المالكيايهاب فوزي محمد بيطارراشد محمد راشد الصفيان
محمد ضيف الله محمد بن حجنهاحمد سالم سعيد الغزاليابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الشمري

عبدالله أحمد عبدالله جاراللهمحمد فهد عبدالله آل دليهسعد فالح عايد الدعجاني
يحي حسن علي القحطانيرامس حسن عطيه الشهريخالد صالح محمد الحجي

عثمان محمد زايد الشهرينبيل حسن محمد عبدالمتعاليسليمان عبيد دخيل العنزي
عبدالله علي عبدالله الشعفيرامي غانم على القاضيحسن علي مهدي آل هتيله

صالح صالح عبدالعزيز العليقيأحمد محمد عبدالله النافعأيمن محمد عبدالهادي عبادل
طارق محمد سعد اليوسفعلوش ناصر علوش القحطانيتركي محمد عوضه االسمري
محمد مرزوق خالد الرشيديأنس عبدالله قائد الخالديمرعي عبدالله صالح بالعبيد
شجاع سالم مرعيد العنزيأحمد نايف عايد الرحيميفواز مبارك سند آل بوعينين
بندر باجد مرضي المطيريرجا جاسر فيحان المطيريمازن حماد مغيض المحمدي

علي عبدالرحمن محمد الشهرانيعلي حسن عوض الزهرانيأحمد عبدالله طعيمه الشمراني
سلمان عبدالرحمن حمد مرعبهعبداالله عبدالله علي باعثمانعبدالله محمد أحمد مجممي

خلف عقيل محيل العتيبيطارق عبدالجواد محمد أحمدعبدالله ظافر عوض القحطاني
متعب عرار سعد الدرعانعبدالكريم أحمد مالش العنزيتركي عبدالعزيز ابراهيم السويلم

سلطان علي عبدالله القرنيمحمد سامي عبد الله خليلبندر مناحي عجاب العتيبي
محمد صالح عبيان الياميالحميدي عبيد فالح الحربيأحمد عبد الكريم عواد العنزي

محمد عبدالرحمن عواد المحيميدمرزوق صالح حبيليص الجعيدعوض عبدالله عوض الشهري
مسفر عشق شتوي القحطانيمنصور عبدالرحمن الغفيلي العتيبيخالد تركي شايع الهاجري

ناصر راشد ناصر العضيبعبدالرحمن عبدالعزيز دخيل الرحيليفهد عبدالرحمن ابراهيم الشبيب
حاتم بخيت سعيد الزهرانيوهيب عدنان محمد صالح بكرنايف عبدالله صالح الشمري

عبدالعزيز محمد منصور بخاريرامي فالح سلطان الطريفيحسين عبدالله محمد ابوقحاص

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

175 174



االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

هاني سليمان صالح الحربيمهدي ناصر مهدي ال سليمعلي راشد محمد النفيسة
عبدالرحمن جميل عبدالرحمن مرشداحمد ابراهيم عبدالله السحيمصالح محمد صالح بن غنام

علي نبيه محمد سعيد الخنيزيحسام عبدالله عبدالرحمن الثنيانفايز سعيد فايز العمري
عبدالرحمن نفاع نافع السلميعمر محمد عمر بازهيرعايض حمود مفلح الحارثي
عادل سالم مفرح العصيميسلطان عبد الله غازي الحارثيمحمد حمدان صالح الحربي
طالل مسعود حميدان القرشيبدر عبدالرحمن صالح العصيمياحمد علي منصور االسمري
ثامر جمال أحمد سالمسلطان محمد عبدالله القرشياحمد محمد علي ال مصعيب
عبد العلي حسين ابراهيم المكرميعبدالمجيد عبدالرحمن حسن بن محاربعبداالله سعيد عيسى جمالي

نواف محمد حمادي الجحدليصقر عبدالرحمن غرم الله الغامديعبدالمجيد معاذ صالح الهوساوي
عبدالله علي شايخ الشهريمحمد باقر طاهر السماعيلفهد نايف عسكر العتيبي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المالكيعبدالعزيز مناحي عقالء العنزيعبدالله بندر عبدالله القحطاني
ماجد عبدالله محمد آل حسينبدر علي حسين السويدحسين محمد عبدالرحيم البحيري

عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالوهاب غنيمعبداالله عبدالمولى حسين السلميحامد عبيد محمد الشمراني
كمال محمد احمد الصليبيصالح محمد معيوف المظيبريمشاري غثيث شالل الوجعان الشمري

محمد علي محمد الياميياسر خليل ابراهيم جستنيهعبدالله صالح عبدالله العبيد
محمد خالد محمد خوجهسالم عبيد سعد القحطانيمحمد ناصر محمد العمير

عبدالرحمن رتيمان حميد الحبيشيبدر محمد عبدالله الشبيبعبدالرحمن محمد حبيب العتيبي
ياسر سمير محمد علي بشناقعبدالحميد عبدالعزيز سليمان المهنامسفر ظافر دخيل الله الحبابي

عثمان علي عثمان الحصانمحمد عبدالله عبدالعزيز المحيشعبدالمحسن عطيةالله عبدالمحسن الحربي
نايف احمد علي تيروخالد سعد صالح الزينحضيض محضي علي الجابري

سليم سعيد عيظة الغامديمحمد مريع سعيد القحطانيعبدالرحمن عبدالله محمد فتحي أبوالجدايل
حسين أحمد حسين  الكثيريفارس عمر الياس بتاويماجد محمد سليمان الطاسان

فهد علي فهد القحطانيمهند منصور حسين الكويليتعلي عبدالرحمن علي مسعود
عبدالعزيز محمد محمد زين العابدينصدام حمد عبدالرحمن المغامسأحمد يوسف عبدالرحمن االحمدي
تركي ليلي سالمه الرويليمحمد عبدالله عبدالعزيز الغامدياحمد عبدالرحمن احمد آل عسكر
نزار عبيد معيض المالكيمحمد ابراهيم حسين مغلسعواض عواضه دسيمر المطيري

حسن علي سعيد الفقيهعبد العزيز فهيد راضي الشمريسعد شاهر زامل الحربي
محمد عبدالرحمن احمد مقبوليأحمد عوض محمد البارقيعلي سمران هدايه المطيري

فيصل خربوش سفر العتيبيحسين محمد مهدي الوعلهفيصل ابراهيم عبد العزيز بدوي
عبدالرحمن عبدالله محمد الشمرانيعبدالله خالد عبدالرحمن البعاديمحمد عامر محمد الشهري

فهد سعد شديد الحربيسعد شافي شارع االكلبيمشاري سالم عاطي القرشي
حامد سفر عوضه البقميعلي سالم محمد العايد

حاتم عبدالله حسن عبدالحميد
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة
اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

خالد يحيى حسن الفيفيأحمد سعد عبدالله السيفيوسف احمد حسن الراعي
الحميدي منور حمود الحربيعبدالله محمد بجاد القحطانيفالح محمد قريان العنزي

هاني حامد فريج اليوبيفيصل ناهض دويالن المطيريهاني عبدالله معتاد الحربي
خالد تركي دخيل الله العتيبيعادل سيف مريزيق المطيريعطيه علي عليوي المالكي

خالد عبدالله مسفر العتيبيبندر مطر هزاع السميريسلطان سعد مفرح الشهراني
بدر شخص محمد الوليديتركي عبدالرحمن زيد القصيرمحمد عامر علي آل شلوان
سعود ذعار عميش المطيريمحمد هيازع عامر البارقيفهد سعود رغيان الحربي

مضر زامل ناصر العتيبيعلي ابراهيم احمد العيافيعوض أحمد عبدالله الشمراني
محمد بريدان محمد القحطانيبندر حمود راشد البلويطالل حميد حمود السهلي
عادل عوض فالح الفوازيرمضان عوض هارون الزهرانيعثمان فهد مفرح السبيعي
علوان شهوان احمد الغامديعبدالرحمن هالل صالن المالكيمحمد علي محمد عسيري

سعيد محمد أحمد الزهرانيحسن هادي علي ال شريةسعد عبدالرحمن صالح بن دحيم الرقراق
عبيد دليبح نافع المحماديبدر ناصر عبيد الحربيابراهيم عبدالله علي المساعد

حمد محمد حسين آل ذيبانفهد محمد عبدالكريم المفضيحسن حسين حسن الشريف
سامي مطلق منحي الجعيدعامر سعيد احمد المطاوعتركي الحميدي عتيق المطيري
ماجد يحيى أحمد آل العدالهأحمد محمد علي الزهرانيعلي محمد مرضي الشمراني

عواض جابر عواض الجابريسعود مهجي زايد العتيبيخالد عبدالعزيز عبدالله الحقباني
محمد زابن هادي القحطانيعبدالله محمد شريم الزهرانيرياض صالح محمد الغامدي

محمد أحمد محمد الغانميرده ردود رده الحسانيحاتم عبدالله علي الحربي
أحمد حامد حميد السلميحسن ابراهيم عامر الهالليياسر زايد سليم الشمري

خالد ناصر صالح الصعبتراحيب عبيد عبدالمحسن العتيبياحمد مسلم سليمان الحويطي
محمد بداح محمد الشهرانيفهد صقران زايد الزهرانيغدير محمد غدير الهواشله

ساير موسى سعدي العصيمياحمد محمد احمد الخيريمحمد مانع معجب اليامي
سعد مساعد عبدالرحمن الشمرانيسلطان يحي حامد العامريعبدالله علي ابراهيم الشمراني

عبدالله محمد حسين عبدالواحدسليم حسين محمد حارثيمحمد عواد عوده الشمري
احمد علي شامي الغبيشيمبارك شالح مبارك الشهرانيفواز الطرقي عضيد الشمري
عبدالرحمن عوضه ناصر السبيعيمعجب عوض زائد العمريعقاب فدغوش عقاب العتيبي
عايض عبيسان مرزوق العتيبيسلطان مطر جبير المطيريماجد عبدالله صالح الغامدي

عبد الله مضحي عبود العتيبيعلي محمد صالح الخضيريهاني محمد عيد السروري الشريف
نايف مساعد مصنت العتيبيأحمد علي خليل الغبيشيسمير حامد محمد اليوبي

محمد عمر حسن الفقيهمبارك حزام جري القحطانيعثمان فراج علي الحارثي
زياد خالد نمر العتيبيسعيد سعود علي آل جاسريوسف خضران محمد الزهراني

محمد فاران مناحي الشهرانيجبر ستر عويضة الحربيحمد حامد حميد السلمي
سلمان عبدالله أحمد الزهرانيعبدالسالم صالح محمد الرسينيمخلد عويض ماطر المطيري

تيسير ابراهيم حسن ابوراضيابراهيم هاشم ناشر الخميسيعبدالرحمن محمد مغرم آل علوان
مسفر محمد مسفر الشهرانيبندر محمد نوار المطرفيراني محمدعلي خليفة الصعيدي

بشير سلمان صالح البلويطالل فالح غازي المطيريمحمد جمعان سعيد السعدوي
باسم صالح عبدالله الغامديعبد الرحيم صالح فروان القرنيسعيد مرعي سابر الحارثي
فرج حامد عبدالله الخلفعادل سحاب مرضي الغامدييحيى محمد خضر المالكي

سعد عبدالرحمن ضيف الله الحميانيعايض مناحي محمد القحطانيعبدالعزيز خالد عبدالعزيز المزيني
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محمد حسن محمد االسمريفهد رشيد عبدالله الشمريمنصور احمد سعد الغامدي
راكان فائز دويم السبيعيعماد سعود رجاء المطيريحسن ثواب نجا الحارثي
فايز حسن ضواحي العتيببيمحمد منيف مثيب السبيعيبدر عايد رميح الشمري

ماهر سليمان حميد الميلبيياسر عمر محمد نايتهشامي حمد نزال الشمري
سعود عزيز رفاده العنزيعبدالله مبارك حسن الحتيرشيبدر الطرقي عضيد الشمري

وليد محمد عايض الجعيدسليمان حسن قاسم الجابريمحمد علي سعيد الغامدي
عبدالله خريزان سعدون الدوسريمحمد حسن صالح المالكيوليد سالم ثابت القحطاني

زيد فهد زيد البكرانحسام حمد عبدالله عريشيعبداالله عيسى حسين الشعبي
مفرح عامر محمد الغربيقشعان عبدالله قشعان السبيعيمحمد شايع محمد الشمري

عبدالله ذاكر محمد الحليسيهايل ناجي عبيد الوابصيسلطان محمود محمد العصيمي
بلقاسم حسن بلقاسم الشهرييوسف سليم محمد الحمدينواف محمد سالم الجهني

حسين عيسى سويد سويدمطلق فهاد خفران السهليعواض فيحان عبد الله العتيبي
مشاري فهد عبدالهادي الحربيعايش بجيد عديس العتيبيمحمد يحي حمدان المالكي
طرقي عوض خرصان العتيبيرائد عطاالله عبدالله الجهنيمطر محمد مطر المطيري
فايز عبدالجبار جارالله االحمدي المالكيمانع رمضان حسن الزهرانينجم جزاع سعد الشمري

ناصر علي حسن هزازيسعود سلطان مناحي البقميمسفر هياف شعالن الشهراني
صالح عبدالله محمد العريمهمجدي عيد سعيد الوافيتركي صويلح حامد اللحياني

محمد مبارك محمد حسنرياض طاحسي علي الزهرانيمحمد احمد محمد قناص
عبدالرحيم ناصر صالح الصعبعلي محمد عايض القرنيعبدالعزيز صالح خالد الحربي

محمد هادي محمد المحامضسعيد علي سعد القرنيعبدالعزيز ابراهيم عبدالله ابونيان
ماجد عبدالله عايد الشمريعلي عبدالرحمن صالح الرقراقفواز ماطر غايب العتيبي

سليمان سعود محمد الربيعياسر جهز بسوس المقاطيفهد عبدالعزيز حسن الزهراني
خالد سلمان عبدالله الحقبانيابراهيم سعود ابراهيم اليحيىخالد عبدالله سالم القحطاني
سعدي جري مريزيق المطيريابراهيم محمد ابراهيم المنصورمشعل هزاع عبيد المريخي

سالم مطلق سليمان النافلجلوي حديب جلوي الحارثيأحمد عائض عبدالله آل عامر المغيدي
عبدالله احمد عبدالرحيم المعافىعلي محمد علي الشهريحمد حسين علي القحطاني

عطية حسين عمر حكميعايد عوض عايد العنزيعبدالله سليمان عبدالله الغزي
فيصل مبروك جامل الفقيه الجميعيماجد سعيد عبيد الله المالكيعلي عبد الرحمن غرم الله القرني

بندر محمد حسين الشريفعبدالله تركي ضيف الله العمريعمر محمد غريب السالمي
محمد حمود ظافر الشهرانيبندر خميس عبد المحسن العتيبيمبارك ناصر شيبان القحطاني

مبارك يحيى محمد النجيمخالد عبدالله نابت الشهرانيمحمد سليمان عبدالله العيدهي
حمد فرح بخيت العتيبيسليمان راشد محمد السنيديعبدالله محمد هالل الحربي

حمد محمد حمد الشاعريحسام أحمد محمد حسامياسر فهد عوض السلمي
حميد سليمان محمد الخماشعبدالعزيز سعيد الحميدي الجهنيشجاع حمود حمدان العتيبي

عبدالله احمد علي ال المشائخماجد محمد ابكر حمقخالد محمد احمد حيدر
عبدالله صالح محمد الدخيلعلي احمد علي المقتلي الصبيحيبندر عقاب حامد الثبيتي

احمد حسن عبدالله القرنيطالل مفرج غنام المروانيعبدالله علي عبدالله الزهراني
مرزوق مصلح سعدي الجابريسعد حسين عبدالله ال مضحيعبدالرحمن فياض صالح البلوي

ناصر عبدالله محمد العجالنمهدي سالم علي ال سالمفهد راشد سعد القحطاني
فهد محسن عوض الحربيعوض عايض عبدرب النبي السلميحسن مهدي محمد ال حطاب
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محمد حميد احمد اليزيديفهد سعد خليف المسطحأحمد عايض فايع آل حسن
خالد سعد مفلح المالكياحمد فرحان فريح الحويطيأيمن عبد الله مبارك السهلي
سعود مقذل فايز السبيعيعبدالخالق محمد عوض الحربيابراهيم محسن محمد خظي

سامي مشعان مترك العتيبينايف سعد ناصر المزيدفليان عبدالله محمد السبيعي
حسن ناصر جابر شريفيبندر صالح ساعد الجدعانيعلي أحمد عبدالله العيسي
محمد صالح علي ال حارثعادل صالح احمد الزهرانيفيصل عون تركي السبيعي
شاهر عبيد منيف البقميخالد حمدان حشر العتيبيسعيد أحمد محمد العمري

عبدالله صالح سعيد الصيعريسلطان عطيةالله بنيه اليوبيعبدالله عيضه عوض المالكي
عطية الله حامد محمد اليوبيعبداللة بكر عبداللة القنفذيسامي مناحي ناجي العتيبي

احمد عطيه مصبح العمريفواز حماد وحار العتيبيمبارك مذكر محمد الدرعاني
عادل منور محمد الثعلبيعبدالرحمن خالد عبدالله ال سعودعلي زهير علي القرني

حسن ابراهيم عبد الله سعيدعلي حسن عقيل الغامديبندر فهيد ثامر الشهراني
ابراهيم عبدالرحمن سليمان المحسنحسن محمد حسن مشهورذاكر محمد ذاكر المرحبي

محمد حمدان محمد الذبيانيفهد صالح شتيان الحافظيالحسين علي محمد الشنبري
عواض محمد حازم السلميفالح علي سيف العبيويعصام سفر رجاء الهذلي

فايز أحمد نغيمش االحمديحماد احمد عاطي الزهرانيعبدالله شداد حسن المالكي
ضيف الله سعيد علي الغامديعادل عبدالله سعيد المالكيفيصل علي ناصر الشهراني

محمد خالد محمد البليهيخالد جمعان سعيد الزهرانيعلي ابراهيم عبدالله صـيـقـل
عبدالرحمن عبدالله محمد الشمرانيمحمد زايد محمد السوديمحمد حسن محمد الكبسي

عبدالله علي عبدالله االسمريحشر محمد حشر السبيعيحمود سعدون اليق الشمري
عبدالله شفلوت علي االسمريمبارك عايض سعد الدوسريذيب شالح عايض النفيعي

نايف نوار صويلح اللحيانيرزق الله معدي عوض السلميعبدالقادر محمد الربعي الشهري
سامي كريم صالح الزيدمحمد عبد الله سعود البيشيفهد سليم عويض العامري
عبدالله صالح علي البحيليصعيد محمد عياد الحنتوشيوليد علي قاسم االنصاري

احمد مناجي يوسف الزيلعيمقعد محمد مقعد العتيبيفيصل مناجي محمد البهكلي
سلطان احمد صفوق الشمريسعيد محمد سعيد الزهرانيعبدالله محمد صالح البلوي

حمود عبدالله محمد الشهرانيفواز عبدالله مبارك الثمالياحمد غانم مطلق الرشدان العنزي
عبدالله محمد عبدالله الشمرانيسليمان حمدان عبدالله الشهريعبدالوهاب سعيد علي االحمري

حسين سالم محمد الدوسريمحمد سعد عبد الله العليانيمقعد قعيد مقعد النفيعي
عبدالله هاللي عبدالله السباعيحمود بشير شكر الشمريناصر عبيد ربيعان الشمري

فيصل شلوه نفيع الجابريثامر فيصل حمد االحمديطالل خلف سعيد الشمري
بندر محمد عبدالله الفنيسانسعود عوض شامان الوذينانيحسن الحسين الحسن الصعب

مطلق عاضه سعد العليانيعبدالله حمدان حمد الحربيعلي عائض علي الزهراني
حسن عائض سعيد الشهرانيمحمد عبدالله صالح الدحيممحمد عبدالرحمن محمد الزهراني

محمد عبدالله محمد الهدابمسفر أحمد يحي الزهرانيعبدالرحمن عبدالعزيز على الدريبي
عبدالله صليم محمد القحطانيعيسى عائض جمعان الشهرانيعلي محمد علي المحسن

علي جنيه احمد البركاتيابراهيم علي زاهر البناويطارق خشم جريبيع الشمري
فهد مصلح عبدالعالي السلميعلي حسين صالح الحرازيتركي بدر مرزوق العتيبي

محمد علي سعيد العمريسلطان عبدالعزيز عفات الشعالنهزاع مهيدي هزاع المفضلي
حسن أحمد محمد الشهابيمشعل عايش نقاء السبيعيسعدون رويضان سعدون الرشيدي
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اإلعالم

التاريخ

الدراسات اإلسالمية

الحميدي دخيل دويهيس الحربيعبدالله ابراهيم محمد المزيدعبدالله علي عبدالرحمن العسبلي
نايف عليان علي الندويماجد عبدالكريم احمد البدرعقيل عبدالعزيز سليمان العقيل
عبدالعزيز فؤاد عبدالقادر النعمانمحمد علي سعد العليانيطاهر يوسف معيصب العمري

سامي سعيد سالم الغامديابراهيم علي عبدالرحمن المحسن

سلمان عبدالقادر عبدالرحمن القرنينايف محمد حسين اللهيبي

ظافر حسين صالح القحطانيطارق محمد عبدالله الجبرينفؤاد محمد عبدالله الجبرين
عبدالله رافع عبدالله العمريسعيد حرمل سعيد القحطانيعبدالله خلوي فريح المطيري
صالح سعد زيد الشعملبكر ناصر أحمد قميريممدوح سعد مساعد الحازمي
معتز سعيد عبد الله الشهرانيخالد محمد عامر الحربيعبيدان مطر ناشي الشمري

مشعل عشق ذيب بن شفلوتيوسف صالح احمد المطوعأديب محمد رشيد الحربي
عمر محمد حميد القرشيعبدالرحمن علي سعيد العمريمحمد الياس ياسين نتو

عبدالله محمد عمر السنيديفايح عبدالعزيز بادي الروقيمنصور محسن حسين البشري
تركي مبارك كفل العتيبيمقعد صالل مقعد الرحمانيهادي مبرك فهران المطيري
مشهور محمد حميد الزيداني

محمد عواض محمل الوذينانيفهد حمود علي الفريديعاطي عطية حميدان الجدعاني
عبدالله ظفير مصلح العريانيمحمد مقبل علي العماريفيصل حامد احمد وزيره

مفرح علي مشبب القحطانيفؤاد منصور فؤاد قطباسامة يحي محمدنور حلواني
مجاهد أحمد علي الغامديعبيدالله عبدالله ابراهيم المالكيابراهيم فهد محمد الشايع

صالح عيد ستير الطفيحيماجد محمد واصل الحربىممدوح محمد بخيت الصاعدي
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحصانمحمد مشني حسن الزهرانيمحمد مهدي محمد القحطاني
عويض مرزوق راضي العقيليعلي محمد ابراهيم دربشيمحمد محني صالح العماري

ماجد علي عبدالله واصليمحمد ملفي مفلح الشهرانيماجد احمد حميد الشيخ
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الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

عبدالله يعقوب زيد الشمرانيماجد أحمد عبدالله الغامديبندر صنت مريشيد المطيري
مخلد حسن حسين الجابريعبدالمحسن سليمان عبد العزبز الوهبيهتان صليح محشي الشهري

سلطان محمد حسين الزعبيحاتم حسين مديش بجويحمود سبران محمد ال سلمان الشهري
علي عودة سالم البلويأحمد عيدان علي الزهرانيحمدان أحمد عبدالله الكثيري
احمد سعيد علي الزهرانيعبدالله علي حامد الحارثيتركي ردة الله رداد الطلحي
تركي ضيفالله تركي الجعيدعلي يحي علي آل مجثلسعد عبدالله محمد الفوزان

عادل زايد عيضه الجعيدعبدالرحمن عطية جديع العمريعبدالله سعود عبدالله الحربي
عمر أحمد ابراهيم عسيريعليوي مانع عليوي العرجانيطالل عبدالله ملفي السلمي
سامي حميد أحمد العوفيعلي معيض محمد ال قماش القحطانيخالد حسن محمد االسمري
عادل حامد محمد الظاهريطراد عبدالعالي عامر السلميعالء عمر عبدالله بافياض

يوسف عبدالرحمن صالح المسفرمساعد عشق مبارك الغامديمحمد حسن عائض الغامدي
محمد هادي عثمان مسمليحسن علي محمد االسمريبدر جزاء قليل الحربي

محمد عيدان علي الزهرانيفارس علي مشرف الشهريصالح سالم عبدالله ال عامر
بجاد مناور حجاج الحربيغريب يحيى حسان مراجمهادي رجيان ضيف الله العتيبي

عبدالرحمن عبدالله علي الصقريعيد عودة فالح البلويياسر منصور حامد المطيري
عوض محمد صالح ال النعيرابراهيم أحمد محمد كلفوتصالح حسن صالح المالكي

عبد الله محمد مشبب الزهرانيحسن ابراهيم حسن المناخرةاحمد سعيد عبيد العمري
عمر راجح سراج السبعيحسين محمد حسين الصمدانيممدوح محمد عيضة المالكي

عثمان دخيل الله عطية الحربيحمد محمد حمد ال عامرمسفر فيصل برينيس السبيعي
حسن أحمد صالح الشيخياحمد ضيف الله معبر عريبيجمعان عبدالله علي الهاللي

محمد الحسين حسين عتوديحمود محمد علي االحمريتركي مدغر حمادي الشمراني
فوزي محمد نفاع البالديطارق سعد محمد القرنيفواز دليمان معتق العنزي

عبداللطيف عطالله معطي الفضليياسر صالح محمد الكندي بن محفوظمخفور علي جارالله العرجاني
سعيد ظافر ظفير العامريأحمد عبد الله ظافر المومينايف حسن علي البيشي
علي عبدالله زاهر الكلثوميسعد ناصر سعيد آل أبوعيونمحمد سالم حماد العوفي

سعد ابراهيم عبدالرحمن المالكيعادل كريم عتيق الحسنيسامي مستور راجح الذويبي
هشام محمد علي الزهرانيمحمد عبدالعزيز محمد المزموميمبارك ناصر منيس الجهمي

صعبان محمد علي خويريحسين احمد حسين الزهرانيعبدالرحمن دليل مساعد المخلفي
عبدالسالم صالح عبدالرحمن الخزيميوسف مهدي معيوض السلميعمار عبدالرحمن عبدالله السحيباني

علي محمد مغرم الشهريعلي سعيد محمد ال غصنطالل مبارك فرحان الشمري
بدر عيد جراد الحربيحمد احمد محمد ال زهيرخالد فريح فرح الحربي

فايز حويمد حميدان المعبديعبد الله علي عبد الله الشمرانيعبدالرحمن عمر مطلع المطيري

علي جمعان سهالن الغامديعلي عبدالله محمد القرنيفهد دغيشم مسند الشمري
نواف ذعار صفوق الشمريسعيد عوظه عبدالرحمن الشهرانيعبدالرحيم زبن غباش السلمي
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اللغة اإلنجليزية

بادى على مبارك الدوسرىمحمد سعيد سعود الشهريمتعب نويفع رويجي السلمي
حميد أحمد حميد السالميعبدالله عبدالعزيز علي الشهريعبدالله عوض ثويب الحارثي
موفق عبداللطيف عويش المحماديهادي سعد هادي العمريمعيض ابراهيم علي العلياني
محمد عبدالله مسفر الخثعميجالل رشيد علي مطهريسعد محمد سليمان الشهري

محمد عمر محمد السميريخالد سعيد عبدالله الشهرانيعادل أحمد علي الغامدي
فيصل احمد الفي الصالحياحمد علي حبيب ال حبيبسعود ضاوي ضيف الله الحربي
عبدالله عوض رجاء الحارثيمرضي درويش علي القرنيعبدالوهاب علي حميدي حصان

ابراهيم نايز صمال السلميعبدالرحمن مشبب ثابت ثابتحمدان محمد حسن العمري
سهيل محمد أحمد مغفوريقاسم يحيى علي السعنبدر العفين شعيفان السلمي

عبدالله رافع حسن العمريفهد شبيب ربيع القحطانيهاني محمد عمر سبحي
حسن أحمد علي مساوىعبدالله ناصر سعيد الغامديمحمد معيض جابر الشهري
محمد عيد احمد السفيانيحسن الحسن علي الصمدانيمحمد نشاء فيصل العصيمي
معيض حسين عبدالله القحطانيحسين حامد سليمان السلميسطام مسحل عوض العتيبي

عوض عبدالله عوض القرنيعبدالرحمن حسين علي القحطانيسعد علي مغرم الشهري
خالد صالح عياد الجهنيابراهيم علي ناصر المنديليعلي محمد سعيد القحطاني
محمد راشد سعود الزمامحسن احمد خميس الزهرانينايف عيضة محمد الثبيتي

عبدالرحمن عيد عبدالعالي الرشيديمنصور عوضه سالم الشهريمسعود سعيد صالح آل سالم
احمد ابراهيم احمد الزبيديسلمان محمد عادي العتيبيماجد دخيل ربة مبرك المطيري

سلطان حامد عوض الحسانينايف منير مناور المطيريعبدالله محمد مذكر المطيري
سعيد سعد عبدالرحمن العمريحسن ابراهيم محمد الزهرانياحمد محمد عمر العمري

محمد سعيد ظافر الشمرانيبندر مسفر امبارك الزهرانيجالل حسن مشني الغامدي
ثامر رضيان تريحيب المطيريابراهيم عبده درويش المغربيمحمد جابر سهالن الكثيري

ماجد نايف فرحان الشمريفهد احمد عبدالله الشهريعبدالرحمن عبدالله حسن الزبيدي
قاسم محمد احمديني العزيرمتعب حميد عالي المالكيياسر حميد حامد اللهيبي
فارس منصور محمد آل نبلهسعيد حسن سعيد الزهرانيفهد عايض وارد الجعيد
احمد علي صالح الزهرانيسامي سعود رجاالله السلميمكي أحمد محمد حامد

باسل حامد محمد اليوبيمعتوق سالم محمد الشريفمحمد عثمان علي محزري
علي محمد عبده الشافعيعلي محمد علي الصحبيأحمد سلطان صويان القحطاني

ظافر سعد مشبب ال غرامةمحمد ثاني حسين العنزيعبدالرحمن محمد مساعد الزهراني
ابراهيم محمد جراد العنزيمحمد ظافر هادي القحطانيبدر كميخ كميخ العصيمي

فهد مفرح عويض النفاعيمحمد منيع نفاع القعيانيعبدالله سعيد مفلح ال جخدب
منصور عيد عواد السلميخالد سعيد جري القثاميبندر سلطان ظافر العمري

مقرن مقعد مصلح العتيبيطارق محمد جودالله المعبديمحمد حفيص عبدالله المرحبي
عبدالله أحمد علي محزريسعيد علي عثمان الزهرانيعلي سعد علي الشهراني

علي احمد محمد الزبيدياحمد عبدالله حمدان الجهنيحسين صديق احمد جعفري
محمد احمد عاطف الزيلعيسلمان صيتان حبيليص العتيبيمحمد مناحي عبدالله الشهراني

علي عبدالله علي الغامدينادر علي حسين الفريديحسين محمد ابراهيم متوم
عبدالجبار رزحان جبار الشهريحسن محمد عبدالله الشهريعبدالعزيز حسن علي الغامدي

جبران عبدالرحمن جبران القحطانيعمرو سعيد مريشيد الرفاعيعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن القرشي
اسماعيل محمد علي سواديبدر سالم نوار العتيبيتركي عبدالله ربيع الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

حامد خليوي رابت الرشيدياحمد حميد سعد المالكيجابر محمد علي الشمراني
سعيد زاهر سعيد الشهريعلي أحمد علي الشيخيسلطان سعد عويض العتيبي

محمد مسفر فنيس الشهرانيماجد عبدالله علي الشهريمحمد عبد الله محمد الشهري
خالد علي سالم البلويماهر ناصر رباح المزينيفارس محيا دحاس القثامي

يحيى جابر محمد شربيب عسيريمحمد علي محمد الشهريخالد محمد احمد ال فلقي
فيصل محمد حزام الدوسريمصلح محمد علي الشيخيمحمد خليفه محمد الشمري

منصور سعيد منصور أبومالحسعود غانم مانع المزموميعثمان حسين عثمان الشيخي
مبارك محمد مبارك العمريعماد عيد مقيبل الفايديحسن احمد محمد عسيري

سلطان محمد سلطان الهاجريعلي ضيف الله محمد الشمرانيفواز عبدالله علي االسمري
عبدالعزيز شعيل صبحي المطيريانس خليل حبيب الله عبداللهعبدالله احمد سعيد الغامدي
عبدالله حامد أحمد الزهرانيبندر فؤاد صدقة سبحيصالح يحيى محمد المازني

وليد عبدالله سعد الجهنيجمال محمد جودالله المعبديحسن علي حسن مهدي
يوسف سفر سعد زبينسلطان عليان مطر الحربيفواز عون عيد العتيبي

سامي عبدالله محمد العمريجبريل محمد يحي معافامحمد أحمد خضر الزهراني
أحمد محمد أحمد الراشديمقحم عبدالله مقحم السبيعيهاني منصور عريمط اللحياني
سعيد مشبب عبدالله القحطانيمطلق مسلم فطيس المالكيأحمد عمر عبدالله آل جمحان

فيصل ظافر عبدالله الشهريعبد الكريم عبد الله محمد الشهريمحمد معيوف مطير المسعودي
سعيد علي سعيد الغامديفواز نايف سعيد الشمريتركي عيدان محمد السعدي

محمد سعيد سعد الصبحيخلف صالح محمد الغامديعلي محه أحمد العمري
بندر علي عبدالله الشهريعبدالله سعدي محمد الغامديزيد سعود عيفان المطيري

مشبب سعد مفلح آل وعالنفهد سند فائز الشمريفيصل عبدالله مصلح المطيري
جالل مساعد سعيد الزهرانيعبد المجيد محمد سعيد فراج السيدحمد محمد مسعد الثبيتي

بندر محمد علي القحطانيظافر غرم ظافر ال متعبسالمه عطالله سالمه الحويطي
ماجد فالح جعدان الزهرانيمجدي يحيى العباس الحكميعبدالرحمن محمد عبدالله المالكي

ماجد مسلم مغيص الشمريسعد رشيد راشد الجهنيفهد عسكر حمود الحربي
حسين ابراهيم طاهر أثالوينواف عبدالعزيز عايد الخطابي

ابراهيم عبدالله الحسين سهيلمحمود راشد حمود البلويكميخ رشيد جفين السبيعي
عبد الله فضل عبد الله الساعديعيسى علي محمد حمديعبدالله ثايب خلف المخلفي

تركي نافع سالم الحربيمحمد مطلق ضيف الله الجدعانيشداد سودان خشيف المتعاني
فواز فالح علي الشهريعائض عمار فواز السلميحسين علي عمر المنديلي

حمدان الفي حمدان الحربيخالد ناصر الصغير الشهرانيياسر احمد ابراهبم عسيري
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علم النفس

محمد رحيم مطلق العتيبيمحمد زيد حديد العتيبيمحمد أحمد محمد حامد
أحمد سليم صالح السنانيأحمد محمد أحمد نسيبعبدالله سعد عبدالله السعيدي
عامر عبد الله علي عسيريرامي علي سالم الهويدمازن يوسف ادريس ادريس
نائف علي احمد الزهرانيعبدالله موسى مسفر الزهرانينواف ثواب جربوع العتيبي

علي حمد زاهر الحسنيمحمد حسن عوض البارقيعبدالله سالمه حماد االرينبي
عادل محمد ابراهيم الدوعانخلف مبارك عوضه الحلي الغامديفيصل عبدالله محمد الحماد

محمد عبدالرحمن مرضي المالكيمجتبى يوسف علي القطيفيساري عبدالوهاب محمود نوار
حمدان بالقاسم علي الشهريعبدالله يحيى يحيى مرعيعبدالرحمن ابراهيم سعد الصقيران

رايد عيفان محمد العتيبيجميل رمزي جميل عبد الرزاقسامي ضيف الله ساعد الحميدي
راشد محمد راشد القحطانيرضوان سالم سنان السلمينواف صالح علي شكر

عطيه سالم حسين الهتانيسعود صويبان ثائب العتيبيبندر جمعان عطية المالكي
حسن علي أحمد االسمريأيمن رجاء صالح النجارمشعل عمرو صويلح الجعيد

عبدالله موسى احمد المرحبيسليمان صالح سبيل الحربيمحمد عبدالله مشبب االسمري
مرضي محمد مرضي الزهرانيفهد فرحان صعيقر الذيابي العتيبيراشد عبد المحسن هديان الدوسري

عبدالوهاب جمال علي البداحمحمد عبدالله محمد آل محورمحمد معمس احمد معشي
سالم حسن عمر الزبيديعلي محسن ضيف الله الحريريعلي فهد سعيد ال الحارث

عادل محمد هادي خصويسعد ابراهيم عبدالله الغناممحمد سعيد محمد القحطاني
معدي على شنيف الشهرينداء صالح كداء العنزيعبدالرحمن مسفر عبدالله العتيبي

خالد ثواب مسعود الشهرانيسلطان علي يحي عسيرييوسف صالح محمد البلوي
يحي علي يحي عسيريمحمد شايع علي حارثيسعيد محمد سعيد الشمراني

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الغامديسمير عبد العزيز عوده الصبحىعبدالعزيز زايد شديد الجهني
بندر عبدالعزيز حمد الحسينعبدالعزيز خالد عبدالرحمن ال سعودأحمد محمد عيضه الخديدي
محمد عبدالله سليم العمريمحمد علي محمد المرحبيعبدالله عياد فارع العتيبي

علي فالح زامل ال الظهورعالء جابر مروعي القربيعبدالله عويض محمد الزهراني
صقر سعد عبدالرحمن ال غانممحمد سعد مرزوق البقميمحمد عيدان موسى الزهراني
صليح مطلق طلق القثاميمهدي موسى عبدالعزيز المجايشيفهد عبدالله محمد الشهراني

سعيد عبدالله سعيد المالكيمنصور سليمان محمد الخليويعبدالله موسى يحيى المشنوي
سامي علي حسن الغامديعبدالعزيز عبدالله عبدربه البراهيمفهد صالح الفي الحربي
عبدالرحمن عبدالهادي ردود العبيديسهل سليمان مطلق الثبيتيعاتق سفر كليب البقمي

علي عيسى علي عسيريمحمد نايف طلق العتيبيعبدالله علي عمر هزازي
بندر عاشور ابراهيم ابوحسينمشعل علي محمد الغامديبركات حسن عقيل العبدلي

حسن عائض محمد القحطانيعلي سعيد يحيى العسيريصالح جبران صالح القحطاني
أحمد عبداللطيف محمد الشويعرحسان علي قاسم العوفيعوض محمد جراد الغامدي

غانم مطلق عبدالله الغامديزياد الفي محمد الزهرانيمحمد أحمد مازن البالدي
عبدالله علي دليم العنزيمحمد راشد رجاء الحربيفهد محمد سعد االحمري

منصور جمعة ابراهيم الخيبريهويدي سعد راشد العازميفالح حامد صالح الحرازي
بندر علي حامد الثقفيعبدالله فيصل سليم النزاويعبدالله راشد مرشود الرحيلي

محمد سلمان علي المطيريرامي عبدالحميد محمد الجهنينوار حزام هاضل السبيعي
محمد سالم عوده الشنتركى عتيق اللة سليم الرفاعيعلي سعد علي الشهراني

سعد الحميدي بركة الله المطيريمحمد مطلق سويد العتيبيسامي راشد محمد الحارثي
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علم النفس

غرم الله مسفر عباس الزهرانيعبدالعزيز سعود سعد القحطانيعبيدالله عبدالله عوض الرشيدي
مطلق فهد مطلق الحميانيمحمد ابراهيم احمد عسيريعبدالله احمد ابراهيم عسيري

حامد عيضة عوض النفيعيمحمد عبدالله محمد الزهرانيمحمد ضيف الله مهمل السلمي
حلمي محمد عزت حلميمشعل سالم نغيمش الوافيعايض حمود سعيد الغامدى
عبيد عبدربه ثابت المقاطيعبدالله محمد دلهام العمريسامي محمد سعيد الغامدي
حسن سعد أحمد الحارثيفيصل ساعد مزيد المالكيمحمد أحمد محمود المهدي
محمد ناصر احمد باشوتفهد ابراهيم عبدالمتعالي عسيريمحمد سليم ضميان العنزي
صالح مشعان سحيم الشيبانيعبدالله فنيس علي الشهرانيخلف خليف عياد المطيري

محمد جزاء عيسي الجهنيمحمد مساعد حزيم العنزيعادل معيوض عواض الزايدي
سعد محمد حريران العنزيعلي احمد محمد غباينعبدالله عمر محمد التميمي

منصور سالم مرزوق المروانيمشعل مريح مريح الشهرانيعائض محي عايض االسمري
محمد يحيى حسين ذاهنةفهد عباس عويض الحارثيعبدالله عطيه سالم الزهراني

حمد هنيدي عاتق البالديجمعان علي عبدالله الغامديعبدالله عايد راشد الردادي
حسن عبدالله محمد ال ظافرعبدالله صقر ادريس آل حميضانناصر مقحم عبدالله السهلي
صالح سليم عيد الجهنيياسر علي سعد ال مفرحيحيى الحسن محمد الجرب
معيض عايض معلوي الحسانيعبدالله يحيى محمد العربي عسيريعبدالله ساعد مزيد المالكي

فرحان حمزه فرحان االسمريحمدان فلحان عايض القرشيمتعب عبدالله مشعل الصعب
سامي عبالعزيز عايض الزهرانينايف عبدالله مشعل الصعبفايز فهد فايز المطيري

احمد عبدالرزاق احمد الكبكبيعبدالعزيز جابر زيد الكديسيمحمد عوده غازي الرقابي
سالم حامد مصلح الصواطمفلح سعد مفرح آل منيفعامر عبدالله عامر الشهري

سند جميل ثواب المطيريعائض عيضه سودان المالكيقاسم محمد عبدالرحمن الشهراني
أحمد محسن محيسن المجيريشيسلطان عوض مزعل الجعيدمسلط محمد مرروق العتيبي

عبدالله علي سعيد الشهرانيسلطان عايض زايد الشلويصالح صالح ابراهيم اللقماني
عبدالسالم فهد عبدالله الهيهأيمن داخل منير المرعشيعمر علي سعيد الفقيه

علي مانع محمد ال جابرعبدالله سليم زهيميل العتيبيغريب فنيطل عيد الشمري
خلف نجدي مناحي البلويسليم مسفر مبارك الغامديناصر مرزوق دكام لسلوم

محمد ساعد بنية السلميغرسان محمد غرسان الخثعميمحمد فارس عواض العصيمي
محمد عبدالله غرم الزهرانيعلي فالح عبدالله الشمريعبدالرحمن محمد نخيالن المطيري

محمد علي محمد القحطانيمحمد سعيد أحمد المالكيناصر منصور طالع القرني
عبدالله مبارك عايض الجهميعبدالرحمن علي محمد القرنيحاتم عبدالرحمن مسفر رمزي

سعيد عطية الله عباد الحربيمهند ابراهيم محمد السيدماجد عبدالله جاسم الفضل
ثامر مرزوق ثامر العصيميعباس محسن علي المكرميسعيد محمد سعيد العمودي

محمد سلطان أحمد آل خريممحمد ناصر محماس البقميناصر مزعل سليمان البلوي
طارق عيد طليحان المطيريحامد عياد داموك الرشيديعيد زايد عبدالله الشهري

محمد جمعان سعيد الزهرانيماجد سالم مبروك الفيصلمازن عبدالرحمن احمد عسيري
سعيد ناصر سعيد صمعانعبدالكريم ناجم حصن السلميعطية معطي موسى المالكي

محمد عبدالعزيز عبدالرحمن النعيمسلطان عبدالله حسن الشهريفهد عبد العزيز عبدالله الهواش
شايع دبيان حمد الشمريجاسر فالح باروك الحربيبندر احمد محمد الشاعري
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علي خلف عبدالله القرنياحمد رجا كساب الضويحيعبدالله ناصر الحميدي العتيبي
مازن تركي فالح النفيعي العتيبيهاني سليمان عبدالمطلب طلبعلي أحمد محمد سفياني

عيسى احمد محمد عطويسلطان عيد حزام الدوسريهاني هزاع عبدالله الزهراني
نايف غانم محمد الدوسريبندر احمد احمد عطيفعلي محمد احمد ال شيبان

مازن عبد العزيز عبد المحسن ابانمياحمد مصطفى محمد خوجهفواز جابر ناصر لسلوم
طارق علي مشبب آل حسنمتعب شديد ضيف الله المطيريهشام هزاع عبدالله الزهراني

مراد حمد عبيد اليوبيعلي صالح عبدالرحمن الغامديماجد عبدالقادر عوده االحمدي
عادل دخيل الله جارالله الحارثيسعيد محمد حويس االسمريجاسر احمد حميد الحبيشي
عادل عسير فنيسان الشيبانيسعيد علي محمد الغامديمرشد مطر مرشد الحربي

عايض مثيب وقيان العتيبيمهند عبداللطيف عبدالله الجداويناصر مرزوق جابر ال صليع
ناصر سعيد عاطي الخزاعيصالح محمد جبرتي الشيخي الزهرانيعبدالله ابراهيم عبدالله الحارثي

فواز علي راشد النافعيحسن محمد الحسين القاضيياسر زكريا محمد سريه
كريم سعود معيض المطيريتركي محمد مساعد الزهرانيأيمن عبده علي عقيل

عبداالله موسى علي الحازميفهد جروان أحمد السلطانمحمد يحي قانص المالكي
وائل حسن ولي حكميفيحان محماس زويد العتيبيماجد أحمد عبيد المالكي

عبدالله أحمد علي أحمدمحمود عبدالقادر محمود مسكيمازن محمد عمر مختار انفنان
خالد محمد حسن الشمرانيماجد عبدالله سعيد الزهرانيموفق عبدالله ابراهيم السقاط

حسين علي حسين الحازميحسن حاسن تويم الثقفيبدر علي عمر لطيفي
سعيد علي منصور العمريعبدالله جميل اسماعيل وروعساف سالم عساف الغامدي

اسامة محمد صالح نقليحسن سعيد عقيل المدنيعادل بادي نهار المطيري
الفي عايد عبيد المطيريمحمد سعود سالم النجيمماجد عبد الله محمد بن لسود

حسان محمد جبريل فالتهمحمد سعد محمد القحطانيفواز شعيفان شامي الخضيري السلمي
نامي صعيمر مثيب البقميمحمد عطيه حسن النعيريسعد صطام محمد السبيعي
سلطان مصطفى سلطان العبدليعبدالله محمد عبدالله عسيريفهد عيسى عبدالله المالكي

عبد الجبار سعييد احمد الكبيرياسماعيل محمد شريان حسنعلي حسين عايض آل حنيف
خالد مردد سعيد العمريسامي علي احمد الزهرانيعادل عبدالحميد محمد الرويثي

سعيد علي احمد الزهرانينايف ضافي محمد المحماديمخلد غازي عبيد المطيري
حمد عقال صالح العتيبيخالد محمد فهيد الوهبينواف مسفر عيظة المالكي

عمر زايد عميش العتيبيعمر منيف نائف العتيبيبندر خميس عجمي العجمي
خالد عبدالرحمن ناصر البكرسامي بندر محمد السهليعبدالله محمد عادل الصيدلي

محمد سعود جدي السبيعيعبدالله ضيف الله عبدالله المالكيمانع سعد مانع حصان
عبدالله عبدالهادي عبدالواحد المطيريعبدالمجيد علي محمد الزهرانيبندر فايز جريو القحطاني

مشعل سعيد حمود السبيعيعايض عوض عبدالله الحارثيمناحي مشغي سعد القحطاني
عاصم عبدالرحمن عبدالله ميرعالمعبدالعزيز وصل الله عائض السويهريجبر عبدالعزيز محمد الجبيري

عبدالله خضر عبدالله الزهرانيعلي عبدالخالق علي الشهريحمد أحمد مهذل القريقري
صديق عبدالله أحمد صيرمبدر محفوظ يحي الحرقانيعادل صالح عبدالله الحميد
عمر أحمد عثمان العموديمحمد ابراهيم امبارك الشيخيفواز محمد ابراهيم عسيري
فؤاد سعد سعييد المالكيمفرح يحي مفرح المالكيسامي سعيد محمد المالكي

عبدالله صويلح عبدالرحمن الذبيانيعبدالله فهد ابراهيم الشهرانيمحسن مصلح عمري الحربي
عبدالمجيد عبدالعزيز محمد الزهرانيحسين محمد عبدالله السلطانزيد عويض معيوض السلمي
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وسيم علي محمد المذهبمحمد عيضه حسن المالكيمعتز أحمد أحمد الغامدي
عبدالله حمدي أحمد المالكيعلي أحمد علي عسيريعبدالعزيز فهد فهيد الفريحان

عبدالعزيز عمر سعيد باخشوينابراهيم عبدالكريم محمد الشيخينواف منصور الرويس الغضباني
فواز خضر ابراهيم سيدطامي عايض سعيد الحارثيمنصور حبيب عبدالله الروقي

علي محمد يحيى عسيريسلطان صويلح هاشم الحربيفهد علي دريويش الحارثي
ماجد سالمة سلمي الرفاعيأمين معتوق أمين خياطسعيد يحيى عبدالله الشهري

ماجد شريد نوار المطيريسعود غازي اسعد أبو سليمانمقبل منير على العتيبي
ايمن عبدالرحمن محمد الحبيشيمحمد علي دليم القحطانيحمد خرصان مهدي ظافر ال مهذل

عبدالله علوش مرزوق السبيعيعاطي مرشد فراج الحربيناصر صالح حامد السويعدي
عوض الله حمدي حميد السلميمحمد بلقاسم عايض القرنيعواض مصلح عواض المطيري

قايد محمد منور الرشيديعبد العزيز سعيد محمد القرنيفهد طلق مثيب الذيابي
يحي عبدالله محمد العاصميفهد عبدالعزيز عبدالله البنيانفيصل خلف عودة الحبيشي
نائف مريزيق فارس العتيبيمصطفى فائق مصطفى الدردريعبدالله محمد سعد ال زارب

عقاب سعيد ظافر االحمريهتان فواد حسين شالوالةعبداللطيف عبدالله عطالله الوقداني
منتصر معال واصل الجهنيوليد علي احمد الشهريهاني ابراهيم مجحود الغامدي

مسفر دخيخ سالم الغامدىسلطان سعيد محمد االحمريشاكر عبدالرحمن سعد الشهري
صالح محمد رافع العمريماجد فراج شويمي السبيعيمروي مبارك ربيعان المطيري

عبدالعزيز حفظي محمد آل عياضابراهيم عبدالرحمن ابراهيم النفيسهعبدالله فهد عبدالله الحمود
طالل عيضه محيل الصواطعبدالله سليمان رفيع العتيبيمحمد سلمان فاضل سعد

حسين مزيد شارع البقميأبراهيم عبدالله أبراهيم الدوسرينايف ضيف الله صالح العتيبي
غرم الله خضران عبداللة المالكيسالم بخيت سعيد الزهرانيعدنان حمدان عطيةالله الصحفي

ابراهيم حسن صالح عاكعبدالوهاب علي مشبب آل عرشانفايز بدر سعيد الكلبي
فهد محمد صالح الحربيمحمد عبدالرزاق محمود الصادقسيف الفي عمر المطيري

فيصل خلف فايز الشمريحمود حمد حمود الصعبهالل مفلح هضبان الحارثي
ربيع علي محمد سريهمحمد علي عبدالله الناصرعبدالرحمن سعيد معيض القحطاني

عبد المجيد عبد الله صالح الغامديمحمد عبدالله سعيد حجرافمحمد ضيف الله محسن الغامدي
سعد عبدالرحمن محمد بن جديدطالل مشعل راشد الرشيديسلطان ضيف الله يحيى الزهراني

احمد سلطان علي االحمريسالم عبدالله سالم الشهريذعار بدر مثيب العتيبي
متعب باجد فيصل السلميمحمد ستر حميد السلميفهد مرزق جمل البقمي

محمد علي احمد االحمريمحمد احمد علي الذبيانيماجد محمد عبدالمحسن الحربي
فهد محمد تركي المالكيتركي علي محمد الياميحاتم محمد حمد الجهني

سلمان مفضي الحلو العنزيسعيد مبارك سليم الثبيتيعلي سلمان علي الشهري
علي يحيى أحمد الفقيةياسر عوض عبد الله االسمريأحمد فهد مرضي ال عبود

علي مرزوق سعيد القحطانيسعيد ابوبكر عمر باخشبعبدالله سعيد احمد الزهراني
عبدالمجيد سعيد يحي المالكيحسن محمد حلوش الجعونيعلي عكفي سعيد الشهراني
راشد عبدالله راشد االسمرينواف سالم محمد الزايديفهد دحيم حمدي الرشيدي

محمد مرزوق علي القحطانيغازي عويجه مبارك السلميهاني خالد محمد خوجه
محمد موسى احمد السفريثامر رده سويلم القثاميمحمد صالح محمد الرشيد

حميد أحمد علي العمريسلطان مضحي نامي السلمييوسف محمد عبدالله الفهد
هاني عطيه راشد الحربيمحمد معتوق سعيد بغدادينايف نامي حمد الوذيناني
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علي احمد موسى الزهرانييحيى ابراهيم أحمد عسيريخالد خلف ابراهيم زهراني
بدر ناصر سعيد الشهرانيعبدالله صالح حسن الزهرانيعادل عبدالرحمن ابراهيم بن عبيد

بدر دويس احمد الحربيسلطان سعيد معيض الحارثيعباس احمد خان جمالي
احمد عابد سالم القرشيعبدالله صالح رفيع العمرييوسف عبدالحكيم عبدالكريم بخاري

عابد حماد عون الله السلميصامل عتيق الله غيث البالديسعيد محمد رجاءالله الحربي
عبداالله زيد سليمان الهزاععبدالله علي عبدالله القحطانياحمد علي مانع االحمري

محمد عويض ثواب العتيبيعلي عبدالله سعيد الشولرامي صالح محمد النمري
يحيى هادي محمد حريصيهزاع محمد سياف القحطانيعبدالعزيز محمد سالم الشهري

خالد حامد حميد السهليفيصل عبدالرحمن عبدالعزيز القاسمملفي صالح الفي الحربي
محمد صالح محمد الزهرانيمالك علي جيالن الحربياحمد محمد حفيظ

علي خلف علي الغامديخالد راشد مطلق العتيبيوليد محمد أحمد أبوعنزة
أحمد صالح محمد حنتوشياسر محمد علي الوليسلطان احمد عبيد المالكي

عبدالعزيز منيع الله عتقان المطيريعلي جمعان احمد الزهرانيبدر صاطي معيوف المعبدي
محمد علوان عامر الشهريزايد موسى علي الزهرانيعبدالله محمد عبدالله القحطاني

عادل عبدالله عليثه االحمديثامر مسعد سعد الجهنيحسين هديبان علي ال ذيبان
خالد علي عبدالله الراجحمحمد مشعل دخيل الله المطيريعيسى حامد عطيةالله الشيخ

فايز سعود مالعب العنزياحمد سعيد عطية الزهرانيماهر يحي عبدالعزيز البواردي
أحمد غالب حجي العتيبيعلي قاسم علي الحكميفهد معيوض ثواب الجعيد

شنيف ناجم بركي الفهميحسين جابر مقنع القرشي زهرانيأحمد مصلح صالح السلمي
نايف ناصر علي السنيديأحمد عبدالحميد عبدالعزيز الزهرانيمحمد شبيلي عبدالله الشهري

عبدالرحيم جمعان شليان الوقدانيثامر رسام عبدالهادي الرسامماجد سعيد سعد ال سالم
فواز نايف عون الغالبيعادل سعيد عوض القرشي الزهرانيناصر حسين ناصر ال معجبة

أحمد ابراهيم حسن العمريموسى محمد حسن العسيريعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن بن هداب
فيصل فهد عبدالعزيز الزهرانيسلمان عبدالعزيز زيد الهميمهاني خضران ردود الزايدي
محمد عصام عبدالرحمن ابوراشدنايف باخت بخت السلميمحمد مذكر عوض العتيبي

عبدالرحمن محمد شحته رشديمحمد احمد علي العسيريمهدي فراج عبدالله السبيعي
محمد مداوي محمد القحطانيمحمد درعان فرج القحطانيمحمد عبدالقادر حمود ابوطالب

فايز عوض حمد المطيريعلي عبد الله مفرح القرنيعلي عبدالرحمن علي الشهراني
عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز العرفجمسفر سعد سعيد القحطانيعبدالله مشرف علي العمري

وهيب منصور محمدسنوسي الغامدىأيمن الفي عطية المروانيفهد حمود غزاي المطيري
خالد عبدالهادي محمد القحطانيعبدالعزيز مسفر محمد العمريمحمد يحيى علي القحطاني

عبدالمجيد علي عزيز الحارثيرمزي عبدالله حسن مديفنسامي عبدالله صالح المطيري
فهد بركي بريك المعبديعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن المسندسلطان محمد سلطان الزهرانى

رائد عبدالله خضران الزهرانيوليد محمد صالح العجاجياحمد ابراهيم محمد الشيخي
ماجد صالح عبدالله البازعيسى محمد أحمد عطويخالد حمدان رجاءالله الحربي

حسن محمد حسن الحسونيحيى مفرح احمد آل طالعمحمد فهد محمد السبيعي
حسام ابراهيم احمد الصبحيردة عابد عبيد المالكيسعيد عبدالله عثمان الغامدي
محمد نافع مرزوق الجابريمحمد حسن سليمان الحسنمحمد مرضي فرج القحطاني
سعود عتيق حباب الحربيطالل عبدالله سلمان سعدخالد عثمان حسين الكويليت
ابراهيم سليمان عبدالعزيز الثاقبأحمد محمد هالل الحارثيعيسى محمد احمد عسيري
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عبدالرحمن سعد محمد السنانيريان بريك بركة الله الصبحيمحمد يحي جابر النجادي
مقرن ظافر عبد المانع القحطانيبندر محمد مسفر القحطانيعيد سعد ناحي العتيبي

سعد بدر سعد الحواسياسر عبدالواحد فالح الصحفيمتعب علي محمد زهراني
سعد ساعد ثابت الفهميعبد الله عامر راجح القشيريعبدالله محمد ريال القارحي

رائد عثمان محمد عقيليبركات محمد شبير السيدعادل أحمد محمد صالح
عبدالله ياسين محمد الزهرانيعبد الرحمن سعيد صالح الزهرانيأحمد محمد عبد القادر رفقي أبو طه

طارق ابراهيم عبدالعزيز الزاحمعبدالمجيد مسلم عبيد العطويجاسم غويب سفير المطيري
فهد وصل الله عائض السويهرييحيى حمزه عبدالله آل عضاهنوديع سليمان حمزه الجهني
خلف محمد عبيد العليانيحسن عبدالله احمد الزهرانيمناحي ناصر مناحي البقمي
رمزي مطر زين الله المعبديعبد الله عبيد عبيدالله المطيريعبدالله محمد احمد عسيري

فيصل تركي سعود الحربيبدر عبدالمحسن ناصر العسافعلي طالع ظافر القرني
علي محمد جمان السهيميعبدالعزيز عبدالله سعيد صمعانعبدالرحمن عبدالله حمد الحمداني

نواف عبدالله محمد آل عردان الشهرانيزياد خالد محمد جستنيهيحي جابر محمد التليدي
سعود محمد غازي العتيبيبدر مفرح مهدي الزهرانيعبدالله حسن علي الشهري
صالح سعد صالح الطويلبدر سعيد طامي الشهرانيأكرم عبيد الله عبيد الحربي

ابراهيم سعيد محمد الزهرانيمحمد راجح عبدالله الشهرانيسعد محمد سعد الغامدي
سعد محمد عرنان القحطانيابراهيم عبدالله حسين التمارمنصور مستور دخيل السواط

خالد بشر فرج الصيعريعبدالله موفي عبدالمحسن الدوسريسيف فهد عواض الحربي
محمد عبدالله ظاهر العازميمحمد سعد محمد البراكعبدالله محمد حامد الحارثي
مداوي محمد أحمد عسيريمحمد يحيى علي مركوزخالد مطلق مهذل القحطاني

عبدالله محمد شايخ الشهرانيمحمد علي ناصر الشهريحسين سلمان ناصر السلمي
عبدالله عايض غانم القرنيفهد عوض نامي الوذينانياحمد محمد نامي المالكي

سعيد خميس محمد الزهرانيعايض سعيد مساعد القرشيمحمد عواض عبد الله الحارثي
ابراهيم عيسى محمد شماخيمظواح هادي مفرح ال خرصانحماد علي حماد القريني

منصور محمد علي القحطانيرياض رداد ردة الطلحيايمن محمد حسن الزهراني
ثامر سعد صالح العثمانعبدالله علي سالم القرنييحي محمد علي الشمراني
محمد يحيى جبران كعبيفايز سعيد فايز االسمريبدر عبدالله محمد العتيبي
انس محمد عيد صالح الخطابيعصام عبدالعزيز عبيد العامريماجد حبيب عبدالله المولد
صالح علي عمر سلومعامر حسن عامر عسيريبندر محمد غازي العتيبي

سعيد عايض سعيد آل عزيزعبدالعزيز احمد عوض الشهريريان غرم الله زويد الغامدي
ابراهيم عبدالرحمن محمد المنيفعلي جارالله علي الزهرانيبدر ناصر شديد العجمي
عادل عبدالرحمن حميد البرديمحمد فضي ظاهر العنزيفهد فيصل برك التميمي

سعد فايز محمد الشهريمرزوق غازي ثويبت المعبدي الحربيعبدالله ناصر محمد العمري
احمد محمد عبده الصهديحسين عبدالوهاب هادي ال سرارمحمد قشنون علي ال زمانان

خالد ناجم محمد القرنيفهد كريم واصل الدعجانيمحمود علي دخيل لولو النخلي
سالم محمد عبدالله القحطانيعبدالمحسن حمد حزام العجميناصر عبدالله ناصر الودعاني

سليمان حامد مصلح الصواطعلي سعيد علي العضباءتركي محمد حسان تايه
عايض عبدالله سعد القرنيمحمد عيسى علي دربشيتركي عيد خنيفس الصبحي
هاشم سالم محمد الشهريجالل صادق محمد الجبرتيسلطان سالم علي المالكي

محمد عمر محمد الرحمانياسامة أحمد عمر العطاسمحمد صالح محمد المشيقح
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عائض علي سالم القرنياحمد محمد علي االحمرياحمد صالح علي القرني
محمد غازي حمد العتيبيزياد بن محمد بن هريس العتيبينايف خلف سند الشمري

مقرن فايز محمد االحمريعبيد عايض عبيد القحطانيعبدالعزيز ابراهيم سعد المهنا
حسام عمر صالح االحمديمشعل عائض سعيد آل عزيزايهاب عبدالباري أحمد ملوك

خالد مبارك عبيد آل رشودمشهور الفي مسعود الجعيدبطي عبدالله غنيم العجمي
عبدالله عون دواس القحطانيعبدالله عبدالرحمن ابراهيم الزهيريمفلح عبدالله فهد الدوسري

سلطان عبدالله سعد العنزانبدر مثيب سافر المطيريسعد محمد جبار البقمي
نادر احمد مطلق العتيبيفايز فريح حمود العنزيعبدالله اسعد محمد الدقل
صالح محمد سعد الزهرانيسلطان فالح عبد المحسن القحطانيطالل فراج معيان الزعبي
عبدالعزيز عبدالرحمن عبد العزيز المباركمبارك نايف عبدالله القحطانيمحمد عبيد محمد العتيبي

سلمان سويلم جري السلميمحمد نايض عوض الرشيديعبدالرحمن خشمان عويض المطيري
عمر قويبل مقيبل المطيريمحمد عبدالرحمن سعد العرابياحمد محمد صالح االحمدى
نواف صالح سعد الحسينيفرحان احمد جابر الجابريأحمد محمد صايف المخلفي
عقاب عواد عايد الحربيحاتم حسين أنس الشنقيطيطارق محمد حسين حمدي

وهيب عبدالوهاب احمد خليلسالم محمد سالم الغامديعبدالوهاب أحمد محمد جعفري
خالد مزيد حمدان البقميعبدالرحمن سعيد علي الغامديعبدالله سعد عبدالله القحطاني

أحمد صالح علي الزهرانيسعد بدر نايف الحربيمراد عابد محمد ذوي غلوب االنصاري
صالح عفينان ثويمر السلميناجي فرج دعروم ال فطيححمود سالم عيد القحطاني

سعد حامد مرشود المطيريمشاري عويضه مطر السلميعلي عبدالله عائض القرني
فواز عطا الله زاهي البالديحسان حمزه عمر راوهعبدالرحمن محمد عبدالرحمن العباد

عبدالمجيد عبدالله محمد الخالديعلي عبدالرحمن قاسم الشهريعبد الله حامد جراد العامري
عمر حسين علي باسعدشاكر مطيع مسعد المطيريماجد هاشم عبدالعزيز االمير

ثامر عمر محمد باحيدانمحمد شايع محمد الدوسريفايز ظافر سعيد الشهري
عبدالعزيز عبدالرحمن سعود العبداللهعلي يوسف عائش العضليخالد سفر مصلح الوذيناني
صالح علي يحيى الزهرانينايف محمد نور أحمد جمبيسلطان فهيم عابد الحربي
عبدالله ياحي يحيى المالكيعبدالوهاب عبدالعزيز حمد المنيفمحمد علي ناصر العبسي

ابراهيم محمد ابراهيم الروقيعبدالله محمد حسن الطالبيجمعان احمد جمعان الزهراني
احمد عبدالرحمن فيصل الزهرانيايهاب حمزه ابراهيم عسيريحمد حبيب حميد السلمي

محمد عبدالله سعيد القحطانيفيصل مسفر سعيد الغامديصالح محمد مبارك بن محفوظ
أحمد سيد محمد حسنعدنان بيبون سعيد جمبيمحمد عارف عوض العتيبي

عبدالعزيز عوض جازع الروابيمازن محمد عبدالخالق الشهريصالح أحمد حميد السهلي
أحمد عبد العزيز أبو المجد أحمدشافي منسي سلطان البقميعبدالله محمد دليم االحمري

مؤيد حسن حمدان غنيمحسين عبدالله حسين المنصوريأحمد حسن علي العدني
عمار بكر محمد فدعقمحمد وصل الله مرفوع السلميعبدالمحسن ناصر عبدالعزيز الوهبي

محمد غرم الله احمد الزهرانينظمي ماهر نظمي الدردنجيسليمان عبدالله ناصر العمير
محمد طارق محمد المشيقحأحمد علي محمد التومناصر عبدالعزيز ناصر التمامي

هاني سالم ناصر الكودريرياض محمد حميدي الشهرانيمحمد عبدالله عمر العيسائي
أحمد عبد الرحمن حمود العتيبيسعد عبيد عثمان الدعرميعبدالله حنيف لفاء العتيبي
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حسين محمد عطيه الجهنيخالد عبدالله ظافر الشهريعبدالرحمن عبدالله مصلح المطيري
ماجد علي عبدالله قحطانييحيى احمد طيب هزازيممدوح سعد معتق الشهراني

حمد صالح حمد ال دعيرايمن علي احمد المطاوعشادي عبدالحي محمد االنصاري
فهد علي ناصر القحطانيابراهيم محمد غيث الشريفأحمد غازي أحمد الهواري

منصور عوض محمد الشهرييوسف عادل محمد باطرفيجميل صالح احمد رزق
انور عوض صالح الغامديسعدون ثريان شطي الشمريعبدالحميد عبدالعزيز عطيه البالدي

عطيةالله بادي سعد البالديتركي خالد مذكر العتيبيتركي سعد سعد القحطاني
عبدالله حسين عبدالله المكرميعبدالعزيز مشبب محمد القحطانيعبدالله مرزوق عبداللطيف اليوبي

سلطان محمد سلطان الحربيسامي صالح فهد القطانأحمد محمد فهد الجربوع
رعد عائش حبيني الزباليخالد مسلم سمران الفارسيبدر سفر الفي الغامدي

حسام ضيف الله محمد اللقمانيعبدالعزيز محمد حمدان الحمدانمحمد عبدالله محمد الحارثي
محمد عوض صالح الغامديحسن مريخ حسين الزهرانيعلي محمد علي الشهري

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العقيليعادل محمد علي القرنيراني محمود أحمد بنجابي
حسن مسفر عشق الهجهاجيمحمد منصور هايل العنزيطارد صالح حمود الجعيدي
عبدالرحمن محمد علي القحطانيمتعب ناصر ضيف الله العتيبيابراهيم علي جراد الغامدي
عبدالعزيز فهد محمد العميرينيماجد عبدالله نغموش المزينيصالح عوضه زايد الشهري

خالد عبد العزيز يوسف المسعدعبدالله اشهيب عبدالله الخالديموسى حميد ردة الله الصبحي
أحمد عيسى علي سمانمبارك دخيل عايض الديحانيعلي عيد علي المطيري

احمد محمد عبدالله المعجلبدر عثمان ناصر العبداللهفيصل عبدالرحمن علي اللهو
دخيل عواد مريزيق اللهيبيخالد محمد سعود آل عليعالي حمود علي الشمراني

عبدالعزيز عبدالله عايض العسيريسالم حميد عاطي الحمرانيخالد عبد الله محمد الضلعان
ابراهيم صالح محمد الطاسانعبدالله حسن هيازع الشهرياحمد حامد دلي العنزي

منيع محمد مفلح ال الفرسعبدالله محمد علي الزهرانيعبدالله محمد عبدالله الجربوع
مصطفى محمد وداد الشنقيطيحسين محمد حسين زارعفايز حسن ناصر العمري

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز العضيبعبدالله محمد عبدالله المونسعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الطلحه
متعب عبيد مشيلح المطيريتركي سلطان محمد الراجحيمحمد سعد محمد الهزاني
جمعان مويس جمعان المطيريعبد الكريم خالد عبدالجبار المطيريجمال محمد صالح القرني

سلطان عبدالله حمد بن دعيجبندر سالم عمر باشويةعبدالعزيز موسى علي المالكي
حسن ابراهيم عبدالرحمن بن قعودبندر عبدالله حميد الغانميصالح محمد علي القرني

نايف عبدالله مبارك الدوسريمحمد مزيد محماس الشلويسالم مفرح محمد القحطاني
فائز سعيد هشبل البيشيفيصل أحمد علي الزياتخالد سعيد علي آل مصلح

عبدالرحمن محمد ابراهيم عسيريابراهيم ناصر ابراهيم الرضيانماجد حمد علي العقيل
محمد احمد ناصر العديلحامد جابر يحي المالكيسعد ناصر سعد الفرد

محمد عبيد سعيد باحديدهصالح فهد صالح بن مقبلمحمد ماطر دهيران المطيري
عبدالعزيز مصلح محمد العتيبيمشاري علي سالم الخالديعبدالله محمد عبدالله الرميح

محمد مطر حسن الشمريماهر حمدان محفوظ الشريفحسين علي حسن حجر
صخر عبدالعزيز ابراهيم العقيلحسن جبران حسن فرحانحسام غازي احمد المحمدي

أحمد حمود علي الشريفأحمد عبدالله ناصر الفالحنواف دخيل دخيل الله الصبحي
خالد ابراهيم محمد الصعبظافر صالح مسعود الحارثيقاسم علي قاسم الذروي
علي أحمد محمد الشهريعبدالله عيسى محمد الجويعدمازن احمد مكي حلواني
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سعود سعد نائر المطيرياحمد سعيد محمد الزهرانيحمد لفى مطر المطيري
ابراهيم منصور محمد القويرشثامر سعد حسين كدمتركي ثويب رشدان المطيري

عبدالهادي حسين عبدالهادي الشهريمحمد عبدالله ضيف الله العواجييزيد محمد سلمان الشليل
رامي ممدوح علي باقاسيمستور أحمد حامد اللحيانيمحمد حسين محمد جمعه

خالد سعد سعيد العمريسلمان وصل وصل الله الروقيسلطان محمد ابراهيم الجارالله
ناصر عايض محمد الحميدانيرياض رشيد سرور العتيبياسامة سراج حسن بكر

ماجد حمدان محمد الكنيدرياحمد سعيد مبارك العوبثانيسلمان عبدالرزاق احمد ظفر
عبدالعزيز حاتم محمد جمال حريريموسى ابراهيم احمد هيجانعبدالله سعيد عبدالله الخثعمي

رامي محمد كمال كابليفيصل حسين مدغم البقميعبدالله هادي عبدالله قزيز
محمد عجالن عبدالله العجالننبيل ناعم صقير السلميخالد عبدالله خالد النعيمي

يحيى علي علي دغريريأنس مجدي عبدالمجيد فادنموسى يحيى اسماعيل ابوقماشة
فايز سمير عمر صابرمشعل عبدالله محمد العبداللطيفنايف مرضي عوض العنزي

ماجد شلوة حميد اللهيبيعبدالله فهد سعد الجعيديرائد احمد حامد الزبيدي
عادل حسني عبدالله السليمانيبهجت نايل ياسين مالخالد ناصر سعد الميلم

احمد محسن احمد زريعيظافر عائض أحمد الشهريسعود محمد شبيب آل فهيد
صالح اسامة صالح رقبانماهر هالل عوض العزيزيفهد مناور فرح المطيري

أحمد سعيد عبداللطيف العيسىمسفر فيصل عبدالله الياميعبدالله فهد عبدالله الدهيمي
عبدالله محمد حسن االسمريخالد ناصر محمد القويفليماجد سعود سعد الغامدي

خالد ناصر حمد العبدالوهابمحمد رفدان محمد الهجهوجحبيب راشد حبيب الخالدي
أحمد محي الدين سليمان بنتنعبدالله حسن سلمان الزهرانياحمد عيسى احمد ال مظلم

فهد عبدالمحسن محمد العجميعوض محمد عبدالله ال مستوررواف يحي زكريا كمفر
عبدالله حماد مرزوق اليوبيجارالله عبدالله جارالله الدغباسيايمن حمد عبدالله بن شعالن

شاكر محمد مصلح القرنيمبارك محمد حويل الدوسريمختار حمزة صالح الهوساوي
عبدالله حسن علي العدنيعبدالله منصور أحمد االسمريعلي صقر محمد السهلي

فارس دبيان معيض السبيعييوسف محمد يوسف اليوسفعبدالله محمد عبود القحطاني
عبدالعزيز خضران فراج الداموكبدر صالح يحي الغامديعبدالله الحميدي محمد الغريري

شاكر محمد مشبب الزهرانيريان عبدالله عبدالعزيز العبيدناصر حمود مسلم الثعلبى
محمد خلوفه سعيد آل عندلحسن محمد حمود يحيىعوض علي سعيد القحطاني
احمد وليد علي المهنامحمد مسفر عطالله المطيريصالح حسين صالح المغير

يوسف عبد العزيز أحمد رضاعماد محمد عبدالله الحديثيفايز محمد عبدالله ال شريف
بشير قبالن مسعد العتيبيمتعب فهد سعود الدخيلهشام محمد عبد لله العبيد
ثامر عبدالله عبدالرحمن الرزينايمن مريزيق سعد المطيريابراهيم علي أبكر البرناوي

سلمان صغير كداء العنزيمحسن حسين سعيد آل الحارثمحمد عمري عمار البيضاني
عبدالله مرضي أحمد المالكيعلي محمد سالم خليفيعبدالهادي محمد احمد االسمري

عبدالله محمد أحمد الشهريفيصل عبدالعزيز ابراهيم العقيلمطلق محمد صالح الساير
رايد الحميدي مسري العتيبيابراهيم ناصر صالح ال عقيلبندر موفق ابراهيم عبدالعال

فيصل فهد طالع المطيريعلي هادي سعد القحطانيعبدالله ابراهيم عبدالله الدهنين
سعد حمود سعد الجلهميخالد محمد راشد آل مغيرةمطلق حمد مطلق العوفي

أحمد عمر أحمد ترنقانواحمد يحيى موسى حقويمحمد حسن محمد العرجاني
حسن ابراهيم علي عسيريسامي شنين خلف العنزيفيصل موسى متروك الذبياني
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موفق عبدالله محمد الخطيبنواف محمد غفر العاصميمحمد سعيد محمد العمري
حسين فرحان حسين الشمريمتعب خالد صالح الجويعيمحمد عبدالله محمد الخالدي

عماد عبدالحميد عيد الجهنيمحمد علي صالح المسيديعبدالمجيد مرضي فتين المطيري
فيصل عيفان بركي الجعيدسعيد حسين سعيد ال يحيسليمان عويجان غريبان الحربي

سعد عبدالله محمد آل جرعانعبدالمحسن حسين محسن العتيبيبندر عبدالله قاعد العتيبي
هاني محمد مسعد الحربيبندر ابراهيم سعد الجهنيابراهيم محمد خازم الشهري

محمد مكي محمد كنانيسعدون مشعل سعدون الشمرياحمد عبده حسن حامظي
علي يحيى محمد عبدليفيصل سعود الفي الشمريحسن ربيع علي أبكر

محمد عايض محمد القحطانيمنصور عبدالله ناصر البحيريعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن الدعجاني
حمدان سالم مهدي الشهريعبدالرحمن معاشي عبدالرحمن الشمريتركي عبدالعزيز محمد الوهيبي

سعد ناصر حمدان الدوسريعبدالله رشيد فهد الحربيمهند سعيد ناصر القحطاني
نزار يوسف شحات سبيهياسر عطية أحمد اللحيانيسعيد علي سعيد القحطاني
عبدالرحمن سليمان محمد نبالويفادي بخيت حمود الزهرانينايف محمد سعيد العرابي

نايف زيدان مزيد المطيريسعد عجالن عبدالله العجالنمحمد امين مجلي ساب
سعيد حامد يتيم الرجبيتركي مفرح محمد القحطانيمحمد رشيد سعد القرعاني
احمد غازي عبدالعزيز االحمديمنصور محمد وديع محمد حسن رضوانمحمد سعيد علي عسيري

علي مرعي سعيد آل يحييسلطان صالح عبدالله النهديعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن بن نصار
عاصم عبدالحفيظ عبدالله بن عثمانفيصل سعد محمد علي زرينماجد عايد خلف الخالدي

محمد حبيب حسين البوحموداحمد عبدالله سالم العطاسعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن السيف
عبدالله ناصر عبدالله الشهرانيعادل علي مسفر العليانيسلطان نهار سليمان العنزي

علوش مغرق عبدالله السبيعيطالل مطر عبدالله الحارثيمحمد عبد الرحيم سليمان اللقماني
فهد سالم عواد العطويأمير جمال محمد رشيديسالم صالح سالم الزهراني
محمد سليم محمد النعيميفهد حسن قناعي زقيلنواف وصل سعيد الحازمي

عبدالله علي مسفر آل سحيمعبدالمجيد علي عزيز العمريعبدالعزيز سالم محمد باشماخ
زارب مسعود زارب بن شويهأحمد بكر أحمد نحاسأحمد مخلف هادي الشمري

مبارك محمد مبارك الهاجريعبدالله عيسى عمر العمرابراهيم هديان محمد الشهيب
خالد مطلق مرعي البتالفهد عبدالرحمن احمد حمديرامي سعيد ردة الغانمي

عمر عبدالعزيز ابراهيم الجمازمحمد عامر علي السنبقيحسام أحمد عوض باعامر
خالد مشعل سعدون الشمريعبدالله جميل محمد الهوسهفواز يوسف يحي وجيه

وليد احمد محمدعلي حوبانيعلي عبدالله هاشم الهاشمفهد احمد مبارك بن محفوظ
فيصل علي مفرح الشهريحسن علي ثويني الخالديأسامه صالح سليمان المليفي

هاني محمد رباح الغانميموسى مرعي أحمد الحربيمهند احمد سفران العرابي الحارثي
فهد ابراهيم سعد العجيانمحمد خميس مبارك ال خميسخالد محمد سعد العريفي

تركي محمد حمود الحربيعلي أحمد علي الغامديظافر سعيد عبدالله الشهراني
عادل سعود شاكر الحربيسيف نهار راشد الهاجريحمود الحميدي حمود المطيري

فهد غازي غازي الصنيدحعلي عبده علي صميليمهند عبدالله عبدالمعطي الزنبقي
فيصل جميل عبيدالله الفهميخالد عايض مسفر العرجانيحمود فهد هذال بن هدباء المطيري

مازن محمد سليمان السيارينايف صالح عطية الزهرانيمحمد عوض عبدالله القحطاني
محمد سلمان محمد الذبيانيمحمد عبدالله سليمان المحمودعبدالله عبدالعزيز عبدالله العجمي

علي محمد حسن ال عامرمحمد خالد ناصر العرجانييزيد محمد عبدالعزيز عكيل
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محمد صالح ابراهيم الطريفمحمد ماجد علي الحامداحمد شامان دغمان العازمي
محمد فايز محمد الصقلي الشهريمحمد حميد حمد السيدعبدالله سلييم سالم القرني
مشاري فهد ناصر الالفيسامي حمد محمد الصبحيشاهر سعيد مقبل اليماني

نايف عويجان غريبان الحربيعبدالعزيز محمد عبدالعزيز المهناءلؤي كرم علي باناجه
حمدان فريح محل الفاعوريمحمد عبدالله محمد الدوسريعبدالرحمن سليمان احمد بن حسين

محمد عبدالله سند الصعنونيصالح محمد عمر الخرشتعامر قبالن سلطان الحارثي
جبران مسفر جبران ال مسرعمديني يحي مديني ابوطالبحسين علي محمد ال بحير

عثمان محمد جروان القرنيخرصان حمد علي آل مخلصعبدالله حمد عبدالله الربيعه
رائد سهل سالم عبدالجبارأمجد منصور محمد الرابغيبدر سعيد ظافر العمري

شمسان سليمان يوسف الشميريعمر ابراهيم عبدالرحمن العبدالقادرمشاري مبارك محمد الدلبحي العتيبي
ميزر سالم مبارك سبهانخالد ناجي محمود الجهنيراجي محمد علي خان

فيصل عبدالمحسن جاسم المقيطبدري تركي دعيج العتيبيمحمد حمد علي آل مخلص
محمد فوزي سليمان شكوريابراهيم محمد ابراهيم العتيقانس محمد عبدالله العبيد
حسن عبدالله سعيد الشهريعلي مضحي فاطم المطيريفواز مغلي عايض اليوبي
عيد حماد سعد القرعانيبندر سليمان أحمد رجبأسعد أيمن عبدالغني أحمد

ماجد عبد الله عبد الرحمن العيدانيحيى عبده منديل الشهرياحمد علي عبدالله الشهري
فيصل فؤاد عبدالعزيز جستنيهخالد نيف مرزوق الخالديعبد الواحد حبيب محمد اللهيبي

فيصل محيميد حمود العازميأبراهيم سعد ابراهيم أبوجبلباسم احمد عثمان النجران
خالد عبدالعزيز محمد عبداللهعبدالكريم حسين عبدالكريم حافظناصر محمد حسن اليامي

تركي سعيد عبداللة الشهرانيعلي محمد صالح العليمحمد فهد عبدالمنعم المطيري
محمد عواد فرحان العنزيمساعد زايد عياضه المطيريزياد ابراهيم ناصر العبيد

محمد حسن محمد مهناعبداللطيف عبدالعزيز ابراهيم العجيلعاطف على محمد الشهري
عبدالله هويج جربوع الشهرانييزيد ابراهيم عبدالعزيز القضيبينواف جميل جمعان الدوسري
فادي محمد حسن فكيرةعمار محمد يعقوب سيد عمران صادقمحمد ناصر صالح بن صفيان
مطير مهلي مطير الشمرينايف محمد نايف عبودناصر ابراهيم ناصر الدوسري
طالل الحسن فرحان االسمريأسامة أحمد سعيد الغامديسعد عشوي سليمان الظفيري
حميد ناوي نومان العنزيبسام عبدالرحمن صالح الضبيبانسعود مريزيق سعود المعبدي
منصور علي مسفر التليدينواف حواج صفوق التمياطخالد سالمه فويران الصبحي
ذياب حمود الحميدي الشمريثابت محمد علي ال كعبانعواد عوض فاضي العتيبي

هاني عطيه حامد الحماديسالم فرحان حسين المالكيناصر جابر محمد المري
مشاري عبدالله عبدربه المطيريتركي فهد محمد الخرجيخميس حسن خميس خميس
سامر حسن يحي الشريفسعيد سعد سعيد الشهرانيخالد مبارك فيصل القحطاني
ماجد علي غزاي المطيريسلطان غالب محمد سابأحمد هالل مفرح العصيمي

عادل سعيد عبيدالله الغامديعبدالله بخيت محمد الزهرانيسعود عبدالعزيز عبداللطيف العبداللطيف
سلطان عبدالعزيز تراحيب الوذينانيأحمد صالح محمد الشعيبيتركي عبد الله يحي سنان

علي حسن اسحاق شيخمحمد عبدالعزيز خالد الشديسعيد مهدي عساف القرني
عبدالرحمن عبدالرحيم عطيه المالكيلؤي صالح ابراهيم الحمادعبدالرحمن حسين معتوق العلي

ابراهيم معيذر سعد آل محسنسعيد حسين عبدالله القحطانيمشعل سلطان صالح الخالوي
نواف عبدلله محمد االشهريعبدالعزيز فهد عبدالعزيز العبدالقادررائد سعيد احمد الغامدي

عبدالعزيز رشيد عبدالكريم الرشيدطارق ناصر عبدالله السيفمشعل عقال الفدين الرويلي
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إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

محمد عقيل مصلح الغامديعلي زعبان علي الحربيخالد مشعل حامد المنجومي
محمد عبد الله علي العسيريسند عبدالعالي سند الخالديراجس ناصر نبجان الدوسري
فهد سعيد عبود ال حمادغازي حمود غازي الهويمليسطام عناد مهيقص الشمري

فيصل فوزي ابراهيم نجارعبدالله عبدالقادر صقر الحسينمحمد أحمد محمد الكناني
سمير الحسن محمد الحفظيابراهيم مناع علي نمازيعلي محمد حسن آل طالب الفضلي

عدي رضا عبدالرحمن حضراويعبدالعزيز حمدي علي المالكيمشعل دوخي فيحان البقمي
عثمان ثابت براهيم الثابتعبدالله حامد محمد الحربياسماعيل محمد اسماعيل جمبي

راشد همدان حمد المريباسل خالد صالح الضويانسامي عناد صالح الجهني
فهد ابرهيم صديق غفوريمحمد سعد الوتيش المطيريمحمد عمار صويلح الحربي
ماجد بجاد مسلط البقميرياض سليمان محمد العمرانأيمن مصلح عيد االعوجي

سعيد علي سالم القثميأحمد علي عقيل الرويليفهمي محمد حسين البوعلي
رامي محمد مسعود الصاعديخالد غالب خلف الشمريفيصل محمد مصلح الحساوي

أحمد عايد قطم الشمرييوسف محمد صالح الدواسعبدالله ناصر عبدالله الهاجري
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن العبيدسعيد فايز سعيد الشهريعبدالرحمن محمد عبدالرحمن البوعينين

محمد مسفر علي قنيفذصالح خالد صالح الضويحيمحمد علي احمد الحامد
محمد عبدالله محمد السلمانعبدالله عبدالرحمن مشبب االسمرياحمد علي حسين العبداالهادي

عبدالعزيز عبدالله الفي النفيعيعبدالوهاب عبدالقادر عبدالوهاب بخشصالح علي صالح الراجحي
عياده فايد جزاء الحربي

يحيى عبدالله يحيى الزومانعلي حسن عبدالله عسيريماجد محمد احمد باعبدالله
شادي عتيق عبد الرحمن الصعيديطالل محمد عطية الله البالديعلي محمد زبعان الصقري

جميل رشيد أحمد محمدعبدالله ناصر محمد عسيريسلطان سلمان علي العروي
ناصر فالح ناصر الشهرانيعبدالرحمن دخيل عبدرب النبي المخيلديعبدالله خضير عيد العتيبي

صالح أحمد محمد الغامديعبدالعزيز محمد عبدالله الغامدييوسف عواض معزي الرحيلي
رئيف حامد خضر سبيهنواف محمد تركي السبيعي

عبدالكريم صالح عبدالكريم المكاديبدر صالح احمد بامعوضةناصر محمد عبدالله المعيلي
عبدالوهاب غازي عوض السيدعبدالوهاب توفيق عبدالوهاب العوهليعبدالله محمد عمر باقتادة

تركي عبدالعزيز محمد المزيدأصيل هود عثمان بحرقعبدالله محمد الماس الفرحان
بدر علي محمد العنزانمحمد عادل محمد عصابيرياض عبدالله معيض الزهراني
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بدر سعد مويس المطيريهارون عبد القادر محمد عبد اللهعبدالله فيصل محمد عصابي
أحمد صالح عطية العمريمحمد عبدالمحسن محمد القصيرفهد سعيد علي ال رابعه

خالد سليمان ابراهيم العليانأحمد حمد ابراهيم الحريبيسعيد ناصر سعيد النهدي
مسفر سعيد مسفر الغامديوليد فارس مريبد الحربيمحمد عباس محمد أبكر

كرم سالم مصطفى البيوكمريع سعيد مريع ال بودبيل القحطانيزاهر عبدالله زاهر الشهري
سلطان سليمان بدري قروشعمار نايل أحمد االنصاريسلطان مهناء مجري الحربي

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز القعيدريان عصام أبراهيم أبو الحمائلخالد حسين صالح المطري
فهد مثيب رويعي المطيريوليد حسن سعيد عبدالجبارمحمد عبدالرحمن عبدالغني النعمان
حسن محمد عيد حميد أبوعوفمحمد خميس محمد الزايديمحمد الل ميان مصطفى غالم قادر

نبيل محمد عباس عالممهند عصام محمد حمادعلي أحمد محمد باحيدرة
عالء حسني عبدالله السليمانيعبدالدين موسى عبدالدين خليلعبداالله فايز صالح البدري
علي مشبب علي آل نبتمساعد علي جزاع الحربيعالء امين محمود الحبش

شجاع حسن خضر العصيميفهد عبدالله عويض المطيريفهد عبدالله محمد العلي
خالد عبدالله محمد الزومراشد ابراهيم راشد المشعلمحمد عبدالله سليمان القثمي

سعود علي سعود ثوابمقباس عبدالمحسن عباس الخالديالحسن عبد الله اسماعيل المكرمي
عبدالرحمن سعد مسعود الجهنيمحمد علي عمر سعيدتركي الطيب حسن زغابة
محمد بدر قبالن العتيبيياسر ابراهيم عبدالله التركيسامر طالل حسن قريزح

نبال امين عبدالله طهعبدالحميد محمد عبدالحميد الحرتانيعمر سالم عطيه الزهراني
ناصر مشبب ناصر القحطانيفهد عبدالله ابراهيم اللهيميدمحمد هليل دهام العنزي
محمد ناصر محمد القحطانيمراد عمر حسين العموديفهد سعيد محمد الغامدي

مروان رحيم الله انومياة خانفهد صالح عبدالرحمن الميمانعبدالله خالد موسى ابوجلبان
عبدالعزيز صالح محمد الناصريماجد عطية خضر المالكيخالد عبدالله محمد الجعيدان

عبدالعزيز ناصر عبدالله الشهريعبدالعزيز حميد مختار الحربيعلي معتق محمد القرني
ابراهيم عبدالله ابراهيم سليمانيعبدالله محمد علي بن غطيشأحمد صالح زبن العتيبي
الفي عبدالله محمد العنزيأحمد مبروك حمود المحمديفيصل زكي حامد الفريح

سعود ابراهيم سعود الحمدمحمود أيمن رفعت الرفةتركي حمدي بالود الحربي
سامي عبدالعزيز موسى العتيكيوسف حامي حسين الحسنيمتعب عبدالله سعيد الشهراني

برجس توفيق برجس الحميانمحمد حسن خضر العصيميوجيه محمد مظفر يوسف
فواز عبدالحميد عبدالمجيد الهميليأحمد محمد أحمد سوادبندر أحمد عبد الرحمن الشويعر

طالل محمد جزاء العمريعبدالله فاروق أحمد خيراللهفائز علي فايز الشهري
نايف محمد ابراهيم المالكرامي فؤاد علي مهابمحمد بدر علي جنيد

ماهر آدم عبد الله الطويلعيعبدالعزيز عبدالرحمن صالح عبداللهوليد عبد الرحمن حسن الرمادة
عبدالرحمن سليمان عبدالعزيز العمارخالد خليل ابراهيم الكويفيخالد مطلق عياد المطيري

وجدي علي راجح الوعلعبدالله قائد علي ناجيمحمد عبد العزيز محمد الياقوت
مرتضى محمد كاظم الطويلعمار يعقوب يوسف المغربيأمجد بكر محمد الوزان

عبدالله عبدالخالق عايض القرنيمحمد سراج هاشم شيمىصالح علي صالح الصانع
جمال محمد احمد صالحنواف الحميدي مطلق العتيبيسلطان محمد علي الشهري

زياد حمد سليمان الزياديسراج الدين عمر عبدالسالم داغستانيمحمد حسن محمد سنوسي الغامدي
رامي ابراهيم حمود الغريبيرمزي عبدالله صالح السليمانيعبدالله ماجد عبدالكريم الجميل

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بيطاراسماعيل احمد راشد الحربيبندر عبدالله سعيد الذيابي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

 االعمال - رابغ

التسويق

زهير محمد احمد عمراحمد يحيى احمد الشهرانيعمر عبدالرحمن عبدالعزيز أبونيان
عمران محمد عمران العمرانعلي عايد سالم الشمريفيصل علي سعيد حترش

سعيد عبد القادر سعيد العموديابراهيم حميد سليم الرفاعيمحمد دخيل الله محمد المالكي
فهد مفلح عبدالرحمن الحربيماجد شخص عبدالله الغامديأبراهيم عبدالعزيز أبراهيم الحواس

عبدالله فائع عبدالله المازنيمحمد عمر محمد أحمدعبدالعزيز سعيد علي القحطاني
علي عزيز علي الشهريوسام حسني احسان حلوانيعبدالله أحمد عبود بايعشوت
رائد حسن عبدالرحمن الشهريفيصل صالح عبد الرحمن الدبيانسطام  يحي  عواض المالكي

أحمد سالم أحمد باحويرثماجد سلطان ناصر السبيعيحمد على حمد اليامي
عبدالعزيز حمد ناصر العروانمشاري عبدالعزيز عبدالرحمن الجميلاحمد عبدالعزيز سليمان السلطان

عبدالمجيد عبدالله راجح الراجحسليمان عبدالعزيز سليمان بن راشدعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدوغان
عبدالعزيز ابراهيم محمد الحمدانمشعل نائف هالل المطيريناير منير فالح الجابري الحربي

ابراهيم خلوفه محمد االحمريمشهور فهد فتن الجودياحمد عايض احمد العتيبي
عبدالله يحيى محمد مجهليمحمد صالح أحمد العموديفيصل عبدالله عبدالعزيز الصالح

أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحرازيماجد محمد عثمان العبيدتركي ناصر رزيق الصبحي
فيصل محمد سليمان الرواف

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

سطام حمد محمد المانعاحمد ابوبكر حسين الشاطريمحمد حسن محمود قبو
عويضة محمد احمد العيسىمحمد حمد يوسف الدوسريصدام محمد ناصر رشيد
عبدالعزيز صالح عبدالله الريسنواف فوزي عبدالله مفتيمحمد خلف هذال الروقي

يحي جزاء حماد الشيخعبدالرحمن رؤوف محمد سعيد خطابفارس عمر ضيف الله القويعي
بدر محمد عبود بايعشوترامي محمود محمد المعلممحمد عبد الرحمن محمد الهويمل

سمير احمد محمود المستحيريان حمد راشد السريحيهاني حسن حسين فقيه
عبدالعزيز فهد خلف المزينيعبدالعزيز علي حسين الشماليسعد احمد محمد شويل

بندر رشيد غصاب العنزيمحمد ابراهيم سعيد الغامديعثمان أبو الكالم فضل أحمد عبد الحميد
خليل ابراهيم سعيد الزهرانيجمال محمد حسن الفردوسسعيد فهد محمد االكلبي
عبدالكريم عبدالرحمن علي الشهرياحمد رضا عبد القادر طيبأحمد صالح سالم بنوب

ياسر محمد دخيل الله القرشيعبداللطيف عبدالرحمن ناصر الدليمينواف خالد سيف اليماني
حسام حسن حمزة سليمانيعائض نائف عائض القحطانيرامز مأمون محمد مؤمن جاها

سالم فالح محمد القحطانيعبيد علي سعيد القحطانيعبدالله طه احمد الخياري
احمد محمد احمد تكرونيماجد سعد سالم الكشيمحمد عمر محمد باداود

مشعل عبدالله صالح االبراهيمماجد عبدالحميد سعد الجهنىريان عبدالرحيم رحيم الحازمي
فراس عبد العزيز سالم باخريبةحمد سليمان عبدالرحمن الجويرسامي محمد عبدالله العتي
راشد عبدالله محمد الزهرانيعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز العيسىسعد عائض سعد القحطاني
ابراهيم محمدرمضان محمد تعالى الهوساويعيسى راجح عيسى معديعبدالله عيد هليل الحربي

ابراهيم معتوق حسن ابو خشبهسعد علي عوض البيشيوليد عبد الحي حاجي حنيف علي
سلطان فضي مهجع العنزيحسام عبدالرحيم يعقوب بخاريسعد محمد علي القحطاني
موسى الفي غيث المروانيعبدالله خليفه عبدالله العقيليحيى حسين حسن خبراني

عمر سعيد عمر باحكمرائد حسن دخيل الله المالكيعمر فؤاد احمد خياط
حسام عصام عمر شعبانمحمد طالل الطيب مكيمطلق عبدالله حمد ال مديد
حسام جمال عبدالله مظهرعبدالرحمن محمد عبدالله البركاتيهاني علي ابراهيم التركي
ماجد احمد الفي الغامديعمر محمد صالح الغامديماجد عطية راشد الغامدي

الليث أحمد عبده مدخليايمن عبدالرحمن محمد البدروسيم حسين محمد الحبيشي
مشاري عيضة دبيل العتيبيعبدالله عبدالرحمن عبدالله بن طريفسامي سعد معيوض الحارثي
عبدالله رافع محمد العمريعلي محمد ابراهيم الربعيعادل عبدالله محمد الفارسي

فهد حسن محمد حكميفهد سعيد بنان الغامديعلوي محمد شريف طاهر الكاف
سيف الله حامي الدين ابراهيم آشانعبدالله موسى عبدالله آل عويرأحمد محمد احمد البكري

عبد العزيز أحمد محمد قدسماجد عبدالكريم علي الشابحيياسر ابراهيم دريس الدرعان
سالم دبيل عفنان العطويبدر عبود أحمد بابكيرجامع مطلق قزعان العتيبي

هود محمد ابراهيم سنديمحمد راشد جميعان الحبيشيعبدالله فيصل عبدالله بن خميس
محضار عمر سالم العيدروسايمن احمد عبد الرزاق هوساوياحمد محمد تركي الرويثي

عبدالرحمن محمد عبدالله الغديرحسان محمد علي الطرابلسيمحمد مرزوق جودالله السلمي
محمد عبد الرحمن محمد رفقيفيصل أحمد عبدالله الغامديزين حامد بشير داري

نايف سعيد احمد االحمريمحمد سعيد حسن القحطانيمحمد عبدالله سعيد ال دهدي
نواف نايف عجل المطيريياسر عبدالهادي سلطان السلميزياد سالم عيد القحطاني

محمد ناصر محمد القريشيعمر خلوفة عوضه الشهريتركي سلطان سليمان السلطان
محمد سليمان محمد الواصلصالح هذال بداح الحربيسعد عبدالله سعد الضياف

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

عبدالرحمن عبدالله محمد باعوشهماجد عبدالله علي آل منشطعمر عبيدالله عبدالله الجدعاني
عبدالعزيز يحي عبدالشكور منشيسعد ناصر سعد الجميعهفهد مصطفى حسين الشهري

ايمن مسفر صالح الغامديفهد مفرح أحمد الزهرانيسعود ماطر عبدالرحمن العامر
أحمد حمد عبدالله الدويسعماد يوسف الياس اسحاقعبدالله محمد سعد ال دباره

سمير محمد صالح  احمد حسينعدنان عمر سالم بانقيطهعبدالله صالح حسين الجهوري
فيصل عبدالعزيز عيسى الرحيمانياسر حمد شلعان ال دويسوليد خالد عبدالله بن مسفر

سامر نوري قاسم مالممدوح أحمد مبروك أحمدسامي جزاء حصيبان الحزيمي
خالد حسين سعيد القحطانيابراهيم احمد محمد المشيعالء فواد احمد نجار

بدر مبارك ربيعان المطيريراكان محمد عبدالله الحازميحسام علي فتح الدين عقيلي
محمد عبدالقادر عباس السليمانيماجد عبدالعزيز عبدالله القرعاويأحمد ناصر علي الحازمي

سعيد عبدالله سعيد القحطانيعبدالعزيز فهد عبدالعزيز الطويلهاشم حسين سالم العطاس
عبد الرحمن يوسف علوي القصيربندر عبدالله صالح الغامديبسام علي جاسم العبداللطيف

نواف ظيفي مرزوق البيشيخليل احمد خليل الزيلعيعبد العزيز عبد الرحمن محمد التركي
عمرو عادل عثمان بن حسنعبدالسالم سليم حماده الشوبكيثامر عقال بنية العنزي

وائل ناصر عبدالله الزكريمحمد ياسين عبدالله مندورهمحمد احمد صالح الغمري
عبدالله يحيى عبدالله الحميدسعد متعب فهاد السبيعيوسام فائق مصطفى الدردري

علي الحكم علي علوان

أحمد عبدالله بخيت آل مسنبندر علي صالح القحطانيمحمد مناحي عبدالله الشهراني
حسين رافد معال الحازميعبدالله علي علي المساوىابراهيم موسى سعيد الخسافي الفيفي

سعد ابراهيم سعد بن قعيدأحمد موسى محمد الغرابيفهد دوخي مقعد البقمي
علي راشد علي المزينيخالد مسلم سليم الحربيفهد محمد علي حدادي

منيف ماجد ظافر القحطانيعبدالله علي محمد االسمريعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الثنيان
الحسين ابوعايض زهير البارقياحمد داخل باتع السلميعايض حنس زايد الحارثي

احمد ابراهيم احمد حكميسعد راشد سعد السهليكمال مسفر عبيد المالكي
عبدالعزيز سعيد مشبب السرحانيحسن محمد ضيف الله العنزيمشعل عايد صالح الجهني

داوود عبدالله مبرك الحربيناصر عبدالمحسن غزاي الزياديماهر احمد عبدالله الشهري
ياسر صالح عبدالله العمريعمرو احمد مقبول حكميحسين محمد شايع القحطاني

عبدالله أحمد سعيد عسيريرميح عبدالرحمن صالح الرميحفهد عمر سالم سباح
محمد غزاي حمود الحكميمحمد حسن احمد المنصورابراهيم عوض عيد العازمي

احمد ابراهيم عثمان الموسىعمر مجير صالح الجحدليمحمد مرعي عمر طالب
ناجي يوسف ناجي عيسىأحمد عطيةالله عتيق الرشيديمانع صالح علي اليامي

خالد زعل حميد السليفيعبدالله هشلول موسى العمارىناصر سعيد علي الغامدي
علي احمد محمد علوياحمد براك معتاد العنزيطه سعد سعد سلطان وقاص

بسام سليمان علي عفتانصالح مطر جرو العنزيأحمد فهد محمد العنزي
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الفقيهاحمد عبدالله احمد آل دومانخالد محمد سعد العتيبي
عبدالرحمن مسفر مخفور العليانيعبدالله يسلم خميس حبليلاحمد عبدالله علي االحمدي

محمد معيوف بعيجان البقميمشبب أحمد مشبب عطيفمحمد حمد محمد العويمر
محمود معتوق محمود  الجهنيخالد صقر هالل العتيبيمحمد نايف منير الدهاسي
جهاد احمد جميل قنقخالد مناحي محمد المطرفيمانع حامد محمد القحطاني

محمد عطيه محمد الحربيماجد محمد سالم الشهريمحمد موسى جحران عسيري
ابراهيم علي ناصر المحمضيصالح محمد مرزن الغامديحسن كميخ مبارك الشلوي
بدر محمد مبارك االكلبيناصر محمد بالغيث البارقيمحمد غالي عايض اليوبي

علي حامد حمدون الفهميسعيد يحي علي القحطانيفهد محمد سعد السريع
رضوان مسعد علي الشريفسعد سعيد سفر الشهرانيمحمد ظافر عبدالله العلياني

بندر حمدان جميل الفارسيسلطان عبدالله شبيب الدخيلطارق سعد محمد الغامدي
همام يحيى المعافا ماحيصالح مصلح غيث الجهنيمحمد مسري عويد الحربي
فيصل سعد احمد الغامدياحمد علي احمد الشيخيسعد علي عبدالله الشمراني

سعد محمد عواض الشلويمحمد عويد كردي العنزيهشام عبدالرزاق راشد الحربي
علي ابراهيم منصور الشمرانيشاهر عبدالله شاهر القحطانيفالح محمد فهيد القحطاني
سامي عبدالرحمن عبدالهادي الحربيخالد محمد حسن الغامديمحمد سعيد احمد الزهراني

راشد محمد راشد المشدقخالد طلع سعد السلميبسام أحمد فرحان الفيفي
غسان سفيان عبدالمعنم سمارةعبدالعزيز علي عبدالعزيز المسعودسعيد محسن سعيد الشهراني

صالح العيط عناد العنزيعبدالكريم حامد معيض السلميمحمد أحمد عرار االسمري
سعود محمد عواض الشلويمحمد سليمان سعد السويريمحمد مهدي محمد اليامي

نور عبدالله عيسى العويسنايف محمد احمد خادمسلطان علي مفرح الرفاعي
مهدي حسين سعيد ال جمهورسعيد عبدالرحيم احمد المالكيحمد سليمان خضر العازمي

عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالكريم المصباحيعبدالرحمن عايض فالح االسمريمشهور عيد فالح النفيعي
أحمد يحيى عبدالله ال غرابزامل أسماعيل محمد العقيليسامي علي سليمان واصل

محمد علي عوض بارحمههادي مبارك هادي الشالحي المطيريمرضي محمد مرضي ال مرضي
جابر علي معيض الشمرانيعبدالله محمد عبدالعزيز الشنيفيحسن طيب احمد النعمي

سلطان سعود عباس العتيبييحيى أحمد يحيى الشمرانيحاتم حسن غبيش اللقماني
محسن نجيل سالم الرويليتميم سليمان عبدالله الحواسحسن عبدالخالق علي القرني

سامي مطلق سعيفان المطيريمحمد عمر آدم الحاجصالح علي عبيد الرثيع
عبدالعزيز محمد ظافر الدوسريجميل عائض عيد الحارثيحمود منشد محمد الظفيري

احمد عبدالله سعيد ابوخضاعهوليد محمد غرم الله الشهريعبدالله سعيد عبدالله آل الشيخ
سلطان محمد علي ال ذروةعادل درويش علي المحوريمحمد ابراهيم عبدالله الشمراني

عبدالله علي محمد الكريشيعبدالعزيز جابر علوان الشهرينايف سالم سليمان الحربي
مبارك فهد مبارك الدوسريفؤاد علي حمد حكميسهيل ابراهيم فهد السهيل

سالم عوض عبدالله ال صقرعمر جميل علي راضيأحمد محمد صالح الزهراني
علي محمد أحمد الحارثيأحمد عبدالله يوسف المكرميطالل سليم ذعير الذيابي

ماجد ناصر عليان العتيبيمحمد عبدالمحسن محمد الزاملعبدالله عبدالعزيز عبدالله الغامدي
عبدالله سعيد جبار المعاويسامر عبدالمجيد حسن الدرغامصالح محمد عوض الزهراني

فيصل زبن الله عطاالله المطيريعبداالله جميل محمد سناريسعيد محمد حمد القحطاني
محمد سعيد ظافر الشهرانيعبدالرحمن عبدالغني عباس جارعصام أحمد ابراهيم عسيري
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علي سعد مبارك الشهرانيسلطان حمدان محمد القاعدأيمن عبدالعزيز باخت الحربي
حسن سفر سعيد الزهرانيعبدالله هريش صالح الزهرانيذيب فهاد فراج البقمي

عمر عبدالله عمر آل الشيخسلطان صبري عيسى عيسىعوض سعيد محمد آل سياف
صالح حمود محمد السعديخالد عبدالرحمن محمد الروقيحمدي صالح حمدي الياور
فهد عطيه محمدسعيد الحربيسمير عائض عالي المالكيمحمد ثمر عميش العتيبي

محمود ماجد حسين سالمةعبدالله صهبان عبدالله الشمرانيسعيد عالي سعود الساعدي
جابر ضيدان مشعان الحربيتركي سليمان حامد القرعانينايف سعد معيض ال كرعان

علي عوض الله زويد الجميعيعبدالكريم سعيد عوضه الزهرانيمحمد ناجي مدن المسكين
عبدالله خضر عبدالله الزهرانيفواز احمد محمد البلوياحمد علي احمد سالمي

خالد عيد طليحان المطيريمحمد سعد دبسان الحارثيفهد حمود عبدالله السنيدي
حاتم عبدالعزيز حماد االحيدبعمر محمدسعيد عمر عيونيعبدالله محمد عبدالله الشنيفي

محمد مفلح سعيد ال مليحيحي علي صالح غزوانيعبداللطيف محمد عبدالله العمري
بدر خالد عبدالرحمن المهناءنايف غبيشان قبل السحيميعبدالعزيز مشبب ظافر االحمري

سالم هادي حمد الياميمسفر عبدالله مسفر الهزاعالحميدي محمد ساري العتيبي
عبدالله عايض مرشود السلمىنايف صالح معيفن المرزوقيعبدالله علي عبدالله السلطان

سلمان رجاء حامد الرفاعيرائد محمد عمر السحيبانيخالد فهد مشوح المشوح
حسن أحمد حسن السعيدييحي أحمد يوسف زبرانصالح علي محمد القرني

ماجد حمود ذعار العليمحمد مسفر علي القحطانيمحمد مدني عبد المنعم البراهيمي
محمد عبدالعزيز خميس الخميسمبارك سعيد مبارك الدوسريأحمد عبدالله أحمد أبومديده

عارف نويحي سافر السهليمشعل عيد فالح الثقفييحيى محمد عبده عكروت
نايف مصلح حمدان العلويعبدالرحمن عبدالقوي محمد الفحهفهد محمد علي الحواس

ماجد عوض عيد العازميمحمد علي راشد القبسمبارك ظافر حمد القحطاني
علي عبدالله علي الشهريعبدالرحمن محمود محمد عوالييوسف ناجي عبدالله الحرازي

عبدالمجيد مصلح سلمان الجهنيبدر عبدالعزيز فراج بيوميأحمد ابراهيم أحمد طبارة
مروان سلطان محمد شيخونابراهيم يحيى علي ثروانفهد محمد سالم الزبيدي

خلف عبدالله موسى الزهرانيسعد يحيى محمد القحطانيعوض الله سويعد عوض المطيري
نواف سعد حامد الغامديناجي راضي عبدالله آل حرزماجد منصور مسفر ال براك

فهد عبدالله جحيش الحربيحسام عبدالله سعيد بافيلمحمد عبدالعزيز رحيم الحازمي
عبدالله عبدالعزيز علي الجديعيعبدالله ابراهيم علي الحارثيفهد عتيق الله عتيق المطيري

خالد عبدالله عليان الجلسيمتعب محمد مذكر العتيبيأحمد سعيد محمد العمري
فالح علي حمد ال فالحسعد صادق سعد العدلعلي عبدالله علي الغامدي
هاني عبدالله سليمان المباركفهد مقبل معدي العتيبيمصلح محيا منيع العمري

عطيه حضيض عبد المجيد الحربيحسين محمد زايد الياميصالح سالم صالح الصاعدي
محمد حسين صبحان الداثريماجد جميل علي راضيرضوان خضر عبيسي االمير
حبيب محمد شريف صالح العرضاويمحمد حبيب محمد الحارثيأنس مصطفى أحمد الديباني

فائز سعيد محمد الغامديخالد محمد عبدالله المنصورباسم محمدعارف صافي علوي
علي حسن علي باعقيلطالل جابر سعيد الزهرانيحامد حسن حامد الرويلي
فؤاد عبدالعزيز باخت الحربيعلي مفرح نمران العلويتركي عيسى فهد العيسى

فادي حامد عطية الله الحازميمازن خالد عبدالله االنصارييحي مفرح علي العسيري
سليمان عبدالله ابراهيم نقاديلؤي عباس عبدالله االنصاريعبدالمحسن مطلق نقاء السلمي
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حسن محمد حسن العمريعمرو عبدالله سليم داغستانيمحمد سعود عواد الركابي
سليمان محمد صالح المحيميدفهد سعيد محمد الغامديسلطان عوده ساعد الحربى

صالح سعد سالم الغامديعلي حمد عواده الحبيشيحسين علي عبدالله ابوعريف
نواف معيض بشير المطيريحاتم عطية الله عطيه الثقفيمهند علي مساعد الغامدي

بدر سعيد جارالله بن عتمهعبدالعزيز عبدالله ناجي شمسانعون محمد سعيد ابوخضاعه
حسن مشحن سليمان الحويطيياسر محمد عبدالله الشهريفهد شويع عبدالله القحطاني

حمد علي محمد حكميزياد بدر عبدالرحمن الحربيعبدالله سعيد محمد آل عدينان
طاهر أحمد عبده راجحعبدالرحمن محمد حيدر جربخالد عبدالقادر غرامه الزهراني

ماجد علي أحمد العسيريماجد فريح حسين الحربينادر احمد سعيد الحربي
أحمد محمد مفلح الشمريغرم عبدالله محمد الشهريعبدالله عوض سعيد ال سيف
نايف عبد العزيز ناصر الصايغمشرع فايز راجح السبيعيفهد عطية عبدالمعطي اليوبي
عمرو فضل محمد عمر توفيقعبدالمحسن يعن الله علي القرنيسعيد خامسان على ال ذيبان
عبدالله لويفي سالم الجهنيوليد محمد حيا الله آل دايلسعيد مشبب هادي القحطاني

رده عبد الله علي العسافيعادل ضويان عبدالهادي العتيبيموسى فاران ابراهيم الزهراني
مساعد عبدالله عوده المقرنحسام احمد يحيى زهرانيسلمان فويران عرميط الحربي

سعد محمد احمد الغامديعبدالرحمن علي محمد ال محسنصالح علي عبدالله الزبيدي
مشاري أحمد صالح البلويعبدالله محمد ناصر الهويرينينايف عمر عبدالله الفاضل

محمد أحمد علي آل نحيلهعبدالعزيز عوض الله عبدالله الحربيمتعب عبدالله سعد الشهراني
أنور عبدالله حسن عقيليزاهي عطيةالله عطاالله البالديمقبل سعيد سليمان القحطاني

احمد محمد مرشد المطيريسعد زايد مزيد الحارثيبندر محمد دوشق الناهض
صالح سليمان صالح بن ثنياننادر مزن سعود المطيريراشد علي عبد الله الزهراني

بندر احمد محمد بجيريوليد ابراهيم يحي حكميمحمد أحمد محمد القرني
حسام ضيف الله ابراهيم فاخريحيى سعيد علي القحطانيمشني رازح جلوي الواسي

فايز سالم حزيم السلميفهد عياط مشرق العنزييحي عطيه يحي خواجي
نواف سالم مطر المطيريظافر سعيد محمد الشهرانيمحمد علي خزيم االسمري

علي جابر محسن القرنيعامر محمد حنيف عبدالقادر ترنك والمصعب ناصر محمد عسيري
عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الزايدسلطان حسين سعد آل فردانناصر علي صالح الجهني

انور طه صقر ال محمد عليبندر فالح عواض الحارثيعبدالله محمد وارد العتيبي
محمد خزام عبدالرحمن رويبعطالب حسين صالح الهماميعبدالله عبدالهادي غتار القحطاني

محمد راشد مهدي السبيعيسعود احمد حسين اليزيديسراج حامد محمد الفهمي
سالم علي صالح ال مسعدمحمد صالح حسن العطاسابراهيم غانم ابراهيم العلياني

محمد عبيد حمد الدوسريمحمد علي محمد دبيسيحيى موسى محمد الفيفي
رامي ابراهيم يحيى عسيريعبدالرحمن يحي قاسم الغرويفهد حميد كليب الجهني

سعيد سبتي ناصر الغامديزيدان جديع رحيل العنزيسامي معيض ضيف الله المطيري
ياسر علي عبدالقادر العدنيمحمد عجالن محمد الشهريمحمد علي محمد عسيري
حسن محمد حسن عواجيرافع عبدالله ابراهيم الشمرانيعادل حمد هادي القحطاني

ماهر معلث مساعد الحجيليماجد مسفر احمد الزهرانيعبدالعزيز ناصر سالم الحارثي
عيسى صالح مصلح المصباحيمحمد عبدالله مشبب االحمريعلي محمد علي القحطاني

فارس عبدالله علي نصرحمدي مطلق عبدالرحمن العتيبياسامه مصطفى احمد الديباني
عبدالكريم محمد ظافر القحطانيتركي سعود ساعد الحربيتوفيق نبيل توفيق االدريسي
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محمد فرحان مانع العنزيعلي محسن علي العيافييحيى محمد ربيع أزيبي
علي مانع محمد ال عقيلأحمد محمد سعيد الغامديمحمد حيان غانم القحطاني

خالد علي عبدالله القحطانيعلي احمد يحي معشيمحمد عبدالرحمن صالح العطاس
مشبب سعيد ضيف الله االحمريعاصم موسى حسن فصالباسم علي محمد عواد الجهني

علي حمد فهد السويسعبدالرحمن محمد سلوم الصاعديجابر محمد محمد هزازي
أحمد عبدالله مطير الحويطيمحمد علي حسين آل زمانانفتحي عبدالله عباد المالكي
عبيد سلمان تميم الدوسريحسن محمد حاسر صغيرفارس صالح بركي اللقماني
محمد محسن مسعود ال فطيحعاصم حميد محمد بخيتعلي محمد معدي القحطاني

تركي عبدالله محمود المحمودهيثم حمد محمد العوفيياسر عبدالرحمن عبدالحفيظ منشي
محمد فرحان سمران الحمديعبدالله سالم زعل البلويحاتم محمد عبدالله المكرمي

حمود مشحن دهيس المطيريأحمد باتع حمد العمريخالد علي مفرح القرني
عنبر ناصر طينان الدوسرييحيى عبدالله علي العسيريمحمد علي سعيد الغامدي

صالح حسن حسن صغيرمحمد عبدالرحمن ناصر الشنيفيمحمد جمعان ناهض المقدام
محمد خالد محمد المغربيعاصم عبدالملك حامد عبدالجبارمحمد علي ابراهيم الزبيدي

عبدالله عبدالرحمن عبدالله الخليفةطالل الفي ملفي السلميعلي سالم عبدالعزيز سرهيد
مشهور محمد عويض العتيبيبندر جميل  محمد قاسم ضبعانسعيد غباش فريخ الزهراني
سامي مساعد حامد الطلحيعماد مصلح بويخيت اللهيبيمرضي عايض فرج المعبدي

ماجد بادي احمد المالكيسعد سعيد حزام الشهرانياحمد حمد علي الوشمي
عبدالرحمن سعد عبدالله العقيلمحمد أحمد ابراهيم خواجيسالم علي سالم الصيعري
صالح محسن عمر الكثيريوليد خالد عبدالعزيز القريشيعلي جابر علي عسيري

وائل محمد سعيد عمرودعبدالله جبران سليمان اللغبيسالم عبدالله سالم العلياني
سعيد عطية صالح الزهرانيسلطان عقالء صليبي الحربيخلف روسان االسود الشمري

عبدالعزيز عبدالله علي الغامديانور سعيد سالم الجدعانيمعتز محمود محمد قطب
عبدالعزيز فهد عبدالله السعيدعبدالله سعد سفر الغامديخالد حمد نافع الحربي

عبدالرحمن فيحان طعيس الزياديعبدالله سالم احمد الغامديمسفر سعد محمد القحطاني
عوض محمد غثيث العنزيربيع أحمد ربيع عاتيسفر محمد عبدالله الشهراني

محمد سعد مشبب القحطانيحمد مناحي هادي الدوسريمطلق عبدالله مصدي القحطاني
عبدالرحمن حسن سعيد الشهرانيعالء محمد عباس عثمانعبدالله سعيد عطية الزهراني
محمد عصام احمد دغمشعبدالله علي مسفر القحطانيفهد عبدالله سليمان المجماج

سهل عبداالله عمر فالتهيوسف محمد عطية الغامديمحمد سعيد على ال نابت
نواف سالمه علي الجديبياحمد معيبد عويض المطيريظافر عبدالله سعيد الشهراني
عبدالله نغيمش حمود الحربيابراهيم مبارك ابراهيم الشهرانيحماد ثروي سويلم الشمري
محمد عامر عرار االسمرينزار عوض حوفان الشمرانيايمن ابراهيم يحيى الخريف

عبدالله سعيد عبدالله ال بو شعططخالد رجعان عبدالله الحربيعبدالرحمن عبدالله سالم الغريب
محمد عبدالله علي القحطانيفهد علي سعد االحمريحسن عبدالوهاب عباس الشريف

مصطفى درويش مصطفى جيزاويعلي منصور محمد القحطانيعلي حسن علي الزهراني
عبدالرحمن احمد عبدالرحيم الزهرانيمهدي ابراهيم عبده عسيريعبد المجيد أحمد مسعود الغامدي
محمد عبدالله فايز المحماديحسين ابراهيم عبد الوهاب عاشورعبداللطيف محمد حسن الغامدي

محمد صالح محمد العوادنائف غيثان ظافر الكثيريمحمد نبيل محمد باسودان
عزيز محمد حامد الشهريصالح محمد حسن بوالقيعبدالملك عبدالعزيز محمد الشثري
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طالل حسين حسين الياميعبدالله راجح جسار السبيعيفايز علي فايز البيشي
احمد علي عيد المحماديعلي عبدالحكيم علي بخارينبيل عيسى عبده غاوي

حسن علي ثابت القحطانيخالد عبدالله محمد العنزيعبدالكريم سعيد ناصر ال سبعان
عايض علي عواض آل دالهاحمد نورالدين عبدالقادر فلمبانفهد عادل فاروق صواف

محمد عبداللطيف عبدالخالق بديويمحمد عبدالرحمن محمد بن سعيدانماجد عبدالله علي القرشي
محمد امبارك بخيت الغامديناصر محمد حزام السبيعيحمدان حبيب حمدان الغامدي

ثاني عبدالله محمد العنزيسامي معتوق حميد الزنبقيسلطان ناصر غنيمان المطيري
سعيد سلطان جبران الشهرانيفهد عبدالله سالم الشهرييوسف داخل عبيدالله الجهني

ايمن عمر عبيد باواكدحميدان مطر معتق السهليعبدالسالم حسن مشرف العمري
مسلط محمد نائض العتيبيموسى علي موسى الزبيديمتعب سعيد فرج الشهراني

عبدالله محمد أحمد المستادي الحربيعبدالكريم اسماعيل عبدالكريم ادريسأنس عبد العزيز حسب الله حسب الله
كامل عيضة جويبر القرشيمساعد محمد ابراهيم الهبدانسلمان ضيف الله خلوي المطيري

محمد علي محمد القحطانيعبدالعزيز منيف منير العتيبيمسفر فرج عبدالله ال فهاد
مسفر غازي مصلح العتيبيسعيد معين هويج ال صليعمحمد عدنان عبدالله العباسي
مشاري عبدالرحمن عايض المطيريعبدالله عبدالعزيز عبدالله الهواشعوض محمد سعيد االحمري

عبدالله عبدالهادي رافع الشهريمحمد عبدالله ابراهيم الغامديبندر حامد سلمان الهطيلي
عبدالرحمن شاكر اسعد النمريسلمان غرم الله حسن الزهرانيعلي هادي علي ال عقيل

حسن ابراهيم محمد الزهرانيممدوح ناصر رجا الحربيسعد عبدالعزيز عبدالله الشريف
محمد فرج سلطان الزباليعوض سعد احمد االحمريعدنان خليف عواد بدين

سعود صالح عيسى عبداللهعادل الحميدي حامد الحازمي الحربيعلي محمد مشرف الشهري
علي فالح علي ال حمامهمحمد حسان صغير الهذليعايش فرج حسين السلمي
محمد سليمان مسواك علوانيمحمد كامل حسن آل علويعبدالرحمن ادم محمد أحمد
طه حسين محمد جداويتركي حسين محمد آل دويسحاتم عطيه عبدالله المالكي

حميد احمد مسعود اليوبيسليمان عبدالعزيز سليمان البوارديخالد عمر داود بخاري
محمد عمر عبدالله باسعدعماد جميل صالح منصورعادل ضيف الله مطلق العتيبي

حسن يوسف محمد دنكليحزام محمد حزام االكلبيمحمد سعود خراص العتيبي
عماد احمد عبدالله العبدليمنيف حمدي مطر المطيريعيسى محمد عيسى المخلف

سامي احمد هنيدي الحذيفيسلطان محمد عبدالرحمن الشهرانيتركي يزيد أسعد الفيفي
فهد عطيه سهل العتيبيمساعد سعود مبروك الرشيديفواز سعيد معيتق الجبريني السلمي

سعود هادي دمشق الدوسريأحمد سعود هديان المطيريريان راضي سعيد الغامدي
عدنان علي محمد العسيريماهر منصور عادي العتيبيخالد يعن الله صالح الغامدي

سعد راشد حنش الشهريمحمد منصور ناجي اليمانييحيى عبده عيسى ال مكي
فؤاد حمزه عبدالقادر بامحفوظفواز عبداللطيف عبدالخالق بديوياحمد محمد حمدان الغامدي

عبدالله علي هادي أبوعبثانعبدالله شديد سعيد العتيبيمحمد مرمح محمد العصيمي
سعد عبدالرحمن شرف الزهرانيعبدالله محمد عبدالله المنديلييوسف زيد يوسف سندي

عبد الرحمن عبد الله ابراهيم أبونيانعمر محمد هارون الهوساوينواف عبدالعزيز علي الجديعي
طارق عبد الله سحيم الهذليسلطان حمدي محمد اللحيانيماجد محمد ابراهيم ابو مسمار

خالد محمد ضافي القحطانيعبدالسالم محمد سعيد االنصارينايف فراج محسن المحلسي
علي محمد صالح الشهرياحمد علي حمزه الشهريفواز سلطان قسم اليسلمي

عبدالوهاب محمد عبدالوهاب أبونخاعزهير احمد محمد الشهريضيف الله صالح ربيع القحطاني
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حسين عبدالله رويس آل منصورمحمد محمود سالمه الحاج سالممحمد يحيى عبدالقادر جزار
عبدالله قحطان عبدالله النهديماجد علي سعد الشمرانيعبدالمجيد محمد عبدالله السياري

محمد عبدالله محمد ال منصورنايف حسن يحيى ال سعيدمحمد علي عبدالله القرني
خالد محمد علي الجرافياشرف رجاء عطاء العرجانناجي عبدالله أحمد زرنوقي
عادل عبيد ابراهيم الدهيشأحمد منوخ سليمان الشمريسلطان علي صالح المحوي
علي جبران احمد جعفريفهد محسن معيض الغامديناصر منصور حباب العتيبي

علي محمد موسى الزهرانيعماد سالم مريشيد الجهنيعبدالرحمن مرشد عبدالكريم الصواب
عبدالله مزيد نزال العتيبيسالم مانع علي ال رزقبندر جزاء سعود المطيري

سعيد محمد صالح االحمريمصعب صالح محمد برمحامد شامان طالع المطيري
صالح علي محمد الياميمحمد سالم سعيد الصباننايف عوض حمد الصقار

هيازع محمد مفرح البارقيمحمد ابراهيم جمعان الدوسريفيصل يحيى أحمد عسيري
عبدالرحمن علي مسلم العطويعادل عبدالعزيز ناصر الموسىناصر عايض مهمل القحطاني

عبدالرحمن سعد محمد الداوودمحمد صالح حسين الجدعانيخالد جمعان احمد الزهراني
فيحان نهار خلف العتيبيعبد الله سليمان سعد الغامديبندر سحمان سلمي الذيابي
حسين حاسن ضحيان القثاميمتعب عبيدالله حامد الجدعانيمحمد صالح سالم بامطرف

طارق علي محمد عسيريعبدالله عبدالرحمن محمد بن قاسمفواز صالح عبدالله الصيعري
عبد العزيز محمود محمد بن سويدانفهد ناصر عبدالله المقرنعبدالعزيز خالد سعيد الدمخ

صالح زياد عبدالله الزبيديعادل حمد حمدان الحمدفهد محمد عبدالمطلوب دهيثم
بدر محمد مساعد التيسانوضاح محمد أحمد مكاويابراهيم احمد عبدالله الغامدي
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن آل الشيخعبدالرحمن عبدالله محمد السبيعيعمير عجران زهيميل الراشد

فواز عبدالكريم بكر هوساوييزيد منصور ناصر سويداندغش حمد منصور الصخيبري
عبدالله مريح محمد البشريمحمد عبدالله علي العطاسخالد سعود باتل الحارثي

سعد عوضه محمد االحمريحسان محمد صالح محمد السالكمحمد قريبان هليل العنزي
عبدالكريم عيسى بخيت الحربيعبدالمحسن ردة الله حسان المحمديمحمد عبدالعزيز محمد القاسم

سعيد صالح مسفر آل ملفيرضا عبدالله هاشم صحرهناصر مبارك عبدالله القحطاني
سالم علي صالح الغامديمروان حزام جابر السلميوليد يحيى عمر بن شمالن

محمد عمر محمد عقيليأحمد مصلح علي الشمرانيفيصل حسين جربوع الشهراني
خالد يحيى عبد الكريم الزهرانيمروان طالل مصطفى جافوعبدالجليل نورالدين سمعون عبدالجليل

حسين سعيد حسين هشالنسامي فرج محمد العتيبيسامي سيف سلمان السريحي
راكان سعدي صعكان السلميبدر فراج محمد الشهريغرسان سعدي غرسان الحالفي
حمد سعود محمد الجليحيسلطان حسن سالم باناعمه العادهخالد محمد عيسى فاتك خرمي

حسين علي صالح العمرياحمد سامي امين خوجمحمد سمير مراد جاوا العطرجي
حسن يحي محمد التليديغالب مخفور علي ال سليمعلي مفرح عبدالله القحطاني

محمد سويد عوض السلميتركي احمد محمد الزمعياحمد عطاءالله حامد المحمدي
خالد عبدالرحمن عروان العروانمحمد عبدالحميد عبدالقدير قدواياحمد داود اسماعيل فطاني

عبدالله احمد محمد عسيريلؤي طالل صالح الحسنيوائل محمد منصور جمعه منصور
سلطان عوض مناور العتيبيمحمد عبدالله حمزه عجوزهأحمد رشاد صالح دمنهوري

عبدالله سعد فالح العرجيبدر فالح سالمه العنزيمحمد ذياب محمد الذيابي
عمر عوض عمر قندوانشرف سالم سويلم الثماليعبدالله سليمان محمد القرعاني
خالد ناصر خالد البراقعايض ضاوي محمد القحطانيسلطان مصلح مرزوق الرحيلي
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محمد عمير سليمان العميرحسام امين حسن فوالبندر محمد رسام العنزي
علي هليل سعود المطيريبندر فهد خلف الثبيتيهادي سليمان هادي العنزي

نايف مسعد سلوم العتيبينايف عبدالعزيز سليمان البقميعلي عبدالعزيز محمد الزمامي
ايمن عليان عبدالعالي الحربيمطلق سعيد علي الزهرانيعبدالله علي منصور االسمري

عاتق سالم ناشر الخميسيياسر علي خزيم االسمريهارون اسماعيل هارون هوساوي
بندر بليهان بندر الضحيكعلي فراج محمد العتيبيمنصور رجاالله محمد الثبيتي
زويد محمد زويد العتيبيفهد صالح حامد العتيبيسالم فرحان عبدالله الشمري

عليان شديد عليان الحربيحسن بعسوس عبدالله الكثيرييوسف مبارك عبدالله المستادي
بندر محمد عطية الله الحربيابراهيم محمد ابراهيم الزهرانيهاني محمد ناصر الهويريني

مطلق محمد مطلق القبانيايمن عبدالله حمد البكيريمحمد مزهر موسى الشهرانى
محمد صالح علي ال مسعدسلمان محمد علي قدسيثامر فهد عبدالله العثمان

مطلق حسن بداح السهليمهند رجاء عايد الحازميعبدالمجيد علي عبدالله العمري
محمد عايض عبدالله عبودحمدان مبارك حمدان ال مخلصعبدالعزيز منصور علي آل مجري

عبدالله مبارك عبيد الحميدمحمد عبدالعزيز محمد الدخيلاحمد عوض عبدالله الشهري
عبدالرحمن محمد مريع آل خضرابراهيم شاكر حلو العنزيباسم أحمد مكي حلواني

أحمد محمد باقي الشهريعبدالله سالم مانع آل الهنديفرحان منصور شجاع العتيبي
علي سعيد رشيد الزهرانيمحمد أحمد يحيى مطميمحمد عبده أحمد كريري

طالل عائش راشد السحيميحسن احمد حسين الزهرانيابراهيم محمد ابراهيم بن خميس
علي جعفر حسين الصقرعمر محمد خلف المالكييوسف يحيى حمد همام

عبدالله ناجي عبدالله النزاويمنصور سليمان مسلم الجهنيسالم مدباج سالم الدوسري
سطام مرزوق ضويان العتيبينواف سلطان محمد السيارصالح سعدي شبيب المطيري
علي فايز محمد العليانيبدر سعد ناصر بن خميسفيصل عائش ضافي المطيري

مهند عبدالله احمد باطويلعبدالمحسن قاعد مصلح الذيابيبندر احمد محمد المالكي
احمد حمود سعود الخشمانعياد مناحي عياده الشمريعبدالعزيز مسفر حسين آل مفلح

محمد رشيد موسى المرحبيمشاري فيحان مليح المطيريمصحب عايض سعيد العمري
صالح مطر مطير السفري الحربيعبداالله علي عبدالله العدوانيمحسن سويلم عايض الرشيدي

جمعان مبارك راشد الزهرانيعبدالعزيز داود سلمان العامرخالد سعود حامد السلمي
وليد عائض عبدالله الشهريمحمد سعود سكران الرويليمحمد مريزيق مرزوق الحريبي

على عبدالله على العمودىمنصور رباح مرزوق الشمريحمد حاتم ربيع آل منصور
محمد عباس حنيسان العتيبيعايض فالح عايض القرشيعلي سعد رجب المالكي
عبدالله سليمان دباس الشمرينايف عيد فالح النفيعينايف فهم محمد السلمي

خالد محمد كميخ النداحاحمد حامد احمد القرشيعبدالرحمن عنيت الله محمد الحربي
خالد ابراهيم عائض الشهرانيمجاهد الفي ملفي السلميسليمان حمد ابراهيم القاسم
حمد عبدالعزيز محمد ال منيفعبدالعزيز فضل معيض الحربيعاطف فايز عاطف الشهري

عامر علي أحمد آل معرجتوفيق عبدالرحمن عوض النفيعيعبدالعزيز فيصل محمد قباني
محمد راشد شبيب الدوسريمهند عبدالرحمن محمد الوهيبيعبدالعزيز علي محمد العسيري

عبدالعزيز محمد طامي العاصمينبيل حسين حسن مدخليانس عبدالله فالح القريقري
سعيد عائد مطلق الرفاعي الغامديحسن زكي حسن الديسيجمعان عبدالله جمعان الزهراني
فوزان مؤيد محمد الفوزانحمد صالح مهدي ال مسعدمحمد دخيل الله سلمان المطيري

يحي علي يحي الراشديعبدالرحمن صالح مبارك العلونيمحمد احمد محمد نحاس
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موسى محمد حلبوب سفيانيعصام رجاءالله راجي الصعيديعبدالله عايد ناجي الردادي
علي مرعي سعيد اليزيديابراهيم هادي عايض القحطانيمحمد فائز عبدالله االسمري

أمين زاهر عيضه الحارثيمعيض احمد عبدالله الحارثيعبدالله صالح حمدان الغامدي
عبدالله عبدالرحمن حمد الحزيميحسين احمد صالح الياميمهدي صالح زايد الزبادين

موسى عبدالعزيز موسى موسىيحيى علي مهدي حداديتركي محمد علي جابر
حامد الحميدى محمد المطيرىسلمان مشعل دخيل الله المطيريعمر عبدالله سعيد الغامدي
فيصل فهد مرزوق الحربيسامي سالم عبدالله الشمرياحمد ابراهيم محمد عسيري

عادل محمد سعيد ابو محروسشادي سعد سعيد االحمديمحمد غرم الله علي الزهراني
لؤي محمد أحمد الغامديمشعل محمد سعود العسكرفهد سعود زيدان المطيري

عبدالله محمد عبدالعزيز الجاراللهعزي عبدالخالق محمد زكريحسام امين احمد بطيش
أحمد محمد صالح شراحيليعبدالرحمن عباس محمدعلى انديجانيسالم محمد دواس آل منصور

راشد حمدي راشد الرشيدينواف عبدالرحمن عبدالله العمريفرج سعد فهد الدوسري
احمد حمود سعيد فرحانحسن عبدالرحمن حسن الشهريمحمد سعد محمد القرني

سامي علي محمد بن حويللؤي عبدالقادر محمد البغداديعبداللة جمعان صالح الزهراني
عبدالله فهد عبدالعزيز القاسمعبدالله محمد حسن الزبيديسليمان عوضه عطيه العرياني

حامد حسين رده الغريبيسليمان صالح سليمان الضويحياياد صالح محمد سندي
سلطان عبيد محمد ال نمشهخالد جارالله جروان ال عزيزهعبدالرحمن عبدالله سعيد حسن

محمد عايض محمد الشهرانيمشعل محمد سعد الفردانمحمد حسن معتوق البراهيم
حسن علي ثابت الشهريعماد عبدالكريم عبدالقادر العدنيمحمد رشيد فضل دفتردار

ناصر محمد علي الكلديمحمد حمد مزعل العشريخالد مطر عبيد العمري
نايف احمد علي السديريعبدالعزيز طلق مزيد العتيبيحمد حامد دبسان الزايدي

فيصل عبدالله ضاوي السبيعيمشعل عطية محمدسعيد الحربيعمار عبدالهادي عايد الصبحي
محسن محمد ردعان البقميحسين احمد حسين العموديصالح راشد زاهر الشهري
بدر احالص حسين القحطانيفهد احمد مغرم العمريسلمان محمد سعيد الحارثي

علي جبران أحمد القحطانينايف الفي الركوي العنزيزايد سالم زايد ال رزق
عالء نبيل يوسف نجارفوزي هادي يحي ال شقيحراكان عبدالحميد محمد مشرف

ياسر عبدالرحمن سالم الغامديعبدالله فريح سعيد العتيبيعبدالرحمن حجاب مسري الزالمي
عبدالله والم حسين السهليمحمد عبدالله سعيد بن عليهمحمد سعيد محمد بوجير

سعد ضيف الله عياش السلميسعود فارس سياف المعاويمعاذ عطيه عبدالله المزروعى
راكان طويرش شليويح العنزياحمد جميل محمد غزاويرياض سالم احمد المالكي
تركي فرحان محمد الشهرانيمشاري ربيع عتيق الحمدانسعد فيصل عبدالله البيتي
فهد سعيد احمد الغامديعبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز العثمانخالد عبدالله محمد القرني
ابراهيم حزام جابر السلميناجي ربيع عليان الذيابيماجد احمد علي الدباسي
احمد منير عايد المطيريراكان منصور ناصر العساففهد مرعي محمد العمري
بندر عواد محمد الكشياحمد خضر سفر الزهرانيسمير أحمد حمد الجهنى

خالد محمد خالد المجفلمشعل حمد حماد العوفانعبدالله محمد ابراهيم المحيسني
محمد فرج نغيمش الجهنيفواز مريبط عبدالله المولدعبدالرحمن سعود موسى القباع

رامي حسان حسن صميالنماجد محمد خلف الطويرقيعبدالله عادل محمد روزي
حسين علي احمد الفرديطالل عامر عمر القرشيماجد سعيد جابر المالكي

حمود محمد صالح البقميمحمد خالد عبدالرحمن الجريسيعبدالناصر احمد سالم باجنيد
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عبدالله فهد عبدالله الريسعصام محمد عيد العوفيمهنا محمد مسفر الوقداني
نبيل عبدالخالق اسماعيل ادريسعبدلله محسن غنيم االحمديمحمد عواد مقبل الشمري

ايمن صالح احمد الغامديظافر محمد محمد العمريعبدالمجيد داخل عبدالله الجهني
حمدي محمد صايف المخلفيخالد عطيه عزيز الزهرانيمهدي صالح سعود الحارث
سعيد عايض فهيد القحطانيمازن حماد مسيعيد الحربيجمال لفاء محسن المطيري
حسن مسفر مساعد ال عبيرعبدالعزيز ابراهيم عبدالله التويجريغازي راضي فريح الحربي

موسى عبدالغني قاسم االحمديمحمد عبدالله محمد الشريفعبد الله حسن صالح الهامل
ياسر عبدالغني محمد السليمانينايف موسم مشيلح المطيريعبدالرحمن عبدالله أحمد العمودي

اسامة حمزة بكر هوساويفهد محمد هجاري الحربيسعيد محمد محمود الحويطي
موسى سعيد صالح العرفجيعبدالله هادي سعيد الغامديخلف فراج خليف الشمري
سعيد شعيل سعيد جميلاحمد سعود سكران الرويليسعد فالح ماضي السهلي
عبد الله عمر عبد الله زبيريحي علي يحي دغريرييحيى علي محمد هزازي

خالد حسين حسن شوالنعبدالله هديبان لفيان المطيريأيمن صالح أحمد لقمان حكيم
عبدالله سعيد عبدالله غانممبارك عبدالله داهم الهاجريعبدالعزيز سعد فرج المساعد
أحمد محمد حسن عسيرينواف خالد عبدالله البكرعبدالعزيز سعيد صالح ربوع
فهد رشاد حسن الريفيعبدالله حسن أحمد الزهرانيسلطان فراج حمود الشمري
طالل فهد تويم التويمناصر محمد ناصر المحيميدخالد صالح ابراهيم الشقاوي
سعد صالح مدوس الخلفعادل عيسى محمد هزازيطالل ردة الله رداد السالمي
أحمد حسين أحمد كريريعبدالله علي سعيد عسيريمنذر أحمدطارق داود فلمبان

احمد علي احمد الغامديمحمد حسن عبدالرحمن العموديتركي صالح محمد العمري
أحمد داحش أحمد خبرانيعبدالرحمن حسن محمد الوادعيحبيب محمد عبوش الشهري

براء عز الدين حاجي حسينحسن علي محمد بحرينائف علي سعيد الغامدي
محمد سلطان قسم اليسلميتركي علي صالح السويديعبدالله عباد عابد الثمالي

أحمد يحيى شعيب العبسيخالد مهلي مطير الشمريثامر عبدالله محمد الهاملي
فهد صالح محمد القريشيمشعل محسن جعفر العتيبيمحمد ياسر توفيق السعودي
علي مبارك علي الرويليعبدالله مبارك محمد العتيبياحمد محمد ابراهيم الغامدى

محمد مطلق صالح الحناكيخالد محمد ظافر االحمريمازن عبدالشكور محمد القشقري
علي غرامة محمد االسمريابراهيم محمد عيدان الجابريماجد حامد محمد بن علي

سلطان زيد محمد ال غنامابراهيم عبدالله علي الغباريجمعان محمد حسين الحاتمي
نايف محمد هادي الشعيبيمعاذ ابراهيم محمد النعيميسلطان عبدالعزيز عباس سحلي

ماجد خلف فالح الحربياحمد عبدالله محمد الفهيدحمد عياد بطي السبيعي
أحمد علي سعيد آل سعيدعبدالرحمن جابر حسن الفيفيعبدالرحمن جبيل نويعم السلمي
احمد يوسف غزالي فوتهصالح فيصل حسين برقهأمين عبدالعزيز عواد الحجيلي

عبدالله ضحيان صنهات المقاطيمحمد صالح جميعان بن فهادبندر عتيق سعد القثامي
خالد ابراهيم محمد الصقعبيرامي صالح عبدالله الشليالنماجد عبدالله حسن جداوي
ابراهيم سالم احمد باحويرثفواز علي سلمان بن طالبغرم محمد سعيد الشهري

محمد علي محمد القحطانيمحمد معيلي علي الحربيعبدالرحمن سعيد محمد الدليم
محمد راشد حمد العيدفواد علي حسين الخيبريمقعد ماجد مقعد السبيعي

رائد سامي حسن شنبعادل دخيل الله سند الرقيبابراهيم عبداللطيف عطية الله الحبيشي
نايف حامد عطية الصيدالنيأحمد عبدالله سالم آل موفقخالد هالل رده المالكي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

عبدالله احمد محمد عسيريعبدالله محمد عبدالله الشيبانيفهد خالد عبدالله الشمري
انس عبيدالله عبدالله اليهيبيتركي رشيد محمد القرينينايف محسن عبدالدايم الحربي

عبدالعزيز فهد علي المنيعيمازن عبدالله محمد السالمابراهيم محمد محمد عبدالقادر مردوم
ممدوح عبدالله هديب العتيبييوسف محمد يوسف الشريفممدوح خضران محمد الزهراني

عيدان حامد عبدالله الغامديعلي عويض محمد المهذلعمر أحمد علي الحسني
عابد دوش ناجي الرشيديغازي ضيف الله قليش الجعيدفهد علي علي حكمي

عبدالله علي مطير الزهرانيعبدالله ابراهيم ناصر المحسنفالح فراج هاجد السبيعي
علي فهد علي الربدييحي عايد بخيت المالكيبسام عمر صالح مغربي

حسين حمد علي الصقورعبدالعزيز محمد عوض قعوانسيف معيض محمد الوذيناني
علي يوسف علي الشجارمحمد علي عبدالله آل ابراهيمطالل عبدالعزيز مناور المطيري

عبدالعزيز عبدالله علي السبيعيمحمد طريف عتيق العلونيخالد جمعه خالد العنزي
طلق محمد سويد العصيميمنصور مسعد سعيد العوفينايف هليل صالح النمري
منصور حسن موسى فالتهخالد صالح أحمد المرشديمحمد علي عمر الحوطي

عبدالله محمد دعيرم الخضرانفنيس ناجي سالم ال مطلقخالد عبدالعزيز محمد الزهراني
جبهان حمد محمد بالحارثمانع فرج مانع آل رزقوجدي أحمد قديمي العسيري

بدر محمد جالي العتيبيفيصل محمد مبارك الشهرانيبدر جزاء سعود الشمري
طالل دخيل الله نويجي الحارثيعبدالمجيد سليمان عبدالرحمن العيدبسام عايض عبدالشفيع اللحياني

ظافر مذكر سعد الهاجريمحمد دخيل دخيل الله االحمدىصالح أحمد حسين الشمراني
عادل عبد الرحمن عيظه الغامديمحمد سيد ارشد احمد السيدمسعد مرزوق سعدي السلمي

مازن ابراهيم عبدالعزيز البريديخالد دخيل عواض الخديديسلطان علي سعيد الغامدي
عبدالله محمد عماش المطيريعبدالرحمن حمد حمدان الحمدممدوح عوض هليل العنزي

عبدالله مسفر طحشل ال عباسعبدالعزيز ابراهيم عبد الله ابابطينفواد حسن سعيد الحازمي
حاتم سعد هالل الغامديزايد مانع علي ال رزقعبدالله محمد شبالق الجباب

فهد محمد عبدالله الشهريمسفر مليحان سعيد الدلبحيعبدالله احمد موسى الزهراني
حمد محمد مصلح العرجانيعبدالله محمد حسين البارقيمانع مهدي حمد اليامي

علي محمد مسعود الحربياحمد محمد سعيد علي الجهنيوجدي علي صالح الصيعري
محمد فيحان مشرف الكتفاء الشمريفالح مناحي مسفر الشهرانيمحمد مقبل نامي المطيري
عيسى محمد ذاكر العيافيخالد محمد عبدالله السيدابراهيم تركي بدر الحربي
مشعل صالح رمضان العنزيفهد صالح فهد الواكدسعيد ظافر سعيد الشهري

رشيد ابراهيم رشيد الرصيصسعود يوسف اسحاق بهايعبدالهادي دخيل عبدالعزيز الشمري
عبدالرحمن علي مسفر العليانيفهد خالد تركي بن حميدفيصل محمد سعد القرني

نايف علي محمد عسيريمحمد سالم راضي القحطانيعبدالله مساعد محمد المزيد
وليد محمد سعد الصبحيمنصور فواز سالم المنصورعبدالعزيز الغبيشي مساعد الزهراني

حسام خليل ابراهيم الكويفيمحمد عبدالله صالح جندانناصر محمد سفر الغامدي
عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرحمن الشريفخالد يوسف محمد المنتشريطارق حمد محمد حكمي

حسام حمد محيل المطيريعبدالله احمد مسلم المالكييزيد مرعي مديني آل صقر العسيري
عبداللطيف عبدالله عبدالعزيز المسلموليد بدر علي ابوفيروزةرامي عبدالهادي محمد جميل سندي

احمد عبده بقيش عسيريمناف جاسر حمد الدرعمحمد حسن سلمان الفيفي
منصور عبدالله عبدالهادي الراجحيعبدالله ابراهيم عبدالله ابابطينمحمد تركى محمد المالفخ
ثامر حجي مذود الشمريماجد مسعود أسعد المالكيعلي فائع حسن ال عامر
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عون الله فارع حويمد السلميعبدالله محسن راشد القحطانيحاتم عبدالله احمد القرني
عبدالوهاب سليمان احمد مؤمنهنادر محمد احمد الشهريتركي فهد سعد الدهمش

خالد سليمان ابراهيم الهزاعيوسف يعقوب يوسف قستيازهر مكي حسن المرهون
وائل صالح عثمان الحقيلماضي فهم غصن السبيعيعبدالحميد محمود عبدالقادر عطيه

عبدالله صالح مصلح اللحيانيادريس حبيب محمد البيشيمفرح مطلق مطلق الراشد
زياد طارق عبدالقادر بغداديفهد يحيى أحمد العبدليعبدالهادي محمد دحمان آل جالب

فهد عبدالله أحمد بيكعبداللة محمد موسى مصطفىمهنا احمد مهنا النامي
مسفر ابراهيم مسفر الجبيريسعد محمد سعد السمرانيسعود نويفع عيد العتيبي

صالح أحمد علي الغامديسعد نجر سعد العتيبيخالد سعد عبدالله الغامدي
قاسم محمد ابراهيم الشمريعبدالعزيز محمد عمر الحميريعطيه عبدالله صالح الزهراني

مازن ملفي جزاء الحربيسليم علي محمد عسيريفيصل فهد خالد المسعودي
عبدالله سليمان عبدالله العقيلمطلق سبيل سمير المطيريبدر مساعد معال الثقفي

فهد محمد احمد الغامدييوسف علي محمد البارقيعايد متعب عصري الظفيري
خليف عبدالله عويض المطيريطالع عاطي عطوان المالكيصالح عوضه محمد ال مفرح

عبدالله علي معيض الخثعميميزان مبارك عيد الشمريفهد خليل ابراهيم خالف
عبدالله محمد عبدالله المجليأحمد حسين أحمد الحضريتيسلطان خالد عبدالله العمري

بدر مبارك محمد الشهرانيفواز مبارك عايد المطيريعبدالله عبدالعزيز عبدالله الخلف
عبدالله فايز عوض العيسيمحمد عبدالرحمن محمد السنيدياحمد عبدالمالك ظاهر نوح

عبدالله عطيه راشد الزهرانيخالد عايض فالح العتيبيرامي جمعان سعيد الزهراني
عبدالله حسن حمد العييناءمصطفى أسعد مصطفى أبوحمامةعبدالله محمود محمد عسيري

صالح عيظه سعيد الزهرانيعبد الرحمن مشخص احمد االزوريفهد سعيد علي القحطاني
علي عبدالله ناصر القرنيتركي عبدالله محمد ابوداودعبد العزيز علي سليمان العبود
يحيى علي عبدالله الجرعيابراهيم عبدالله حسن عبدالربصالح عبدالعزيز صالح المديفر

مانع علي مانع بالحارثحضيري كريم حضيري الكويكبيتركي منصور عبد الله العقيل
فهد شفاقه مدرك الشمريعبدالله هياس عبدالله الزهرانيغانم عبدالله حوال العتيبي
مشاري عبدالرحمن حمد الجهنيفهد جلوي زبن المطيريحامد عوده محمد الجهني

منصور عبدالعزيز محمد الشغدليعبدالله عبدالعزيز ابراهيم الالفيحسين محمد عبدالله شبيلي
احمد عبدالله علي الزهرانيمصلح عبدالله محمد القرنيمشعل مجدل درباس المجدل

عبدالرحيم احمد سعد الشهريالحميدي مناور عبدالله الحربيعبدالعزيز فهد عبدالرحمن القباع
خالد نزال مليح العنزيسلطان سعيد ناصر آل دليمأحمد عبدالله يحي عزي

أيهاب أحمد عيسى طاسين قاروتفيصل جميل سالم الشمريعودة مليح عبدالله الشمري
فهد شارع رغيان الحربيعبد المجيد رجاء عبد المجيد االنصاريعلي ابراهيم على القزالن

سعد شقيان علي العطويباسم احمد ابوبكر باحاذقناصر وديان حسن القرشي
سالم احمد حسن كعبيعبدالجليل يحيى عبدالجليل بريمحمد حسن مهدي نهاري

يوسف أحمد علي الحمدانسعيد عبدالله سعيد الغامديعبدالله محمد سعد العمري
سعد محمد عبدالعزيز المرجانمحمد هادي مهدي سهلسلطان مناجى دخيل الله العتيبي

مشيط محمد منصور ال مقربمازن سعد سعيد العتيبيسلمان سعد سالم الشهراني
حسين فايز مسفر السبيعيحسين محمد عبدالهادي القحطانيسهل فؤاد عبدالله خليل

سمير عايض عيضه الثقفيبدر حسين علي اليافعيتركي سالم خميس باسالم
عبدالله جعفري مطاعن مهناعلي محمد احمد العيدروسمبارك عطشان جهيم العنزي
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سليمان معزي حمد حلتيتعبد الله ضيف الله سـعـيــد االسمريمحمد أحمد محمد الربيعي
عدنان نواف عياط العنزيراشد مبارك حديجان الدوسرينواف مبارك محماس العتيبي
وليد عمر عبدالعزيز العميمعبدالله عبدالرحمن عبدالله سنكيفيصل محمد مساعد الزهراني

عوض مطر حشيم المطيريخالد مهدي رضي الميالدعبدالله محمد حسن يحي بدوي
نايف محمد صالح المرزوقبخيت عبدالله عائض الزهرانيمحمد صالح على الزهراني

عبدالله أحمد شار االحمريعبدالله سلمان سليمان المطيريعواض هالل عطيه المعافي المالكي
عوض دخيل حياء الفهيدي الحربيسعود علي بخات الزهرانيمرعي عمر سالم الحداد

عبدالرحمن سعيد غرمان العمرياحمد ساعد سعيد المطيريعبدالرحمن ناصر عبدالله الشهراني
مرضي عايد مسند السعديفيصل محمد أحمد الزهرانينايف حامد حضار المطيري
عبدالعزيز محمد عوضه االسمريجبران غبشان مفرح حريصيمحمد عبدالله محمد الجهني

مهند سعود كامل المخلالتيعبدالله محفوظ محمد الذيبانيراكان توفيق عبدالعزيز أباالخيل
عبد الله علي احمد شعبيعبدالله طالل حامد منصورينايف هذلول حمود النويصر
يوسف عبداللطيف عبيد خبيريعبدالله عبدالرحمن مصلح المطيريحمد سعيد حمادي الجدعاني
غانم سعد عويض العتيبيوليد حسن قفار الزهرانيماهر ابراهيم محمود خشيم

سامي محمد سالم الشهريخالد عبداللطيف عبدالمحسن بن عبيدوليد سعيد صالح الغامدي
مشعل مفرج سلمان السهليرائد صالح عطية الزهرانيسامي عطالله عبدالله العنزي

عبدالله ابراهيم عبداللطيف الراجحابراهيم حمدان حامد الميلبيابراهيم علي ناصر الناصر
بكر يوسف عثمان الرابغيوليد أحمد سعد الجوديهنيد علي احمد علي

عمر عبدالقادر عبدالله باعبادمحمد مريع عبدالله آل مريدفهد عبدالله مطلق الشمري
طارق سعد رشيد الخويتممهند صالح حميد القرشيمحمد عوض الفي الحربي
معال فارس رشيد البلويمبارك ماجد ناصر الهاجريبندر حميدي محمد المالكي

هاني عبدالعزيز صالح البراكرداد مبارك مسعود الزقزقعبدالوهاب سيف محمد الوهابي
ابراهيم علي عبدالعزيز العيسىراكان حسن محمد بحرياحمد عبدالله عطالله العنزي

عبدالله منصور عبدالله السبيعيريان خالد حسين عشماويناصر عبدالله محمد آل عايض
طارق أحمد محمد الجهنيخالد شامان عايض الرشيديعلى صالح عبد العزيز المزيد
نواف محمد عبدالعزيز الدهامياحمد علي احمد الغامديأحمد عبدالعزيز عبدالله العقل

احمد سعود عياد الرشيديخالد سيف محمد الحقبانيعبدالهادي فهد عبدالهادي القحطاني
محمد سرحان محمد الشهريفايز سالم رجاء النصيريزيدان فرج صالح البلوي
عبدالعزيز فهد سعيد المنصورعبدالله علي يحي عطيففهد عابد عبيدان المالكي
سلمان محمد عبدالرحمن الشنفريعبدالله عبدالرحمن سليمان القنيعانبندر عليان علي الهذلي

مؤيد هاني ابراهيم المدنيعلى محمد على رفيعىماضي ميشع زبن العتيبي
نمر عبدالهادي مهدي ال سليمسليمان محمد سليمان العمريعمر محمد طه الشيبي

ابراهيم مساعد ابراهيم السليمانهيثم ابراهيم احمد رفاعيضيف الله عبدالله علي الغامدي
يحيى عبدالله محمد ابوزحلهبندر صالح ناصر العميرسعد عبدالله محمد الحصان
محمد عبدالعزيز عبدالله الرويسانفيصل عبدالله احمد احمدصالح محمد صالح خرمان

وائل علي حسن حجازيعبدالعزيز ابراهيم محمد القعودحجاب سعد مرزوق السليمي
عبدالله محمد عبدالله غربيحمود ابراهيم محمد القحطانيهزاع صالح هزاع الحميداني
خلف سعيد هاشم المالكيعبدالخالق محمد معيش القرنيوليد مساعد عطيه الزهراني

ابراهيم حنش هادي الزبادينمبارك حجاب حمد الدوسريبدر مقرن عبدالرحمن المقرن
وائل عبدالله عبدالعزيز الصائغزيد علي محمد القحطانيصالح عياش حمدان العنزي
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ياسر عبدالهادي قاسي اليوبيباسم غرم الله علي الزهرانيممدوح سعود علي الجهيم
علي عبد الله محمد الشهرانياحمد محمد رميزان المروانيهاشم احمد هاشم المجايشي
يوسف عبدالله محمد الزبيديخالد حميد محمد الحميدحسن عثمان عطية المالكي

عبدالباسط محمد علي البرناويناصر مقبل عطية الله السهليفهد سعيد ركبان القرني
سعد محمد صالح ال مهديعبدالمحسن مطلق مسلم الدوسريخالد محمد محمدنور حبيب الله
حسين سليمان عبدالرحمن الشهريعبدالخالق فائز سعيد ال علينايف عبدالمحسن احمد المسند

محمد صالح حمدان الحليفيعلي كريشم صالح المالكيعبدالله خالد عبدالله القربع
سلطان مسفر عيضه الزهرانيعلي محمد مسواك قيسييحيى يحيى ماحي المالكي

عبدالعزيز فهد محمد الغشيانعبدالله عطيه سالم الزهرانيعبدالرحمن محمد حسن الضمدي
عقيل أحمد محمد الصقرعادل سليمان هادي الفيفيمشاري عبدالله معيوض السلقي

رأفت جمال يحي لمفونحمدان محمد عبد الله العذيقيفيصل حمود ساطي الحربي
لؤي حسين محمدسعيد عربماجد عبدالله سعيد الحتارشهأحمد سالم جريس العنزي

طالل سعود سطام العنزيعبدالرحمن ابراهيم علي العجالنمحمد عثمان ابراهيم جعفر
غازي مفضي االملح العنزييحيى محمد علي الشهريعبدالرحيم عبدالقادر علي االحمدي

مشاري طويلع عزاز السلميموسى ابراهيم علي الغبيشينايف عبدالله مطلق المقاطي
حسن علي عبد الكريم العيتانيفيصل منور زيد الشمريعلي حسن أحمد مذكور

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الحربيطالل حسن موسى الشراريرجب محمد رجب مكاوي
محمد عبد الله محمد المدنيعدنان علي محمد القحطانيعمر سعيد عثمان العمودي

عادل جازي مزيد العتيبيطالل صالح سليمان المروانيمحمد ابراهيم محمد الغامدي
علي أحمد محسن آل موسىطالل نايف سالمين بامحفوظأحمد عبدالعزيز علي اليحيان

ابراهيم خالد محمد الصنيعتركي ضيدان شنار السبيعيمشعل ابراهيم منصور الصغير
معتز حامد احمد باعشنرامي حسين عبدالله الغامديمحمد شويعر موسى السويدي

عائض سيف عائض الشهرانيمعدي متعب ناصر البقميسالم زعل سويلم البلوي
علي احمد علي الزهرانيطالل مخلف محمد الشمريعثمان محمد قنوي ال القنوي
مسفر العشاي سعود الدوسريفهد عبدالرحمن محمد النجيديعبدالله أحمد محمد عسيري

عادل مالح ثويني الظفيريوليد صالح محمد السديريريان سالم سعيد مخاشن
عماد عبدالرحمن عبيد الحكميعادل خضر محمد صارممعال عبدالله صالح الحبيشي
علي حامد مخيضير الصبحيهاني منصور جميل صيرفيمفرح محمد محكم المطيري

صنهات بجاد صنهات المطيريمساعد سعيد عايض أبوعوهمويد احمد عبدالرحمن خالوي
ماجد محمد علي الغامديمقعد قاعد ضويحي العتيبيماجد صالح سعيد الزهراني

مشهور نايف عبدالعزيز العبودعبدالملك عبدالعزيز عبدالرحمن الناصرحماده يحي حماده الجدعاني
بسام معتوق سيف فارعحسام حاجي محمد ترسن خاننادر محمد صايف المخلفي

ابراهيم خالد محمد بدريسامي عواض هالل المطيريسعد عيد سعد العيد
ماجد مسفر محمد القحطانيسعود عويض عطاالله المطيريمشعل دلي مطلق لعنزي

نايف محمد سليمان شامانعلي عليان علي الهذليتركي عبدالرحمن محمد الشريم
يوسف صالح علي باعجرهسلطان يوسف حمد النافعخالد محمد عيد حامد بقيران

ظافر منصور صغير ال حارثخالد محمد سراج الزهرنيعبداللطيف أشرف عبداللطيف خليل
مشعل سليمان عبدالله الرويسانعلي دواس عبدالله مانعطالل فراج عبد الله الذبياني
مازن زكي محمد لحظهيزيد عبدالرحمن ابراهيم موزانمحمد ناصر حامد آل طفيل
أنور علي عبدالله الزنبقيهاني عبدالرحمن صايم قشقريمروان محمد عواد الثقفي
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مفلح مناحي عبدالمحسن القحطانيهشام أحمد محمد العبدالمنعممحمد فوزان عبدالعزيز المحارب
خالد هليل خالد العنزيعبدالله سعيد أحمد آل مركيبذعار رشيد سليمان العتيبي

تركي فهد محمد السبيعيسعييد سعود محمد الياميمحمد عايض سعيد القحطاني
عبدالله علي عبدالله السفريحنيش راشد محمد المريفهد طايل محسن العتيبي
عبدالله دحمان عبدالله الشهريوحيد محمد عبدالله الربيعخالد محمد فهد القحطاني

نوفل سليمان محمد الحبيبأكرم حسن على العدنىاحمد عبد اللطيف سالم الشهري
صابر نقي مسلم السلمياحمد عبد الله حامد النفيعيعادل غرامة مطرف المالكي

وسيم ابراهيم مجيديع المعبديمحمد منصور محمد الجالجلماجد ترسن ابوبكر تركستاني
ياسر مطلق جويبر القرشياحمد كمال صالح البوجيسامي سعود مدالله الخميس
عبدالله ناصر جمعور السبيعيبندر حسين علي الحمودعنسل محمد صالح الصقور
نايف عبد الله عبد الهادي القرنيمحمد جارالله علي الياميخالد عبدالعزيز محمد القعيط

مرزوق مرشود عابد الصاعديسالم محمد حامد العيسىمحمد ظافر محمد العمري
مطلب علي محمد الغامديسليمان الحسين سليمان الحفظيمنصور عبدالرحمن سعود الرميح

صعب صالح ابراهيم الصعبخالد علي ابراهيم الحربياحمد محمد احمد ناصري
بسام سعد عبدالله الفالجمتعب احمد عبدالله الرزقيسمير منسي حمزة النخلي

يوسف ربحي عبدالله فيصلسعد علي مسفر الشمرانيحسن محمد حسن حيدر
فيصل عبد الحميد حسين بتاويرائد عبد الله سعيد الصياحنواف محمد عبيدالله الغانمي

وليد حسن محمد الحصانزياد عبدالله فوزان الفوزانبندر عايد غثيث العنزي
نايف عبدالله رويعي الهاجريمصطفى حامد محمد الهيطليبندر عبدالعزيز فهد العبدالمحسن

حسن محمد علي الشهريمحمد عبدالحفيظ محمد النبهانيعبدالله يحيى احمد العقاد
عبدالرزاق عكاش عبدالله العنزيجمال خالد سليمان نحاسبندر سليم سويلم الصاطي

هاني عبدالله حليس الجهنيعاطف راجي على العنزيخالد علي محمد القرني
محمد شباب سعد الغامديمحمد ذيب مفلح الشهرانيطارق موسى عزاره الكريع

يحي احمد يحي آل خلبان عسيريخالد صالح حمود البازعيعبدالرحمن حميد حمدان الصبحي
علي عايض عيسى عسيريخالد سعيد مستور العليانيمنصور محمد عيد العتيبي

زياد احمد يحيى عركوكخالد عماد الدين محمد عارفسعد مبارك مشخص القرني
يوسف علي عبدالله الحربيخالد سالم أحمد القثميعلي عبدالله محمد االسمري

عبدالعزيز سعد علي ال بخاتعبدالله عبيد عبدالله الرشيديعقاب سعود علي الفريدي الحربي
مجدي حمد عبدالرحمن الشايعمحمد علي محمد الصعبمحمد عائض علي القحطاني

يحيى أحمد محمد عسيريعبدالرحمن علي محمد الشهرانيعبدالمحسن محمد علي الشهري
احمد رضا رضوان حسنسلطان عبد العزيز عبد الكريم العتيبيسلطان محمد عماش العتيبي
محمد عبدالرحمن شوعي الشبيليفيصل فهد مرزوق الرفاعيأحمد طاهر نعمان انديجاني
عادل علي حسن ال جليخالد عبيد معيبد الحربيسعد محمد حمود الشهراني
عبدالعزيز عبدالله محمد أباحسينمنيف ذعار نايف العتيبيمحمد سعد علي الدوسري

تركي عبده محمد الصهبانيصالح عبدالواحد محمد حسن خياطوائل عبدالعزيز محمد المفيز
هيثم عبدالعزيز ابراهيم الفوازهشام عبدالرحمن صالح الزهرانيوائل عبدالرحمن أحمد الغامدي

بندر سعد سلمان بن سالمةعادل عبدالله علي الماجدصالح فايز صالح العلياني
نايف نواف سعد الشريف آل زيدسلطان مطلق علي العتيبيمحمد عبيد محمد الرويس
عبدالله حمد عبدالله الحنيطةعبدالله مسفر يوسف الجيزانيبندر فهد محمد بن نصار

نزار عدلي اسعد الصباغطالل حسين محمد العلوياسماعيل علي عبده هزازي
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العلوم اإلدارية

فهد محمد جبريل سفيانيمازن حسين علي العنزيفوزي سالم سعيد السبهاني
موسى محمد موسى العبدالعزيزعبدالرحمن محمد رشيد الشالشابراهيم مثيب فهاد السبيعي
عبدالله ناصر محمد الثنياننايف ناصر محمد العميرنهار سليمان صالح الميمان

فيصل سالم احمد الغامديرائد عباس عبدالسالم نصارأحمد عبدالرحمن أحمد العمودي
صالح عبد الله صالح السالمهبندر علي صالح البراكأمين عبدالعزيز أحمد الثميري

خالد محمد عبدالرحمن الشمرانيحامد سعيد عبدالله االسمريسلمان علي زارع البلوي
بدر احمد علي الشويعروائل محمد عبدالله الشهرانيعماد سعيد عتيق المالكي

صالح عبدالعزيز صالح اللحيدانبدر حمد فهد الهويملعبدالرحمن علي محمد السكران
عبدالله عبدالعزيز صالح المسعودعبدالله سطام سعود المطيريمعتز محمود حسن حماد

ابراهيم صغير دخيل العنزيعبدالوهاب عبدالرزاق محمد المسعودخالد طالل عبدالرحمن السليماني
ابراهيم محمد محمد ال دعشوشكامل فهيد محمد الشمريشليويح شامي مرذب العتيبي

طالل زبن الحميدي العتيبي

حاتم احمد محمد باخرشمحمد عبدالله علي الهالل الغامدييونس سلطان شريف حسين
فواز عثمان عبدالنعيم فقيرزهير زيد رايد الجدعانيفريد ظاهر سعيد الشهري
عبدالله ناصر عبدالله الغامديفريد سعيد هالل حبلصنبيل بخيت أحمد القريقري
أحمد مجد خليل شوربهمحمد يوسف عبدالله العليطيحيى سالم فرحان الفيفي

حسن عبدالله خلوفه الزبيديراشد علي عبدالرحمن الشمرانيعبدالرحمن ناصر عبدالله أبو الحسن
بدر حسن حسين بحريفوزان مسعد سعد الجدعانيمازن ايهاب فوزي أبوجبل

سمير معتوق عبد القادر جستنيهأحمد حمزه أحمد البسيونيمحمد عبدالله محمد سعيد القريقري
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عبدالله حسين علي الوهابيمحمد مسفر كرحان ال هتيلةمحمد عويد مرزوق الحربي
حامد محمد رده الزهرانيناصر عبدالله حناس الزهرانينايف مسفر عبدالرحمن العوفي

موسى محمد ابراهيم المهيمزيعادل عبده صهيف كريريفالح عايد فالح الحربي
علي يحيى ربيع أزيبيسعود علي عبدالله القحطانيخالد عبد الله سعدي الزهراني

عبدالله سعيد حسن الشهرانيمسعود ضيف الله زيدان الحربيمحمد صالح محسن آل رزق
محمد شديد ضيف الله المطيريفواز محسن سالمه الرداديبندر عيد فالح الصبحي

مفلح عشق مفلح الغامديمحمد حسين علي الوهابيمحمد عيسى ناصر النصبان
عبدالرحمن حسن محمد الشهابيفهد مسفر فهد الفرشانحسن محسن حسين المكرمي
عبدالله محمد عبدالله ال كركمانشداد مرزوق معاجي الحارثيعبدالله سعد سالم الصاعدي

رامي سفر مقعد العتيبيعادل تركي صالح السلميمبارك كايد ناصر القبابنه
أحمد سريح أحمد العيسىمحمد سعود قريش الشيبانيفارس مبارك سفر الردادي

ماجد عياط كسار العنزيخالد معاش شريدة العنزيمنصور شافي مناور السبيعي
حمدان غرم الله احمد الزهرانيعبدالله زايد عبدالله السبيعيخالد عبدالرحمن غزاي الحربي

علي محمد عايض المشعليخالد مساعد سعيد العتيبيامين سفر عويد اللقماني
عايض سعيد محمد الشهرانيفهد شميس هالل السميري العتيبيسلطان راشد احمد الزهراني

مروان الحسين عبدالله العطاسراشد سعد راشد العجميفواز عبدالعزيز حمدان الظويلمي
رفعان مسفر مبارك ال عامرعبدالله احمد علي عسيريعبدالسالم سليمان ظاهر االحمدي

عادل محمد أبوطالب مسمليعبدالرحمن سليم سالم العرويهاجد فالح محمد الحارثي
متعب ابراهيم علي أبوعيشهعبد العزيز محمد عبد العزيز البنيانعزيز مرضي مسعود المحمدي

سعيد ثابت سعيد الشهرانيابراهيم عبدالله محمد هزازيمشعل محمد عبيد المطيري
ابراهيم سعد محمد النتيفيمحمد علي مانع ال زمانانعطاالله مسلم عطاالله العتيبي

عبدالرزاق أحمد مديني البارقيعبدالرحيم محمد حامد الغامدييوسف عباس محمد غربي
سعد سعيد عايض القحطانيمحمد زامل محمد السبيعيعلي عبده بلغيث المعيدي

مشعل محمد فرج الشمريمحمد مبارك محمد القحطانيمبروك علي مبروك المهداوي
يحيى أحمد عايض آل سالمماجد عوين عازم السلميطاهر رسام عبدالرحمن المطيري

بدر عبدالرحمن غزاي الحربيتيهان حسن علي طوهرينايف عبدالله محسن آل عاطف
صالح سالم صالح الغامديمحمد مشبب عبدالله الشهرانيمسفر علي ظافر الحالفي
سامي مبارك صالح اليوبيوليد علي عبدالعزيز المحيميدسعود حمد حامد الشعيبي
خالد عبدالله محمد السلوليعبدالله سليمان صالح التويجريعبدالله صائغ حيا العوفي
سعد محمد سعد العرابينايف سعيد دخيل الدعجانيفارس فالح ناجم العتيبي

عبدالله معتق سليمان الحربيمحسن مليحان محسن رشيديرمزي شاكر عبدالمطلوب الحسني
عبدالكريم محمد عبدالكريم الحبيترطالل سعد مشبب القحطانيمرضي حمدان سعيد الشمري

مازن منصور احمد النجاراحمد فالح ناجم العتيبيحمود فائز دلمخ السبيعي
سعود صالح محمد الشهريعصام محمد حسين العمريعبد الله علي ضيف الله الشهري

احمد علي معيد الشهريمحمد فهد محمد الداعجسائد عون سعد القحطاني
بدر هالل دخيل الله العتيبيأحمد عبده محمد آل مباركأحمد شجعان محمد العصيمي

علي سعد مهرمس الحالفيسلطان حامد مزعل البقعاويمحمد راشد حسن العمري
سعد محمد سالم جبارحسن أحمد يحي الفيفينواف فهد مرزوق المطيري
عمر عبدالله محمد العمروحسن سعيد فالح الشهرانيموسى محمد سعد الشمراني

عبدالعزيز سالم سعد المطيريفالح ماجد هباش الهاجريعلي نفاع درباس البشري
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سلطان محمد صديق مسعودعامر مهدي يحيى آل الحارثسعيد علي ظافر ال كرعان
بدر ربيع مرزوق الجهنيمركي ضميري عقيل الرويليعزام محمد طلق العتيبي

محمد عبدالله بطحان السلميعالي أحمد مجدوع العريانيعلي مونس عبدالله القرني
ابراهيم محمد علي عبيريخالد مواال عبدالله العمريخالد عوض الفي الحربي

نواف عبدالعزيز محمد الصعبشنوف سعود عشير السبيعيسعيد غازي عبدالله االسمري
سمير سعيد محمد السلميعلي مغرم صالح الشهريأحمد محمد يحيى غواص

بدر عوض حامد الحارثيفهد فالح دغيليب المطيريسلطان عامر محمد البارقي
ناصر محمد ناصر االسمريجميل رده ريحان الحارثيقاسم احمد علي بعيطي

فواز فالح الفي الحميدانيعادل عبدالرحمن مانع االسمريسالمه سرور سلمان العنزي
ناصر مسفر حمد القحطانيعبدالسالم سعود عبدالعزيز الصعيدياحمد محمد عبدالله الحذيفي

يوسف عوض شليويح الترجميمجدي شريد نوار المطيريعبدالله حميد مبارك العصيمي
فالح علي محمد آل منجمماجد محمد سليم بن صالحمحمد ناصر غانم القشانين

سني علي أحمد السهيليسالم حسن حمد الصقورسلمان ناصر محمد الدوسري
ناجي عبدالله معيض القحطانيدخيل الله نجم حصن السلميجائز سلطان جازع السبيعي
سلمان سعدون عواد الشمريسعيد عبدالله سعد آل فالحتوفيق معال هندي الهبيدي

علي عايض محمد الشوحعلي أحمد سلمان الجابريابراهيم محمد غالب قصادي
مسفر ناصر احمد ال حيدرسلمان خضير بشير المطيريفيصل سعيد احمد الغامدي
احمد مسلط فلحان السبيعيأنس الحسين فايع آل عواضبدر عبدالله سعد العثمان
حسن علي عبدالله القرشيخالد علي راجح البقميمحمد احمد سالم عسيري

سلطان محمد عبدالله الخضيريحسين محي عايض االسمريحسين حمدان علي ال مخلص
كمال احمد عايد السعديرمضان علي عبدالله الزهرانيعبدالله سعيد حسن االسمري

حسين أحمد رافع العمري الزهرانيمحمد جابر وعالن الحطابعبدالكريم صالح خلف الحميدي
مواال محمد سعد الزهرانيعبدالله حسن علي االسمريجديد مبارك نخيالن الشمري

مترك عواض عويض العتيبيعبدالهادي راشد سعد القحطانيمحمد غرم الله محمد الغامدي
علي احمد سودان العبيديعلي أحمد محمد البارقيناصر غتار عايض ال عبود
محمد سعد معاضه الشهريعلي حمد ابراهيم العازميحسام محمد مسفر الحارثي
بندر سمران منور العوفيحمدان مسفر مساعد الغامديابراهيم فرج فراج الزبيدي

فهد سعد مفرح الهاجرينايف ابراهيم احمد الصبحيفراج سعد فهاد القباني
سلطان محماس فرج الدلبحيمحمد عطية الله سعيد العمريفهد عائض سالم ال مغيدي

رياض علي مغرم العمريسالم بن بريكان بن عيضة الشلوياحمد فارس عبدالله الشهري
خالد عبدالرحمن محمد الدايلنايف صالح سبتي العمريالفي عالي عليان الحربي

علي محمد عبدالله االسمرياحمد عثمان عطيه الشيخيمحمد حامد يوسف الباحث
بدر فهد حمدان العتيبيفهد عيد سعيد السحيمياحمد دغيليب عبيدان المطيري

صالح مريشيد رشيد العتيبيتركي راشد ثواب المطيريمحمد مريسي محمد المالكي
ناجح بدر عوض المطيريمحمد سعيد محمد الغامديعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العروان

سلطان حامد براز العتيبينايض معاود سمير المطيريسلمان حسن مسلم الدوسري
سعد منيع الله صقر السلميسعيد عبيد عبود الزهرانيعبدالله غرم الله محمد الزهراني

عبدالرحمن موسى أحمد ابوقرنسعيد محمد سعدي الغامديسلطان محمد مفرح الشهري
سعود ناصر سعيد باجبعمهدي مفرح مهدي القحطانيطالع راعي صالح القحطاني
يحيى احمد عامر عسيريعبدالعزيز علي عزيز العمريفرحان عقيل فوزان الشمري
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عزالدين سلمان علي الشهريعبدالله عبدربه محمد عسيرييوسف سعود ظاهر الحربي
ماجد عطيه مفرج الرفاعي الجهنيمعيض حسين محمد الشهريمحمد عواض ضيف الله البقمي

نايف عوض عبدالله السرحانيحسين محمد حسن المحامضسعود مسعد سعود المسعودي
عايض مبارك عبدالله القحطانيعلي محسن سعيد الهاللييوسف محمد عوض االسمري

محمد علي عبيريد العتيبيحسن احمد عبدالرحمن الحميريجهز فراج محمد السبيعي
بندر محمد عبدالله السالمأحمد عبدالله فهد الحربيبندر عبد الله فناطل العنزي

منصور مقعد ماطر العتيبيمحمد سعيد محمد الحارثيخالد علي ثابت الشهري
عبدالله علي بخيت الزهرانيعثمان حمد عثمان ال فطيححماد مهدي حماد اليزيدي

أدهم عبدالرحمن عبدالله البلويمحمد عطيه محمد الغامديعبده مبروك محمد الحرتومي
حسن ابراهيم علي عسيريمحمد عامر ثويبت السلميملحاز مانع حمد المحامض

سالم هزاع شاكر الشريفمحمد عبدالله علي القشانينجارالله محمد حسن ال الحارث
عمير فهيد عمير السليمانماجد عبد الله حميد الهذليطارق مصلح صالح المالكي

محمد سعود جازع الجعيدعلي عبدالله علي المخلفسعد عبدالله حامد الثقفي
فهد سعد عبدالله الحربيسامي عبدالعزيز عبدالعالي العتيبيعبدالله صالح احمد الزهراني

عبدالله سعود حسن لعجممحمد مبارك مرزوق النجرانيأحمد ظافر سعيد الشهري
علي حسن مصلح القرنيحمزة محمد حمزة الحليسيناصر سعد حامد الرفاعي

بندر حامد بركي الرفاعيحمد علي سعييد ال صليعمهدي محمد يحي ال حشوان
حمود عيد جزاع العنزيمحمد طالل معتوق شاوشماجد شقير سند الروقي

فهد عواد محمد سالم الشريفسالم منسي مغيب الغامديخالد شنوان جهاد العنزي
مبارك محمد علي آل قعيمانعبد الهادي شلوة مقبل الحربيمنصور رشيد راشد الجابري الحربي

أحمد سلمان أحمد الجابريبدر ابراهيم علي المحوريعبداللطيف حمد حنيبل الحافي
حميد بداي عقيل الحربيعبدالله محمد عبدالله االحمريوليد علي حسن الغامدي

عبدالله حامد علي العامريموسى حسن سالم عسيرىمنيف مرزوق راجح السعيبي
سلطان جمعان عواض المالكيفالج بداي عبدالله الحربيحسن عيسي محمد المسعودي

سلمان عويض ضاوي الجعيدمحمد موسى عايد السميريحجيج سالم عمير الحربي
عبدالعزيز علي حسن المحوري الحربيظافر مشبب محمد الوعلهاحمد الدرزي القوطي الحازمي

سعد حسين سعيد المالكيخالد محمد حماد الغفيليراشد محمد يحيى اليامي
سالم علي ناصر القحطانيدايس مذكر عبدالله القحطانيعثمان محمد ابراهيم الزهراني

حسن فهد مناور الشمريعبدالمجيد عايد بركة العنزيمثبت معدي مبارك الدوسري
سلمان محمد علي القرنياحمد ظافر سالم الشهريفهد فرج سعد الحارثي

سلطان سلمان جعري القحطانيعبدالمجيد بدر سعد المويسحسن علي ابراهيم عواجي
محمد عبدالرحيم عبدالرحمن المالكييوسف عطيه موسى الخرمانيفيصل محمد سعد الزهراني

خالد صالح عمر الصيعريفواز محمد حسن عسيريسلطان خلف الله سعد المتعاني
عبدالعزيز سطام سعود العنزيعادل سليم سلوم اليوبيعايد مشعل دخين الظفيري
محمد الفي مسعد الشمالنيعبد الله محمد هادي مباركيحمدان حداد عقيل الشمري

عبدالله مذكر عبدالله القحطانيفيصل يحي مشبب الشهرانيماجد عبدالله عبداالله الثبيتي
باسم حمدان حسن الزبالييوسف محمد حسن االسمريعبداالله محمد فرحان الجهني
احمد عبدالرحمن خاشم العتيبيناصر حمد ناصر ال سالمفهيد عبدالكريم مطلق الحربي

محمد علي يحي ال هاديفيصل فهد عبدالله الروقيخالد خلف جدعان العازمي
حسن قليل حسن الزهرانيسامي عطية الله عاطي السلميسعيد علي سعيد االحمري
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محمد عبدالله سعيد القحطانيعبدالله علي عبدالله القرنيماضى حسن عبدالله الدوسرى
سالم عبدالله جنش الحارثيفواز غريز غراز المالكيمذكر راقي فالح السبيعي

عبدالله ناصر محمد الردعانحسن علي حسين مشاريباسم مقحم راشد المحمدي
حامد ابراهيم حامد الجبيريخالد سلمان فالح المطيريعبدالله علي سعيد الغامدي
سعد محمد نواهض الحارثيمحمد ضيف الله محمد العريانيحسين سعيد عبدالله ذيبان
عبداللة سويلم سليم السفيانيجمال سفر سفير العتيبيحسن علي علي الزهراني

ناصر محمد ناصر االحمريفهيد محمد فهيد السبيعيعبدالله ربيع عبدالله اليامي
يوسف عبدالرحمن رزيق العضيلهنايف نصار عبدالله الرشيديسليم عبدالله سالم االكلبي
مشعل مساعد سعد النفيعيمحمد مرزوق محسن العتيبيمحمد عبدالله صالح حمزه

عبدالمجيد يوسف منور الرفاعيبيجان عبدالله بيجان الزهرانيسامي عبدالله عمير الزايدي
عويد جويرد عويد العنزيمحمد قاسم يحيى عسيريمحمد عبدالله عواد الزغيبي
عادل عبدالرحمن ابراهيم الحبيترمسفر محمد مسفر الشهرانيعبد الله ولي عمر مغفوري
تركي عواد صالح العراديمحمد مفرح رفدان المازنيمحمد حسين محمد ال معمر
سالم محمد ثامر الرشيديسلطان جري مريزيق المطيريسطام فهد عبدالله الهديرس

خالد هادي سالم القحطانيمتعب عقاب مسعود الحدباءعبدالعزيز حامد عبدالله السهلي
مرضي عبدالله عزيز العيسيبنيان محمد علي ال سالمعبدالله علي محمد االسمري

عيضه صالح أحمد القرشيمحمد تريحيب غانم العتيبيرايد ظاهر راشد العنمي
ابراهيم طويلع محمد القرعانيخالد محمد سياف القحطانيرميزان ضويحي محمد الصخابره

عبدالرحمن عتيق يحيى الحارثيعبدالله خابور جلوي العنزيبدر علي حسين الحربي
محمد زبن عويد الشمريعبدالرحمن سفر هديان المقاطيعبدالهادي محمد هزاع العمري
بدر هالل عايد البقميجمال ناصر مناحي العتيبيعوض حمدون جمعان الثمالي

عايض محمد سلطان البقميفهد سعد عبدالله العتيبيفائز علي غالب الجعيد
احمد عبدالحميد خلف الحرشنينائف عبدالله علي الغامديطارق احمد غشوم عقيلي

عبدالرحمن معيض عويض الجعيدسالم رضيان سويري الهذليناصر عبدالله وسيمر الثبيتي
فهد صالح ابراهيم الوسيديحمود ثاني زايد الشراريمتعب مرزوق مطلق الهمزانى

علي بن   مرزوق بن دخيل الهذليتركي عرعر عوض العنزيرائد حمود سعد البقمي
عبدالرحمن مرزوق علي العتيبيبندر فهد عايض القرنينواف خاتم محمد المطيري

نايف حمود علي البدرانيمحمد ناصر عبيد الحربيجويعد مسفر ردعان الشهراني
عامر مقعد دهران العتيبيمحمد جابر محمد المقاضيميفهد مذيكر سعدي المطيري
مازن عبدالله سنع المطرفيمحمد حسن علي آل شقيهسعود علي هادي الجابري

محمد صالح جابر القرنيخالد عوض شليويح الحسانياحمد عبدالله صقر الشمري
خالد محماس عوض الميزانيحسن محمد ابراهيم ال عامر عسيريعبدالرحمن هريش عبدالرحمن الزهراني

عبدالرحمن سعد مطلق الرشدانمناحي محمد عبدالرحمن الشهرانيعايض ضيف الله عائض الزهراني
فهد مسفر عجيم القحطانيخالد فالج محمد العجالينخلف عقيل واصل السهلي
عبدالله سعد دخيل الله العتيبيخالد دغيليب مقبل الحربيمحمد ذعار ضاري العتيبي

عبدالمجيد احمد صالح المالكيفهد غانم عوض القحطانيمحمد عبدالله هجهوج العنزي
مهند أحمد يحيى الحيفيابراهيم محمد زاهر البناوينزار محمد خميس الصبحي
سلطان فرج عبدالله الشمريعلي أحمد علي المالكيسعد عوض جميل االزوري

محمد قاسم علي شبكانسعد امحمد عبدالله عسيريسعد فهد دليم القحطاني
عبدالمحسن حسين مرزوق السلميحسين أحمد علي الشرفياحمد محمد احمد الشهراني
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االجتماع والخدمة االجتماعية

اإلعالم

التاريخ

محمد الحسن علي آل عبدهفايز مشرف عبدالله الشهريعبدالله سحيم عبدالله الغامدي
يوسف محمد علي الغامديالحسن احمد حسن عسير يمحمد عيد معوض الرشيدي
مذكر عبدالله مذكر القحطانيعلي مسفر غرم الخثعميراشد حزام فهاد الودعاني

سعود محمد ظافر الشهريبندر حامد محمد الحارثيغرم الله علي سعيد الزهراني
ياسر سعيد عبدالله ال لصبحرائد صالح عوض الجابريفواز محمد مبارك العتيبي

عبد العزيز مطلق مطيران المزينيعايد حمود صالح الشمريعبدالله محمد عبدالله السبيعي
محمد بخيت عيضه السويحيسعود عبدالواحد محمد الزهرانياحمد محمد غرم العمري الزهراني

ابراهيم فيصل علي القيريعمار أحمد صالح اليمانيمحمد محض علي الجابري
حسن سليمان محمد السفيانيحاتم معلث قطيم المغيريشاكر احمد سعيد ناجد

عبد الله سعيد شداد المطيريمشعل عياد عوض العتيبيراشد عبدالله راشد السكران
منصور وصل الله منصور الجدعانيمحمد فهيد دلموك الدوسريحسن بن علي عبد الهادي اللهيبي

محمد عبدالله عبدالعزيز المنصورسعيد رضيمان معتق الحربيماجد مبارك عيسى عارضي
عبدالله شعق ابراهيم العتيبيبدر عبيد راشد الشمريصنيدح حزل عبيد الشمري

غازي عبدالله حمد العتيبيرائد عادي عوض الحربيعبد الرحمن سعد ساير الرقاص
أحمد عبدالله حمد العتيبيمحمد حمد محمد الفايزوليد حمود علي الهريش

ماجد يحي عبدالله عسيريوليد عبدالرحمن عبدالكريم الزاملسعد محمد سعد الشهراني
فواز ثايب سليم المطيريسلطان محمد عابد الرويليفيصل عبدالله فهد العياف

عايد عزيز عليان العنزىسليمان صالح سليمان المعيوف

هشام عبد العزيز عبد الرحمن هويمل

سعد سعيد مزيد الحارثيغرسان محسن سعيد الشهرانيخالد فؤاد عبدالغني الطويلي
عبدالله سلطان شلوان السلميعلي عايض هادي آل موسىفيصل محمد بريكان الحربي

فهد زايد علي عسيريمحمود دحمان محمد قرقاجيحسين رزق الله عبدالله العيلي
خالد غميض عواد الرويتعيزياد سليم سالم المصمهمحمد عبدالله محمد الشهري

محمد مبارك بطحان آل نيفخالد علي محمد االسمريعبدالمحسن مشخص دخيل الله المطيري
عبيد عبدالله هنيدي المجنونيسلطان عبود ابراهيم العتيبيفهد جمعان عبدالله الحربي

فيصل ناهض عايض البقميمحمد حمد محمد العوفي الحربيعبدالله سعدالله مبارك الزهراني
طالل سويلم ثعلوق السعديفايز صالح مرزوق الهذليسامي حسين عبدالكريم حسين

عبدالله عايض هادي ابوعدةعايد سالم سلمان الجهنيشاجع مذكر ناصر القحطاني
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التاريخ

الدراسات اإلسالمية

تركي خميس عطية الزهرانيغازي مليح سند البدرانيمحمد عبدالله محمد دحيم
يوسف عياد محيسن الفايديعبدالغني عبدالله عوض السفيانيحماد فراج محمد الحربي

سعيد علي سعيد العمريهليل الشمري هنيدي البالديعبدالله محمد بداح الشهراني
عبدالحكيم أحمد حماد العمري

عزيز علي ابراهيم الرزقيمحمد جمعان سهالن الغامديمفرح احمد جابر الجابري
عادل حمدان بدر الجهنينايف عبيدالله عزيز الشيخأحمد سعيد محمد المالكي

عبد العزيز فيصل شباب الراجحيعبدالعزيز محمد ابراهيم الشمرانيسلمان حضيرم علي الحربي
عبدالله اسلم عبدالله بصفرصفوان محمد ابراهيم اليحياويمحمد طالع محمد السالمي

عبدالستار محمد أحمد الصروانيمساعد علي سعيد الزهرانيمحمد حامد ناصر الشهراني
بسام رشيد معيض السهليمحمد هزاع محمد المشعانعطاالله محمد حباش االنصاري
سليمان محمد سليمان لعبانعبدالعالي علي عواضه السلميوصل عطية الله عاطي السلمي

عبدالله علي صالح العمريهاني عبدالهادي عبدالله البركاتيفارس محمد علي الغامدي
نايف حسين صالح الغامديعبدالله بلقاسم عايض القرنيمحمد ابراهيم محمد صالح العلوي

حمد عبدالله حمد العقيفيحسن محمد عبدالرحمن البكريمحمد حسن علي حنان
بندر راشد محمد المتعانيمصطفى اسحاق محمد حلوانيعلي أحمد مطر الزهراني
عبدالله ظافر حمود الشهرانيجمال برهان عبدالقادر الجبرتيظافر مهدي حمد اليامي

صالح جارالله ريحان الحارثيصقر سالم محسن ال كزمانسلطان زبار بنيان السبيعي
يحيى محمد احمد ال عمراسماعيل عبدالله عوضه الزهرانيمسدر فهيد فيحان السبيعي
خالد علي محمد عسيريحسين منصور يحيى صميليفايز خزيم سعيد ال الشيخ
فهد ثابت ثابت آل مغنيعبدالعزيز رزق الله محمد السلميأحمد حسن محمد العمري

عبدالسالم سالم سعيد الغامديماجد علي ناصر رفاصياسماعيل علي يحيى الفيفي
عبدالله علي سلمان الغامديفرحان غانم أحمد القحطانيبخيت عبدالرحيم سند المولد
محمد ابراهيم حسين القرنيمهدي مسعود دشن القحطانيغازي سعيد حمود السبيعي

سعود راشد سعود الخريفمحمد ناصر محمد النتيفاتمحمد عبدالله محمد الشهري
عبدالرحمن مفرح عبده االسمريحسن معيتق مهمل اليوبيعلي أحمد علي االحمري

سامي صالح محمد الحيدريثامر عبدالغني عوض الله الثبيتيسعود محسن محمد الزهراني
عايض سعد سحمان الغامديعبدالعزيز عبدالرحمن سعيد ال دعياابراهيم سليمان محمد البرادي

موسى محمد علي النجاديعلي حسن عبدالله الحالفيفايز خلوفه ظافر الشهري
صالح ناحي عايد الخميسيبندر عبدالله سعيد ناحياحمد عبدالله علي العسيري

حمدان هالل حامد المالكييوسف جبران سلمان عبدليأيمن محمد المصطفى عبدالرحمن الشنقيطي
محمد فواز حسن المالكيسعود محمد عبدالرحمن الهويملعايض سعد عايض البقمي
عايض عامر احمد الحربيعبدالله يوسف عبدالله الدخيل اللهصالح سعيد علي القحطاني

مبارك محمد بن شائع آل حبشانخليل أحمد جده أبوطالبمحمد عبدالمعين علي القرني
حاتم محمد أحمد مصلومبندر مرزوق كامل البشريعياد سعود مقيعس الميموني
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الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

أحمد سالم على العمرىحامد حسين زيدون المطيريابراهيم ابو بكر حسن هوساوي
رامي محمد احمد الجيزانيسلطان سالم علي الربيعيتركي مصلح عبدالله العامري

حمود مبارك وازع القحطانيسعيد عويدي محمد القحطانيموسى عبدالله موسى آل مصلح
علي ظافر علي آل حسينعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشهريبدر عذال مناور العنزي

نائف علي حسن البشريصالح أحمد علي الزهرانيمحمد عويدي محمد القحطاني
محمد دخيل الله عبدالله ابو نواسخالد ناصر ابراهيم التميميسعد فالح خلف السبيعي

سعيد محمد سعيد آل جبهانثامر ضيف الله عاتق السلميحمدان محمد سفر الشهري
صالح عبدالله هليل الحربيفارس عاطي عطية الله الصحفيسامي سفر هالل المطيري
مبارك سعيد عبدالله آل شطيفمهدي ناصر فارس الدوسريعلي ظافر محمد الشهري
هاني زامل محسن البشريعبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشهريعبدالله علي يحي حكمي

صويان محمد صويان آل سعيدانمحمد معيض احمد الفائزأحمد محمد أحمد عبدالفتاح
مهند شليل معيبد الحربيداود سليمان مسلم الصاعديفهد سعود مهل الردادي

بندر عامر عمر السلميسفر سعيد محمد آل ضعينمحمد مسفر هادي ال فطيح
محمد صباح علي العنزيمتعب هالل سمران العتيبيمحمد حمود محمد الشهراني

شايع علي شايع الزيدانيسعد عايض سعد القحطانيرايد محمد الحسن الجرب
محمد عبدالله عبدالرحمن آل محرقعبد الرحمن عمر محمد الشمسانسعد علي حامد الشهري

سلطان ناصر حامد الشريفاحمد صالح رزيق السفيانيحجاب محسن فالح القحطاني
عمر حمدان فايز الحارثيابراهيم علي يحي آل جابرمحمد صلف شاكر الحربي

علي مسلم سليمان الصيعريسامر النشمي مسعود المعبديمحمد عبد الله محمد الشهري
مشعل محمد سعد الزيرسعد حسن سعد الشهريسطام طلق كتاب العتيبي

فهد عبدالعزيز عبدالرحمن الناصر

عبدالله محمد سعيد الزهرانيسعيد عبدالله صالح الشهريجازع ابراهيم جازع القحطاني
ياسر واصل عويضه الجهنيبسام غباش شحاذ الشيحيعبدالعزيز عيضه فراخ الحارثي

عبدالله محمد احمد حمدوهمحمد مشعل سعيد البقميمحمد علي محمد الزهراني
احمد نافع سليمان الشراريفهد عواض عبدالرحمن الثبيتيعبدالله محمد عبدالله عسيري

مساعد محمد مساعد الزهرانيعبدالمحسن صنيتان شفاقه الشمرياحمد طراد سعيد العنزي
وليد عبدالرحمن حسن السالميمحمد ضايم حمود الحدريفهد حمد مطلق العنزي

خالد محمد احمد الزهرانيفهد عبدالخالق محسن الزهرانيسلطان مسلم بطي السبيعي
ثامر عبدالرحمن محمد السدحانحسن ناصر موسى السلوميمراد عبدالرزاق عبدالله العمري

بلقاسم محمد عبدالله السهيميسعود عبدالله عيد الحربيظافر هادي هادي ال كزيم
سعيد خميس عيدان الزهرانيعدنان زايد رده المالكيسعد نامس محمد العيسي
احمد محمد عكيس مجرشيعلي محمد عمر كعبياحمد شرفي مديش معشي

حسين حسن محمد حقويعبدالرحمن فرحان ساهج العنزيعبدالله عوض علي المطيري
سند سلطان معيض الحارثيمحمد مرعي علي الشهريسلمان علي يحي شراحيلي
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اللغة اإلنجليزية

راشد أحمد صالح الغامديفيصل عبد العزيز محمد العشيويعلي احمد عمير مدخلي
محمد عبدالرحمن عبدالله الشهريسعيد أحمد بن سعيد البحيريناصر فالح ناصر الشهراني

فيصل محمد عبده االسمريعوضه عائض عوض الغامديعبدالرحيم بادي سعد البالدي
عبدالرحمن علي عبدالرحمن الزبيديمحمد شبيب عبدالله السبيعيأحمد علي أحمد عتودي

قبالن معيض مساعد العنزيعبدالله حسن محمد بكرمحمد مفرح جابر الحلنقي
علي محمد احمد القرنيعائش فالح عائش الشهرانيمحمد ردة عبيدالله الوقداني

طارق سعيد علي الغامديفهد غايب سفر الحارثيعبدالعزيز صالح معوض العروي
عادل رده ردةالله الصاعديموسى علي محمد غزوانيحسن أحمد علي المجيري
مغيب محمد ماضي السبيعيعبدالله أحمد هادي عسيريهايل عامر علي المطيري
محمد عيد عواد العتيبيذيب عبدالله ذيب آل سمرهفالح مطلق عايد الغامدي

أمجد فاضل سنيان فلمبانقاسم علي محمد شراحيليعبدالعزيز أحمد محمد المهداوي
عبدالله موسى حسن الشهريخلف ناهض نور المطيريهديان طهيف راشد ال طهيف

ماجد حمزه عيضه النفيعيعلي مرعي علي الشهريحمد حمد علي المش
عبدالعزيز حامد حويان السهليمبارك عبدالله عثمان المنبهيزامل عائش محمد الشهراني

فهد علي عبدالله الزهرانيسمحان علي احمد الزهرانيعبدالرحمن علي عبدالرحمن الشهري
عبدالله محمد غازي محمد توفيق الترجمانعبدالله أحمد عبدالله الغامديعبدالله احمد محمد البارقي

عبدالعزيز علي عتيق الحربيبالخير سعيد صالح القرنيعبدالرحمن عواد معتق الجهني
محمد سعد مزيد المطيريعبدالله عبدالمعطي عمر الحربيعبدالمجيد سالم عطالله الجهني

سامي صالح سالم الزهرانيابراهيم مفرح احمد عسيريسعيد محمد مساعد الزهراني
سطام حسين علي القحطانينواف علي غرامة الشهريابراهيم مرزوق عتيق الصبحي
عبدالكريم أحمد ماسي المالكيحسين محمد عوض المالكيعيسى عبدالله علي الزهراني

عايد دخيل عبدالله الشمريمحمد دخيل الله مسعود الثبيتيحمد راقي ربعي العتيبي
نايف مشوح بليهيد االعتيبياحمد محمد احمد عقيليمحمود عبدالله سعيد الزهراني
عبدالله علي علي قيسيناصر مسلم عطيه الحبيشي الجهنيسعيد حسن خضران الزهراني
هادي سلمان علي القحطانييوسف فازع خلف السلميمحمد مرشود عواض السلمي

عبدالرحمن سالمة نامي الرفاعيسعود محمد سعيد الشهرانيحامد عبدالمعين احمد السهيمي
عبدالرحمن سعيد صالح ال عيسىهيثم محمد ابراهيم البركاتيماجد عبدالخالق عبدالولي الرايقي

فواز مساعد محمد الزهرانيمحمد فايز هالل البقمينايف فيصل هاجد السبيعي
سعيد محمد علي العمريعبدالله سعد قليل الغامديجمال مثيب وقيان العتيبي

جمعان جبار محمد الشهرانيصالح مطلق صويلح الجدعانيعبدالمحسن سعد عبدالمحسن الرقيب
محمد سعد رداد الحربيمحمد عبيد مسعود النفيعيمحمد عوض محمد الشهراني
فهد حمد علي خريزياحمد محمد علي طيرانحسن فرحان ماطر العصيمي
عبدالمجيد نويجع مبطي القرشيمحمد عمر زين بهكليمنصور معيض مفلح الجعيد
سعد سعيد سعد الدعجانيحامد مبارك حزيم الجحدليسليمان دخيل محمد الحربي

عبدالله عجران علي السميدعمهنا محمد مبارك الوقدانيفيصل محمد عبدالله الزهراني
ماهر مسفر رداد الجعيدسعيد سعد عبدالرحمن الزهرانيفهد علي ظافر الشهري

سلطان محمد هادي حداديعلي عبيد موسى الزبيديقاسم أحمد صالح الزهراني
علي فهد دحام الشعالنمحمد عوض مهنا المطيريعلي محمد علي السهيمي

احمد زيد احمد الزهرانيابراهيم محمد احمد الشهريجبريل طائل عاسف الريضي
عبدالرحمن هاشم عبدالرحمن العبدلييوسف عبدالله احمد الغامديدخيل رجاءالله راجي المطيري
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أحمد علي عائض البارقيسعيد صالح علي العمريأحمد علي حسن الفقيه
أحمد عليان أحمد البلوياحمد مسفر محمد الزهرانيحسن احمد موسى الزبيدي

ناير صويلح صالح الجهنيخالد احمد بدوي السالميايهاب سالم محمد جنه النجار
عبدالله حسن علي كعبيمحمد ظافر محمد الشهريعبدالله مبارك داخل اللهيبي
أحمد حمد صالح الصعبنايف صالح خلف الشمرياحمد سلمان مبارك النحاله

مبارك محمد عبدالله الدوسريعبدالله جبر ثعلي السبيعيعوض مرعي مفرح القحطاني
عبدالله أحمد علي االسمريعلي عبدالله محمد الزهرانيفهد فالح غزاي العتيبي
بركوت عبده عبدالله البدريمعاذ صالح سليمان المريسفالح حمدان فهد الفهاد

احمد سالم خلف الحمرانيسعد مسفر سفر الشهرانيمحمد موسى يحيى المشنوي
مقبل قبالن مقبل المطيريمحمد مشرع شارع البقميعبدالمجيد مسفر سفر الشهراني

خالــــد نافع خضير المحماديعبدالرحمن مساعد شريود  البراكمحمد حسن علي أبونيب
حسين علي سعيد الغامدياحمد عبدالله مذكر العصيميناجي ناصر جبر السبيعي

فهد علي محمد المحيميدفارس ناصر سعد السبيعيعبدالله جارالله سليم المالكي
محمد عبدالله محمد الفقيهحمد محمد علي الشهرانيسلطان حامد احمد المالكي
عيضة  بن مبارك بن عيضة الشلويعالء عبدالباسط عبدالقادر باجسيرزاهر حسن محمد عسيري

سعد بتال وليد السبيعيسعد سعيد سعد ال فرحانعبدالله بركي مبيريك الصاعدي
عبدالمجيد مساعد سعيد الطلحيمحمد سليمان ظاهر الجهنيأسامة علي عبيد اللة الصبحي

احمد محنوس سعيد الزهرانىمانع مهدي عايض الحبابيتركي محمد علي عسيري
سلطان عبدربه مخضور السلميماجد عبدالله رداد السفيانيفواز محمد سعيد الشهري
محمد حسن حميد الحربيجابر عباس حامد السواطمحمد علي سعد القحطاني

عبيدالله حسين محمد البركاتيعبدالرحيم حمدي حميد السلميعبدالعزيز حامد معتق الجهني

سليمان عوض خلف الحارثيدخيل الله جهز مسلط المرزوقيفيصل مطلق مناور النفيعي
سلطان محمد احمد صالحمحمد احمد عبدالمجيد الحسنيموسى عطية الله عطيه الرفاعي

يوسف عوض هجيان السلميتركي سعد يحي الداووديفيصل محمد صلبي الحربي
خالد عبدالله سليمان الشمريعادل مسلم مسلم المطيريماجد محمد خضر العنزي

وسيم الحميدي عتيق المطيريمحمد عايض جايز االكلبيعبدالله عمر محمد اليماني
ماجد صالح حسين الصغيرراجح ابراهيم محمد السميريمحمد فايز عبدالله آل محسن
حسن يحي عطيه الزهرانيأحمد محمد علي ال السعرهعبدالله مرعي محمد القرني
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علم النفس

البراء سامي عبدالرحيم فتهمتعب خالد ناشي العتيبيمحمد ناصر علي سلطان
محمد عدنان محمد ريسمهدي مسفر أحمد العجميسلمان سعد محمد الغامدي

عبدالله شاقي عبدالله القرنيمحمد عابد عايد اليوبيسعيد محمد الزمزمي الشهري
فاضل محمد عويض الخوليسلطان عايض حمد القرامينموسى سالم محمد عسيري

حمد عابد مطلق الربيعينصار محمد ضفيدع الحارثيحمد حسين صالح ال سليمان
حامد محمد جمعان المالكينائف قاعد محمد السبيعيباسم علي حسن حربي

بندر حسن محمد القرنيعبيد عبدالله ماجد الدعجانيفيصل محمد عنيبر العتيبي
ماهر خيشان مسعود الهذليعبدالله دباس عبدالله الحافيمحمد أحمد علي غروي

محمد فريح ردود الناصريمحمد احمد محمد الخيريحسن سراج محمد المالكي
حسين محمد غرم الله البنهعبدالرحمن حسن محمد كريريسليم جبعان احمد ال قذالن

يحيى علي يحيى نجميياسر محمد عبدالرحمن الشعالنصالح ساير عمرو الخديدي
عبدالله عبيد محمد البيشيمنصور جابر عوض الثبيتيعبدالله سعيد علي الزهراني

فؤاد عبدالوهاب حسين الجعيدانطالل سعد سفران الحارثيمحمد عبداللطيف حامد الشيخ
محمد سعد محمد البقميمبارك مناحي قبيل القحطانيمحمد سعد عبدالله االسمري

عبدالسالم علي عبدالله السنانيابراهيم خليل ابراهيم الحربيصالح مديرس ادريس الزهراني
أحمد عبدالرحمن علي الحوشانعبدالله محمد قميري قصاديمسفر سعيد شاهر ال عياش
علي سعيد شاطر الشهرانيمحمد علي علي عريشيسعد وصال مسيعيد السلمي

عبدالله علي محمد الغامديعبدالله حامد محمد الزبيديطالل صايل عواد العروي
عبدالله احمد احمد الخالدهارون مصطفي هارون بالخيورعيسى أحمد جابر عسيري

عبد الله سلمان حامد الغامدياحمد ابراهيم جابر عسيريخالد عبدالعزيز سعيد االسمري
سعيد عون حسين االسمريأيمن مفرح يحيى العسيريحمدان عليوي علي السفياني
فهد امبارك محمد الزهرانيعلي راشد عتيق الله المحياويعبدالله رجاء مستور الثبيتي
مساعد صويلح ضيف الله السلميعبدالله محمد علي الشمرانيفيصل محسن رشيد الحربي
حسين عبدالله عيد التمامجلوي عايض حمد القرامينسعد  ناصر عبدالله عسيري

مهنا مقبول عواض السواطفالح مفلح ضبيب الشلويمحمد عايض علي المالكي
محمد أحمد محمد جمالوليد عبدالله سعيد العمريماجد امين محمد رشيد فارسي

هاشم عون سعد القرنيصالح علي محمد الزهرانيسعيد مرعي علي القحطاني
بدر عبدالرزاق فواز الشمرانيمحمد راشد رامس ال عتمهعقيل عيسى عقيل جعفري

عبدالعزيز حامد معال الحربيمطر جارالله رابع الثقفيفهد يحيى احمد حوذان
عوض مبارك مسفر القحطانيحسين جازي عوض الرشيديعبدالرحمن صالح حسن الشهري

جماح حمد علي حمديرائد حامد عبدالله المالكيعصمت أنور توفيق يونس
ماجد هديلق حامد الشهابيمنصور علي غنيم ال خاطر الدوشاناسامة شاهر حجاج الحربي
أحمد سلمان غريب العازميسلطان سفر صقر الغناميعادل حميد مبيريك الزنبقي

محمد عبده موسى مسوديعبدالله عبدالعزيز محمد الرميخانيعبدالله ناصر عبدالله السيف
رامي منور جبل الهذليعبدالرحمن محمد صالح الدحيممسفر معضد مسفر العجمي

راجح دخيل الله يحياء الفهيديسليمان عبدالرحمن ظافر المشهوريعبدالرحمن سليمان عامر السليماني
علي حسن عبدالله العريانيمهدي شريف محمد المالكياحمد حامد ثواب الرشيدي

حمدان حمدي محمد العماريفيصل عبدالله احمد الزهرانيبدر نائف مطلق الدويش
فهد حمود زيد الحربيمحمد جمعان علي الزهرانيابراهيم عبدالله حسين العتيبي

ناصر عبدالله زامل الشهرانيجابر محمد حسن عسيريمحمد خالد فهد المطيرى
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سعيد علي سعيد عسيريجميل جابر صالح الشهريعلي عبدالله سليمان المقبل
مشعل مبطي ابراهيم المالكيياسر علي سعيد االحمريخالد هدي زهيان العتيبي

غالب عواض عوض الذيابي العتيبيهاشم علي مسنع الشريففيصل عبدربه عطيه الله المرعشي
محمد سعد محمد القرنيسالم مشيلح بخيت الحرازي الشريفسالم صالح معيض القرني
أحمد مسحل راجي الزبالييزيد سعد ناصر السميريصالح عيدان علي الغامدي
عادل باخت عازب القثماميعبدالكريم ناصر فيحان العتيبيعادل علي سعيد الحارثي

دخيل الله عيد جفين الدعجانيسطام احمد محمد المالكيعلي عيسى موسى معشي
محمد احمد عبد الرحيم المالكيناصر جزاء جازي السبيعيخالد عبدالرحمن سعيد ابورحمه

عبدالله ناصر حمدان الغامديعبدالرحمن علي محمد الغانميصالح مساعد يحيى الزهراني
سعيد عائض عيد الغامديسعد ناصر سعد القحطانيسلطان الفي عايز المطيري
سعد محمد سعد الشمريعلي مسعود عبدالهادي ال مفرحمحمد علي محسن حارثي
خالد عبدالله محمد باصمدثامر فرحان حماد الشمريحسن عوض علي البارقي

ناصر سليمان عطاالله الجهنيعطيه علي احمد العيسينواف علي أحمد المسعودي
نايف فهد عبدالرحمن بن هليلعادل مسعد سعد المطيريوائل عطية عواض المطيري

ماجد عليان عايد الرشيديغازي شارع مطلق البقميياسر عبدالعزيز حواس الحواس
عبدالله فريس جبر العتيبيجهز سالم معتاد المطيريرافت عبدالعزيز محمد شابكني

فواز جديع كليب العنزياحمد عرابي احمد الزهرانيممدوح محمد حازم القثامي
سالم عايض سالم القحطانيعبدالله محمد سعيد القحطانيمنصور عتيق جابر السواط

ياسر تركي حسن الغامديشار محمد محمد العسيريعبده علي عبده مشهور
عبدالرحمن صياح صالح البلوييوسف سالم محمد آل ساريبندر عبدالخالق علي الشمراني

علي مدهش سعيد االحمريسلطان عبدالله محمد الوادعيعيد محمد عايض الغامدي
فواز عبيدان عبدالله الحليسأكرم عبدالكريم أحمد الجهنيعبدالهادي سعود مطلق السبيعي

عبداالله عبدالله عابد الحربينواف بريك شاهر المزينيعبدالله فالح عوض الحربي
خالد عيسى طاهر النجعيحسن علي بدر الجهنيعبدالرحمن سعود عبدالرحمن العتيبي

عابد علي عابد الحربيصالح علي صالح ال خرصانحسن علي نافع الغانمي
ماجد سليمان سالم الغامدييحيى علي عبده سفيانينايف علي راشد الجابري
محمد سعد محمد االحمريفضي مروي حسيكان الشمريخالد محمد صالح الغامدي
ناصر حسين شلبي المغيديمحمود دحيم عوض الرشيديأمين سالم محمد باحويرث
احمد محمد علي القرنيياسر محمد علي عمر كمالمشاري شباب سدر العتيبي
صالح عايض زايد الشلويخالد شامان مفضي الفريديمزيد علي عواض المالكي
سعد محمد حامد عطية الله السيدعبدالرحمن رمضان عبدالرحمن المالكيعلي سالمه عواد الجهني
احمد محمد احمد الغامديالقاسم حسين علي أبوطالبموسى حمد جابر الفاهمي
فارس عويبد عبدوه الجدعانيفهد مرعي عبدالله القرنييحيى موسى يحيى فقيهي
انور عبدالله مشبب عسيريعبدالله عايض ظافر القحطانيمحمد علي قاسم الشهري

منصور علي سند الحربيثامر عيظه عطيه الخديديعادل عبدالله سلطان النفيعي
محمد بن جابر بن علي النخيفيمحمد سعد محمد السلومفهد رجاءالله عبدالله الثبيتي
مهدي صالح مهدي الفضلعبدالعزيز هايف نايف الغويريظافر عبدالله حسن الشهري
فايز فالح صالح القريقري الحربيفهد مرشد بتال المطيريحسن عبدالله علي ال ماطر

ثامر مساعد سعد المالكيابراهيم مبيريك هنيدي البالديبندر صويلح صلحي الذبياني
سلمان سعد سعود العتيبيجبير غنيم غنام الجدعانيحمزة مطر مبارك االنصاري
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خالد صالح محمد الحجيالنبدر حراب مويس المطيريموسى سعود نور المطيري
محمد فرج موسى العمرانيعبدالله بشير رغيان العنزيماجد سعد عبدالله الشهري
محمد عبدالعزيز عبدالله الداغرصالح مهدي محمد اليامي
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االتصال واإلعالم

اإلعالم

غمدان حمود أحمد سيفمحمد نعمان عبدالحسين القصابعلي محمد حسن عتودي
ابراهيم محمد ابراهيم الناشريسلطان هاشم احمد المجايشيأحمد محمد حسن الحارثي

مترك ناصر محمد القحطانيعبدالكريم عبدالعزيز عبدالستار تركستانيمحمد فهد محمد بن سفيران
محمد جبران حسن عجيبيعبداالله حسين صديق لبانسعود أبراهيم زيد القحيز

عمر أمين عمر مؤذنمعروف حسن محمد الزهرانيعبدالعزيز محمد علي النجادي
طالل عبدالمحسن عبدالعزيز بن شلهوبسلطان يحيى محمد شراحيليمحمد حسين محمد سفياني

خلف مطرد خلف الشمريعبدالله سعد عبدالله القحطانياسامه عبدالله عبدالعزيز الثنيان
طارق محمد سعود الرشودوائل عبدالجليل محمد زينمحمد عبدالرحمن محمد العطاس

يوسف سليمان عبدالله المحيميدمحمد عبدالرحمن عبدالله المقرعبدالرحمن أحمد مشبب آل عطيف
سعيد عبدالله سعيد المنيعيعبدالعزيز محمد أحمد العشريفهد عمر محمد دمياطي

عادل عوض سويعد المطيريماجد سعيد عبدالله القحطانيعبدالله مرزوق قبالن العتيبي
قاسم ادريس منصور حمزيسالم عبدالمحسن سالم العجميفيصل عبدالمحسن محمد القحطاني

عبدالرحمن علي رمزي الغامديمعيض احمد معيض الشهريخالد حميدان رميثان الجهني
عبدالمجيد محسن محمد الحارثيتركي فايز سعيد االسمرياحمد محمد حسين طيب

خالد عابس محمد الشهوميبندر بخيت محمد الزهرانيعبداللطيف حسن علي الشهري
علي سعيد عبدالله الزهرانيأحمد محمد مقبول ربيععائض سعد عائض القحطاني

ناصر محمد عبده حنبشييوسف محمد مناور العنزيفهد محمد صالح الشيباني
فايز عليان سعد الشيبانيعقيل مرفوع عفات الشمريوليد سعد هندي الحازمي

عبد الله عويسم عاطي السلميعبدالرحمن محمد يحيى دغريرياشرف حامد مساعد االحمدي
هشام سلطان محمد الزهرانينبيل حسين علي الرميحيصالح علي محمد الدحناني

غسان محمد سليمان الخطابىثامر سعد محمد الوذينانيخضر صالح عبدالله العصيمي
علي محمد سعيد القرنيمحمد عبدالرحمن سعيد الشهريناصر فراج معيض البقمي
ناصر سعد عبدالله آل مباركمهند درويش عبدالله الغامديسعود سعد حسن المالكي
عبدالرحمن عطية محمد الحارثيمحمد خالد محمود طيبفهد محمد مناور العنزي

سعيد عبدالله سعيد الصافيمحمد مبارك ناصر ال عدالأحمد فوزي أحمد مليباري
طالل محمد أسعد عالمعبدالرحمن عبدالله ابراهيم سالميعبدالله سعود محمد الهداب
سامر خالد علي عزوزفهد حمدان حمد االحمديصالح عبدالله صالح القباع
بندر عبدالعزيز ابراهيم المشعلفيصل عبدالله عبدالعزيز المحمودعصام زايد حسن العمري

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن آل عبشانرائد مراد عمر بخاريعايض مبارك شارع القحطاني
خالد نوار عاضه النفيعيحسين عبد الله مصطفى العيدروسصالح ظائف علي الغامدي

محمد سعود سعد المطرفيبجاد عبدالله شويمي البقميعبدالرحمن عبدالوهاب عبدالرحمن الهندي
سالم محمد علي الشهريعبدالله سالم مزهر القرنيمحمد حميد حمد الرفاعي

زياد طريخم علي البقميشاكر عائض زاهر المجنونيخالد محمد فاضل محمد
محمد علي محمد عسيريمبارك علي غالب البيشيعازل حمود قعود الشمري

سالم محمد سالم لسلومابراهيم علي راجح السبعيمازن عيدان موسى الزهراني
عبدالخالق حسين أحمد الغمريعبدالله محمد عبدالله الحربيمبارك ردود ردة المالكي

عصام حسين مسفر الغامدييحي عبدالله يحي الهويشخميس ابراهيم خميس العمري
عبدالله شتوي حسن الغامدياحمد عطية عبدالله الزهرانيعبدالله حسين عبدالله الجليل

بسام عبدالله سلمان قايدخالد سعد علي الفرجحامد محمد صالح الجهني
محمد حسين سعد الحسينسعد فايز علي الشهريسامي مساعد حمد السياري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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عبدالله فيصل سعيد دمنهوريأيمن عبد الرحمن صالح باحويرثمحمد معيض عويض الجعيد
عبدالله صالح حاسن الغامديسلطان محمد عبدالعزيز المسبحيخالد محمد فالح الصحفي

عطيه حامد أحمد آل محمدفواز عبدالعزيز عباس فرانعبدالله سعد علي الحارثي
عبدالله عبدالعزيز محمد الدويشمحمد عامر محمد حبيبسعد احمد زيدي القرني

وليد سعيد حمدان الغامديعاطف عبدالهادي عبدالرحيم الجبرتيوليد يحي عبدان الشهري
سامي عبدالرحمن محمد اليوسففارس سالم عايض ال متعبالحروب يحي عبده شعيري

سليمان عبدالله سليمان الناصراحمد سعيد احمد باكدمعبدالمجيب رجب طالب قبول
محمد سعيد محمد المالكيعبدالله بريك عويضه السلميعلي جبران علي القحطاني

علي سعيد عامر العمريعلي عثمان محمد الشميمريعبدالمحسن جاسر عبدالله الدوسري
نايف مرزوق رزيق المطيريحسام عبدالعزيز ناصر الدريويشعبدالعزيز محمد صالح الخليفه

أحمد عطاالله مريشيد الحربيأحمد محمد أحمد الشهرينادر جالل هباس البقمي
خالد علي محمد القحطانيمحمد احمد ابراهيم محمدشتوي يحيى شتوي القحطاني

ابراهيم جميل محمد فياضةعبدالرحمن علي محمد الجربوعرشيد منور سويلم العتيبي
علي عوض علي القحطانيياسر جميل علي السمانمسعود حماد علي الزهراني
هليل بخيت هليل المطرفيماجد سعيد بنان الغامديعيسى خنيفر حديد الذبياني

محمد صالح علي ال منصوراحمد جباره حميد السلميتركي عبدالله عبدالرحمن اليوسف
منير عبدالله أحمد المالكيفائز جمعان عواض الحارثيصبري صافي عبدالقادر حسبو

نايف عيضه عبدالجبار المالكيعبدالله علي راجح السبعيحمزة نواف حمزة جداوي
سلطان عواض رجاء الحربيمحمد عبدالخالق عبدالله القرنيصالح محمد شامان البقمي

سعيد مرعي محمد ال ملهيعبدالطيف خالد عبدالطيف السويداناحمد عيظه هادي ال دغمان
يحيى أحمد عبدالله المالكينايف وصل الله عواض الثبيتيفريد عبدالرحمن حوفان الشمراني

محمد عليان سعد الشيبانيمحمد عبدالله سعد المباركسعد عبدالله سلمان الرفاعي
علي محمد علي مخربحسن حضيض احمد الجغثميعلي عبدالله سعود المبخوت
درويش صالح ابراهيم الزهرانيايمن مصلح ابراهيم المزينيياسر عبدالله محمد االحمري

خالد علي ابراهيم الشمرانيخالد عبدالله محمد سليمانعدنان حامد سليمان المحمادي
ناصر عبدالرزاق احمد الزهرانيسعيد حامد ناصر القحطانيعبدالله سعيد عبدالله الغامدي

صالح سالم صالح باداوودابراهيم محمد محمود جاننجيب ذياب نازل عنزي
رائد علي عبدالرحمن الشهريصالح نمير حسن المالكيصفوان فهد محمد القحطاني

سعيد علي شاهر ال جابرنايف مقبل مناور العتيبيانور عبد الله ابراهيم العلكمي
نايف صنهات حنيسان العتيبييونس محمد اسحاق عبدالرحيم ابراهيمحسين محمد سعد المغربي

مانع سعد محمد القحطانيمحمد عبدالعزيز سعد المباركياسر محمد حميد الثقفي
خالد شايع دريوش السعودعبدالكريم سعيد محمد ال عبدالرحمنجالل رحيم عبدالرحمن المغربي

محمد سعيد مسفر الشمرانيابراهيم محمد احمد الزياديعلي محمد محمد بني هميم
بشير عمر محمد المالكيحميد حامد حميد الحربيعبدالرحمن ماجد جارلله الجارالله

مقرن ناصر عبدالعزيز المقرنحسن محمد حسن االهدلعبدالعزيز احمد محمد العمري
احمد محمد علي العبداللطيفعبيد حمدي علي المطيريسعد عبدالرحمن على وصابي
خالد سعد خالد القحطانيحسين محمد محمد ال صالحعبدالله سعد خليوي المطيري
ناصر مشعان ناصر الشهرانينايف هادي علي ريانيعبدالله محمد عبدالله بادكوك

ياسر محمد منصور القيضيمحمد سعد محمد الوذينانيأحمد عصام علي باجابر
عبدالحكيم بن سليمان بن فالح الفالحفارس علي عيظ الشهريسلطان مسفر مبارك النفيعي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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مشاري سعود عبدالله العتيبيماجد مشعل أحمد الثبيتيعبدالفتاح عبدالستار عطا محمد
حفظي عايض محمد االسمريناصر هادي مرزوق لسلومعادل مطيران ظاهر الملحم
ماجد عبدالله غرم الله الغامديمنصر هادي مرزوق لسلوماحمد سليمان واصل العوفي
زهران عبدالرحمن على الزهرانيعبدالله يحي مداوي النجاديعادل جمعان حسن الغامدي

خلف مجري محمد السبيعيسعيد احمد محمد الزهرانيعلي حسن محمد العمري
عطيه صالح احمد الزهرانيفايز محسن مدالله الحميدانيجلوي فايز حسين القحطاني

مهدي علي محمد ال راكه الياميسلطان مساعد أحمد المالكيفواز علي جابر الشمراني
عبدالعزيز سعيد محمد الغامديسامي غازي عيد العتيبيعلي عبدالرحمن محمد القرني

نايف زاهر شاكر الزهرانيصالح احمد صالح حبيبعبدالعزيز خالد عبدالعزيز الطريف
عادل عيد نايف الذبيانيسعد محمد عويض القثاميمحمد صالح ابراهيم الخالدي
سامر محمد صالح نقليعبدالله حامد صالح الغامديسعد جرمان سعد القحطاني

عبدالعزيز حامد فهد المطيريعبدالرحمن فهد عبدالرحمن الموسىرائف يوسف جالل ابوالفرج
عدنان محمد عثمان العمريصالح سعيد عبدالله الزهرانيأحمد جابر ردة الزهراني

احمد علي احمد هارونيزيد منصور سعد الحميضانمبارك صالح طريخم المالكي
عايد قليل زاهر المجنونيممدوح محمد مطلق العدوانيعبدالعزيز سعد حامد الثقفي
مهند هاني محمد الحارثيمحمد عبده علي العبدليأحمد رشيد حجيج الصاعدي
سعد جبران مطلق الشمريخلف معتوق دخيل المالكيمعيد خميس معيض الغامدي

رضي أحمد عبده شبيرخالد بخيت عويض الثعلبيعلي يحي محمد العسيري
سليمان عاتق سليمان الحازميبدر شجاع بجاد البقميخالد سعد سالم العتيبي

أحمد عبدالناصر طه عرفيسعيد علي محمد ال سلطانصالح خلف موسى العيسي
وليد محمد عوده الرفاعيعبدالله معروف عبدالله المالكيعبدالله محمد رافع العمري

أيمن علي عبدالرحيم الهالليماجد مزيد زيد السميرانعبدالله ماهر عبدالقادر عبدالمولى
خالد محمد عواض الشهريعبد الله معيض احمد الشهريوليد يحيى مفرح عسيري

صالح حسين ناجي آل مطلقمريح عثمان مريح الشهرانيعابد تركي عبدالله الطويرقي
سامي جمعان عطيه المالكيمشعل شاكر خضر المالكيأحمد سعيد علي القصير
ابراهيم يحيى ابراهيم عثمانيحي أحمد حسن الزهرانيمحمد يحي جبر الفيفي

عبدالهادي فيصل عبدالهادي العصيمياحمد سالم محمد ال برقانعبدالله محمد شايع الموصم
ابراهيم علي ابراهيم تويتيهاني صالح محمد شويلخالد عوض عبدالله القحطاني

عبدالله علي عبدالله المالكيعبدالرزاق عبدالرحمن علي الشهريماجد خالد صالح رمضان صالح
احمد متعب جنيه الرحمانيعبدالعزيز صالح محمد القريشيتوفيق محمد الفي الغامدي
بندر فهد ناصر العبداللهعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الفايزهشام سليمان سعد نفيسه

ماجد علي ابراهيم الحضريتيفهد عطالله ناصر العتيبيسعود محمد سعود الحايطي
عبدالله محمد ابراهيم خضيرانور فيضل سيف الوصابيربيع على موسى المالكي

عبدالله ناصر محمد القحطانيسلطان عبدالعزيز عبدالله بخشحمود ذياب عويد الشمري
فيصل شخص عبيد العصيميابراهيم محمد ابراهيم العمارماجد عبدالله عطيه الزهراني

خالد علي ظافر القحطانيسعود مفرح حزاب السلميمسعود ناصر مناحي الشهراني
ريان يوسف يعقوب بخاريعلي عبداللة احمد المالكيأحمد صالح عبدالرحمن الناصر

سلمان عبدالله ابراهيم الغويريمشعل ضحوي شخير العنزيعلي محمد علي القحطاني
محمد علي حسين شيخعلي عبدالله حسن المكرميمحمد عبدالمحسن صالح المرشد

علي فايز محمد الشهريفهيد حمود جفين القحطانيفايز غالي عازب المطيري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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مسعر عامر مسعر النزاريممدوح سعد صالح الغامديفهد علي عبدالله االسمري
خالد علي عبدالله العابسيمحمد محمود برهان كوشكحسن علي ابوطالب عتودي
ناصر مطلق فهد العجميمحمد عبدالله محي الشهرانيمحمد عبدالله صالح المالكي
ماجد محمد عبدالرحمن المسعريظافر محمد عبدالله الشهريماجد ابراهيم ناصر الهذيلي
عبدالله فؤاد صالح مرغالنياحمد حسين محمد دريبيسلطان فيصل ناصر الغاشم
علي عايض سالم الياميمحمد عادل احمد السالميمحمد علي صالح الصيعري

سالم عبدالله الفي الحربيصالح محمد عيد الزهرانيفيصل حسين مطلق السبيعي
ياسر سعد رشيد المطيريوليد سعد عبدالله السعدرائد عبدالله سليمان الوهيد
محمد اسليم سليم الحربيعبدالله سعيد عايض الحارثيصالح يحي مفرح القحطاني
عبدالله عايض مفلح الجهنينواف عواض محمد الثبيتيراشد هادي راشد الدوسري
محمد عبدالله سعيد بنوبسعد يحيى عبدالله الشهرياحمد عبدالله علي الزهراني

حمد مسفر محمد ال منيفنايف غزاي حمود المطيريسعد سعيد عبدالمعطي السلمي
صالح معاضه عبدول المنتشريسعد حماد حلو العنزيعبدالرزاق صالح محمد الشرفي

سلطان ناصر مريخان العتيبيعبدالرحمن محمد مشاري العنقريهتان محمد علي عليان
فهد عبد الله فهد المانععلي داوود عجيم الياميمحمد عبد الرحمن عبدالله الشهري

بسام عقيل محمد البلويعايد مطيران قريطع العنزيابراهيم علي ابراهيم الشمراني
ابراهيم خالد ابراهيم الشاويحاتم حسين علي مجرشيمحمد عبدالله محمد الزهرانى
علي جارالله محمد العيدماجد سعيد سعد الشمرانيمشبب عبدالله سعيد الزبادين

خالد عبدالرحمن مرشد السلميسامر أحمد عطيوي المورعيهشام عبدالله يحيى حمدي
منصور محمد سعد الشويعرسالم عبدالعزيز صالح النتيفينايف جمعان عبدالله الزهراني

بدر سعيد صالح العمريتركي عبدالعزيز عبدالرحمن بن طالبسعود عبدالعزيز عبدالرزاق الزهراني
عبيد شويمي بجاد البقميخالد عبدالعزيز مطيلب الجريسيعبدالغني مرزوق هذيل الحربي

علي عبدالعزيز محمد ياميمحمد حمزه احمد النزاويحسن ردة محمد الشهابى
عبدالله رشيد عبدالله الخويتمسالم محمد سعيد الشهريرامي صالح علي المالكي
علي حسين محمد آل غانمعارف دخيل الله مساعد االحمديفهد سبيل شعيفان الحربي
محمد فهاد حمود العتيبياحمد سالم بطي البالديجابر حسن نديل آل فطيح

فيصل سعد مساعد الحازميمحمد عمرو عوض الله السلميسعد محمد سعد العتيبي
عبد العزيز عبد الكريم عبد العزيز الخميسياسر حمد عبدالله الركبانعبدالرحمن عبدالله سعيد باجوده

ابرهيم طالع احمد عسيريسيف عبدالله ابراهيم الزهرانيمحمد حزام تركي الشهري
سعد ابراهيم ناصر الربيعانسعيد غرمان سعيد الشهريأحمد رزيق حماد الهذلي

عبدالرحمن محمد عبدالله القحطانيمازن حسن عبدالله الزهرانيثامر عبدالرحمن علي الشمراني
صالح صالح علي الجردانبندر فالح فيحان الحميدانيعبدالله سعد علي ال عائض

مشعل منسي فراج العنزيسعد محمد سعيد الشهرانيعايد عبيد عايد المطرفي
جرمان ذيب محمد القحطانيسلطان فيحان مطلق الرقاصسلطان ناصر عبدالعزيز االسمري

علي محمد علي حميدمفلح شاهر شداد المطيريمحمد مطلق عقيل العنزي
ناصر عبدالله ناصر بن دليلهرجاءالله مبارك زحم اليوبيفيصل محمد منديل المطيري

هاجد خليوي عبدالله الشلويعبدالله عوده محمد االحمديمرحوم رحيم مرحوم اليزيدي
فارس صالح عبدالله الشرمانطالع سعد فالح النفيعيعادل عبدالله سعيد محمد

رياض رضا جمعة الجهنيعبدالقادر صالح عبدالله فقيهابراهيم سعد مقيت االحمدي
ايمن مبروك حظاظ السلميمحمد عبدالعزيز محمد التركياحمد محمد احمد الريثي
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تركي عبدالله منيف البقميحامد حمدان ياسين بريجيمحمد جابر محمد ال مخلص
منصر محمد زياد ال سنانايمن محمد محمد حمديمحمد فيصل عمر العتيبي

طارق محمد علي مجثلعثمان ناصر محمد الهاجريعبدالرحمن محمد مسعود ال مسعود
مهند عبدالله سالم بخيتحاتم عبدالرحمن محمد رشيديحسين عقيل علي فقيهي

نايف محمد عبدالله السريعطارق صالح محمد الرشيدحسين علي سليم العميري
سعيد أحمد محمد سعيد شاوشعبدالله محمد مهراس الزهرانيالبراق عبدالله جابر سراج األمير

رشيد راشد محمد متعبسعيد حامد سعيد الغامديطارق شالح حراز السلمي
محمد مطلق مبارك العصيميعبدالله محمد حسن الزهرانيخالد عبدالله سعد الشهري
جمال مبيريك العبدالله القصيميطارق مسفر محمد المالكيمشعل رجا مشاعل الزراقي

مساوى محمد مساوى قيسياحمد عبدالله ابوبكر الحبشيمحمد فهد محمد الجالجل
سلطان عبدالله سلطان العصاينواف نايف سلطان القرناسوليد رشيد عوض الحربي

محمد سعد جايز الشهريعلي مرزوق أحمد المسعوديابراهيم احمد عبدالله الشهراني
فادي عبدالله سليمان العسافثامر سعدي مفرح الحريريمحمد يحيى سعد العمري
سعيد ظافر محمد القرنيسند قعدان سند المقاطيعلي سعيد علي ال كليب

صالح عبدالله سويلم العلوانيونس محمد حسنين يونس المصريرائد ضيف الله محمد المالكي
مشعل مرزوق محمد هنيدياحمد محمد محمد شيبانطالل غرم الله علي المالكي
درويش عوشان عايش المالكيعلي عوض علي المطيريسعيد علي عوضه االحمري

محمد خالد محمد الغامديعمر راجح حسن الزبيديمحمد عبدالله حضرم الرساسمة
علي سالم راجح الراشديمشاري عبدالعزيز ناصر بن منصورسلطان عبدالرحمن مفرح آل مريع

عبدالرحمن مساعد معيض الحارثيفريح خلف عواد الشمريمحمد عجيم مانع ال صالح
زين صالح محمد الشيخيمحمد سعد محمد البالديسعود سويلم عليق العتيبي
تركي سليمان ناصر الفصامنواف محمد غازي الجعيدعبدالله سعيد علي الشهري
عوض فايز عبدالله البكريمحمد راشد سعود المبدلعبدالله محمد مسفر العتيبي
حميد محمد عايش الهذليمشعل سلمان سفر المطيريفيصل رشيد مشرع العتيبي
صالح زيد صالح السليطينسليمان داود سليمان الحوشانطارق صالح سعيد الغامدي

نايف أحمد سعيد الغامديثامر عامر عواض المطيريفهد عبدالعزيز سعيد الدعالن
ناصر نويفع مغلي السلميعشق سعيد مسفر آل زيانرائد عبدالمجيد سعيد المالكي

متعب محسن عبدالله العجميمحمد عبدالله سعد الحسينبندر ضويان وقيان العتيبي
سالمة عبدالرحمن علي غمريجمعان موسى جمعان الزهرانيعناد رجب محمد الزهراني
ماجد عايد أحمد الصاعديصالح علي سعيد العمريرشيد رجاء عويمر العتيبي
فيصل فهد حميد العجميماهر احمد عوض علوهعلي محمد عبدالله التميمي

محمد نايف نهار العتيبيخالد عبدالله جمعان الزهرانيعبدالمعين محبوب عامر العتيبي
محمد عثمان محمد الفالتهماجد عبدالعزيز مكي القبيعزاب حشيم عزاب الزيادي

ناصر عبدالله فائز الشهرانيطارق صالح حمدان النزاوياحمد محمد علي قوارير
محمود مفرح عطية الله العيافيخالد عبدالله محمد زهرانيمحمد علي احمد ال حسن

عيسى جابر دخيل الله المالكيفهد محمد فهد بن حلوانمحمد عبد الله عبد الكريم الشنيبر
اسامه هديان سليمان العسيميمحمود محمد محمود الشهريجميل غالي غويلي السلمي
عبدالله مصطفى عبدالله الطيرانحمد ابراهيم علي الخثالنسريع حمدان سريع السريع

مؤيد نور احمد مقصوديزيد هشام عبدالرحمن بن عتيقيزيد مقبل فهد السالمة
أحمد صالح سعيد العمريمرزوق بجاد عوض المطيريابراهيم ناصر عائض القحطاني
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ثواب فارس ناصر الجهميمحمد عبدالله صالح الغامديسعد سعيد فهد الشهراني
وليد محمد سعيد الغامديعلي عبدالله سالم باحدادعبدالله مضواح عبدالله القحطاني

علي حمود احمد نهاريعلي سعد محمد اليمانيساري محمد بكري الزهراني
محمد حسن سعد الشبويعبدالرحيم موسى عبدالله آل فطيحعبدالله علي يحيي القحطاني
حمود نائف حمود السبيعيصالح صالح أحمد باشراحيلاسماعيل أفضل حسين اكرام
فيصل عبد الله عبد الرحمن الجطيليمخلد نايف حمدان المطيريعبدالله سعد محمد اللحيدان

محمد مسلم مسلم البرغشماجد محمد حاسن العمريمحمد عابد عبدالله الحمراني
يوسف فيصل فايد الحربيعلي محمد سليمان الشمرينادر منصور خلف السويط

عائض علي أحمد ال عطفهصالح عبدالعزيز سليمان المسعودماجد عبيدالله درويش الجهني
فائز نوار معيض المقاطيممدوح صالح علي المالكيمحمد بشير امبشي مليباري

عبدالله تركي عبدالله الشهريفارس نواف عوين حسنخالد محمد زاهر الشهري
اسامه علي عبده المرشدمتعب عبدالله علي القيسي الشهريمحمد سعد عمير الغامدي

حسام احمد فرحه البتاريماهر مهل ناهض العتيبيعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الماضي
مسلم عامر عمر الحربيبليهد ابراهيم عبد العزيز البليهدنايف فهد سعيد العتيبي

سلطان عمر عمار المطيرييحيى سعيد عبدالله المالكيعلي احمد عبدالله الشهري
كمال محمد صالح الغامديمحمد سعيد حسن الزهرانىسلمان سالم فالح العرجاني

مشاري علي سليم العميريتركي قياض مطيران الحازميفيصل منير عواض الذيابي العتيبي
عبدالقادر سلطان منير السلميهتان صالح عمر باعشنسليمان محمد عثمان العريني

مشعل فهد فالح السبيعيعبدالرحمن احمد محمد الغامديبندر مطر ماضي الصحفي
علي سعود صنهات الحربيريان صالح محسن الهذليفيصل منصور عبدالملك الشريف

فهد سلطان عجب القحطانيمحمد علي محمد الغامديطارق ظافر محمد االشهري
خميس صليح مطر المالكيمتعب مبروك عبدالله البوريخالد عبدالعزيز محمد بن دغيشم

سالم احمد محمد الحربيعثمان مبارك هنيدي البالدييوسف ابراهيم عمر المواش
فالح فهاد منور الوسيدي الحربيعلي رده طريخم المالكيسعيد محمد عوض القحطاني
مرزوق صفوق مرزوق العنزيمحمد هادي مهدي ال زمانانعيضة دخيل عمري الذبياني

نواف سليمان حسن أزهرعوض أحمد محمد االسمريعبدالعزيز ضويان وقيان العتيبي
وليد يوسف عبدالله اليوسفعبدالمجيد عبدالله محمد بن سعيدمنتصر حمدان عبيد العنزي

حامد علي محمد الشمريماجد جابر احمد ابوالسعودمحمد صالح عبدالعزيز الحواس
أحمد عيسى فتحي غرويعبدالله عبداللطيف شاكر الزهرانيمحمد مخاوي عباس الشاعري

فرحان وسمي فرج الشمريحسين عبدالرحمن علي ال ظاهرعلي ضاوي علي االحمري
عادل عواض سعد الجعيدمشعل علي احمد المسعوديهادي جعمل أبراهيم ال كليب
عمرو سعد محمد الشهريعبدالمجيد عيد عيفان المطيريحمدي شعيان حمدي العتيبي

منصور مشلح سلطان بن سفرانفيصل نائف غالب العتيبيتوفيق احمد حسن مشافي
نواف عبدالله سلطان العتيبيطالب عيد زايد الغناميعبدالمجيد ناصر عبدالمحسن أبانمي

عبدالله فهد عبيد السبيعيمالك مطر زائد العتيبيمشعان رفاعي عبيد العتيبي
هادي حسن محمد آل حطابماجد محمد عيد القائدي الحربيخالد عبدالهادي علي العجاج

سعيد علي سعيد الشهريايمن صالح ابراهيم الدواسمحمد سند عبدالله العتيبي
عبداللطيف صالح عبدالله الزهرانيعامر يحيى ابراهيم باعامرنايف جميل محمد عقل

عبدالرحمن عبدالله صالح الخراصيرائد سعد محمد القثاميعائض حضيض عائض المطيري
يحي حيدان عبدالله الشهريوديع محمد نور صباغخالد علي محمد القحطاني
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صالح مطلق صالح الحناكيخالد ظافر مسعود ال فائزعبدالله احمد ابراهيم الزهراني
ماجد عبدالله سريع السلميتيسير سرحان سعيد البلويزيد شلهوب زيد الدوسري

عبد الرحمن مرضى عالن القرنىفايز عتيق علي المالكيحسين ناصر عبدالرحمن الدوسري
مبارك صويلح سمير العنزينادر ابراهيم حامد الجهنيطارق ابراهيم محمد النعمي
خالد عبدربه مقبول الخالديمحمد سعيد عائض آل فردانسعود محمد عيد الزهراني
سطام عبدالله زيد بن سليطينعبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز المعمرخالد حسين ملفي العمري

عمر احمد محمد الحسنيخالد طالل سعيد الشهريايمن عبدالحميد عبدالعليم الصحفي
عبدالله غفير دخيل الله المالكيمشعل علي سليم العميريعمرو محمد عمر القرشي
عبدالله ناصر حمد الدخيلمحمد عوض عابد المالكيسعد جمعان عوض الحافي

شباب مرزوق زويهي العتيبيعبدالله خلف علي المطيريعمر عائض حسين الظافري
عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العقيلمحمد صالح فهد الشريفعبدالرزاق مسلم عطيه الحبيشي الجهني

علي صالح علي المالكيفايز صالح درويش الشهريسعود ابراهيم سعود العبودي
ظافر فهد مبارك القحطانيحسام حسن صديق بترهعبدالرحمن نافع عتيق السلمي

علي خليل علي السمكسعد عبدالرزاق منزل البياليأنور حسين ابراهيم عبدالله
عمر أحمد عبدالله باعبداللهعلي عبدالرحمن محمد االحمريخالد سعيد ربيع الغامدي
راجح عواض سعد المالكيماجد صالح طيسان المالكيسراج عمر سالم بالجدم

محمد ضيف الله مرزوق المطيريفهد كريم دهيم العنزينواف عبد الله أحمد بابقي
رايد فايز ثواب العتيبيأسامه هاني صالح الظاهريياسر سعيد احمد المالكي

عبدالله فايز محمد الشهرانيمحمد عبدالله سليمان الرسينيعبدالله سعد عبدالله الشهري
يوسف مرير عيد السلميعبدالله جابر مفلح الشمرانيطالب سالم علي المري

فيصل عتيق حسن المزيني الحربيأيمن مبارك مريشيد النافعيفهد شباب سليمان العتيبي
نايف عبدالرحمن عبدالرحيم الثبيتيأحمد علي رشيد الزهرانيعبد الله محمد بخيت الدوسري

عمر فهد عبدالله العفيصانعبدالله عبدالكريم محمد الزهرانيسعيد محمد أحمد االحمري
نبيل عايض عبدالله المالكيبندر أحمد عوض الصبحيسلطان عبدالرحمن محمد الزهراني
محمد عامر عبدالله االسمريعبدالله جمعان علي الغامدينايف عبدالرحيم محمد المزروعي

عبدالرحمن خالد محمد الحميديفهد هليل محمد الحميدانبندر مذكر متلع المطيري
نواف فهد احمد الدوسريمتعب محمد عبدالله عسيريمساعد محمد حمد الخريف
فالح محمد فالح الشهرانيفهاد هايف طرجم الزعبيموسى يحي عبده حلطاني

أنس أحمد علي الشهريمحمد احمد محمد االسمريفريد علي خرمان الزهراني
بندر محمد فهد العجميمسلط ضيدان فالح السبيعيبندر حمد عبدالله الحنيطه

محمد سالم علي الشهريانس هاشم محمد علي نمرعبدالخالق احمد عوض المالكي
عبدالعزيز ساعد سعد الحارثيعبدالله مناحي عبدالله السبيعيياسر رده عوده الطلحي
علي حمد محمد آل منيفبدر حسن سالم ال حطابماجد ذياب مطر السلمي

مهند عبدالخالق صويلح البالديمحمد مذكر منير العتيبيعبدالمحي عبدالمحي عويض المطيري
عبدالله سعد عبدالله القرنيمحمد مبروك مهدي النعيريهاني جمعان محمد الغامدي
أدهم محمد ابراهيم سنديسعد عبدالرحمن سفر العتيبيمحمد مبارك رصد العجمي

ناصر احمد ناصر مشبريسلمان عبدالله سليمان العتيبيماجد موسى محمد الشريف
محمد سعد سعيد الشهرانيياسر ابراهيم صالح الربيعانمحمد بداح ذعار العماج

فالح محمد سعود العجالينمحمود حسن علي الروبيصالح معتوق يوسف الزهراني
محمد فهد محمد الشمرانياحمد زهير حسن زقزوقمحمد حامد سالم السويحي
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عبدالمحسن سعود مطلق السبيعيسلطان سعد محمد الخثالنسعيد علي سعد شويله
يحي هادي هيازع البارقيرايد سعد عيسى المالكيمحمد فواز عوضه السبيعي

سلطان صالح قعدان العتيبياحمد عبدالرزاق مصطفى حمبيشيفيصل عائض حاسن القرشي
أحمد مشبب علي القحطانينايف محمد يحيى سليمانسمير ياسين حمزه طويلي
فائز عبدالله صالح الغامديحسن عبدالهادي ابراهيم الشهريمحمد عقيل قبالن السالمي

فهد حمد عبدالعزيز الربيعانوائل يحيى منصور القحطانيوافي معيض يحي القحطاني
عبداللطيف أحمد محمد الزهرانيمنصور جحيدل رجاءالله المطيريمحمد مبارك سعيد الدوسري

عبدالعزيز سليمان عبدالله الشقيرمشعل فراج جبر السبيعيمحمد رفيع محمد ال رفيع
عبدالله فايز عبدالعزيز الخالدياحمد ابراهيم الحسن رديفعبدالله منصور أحمد الحيان

عبدالرحمن ثابت جارالله الحارثيسطام صالح طيسان المالكيجميل جالل أسعد نقيطي
عبدالله حامد عايض القرنيهزاع مهنا هزاع الشمريماضي ناصر محمد السبيعي
عبدالرحمن عبدالرحيم نايم السلمييوسف شبيب غزاي المطيريرائد أحمد عبدالحميد الحربي
حامد محمد عباس السليمانيمتعب عطيه يحيى الزهرانيعبدالله سعيد سفر الغامدي

محمد علي محمد العامرمحمد علي عبدالله دواسبندر زامل محمد النفيعي
علي حسن عطيه العيسيعبدالرحمن محمد حسن الزهرانيمحمد ابراهيم محمد الرقيبة
صالح عبدالمعتني صالح الصحفيأحمد هاشم عبدالرحمن الزهرانيوليد سعود ناصر آل ثنيان
أحمد شالح حراز الصادريعبدالرحمن مخلف جبر العنزيفهد محمد مرحوم الثبيتي

بهيان جبر بهيان السبيعيباسم سالم شامي العسافيمحمد عطية عبد الله الذبياني
ابراهيم صبري عتابي صابرمحمد سعد محمد درعفيصل احمد سمري الزهراني

محمد عبدالله محمد بن طحنونساهر عبدالرحمن دخيل المالكيحسان زهير حسن زقزوق
احمد محمد ابراهيم المطهيمحمد ثنيان عبدالله الثنيانغيث عبد السالم عبد الحكيم مال

هاني بريك بركي الجابريسعد مستور سعدي الصحفيفهد صالح محمد العويد
يوسف سفر سفر المقاطيوليد جري قزعان العتيبيتركي عبدالعزيز عبدالرحمن البكر

نايف سعود العفين الحربيهاشم فهد حسين ميرهابراهيم محمد ابراهيم سندي
سعد عبيد زيد العتيبيمحمد معيض شجاع العماجمطلق ثويب رشدان المطيري
خالد مشعان خلف العازميحسن عبدالرحمن أحمد أبوهبشةخالد محمد عبدالله الدوسري

خالد محمد عائض العسيريعمر عبدالله عبدالرحمن الجنيدلسعد عمير عبد الله الشهراني
ذياب محمد خلف السبيعيعبدالله الحسين عبدالعزيز العيافيمحمد سعيد محمد الزهراني
منصور أحمد عبد العزيز العياضياحمد كليب عضابي حامظيعلي عبدالله محسن المالكي
سالم محمد عبدالله الشمرانيأحمد صالح أحمد الزهرانيهمام سعود طهيميج العتيبي

سامي حسن محسن العتيبيماجد عبود يسلم بن محفوظمتعب محمد سيف السهلي
نايف علي محمد القحطانيعبدالله فهد حسن بن حسنمازن عبدالرحمن عائض االسمري

محماس عساف شبيب الزعبيفيصل علي احمد الهيل الزهرانيمحمد عبدالله محمد ساعاتي
عادل حسين فرحان المشنويعبدالرحيم محمد صادق ابوعربصالح محمد عبد العزيز االسمري

ناصر مطلق ادريس الحافيمحمد مسحق عوض العيسياحمد هيثم احمد االسطه
سعد عائض عامر العسيريماهر فؤاد يحي مساوىمسفر سعييد سالم الغامدي

صالح علي مبحل البلويرافع حسين سعد القرنيطالل عبدالمغني غالي الجلسي
طالل خلف سليمان الحربيعلي حسن محمد اليوبيفواز عبدالعزيز عبدالحميد محمدحسين

حسين خالد حسن دبشنواف عبدالرحمن محمد المزيعلهشام علي صالح مظفر
رأفت محمد علي العويضهسعد بن فالح بن غريب السحمه القحطانيأنس محمد محمدصالح الصحفي
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فيصل عبدالله سعيد الزهرانيموسى عبدالله موسى المالكيفايز فارس فايز الشعالن
علي متعب عبدالمجيد المطيريعبدالله محمد عبدالله الهويشلمحمد عبدالله احمد الغامدي
احمد ناصر عبدالله الوتيدسعيد جميل عوضه المالكيجهز طويلع مسلم الشالحي

غازي يحي ناصر البركاتيعدنان سعد ابراهيم المالكيمحسن أحمد حسن باروم
متعب معيوف كساب المطيريسعد عويض سالم الحارثيسالم عبدالله محمد بقشان

رازان صالح عوض الثبيتيمحمد علي محمد الغامديجمعان عوض جمعان الزهراني
سلطان سعد سعيد ابوهتلهعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله المسبحياحمد سعيد احمد الزهراني
ماجد عبدالله محمد ال متعبنايف فالح عوض الحربيجابر عبدالله حامد القرشي

فرج فهد صكب العنزيسعيد جمعان سعيد تكرونيفهد بن عيسى بن عبدالله الجساس
عبدالله علي سعيد القثامياحمد عبدالله احمد الغامديصالح عبدربه رشيد السلمي
عبد العزيز ابراهيم عبد الله الناجمسلطان مفرس صنهات العتيبيمراد محمد صالح الزهراني

سلطان علي عبدالله ال عبداللهاحمد عبده حمزه الضويمرعبدالله عوض محمد القرني
مقبول عبد ربه مستور الثبيتيعبدالله علي الزهرانيمحمد عبدالعزيز عيسى العبدلي

حسام محمد ظافر الشهريعبدالله عبدالوهاب عبدالله الغامديتركي سليمان سعد الرصيص
عبدالله مفرح مخضور المزموميطارق يحي علي الزهرانيهاني عبدالرحمن سعد المنيف
مشاري على مقبول العتيبيراشد ودي الصليع الدوسريبدر عثمان عبد الخالق قاري
مرزوق عاضه زبار المرزوقيابراهيم شايح جهاد العنزيبندر ناصر عبدالله االحمري
احمد مخلد عقل المطيريمقرن حامد عوض الحسانيأحمد حامد عبدالله الصحفي

محمد صالح سعيد الزهرانيعبدالله سلطان محمد ال مشنيشلواح مرزوق شلواح الحارثي
احمد حسن عامر عسيريحمود مبارك حمود العمريمحمد شموس فزاع السلمي

فالح محمد حامد العتيبيعبدالعزيز موسى أحمد الشهرانيعبداالله ماضي فهد الدوسري
محمد سليمان عبدالله الشهريياسر عبدالرحيم فخري الحربيمحمد بلقاسم مديني الشريف

تركي نايف عياش الحربيناصر عبدالله شخص الغامديبندر فرحان مصلح العتيبي
عبدالرحمن فهد عثمان الزهرانيخالد احمد عبد الرحمن حمديابراهيم مبارك زحم اليوبي

ناصر عبدالرزاق عبدالمحسن الزكريعبدالمجيد عبدالله حسن الجباريزاهر احمد عبدالله الصمداني
عبدلله سعد عبدالله الشهرانيصفوان عبد الواحد محمد حسن خياطبندر غفير دخيل الله المالكي

مسفر سالم عوض القحطانيسعد عبدالله سعد المقرننصير فهد نصير البنيان
محمد شايع مشبب القحطانينايف قازي محسن الشمرينايف سهل مريخان العتيبي

محمد عوده عايد الفايديمناحي حمد مناحي العجميمحمد رزق الله محمد العسيري
علي حسين محمد السيدشقران فهد عبدالعزيز النصبانعبدالمجيد قعدان فراج البقمي

سعود عطا الله مسعد المطيريعلي ضيف الله علي الزهرانيعلي عبدالله علي العمري
محمد عبدالعزيز محمد القاسمياسر علي حسن الزهرانيياسر كامل حمزه الجهني

عبد الله فوزي محمد السعيداحمد ابكر احمد المرعيوليد سلطان مدهوس المطيري
فؤاد علي حسن عيهماجد عبدالعزيز محمد الشاهينسعيد عبدالله علي االحمري

احمد صالح محمد المفضلي الزهرانيعائض حسين عائض القحطانيفهد عوض محمد المالكي
بندر سليمان محمد القحطانييحي محمد علي يوسف الجديبيأحمد سعيد الحق آل حيافة
سالم مسعود سالم عبداللهابراهيم يوسف ضافي الحربيسليمان اسامه صالح عيد
ميار احسان صالح فنتيانةذيب سعد مريع هباشمحمد سعد ناصر النويصر
حمد سليمان مرخي العنزيسلطان محمد احمد القرنيعلي محمد سالم الشهري
ماجد صالح هالل الدلبحيعبد الرحمن سعيد عبدالله اليزيديفهد حماد عيد المحمادي
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سعد محمد عبدالعزيز العجالينعبد الله سعود كليب الرشيديماهر عبدالله احمد جمعه
فارس اسامه عبدالعزيز بانهعبدالحميد ابراهيم عبدالله الشايعسلطان عابد عبدالله الناصري

عبدالله محمد عبدالله السهليتركي فهد محمد العموديصالح محمد صالح العضيبي
ماجد مفوز مفيز الفوازمنصور غائب عويض المطيريوسيم سعد عبد الحميد بهادر

فارس خالد عبدالله بابقيعبدالرحمن عبدا لرحيم محمد ا لمزروعيعبد الله عبد القادر عبد الله البركاتى
محمد علي احمد مجرشيمنصور سعد محمد بن سعيدنايف محمد احمد باقالقل

احمد امين سليمان ابراهيميوسف عبدالحميد عبدالرحمن السليمانعايض بن سعد بن محمد البقمي
ابراهيم العباس محمد فاضل الشنقيطيعبدالمجيد محمد سعد الرزوقفارس سعد جمعان الغامدي
حسن الحسين محمد البارقيفراس عبدالرحمن محمود يغمورماجد منير عصام الحرتاني

أحمد عايض علي الشقيقيسعد فهد حمد القرينيصالح أحمد محمد محي
عبدالمجيد يوسف حزاب اليوسفنبيل عبدالعزيز محمد المسعودعايض حسين سعيد الشواطي

احمد محمد يحي طرابلسيعبدالعزيز سعود رويبح السلمي
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خالد عبدالله محمد الدوسريبندر يعقوب جابر آل عثمانمحمد صغير محمد يحي
صقر عواد عودة اليحيوىلطيف خالد عياش عرعورخالد فهد عبدالعزيز العبيدان
نور عبدالسالم عبدالحي عالمراكان عبدالحميد محمد القرعاويحمزة حاتم حسن الزهراني

صالح محمد حمد العودهخالد ياسين حسن عبدهمحمد قاسم عبدالله بن سليمان
بدر عبدالحميد عبدالرحمن العمارمحمد عبدالله مبارك الهماميصقر فالح صقر الدلبحي

ذعار مشعان مطر العتيبيفيصل مساعد جهير العسيريعبدالله محمد عبدالله الدوسري
محمد فايز عباس خضريفرحان حمود جاسم الخالديأحمد بركات أحمد العبدلي
عبدالله عيسى هاشم السادهممدوح عايش عويد العنزيطارق محمد علي الجمعة

محمد سليم ماطر الحربيعبدالله الفي حبيليص السلميأحمد مسلم محمود الفايدي
سعيد عبدالله محمد الذيبمفيد عبدالله محمد العقالحسين مهدي حسين ال خمسان اليامي

محمد أحمد بطي البطيعجيم علي هادي بالحارثعبدالله عوضه محمد االحمري
بدر صالح عبدالله ال مسلمعبدالله محمد سعود العريفيصالح عوضه سعيد الزهراني
عبدالخالق عبدالرحمن مناع القرنيعبدالمجيد عبدالله احمد الزهرانيحمد عبدالرحمن حمد العبودي

وائل حسن أحمد رزقمحمد سالم احمد بن محفوظمحمد عجاجي محمد جبران
نواف محمد عايش الحربيفيصل محمد قاسم العبيدصالح محمد سالم الزهراني

فيصل سعيد علي القحطانينايف سعود علي بن خثالنعلي هادي عبدالله القحطاني
سليمان سعد محمد النتيفيمحمد سليمان رباح آل رباحياسر علي بحني العلوي

خالد سعد علي الرشيدسالم فهد عبد الله القحطانيعبدالله عواد محمد القايدي
طالل سعد عبدالرحمن النفيعيمصعب حمد عطية العتيبيباسم زكريا محمود نهاري

محمد سعد عزيز القحطانيابراهيم خالد ابراهيم العبيداننايف صالح ردة الله الصاعدي
فهد عجيب معجب السلميمرعي علي سالم القرنيثنيان حمد عبدالله الثنيان
تركي فهد معجب البويريدعدي حاتم حسن الزهرانيحاتم محمد صالح الثبيتي
فهد عبدالعزيز فهد الفليجعبدالكريم عبدالله محمد مريعحامد أحمد محسن القرني

سعيد وازع حسن القحطانيبدر غرم الله مسفر المالكيعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الشيبان
بدر عبدالعزيز محمد الصغير الشيبانيمحمد سالم مقعد الثبيتيمحمد حسن زين العجالني
أسامة سعود مرزا عالم بخاريخالد ضحوي شيحان العنزيخالد محمد ثنيان الرويلي
تركي حسينان حاسن الفهميسطام خليل ابراهيم بن عتيقفيصل محمد أحمد يحيى

بسام محمد خلوفه العليانيتركي سعيد سعد الشهرانيوليد سعيد معتوق المالكي
سليم محمد سند العصالنيجفين سند جفين الدوسرياحمد عبدالله صالح باسويدان

نايف مسعود حسين الدوسريفواز محمد حامد الشيخسلطان عبدالله سلطان الحبردي
عبدالله محمد أحمد الحكميسلطان سعد عوده السفريمحمد عبدالله عبدالواحد جمبي

عادل عبدالله غريب المالكيمحمد حسين حامد بافقيهأيمن محمد عبدالله المفرح
نايف محمد عوض المطيريعلي موسى علي البارقيعبدالله محمد هادي دغريري

عبدالرحمن أسعد عبدالمعطي مردادصالح أحمد عبدالله الشهريمحمد وليد فواز صبان
عبدالله علي عائض عسيريعبدالعزيز أحمد سعيد الغيالنينادر عبد اللله سلطان الذيابي

عبدالله سالم عبدالله الغامديمشاري حسين عبدالله القحطانيابراهيم مشعل عوض المطيري
ريان حامد علي المزموميناصر مفرح محمد الشهرانينواف عطيش راشد الخالدي
سعد عبدالرحمن محمد القرنيرامي حامد فالح المغامسيبدر عبدالعزيز محمد الغرير

عبدالله بخروش يحيى المالكيسلطان حسين عبدالله الدوسريعيسى محمد علي سلطان
حسان عامر سلطان الشيخأحمد عبدالمغني حمزه الصحفيمحمد فوزي عبدالله مفتي
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سلطان حمد علي القحطانياحمد مانع محمد الشهريشادي محمد ابراهيم سديري
تركي محمد فرحان الدرعانعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله بن احمدمحمد مسعود محمد الجهني

أحمد صبري محمد كبيرنبيل محمد سعيد حامد الصالحيعامر علي عامر الديحاني
طالل محمد مسعد الجهنيمحمد عبدالله سعيد الغامديعبدالله علي محمد مبارك

محمد يوسف حسين مظفرحمد علي هادي بالحارثمازن ابراهيم سعد الرواف
حسين عوض حسين شنظوففهد أحمد عبدالعزيز العويسعبدالله عبدالحميد مبروك السماعيل

بدر محمد شديد العتيبيسلطان عبدالله سعد المضحيعاصم حسين محمد أفندي
عبدالهادي عبيد حنيف السعديعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن القحطانيسعد نايف حسين الدوسري

بندر محمد عواد الذبيانيماجد علي سعد الشهريرامي جمعان مسففر الغامدي
فايز الفي عيد العنزيمحمد أحمد محمد االحمريرامي سعد محمد المسهر

احمد ابراهيم احمد شتيفيعبدالله سلمان عبدالله ال سواديحيى علي عبدالله بحاري
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم السويلمبدر علي محمد الغامديعلي عائض علي القحطاني
منصور عبدالله قطيم العتيبيمحمد ابراهيم عبداللطيف الملحمصالح احمد غرامه الغامدي

امجد منصور عمر حجازيعبدالعزيز سلطان بديع المعاويفهد مطلق محمد العتيبي
علي مفلح سعيد القحطانيأحمد عبدالله محمد الجفريمحمد سعد محمد المالكي

عبدالمنعم محمد عبدالله الحزيميعبداالله عبدالله عبدالرحمن الغمالسمحمد خالد راجح الشريف
خالد عوده عوض الله اليوبيمحمد عبدالله محمد الفهاديرائد مصلح حسين السعدي

مهدي محمد عبدالله اليحىعبدالعزيز حمود عويد العتيبيعبدالعزيز ناصر مسعود العتيبي
علي حمزة عيد الخيبريعاطف حنش حامد المالكيمحمد عطاالله عطيه البالدي

حسين محمد علي سلطانخالد علي مقبول زيلععبدالله راشد عبدالله المكران
محمد مسفر معيض الزهرانيخليل مصطفى خليل الدغفقراكان محمد علي الغامدي
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحمدهاني علي عبدالعزيز الفوزانهيثم ممدوح نشأ الشمري

نادر شباب هويشل القرنيابراهيم عبدالله حمزة اليمانيايمن محمد عمر سنان
بندر علي عبدالعالي النعمانيعبدالله يحي محمد الحربيخالد عبدالله عبدالرحمن الحربي
سالم حمد سالم بالحارثأسامة عبدالعزيز ناصر الزاحمتركي عبدالرحمن محمد الغريبي

سعد صالح بستان العنزيناصر طماح عمر السبيعيعبدالله احمد عبدالله العوض
عبدالله خلف رجاء الشمريبندر عبدالله معيض الزهرانياحمد حسين حامد بافقيه

حسن موسى علي البارقيهشام فهد هداب الهدابمرشد عاتق حماد الحربي
احمد فتحي عبدالملك صبانعبدالله ناجي ظافر العجميمتعب عياد بدر الحربي
عبدالرحمن سعيد ناصر حديلعايض سعد حبوان ال ناجعوليد علي محمد الظهر

سطام قبالن سلطان العتيبيعبدالله سعيد خضران الزهرانيمظفر سعيد علي ابو المكارم
عبدالعزيز عبدالرحمن راشد الجريذيعبدالعزيز منصور محمد العتيبيعمر علي عمر زهران

ماجد سعيد محمد الزهرانيسالم هزاع سالم المصعبيأحمد علي محمد االسمري
عبدالله محمد سالم الحدادمحمد سليمان محمد الدبيخيناصر محمد ناصر القرني

بدر محمد عبدالولي عبداللهسامر حميدان حسن المحمديصالح عبدالله حمد الصيعري
سعيد عبدالله علي الغامديغيث سعيد علي السليمانيطارق هالل عواض الحارثي

سلمان محمد حسين الحارثيمحمد حمود سعيد الشهرانيسعود فهد شطي الشمري
غسان أبوبكر عبدالغني االندنوسيمحمد عبدالله سريع السريعسامي أبوبكر عبدالله الزهراني

احمد سعيد محمد بامؤمنادريس بشير ادريس محمدسند سعدون راضي الشمري
مؤيد عبدالعزيز عباد العويضيعبدالرحمن مثقال محمد صنع اللهعبدالرحمن علي عبدالرحمن العريني
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فيصل حامد احمد الغامديمشعل شالح دغيمان الحربياسامه زيد حمد العقيلي
حمد محمد مطلق الحجالنمحمد سعد هايف السبيعيماجد علي ناصر القحطاني
انس محمد سعيد ابوبكرعبدالرحمن عيسى علي أبوالعيدفضل محمد فضل الشهري
عبدالرحمن محمد سعيد باطويلأسعد سعود أسعد خرابهأسامه حسين حسن السيد

اسماعيل علي محمد جمال مؤمن خانياسر علي سعد اليحيارائد رزق الله مرشود الجدعاني
ناهض مسرع ناهض البقميعبدالله سلمي جويد المزموميصقر بن حاجي بن جابر الشالحي المطيري

فهد بدر مطلق العتيبيعبدالله صالح عبدالله القديرصالح علي صالح الزهراني
عبداالله أحمد مهذل القريقريمحمد عبدالله متعب العنزياحمد سعود حسين ال سعيد

سعيد يعن الله احمد الغامديايمن محمد احمد فقيهرامي فايز عبدالحميد الحرتاني
ضيدان فالح عبدالله العرجانيمحمد دبيان معطش العنزيعلي عباس محمد قويحص
هداف معيض خالد ال مسعودعبدالعزيز حسن علي الشهريمحمد علي محمد القحطاني

عبدالله محمد سعيد الشهريغانم محمد غانم غانمعياده الروثي عياده الشمري
خالد محمد مقبول حكميوجدي حميد حمود الخياريحسين عبدالواحد يوسف البزاز

حسن ادريس طاهر صميليسعد جارالله عبدالله  زميعمحمود محمد عثمان بكير
محمد سرحان محمد الشمريسعود مسفر مشعل العتيبياحمد عبدالرحمن عبدالملك حميدالدين

عبدالله أحمد عبدالله الشهريأحمد عبدالله أحمد باهاديزياد خالد محمد الحربي
عبدالرحمن فائز عبدالرحمن العسبليحامد حسين حامد بافقيهعبدالله عامر علي آل شلوان

تركي علي حميد الصبحيفهد محمد معيش القرشييحيى حمد حمد قريشه
ماجد عبدالله مسفر الخثعمياحمد حميدان سعد الله الجدعانىمحمد عبدالله احمد المسعري

سامي سالم عطية الزهرانيطارق عبدالرحيم محمد الغامديمحمد صالح موسى القرني
زياد فهيد عطاء العرجانشبيب علي شبيب الدوسريحسن محمد حسن الحكيم

عبدالله فيصل علي برمانمساعد محمد عبدالرزاق الونيسموسى عيسى سعد الحربى
نواف عبدالرحمن عطاالله البالديحسين منصور عبدالله آل قيصومسطام سليمان صلبي الحربي

محمد علي مسفر الغامديعبدالله عيسى محمد عتوديعادل احمد سليمان العمار
فهد حمدان فهد الحربيماجد محمد عبدالرحمن الشهريمفرح علي يحيى غزواني

مصلح بريك مبيريك المعبديخالد حمد جاسم الخضيرمحمد ناصر عبدالعزيز الصالح
محمد ناصر مبارك الدوسريمشعل دبيان معطش العنزيعبدالله عبدالرحمن عبدالله الماجد

حسن صالح محمد ال سالمأحمد محمد أحمد االحمديعبدالله علي فرحه الغامدي
مبارك محماس عائض العتيبيمحمد سعيد محمد القحطانيعمر صالح علي باعظيم

فهد رباح عبدالله الحربيعبدالله سامي عمر السويدانفارس محمد صالح ال ماكر
حمزة ابراهيم مهدلي الناشريمحمد يوسف محمد الظاهريعبدالغني أبوبكر عبدالغني االندنوسي

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الغامديمحمد حميد حميد الجحدليعلي غرامه محمد االسمري
حسن محمد علي دعشوشفيصل سليم محمد اللهيبيحسين مسفر محمد ال مخلص
سلطان علي حسن االحمديتركي عبدالله هالل الحربيالحسن محمد غرم الله القرني
منصور علي محمد القحطانيمحمد علي زهير الشهريناصر ابراهيم عبدالله الهران

فارس سالمه فهد السالمهصالح احمد محمد الخميسعبداللطيف شيوم عطيه البالدي
جالل صالح غيثان العليانيعبدالله ابراهيم عبدالله العيسىمرعي عوض علي القحطاني
احمد سعيد مقبل الحربيمرزوق ملفي حسين الغباريعمرو غزالي عبده الحرازي
عمار محمد احمد عواجيتركي عبدالله صالح المحيميدابراهيم أحمد عائض القرني
عبدالله محمد عبدالله القرنيأحمد عبدرب الرسول علي العبيدناصر سالم فيصل الدوسري
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خالد حمود سليمان الشمريأحمد عبدالله احمد الغامديأحمد عبدالله عبدالملك حميدالدين
هاشم ابراهيم عبدالله ال عبداللهنايف صالح محمد الحربيحسين خليف خلف السلمي
بندر صالح عمر الصيعريمحمد سعيد علي الشمرمحمد عائض حاضر البقمي

سرحان خضر احمد القرنيمحسن سالم مبارك البريكيعبدالعزيز علي فرحه الغامدي
عايد حميدان عطيان المحماديطالل منصور عمير العميرعبدالله محمد علي القحطاني

عمار حطاب سرور الحربيسلمان ابراهيم سعود القميزيطالل قبالن قائل العتيبي
مسفر عايض محماس العتيبيأسامة منصور عمر حجازيعلي عبدالله علي العمري

خلف فهد نمش العنزيثامر غرامة محمد االسمريزكريا يحيى محمد الجحدلي
فهد طارق فهد الالفيهتان حسن محمد نور ناضرةأيمن عبدالغني عبدالله خياط
علي موسى عبدالله القحطانيسامي عبدالرحمن عيضة الزهرانينادر عوض راضي المطيري

عائض يحيى محمد القحطانيهشام عبدالله علي الجحدليعلي عبدالجبار علي القريقري
محمد صالح علي الغامديمشهور ناصر عبد الله الغامدييوسف جدوع عابد السلمي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عجالنمحمد عبدالله محمد الغامديهادي محمد علي ال قفله
سامي عبدالعزيز عبدالله يوسفعبدالله محمد علي عكيريعبدالهادي علي شالش العنزي

خالد حامد عثمان الهنيدييزيد عبدالله حسن السيفبندر مفرح عبدالله السبيعي
محمد علي سويد الخثعميعطية عيد عويد النافعيانور عبدالله محمد الغامدي
عبدالعزيز كامل عابد الجهنيسامي عدنان عبدالصمد مقليهحمود فيحان مفرح العتيبي

عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم العبيدمحمد عبدالله سعد اليمينيأشرف عبدالله صالح الصالح
حمد سعد صالح الوبرهعبداالله سلطان سعيد القحطانيعبدالمجيد منصور احمد االحمري

مبارك خبتي سعيد الشهرانياحمد عبدالهادي احمد الغامديعبدالخالق سعد محمد الزهراني
يسري عبدالقادر عبدالرحيم الشيخنايف مسلط زبن التمياطسمير كمال محمد سباء

تركي عبدالله سعد ال مترك القحطانيعبدالله عبدالرحمن هياس الزهرانيمحمد عوض محمد القرني
سليم الفي السعيدي البناقينايف عباس حسين الشريفيحيى عبدالله يحيى الشريف

سليمان سالمه صبحي العطويسلطان رميان حمود الرميانهيثم محمد سالم بابحير
علي ابراهيم علي ال جعفريحثالن سعد مظهور السهليعبداالله سلطان محمد العياف
مشعل عبدالله غازي الحربيعبدالعزيز ناصر عبدالوهاب الشهريمحمد عبدالعزيز ذياب الجاسر
عبدالعزيز  نجر  مقعد الزيادي العتيبيمحمد صالح محمد الحميضيبندر سعود تريحيب المطيري

محمد احمد علي الزهرانيوديع عطيان عطيه الله اللهيبيفواز عبيد راشد العنزي
كمال محمد علي الزبيديفيصل ابراهيم سليمان الدخيلمحمد راجح حسين القحطاني

ماجد عبدالله علي العمريمعتز يوسف حمزة طاسجيعبدالعزيز سلطان عبدالعزيز رفه
خالد ناشي قصر الظفيرياحمد ضويحي احمد الضويحيابراهيم علي حسن زغبي

سلطان محمد سلطان العسيريالوليد عبدالعزيز عبدالكريم الهويملتركي عازب عبد الرحمن المالكي
فهيد مرجان مفرج العوفيعلي اللميع مفرج ابو ثنين السبيعيانس عبدالله احمد شويل

عبدالله محمد أحمد باجسيرأسامه يحيى محمد نمازيممدوح عائض عابد المالكي
عمر علي محمد شوكمحمد جاسم علي الحنفوشوائل محمد سهل الحربي

هاني عوض علي القرنيمراد هاشم سليمان مرادعبدالعزيز خليف منيع المطيري
عمر عبدالله سعد الزاملصهبان عامر علي الشهريتركي عبدالرحمن عايد الجهني

عبيد عبيدالله زيدان المطيريسعد علي عبدالله ال قرعانعمار ياسر عبدالرزاق كمال
عبدالوهاب ابراهيم عبده العواجيسامي عوض عبدالحميد الغانميبدر فيصل محماس ال رشيد

بدر عويضه سالم المطيريمروان محمد حمزة الحربيمحمد مجيب الحق عبد الحليم الباكستاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

بندر ناصر ابراهيم العزاممحمد رده عبدالرحيم الجدعانيفارس عيد ابراهيم الفارس
سعد محمد سعد القحطانيسليمان داخل سمار المطيريمحمد حسين محمد جنادي

سلطان محمد سعيد العرابيعبدالله صالح يوسف بالروقحمد صالح حمد الخلف
أحمد صالح عالي الشريفعمر سعيد عبدالعزيز العتيبيفايز مبارك حترش اليامي
فهد دخيل الله ضاوي العتيبيمعدي صنت معيض الرشيديسعود احمد محمد الزنبقي

عبدالله سعيد جابر الهاجريعبدالله محمد عبدالرزاق البريكانسعيد محمد هادي ال معيض
ابراهيم حماد خيشان البلويفواز عبدالله عبدالعزيز الهزاعفهد احمد عبداللطيف الخلفان

عبدالله حامد شديد الجهنيجميل عطية رشيد الحربيمحمد عبدالرحمن سالم القحطاني
عبدالرحمن ابراهيم حامد العكشعيد عبدالرحيم عيد الغامديمحمد سليمان احمد الرفاعي

عبدالرحمن عبدالعزيز علي غمالسادريس عبدالله محمد الدريسنزار صالح سعد الغامدي
مؤيد عبدالعزيز ابراهيم زارعأحمد محمد ابراهيم صيقلاحمد سالم حمود الفاضل

علي حسين علي النخليسامي سالم سليمان اللبديعلي جمعان عبدالله الزهراني
موسم خليف خلف الحربيعبدالله عبدالعزيز عبدالله النغيثرريان محمد سعد العيد

مروان مقبول حمدان العوفياحمد حسن علي الذيبيمازن احمد حامد الشابحي
محمد ابراهيم دخيل الله المطرفيفواز عبدالرحمن محمد كتبيمساعد سمير عبدالله الطحيني

محمد أحمد عبدالقادر الهنديمحمد حاصل حمد العجميعادل رجب احمد المالكي
عبدالعزيز عمر عبدالرحمن العتيبيعبدالله خالد سلمان الملحمسعود ناصر ثالب الدوسري

ماجد معتوق عبدالله القرشيخالد عبدالرحمن احمد القرناسسلطان عبدالعزيز عبدالرحيم الجحدلي
عبدالله سالم سعيد بن محفوظمانع عوض علي الجابرياحمد عبدالحفيظ حفيظ الجهني

حسن مشيخص غريب البالديعلي عبده حسين شيخيهاني عامر عمير الحازمي
هالل احمد محمد المالكيفهد محمد صعب الشمرياحمد يوسف حمزة طاسجي

محمد سعيد محمد القحطانيهيثم أحمد حسن الشمريتركي صالح غميض الشاكري
باسم طارق هاشم بنجابيأحمد عبدالله علي البن أحمدادهم انور سلطان القحطاني

محمد مروان محمد العنزيمحمد عبدالله محمد الغامديعبدالرحمن عبدالله محمد الربيع
مروان محمد ابراهيم الساعاتيسمير عبدالعزيز زكريا خوجهابراهيم صالح أحمد الغانمي

فؤاد عبدالله ماطر الجابريعلي سمير علي نجديةزيد زايد مفرج المطيري
عبدالله حمد محمد الجيزانيخالد هطل غدف العنزيسلطان سعيد سعد الحارثي

محمد علي عايض القرنياسماعيل محمد سعيد الحمريبندر طالل حمزة كردي
مساعد سعد محماس التماميسلطان عبدالله سعود المستاديفهد يحي محمد اليزيدي

صالح عبدالله صالح المانعيفايز عبدالله احمد الزهرانيفيصل حمود محمد الرويشد
عبدالمنعم علي محمد ال قاسمسالم علي خماش الشمرانيابراهيم عبدالله ابراهيم الشتيل

حسين احمد حسين الحواجيوسف عبدالله حسن الغامديعبدالعزيز علي محمد صقر
محمد مخضر عبدالمحسن الجدعانيعبدالله محمد عبده حباديماجد حمود صالح الشمري
عثمان عبدالله عياض الغامديفهد حامد راشد الحدبانحسن أحمد حسن الزهراني

تركي نعيس صدقي المطيريابراهيم صالح عتيق السنانيمحمد صالح عبد العظيم حسين
ريان عبدالرحمن هاشم بنجابيعبدالمجيد عتيق علي العتيبيعالء محمد ظفر الجحدلي

أسعد علوي هاشم الشويكيعلي احمد علي العيافيعبدالكريم محمد عطيه الزهراني
سعود عبدالرحمن عبدالله المسعريسلطان عبدالله ظافر الشهريهاني عبدالرحمن ابراهيم السويلم

فايز فالح كداء العنزيفهد عبيد عبدالله العبيديحيى مداوي مسفر التليدي
سالم علي عبدالله العريفيبندر ابراهيم عبدالكريم الهواوياحمد محمد احمد باوزير

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

243 242



 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

فهد فواز عائض الشداديعادل محمد مشبب الشهريمحمد بخيت صالح الزهراني
عمر خالد عبد الرحمن الحسينسعد مسلم سالم الجدعانيمحمد سعيد بخيت المولد
رامي أحمد حميد المزموميمحمد سعيد عاطف ال رشيدعلي سعد علي الشهري

شتوي علي سعيد الغامديعبدالعزيز محمد فيصل العبدليعزام محمد ثويني بن ثويني
عمرو امين محمود الحبشمحمد عبد الله صالح الشنبهمالك عبدالجبار ضيف الله السلمي

عادل محمد علي الزهرانيبندر ابراهيم عبدالعزيز المعجلعبداللطيف شعيب عبداللطيف الفداغ
بندر فهد عارف الزويدعبدالرحمن سعيد فازع المطيريمبارك محمد عبدالله النمشان

أحمد سعيد محمد الغامديصفوان حمود علي الغامديسلمان سعد محمد الغامدي
زياد عبدالله عبدالعزيز الحقبانيعلي شالح مقحم الشيبانيناصر سليمان صنيتان الحربي

عبدالمجيد عثمان محمد العبدالكريممحمد شريد جزاء المطيريعلي عبدالله محمد الشهري
سلطان محمد عبدالله الحميدغانم طالل فهد الشريفحازم عدنان حسن تنكر

صهيب يحيى محمد شبيرخالد يحيى أحمد الحبابيسلمان سالم سفر المالكي
محمد علي محمد الشرفيخالد حسن سعيد سمكريعبدالرحمن محمد صغير العبالي

مشعل مقبل شطيط العنزيابراهيم علي ابراهيم الحديثيماجد غالب عبرود الحربي
خالد حسين محمد الصاعديغرم الله سلمان سلطان الحارثيمهند محمد سيف القحطاني

محمد علي محمد الشهريحامد عبدالله حامد الغامديوليد سعد أحمد الغمالس
عبدالله عيد عاتق الرشيديماجد عوده ساعد الجهنييوسف اسامه يوسف منشي

محمد مجالي محمد البوقعبدالله علي مصلح الشمرانيطه عبدالرحمن عبدالله االسمري
ابراهيم منصور عبدالله المكرميمبارك عمر مبارك بن خميسطراد علي مسعود البلوي

بندر علي علي الزبيديعلي هادي علي محسنسمير عطيان عطيه الشيخ
هاني عبد المعين حسين االحمديفهد عبدالله محمد الغامديمحمد سالم صالح باحويرث

محمد حامد محمد العامودتركي عبدالله هالل الشريفخالد جميل محمد بوقري
عبدالمحسن ناصر حسين الصياحماجد عبدالله صادق باجوهجمال محمد درويش فتح الله

احمد عبدالعزيز احمد الحجيعلي محمد يحي مناعسعود دخيل الله سعود الحافي
عبدالله فهد فهيد القحطانينايف سلمان سعود الهبادعبدالرحمن مصطفى بدرالدين فلمبان

ناصر محسن علي جلياحمد مفرج بالل شبيليظافر أحمد محمد القرني
راشد علي محمد المكرميعلي مبارك مستور القحطانيسعد فالح مطلق السبيعي

عبدالله ربيع مبارك بن محفوظحاتم عبيد الله حامد العصالنيسعيد محمود مجدوع ال محمود
صالح سعد عبدالرحمن حمدانمتعب سعود دعيس الحربيصالح محمد صالح مكي

عمر احمد سعد التميميصالح محمد صالح السدالنعبدالله سويرح خشيبان البلوي
عبدالعزيز احمد مفرح عجيمعبدالله عبدالرحمن محمد التويجريفواز فهد محمود نوار

فيصل ماجد حمدي العتيبيعبدالله محمد حمد الربعيوسف عبداللطيف محمد عبداللطيف
محمد سعد معيض الشهرانيسلمان عوض عيسى الحربيسلمان مسفر سلمان القحطاني

عبدالرحمن أحمد عبدالقادر الهنديسلطان مساعد راشد ابوحيمدعلي عبدالمحسن عوض اليوبي
هادي سعيد زايد ال مطلقعبدالرحمن فرحان احمد الغامديعبدالله علي عبدالرحمن الشهري

ماجد مرزوق سعد الصالحيعلي راشد سالم المريباسم سفر محمد جلفان
سلطان محمد علي الثوبانيسعيد محمد سعيد الشهرانيفايز حمود فهد المطيري
علي ذياب مصلح المطيريمحمد سعيد علي الزهرانيزياد محمد نائف الزبالي

فارس عبود سعد الشهرانيخالد علي احمد الزهرانيفارس عبد الله سعد الصبحي
خرصان عايض مرداس العجميزياد محمد منصور السلطانقاسم ابراهيم قاسم الشيخ
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سلمان سالم جبريل الزباليفهد متعب عويض الهرسانيفواز معدي ناصر بن هويمل
ناصر عبدالله ابراهيم بن زاملبسام مفضي مضيان العنزيمحمد هادي علي محسن

عبدالحميد احمد عبدالحميد عنيبسيمحمد عبدالله مبروك البقميعبدالعزيز محمد هاجد حشان
خالد احمد ابراهيم الطويلعبدالله حمدان عبدالله البالديعيد سلمان عيد العبدالقادر

طارق سعيد جابر العمريحسن محمد حسن الغامديعادل سعيد علي القصير
محمد عايد عواد العلونياحمد علي شايع القحطانيمحمد سعد محمد آل سليمان
عبدالله عادل عبدالله الحمدانأحمد بدر سهيل الحربيابراهيم فهد ابراهيم الريس

ربيع داخل ربيع االحمديعقيل جابر عقيل الزبيديعلي محمد مشتاق سوهارا الباكستاني
محمد حمود شويمان القثاميلؤي خالد عبدالله اليحيىفهد محمد سعيد باسالمه
وائل عماد محمود عتبانيفواز حسين مرشد بن طريسعلي احمد علي عسيري

محمد مسعود فرحان المشنوي الفيفيعبدالله سليمان هادي العنزيمسعد سليم سليم المطيري
مشاري ناصر محمد الرشيديبداح ظافر الحميدي السبيعيياسر عبيد سليمان العتيبي

سعد محمد شايع القحطانيفيصل صالح زيد بن مخيلبمحمد عبدالرحمن سعد الحقباني
وليد صالح ابراهيم الغفيليعبداالله علي صالح السالمهمحمد ناصر صالح المبرد

محمد مسفر محمد عفتانطالل خالد محمد الشهرانيعبدالله منصور عبدالرحمن المنصور
سليمان فهد سليمان الجربوعبكر ابراهيم بكر برناويخالد محمد ناجى القادري  اليمانى

فايز عبدالله ظافر الشهريمحمد جهز عبدالعالي المطيريسلمان مطلق نامي العتيبي
منصور عبدالعزيز فهد الدهيشعزام محمد عابد مرادخلف عوض خلف جمعه

عبدالله سليمان عبدالله الخرجي

ابراهيم خلوفة ابراهيم الغامديمحمد ابراهيم علي العسيريمبارك علي فرج اليامي
محمد فارس عبدالله الشهريمنصور محمد منصور القرنيحسام حمد حسن الحارثي

عمار محمد رحمة الله حكمة الله ياركنديعواض عيضه ضحوان السفيانيثامر موسى علي الشهراني
محمد عبدالله حميد البالديخالد احمد محمد الحقويفؤاد محمد صالح االنسي

عارف ناصر مهدي الياميجمال سلمي سالم الروقيتركي غازي عبيريد العصيمي
عابد عبدالله مصلح العتيبيفيصل محمد سليمان الزغيبيعبدالله جمعان مساعد الزهراني

عبدالمجيد محمد علي العقيليأحمد ناصر يحيى الشريفعواض صلف عواض التوم العتيبي
موسى منيع الله عتيق المطيريغازي محمد أحمد السليمانينايف شديد سعيد العتيبي
محمد دحيم فاضي العتيبيسعد مشعان سعد العتيبيسعيد سعد محمد خريب

مشعل عبدالله سلوم الفضلهيثم عوض عبدالرحمن الصحفيعبدالعزيز علي ابراهيم العبيشي
عوض جويعد صالح ال مخلصالحسن نايف حيدر البركاتيعماد أحمد محمد الصحفي

بندر هديبان حياء الرشيديفهد محمد ناصر المهوسعمر محمد عبد الرحمن الشنقيطي
أحمد حسين صالح كرديماجد سعد مبارك الرفيعهعلي رضا محمدعلي آل خليفه
راشد مصيول جزاء الحربينواف أنور عمر تركستانيممدوح عمر غوينم السفياني
مبارك احمد ابراهيم ال مباركطالل جندب مسعود الثقفيزامل فيصل زامل القحطاني
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التسويق

محمد معيوف حسن الشالحيمطلق ماجد ذعار العتيبيمروان واصل مطلق الردادي
حمود محمد مصلح مباركياحمد محمد عبيدالله الياسيجازع مسفر معيض آل مالك

حسين مهدي علي آل منصورسلطان احمد نوري الناشرياحمد علي احمد عسيري

هزاع معيلي هزاع الحربيمساعد سالم سلمان العتيبيمحمد هائل محمد بري كامل حاكمي
احمد سعيد محمد الزهرانيعبدالله قاري برهان الدين محمد عالم تركستانيخالد يعقوب جابر ال عثمان

سليمان عبدالله سليمان الجميالنقاسم محمد يحيى القاضيعبدالله عبدالمحسن صالح السيف
عبدالله سالم عبدالرحمن خردعبدالله علي محمد الزبيديمحمد عمار ياسر محمد طليمات

عبدالرحمن عماد محمود السيدمحمد زين حسن بهكليوليد كرامه سعيد باجري
منصور عبدالرحمن أبراهيم الجربوعفهد عبدالعزيز قايد فرحانسلطان علي ماطر الشمري

محمد علي عبدالله ال فرحان  الشهريابراهيم سراج عمر حريريهاني سعيد احمد باجوده
عبدالرحمن احمد علي بن مرضاحمحمد بطي راشد البطيبدر نايف عبدالله العتيبي

فارس حسن عبدالله العزانيوائل محمد حمدان الغامديمحمد عبدالمحسن صالح السيف
تركي علي سعيد القرنيأحمد نور محمد بهارعلي حسن أحمد بلفقيه

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن السالمةفداء فايز خليل الهنديابراهيم شرف أحمد يعقوب
عبدالناصر عباس عبدالله محمود اسماعيلعلي عبدالله عايض القرنيرائد سعد محمد االشهري

محمد أحمد شيخ أحمدمشاري عبدالعزيز عبدالله الصهيلخالد محمد سعيد بن اسحاق
فهد طالب محسن الكثيريأحمد عثمان عبدالرحمن سجينيمحمد سميح ابراهيم الخياط
حزام ناصر حزام المطيريمحمد فهد ابراهيم الهزاعممدوح عبيد على العمري
وليد عبدالرحيم سنوسي سنيورمشاري هندي شرار الحارثيهمام محمد تركي الغامدي

هاني محمد عبدالكريم نفاديبدر عبدالله صالح الشمراخطارق عبدلعزيز عبدالرحمن العيسى
علي عويضة على الدوسريعبدالرحمن محمد موسى عبدالقهارعمران عشرت علي خان
محمد رجب حماده الشوبكيمحمد برجس شليان الذيابيياسر محمد أحمد ابراهيم
زياد عبدالله احمد شعيبفهد عبدالرحمن عبدالمحسن بن فهيدسعيد محمد سعد الكوادر

عمر نور محمد فقيرسعيد محمود محمد سعيد الدبسمنصور عبدالله عبدالهادي القحطاني
تركي سالم عمر باجابرحسام شاكر أحمد منشيأنور طريف حرشان العنزي
مشعل بزيع جعيثن الشمريمتعب محمد عاتق الريضيمتعب جلوي عواض العتيبي
راني عبدالقادر محمد علي قرطتركي سعود مساعد االحمديسلطان محمد صالح الجهني
عبدالله ناصر صالح الهماميماجد عبدالعزيز حميد الجدعانيسلطان محمد عبده الشميري

علي داود محمد كاملرضا مرضي راضي الشيخأنس محمد عبد الله العبيدي الشهري
ظافر عبدالله ظافر الشهريفواز حسين عبدالله موصليخالد علي عبدالرحمن ال مشبب

حسام عبدالرحمن احمد وزنهعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العيسىعلي هندي شرار الحارثي
يحيى محمد يحيى العسيريعيسى عبدالله عبدالعزيز الخراشيماجد مغرم مفرح الشهري

توفيق قاسم ناجي ناصرعبدالجبار احمد سعيد مربعيعبدالله سعيد عبدالله المالكي
سعود جبر سالم الجهنيعادل احمد عبده الصهدي عسيريعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الحميدي
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أحمد صالح محمد الزهرانياكرم بشير ادريس محمدرامي محمد نزار جمعان تركي
لؤي فاضل سعيد محروسخالد عبدالرحمن عبدالقهار خوجهخالد نوار عيد المرزوقي

ظافر محمد فضل الشهريمتعب عبدالله محمد الدوسريفيصل محمد فهاد القحطاني
حسن محمد امام سليمانعبدالله فيصل عبدالرحمن بدرطارق علي محمد ال صالح القحطاني

عبدالعزيز هبه علي مشرعيممدوح مشعل نايف البيضانيمحمد مياح شامان العنزي
وليد عباس محمد سعيدسعد يحي مسفر الزهرانيدخيل عبدالرحمن دخيل الدخيل

عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الشدوخيسعد ناصر سعيد االسمريشادي محمد غالب صالح
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الحصانعمر محمد سعد الشهرانيمحمد عبداللطيف محمدرضا قاري

هيثم طلعت عوض عباسابراهيم محمد عبدالله العموديحسن عبدالله محمد القحطاني
عبدالرزاق ادم بكر فالتةخالد علي عبدالله الصغيرعبدالمجيد خالد محمد الجويعد
حسام محمد سليمان الحلوانيمحمد نايف محمد العتيبيمنصور عبدالله أمين التركي
سلمان علي صالح العمريحسن احمد حسن غرويمحمد جليل سميحان الشمري

فيصل يسلم محمد دعجوهخالد محمد عبدالله باسليماناحمد حامد احمد االنصاري
معتوق سامي معتوق وليرضا صالح احمد بخاريعمر محمد الله دتا احمد
رضا زيد عوده العبيديمعتز محمد زبير محسن العيدروسبدر محمد يحي هزازي
بندر سعيد يحي العدوانيسعيد علي سعيد الزهرانيعماد عبده اسحاق مال

محمد فايز مطرب المطيريوليد باخت نافع الحربيجمال زكريا عبدالمنان بنجر
مداوي سعيد مشبب االحمريايمن كليب حامد العبسيوليد عيد نويفع الحربي

خالد عبدالله عبدالعزيز الخراشيعبدالحكيم يوسف ابراهيم الطاميفهد أحمد عبد الرحمن أبو حرب
مبارك ابراهيم محمد آل ثابتمحمد وليد محمد مدنيوليد أحمد علي المسرحي

ظافر ظافر فهاد العرجانيأنس عبدالله محمد الماجدعبدالمجيد سعد عبدالعزيز الرضيان
لؤي عبدالله علي السيدأحمد علي محمد القرنيمحمد احمد عمر عسوني

حجاب موسى عايد الرويليسعيد فايز محمد النهديرامي عبدالله علي اليماني
عبدالله فيصل حسن مفتيأمين عبد الرحمن محمد سيد أحمدابراهيم خليل ابراهيم البيضاني

بسام عبدالرحمن عبدالمحسن الزنيدينايف عبدالرحمن زيد الجميليعادل يحيى سليمان الشهري
عبدالله فهد عبدالرحمن الحصانوضاح عارف محمدصالح الجهنيمحمد عبدالله عواد العنزي

باسم عاصم محمد على محمودفيصل عبدالرحمن محمد الشبلعبدالكريم سعيد سبعي الغامدي
عالء سعود عبد القادر حمبظاظهفهد محمد حسن نحاسعبدالعزيز سليمان عبيالن الحربي

تركي عبدالله غيثان القرنيظافر على جبران الشهرانيمهنا احمد مهنا االحمدي
عبدالعزيز عبدالله سعد السلجهسامى عبدالله سليم الحمدىحمد علي جابر ال فهاد

رامي محمد محمود عقادمحمد حمزة محمد المحضارنبيل يحيى محمد صالح باجنيد
علي حبابي ناصر الدوسرياحمد عبدالله علي الزهرانيعتيق محمد عتيق الزهراني
مرضي غدير فياض الشمريعبدالمجيد منيع عبدالله المنيعطالل سعيد سليمان البرقان

محمد عبدالمجيد عبدالغفور عبداللهسعود سالم سعيد هندوممحمد عبده محمد عبده
عبدالله عبدالعزيز ابراهيم العمارمحمد هادي معيض القحطانيسمير دل محمد أبوالحسين

محمد باسم محمد العبالنيمحمد غرم محمد الشهرانيامين عبدالله احمد العجرفي
صالح سعيد احمد الغامديفيصل محمد محمد الشنقيطيعبدالرحمن احمد علي الخوالني

صالح عبدالرحمن حسن ال الشيخابراهيم احمد عثمان خرميفيصل صالح ناصر الالفي
محمد سعيد سلمان ال ثوابعبدالرزاق أحمد عبدالله عسيريعمر ابراهيم عبدالله المحيميد

عبدالمجيد فيصل عبدالمجيد منشيمحمد سليمان سعد الشهرانيمحمد طالل مبارك النهدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

 االعمال - رابغ

التسويق

ياسر قاسم فهد القاسمعبدالعزيز عباد مفرح الزبيرمستور علي محمد آل لبدان
بداح محمد قباس الجهميمحمد عبدالله محمد العنزينائف عبدالله ناصر الصائغ
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االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

احمد حمد وازن الرويليأديب عبدالعزيز محمد الكويليتحسام علي احمد الصوير
ضيف الله مساعد مبارك اليوبيمحمد عبدالله فايز الحجالنجميل عبدالجابر عبدالله السالمي

عادل محمد عبدالله أبوهيلةضيف الله سعيد معيض السلميزايد محمد زايد الحارثي
ناصر علي محمد الحمدانعالء وجدي سليمان تركيمحمد ابراهيم خليل الخليل

حسين احسان محمد كاظمطارق عبدالله سعيد العموديسعد محمد سعد ال عنقان القرني
عبدالرحمن عثمان سعد الغامديعبدالله محمد عبدالله المولدرامز سعيد احمد بركات

أسعد عدنان جمال الدين الساعاتينايف سعيد سعيد المولدعبدالله راشد محمد الشهري
مروان حميد حميد الغانميبندر ابراهيم محمد حنيفهحسين محمد الحاج غانم

محمد حمزة محمدسعيد الحيدريمحمد هادي محمد ال عتيقسلطان سمير ابراهيم قمصاني
محمد عطية عبدالله الزهرانيصفوت عبدالعزيز حسن حموهاحمد عطية الله عبدالله النعماني

شادي فوزي علي سليمانينايف معال عطية الشريفمحمد احمد محمد الدينار
وليد عمر سعيد ماضيحسين عبدالله علي الياميفيصل سلمان عايد الحبيشي

محمد علي عبدالله المحبوبماجد عبدالرحمن محمد العسيريعمرو عدنان حامد ألتنى
حامد محمدبن مختار الشنقيطيثامر خالد محمد الشلهوبعبدالوهاب دريميح نفيع السلمي

بندر عباس محمد الجهنيياسر حسين محمد الياميمحمد حزام محمد سعد
عمر شبيب حزام السبيعيمفرح محمد يحي ال منامسعمر علي عمر تريمي

علي حمد محمد المريايهاب أحمد سليمان االبراهيميوسف حامد ثواب الرشيدي
رائد سعيد عبدالله القحطانيعبدالرحمن فهد محمد راجححسام الدين مجدي عبدالغفار عبدالسالم

شامخ عبدالله خلف الشمريعبدالرحمن محمد علي الهرفلياحمد محمد احمد ابوشقارة
عبداالله مسعود محمد الحربياياد فيصل عبدالفتاح خياطابراهيم محمد ابراهيم المحيسن

بندر علي محمد الطريفيعبدالله عبدالرحمن علي الشهريبسام أحمد صالح التركي
زياد محمد حسن ال فهيدسعود محمد مسعود الحبابي القحطانيرايد عبد رب الحسن عياد السلمي

خالد صالح حسين عيدمحمد دخيل الله فرج الروقيمحمد عباس محمد مغربي
محمد بخيت بخيت الوافيعلي محمد محمد الخيري العسيريمحمد عبدالله مبارك الدوسري

شامي عطية شامي غرويعلي عبدالله ال مشاعث االسمريعبدالعزيز اسماعيل احمد الحازمي
عادل عبدالغني أحمد سعيدعبدالله فيصل جميل حسنينبدر خالد حسين الغفير

أمجد حمد سليم السرهيداحمد متروك سلمان الرفاعيانس علي فهد الغيث
سامي عبيد متروك الرشيديبندر أحمد علي الثعلبي

علي حسن مبارك الرحمانيمهند صالح علي الياميوليد عبدالله محمد العسيري
احمد محمد عبد الله الشهريعبيد محمد عبيد الدوسريعبدالله جارد عبدالله الخرجي
محمد ابراهيم محمد العبوديفايز حشيم عريج المطيريفهد عبدالله منصور التميمي

حامد عبدالباري حامد القاريمصعب أبوعبيدة عبدالله الكيمحمد داخل حميد المطرفي
محمد عبدالعزيز محمد عبداللهمصلح عبدالله مصلح الشهريسامي صالح مبارك االحمدي

نايف عوض الفي الميلبيفهد عابد عبيد الصاعديعادل نشمي عبدالعزيز الخمعلي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

جالل صالح محيسن الحازميعبدالله فراج سعيد الحربيفيصل عبدالله صالح الغامدي
عبدالعزيز عبدالرزاق حسين الشمريفهد رجاء فهد التيمانيمعاذ عبدالله أحمد ثابت

وليد عبدالكريم عبدالله العريفيحامد محمد علي العامريايمن مسعود سعيد االحمدي
أحمد غرم الله عبدالله الزهرانيعقاب هداج بندر العتيبيضاوي معيض ماطر الجعيد

ثامر عبدالقادر علي فلمبانماجد عزام صالح الكثيريمحمد ناصر ظافر البكري
عبدالله محمد عبدالكريم اللحيدانعمر رئيس محمد بن سميدعمحمد فهد محمد القحطاني

ايمن سعد صبيحي الرفاعياحمد سهل خلف العتيبيماجد لقمان عبدالواحد باشراحيل
بدر محزي محمد القرنيعبدالله سالم فرحان الفيفيسعيد عبدالهادي علي القحطاني

كمال عمر سالمة الجهنيفهد عطية الله عبدالرحمن الجحدليعبدالله حجاح حامد القايدي
توفيق متعب نايف المطيرينائف مثيب مريزيق الحربيخالد احمد محمد الغامدي

ناصر عبدالله سعد الصميلسعيد جمعان عبيد عبيداللهاحمد محمد صابر عالم
عبدالمجيد سليمان حمد الربيعةفيصل بشير مصلح الروقيعمر عبدالوهاب عمر الشريف
صالح منيع الله حامد الحربيابراهيم أحمد علي الحرتوميعمار عبدالله محمد العمودي

أحمد علي حمد حكميمحمد فهيد محارب العلويفارس نبيل حسن الزيدي
عبداالله احمد محمد القحطانيحزيم فهد محسن العتيبيفواز علي عبدالله المهداوي

عبدالله معيوض معيض المالكينايف زويد عياضه المطيريفهد شعيل دخيل المطيري
عماد عبدالله محمد الحجيريعمر حييان سبيل الحربيحمدان محمد صالح حمدان الشيخ

عبدالله سعد محمد الحارثيخالد عبدالله صالح الشهريسعود خفران فيصل الدوسري
أكرم صالح أحمد الخياطيحاتم حمود عوده االحمديعبدالعزيز فهد سعود التمامي
عبدالله سعيد محمد القرنيمحمد جلوي محمد العيسىفرحان رواف مهيزع العنزي

وائل جميل برهان فلمباننايف هادي علي آل عقيلمحمد عبدالله محمد العساف الغامدي
نايف محمد عبدالله الشهريمناحي محمد سعد العتيبيبدر عبدالرحمن دخيل المطرفي

سعيد غرمان علي العمريممدوح عيسى محمد العامرماجد حمد أحمد فقيهي
محسن علي محمد عباديماهر جميل عبد الرشيد لسكرمحمد ابراهيم فيصل شيبه

محمد سالم خليفه العنزيبندر عدالن زايع المنتشريفيصل مريزيق درويش الصاعدي
عبدالله سعد عبدالله العميريمرضي مبارك سفر الدوسريسعد محمد فايز الشهري

سلمان بنيه محسن النفيعيمحمد الحميدي فريح الحربيفيصل سعيد عبدالله المبارك
خالد عبدالعزيز االسمر المعجلبدر محمد ضعيان العتيبيمشعل ماثل صلفيق الشمري
سعد منصور ذعار القحطانيفهد درويش عبدالله الخميسيرائد صالح حمد ال محمود
حسن عطية ساري الحربيتركي خالد نافع القليطيعيسى بدر عيسى الحميان

فهد ابراهيم محمد لنقاسعود محمد سعود العمرانجهز مسعف مشخص المطيري
نايف رشيد معيض العتيبياحمد علي حباس القرنيبندر حسن محمد الغامدي
مقبل راشد مرزوق العرجانيطارق عيدان جراد المنتشريعلي سعيد جابر العلياني

محمد مسلم صالح السلميمحمد ابراهيم علي العامريباسم موسى مرزوق الحازمي
محمد علي محمد القرنيمنيع عويض حميد القرشيمحمد سعيد مبارك الشهراني
فاروق حسن عبدالله الزهرانيابراهيم غالب محمد االنصاريمحمد عائض محمد عسيري

مصطفى جميعان رجاءالله المرعشيعبدالعزيز محمد علي الهوساوياحمد مسفر حسن المالكي
ايمن اجيغ سمبس قاروتثواب ناصر مسعود الشهرانيمحمد عبدالله محمد الشريف
مسعود حمد هادي ال عقيلمحمد يوسف عمر العاموديمهدي ناصر ابراهيم الذروي

نائف حسن احمد الزهرانيسلمان يحي ابراهيم عالناحمد علي حسن الثقبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

مشاري صالح محمد الشمريمهدي ماشع خليوي المطيريعبدالله شايخ عوضه الشهري
خالد احمد علي القرنيأنس محمد أحمد الزهرانيمحمد عبدالله محمد الدوسري

سامي عبدالعزيز حمدان الحربيفهد محمد موسى عقيشعبدالرحمن حميد حمدان الصاعدي
محمد مزعل محمد العنزيمهدي هادي سالم آل شريةمهند عبدالواحد عبدالرحمن بخاري

رائد مصلح صلحي المطيريعباس شوعي حربين حكميفاهم نايف خليوي المطيري
ماجد عبدالعزيز عبدالرحمن الدغيشمنايف صالح عبدرب النبي الشيخفهد شباب محمد الغامدي

عدنان عطيه حمادي البالديناصر محمد احمد معشيعبدالله عبدالرحيم أحمد الغامدي
عبداالله مكي عبده سويدمحمد الفي حميدان المطيريعلي حمد هادي ال دويس
أحمد صالح أحمد العموديعلي دهيبش عيضه الحارثيسعد علي سعد االحمري

احمد بركات حسن القرنيسمير ابراهيم سالم الصاعديسعيد مشرف عبدالله العمري
عبدالله سعود مسعد الحربيبجاد شويمي بجاد البقميعبدالعزيز سلطان عبدالله آل ملحم

محمد عبدالرحيم أبوعوف السودانيأحمد عبدالله عايد رفاعيعلي احمد محمد العمري
صبري رافع عبدالله العمريمحمود عبدالعزيز محمود حلوانيمنصور سعيد علي الخشع

علي محمد علي القحطانيايمن عبدالله محمد الشريفعبد الرحيم شرف محمد علي الثبيتي
نايف محمود زيني بدويمبارك محمد يحيى القارحخلف شليويح عائض الروقي

عادل منصور محمد الحمرانيحسن عزالدين حسن منصورطايل سعد فالح النفيعي
عبدالعزيز عبدالله محمد الشريففيصل عليان عمر العمرفهد ابراهيم محمد الركيان

سلطان يحيى عباس نتوأحمد محمد حسن غرويسعد محمد سعد الراشد
سلمان عطيه شمان السلميعبدالله زيد عبدالله الشمريفهد حسن محمد الغامدي
أنور علي ناصر العكاسيمحمد حسين عواض القحطانيفهد سعود علي الحربي

ساهر شاهر عبدالعزيز كتبيعالءالدين حسن محمد الشوبكيمحمد حميد حمدان البالدي
ابراهيم محمد بخروش الزهرانيعبدالله محمد هزاع العامرييحيى محمد حمد آل سليم
معيض مناحي عقاب ابن عبودعبدالله عبدالغني عبدالحافظ ال حافظعلي محمد علي العامري

طارق عبدالعالي معيلي الزنبقيعبدالعزيز داخل عبدالله الجهنيجمال مسعود عائد المرواني الجهني
عبد الرحمن شحيبان حريش الجابريسلطان عبدالرحمن عبدالله التميميعبدالله رزيق رويجح الحربي

أيمن ابراهيم حسين المالكيأنس بريك بركة الله الصبحيرائد ثواب معيض السلمي
مجدي عبدالحميد محمد النعمانيعبدالله صالح مضحي الشهريعلي سعد علي ال سرار

مشاري سالم محمد الشدقاءعادل عويد عبدالله السهليعبدالعزيز يحي اسحاق هوساوي
تركي سعود ظافر االحمريسامي معيطي دخيل اللة السلميمحمد خالد عبدالله بابصيل

علي عون محمد العريانيعبدالرحمن عبدالله سرحان الجدعانيأنس خالد عبدالعزيز النفيسي
عبدالله ناصر مطر الشلويعبدالله زويد نافل الجعيدبدر قميش عاتق السفري

بندر محمد عبدالله الكتينيماجد مسفر عمار العتيبيفهد عبد الله مسفر الغامدي
وليد جزاء نويجي الحربيفهد ابراهيم امحمد عسيريعبد الله حمد مجول السعيدي

محمد عثمان علي الغامديعبدالعزيز محمد عبدالله الهاشلخالد فيصل مضحي العتيبي
محمد عيسى سافع عياشيأحمد عاتق بدر الحربيأحمد حمزة أحمد عبطيني

عمر عبدالله محمد بغلفمشعل مبارك محمد بن سدحانعثمان سلمان سليم العبسي
أحمد عصام السيد عبدالرحمنسعد سعيد سعد الشهريمعلوي محمد موسى الزيداني

اسامة ابراهيم محمد بكريعبدالمنعم عبدالله علي القحطانيعبدالله ابراهيم محمد الدوسري
سعيد علي سعيد ال سليمانمشعل عبدالعزيز عبدالمحسن القصيرسلمان ناصر حمد السبر

عبدالله عبدالرحمن مطر المطيرييحي على محمد الشهريمحمد حسن محمد ال دعير
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سلمان زهير سعيد جاللمحمد احمد علي منشوعادل عبد الله حميد الهدباني
عبدالله على صالح الغامدييوسف عيد عبدالله الصاعديفهد سليمان علي الشارخ

تركي عويض عمار العتيبيمنصور سعيد هديهد السريحيعبدالله عامر عبدالله عسيري
فيصل سعود حجيل القثاميسالم محمد علي باهاديخالد محمد يحيى عجيبي
محمد أحمد يحيى دغريريمحمد خالد هليل الحربيأحمد عبدالله أحمد العلي

ابراهيم عبدالله احمد ال سالمعبد الله عبد العزيز عبد الله تميمفارس حامد ابراهيم الغامدي
جميل حامد أحمد السالميسلطان سعد ناصر العويديبسام عبدالله فالح البلوي
عدنان خضر مرزوق القرشيحسن ابراهيم حسن النعميماهر ماجد حسين سالمه
ماجد ابراهيم حسين الغزاليجدعان فواز جدعان المهيدرحيل عيد محمد العطوي

عاطف علي سالم المدنيعبدالرحمن بركه مبارك السفريفهد سعود عون المعنا
محمد عبدالرحمن عواض الحارثيرامز سعد أحمد اللحيانيعبدالله سالم فضل الصانبي
عبدالله خليفه محمد الحمداءفهد سعد عثمان بن عثمانناصر سالم مهدي المهري

جارالله هويل دهيس الحربيسالم حسين سالم ال سالمسلطان احمد علي الزهراني
صالح الفي خلف الحربيهادي عبدالله هادي ال منصورحسين علي حسين المكرمي

ناصر عواد عتقاء الجهنيناصر عون علي نمالنعلي شائع علي القحطاني
رجاء محمد هذال القحطانيالحسين علي مهدي آل زماناناحمد خالد حامد عيدروس

عمار عبداللة عبيداللة الحازميماجد عبيدالله عطية الله الثقفيعبدالكريم مناور عناد العنزي
تركي علي عبده خرشانراكان جمال مبارك الحارثياحمد عتيق الله معتق الشطيري
ناصر احمد علي الغامديمروان عبدالرحمن معزي الرحيليسعيد عبدالرحمن عثمان العمري

عمر محمد عمر العاموديتركي ناصر عبدالله الحواسيفراج مسفر عبدالله الزهراني
عوض علي مصلوم ال سوارحسن عمر حسن الغامديسعد معيض حمود الجعيد

محمد فضل أحمد الحاج كالمياهعبدالله احمد صالح ال سليمانسعد ناصر مبارك الدوسري
سلطان فهد حمود العنزيمحمد معيض حمد الياميخالد سليمان خالد الحارثي

رياض عبدالباري قايد أحمدمحمد عزالدين محمد عروانيممدوح الحسن علي الشيخي
يوسف عبدالله محمد المالكيعبدالرحمن احمد معيض الغامديفهيد فارس فهيد السبيعي

حامد محمد حامد السهيميناصر عبدالله سعد االحمريخالد محمد علي غروي
خالد منصور ابراهيم الجنيدلدبيان معيض بادي السبيعيمحمد مكي سليمان االخضر

مطلق عبدالله هاضل السبيعيمحمد مفرح شريف الفيفيعبدالله عيسى ابراهيم العضياني
محمد عدنان عمر السقافبندر حسين حسين القحطانيعلي رشيد علي بحول

سامر محمد اسماعيل شيخناصر صالح محمد ال عقيلجمال مخضر مخضور الجدعاني
سعيد سعد علي القحطانيمحمد سعد عبدالله الصالحصالح عبدالعزيز ابراهيم السبعان

وائل جمال عبدالرحمن توكلمصطفى علوي حسين بارومعلي يحيى كريم المصباحي
ناصر عمر عبدالله المطريمضحي محمد عبدالله ال مضحيريان عبدالغني زيني نصرالدين

محفوظ علي مغرم ال محياءفهد فالح مرداس العجميحسني سعيد عمر منسي
محمد حسين جمعان الغامديمسفر سالم علي ال شريفصالح عمر صالح بازيد

فواز أحمد سالم الشهريعبدالهادي ابراهيم علي القحطانيهشام سعيد مخيضير الصبحي
عبده علي احمد المهداويمشاري عبيد جبير المطيرينايف عبدالمحسن سالم العجمي

جمال عبدالباري الحسن الحفظيعلي عبدالرحمن دفع علي دفعمحمد عبدالرحيم عبدالله الخليفة
ناصر بليه علي ال فهادسلمان سعيد علي القحطانيشبيب مشبب مفلح العتيبي

بدر حمد سليمان النزاويزيدان صالح زيدان البلويبندر حمدان غرامة الغامدي
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فهد عواض عويض العتيبيمحمد منوي كاسب العنزيصالح محمد عبد الله الزهراني
علي حمد محمد ال بوزبدهسلطان عبدالله عبدالعزيز بن عثيمينعماد محمد حسن عسيري

سالم منوخ مخلف الظفيريمحمد عبدالله علي العسيريعبدالعزيز سعود عبدالعزيز الشماس
محمد عائض محمد عسيريابراهيم عايش طلق المطيريمحمد عبدالله دخيل الله الغمري
بدر صالح محمد قاسمعادل احمد محمد الربعيعمر عبدالرحمن علي الشهري

مهدي علي هادي ال سليمعلوي عبدالهادي علوي سالممروان عبده محمد حاج
يوسف سعيد يوسف قليلفهد غرم الله عبد الله الزهرانيعبدالعزيز ساعد عوض المالكي

سلطان مرزوق عبدالرحمن العتيبياحمد ابراهيم احمد الزهرانياحمد جميل عساف الشمراني
مؤيد كامل أحمد صنفيريفهد عطية الله علي الشيخمحمد عمر بكر فالته

عالء عوده قابل الحربيسعود مسعد سليم الجهنيسلطان مجري حسن الروقي
وليد أحمد حربي الغامديمحمد بتال صالح الدوسرياحمد محمد احمد الفدعاني
محمد مرزوق صالح البلويعبدالرحمن سعد عبدالله الزبيديخالد عبدالله أحمد باجعيفر
فهد فالح هادي الحربيأحمد مخضور عثمان الجغثميموسى هوي محمد البيشى
سلوم حمود سلوم البقعاوينايف سالم سعين العنزيمازن حامد سليم السهلي

حمد محمد علي زيلعخالد عبدالله احمد جعيلعبدالله ابراهيم علي الشارخ
علي عوض سعيد الشهريعمرو صالح على السامطيعلي حالص عبدالله القحطاني
غضبان محمد علي اباالروسايمن محمد علي المسعودصالح عبدالله صالح الحربي

محمد يحيى سعود آل مردفمحمد عمادالدين حسن شرقاويتركي سعيد محمد الغامدي
سعود عبدالعزيز سالم بلجونخالد محمد شبيب السبيعيحفظي حسن محمد عسيري

عبدالمجيد عياد هوصان العتيبيمحمد سعد عايض آل مقبلعبدالعزيز سعود عبدالعزيز الناجم
عبده احمد محمد حكميبدر سعد بخيت السناني الجهنيمبارك سعيد جرمان ال راكه
سعد محمد علي قاسمناصر عائض عوضه الشهرانياحمد شنان حسن الزهراني
ابراهيم سليمان جامع الصوماليسالم نهار بجاد بن جديعسلمان هاجد زامل العتيبي
عبدالله احمد عبدالله القرنيغازي معاشي عايد الشمريغازي نايف خلف العتيبي
ماجد عطية علي الزهرانيشعالن محمد علي القرنيزايد علي امحمد عسيري

مهدي عمر محمود فرحانسعد مناحي حمد المطيريمحمد أحمد بدر محمد
مسفر حمد عبودان ال شريةالمهند اسكندر عبد القادر بخاريشائع علي شائع ال غائب
رامي عدنان أحمد ابو حبايهمنصور سعود احمد ال عوضهفواز مصلح مفرج الحربي

عبدالله عوض عبدالله ال مفرحعلي محمد عبد الرحمن ال غرامةبندر منصور غبيشان الحربي
خالد عيد عوض االحمديفيصل محمد علي زين الدين سالغورخالد قعود علي الزهراني

وائل عبدالعزيز عمير الرداديعلي أحمد محمد الصمدانيابراهيم محمد علي قريشه
فايز فايد محمد العنزيخالد غازي محمد العتيبيحامد هادي حامد الرزقي
صالح عبدالدائم فهد المخلفيعبد الهادي عبدالله رشدان العتيبيهاني حسن محمد بخاري

يوسف محمد محسن الزهرانييعرب ناصر عبد الكريم الفريحبندر ممدوح شجاع الحارثي
فيصل تركي عبدالله الدوسريعبدالعزيز صالح عبدالعزيز الخرجيصالح فهد سالم العنزي

طالل سقام محمد عسيريسلطان جمعه عبدالله الجهنياحمد عبدالعزيز محمد العمار
جابر محمد جابر ال قفيلمحمد عوض علي ال مبطيناصر سعيد علي الغامدي

يامن حسن صالح أبوحشهمشعل عبدالرحمن عبدالله الحميديمحمد حامد حسين الشهري
عبداالله صالح حمد المزيدمحمد زياد عبد الرحمن محمد خير شماعفيصل سعد محمد العصفور

عبدالعزيز عاطف محمد روزيمحمد صديق يحيى عجيبيثامر عبدالعزيز فهد العجمي
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علي ثابت هادي حكميماهر محمود حسن زينيمحمد مسفر بخيت الزهراني
تركي عبدالعزيز محمد فالتهفارس عبدالله عبدالله مطرودينواف عبدالعزيز عبدالرحمن الزعيبي

سعد معجب سعد الحطيم الدوسريفالح فيصل سالم السبيعيطالل منصور جمعه العالوي
أحمد نور الدين محمد مرزاممدوح سليمان احمد االحمدياحمد دخيل صايل الحربي

سليمان ناصر سليمان العمريايمن ابراهيم عبدالرحمن المفدىبسام سلطان قسم اليسلمي
جمال مطرب محمد الغريبمسفر مفرح جمعان القحطانياحمد محمد جالي السلمي
مازن عمر علي مصريفهد عبداللة مطلق المطيريأحمد علي ابراهيم الكناني
حمدان محمد فارس الجابريعبدالرحيم حسين عبدالرحيم برعيمطلق فارس حاكم الفقير

عابد عبدالله سعيد المتعانيايمن محمد فتيني رضوانعبدالله راكان عمر االحمدي
علي عليان مسيب الرشيديعبدالله علي محمد الحبيبعبدالمجيد محمد عبدالرحمن الوقيصان

ياسر سعد عوض الشهرانيسالم عبدالله منصور ال رساممحسن سالم محمد آل ذيبان
سعد سعيد خربوش العتيبيعبدالرحمن حمد عبدالله الثنيانصابر محمد سالم المزروعي

سعد عوض سعيد الشهرانيحمد محمد راشد الصقوررائد عاتق رشيد البالدي
علي احمد موسى عسيريمحمد عبدالله عبدالرحمن الحصينيناصر محمد مسلم الدوسري

عبداالله جبري عوض الله المعبديعابد صالح عبيدان الجدعانيرياض عبدالله محمد الحجيري
عبدالله حمد عبدالله الجريويسعد محمد سالم القرنيعبد الله خالد عمر العمودي
حجرف مطلق محمد السبيعيفهد عياد سالمه الرداديمحمد هادي محمد الفهادي

مشعل سعود مزعل بن طوالهيوسف محمد عبدالله الشيبانيابراهيم سعود ابراهيم آل فضل
سلطان بهجت بديوي الحميانيفيحان مسفر مرضي الدوسرييوسف حبيب حسين النصار
عمر عبدالعزيز ثالب الحربينايف محمد صالح العبدليظافر محمد علي القحطاني

وليد عبدالعزيز عمير الرداديعبدالعزيز أحمد ناصر اليامياحمد عبداللطيف عبدالعزيز بن هداب
عبدالعزيز صالح سليمان الصبحيمهند سليمان محمود بن صديقعلي رفيع هادي القحطاني

عبدالعزيز صالح صالح اليوسفعبدالكريم جمعان جميع المالكيابراهيم حسين حسن العبدلي
عبدالرحمن أحمد علي آل عبداللهحسن علي محمد هزازيمحمد علي جبران المالكي

عماد عبدالحميد عواد المزينسلطان معتوق عبدالله المولدمحمد موسى عيد الزهراني
ماجد حسن سعيد االحمريحسين معزي بالل الشمريسلطان قايد فرج بن محفوظ

احمد عبدالخالق محمد الغامديمحمد عبدالله حزام القحطانيعلي حمد هادي ال مطيف
عبدالرحمن عماش حبيب الشمرياياد محمد جمعان الزهرانيمحمد خالد فهد الجندان

أحمد بن سعيد بن عبدالله عرقانبندر سعيد عبدالله المالكيماجد خالد بشر المطيري
عبدالله علي عوض المالكيخالد سعدي منيع الله السلميسمير محمد غريب عودة االحمدي

محمد صالح سالم عاطفمشعل عبدالله فهد جويرفيصل عايش حماد الرشيدي
عبدالرحمن حسن سالمين باقالقلباسم عبدالعزيز محمد الصينيسامي احمد علي الزهراني

محمد طارق حسن بيكمحمد مغرم مفرح الشهريوليد أحمد محمد بصنوي
موفق علي محسن البشريسالم عمار هذال المطيريسامي مسفر عيضه المالكي

مكي أحمد محمد موكليفهد مضحى مسفر الدوسرىسلطان علي عبدالمطلوب الحربي
فهد عبدالله احمد الغامديماجد أحمد يحيى جعفروليد فهد محمد الحربي

عبداالله عيد سالمة العلونيمحمد علي حمد زحيفةبندر ذياب حسن القحطاني
عبدالحكيم عبدالله سليمان البرقانهاني عبدالله عبدالرحمن حسننواف ضيف الله حسين العمري

علي محمد احمد غيثيفيصل سرحان عائض القحطانيمحمد حامد خاتم الذبياني
ماجد أحمد محمد الزهرانيفيصل محمد مسبل العمريحمدان محمد احمد الغامدي
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محمد علي حسين اليامينايف خالد عمر الحمدانخالد محمد خير عبدالله حطاب
دليم علي عائض الهاجريشرف موسى محمد الشريفمحمد جعيد عايد المالكي

فوزي علي عائض المنجوميعبدالله عوض الكريم محمد السيدحسام عويض مجزي البيضاني
نائف ضيف الله بركي السلمياحمد خالد احمد العسعوسمسعود عوده مسعود البلوي
نايف محمد محمد بتانابراهيم حسن سليمان الغنامطالل ساعد عبدالله القرشي
فوزي عابد حسن الصوماليعوض هليل عوض الحربيوليد مرضي فضل الشمري
علي عبد العزيز سعيد الدعالنمحمد أبراهيم أحمد الغامديخالد عبدالله صالح الشنبه

بدر فهد محمد الجهنيعلي عبد الله سعيد علوةعبدالله مبيريك مسعود الخميسي
محمد عثمان محمد الحسنمحمد هادي أحمد آل معتق القحطانييوسف زيدان احمد السيد
احمد سعيد حسين ال عجيرياسر عيد عبد الله الصاعديفهد علي مسفر الغامدي

مازن مصلح عطيةالله السهليعلي محمد جبران العماريعلي مسفر سعيد ال سوار
وليد عوض سعيد الزهرانيعبدالعزيز عبدالرحمن بشير المغربيعبدالرزاق محمد عبدالله الزهراني

فؤاد عبدالله موسم المطيريسلطان مجدي علي الخالديعلي محسن علي ابوطويل
علي حسن حمامي ال يحيعادل علي دارج الحربيصالح مفرج صالح القحطاني
احمد محمد راجح الشريفخالد مانع سعيد العمريمحمد مناع ناصر الشمراني

فهد محمد عبدالله الشيبانيناصر محمد محمد ال سفرانعمر عبدالرحمن فريج المرواني
مانع حسن هادي ال منصورمحمد جمعان سعد القحطانياحمد معتوق محي الدين السليماني

زاهي فرحان جريبيع الشمريذياب دخيل الله صالح الجهنيمحمد أحمد فؤاد عرب
عبدالرحمن اسماعيل أحمد اسماعيلوليد ناصر عبدالله الشهريعبدالعزيز ناصر على الغامدي

احمد سعد راشد الجهنيجابر احمد موسى سويدمحمد حمد مسعود ال جريب
حسام محمد أحمد باعبداللهاحمد سلطان حامد الحرازيفارس عبدالرحمن محمد الحسني

عاطف محمد محسن الجهيميمحمد عبدالعليم عبدالحميد البالديمحمد سعيد ثابت ال الشيخ
محمد علي محمد العبودمحمد محسن محمد ال منصورسالم محمد علي الزيلعي

راشد عائض فالح االسمريفهد عبدالقادر عبدالله باعبادسعد سعود حميد المطيري
محمد علي احمد ابوالخيرعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المعاركماجد محمد حسين القصيبي

سالم سعد كلفوت الزهرانيسعود عطالله هلهول الصقرحمود عبدالعزيز حمود السنيدي
صبحي علي عبدالله الغامديعبدالرحمن عبدالله صالح حبيبمروان حمد مطلق الرحيلي

وليد متعب خليفه الجلويريان فؤاد محمد ساعاتيفهد حميد حمدان اليوبي
سلطان سلمان عطيه المطيريابراهيم عبده عبدالله المسعريامين ابراهيم قاسم الشريف

فهد سعد عبد الرحمن الصبحيحمد محمد عبدالله النجيديعون مرزوق عون الشهراني
نايف سمير علي باطرفييزيد سعد منير العتيبيجهاد بدر مصطفى فالته
محمد عائض سعيفان المطيريابراهيم محمد احمد المتحميقاسم هجاد محمد العتيبي

خالد محمد حويل العصيميعمر أحمد عيسى صيقلطارق منيف خليوي المطيري
طارق سعد سعيد القحطانيفهد صالح محمد الزيدانسلطان مضحي هضيبان العمري

ممدوح محمد ابراهيم سنديبدر حسن طلعت طرابزونيعبداللطيف علي محمد السيد
احمد سليمان عبدالله الصبيحعبدالله وصل الله عويض العصيمينايف عوده ربيع الهذلي

نايف تركي حمدان البلويعبدالله نفل مسفر الحارثيعلي أحمد ناصر الغامدي
أسامة عبدالرحمن علي الدعيجنايف حمود عبدالكريم االسلميابراهيم بن محرز محمد العسيري

سعيد حسنى سعيد منسيمحمد حمد محمد الشهرانيسعد محمد سعيد الغامدي
معايل الحق مفرح الخزيميحسام محمود ادريس فطانيأحمد محمد أحمد عطية

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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يحي علي يحي باصهيمحمد عبدالله علي الغامديمزهر عبدالله مزهر الشهري
عبدالله عبدالرحمن سالم السيفعبدالرحمن عطيه حسن العلويحاسن عبدالله حاسن العبيدي

خالد عبدالله عنبر ال عنبررياض محمد ناصر الحمدبدر عبدالله سلطان العتيبي
عمر محمد عالي العريانيبندر عبدالرحمن سعود الشنيفيأسامه منصور عيد الحازمي

منصور علي احمد الريميمالك رجاء عايد الحازميعبدالله سلطان هادي الشمري
عبدالخالق سالم سعيد الغامدينواف قاسم محمد الشمريصابر محمد عبيدالله الزلفي

خالد محمد مسعود القحطانيمشاري محمد علي الحارثيعماد زكي عبدالقادر االنصاري
سلطان سعد عياد الحارثيابراهيم محمد ابراهيم العبيدناصر راشد مهدي ال سليم

محمد مشبب مغرم الكنانيعبدالله علي سليمان الكلبي الجهنيبدر فيصل عبداللطيف نادر شاه
شادي صالح عبدالكريم نفاديسلطان حامد عبدالله السالميماجد سالم محمد ال قريشة
بندر علي ناصر النخليالحسين محمد علي صبيانيمهدي علي عماش طوهري

الحسين مفرح ابراهيم آل يزيد عسيريأحمد محمد غرم الله آل عثمانبليهد محمد عبدالرحمن البليهد
محمد حسان حسين محضرمانع مهدي عطاف ال هتيلهعبدالعزيز علي عبدالعزيز اللحيدان

مشاري عبدالرحمن ظافي المطيريعلي غانم محمد الياميأحمد جمال أحمد النهاري
عبدالله أحمد معتوق بارفعهوليد فالح نافع الذرويهائل حسن محمد نايته

سلطان احمد حسن الغامديسراج صبري عبدالرحمن عبيدمحمد عبدالوهاب عبدالرحمن السكيت
فارس نبيل عبدالحميد عقادمنير عبدالناصر مصطفي مرادعبدالله علي عبدالله السالم

نواف واصل محمدعلي غالمعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المسلمريان علي عبد العزيز العصيمي
علي عبدالله علي الخضيرصالح فضل صالح الفضلعلي سليمان عبدالعزيز السكيت

محمد صبري عبدالرحيم الحكيمسامي غنام سليمان الرشيديحامد حسن ابراهيم سوقي
حمود عبدالرحيم عبدالرحمن الباشاحامد دخيل مسيب الحربيعبدالله زعال عويد الشمري

خالد سعدي لفيان السلميعبدالعزيز عبدالله محمد الدوسريفايز سلمان سعود العازمي
هاني محمد محمد نور سكبوميفهاد حزام فهاد القحطانيحامد منصور وارد الرويلي

علي حسين فهد القحطانيعبدالله أحمد ابراهيم المزروعيعبدالله الحميدي مزيد الشمري
ماجد لطفي حامد شلضومبدر حمود علي بن عصفوروليد فيصل عيد الصريصري
احمد محمد صالح العوادعبدالرحمن عبدالله محمد صالح الصبحيخالد عايض محمد العسيري

عبدالعزيز صالح حسن الزهرانيخالد صنيتان سرحان الحربيابراهيم يحيى حسن كشر
عبدالعزيز فهد سعود العيدياسر نافع نفاع الجغثمينور الدين أحمد عبد الكريم زيدان

عبدالرحيم عبدالله محمد ابوالروصفهد فضي عبداللة العنزيهادي عيسى احمد طواشي
عايد محمد مانع الشمريمعتز عمر عثمان باعثمانعبدالله مرعي احمد ال عبدالمغني

عبدالله احمد مسفر الغامديحمود هليل بخيت الحربيزيد سعد زيد الزيد
زكي محمد حسين البطيانعبدالله علي عبدالله الودعانسلطان منصور عبدالرحمن العثمان

وسام حمزة احمد ابورزيزةعبد العزيز عبد الله محمد البوعينينسالم زاهر علي الشهري
ريان احمد عادل عباس مسعودنايف شارع نهار الحربييوسف ابراهيم عبدالله العقيل
عبدالمجيد علي فالح الفريديبدر داود سليمان الدخيلفهد عبدالعزيز عثمان الرشيد

فيصل مبارك عبد العزيز المزيدمحسن سعيد محسن الزهرانيسلمان محمد عبدالعزيز الحمود
يحيى عبدالله يحيى جعدانمحمد معيش مشرع الرقاصابراهيم بركي بريك العتيبي

سلطان محمد ابراهيم الزهرانيعبدالله عبده عبدالله االسمريابراهيم سالم ابراهيم الخزام
احمد سمران دخيل الله اليوبياسماعيل صالح عبدالله فنيسايمن ادريس محمد ابو حجر

وليد ثامر حسين الفضلياحمد راشد احمد الزهرانيعبدالله عوضه عبدالله االسمري
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

كمال عبدالله كمال خانسلطان محمد مسفر الغامديرجاء مستور سعدي الصحفي
فيصل محمد أحمد القحطانيأيمن حضاض سمران المطيرييزيد فهد سعد العسكر

زامل علي فايز الشريفتركي سعيد حسين باطهفشرف فهد محمد الحارثي
محمد عبدالهادي عبدالرحمن حسينخالد حسين عيسى الزهرانيعبدالله عوض محمد خالد

البراء حسين محمد عسيالنراجح محمد راجح الراجحبندر حامد عوض الجدعاني
خالد حسن دغيم الشكرهيوسف حسن ابراهيم القيسينايف مرزوق خنيصر الرشيدي
عبدالله عبدالرحمن نادر الحسنفهد حافظ احمد هزازيسامي محسن عبدالعالي اليوبي

خالد عبدالرحمن عثمان البكريتميم جمال حسن التميميمحمد جاسر حمود الجاسر
عمر محمود محمد بترجيعبدالله فهد ابراهيم القحطانيفرحان أحمد مهربش العنزي
يوسف عبدالله محمد البوارديعلي عبدالله علي الغامديمحمد عبدالله دغيم المطيري
عبدالله محمد عبدالله بن شليلخالد جزاء حمود الدعجاني

فهد عمر محمد العمودي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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اسم الخريج
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احمد بخيت السناني الجهنيأحمد علي ذيبان القرنيمحمد عبدالله محمد الغامدي
احمد محمد صالح الغامديمحمد عبيد عوده البلويغصاب مبارك خلف الفراج

حمد حسين سعيد ال جمهورمبارك صالح زيد القحطانيغانم سعد غانم القفيلي
فايز علي احمد االسمريابراهيم صالح عبدالله صوانحمد محمد علي صيرم

نايف خالد عبدالرحمن رزيقمشعل مبارك عبدالله العنزيمحمد فؤاد عبدالعزيز باعكضه
سالم محمد ظافر الغامديمفرح عبدالله صالح آل هضبانظافر محمد علي القشانين
ابراهيم علي سلمان المالكيعبدالله محمد عواد الحربيمعيض محمد حامد القرني

منيف محمد ابراهيم القحطانيمسعود فايز شجعان الشهرانيمانع مانع معجب اليامي
عوض بدر قينان العصيميعبداالله عبدالجبار جبر السلميأسامه عبدالله عمر العامودي
عبدالناصر عبدالرحمن احمد المالكيعاتق عتيق عطيه السلميمحمد عائض مهمل القحطاني

سعد سعود مصنت العتيبيخالد محمد مبيريك الجعيدسعيد حميد حمدان البشري
عائض ابراهيم سلطان عسيريذيب ناصر صالح ال الحارثعزيز رزيق حمصوص الزهراني

عيظة عبدالله محمد الحسنيعبدالحكيم احمد عيد الحازميعبدالله محمد سعود العجمي
محمد عبدالله سعيد الشهريناصر عبدالرحيم عبدالباقي السلميسعد محمد عبدالهادي القحطاني
عبدالرحمن صالح علي العلويمحمد سعيد هادي القحطانيعطيةالله عطيه بيجان الزهراني

مؤيد سعيد عبدالله العموديمشبب سالم سعيد آل ملفيمازن غازي قبيل القرشي
باسم عبدالله محمد الحجيلينادر طالل حمزة نوحسعيد ثابت عوض القحطاني
بندر عبدالله مطير الزهرانيناصر عبود سالم آل الوردملحاز صالح حمد المحامض

محمد ناصر مطرف القحطانيفيصل فهد عبيد الشمريعلي هادي ابراهيم حفظي
أحمد سفر غميص الزهرانيمساعد عبدالله سعد الحالفيوليد سعيد سعد الشهراني

بندر معيض عمر المالكيمنصور حمد محمد الناشريعبدالهادي احمد عبدالغني الغامدي
سلطان محمد عبدالله الشهرانييوسف مالهد جنيف الدهمشينواف سعيد ساعد الغامدي

سلطان صالح احمد الوقدانيعبدالرحمن خلف عواد الشمريفهد الفي لويفي الحارثي
عبدالرؤوف نافع وصل الله السلميمنصر مسفر محمد ال شريهاحمد غرم الله احمد الزهراني
حمد مهدي يحيى ال زمانانعبداالله ضيف الله عقاب العنزيعبدالله محمد سالم القحطانى
صالح حسين فرج الياميمحمد عباس نعمان االندجانيرياض علي عبدالله الشهري

علي أحمد محمد الزينفضل عبدالله فضل الشهريبدر عيضه حامد العصيمي
سعد مسفر فريج الحارثيبندر فريد عبدالعزيز خشيمعبدالعزيز سعد عبدالله الصالح

صالح عبدالله علي الصعيبمهدي يحي حسين ال صمعةمطلق حمد علي الصومعي
احمد مصلح محمد القرنيمحمد ابراهيم جابر عسيريمرزوق عرسان مثقال طواله
ياسر شريد الطريس المطيريسلطان محمد علي القحطانيعايض فهد سعيد القحطاني
ابراهيم محمد مانع آل شيطهحمد علي حمد آل ذيبانسعد عبدالله علي المالكي

فرج عبدالله شداد القحطانيمشاري محمد غزاي الحربيعبدالله ناصر علي ال عبيد
عقاب سعد مسلم العتيبيسلطان محمد جمعان الذبيانياحمد حامد محمد عسيري

سعود هادي خالد العتيبيعبدالله صالح سالم الياميعثمان نويحي سافر السهلي
محمد أحمد عبدالله الشهريفيصل عبدالله علي آل منشطعيسى سمار دخيل الطويرشي

صالح حمد وبران ال خمسانعمرو احمد حسين باعفيفعبدالله حمدان علوش الحميداني
هاني منصور مبارك الحربينايف نافع شداد الرشيديتركي حمد كليب العتيبي

فهد مرشود راشد الرفاعينواف سعيد جابر المالكيعبدالله محمد حسن المعمر
عبيدالله عويض مهدي السلميعارف سالم سويلم الشمريمحمد عايض عوض العتيبي
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التاريخ

الدراسات اإلسالمية

ذياب عايض ذياب المسعودراشد صالح راشد ال الحارثعدنان عبدالغني غرم الله الزهراني
فهد عبدالله هدى النفيعيمختار عليان سرور العطيانيسائر جزاء مصلط الذيابي
فهد علي فهد الدرعهزاع عبدالله مخاسر السهيميماجد احمد حسن الزهراني
فايز محمد مسفر الحالفيماجد عويض سفر النفيعيسعيد طاهر علي االحمري
عبدالعزيز خلف محمد المطيريتركي عودة محمد الشمرينايف سفر عبدالله البقمي

ابراهيم عبدالهادي مجمل السلميحسين مصلح علي الشمرانياحمد جمعان احمد الغامدي
علي حسن عباد العمريأمجد أحمد سالم الرفاعيعلي عبدالله محمد الشمراني

حسن عوض حسن القحطانيحسن علي مبطي المروانيسعود عوض زياد العتيبي
فيحان رفاعي فيحان الحنتوشيعبدالله معيوض عويض السواطصالح مشبب علي القحطاني

عبدالله علي يحي زيد آل قريشهعلي مسعد علي العتيبيعبدالرحيم عبدالرحمن محمد الشهراني
يحيى حسن علي الذيبيسلطان منيس مبارك البيشيعمر صالح سعد المقني

حامد أحمد محمد أل محفوظمحمد فالح نفاع السلميعبدالله محمد عامر الشهري
علي سليمان شائق الشمرانيمحمد اسماعيل محمدعلي البنقاليأنس سمير سالم باعثمان

فارس محمد عيسى زيدانرامي مريزيق حريميس السلميمحمد بن يحيى بن فائع عسيري
أحمد عبدالحميد أحمد المرواني  الجهنيغرم الله سعد غصاب العليانياحمد مصلح محمد الساعدي
سعد عبدالله معطف الهالليسلطان مرزوق معتاد العتيبيسامي محمد عبيد الحميدي

هاضل هادي عبيد السبيعيعبدالغني احمد صالح الغامديعبداالله سعيد عودة الجهنى
علي محمد حسين ال عفيرحمد حميد حامد الجدعانيعادل ظافر فرحان القرني

رشيد مطلق عبدالله العازميمتعب خالد ابراهيم الشدوخيفهم ذعار نقاء بن فهيد

ذعار عبدالعزيز ذعار العتيبياحمد محمد حسين الحربيسليم حمود خضر الشريف
علوي ابوبكر عبدالله المصعبيعبدالله يحيى ذاكر الناشريحمود عبدالله فهد الثنيان

فهد محمد عبدالله ابوملحهفيصل سعد صقير الحربيريان رزيق سعيد المزمومي
عبدالرحمن صياح عيد الجهنيمحمد ظافر محمد الشهرانيمحمد صالح محمد الذبياني

مشبب محماس مثعي البقميمسفر سعد مرزوق االكلبيعالء عزت عوض صيام
سلطان سعيد عيضه المالكيمحمد زايد مسلط البقميخالد عبدالله زيد الدغيلبي

صالح سعيد محمد القحطانيربيع عبيد ربيع ال رشيدمحمد عبدالله ياسين الشهري
عبدالله معيض محمد القحطانيمحمود ربيع صالح السلميخالد دخيل دخيل الله القرشي
علي عامر علي الشهرانيفايد عايض عبدالغني الحربيعمر عبيد الله فراج الصبحي
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االجتماع والخدمة االجتماعية

متعب مطلق دغيليب العتيبيوليد علي عبدالله ال معلوي عسيريخميس مبارك ابراهيم المالكي
فراس صالح ضيف الله السهليسالم عايض حميد السلميفايز سعيد سالم المزمومي

عايض حمد سفر الغامديمحمد عبدالله محمد عبدالرحمنممدوح محمد سعيد العباسي
فهد عيد علي العتيبيسراج عبدالشكور محمد كمالضيف الله دغليب مطلق العتيبي

عدنان صالح مرزوق الصاعديفهيد مفرح مضحي السلميعلي احمد راجح البركاتي
عيسى عبده حسين ال جبريلمسفر نايف جابر لسلومناصر حمد عثمان القحطاني

محمد حريميس نفاع السلميعلي صالح عبدالله الحبيبدخيل ناصر علي ال زياد
محمد مسعود فهد القحطانيثامر سليمان وصل الله المزروعيفهد سفر سعيد الشهراني
ناصر مقبل فهيد الرويسمحمد حسن حاسن المالكيمحمد علي صالح العمري

بندر عطية الله سعيد الصحفيمحمد حسن سيف الشهرانيعبدالعزيز عبدالرحمن أحمد جان باي
عبدالكريم عوض سلمان الجابريخالد عبدالله فايز الفايزمنصور سعد مسافر العلياني

بندر علي صنت العتيبيسعد عبدالله مطلق السبيعيفايز ركان فهيد السبيعي
عبداالله سعود حضرم الشهرانيقاسم عثمان محمد باروتخالد عوض معيوض الجعيد

سعيد عايض دغش االكلبيمحمد فرحان عشوي العنزيعبدالله محمد حسين حشوان
أبراهيم عبود سالم آل الوردفهد حسن صالح فيرقخالد جزاع محمد الرضيمان

عبدالله صالح عويضه الربيعيعبد المحسن علي عبد المحسن الزهرانيوائل محسن علي زكري
مسعود حامد محمد ال كثيمفهد عبدالله هالل العمريمحمد مصلح حمدي المطرفي
منصور الحميدي دغيم الحربيرضوان أحمد عيسى محبصالح مشعل مشيلح الحجيلي

معيض أحمد حزبان القرنيسعد مليك سافر المتعانيمسفر سعيد مسفر الثبيتي
احمد عبدالله محمد ال مفرح االسمريعبدالله محمد محبوب ال سعدينهليل فهد مطر العصيمي

عبدالله علي ياسين الشهرينافع نفاع نافع المخلفيعايض مرزوق راجح السبيعي
محمد عودة محمد تمساحماجد ابراهيم عبدالرحمن السدرانيمحمد مسفر مشبب االحمري

خالد حمدان حامد العرادي البلويخالد سعد مبارك السهليعبدالله محمد عبدالله البارقي
عبدالعزيز عبدالله سعد الدوخيسعيد سالم محمد السبيعيمحمد صالح شفق الرشيدان
فهد محمد منصور القحطانيمشاري عبدالرحمن محمد المالكيسلمان سعود ماطر الجعيد

ثامر عبدالله حسين حكميخالد محمد علي الشهريناصر محمد غصاب القحطاني
سند نائف عبيد العتيبيسعد عائض مريط الغامديعبدالله مفلح سعيد الشهراني

علي فريح حمد الحازميمحمد سعود عايض البقميزايد احمد صالح المالكي
عارف علي محمد العمريمستور جابر دخيل الله المالكيسعد عبدالرحمن حمود السبيعي

حامد محمد غريز المالكيمبارك محمد عقاب ابن عبودظافر صالح   بن ظافر  اللفياني السبيعي
عبدالرحمن مهدي هادي آل فهادمسفر وجب زايد المغيريسطام شالح فالح العتيبي

عبدالله عوض بديح المخلفيمسفر علي مسفر االكلبيمشبب عبدالله مشبب القحطاني
مريح مناحي محمد الشهرانيجزاء سعيد عنيزان الحربيمشاري عوض حسن القحطاني

أحمد عمر علي آل المعقلةوليد صالح محمد الزباليفالح ثروي هادي الحربي
سامي أحمد ظافر الشهريفهد مبارك مشيعل العمريوليد فهد عوض الحربي

يوسف حمد شديد العتيقماجد شجاع سفر البقميمحمد مسيفر حازم الدهاسي
مشاري سعد عطيه الزهرانيسعيد احمد محمد البحيريثالب مذكر رفدة القحطاني
ماجد عايض مزيد العتيبيمطلق جزاء مطيلق النفيعيناصر صالح حمد ال شريه
عويد نايف عويد الحربيمعجب حماد هادي القحطانيفيصل صالح ناصر اليامي

عويض رديني عواض المطيريمحمد عبيد سعود القحطانيمرجي مريشيد شداد العمري
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الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

سلطان حسن ابراهيم الشيخييوسف محمد جابر هزازيعيد مساعد عيد الحتيرشي
أحمد محمد حسين ناقورفهد ذيب علي القحطانىعبدالهادي سعد هادي القرني

عامر علي عامر المشحكياحمد محمد عبدالله الزهرانيعبدالمحسن ردود حسن المالكي
عائض محمد علي العريانيمشهور صالح فريج البلويعاطف شديد عاطف القحطاني

محمد عبدالله محمد الغامديمفرح عبدالله سعود السبيعيتركي عبدالله حسن المالكي
حسن محمد علي القرنيحامد حسين عبدالله الصعببندر عبيدالله سلمان اللهيبي الحربي

عبدالله ناصر ابراهيم القحطانيعلي جدي ضويحي العتيبيعامر سيد عبد الوكيل شاه
سلمان جابر سلمان القحطانيفهد محمد عبدالله الشلويعبده يحي عبده حكمي

فيصل مبارك عيد الجهنيسعد هليل سعود المهلكيعبدالله قبالن حسين الحربي
عمر شباب دخيل الله الغامدياحمد مسلم معتق السهلي العوفياحمد علي صالح الزهراني

فهد أحمد علي الشهريعبدالعزيز خليل بن عضوان ال القبيسيزين حسن محمد العبدلي
شدييد سالم فهيد الشهرانيعبدالرحمن علي فالح السلميعبداللطيف حاسر محمد كليبي

عايض عبدالله عايض الدريميسعد عواض عيضة الربيعيسعيد جماح محمد الزهراني
بسام عايض هادي المحامضناهس هالل ناهس الحربيفهد صالح مسفر الغامدي

أحمد حسن أحمد العبدليحمد ظافر دميش آل فطيحخالد سمير عوض الجابري الحربي
مسفر علي محمد آل الحسننايف ساعد عامر الحارثيدخيل الله غالب دخيل الله المطيري

محمد احمد سعيد العمريعبدالرحمن جمعان جارالله الزهرانيايمن بخيت سعود المعبدي
عائض ناجي عائض الشهرانيناصر علي مسفر االسمريعلي حسن سعد الكنيدري
محمد علي محمد القحطانيسعد سعيد مريط الغامديفالح خلف سند الدوسري

سعود عبدالرحمن عقال الزهرانيماطر فارع خلف الروقيعبدالله خلف سلمان المطيري
تركي ابراهيم عبدالله الخربوشفهد سليمان فهد الرشيدمنصور تركي مطلق اللحياني
محمد عبدالمحسن محسن البشريرجب محمد رجب عسيريسعيد غرم الله علي الغامدي
مخلد مناور حميد المطيريحماد مصلح علي المالكيمحمد مفرح حبشان النجادي

ماجد مطلق عقيل العنزيفهد محمد سعد الشهرانيعبداللطيف صالح سعود الرشيد
عبدالكريم معيبد عبدالله البشريعمر عمار سليم المعبديفهد صالح مصلح الثمالي

نافع عبيد الله صعيفيق الحربيسعد الفي االمعط العنزيسلطان سعيد علي االسمري
عبدالله علي مديني آل غبيشهعبدالعزيز مشبب مسفر القحطانيمرزوق موسى جذنان ال فهاد

عبد الرحيم احمد ابراهيم حمديعلي عبدالله جبران الشهرانيمحمد يحي حمد حكمي
علي عليان علي الفهميعلى محمد عبدالله اليتيم

محمد أحمد ابراهيم العسيريفيصل حسين محمد المصريسالم محمد سعيد االحمري
سلطان عيد منوخ العنزيعبدالله علي عبدالله العسيريفهد حمدان ضيف الله الحربي

سلمان أحمد عيضة الثبيتيفيصل قليل عواد الثقفيحسن علي عطيه الزهراني
حمدان محمد عبدالله الشهريحمد عايض سعيد القحطانياحمد عبدالله محمد مباركي

صالح عبدالله احمد الغامديعلي حسين علي الحسنياسامة سعيد مبيريك العصالني
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اللغة اإلنجليزية

سعيد أحمد سعد الزهرانيعبدالرحمن سعيد علي القحطانيسلمان محمد عبدالله العمري
سعد حسين علي الشهرانياحمد سعود محمد الزهرانيبدر محمد طواري العنزي
تركي محمد عبدالله الشهريعبدالسالم فالح مطيران الرشيديسعيد قرعان سعيد الكربي
أحمد علي سعيد الدويحيعادل عوض عايض الحميديمبارك فاهد مبارك العمري

حسن محمد شجاع البقميعبدالله محمد ضبان القحطانيسعد صالح سعد اليامي
صالح سهل جارالنبي الثبيتيعوض علي حسين الراشدينايف هاني غالب فرحان

عبدالرحمن زايد يحي السفيانيعبدالعزيز علي ناصر القحطانيعادل عبيدالله بطي المطيري
سعود عايز الوضيحي العتيبيوليد علي حامد الشهريمحمد موسى عمر االحمري
محمد أسعد قاسم زيدانيعبدالله ماطر حميد السلميعارف زابن بريكان القرشي
محمد علي محمد الشهرانيعبدالرزاق محمد عبدالرزاق بلوشعجالن دبيس دامس المالكي
محمد هالل محمد المطيرياحمد عبدالله مبروك الحربيفالح الحرير فالح الدوسري

عقيل بلغيث احمد السفريخالد حسن احمد الزهرانيزياد محمد عبدالرحمن يماني
عبدالعزيز عذال مفرح الحربيطالل عبدالله علي العمريوديع محمود عبدالحميد مليباري

فارس حمد محمد آل مريععبدالله عواض عبدالله الجعيدحمود عبدالله علي الشهري
عبدالعزيز علي محمد الزهرانيابراهيم شالع ابراهيم الناشريماضي منيجل سلطان السبيعي
عبدالعزيز عوض عامر الزبيديسامي حسن مسعود الفيفيسعدون دهيم حسن الدوسري

عبدالعزيز عيد سفران الربيعيعبدالعزيز جمعان حسن الزهرانيعلي ربيع عيسي القايدي
سعود حمود عبدالله السبيعيسعيد محمد نصير ال معلويأيمن صالح محسن المشاري

فهد معيوض محسن الجعيدسعد جبران علي القحطانيمحمد أحمد سعيد الشهري
أحمد علي أحمد الشهريسلطان محمد عبدالله عوضعبدالله مسفر حسن الشمراني

هشام خاتم احمد المالكيأحمد صالح أحمد الغامديشامي محمد علي الشيخي
مقعد ناجي ثايب السبيعيعلي سالم سليمان الجهنيعلي احمد يحيى الزهراني

صالح محمد عطية الزهرانيمنير محمد مذكر العصيميسعيد عبدالله مسفر القحطاني
محمد شعالن شعالن االكلبيسلطان علي هندي الزهرانيابراهيم محمد احمد الشهري

عامر سالم عامر الشهريمجدي حميد محمد العجميأحمد غازي حسن مندوره
عارف سالم عقيل الزهرانيفيصل غالي منير العتيبيعبدالله علي عبدالله ال خريم

محمد علي محمد حبيبسامي رشيد رشيد العتيبيطارق حسين عبدالرحمن السيالني
سعود سعيد صنهات العتيبيفهد مديخل محمد المرعشيمحمد عقل عقاب العوفي

سعود مفرح محمد العسيريمحمد حسن سلمان العمريوائل عوض عوض االحمدي
محمد حمود محسن الحربيماجد عواض راضي الحارثيراشد سعد عبيد السريحه
منصور راشد فرح المطيريماجد سليمان فائز الشهريمعيض علي محمد القرني

سامي هالل رده الحارثيسعود علي محسن الكثيريمالك رفيع بداح العتيبي
محمد فراج محمد العمريبراء عبدالله صالح الصاعديسعد عايض عبدالله الجروي

عبدالله بنيان عبدالله البقميمحمد مشبب ظافر القحطانيعوض محمد عبدالله الشمراني
علي عائض سعيد القحطانيحامد سعيد مساعد الحربيعلي صالح ابراهيم الزهراني
سعيد علي ظافر الشهريابراهيم علي محمد الغامديصالح مصلح ناجم السعيدي
ادريس معدي ادريس عسيريرياض عواض سالم القحطانينايف فايز عبدالله الشهري

ماجد عقيل خلف الدويهمعبدالله علي أحمد الشمرانيمانع علي سعيد االحمري
فهد معيش سفر الجعيدماجد رجا حشيش البقميخالد عيد عبدالله الصاعدي

عبدالرحمن صالح محمد القرنيخالد عبدالله احمد المالكيماجد حميد هليل الجابري
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اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

عبدالله عامر عبدالله ال بوساعي الشهريياسر محمد طائع الدوسريسعد عبدالله جزاع الشمري
جمعان عبدالله محمد الزهرانيتركي حسن عبدالله الزهرانيمحمد علي سعيد ال ابورامي

فواز سعيد عوضة الشهرانياحمد سعيد محمد آل جابرعبد الرحمن علي صالح الزهراني
مبارك عبدالله مبارك القحطانيمصعب شايع محمد الدوسريمحمد غازي عبد الله الغبيوي

ياسر سعود أحمد العيافي

محمد يحي يحي االشهلمحمد آدم محمد البرناويمحمد نايف حمود العتيبي
سلمان محمد غانم عبدليناصر حسن سلطان القحطانيعبد الله خالد عيد العتيبي
حسن زويد عبد الرحمن الثعلبيمحمد احمد سعيد الزهرانيبطي شافي محمد البقمي

نبيل شرف بخيت المعبديفيصل خميس سعيد الزهراني

سعد محمد منصور بشاشةحسين علي حسين دهاسنايف عليان محفوظ الصبحي
بدر عبدالخالق احمد الزهرانيفايع يحيى أحمد عسيريياسر نصار الحسن العمري

بدر يحيى أحمد عسيريفيصل محمد علي العنزيمحمد عبد الرحمن علي ال مصلح
عبدالرحمن محمد ربيع مدخليعبدالله على صالح القحطانىطالل سعيد محمد الزهراني

رائد محمد علي الجفريخالد ناحي تركي العنزيعبدالله سعد عواض المالكي
عبدالله مناحي فيحان البقمينايف محمد يحي عزيفهد سعد عواض المالكي

عبدالله محمد مشبب القحطانياحمد معوض عايد القثاميحسين احمد راشد الساعدي
سلمان مخضار خضر المنجوميسعد عوض ثويب الحارثيأحمد حماد محمد االحمدي
نايف محمد عيد حميد ابوعوفسلطان صويلح حسين الجدعانيماجد راشد صالح الحربي

محمد سعيد محمد الزهرانيطالب يحيى حسن ال سالمطالل محمد غرامة الزهراني
عبدالله هادي عبدالله عسيريعبدالله محمد عبدالله القحطانىمفرح قصير محمد االسمري
علي جابر علي العليانياحمد محمد سعيد الرشيدينايف صوكان راضي الحربي

متعب سعد الحق الحارثيعلي شاهر ناصر الشهرانيبدر علي دماك الشهري
ناحي نغميش معنز السبيعيماجد عبدالله احمد الغامديمحمد علي حسن االسمري

عادل سعيد بقية الميلبيحسام علي علي مدخليعامر سعود عبدالرحمن الدرعاني
عادل علي مرزوق المخلفيعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز العيدانأحمد هادي علي الجمل

عبدالملك مقحم دحيم العتيبيحمد صالح حمد العوفيعبدالله مجحود موسى الزهراني
عليان يحي حسن ال سالمعدنان عالي هليل الزايديظافر سعيد حمدان الغامدي

عبدالحكيم ضيف الله صالح الزهرانييحي علي باشة القرشيفوزي فهد فالح الثقفي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

محمد ناصر صالح القحطانيفارس رجأالله فليح الحربيفارس محمد رجاء المعبدي
ابراهيم سعيد دخيل الله المطيريفهد سلطان محمد السعرانعبدالرحمن عبدالله جارالنبي المالكي

محمد سعيد عوض شبانحسين علي عطيه الزهرانيمحمد احمد يحي مدخلي
ممدوح معيض نويشر المالكيسليمان سالم شديد السعيديعمر صالح محمد النقيدان

رائد ناصر سعد بن نصبانمحمد ظافر حسن الشهريسلطان ابراهيم حاسن الحارثي
فايز فيصل ثالب القرشيأحمد حسن محمد أبوعايضسامي علي أحمد الحارثي

ساعد سعدالله مصلح الخديديعبدالرحمن مصلح سعد الحربيمحياء عوض حالن الرشيدي
سعيد محمد سعد االحمريمحمد خلف مزيد العيليسلطان ضيف الله سعيد المرزوقي

احمد نصار عيد العطويحسين سعيد حسن الوادعيعلي خالد صنت المطيري
منصور عبدالله بن خميس  الشهرانيمحمد علي سليم الحليبيياسر عيضه معال العتيبي

عماد حجي علي النصيرهادي جابر وعالن الحطابمعال ء عوض عايض المطيري
ماجد مجدي عبدالرحمن العتيبيبدر صالح مرزوق العليماجد خالد عبدالله الحربي

عبدالرحيم ضيف الله احمد المالكيالحق فارع عبدان المطيريسعيد أحمد علي القرني
منصور محمد عيدان الزهرانيمحمد عواض زايد الشهرياحمد محمد احمد دماس

عبدالله عامر خلوفه الشهريفهد فيحان حمدان البقميفارس ربيع عواض الطلحي
حمود حمدي حمود السلميعادل الفي حازم القثاميطالل عايض قداح القحطاني

زهير ابراهيم عبد المجيد كمالبكري درعين محمد المرحبيسلمان حمدان محمد المحياوي
حسن عبيد بكر التميمينويصر فالح مدوخ الرشيديفهد فهيد علي المطيري

عقاب حمد نوار المطيريعلي عيسى سلطان حبيبمحمد حامد الفي العصيمي
مشبب حسين محي ال عليمحمد سعد مشبب القحطانيعبدالعزيز فهد عبدالله المنيعي

خالد سعد عبدالرحمن الصفيانسعود ناصر نايف العتيبيسلمان محمد سلوم الشمري
عبدالعزيز ابراهيم حمد الربيعانساير عبيد ماثل الحربيماجد مقطوف حباب البقمي
ايمن سعد عبدالرحمن الصفيانجري منيف سعد السبيعياحمد غصاب صياح العنزي

احمد حزام علي القحطانيعيظه حامد حاسن المالكيفارس فهد عبدالله الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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فايز سيف عبدالله البيشيمحمد حامد محمد الغامدييوسف مبارك مسعود اليوبي
رمضان ثنيان واصل السلميفيصل عبده محمد صغيرممدوح عبدالله عبدالعزيز الدخيل

صالح محمد صالح العتيبياحمد سيف عويضه السلميصالح محمد علي القرني
علي سعيد حمدان الغامديمصطفى محمد فتال يبروديعبدالرحمن ابراهيم محمد الشائخي

حسام نبيه عبيد اليوبيفايز سعد عيد العنزيمفرح جابر قاسم مشيخي
نواف سفر حبيش المالكيخليل ابراهيم مرزوق القرشيعبدالعليم ملفي صامل السلمي

عمر سالم عائش العتيبيفادي عبده محمد صغير حاتمسعيد يوسف سعيد الغامدي
عقيل سعد عبدالعزيز العقيليانور معمر عمير السلميناصر محمد أحمد الظاهري
هتان عبدالعزيز موسى السليمانياحمد محمد عبدالحي الشريفيزيد محمد سعود الخمشي

زيد عليوي زيد الفهميمحمد خلف محمد المصيريمنصور عبدالله عبدالعزيز الشثري
خالد عبدالعزيز عبدالله بن عونعلي محمد عبدالله الشهرانيفادي صالح محمد الشيخي

عائض احمد حنيش العماريراكان عبدالله محمد الخليفهفارس دخيل الله منيع الله الكنيدري
احمد مبارك عبدالله القرنيعبدالله ابراهيم عيسى العشيوانفواز عبدالله محمد العوفي

ناصر عبدالله مسفر القحطانينجيب حامد محمد الجداويعبد العزيز حسين حميدان السفري
فيحان عاتق معيض البقميحسين علي محسن القحطانيطارق عابد عبدالعزيز الشيخ

فيصل مالك ابراهيم الخالديابراهيم جابر محمد االحمريفيصل جالل هباس البقمي
عبداالله حمدي حميد اليوبيسلطان علي احمد االهدلسعيد احمد ظافر القحطاني
عبدالعزيز مسفر سالم المالكيعبدالعزيز ابراهيم حمد الجرباءفادي عبدالله بلغيث عيسى

ياسر محمد شلوه اللقمانيمداوي عايض علي عسيريوليد يحى خلف السلمي
عبدالله محمد حسن االهدلاحمد سالم عبود باسليمانحسن عبدالله محمد القرني

يوسف بشير مبارك السليمهاني حامد احمد الحازميمحمد عبدالله معيض القحطاني
صالح عبدالله ناصر الدباسماجد خزام محمد الشهرانيمحمد سعد محمد القحطاني
طاهر صالح خميس القارزيعدنان ناصر حسين القحطانيعوض حسين سالم القرني

عبدالرحمن صديق حسين لبانماجد طالع مبروك السلميمنصور سعيد منصور المنيع
سامي حامد بركي الرفاعيوليد عطية الله بنيه اليوبيمتعب علي عايض الحارثي
أكرم ابراهيم عايض السلميمحمد حميد سعد المالكيماجد احمد هنيدي الحذيفي

عيدان علي سعيد الغامديفيصل خالد عبدالرحمن الباحوثعثمان صالح عثمان الصولي
علي فايز احمد الشهريبسام مستور عثمان الحارثيعبدالرحمن حسن عبدالرحمن الحارثي

محمد عباس اسحاق مالسمير مبارك براك المولدمجدي ماجد زيد الحارثي
ثقفان سعيد محمد ال ثقفانمحمد سامي محمد نيازيمحمود امين محمد حيدر

عبدالكريم حمدون محمد القاريفهد صويلح عليان الندويمحمد طوير محمد الغامدي
محمد عنبر الماص الجبرصالح محمد صالح السياريصالح خليل ابراهيم خياط
مشعل حزاب يوسف اليوسفسلطان عبدالعزيز سعد الحمدانعبدالله رزين نايز السلمي

عبدالله صالح عبدالله الزهرانيأحمد حامد محمد الحارثيعلي سليمان محمد الرويلي
مشعل عبدالمجيد محمد البشريعبدالرحمن محمد عتيق العتيبيهشام محمد أحمد الحبشي

صالح غالي سعيد الحربييوسف معيض رجاءالله السلميمحمد سعيد حمد اليامي
سعد أحمد سعيد عسيرياحمد عبدالرحمن احمد الزهرانياحمد عبدالله فهد الغنام

خلف نفاع مغلي السلميمحمد عبدالله شنار آل شنارريان سيف الهيبة عبدالله العريشي
طارق شاكر صالح الصحفيعلي حميد ضيف الله الجعيدحزام خالد فهاد العجمي

محمود محمد عايل يحيضيف الله محمد حمد حكميزارب محمد فرحان القحطاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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ماجد حمد محمد الفريحمحمد علي غاصب القحطانيمنصور عبدالله محمد أبوعبثان
سعود عايض ناهض المحياويخالد مطلق ختروش العتيبيمحمد عصام محمد عبد الرحيم

حسن محمد عبدالله الشمرانيمشبب حسن مشبب الزبادينسعود عقيل مياح الغفيلي
سلطان محمد ماضى القحطانيماجد مصلح غتار الوذينانيمحمد سعد ظافر الشهري

عبدالله علي صالح الغامديمحمد حماد حسن الجهنيعبدالله احمد سعيد الغامدي
محمد عبدالله سهل العتيبيسامي عبيد خضير الزهرانيبشر محمد راجح االكلبي

سلطان عبدالله بداح القثامييوسف راجح عبده الشيخيماجد عطالله صنهات العتيبي
عبد العزيز محسن مسلم االحمديسعيد عبدالرحمن علي ابو حاصلماجد محمد سليمان اليحياء

عوضه عائض عوضه الشهرانيسامي فهد حسن المنصورمحمد ارحيم مرزوق المطيري
فيصل رشيد راشد الكنيدريعبدالله عدنان عبدالله ابوالسعودمنصور رحيم حامد العسمي

منصور عبدالعزيز حمدان الشريفشاكر رافع خزيم الشهريأنس عبدالخالق صالح الخلف
علي حسين علي الزهرانيبندر علي ابراهيم مدخليعبدالمحسن محمد محسن القرني
عادل بن سهيل علي الطويرقيعبدالرحمن عبدالله ابراهيم البطيمحمد عبدالرحمن علي ال شيبان

بندر سعد ماطر الصاعديحمد فهد شالح العجميحسن علي حافظ البارقي
متعب عيد عبدالله الصاعديمختار مشعل طويلع العتيبيياسر ظافر سعد االحمري

الفي محمد الفي السلميمحمد عبدالله محمد الحرمحمد دخيل الله حميد الجهني
سلطان عوض حسن المالكيوليد عبداللطيف ناصر المعشوقفواز محمد مبارك الحربي

ضويحي فالح ضويحي الفهرفيصل علي محمد القحطانيفيصل ظافر ناصر الحصين
علي عجب سيف المليحياحمد حمد دريميح السميريمحمد عبدالله بخيت الشهراني

هشام محمد عثمان الصغيرهادي ناصر منصر ال صليععبدالله عايد ساري المالكي
بدر عبدالله سالم القثميسعد علي عثمان مسمليحسن مشعل حسن الحارثي
زياد مسلم سالم الجهنيعبدالخالق عبدالله محمد العتيبيعيسى أحمد راشد الحربي

ابراهيم رزق مرزوق الصبحيعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله المقيطيبسعود رده الله عبدالمحسن الهذلي
سعود سعد عطيه المالكيمحمد عايش محمد البخيتانخالد محمد عبدالله الغامدي

عبد الله علي جاسم الشريدهاحمد مصلح هالل المطيريسعيد سعد عياد الحارثي
سعد خالد ثواب العتيبيبندر عبيد عطالله الشيبانيابراهيم محمد راشد العميره

عبدالله مسفر امبارك الزهرانيخالد يوسف مرزوق العرويمنصور سعد حمود المطيري
مازن مسلم عبد الله المالكيعلي عايض محمد القرنيناصر معجب ضويحي العتيبي
عبدالرحمن مطلق عيد الصبحيموسى يحيى ابراهيم كادوميمحمد عمر عبدالعزيز المطوع

سعود سعد بعيجان الهفتاءعبدالله محمد عبدالله مكاويمازن مكي محمد القبي
بندر فاضل مسعود السليمانيذيب ابراهيم صنت المطيريعادل علي عبدالله القرني
عبدالله محمد أحمد قصاديمحمد حمد محمد المالكيرائد احمد سعيد الخثعمي
سعد ظافر عوضه االحمريمطر نقاء عليان العتيبيعبدالله سعيد احمد باهيثم

عبدالله منصور عبدالله الشمرانيمحمد صالح نافع الصاعديحسان سعيد عيادة الذبياني
عبدالعزيز صالح حواس المطيريوليد سليمان عبدالله الزهرانيزعيم سهو متعب الشيباني
عبدالله عبدالواحد سعيد الشيخيخالد حسن عبدالرحمن الشهريماجد احمد علي الزهراني

محمد ابراهيم حمد الدوسريالحارث محي الدين محمود خانحسين محمد حسين الرابغي
ماجد متيعب غازي العتيبيحصان احمد علي الثوابيسامر جابر علي عقيل

صنت عوض صنت الحربىجالل جميل علي الحارثيسلطان حسن مشذي العتيبي
محمد حسن محمد طوخيمعتز يوسف حامد بغداديسامي ناصر سعد الغميطي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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وائل عبدالكريم سعيد الغامديمازون منيع الله هادي السلميفهد محمد ناصر ال ابورامي
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الرميزانجهز جزاء منور السليميموسى علي موسى ال جوير

سعود محيسن سعود الشهريعلي محمد علي المعشيأحمد حماد حامد النمري
عادل صالح علي العلويياسر داخل عوض المعبديعبدالعزيز علي محمد الكلي الغامدي

رائد فوزان مشعل العبدليمحمد عبدالله محمد آل موسىحمد محمد عبدالله الشهراني
عوض محمد أحمد المالكيمحمد مبارك ناصر الشهرانيجابر سلمان حسن الفيفي

سعيد حمود سحمي القحطانيفهد جمعان احمد العمريسلطان مصلح شامان البالدي
علي محيي علي ال مطيريحي محمد عبدة جباريتركي ابراهيم تحسين الوحيش
متعب علي عايش العنزيمحمد علي احمد الغامديضيف الله عدال صالل العتيبي
وسام ابراهيم احمد الصبحيحمد مسفر حسين القحطانييزيد عبدالله صالح بن ادريس

معاذ عبدالخالق محمد الكازميصالح حماد حامد النمرينايف سالم عبدالله الصواط
ماطر بتال نحيطر الشمريسعيد حمد عبدالله ال الحارثمقبل خليوي ثياب البقمي

فهد غرم الله منسي الزهرانيبندر محسن عبدالله الغامديحسين محمد حسين الوادعي
طالل مستور محمد النفيعيسعود ضيف الله غرم الله الزهرانيساجر فرحان معيض الرفدي

عيسى محمد ابراهيم المطهيفيصل حسين عبدالعزيز الجامعماجد نزار صديق خان
علي محمد علي سلطانعبدالعزيز سالم يحيى الشهريعبدالعزيز عبدالله محمد العصالني

صويلح خلف سعد الشمرانيمغيب مقعد مغيب البيشيمحمد حامد محمد حلول
فواز محمد عطية الثقفيسامي عايض محمد الحربيصالح ناصر عايض العلياني

محمد موسى محمد الزهرانيتركي سليمان سالم العنزيحسن مسفر عمر المالكي
سالم ابراهيم عبدالله الزهرانيمحسن الحميدي محسن الهفتاء المطيريعبدالله علي عبدالرحمن الزهراني

اشرف رزق الله عمر مقدادمحمد عبدالرحمن عبدالله بن طريفحسن احمد حسن الزارع
سلطان عبدالله سلطان البشريهاني محمد عبدالله سباععبدالله محمد علي العيسى
حمد مشعل سرور العتيبيحمد مصلح هالل المطيريعادل محمد ناصر المسبحي

يوسف خالد عايد الرشيديعبدالعزيز عبدالرحمن محمد القحطانيعبدالرحمن علي احمد الشهري
محمد خالد راشد الدباسسعيد محمد مشبب االسمريوليد سليمان عبد القادر العيساوي

علي صالح علي الشمرانيعبدالله عطية محمد الزهرانياحمد عبدالرحمن عبدالله المنتشري
سعيد محمد بداح الشهرانيسطام علي سلطان المطيريمطلق مليح مطلق الشمري

خالد احمد علي الغامديضيف الله سعود تراحيب الغناميسلطان عبد الله عوضه ال كحالن
موفق محمد صالح أبوالشاماتعبدالعزيز سلطان سحيم الذيابيفادي سمير هاشم الجفري
الحسن عزيز بلغيث العقيليفيصل عبدالخير خيرالله العليانيصالح سعيد محمد الغامدي
ماهر محمد احمد بشارةمنصور عطية محمد الحارثيعادل صالح محمد الهقاص

فيصل سعود فيصل العتيبيمحمد مشغي ناصر بن سفرانعبدالله محمد علي القرعاني
عبدالخالق عبدالرحمن محمد الشهرانياسامه مغلي محمد اليوبيفايز دعيرم ناصر الشهراني
عبدالله محمد عبدالله الغامديعماد عايد حضيض السلميفيصل ملفي فيصل الروقي

ماهر مهنا محمد المهناعبدالعزيز حمود حميد المحماديمشاري عواد ظاهر الجهني
علي محمد عبدالله العبدرب الرضاحسن عايض حسن القحطانيفهد عبدالله محمد العريفج

ياسر صالح احمد حلوانيعابد علي سفر الصاعديمحمد يحيى محمد شبير
نايف سعيد ظافر الشهرانيعلي موسى محمد الزبيديخالد سعيد علي القرني

خالد رشيد جمعان الرشيديماجد عبدالرحمن قاسم الغامديشايع سعد شايع العسيري
محمد ردود رداد الفهميعلى حسن عمر باودودياسر عبدالرحمن عبداالله أحمد

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االتصال واإلعالم

اإلعالم

زيني سمير أحمد خانسلمان فهد خالد المنديلمشاري عيد عبدالله المطيري
عبدالرحمن سيد محمد حسنسلمان سعد عبدالرحمن الخميسيحي محمد علي خرمي

ابراهيم حسين محمد السيداحمد سعيد احمد باطرفينايف عبد العزيز علي السالمي
عبدالعزيز مظف عبدالله العطيانبندر علي سيف العتيبيضيف الله  محمد بن علي آل المشايخ

داخل علي عايد المطيريعبدالرحمن عبدالله طه خالفعتيق مسفر مصلح المطيري
مترك عائض حسن القحطانيحامد نايض عوض الرشيدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االتصال واإلعالمكلية االتصال واإلعالم
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 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

مازن حسن عمر باعظيمأحمد أسعد محمد أبوعوفمهند صالح نواوي فلمبان
سلطان محمد عواض العتيبيزياد طالل حامد الحازميحمود ماطر فراج العربيدي
عبدالعزيز عوض معيض الزهرانيمحمد أحمد عبدالعزيز الماضينواف عبدالله فرج الشمري
ماجد عبدالرحمن هليل السليهبيسلطان غازي صالح قاضيعطية احمد علي الزهراني

فادي حمد عبدالله الراشدضيف الله احمد علي العمريعبدالعزيز ظافر أحمد القحطاني
عمار حمود علي الشريفظافر سعد ظافر البكريمشرف عبدالله مشرف القرني

عبدالله علي محمد الشهريمحمد حميد علي الغامديمحمد سلمان سالم الشعباني
عبدالله سليمان عبدالله القحطانيشبيب ماجد شباب السبيعيفهد غربي هندي العريفي

متعب حمدي مصلح الغانميعبدالله يوسف محمد الشريفمحمد عبدالرحمن أحمد سويد
ناصر علي ناصر القرنيعمر علي بالقاسم المزيني الغبيشيضيف الله نهار رشيد العتيبي

عبد العزيز خالد محمد البهلولييزيد ابراهيم عبدالله بن قاسمابرهيم أحمد مفرح عسيري
عايض ثامر عايض البقميتركي غالي عبدالله العنزيمحمود خالد محمود الشامي

ياسر عمر محمد باسلمبندر صالح الزهرانيحمد احمد حمد السلمان
عبدالله عسير فنيسان الشيبانيفايز محيا راضي المطيريحموده احمد محمد نور عريف

عائض سراج هياس الغامديموسى سليمان سليم العمريعبدالله علي عبدالرحمن الشهري
ماجد صالح جابر القحطانيخالد سالم مسعود الحربيفايز حامد عبدالله المالكي

عمر محمد عمر العلويطمحمد جمال صالح حبحباحمد خالد سليم الذبياني
سلمان علي مهدي مرارمحمد منصور احمد الحرازيثامر منير عبيد المقاطي

سامي مزعزع عطيه الغامديفيصل عبدالله سعيد الغامديسعد ماهود عياده الشمري
احمد حمود محمد اللهيبيعلي عبدالله علي القحطانيأحمد علي عيدان الزهراني

نواف خالد عبدالعزيز الجريسيمحمد عبدالرحمن سالم الصعيريأحمد عبد الله ساعد الزهراني
تركي سعيد عايض الحارثيريان طارق صادق باجوهعبدالله عبدالرحمن مشاري الهزاني

حاتم عبدالله محمد عسيريوهيب محمد عمر يحيىصالح حسين صالح العامودي
محمد عبدالله محمد البيشيعائش سعد بشير المطيرينايف ياسر احمد بادكوك
ياسر احمد عليثة الشطيريوليد علي جميل الريفيبدر حسن عبدالله المري

عبدالله سعيد علي الزهرانيريان حمود رشيد الصبحيتركي صالح حسن العمودي
عبدالعزيز خالد قعود العنزيناصر مشبب ناصر ال مشببسعد محمد سعد بن مسلم

طارق عامر عبدالحميد قربانعبدالمنعم عاطي صامل المحمديأحمد حسين صالح العمري
تركي عبدالعزيز عبدالله الشثريعبدالله صالح حسن العموديهيثم هادي علي عمر

تركي عبدالله مصلح الجدعانيعبدالله محمد سليمان الفهيدعبدالرحمن محمد احمد قاصر
فيصل حمود سالم الهمشيطالل سعد سعيد القحطانيسالم سعيد احمد الظاهري
مصطفى محمود عبدالكريم زعبيعمار جابر عبدالله كعبيوليد محمد سهل الحربي
فالح محمد مسفر القحطانيتركي راكان سملول ألمطيريبدر ناهس محمد العتيبي

عمر سالم محميدان بن زقرأسامه صافي محمد القارحينائف عبدالله فيصل السلمي
مازن علي سعيد الغامديمحمد نافل معال الرشيديعلي احمد سعيد الزهراني
صفيان سعد ناصر الصفيانداود تركي عبدالرحمن الحافينهار علي سالم الشمري
رائد احمد محمد سلمانسعد عيسى عبدالله السبيعيبندر حمدان حميد اليوبي

عبدالرحمن عبيد عبدالحكيم الحربيسعيد جارالله عائض القحطانيعطيه حميد عوض الله اليوبي
محمد جابر حميد االحمديمحمد حسين محمد يحيىيوسف عبدالله يوسف مزاحم

سالم خالد سالم بامرشدعبدالعزيز الفي مرزوق المطيريعبدالرحمن سالم مضحي الشمري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

عبدالله حمدان حميد اليوبيحسن يحيى حسن ال عامرمترك بندر محمد شفلوت
نواف محمد صويلح الحربيتركي عبدالمانع محمد القحطانيطالل سلمان حميد العوفي
محي احمد محمد االحمريمديني عوض ابراهيم محبوبأحمد بدر زارع الحازمي

أحمد محمد أحمد باموسىعبدالعزيز عبدالرحمن حمد أبوالليفنايف علي غرم الله جميع
البراء طالل محمد سنارينايف خالد عوض المطيريناصر داثان محسن الحربي
نايف عبدالرحمن عياده العنزيمازن حمدان مدله المطيريموسى حسن علي المالكي
عادل عبدالله ضيف الله العتيبيعبيد مطر عايد العنزيطالل نواف فيحان العتيبي
المثنى منصور محمد شتيفيناصر محمد هاجد البقميحمد عقيل نامي المطيري

فهد مهدي عبدالهادي السفيانيمهند محمد خلف العسافأشرف سالم ربيع الفارسي
وليد خالد محمد سعيد االحمديمحمد مبارك حضرم الدوسريمحمد احمد سالم بالخيور

تركي معيض عليان الرشيدينايف مزيد طالل المطيريفيصل حامد حضيرم السلمي
ماهر ختام حنيتم الزباليأحمد هميل سعيد الغامديناصر محمد ناصر القحطاني
علي ضيف الله رميح السفيانيعبدالعزيز عبدالله محمد الطويرقيباسم محمد فيصل المحمادي
طارق احمد محمد القوزيريان سراج صالح طيبثامر عبدالله مفلح القحطاني

محمد احمد عبدالله عسيريسعود محمد سالم الحارثيكمال احمد خضر الصبحي
عبدالله سالم محمد نحيتفايز محمد فايز ال حجالءفواز عبد الرحمن ابراهيم بن هدهود

مشعل عبدالحمن سالم السنانيجزاع سعيد محمد ال جازعاحمد يحي احمد النعمي
اسامة علي محمد الحازمي

محمد رويجح نافع الذويبيامين خلف غازي المعمريفايز حسين حاسن الفهمي
عبد الله عزيز مشرف المالكيوهج ابراهيم هندي االحمديجمعان جارالنبي محمد الزهراني

ماجد يحيى عبدالرحمن الحارثيرياض عبدالله يحيى االسمريحسن علي محمد آل فايع
فيصل محمد حسين السفريصالح عبدالعزيز اسحاق بخاريوليد صليبان خالد الحربي

احمد عمر علي الزهرانيعبدالله أحمد عبدالرحمن أبومدينيعبدالرحمن علي عواض القحطاني
فارس ابراهيم سعيد الزهرانيفيصل عبدالرحيم عبدالمعطي المغربيفهيد صالح فهيد ال سويدان

هيثم حسن علي خياطاحمد محمد موسى القرشيط العسيريتركي منصور محمد الصعدي

ابراهيم علي منصور بن كدهفهد فرحان خلف العنزيعبداالله أحمد محمد الزمعي
احمد محمد محمد صالحابراهيم محمد قاسم تورسونمحمد عبد الحكيم عباس عباس

عبدالرحمن عبود احمد بن ماضيحسام مصطفى عبدالمؤمن مظفرأنور عمر عبدالله السجيري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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 االعمال - رابغ

التسويق

نواف فهد محفوظ السعيدعمار سعيد محمد الريمياياد حمدي مطر واكد
رياض سعيد سالم بوعبيدمهدي علي مهدي الحميريوائل سعيد محمد الريمي

هاني عبدالله حسن الشيخيسلطان احمد دخيل الجدعانيمحمد حسين خليل محمود
حسين مصطفى أحمد بن سميطعمرو سليمان احمد عامرعهد فايز عادل رمضان

أحمد رده محمد الجدعانيسعود احمد سعيد الغامديابراهيم عبدالموجود عبدالقدوس طالب
فهد سليمان سعود العسيكري الحربيعبدالله عقاب عائض الذيابيمزيد عبدالرحمن عبيد الشمري

جعيثن حمود جعيثن الشمريماجد ظافر حمد قريظهمعاذ عثمان محمد أبوجعص
تركي عبيد فرج العصيميعبدالرحمن عمر عبدالرحمن الكافياسر أبوبكر محمد دوم

محمد سعيد ناصر الشريففيصل سالم عوض بامطرفاحمد مقبل عبدالرحمن الرويثي
تامر عبدالوهاب عبدالله سالمهفهد عوض مزيد الصواطعبدالله غرم الله جمعان المالكي

عبدالله محمد هالل الحربيحسين صالح عبد الله الغامديعبدالرحمن حمدى محمد طه
عبدالرحمن خليفه عبدالعزيز الدريستركي عبدالمحسن محمد السيدمطلق عبدالله نايف الرويس

ناصر متعب ناصر البقميحمد ظافر محمد العاطف

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - رابغ
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الفصل الدراسي األول
التعليم عن بعد
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

زياد محمد علي الركفطالل صنت عبرود الحربيماجد الشاوي سمدان الرويلي
خالد ناصر سدحان القحطانيفايز مستور خلف الله العتيبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

صادق اسامه صادق كيالنيثامر سعيد صادق ابوعربسعد سعيد صالح الغامدي
حسام احمد محمد منصورياسين عبدالوهاب ابراهيم خان

عيسى علي صالح آل جاليناصر عبدالعالي محمد الكنيدريعبدالعزيز عبد الله أحمد بسحم
صالح عبدالعزيز عبدالله شلهوبأحمد محمد أحمد ربعينصالح علي سالم باعطيه

محمد سعد راشد الجهنيفيصل عبدالعزيز عطيه الحربيماهر ماطر علي المطرفي
سليمان حمدان سليمان الحربي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة
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 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

القانون

نظم المعلومات اإلدارية

محمد ابراهيم صالح البالععبدالعزيز عبدالله صالح الصفيانأسامه عودة عطية الحربي
تركي عدنان أحمد دبعيحمد محمد حامد العوفيمشاري عبدالمحسن محمد السيف

فهد علي يحيى الصائغفهد مقبول بركة الزنبقيفيصل عابد أمبارك باسنبل
فالح عائد فالح الصبحيوليد غزاي معدي العتيبيأيمن عمر محمد النهاري

محمد سعود رزيق الحربيعبد الرحمن علي معيض الزهراني

سعيد أحمد سعيد باجبعخالد جدعان فيصل العتيبي

محمد محمود محمد سعيد الدبسمصعب احمد محمد البعبوععبدالعزيز محمد عبدالغفار محي الدين
خالد علي هادي اليامي

محمد عبدالله محمد الغامديابراهيم حسن عبدالله الزهرانيزاهر أحمد زاهر الشهري
وائل سعيد علي الزهرانيحميد ابراهيم محمد القرنيعبدالله الحميدي عبدالله المطيري
يحي جابر يحي عبدليعبدالله عبداللطيف عبدالله ابوزيدانعبدالله عبدالعزيز سعد بن عمار

ثامر سترالله عابد الثبيتيخالد حفري االسود العنزيمحمد عواضه مستور الحربي
فهد عطيه عوض الجدعانيمازن محمود جمال طيبفيصل مريع منصور القحطاني

محمد عبدالله حسن العطيةفهد علي ناشري الشيخيمحمد عدوان زيد الشمري
عواض احمد محمد العمارييوسف عبدالله محمد الغامديعلي ناجي اسعد نخيفي

عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفريحابراهيم سعود ابراهيم الحمام

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ

 االعمال - رابغ

نظم المعلومات اإلدارية

علي منصور علي الكربيهشام يحيى يحيى جبارييوسف بداح بليهين آل بريك
حسين محمد حسين شروانيتركي علي هادي الياميرامي عدنان حمزة بخش

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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الفصل الدراسي الثاني
التعليم عن بعد
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

علم النفس

عبدالعزيز محمد حسين الزيدانيعبدالله سعيد مشبب االحمريظافر حسين محمد الشهري

ابراهيم ناصر سعود الرمثيمشعل حاسن علي الحارثيفارس سعيد فائز االسمري
أحمد غازي عبد الرحمن مكيمنصور حسن عبدالله الصيخانعبدالحميد عبدالله ابراهيم الموينع

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

نافل عبدالرحمن جريبيع العنزيمهند محمد سعيد عبد الحميد لبابيديعلي يوسف مقبول الغامدي
عبدالرحمن الفي عويض الحربيأمين محمدجميل عبدالغني سرحانعبداالله عبدالعزيز محمد الغامدي

مرزوق سالمة مسلم الجهنيسليمان هليل سالمه الحويطيعادل ساعد محمد الحربي
طالل محمد على راجحيحامد عبدالله جابر العبدليمحمد داوود حسين الساده

فارس ثويني فارس الرمانمعاذ عبدالعزيز محمد بن عتيقعبدالرحمن ناصر اسماعيل جريوة
حسان لطفي عبد العزيز قاريخالد عايض سعيد الشهرانياسامه عماد عبدالله السويدان
عمر مجدي عبدالعزيز راجحخالد محمد عبدالله الحكميفهد عبدالعزيز ثواب النفيعي
حماد ناصر مبارك الدوسريوليد عبدالله حميد المزمومي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة
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 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

القانون

خالد عبدالله حامد العمريسعد عبدالمجيد سعد بريبشعادل أحمد عزيز الشمراني
محمد عيدان محمد الزهرانيفياض سند فياض العنزيخالد جندوب يحي هزازي

سعود عقال خضر العنزيماجد حسين حسن باخدلقعبدالعزيز طالل محمد الزيادي
بدر عبد الرحمن خضر الغامديسلطان رزن وصل القحطانيابراهيم خليفة ابراهيم العودة
مروان حسن مبارك باسنبلسعيد زيد محمد الصيعريعبدالله محمد احمد الكثيري
تركي سمير حسن زهديعادل محمد عبدالله العمرينايف محمد سليمان الحربي
محمد طالل محمد مكيبراك عواد عيد الحربيحمد محمد عبدالله الورثان
خالد سعود محمد الشمريمحمد عايد رحيم الشمريمنصور محمد حامد العتيبي

مشاري مسفر عوض القحطاني

بكر سعيد بكر باسنبلفهد سعيد عبدالقادر الغامديمشعل موسى غثيث العنزي
نواف عبدالعزيز خالد الجريسييوسف عبدالله سعد الضورانيفهد عنيزان مويعز السعيدي

ريان مبارك صالح بوحديلخالد فوزي موسى أحمداحمد محمد احمد العامري
محمد احمد محمد البعبوعصالح عبدالكريم صالح الخميسمحمد عبده محمد هزازي
عدنان احمد صالح الحربيياسر أحمد عبد الله باصرةعمر صبحي محمد ياسين

عبدالمحسن فضل عبدالله الشهري

سعيد حسن محمد الشهرانيهاني مسفر سليمان الحربينايف مسفر محمد الغامدي
عاصم حمدان سالمه الرحيليخالد منصور حباب العتيبيمحمد حمود مرشود االحمدي

أحمد عوض الله راشد الحربيزياد سعد حميد الجهنيعون محمد حريسن القرني
خالد غانم يحيى الفيفيعبدالله حمدان محمد المالكيعبدالله محمد عبدالله الشيباني

ضيف الله عواض هريس العمريابراهيم محمد ابن موسي هشلولتركي صالح محمد يعن الله الغامدي
عطيه عبدالعزيز عمر البرديمحمد عطية هديريس المزروعيتركي مهدي سعيد الرشيد

علي عبدالله علي  معروكه القحطانيحسن محمد علي عقيلقشعان هاضل قشعان السبيعي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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 االعمال - رابغ

القانون

نظم المعلومات اإلدارية

أحمد علي عبدالله الزهرانيمشاري حبيب الرحمن محمد مختومفخري دخيل الله سريحان المطيري
خالد عمير عمر العميريطريخم محمد طريخم السبيعيعبدالله احمد غرم الله الزهراني

عبدالواسع عبدالله عبدالحميد شمس الديناحمد علي محمد ال الفقيهعبدالله مفرح مرزوق الحربي
علي أحمد حسين الصحبيعبدالمجيد عيد محمد العتيبيعبدالمجيد  عبدالله  محمد بن جبرين

محمد عواد سلمان الردادعبدالله علي عطيه الغامديياسر عمار جالي السلمي
سليمان سالم ابراهيم السميريطالل محمد عبدالله العموديسعيد محمد أحمد الزهراني

احمد امبارك خليفة البشريتركي عبدربه ضيف الله الهبيليمحمد بشر محمد العتيبي
محمد صقر مرزوق الحربيوليد علي محمد سريهسعيد علي محمد المنمص

حسن محمد علي العمرينايف حمد سليمان المحمادي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ
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الفصل الدراسي الصيفي
التعليم عن بعد

287 286



اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

أحمد عمر حمزة منضورسلطان محمد حمدان العتيبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

ظافر سالم ظافر ال قربان

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

التسويق

القانون

عبدالرحمن عبدالله محمد السفيانيتركي ناصر بندر العتيبيسلطان عبد الله عبد الرؤوف خوجه
حسين سيف شالش السبيعيهادي مانع علي آل رزقعبدالرحمن خالد احمد الطليحي
احمد سعد عبدالرحمن الظاهري

عمر محمد خالد قارصلي

محمد بريدي سعد آل شاهرعماد محمد عبدرب النبي شاطرعبدالله حمود علي الجابري
طارق محمد عبدالله بن عيدعبدالوهاب محمد مرعي الشهريمحمد عبدالكريم عبدالله القحطاني

فهد مشرع شليل الغامديفواز محمد منير المطيريعبدالله محمد تركي العتيبي
بسام عبدالله علي القرنيمحمد ابراهيم محمد مناخهعبداالله عبدالرحمن راشد الرويشد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - رابغ

291 290


